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Heikki Terasvirta 
Miv 

27.10.1982 Vesjstosuunnittelun ja tutkimuk
sen yhteistyBn kehitt~minen 
1.-2.11.1982, Ou1u 

VESISTOSUUNNITTELUSSA TARVITTAVA TUTKIMUS SUUNNITTELUN 
ERI VAIHEISSA 

Vesistosuunnittelussa tarvittavan tutkimustiedon tarve tulee 

varsin kattavasti kasitellyksi neuvottelupaivien aikana 
pidettavien alakohtaisten alustusten puitteissa. Tassa alus
tukses:.;a e.i ktlsttell~ t.aml:in vuoksi jtn.n·ikaan s.ita, minkll

laista tutkimustoimintaa suunnittelu edellyttaa, vaan lahin

na suunnittelu- ja tutkimusprosesseihin liittyvia yhteisty6-
kysyrnyksia ja eraita yleisia nakokohtia. 

1. Suunnittelun ja tutkimuksen ohjelmoinnista 

Veden maaraan ja laatuun vaikuttavan vesistosuunnitelman te

kemiaen edellyttaa us~in pitkahkoja hydrologisia ja veden 

laadun havaintosarjoja. Vedenkorkeuksien ja virtaamien ana

lysointi tai havaintoaineiston taydentaminen esirn. vertailu
vesistoja kayttaen edellyttaa vahintaan 5-10 vuoden aikasar
joja. Veden kayttokelpoisuuden luokitteluun puolestaan tar
vitaan havaintoja ainakin 3 vuoden ajalta. 

Suunnittelussa pyritaan teknis-taloudelliset selvitykset 
viernaan lapi suhteellisen lyhyessa ajassa, joka vaihtelee 
kohteen riuur•uu<i<!sta r.i "i.ppucn ·1 -11 vuod(!n v!.i 1 i 11 !i.. 'rehokus 

suunnittelujakso on liian lyhyt vesistovaikutusten arvioin
nissa tarvittavan tiedon keraamiseen. Aineiston keruu onkin 

voitava aloittaa tarvittaessa jo ennen suunnittelun alkua. 

TtimR edellytt~a nykyistli pitk§jAnteisemp~~ suunnittelun ja 
sj ta palve.l evan tutkimuksen ohjelmtd.ntia. '.Putkijo .iden tahol-· 
ta on ilmeisen aiheellisesti esitetty kritiikki§ siit~~ 

ett§ usefn vesist6vaikutusten arvioinnin suorittaminen jM~ 

nlin my5h§iseks1, ett~ se on vaikeata jo tarpeellisen datan 
puuttumisen takia. 
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Tilanteen parantamiseksi olisi suunnittelun tiedon

hankinta ohjelmoitava nykyist~ pitk~j~nteisemmin. 

Jos tiedon keruu ja k~sittely edellyttaa tutkimuk

sen henkil6- tai muita resursseja, olisi suunnitte
lua palveleva tutkimus sis~llytett~v~ tutkimusoh

jelmaan~ 

Geotekniset tutkirnukset, \ kartoitusty~t ja rantatutkirnukset 

suoritetaan yleens~ varsinaisen suunnitteluty~n kuluessa 
eika niiden ohjelmointi tuota ongalmia. 

Vaikutusten seurannan tulisi olla yksi olennainen osa hank

keiden suunnittelua ja toteuttamista. Seuranta on tgrkeata · 

mm. palautteen saamiseksi tulevaa suunnittelutoiminta~ var
ten. Er~ilt~ osin seurantatutkimuksessa on selvia puutteita. 
Esimerkin tasta muodostavat Mikkelin vesipiirin alueella 
luonnonravintolammikot, jotka aiheuttavat lammikoiden alapuo

lisilla vesialueilla tyhjennysjuoksutuksen aikaan veden sa

mentumista ja jopa liettymist~. Kiintoaineen maara riippuu 

maalajista, veden virtausnopeudesta tyhjennyksen aikana ja 

siita, ·kuinka kauan uoman kaivusta· on kulunut aikaa. Tutki
musten puuttuessa on kulkeutuvan kiintoaineen maaraa ja vai

kutusaluetta kuitenkin vaikea ennakoida. Asiaa koskeva tutki

mus antaisi tietoa sek~ suunnittelijoille etta lammikoiden 

k~ytosta huolehtiville kalatalousviranomaisille. 

Myos hankkeiden vaikutusten seurantatutkimukset 

olisi sisallytettav~ tutkimusohjelmaan, mikali 

niin~~ tarvitaan tutkimuksen resu~sseja . 

2. Tiedon keruusta 

tput.k :lruu:~t.. i (•don k!iyl!.innUn Ju·r•uu 011 I uoltJlo 1 I i :~t.·~1Lj p!H.iu~d.n vesi

toimistojen tehtava. Suunnittelussa tarvitaan enemman hydro

logisia ja veden laatuhavaintoja, mita valtakunnalliset ha

vaintopisteet tuottavat. Pienissa hankkeissa voidaan havaihnoin

ti ja aineiston k§sittely suorittaa suurelta osin virkatyona 
ilman Jis~rahoituksen tarvetta. Sen sijaan ymparist6vaikutuk
siltaan merkittHvMt hankkcet erle l lytttlv~t ,jo yleens~ omaa ha
vainto-ohjelmaa, jotta vaikutuksia p~HGL~isiin luo t ettavasti 
arvoimaan. Tall6in muodostuu my6s sellaisja kustannuksia, 



- 3 ~ 

jotka voidaan rahoittaa vain lahinna suunnittelumaararahoin. 
Mikke1in vesipiirissa havaitaan vedenkorkeuksia noin 35:11~ 

vesitoirniston "ornalla" vedenkorkeusasteikolla. Havaintopalk
kioihin ku1uu vuosittain n. 6500 mk. Tietoja kaytetaan 1a
hinn~ riita-asioiden se1vitte1yyn ja suunnitteluun seka eri
tyistarkoituksiin, jo11aisena voi mainita kahden viirne vuo

den tu1vien vahinkoarviokriteerit. Perustellusti voidaan 
vaittaa, etta saatava tieto vedenkorkeuksista on .ha1paa tie
toa. Suunnittelurnaararahojen voimakas reaalinen supistuminen 
ja niiden kaytt6tarkoituksen ahdas maarittely on kuitenkin 
viime vuosina vaikeuttanut vesipiirin kasityksen mukaan varsir 
hyody11isen ja osin suunnittelun kannalta valttamattoman 

asteikkoverkon yl1apitoa. 

Ilmakuv:i.en k~yttB mundosta.a toisen enimerkin siitt!, miten 
vahin kustannuksin voidaan kerata suunnittelussa tarpeel1ista 
tietoa. Kuvauksella voidaan suhteel1isen tarkasti kartoittaa 

ylemmat vesikasvit, jotka indikoivat veden laatua ja sen 
kehitysta. Kasvuston vuosittaiset vaihte1ut ovat pienempia, 
kuin veden 1aatuparametrien vaihte1ut. Joka 3.-5. vuosi ta

pahtuva kuvaus antanee jo kasityksen esim. kunnostustarpees

sa o1evan jarven ti1an kehittymisesta. Esim. Mikke1in vesi

piirissa on potentiaalisia kunnostuskohteita n. 15-20. Naiden 

kuvaus ja aineiston kasittely maksaisi vuodessa n. 5000 mk~ 

Ede11a todettu suunnitte1umaararahojen niukkuus ja tutkimus

maararahan suoranainen puuttuminen kuitenkin rajoittavat 

ede11~ tarkoitettua pitkajanteista ja suunnittelun kanna1ta 
t~rkeHtH tutkimustiedon kokoami.sta. 

Vesitoirnistojen mahdo11isuuksia vesistohankkeiden 
vaikutusten arvioinnissa tarvittavaan pitkajan

teiseen havaintoaineiston kokoamiseen olisi pa
rannettava. Tahan paastaan varaamalla suunnittelu

ja tutkimusmaar§rahoista kohtuullinen osuus vesi

piirien k~ytt5on ja takaamalla kohtuullinen vapaus 
m~Hrarahojen k~ytan suhteen (ts. ettei k~yttoa 

sidota t~ysin juuri k~ynnlss~ oJeviin muutamiin 

~> u u n n it t. e l u - t. ::·1 ·i. t u t k i. m u s k o h t, c i s :i i. n ) • 
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Heikki Ter~svirta 

Miv 

25.10.1982 

VESIST~SUUNNITTELUSSA TARVITTAVA TUTKIMUS SUUNNITTELUN 
ERI VAIHEISSA . 

Tiiviste1ma 

- Suunnitte1ussa tarvitaan usein pitkahkaja hydrologisia ja 

veden laadun havaintosarjoja. Aineiston keruu on suoritet
tettava ennen varsinaista suunnittelua. Tiedon hankinta 

o1isi ennakoitava nykyista pitkajanteisemrnin, jotta tutki
tjat ja suunnittelijat eivlit joutuisi suunnitte1u- ja paa-
·tBksentekovaiheessa ylivoimaisiin vaikeuksjin. 

Suunnittelua palveleva tutkimus olisi i1meisesti syyta oh

jelmoida tutkirnusohjelmaan, jos tiedon keruu ja kasittely 

edellyttaa tutkimuksen resursseja. 

- Toteutettujen hankkeiden vaikutusten seurantaa olisi tehos

tettava. Myos tama olisi sisal1ytett~va tutkimusohjelmaan, 

jos kysymys on tutkimuksen resurssien k~ytosta. 

Suunnittelun tarvitsernan havaintoaineiston keruu on vesi
piirin tehtava. Nykyiset suunnittelumaararahat ovat kuiten

kin niin plenet, etta tutkimustoiminnan rahoittaminen on 

ongelmallista, koska raha kuluu taysin "pri.maariseen" suun

n it t f'? ·1 u t 1r 1 ( 1 H. hi n n ti. k :-n" L o i t u n t y y p p 'i r-li. in m a an tot. u t k i. m u k s j i. n ) • 

- ~~uunn:iLtelua palvelevan tutkimustledon kf:tsjttelyyn olisi 
panostettava nykyista enemman. Hyvana esimerkkina ovat 
VPdPnknr•kr!UdPn :ia viPtaarni<:~n til.a::.~t..oll i~Jet ra1a]yysi.t 
(tlyviit•i;;t•J'I, n.iA,t•(·r·iu .i.~l lleunan .iuJk:tjUl.lt). VEK~1l-r·aportoin

ti parantanee jossain maar·in tllannetta veden laatutieto

jen osa1ta. 

- rl'ietor·el\ j ~~teJ·eiden ka.yttomahdoll i.r;uuksia kos~:evaan koulutuk

~;een tu l f~ l~ I\ .Li. nnj. t. taa ht~omiota. 



Leena Villa/Hev Vesistosuunnittelun ja tutki
muksen yhteistyon kehittaminen 
1 • - 2 • 11 • 1 9 8 2 , Ou 1 u 

Vesistosuunnittelussa tarvittava tutkimus suunnittelun 

eri vaiheissa 

(Kommenttipuheenvuoro) 

Tutkimustarve painottuu suunnitteluprosessin alkuvaiheisiin 

seka itse suunnitteluvaiheeseen. Tutkimustiedon tulee palvella 

suunnittelua tarkasteltaessa seuraavia kysymyksia: 

Hankkeen kannattavuuden arviointia seka eri yaihto

ehtojen tarkastelua 

Hankkeen suunnittelua ja toteuttamista vesiston moni

muotoisuus mahdollisimman pitkalle sailyttaen 

Hankkeesta aiheutuvien vaikutusten seka haittojen 

selvittamista 

Hankkeen toteuttamisaikana ja toiden suorittamisen jalkeen 

tarvitaan tutkimusta joka palvelee: 

Tyon suorittamisen aikana ilmenevien seikkojen 

huomioon ottamista 

Vaikutusten selvittamista jalkihoitotoimenpiteita 

varten seka vastaavien hankkeiden suunnittelua varten. 

Edella esitettyjen nakokohtien huomioon ottaminen vesistoja 

koskevassa suunnittelussa edellyttaa laaja-alaisia luonnon

talouteen ja -suojeluun seka vesien kayttoon liittyvia tutki

muksia -riittavan pitkalla aikajaksolla. Tama merkitsee valtta

matta sita, etta naiden tutkimusten tekemiseen myos panostetaan 

nykyista huomattavasti enemman. Vesipiirin tutkimusresurssit 
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tarvittavien selvitysten ja tutkimusten tekemiseen ovat riit

tamattomat. Tarvittavan tiedon saantia voidaan lisaksi tehos

taa mm. seuraavin toimenpitein: 

Ennakoidaan tutkimuksen tarve riittavan ajoissa. 

Tama mahdollistaa paitsi tiedonkeruun pitkalta ajan

jaksolta myos tiedon hankkimisen ainakin osaksi mui

den tutkimusten yhteydessa. 

Laaditaan ohjeet ja suositukset erilaisten vesisto

hankkeiden vaatimista tutkirnuksista ja selvityksista. 

Lisataan eri intressitahojen ja viranomaisten yhteis

tyota tutkimusten suorittamiseksi. 



Keskustelussa tuotiin esille: 

Nyt tehdaan toita ja suunnittelua 20-30 vuoden paassa olevaa kaut

ta varten. Hankkeen kayttoika on 25-100 v (aariarvot 5-1000v). 

Aikaa kuluu 10-15 v kun hanke on valmis: 

suunnittelu ja lupaprosessi 

toteutus 

- kayttoon otto 

yhteensa 

3-5 v 

3-5 v 
3-5 v 

10-15 v 

Tutkijoilla tulisi olla valmiutta antaa nopeasti ainakin karkea ar

vio hankkeen vaikutuksista. Seurantatuloksia pitaisi saada pian 

hankkeen toteutuksesta, myohaan saaduilla on vahainen kayttoarvo 

suunnitelussa.Tutkijan tulisi olla 10 vuotta edella suunnittelijaa. 

Esimerkkina nopeasta selvityksesta on 22.9.1982 Peramerella olleen 

meriveden pinnan korkeuden tulvavaikutus. 

8.10.82). 

(Risto Timosen muistio 

Olisi paastava irti siita, etta annetaan vain karkeita suuntia, koska 

maallikkojarjellakin voidaan antaa suuntia. Suunnittelussa ei saisi 

hosua. 

Kysymys on siita minne pannaan painoa. Nayttaa olevan, et~a tieto 

ei saisi maksaa mitaan. Kuka maksaa suunnittelua palvelevat tutki

mukset? 

VH:n antamassa suunnitteluohjelman ohjeessa ei suunnittelua palve

levien selvitysten yhteydessa selvia talon oman tiedontuotannon tarve. 

Suunnittelua palvelevia tutkimuksia tulisi ottaa tutkimusohjelmaan. 

Kysymys on vain siita kuka rnaksaa. 

Teknillinen suunnittelu ja rakentaminen on hidastunut. Nyt on ai

kaa kerata perustietoa. On oikea aika kokoontua pohtimaan tutkimuk

sen ja suunnittelun yhteistoimintaa, kun 10 vuotta sitten ei yritys 

onnistunut. 
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Aikaa on kaytettavissa jopa vuosikymmenia, rom. Siuruaa ja muita te

kojarvia olisi voitu tutkia perusteellisemmin. 

Vesipiirien tulisi hankkia hydrologisia tietoja myos muista vesis

toista kuin nyt kysytaan. Kantaa pitaa pystya ottamaan nopeasti myos 

muiden hankkeista. 

Tulvia ja voimataloutta varten ei tarvita tulevaisuudessa juuri enaa 

uusia altaita. Nyt pitaisi ennakoida milta alalta suunnittelijat 

tarvitsevat tulevaisuudessa tietoa. 



Markku Maunula & Esko Kuusisto 

HYDROLOGISET TUTKIMUKSET VESIST5SUUNNITTELUN KM~NALTA, 

ESIMERKKINA HM. KALAJOKI 

Keskustelu 



.. 

.. 



Markku Maunula VesistBsuunnittelun ja tutkimukse_n 
yhteistyon kehittaminen, 
1.-2.11.1982, ou1u 

HYDROLOGISEN HAVAINTOAINEISTON KAYTTO SUUNNITTELUSSA. 

2. 

Vesistosuunnittelulta edellytetMa~ nykyaan huomattavasti aikai

sempaa tarkempia ja perusteellisempia selvityksia. Suunnitellun 

hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat hyorologiset muutokset, 

vaikutukset vesistoBn ja vesistojen kayttomuotoihin on selvi

tettava mahdollisimman kattavasti. Tama edellyttaa, etta myos 

suunnittelussa kaytetttivan hydrologisen havaintoaineiston ja 

sen perusteella suoritettujen esim. vertailuves~stoon perus

tuvien laskelmien tarkkuusvaatimukset ovat kasvaneet. Naiden 

vaatimusten lia~antymiaen myota on ilmeista, etta atk:n sovel

taminen niin hydrologisen havaintoaineiston kaytBasa kuin auun

nit~elussakin on valttamatonta. TK~sa esityksessa rajoitutaan. 

lahinna atk:n kayttomahdollisuuksien tarkasteluun hydrologisen 
I 

lahtotietoaineiston kasittelyssa. 

Ongel:t:rtat 

Tavanomaisessa suunnittelussa esiin tulevista hydrologisen 

havaintoaineiston kayttoon liittyvista ongelmista voidaan 

mainita mm. seuraavat: 

- Vedenkorkeus- ja/tai virtaamahav~innot puuttuvat 

suunnittelualueen osalta kokonaan tai ne ovat 

epaluotettavia. 

- Hydrologiset havaintosarjat ovat liian lyhyet tai 

eaim. virtaamiin vaikuttavat olosuhteet ovat muuttu

neet. 

- Teknisessa mitoituksessa kMytettavien hydrologisten 

suureiden toistuvuuk~ien ~s~ritta~inen on vaikeaa. 

- Olemassa olevan h~v&intoaineiston saanti ja .kasittely 

on hidasta. 
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Viimeksi mainittua ongelmaa on pyritty poistamaan viemalla hyd

rologiset havainnot atk-rekisteriin. Tasta huolimatta ongelma 

ei ole kokonaan poistunut sill,a hydrologisten rekisterien kayt

to on vielS talla hetkella valtion tietokonekeskuksen IBM-koneen 

varassa, ja vaikka tietojen poiminta on mahdollista suorittaa 

vesihallituksen tietokonetta kayttaen, on erityisesti vesipii

rien kannalta katsoen kaytto osoittautunut hankalaksi. 

l. Ongelmien ratkaisuMalleja 

~.1 RiittavKt ja luotettavat havainnot ·suunnittelualueelta 

kaytettKvissa 

Hydrologisen havaintoaineistojen suuren tilantarpeen vuoksi 

niiden kasittely ja niiden perusteella suoritettavat vesitase

laskelmat ovat parhaiten suoritettavissa vesihallituksen tieto

koneella. Talla hetkella voi 7 vesipiirin vesitoimistoa (Hev, 

Tav, Kyv, Vav, Kov, Kuv seka Lav) olla yhteydessa vesihallituk

sen tietokoneeseen. Ensi talvena viela 2 vesipiiril (Tuv ja 

Ouv) saavat omat TDS-pientietokoneensa. 

Toistaiseksi linjakustannukset ovat vesihallituksen koneen 

hitauden vuoksi olleet kohtuuttoman kalliit eika tietoja ole 

voitu siirtaa vesihallituksen koneelta piirien pienoistieto

koneille. Ensi kevaana vesihallitukseen saadaan kuitenkin uusi 
nykyistK huomattavasti tehokkaampi tietokone, jolloin myBs 

vesipiirit voivat etaispaatteen tavoin huomattavasti tamln 

hetkiatK tehokkaammin ja edullisemmin suorittaa myBa hydro

logian ·havaintoaineiston kasittelyyn liittyvat teht!vat. 

Jo nyt vesihallituksen tietokoneella voidaan suorittaa hydro

logiseen havantoaineistoon perustuvat vesitaaelaskelmat ts. 

tulovirtaama-, saannostely- ja palautuslaskelmat tarvittaessa 

rnyHs jarvireiteille. Lisaksi on mm. Helsingin vesipiirin, 

j~rj~stelytoimi~ton, suunnittelutoimiston ja vesistBtoimiston 

kesken kaytetty ja testattu seuraavia tilastollisia ohjelmi~: 

virtaaman/vedenkorkeuden keski- ja aariarvot, pysyvyyskayrat, 
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vuosikayrat ja prosenttikayrat. Naita tilastollisia ohjelmia 

voidaan kayttaa seka hydrologisten havaintojen kasittelyyn etta 

suunniteltujen uusien vedenkorkeus- ja virtaama-arvojen kasit

telyyn. Naiden ohjelmien kaytto on helposti opetettavissa ja 

niiden laajamittaisemman kayton esteena toistaiseksi ovat vain 

edella mainitut atk-tekniset rajo~tukset. 

Hydrologisen havaintoaineiston kasittely tehostuu ensi vuonna 

paitsi laitehankintojen vuoksi myos sen takia, . etta valtion 

tietokonekeskuksessa sijaitsevan hydrologisen rekisterin kopio 

siirretKMn vesihallituksen tie~okoneelle. Hydrologisen ha

vaintoaineiston kaytBn tehostaminen edellyttaa kuitenkin, etta 

atk:n ja laadittujen ohjelmien kayttokoulutusta vesipiireissa 

edelleen lisataan~ 

3.2 Havainnot suunnittelualueelta puuttuvat tai ovat riittamattomia 

Atk:ta ei kuitenkaan pystyta valittomasti kayttamaan hyodyksi 

silloin, kun suunnittelualuetta koskeva· hydrologinen havainto

aineisto puuttuu. Suurimpien vesistoalueittemme osalta ei ti

lanne onneksi ole nain huono, mutta pienempien osa-alueitten 

kohdalla tama on useinkin eteen tuleva ongelma. 

Yleisimmin ongelmaa lahdetaan ratkaisemaan etsimalla sopiva 

vertailuvesisto, jolta kerattya havaintoaineistoa kaytetMan hy

vaksi. Talloinkin voidaan atk:ta hyodyntaa nettotulovirtaamien 

laskemisessa, ku~ ensin. on selvitetty oikeat valuma-alueeseen 

liittyvat kertoimet seka sadannan ja haihdunnan korjauskertoi

met. Atk:n k~yttH~ kuitenkin rajoittaa se, ettM sadanta- ja 

haihduntatiedot eivat ole vesihallituksen omassa rekisterissa 

ja kaytannossa tiedot joudutaankin ensin koodaamaan lomakkeille 

tietokoneelle tallentamista varten. Liitteessa on esitetty kak

si esimerkkitapausta .hydrologisen lahtotietoaineiston luomises

ta. 

Vert~iluvesiston ~ayton edellytyksena on kuitenkin pidettava 

ilmastollisten ja fysiografisten olosuhteitten samankaltai

suutta suunnittelualueeseen n~hden. Onqelmaksi varsin usein 
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muodostuukin kyseiset ehdot tayttavan vertailuvesiston puuttu

minen ja suunnittelijan on luotava tarvittava hydrologinen tie

to sopivien mallien avulla. Tallaiset malleihin perustuvat 

laskelmat antavat kuitenkin usein varsin karkeat lahtotiedot 

suunnitelman perustaksi. 

Yhteistoirninta 

Hydrologisen havaintoaineiston luotettavuuden tarkastelussa ja 

lahtotietoaineiston luomis.essa esim. vertailuvesiston avulla 

suunnittelijan on syytK olla yhteistoiminnassa hydrologin kane

sa. Suunnitteluvaatimusten kasvaessa yhteistoiminnan tarve on 

lisaantynyt ja hydrologista asiantuntemusta on syyta kayttaa 

myos hankkeen toteuttamisesta aiheutuvien hydrologisten muutos

ten analysoimisessa. Yhteistoiminnan kehittamiseksi onkin syy

ta korostaa suunnittelijoiden omaa a~oitteellisuutta, koska 

muutoin suunnittelussa esiintyvat hydrologiset ongelmat eivat 

useinkaan tule esille. 
• 
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LIITE 1 

Kaksi esimerkkitapausta hydrologisen lahtotietoaineiston luomisesta 

1. Luodon-ja Ojanjarven makeavesialtaan nettotulovirtaamat 

Kokkolan ja Pietarsaaren valisen, rneresta padoilla erotetun 
Luodon- ja ~janjarven makeavesialtaan valuma-alue on 

yhteensa 4245 kmz. Altaaseen laskevat seuraavat vesistot: 

Kovjoki, Purmojoki, Ahtavtinjoki ja Kruunupyynjoki. AhtH

vanjoen vcsisto kasitta~ 47 \ koko valuma-alueesta. 

Riittavan tarkat virtaamatiedot on saatavissa ainoastaan 

Ahtfivtinjoelta Evijlrven luusuasta. Muu sadealue siis Ah

tavanjoen alaosa, Purmojoki, Kovjoki, Kruunupyynjoki seka 
makeavesialtaan oma valuma-alue lasketaan kayttamalla ver

tailuvesistonH Lapuanjoen Pappilankarin asteikon nro 5 

virtaama-arvoja. 

Yhteistoiminnassa hydrologisen toirniston kanssa paadyttiin 

seuraavaan laskentaohjeeseen: 

Ahtavanjoki, Bjorkfors F 1840 km 2 = 
Muu alapuolinen alue F 2405 km 2 = 
Vertailuvesisto: Lapuanjoki F = 3710 krn 2 

2 
( 1 ) I Q Q B . . k f 2 4 0 5 krn 2 = Jbr ors + 3710 krn x Q Pappilankari 

(2) josta, T Netto = IQ m3;s + sadanta (P) m3;s 

ta (E) m3;s 

{3) sadanta P on saatu Kruunky1an havaintoasemalta 

( 4) kuukausittniset korjauskertoirnet 

1 II 11 I IV v VI VI I VIII IX 

L = 
L = 
L = 

haihd~n-

X XI 

12 % 

3,2 \ 
3,0 % 

XII 

sadantn l , 4 1,4 1 '4 1' 2 1 '] 5 1 , 09 1, 07 1 '0 7 1,06 1,08 1,19 1,3 
haihdunt~ 0,30 0,65 0 ' 8·5 1 '0 1 ' 4 
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Laske1mat suoritettiin vuosijaksoi1le 1936 - 1948 ja 1969 - 1978, 

joista vuoden 1976 hein~kuun lO:n ensimrn§isen vuorokaudcn las-

kelmat on esitetty esimerkkina: 

Bjorkfors Pappi1an- I Q p p E T Netto 

Q kari Q m3/s rn3/s 3 3 nun -rn /s m /s 

3,7 5,6 7,3 4,2 3,1 
3,7 6,6 8,0 4,2 3,8 

3,7 6,8 8,1 4,2 3,9 

3,6 7,2 8,3 4,2 4,1 

3,6 7,6 8,5 4,2 4,3 

3,5 5,6 7,1 4,2 2,9 

3,5 4,6 6,5 3,4 3,6 4,2 5,9 

3,6 4,6 6,6 0,7 0,7 4,2 3,1 

3,7 4,3 6,5 4,2 2,3 

3,7 4,3 6,5 4,2 2,3 

Evijarven nettotu1ovirtaarnalaske1mat 

Evijarvi sijaitsee_ Ahtavanjoen vesistossa, jonka valurna-alueen 

suuruus on 2030 km 2 . Suurin osa Evijarven tulovirtaamista eri

tyisesti talvella ja kesalla tulee Valijokea pitkin Lappajar

vesta. Ttista johtuen on erityisen tirkeata~ etta Evijarven s~§n

nostelya suunniteltaessa toisaalta vesitase1askelmat ja toi

saalta Valijoen havaitut virtaarnat eivat ole ristiriidassa 
keskenaan. 

Vaikka EvijHrven luusuan havaittuja virtaamia voitiin pitla 

riitt§viln tarkkoina Luodo~ja Ojanjilrvcn tulovirtaamien las
kemiseksi, ei niita voitu kayttaa Evijarven saannostelyn 

suunnittelussa. Tam~ johtui siita, etta esimerkiksi talvella 

1972 Evij~rven ornalta valuma-alueelta Valijoen ja Evijarven 

virtaamahavaintojen mukaan keskimaaralnen kolmen kuukauden 

nettotulovirtaama olisi vain -0,9 m3;s. Koska on todennakoista, 

ett~ oikea arvo on noin 0 m3/s, olisi t~m~ saannostelylaskel~ 
missa merkinnyt 25 em virhetta ved~nkorkeusarvossa. Evijtirven 

saannostellyt ncttotulovirtaanwt 1askcttiinki11 ~itcn, ctt~i Lappa

jarven saHnnostcltyihin JTI('JlOVirtaamiin lisattiin Lappajarven 

J a s k e t u t n E.· t t o t u 1 o v i r t a ~ m a t k e r 1· o t tun n F. v i j ki r v en dm an v a ] u m a -

alueen ja Lappajtirven vaJuma-alueen vlllisclla suhtee1la. 



Markku Maunula 
Kehittamisehdotuksia 

HAVAINNOT SUUNNITTELUALUEELTA PUUTTUVAT TAI OVAT RIIT-

TAMATTOMIA 

Tavallisesti nettotulovirtaamat lasketaan vertai-

luvesiston avulla. Tarna edellyttaa suunnittelijan 

ja hydrologin yhteistyota. 

Sadanta- ja haihduntahavaintojen aluearvot tulisi 

vieda vesihallituksen ATK-rekisteriin. 

Vertailuvesistoverkostoa tulisi lisata siten, etta 

aina tarvittaessa vahintain vertailuvesiston avul-

la suunnittelun perustaksi saadaan riittavan pitka 

ja luotettava hydrologinen aineisto. 

SUUNNITTELIJAN JA HYDROLOGIN VALINEN YHTEISTOIMINTA 

Suunnitteluvaatimusten kasvaessa yhteistoirninnan 

tarve on lisaantynyt. 

Hydrologista asiantunternusta tulisi kayttaa rnyos 

hankkeen toteuttamisesta aiheutuvien hydrologisten 

muutosten analysoimisessa. 

Suunnittelijoiden on syyta itse ottaa yhteytta hydro-

logeihin, koska muutoin suunnittelussa esiintyvat 

hydrologiset ongelmat eivat useinkaan tule esille. 





Esko Kuusisto 

HYDROLOGINEN TUTKIMUS JA VESISTOSUUNNITTELU 

Hydrologiset laskelmat muodostavat perustan vesistosuunnittelulle. Koska 

vesist6suunnittelulle asetetut vaatimukset ovat viime vuosina kasvaneet, 

on my6s hydrologisten tietoj en tarve list!§.ntynyt. Yhteisty6 hydrologian toi

miston ja vesist6suunnittelusta vastaavien henkiloiden ja yksikoiden vli.lilUi 

on samalla tehostunut. Hydrologisten rekisterien jB: ATK -menetelmien ke

hitys on nopeuttanut ja tarkentanut hydrologisten laskelmien suorittamista. 

Aihetta tyytyvlisyyteen siie on - rnutta onpa aihetta tyytyml.ttOmyyteenkin. 

Seuraavassa kAsitelUUin erlHUi. seikkoja, joiden osalta pitAisi yhteisty6ssA 

pyrkia parempaan. 

1. I h mi s t o i m i n t o j en v a i k u t u s t e n s e 1 v i t t A m i n e n 

Koko Suomesta 16ytyy vain muutamia vedenkorkeuden tai virtaaman havainto

sarjoja, joihin ihmistoiminnot eiva.t olisi vaikuttaneet. NAiden toimintojen 

- erityisesti metsaojitusten ja vesistorakentamisen - aiheuttamia hydrologi

sia muutoksia ei riittAv!ilHt tarkkuudella tunneta. Seurauksena on se, ettei 

hydrologisissa havaintosarjoissa esiintyvli.a vaihtelua voida jakaa ilmastolli

seen ja ihmistoiminnoista aiheutuvaan vaihteluun. T!ma rajoittaa havainto

sarjojen kAyttoa esim. toistuvuusanalyysissa tai vertailuvesistomenetelm§.s

sa. 

VesistOrakentaminen on erAissA tapauksissa johtanut my6s hydrologisten 

havaintojen tarkkuuden heikkenemiseen, loa purkautumi•klyrlln peru•tuva 

virtaama-asema korvataan voimalaitosase~all~. lisAAntyy vi~taamien epa

tarkkuus, kunnes voimalaitos saadaan kalibroitua. 
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Kehittttmisajatuksia: 

yhtenainen valtakunnallinen rekisteri~ esim. toteutetuista s~Hi.nn<>ste

lyista 

valuma-alueiden maankti.yton ja siina tapahtuvien muutosten selvitUi

minen 

voimalaitosten kalibrolnti heti klytt66noton jalkeen 

2. Havaintojen luotettavuus 

Hydrologisten havaintojen tarkkuudelle asetetut vaatimukset ovat kasvaneet 

vesienkayt6n suunnittelun vaatimusten my<>tA. ErlUi.t uudet laskentamenetel

rnAt edellyt~:!vttt tarkkoja HihtOtietoja - ja paljastavat toisaalta havaintoihin 

sistUtyvHS. virheitA. EsimerkkinA voidaan mainita EvijArven nettotulovirtaa

malaskelmat (vrt. Maunula) seka Pohjanmaan jokien tulvaennusteita laadit

taessa ilmenneet virtaama-aineistojen virheet. 

Vesipiirien ja hydrologian toimiston yhteistyon kehitt§.minen on parantanut 

mahdollisuuksia luotettavien havaintojen kerati.miseen. Ep§.kuntoisen limni

grafin korjaus tai uuden havaitsijan palkkaus voidaan hoitaa aikaisempaa 

nopeammin. Vesipiirissa tiedet§.An paremmin sellaisten satunnaistekijBiden 

( esim. tilapainen padotus) esiintyminen, jotka saattaisivat vti.arista§. suures

tikin esim. virtaaman A!riarvoja. Samoin osataan vesipiirissa arvioida esim. 

uuden sade- tai lumiaseman sijoituspaikan soveliaisuutta. 

Kehittamisajatuksia: 

purkautumiskayrien ja voimalaitosvirtaamien virherajojen arviolnti 

suunnittelijoiden informoiminen havaintosarjoj en tyypillisista vir

heista ja niiden suuruudesta 

suunnittelijoiden informoiminen olemassaolevista virheiden korjaus

menetelmista ( esin1. sadannan kuukausi.ttaiset korjauskertoimet) 
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3. Mitoitusvirtaamien m§.§.ritys 

Tilastollisten menetelmien soveltaminen hydrologist en suureiden iHi.riarvo

jen maarittamiseen on nykyti.An maailmanlaajuinen kaytanto. YlHityksHi kui

tenkin jatkunsti koetaan. Miten ihmeessa Paijanteen alueella saattoi sataa 

vuoden 1981 kesakuussa 154 mm, kun Gumbelin paperilla kauniisti kaareu

tuva pisteist6 antaa kerran 1000 vuodessa toistuvaksi maksimiksi v.ain noin 

120 mm? Kuinka kummassa Lams§.nkoskelle aikoinaan m§.aritetty HQ 1/20 

yliteUUin nykyaAn harva se vuosi, suurimmillaan lAhes kaksinkertaiaesti? 

Tilastollieten menetelmien luotettava soveltaminen edellytt§.a pitk§.a, vahin

t§.an 30 vuoden havaintosarjaa. Toisaalta: jos valuntaan vaikuttavat tekijat 

ovat muuttune~:~t, eikO sittenkin ole parempi kaytta§. vain viimeista kymmen

tA tai viittA vuotta? 

Kehittamisajatuksia: 

valuma -alueen maanklyt6n muutosten ja vesist6rakentamisen hydrolo

gisten vaikutusten selvittaminen (j!lleen kerran) 

suunnittelijoiden informoiminen tilastollisten menetelmien eduista ja 

vaaroista 

vaihtoehtoisten menetelmien kehitt!minen ja perusteellisen hydrolo

gisen selvityksen tekeminen ep!selvissl! tilanteisaa 

4. A 1 i n1m at rake n t ami s k or k e u de t 

Ivalossa kerrotaan erAAn rakennusmestarin todenneen, etta taajama on ra

kennettu paikkaan,. joka olisi. ollut sopiva tekoaltaalle muttei taajamalle. 

Tulvavahinkoj en vuotui sell~ suuruudelle Suornessa on varmasti ole mas sa 

jokin nollasta poikkeava kans~llinen optimi, silla Uiysin 'varman paalle' 

ei kannata rakentaa. Karkeiden virhearviointien esiintyminen rakentamis

korkeuksia paatettaessa on kuitenkin yha valitettavan yleista. 
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Kehittf:lmisajatuksia: 

ylivedenkorkeuksien havaitseminen mahdollisimman monissa jarvissa 

pahojen tulvien aikana vesipiirien toimesta 

hydrologian toimiston, vesipiirien ja kuntien rakennustarkastajien 

yhteydenpito 

normiston kehittAminen alimmille rakennuskorkeuksille 

riskivy6hykkeelle rakennettaessa ·make ettava 'lisavero' . 



Esko Kuusisto 

HYDROLOGINEN TUTKIMUS JA VESISTOSUUNNITTELU 

Tiivistelma 

Hydrologisen tiedon merkitys vesistosuunnittelussa on kasvanut, koska 
suunnittelulta edellytetaAn nykyaan aikaisempaa suurempaa tarkkuutta 
ja monipuolisuutta. Vaikka seka havaintoverkot etta laskentamenetelmit 
ovat kehittyneet, ei hydrologinen tieto useimmiten ole hankkeen toteutuk
sen kannalta riittavaA. Mm. seuraavia nik6kohtia tulisi ottaa huomioon, 
jotta hydrologinen tutkimus pystyisi tarjoamaan suunnittelulle paremmat 
lAhtokohdat: 

1. Ihmistoimintojen vaikutusten selvittAminen 

yhtenainen valtakunnallinen rekisteri esim. toteutetuista saan
nostelyista 
valuma-alueiden maankaytOn ja siina tapahtuvien muutosten sel
vittaminen 
voin1alaitosten kalibrointi heti kayttBonoton jalkeen 

2. Havaintojen luotettavuuden arviointi 

purkautumiskliyrien ja voimalaitosvirtaamien virherajojen ar
viointi 
suunnittelijoiden informoiminen olemassaolevista virheiden kor
jausmenetelmista ( esim. sadannan kuukausittaiset korjausker
toimet) 

3. Mitoitusvirtaamien maarityksen tarkentaminen 

valuma-alueen maankayton muutosten ja vesistorakentamisen hyd
rologisten vaikutusten selvittaminen (jalleen kerran) 
suunnittelijoiden informoiminen tilastollisten menetelmien eduista 
ja vaaroista 
vaihtoehtoisten menetelmien kehittaminen ja perusteellisen hydro
logisen selvityksen tekeminen epaselvissa tilanteissa 

4. Alin1.pien rakennuskorkeuksien maarittaminen 

ylivedenkorkeuksien havaitseminen mahdollisimman monissa jar
vissa pahojen tulvien aikana vesipiirien toimesta 
hydrologian toimieton, vesipiirien j~ lotntien rakennustarkastajien 
yhteydenpito 
normiston kehitti:iminen alimmille rakennuskorkeuksille 
riskivyohykkeelle rakennettaessa maksettava 'lisavero~ 



Keskustelussa tuotiin esille: 

Vertailuvesisto pitaisi loytya alle 100 kilometrin etaisyydesta. Jo

kaiseen voimalaitossuunnitelman lupaehtoihin pitaisi sisaltya lai

toksen kalibrointivelvoite. 

Onko mahdollista, etta piirien hydrologisia havaintoja pistettaisiin 

VH:n rekistereihin. Ainakin ne tulisi saada piirien omiin rekiste

reihin kun atk tulee. 

Veli Hyvarinen on tehnyt piirikohtaisen luotettavuusarvion. Mahdol

lisuuksien mukaan pyritaan ottamaan piirien havainnot mukaan. 

Bifurkaatiot on rekisteroitava. Uomien karkeuskertoimien arviointi 

on ollut vahaista. Piirien tulisi aktiivisesti seurata ja arvioida 

karkeustoimen muutoksia seka selvittaa ali- ja ylivirtaamia seka 

vedenkorkeuksia. 

Yhteistyo on toiminut vot:n ja hyt:n valilla hyvin ja nopeasti aina

kin kayttotoiminnassa. 

Yhteistyo piirin ja hyt:n valilla on mahdollista hydrologisen avun 

osalta. 

Mita mahdollisuuksia hydrologian toimistolla on antaa lumen vesiarvo

tietoja piirihallintoon? 

Kaikkia piirien esittamia pyyntoja ei ole pystytty hyt:ssa tekemaan. 

Pitaisi lahtea siita, etta vesipiirit olisivat mahdollisimman omava

raisia vesivarojen tuntemuksen suhteen. Erityisasiantuntemusta han

kittaisiin VH:sta. Vaikeutena on saada hydrologiasta vastaavia hen

kiloita vesipii~eista. Vesipiirien tulisi ensin ottaa isannan aani 

vesivarojen tuntemisessa. 



Erkki Loukola 

GEOTEKNISET ' TUTKI11UKSET VESIST~SUUNNITTELUSSA JA 

ESIINTYVAT ONGELMAT 

Kommenttipuheenvuoro Juha Kauto 
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Erkki Loukola VL/ttt 

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

V E S I H A L L I -

MAATUTKIMUSTEHTXVXT 

Vesihalli tuksen tyoj.arjestyksen mukaan teknillinen tutki
mustoimisto kasittelee mm. asiat, jotka koskevat: 

- vesihallinnon tehtavien edellyttamaa maatutkimustoimin
taa ja siihen liittyvaa laboratoriotoimintaa 

- maa- ja vesirakenteiden tutkimusta ja kehittamista. 

Vesihallinnon maatutkimustoiminta kasittaa seuraavia teh
tavia: 

- Vesihallituksen suunnittelu- ja rakennusprojektien ~eo-
tekninen suunnittelu ja valvonta 

Geoteknista suunnittelua tapahtuu suunnittelun 
eri vaiheissa: kokonaissuunnittelussa, alueel
lisessa yleissuunnittelussa, yleissuunnittelus
sa, hankesuunnittelussa ji rakennesuunnittelus
sa. Geotekninen valvonta kasittaa rakennustyon 
laadun valvontaa seka osallistumisen kunnossa
pitotarkkailun jarjestelyihin ja tarkkailutulos
ten kasittelyyn. 

- Maarakenteiden ja maahanrakentamisen tutkimus 
Maarakenteiden suunnitteluperusteita kehitetaan 
kaytannon suunnittelun ohella erillisina pro
jekteina. Viime vuosina on kehitetty maapatojen 
suunnitteluperusteita ja rakentamisen laadun
valvonnan menetelmia. 

- Maatutkimustoiminnan kehittaminen 
Kehittaminen kasittaa ko. toiminnan koordinoin
nin, koulutuksen, ohjeiden ja normien laadin
nan seka osallistumisen alan kongressi- ja yh
distystoimintaan. 

- r-1uiden rakenteiden tutkimus ja kehittaminen 
Tallaisia rakenteita ovat pumppaamot, sillat, 
saannostelypadot ym. 

Geoteknisen suunnittelun yleisimpina kohteina ovat seuraa
vat rakenteet: 

- maapadot 
- pohjapadot 
- penkereet 

jokiluiskat ja kanavat 
sillat, saannostelypadot ja pumppaamot. 

Valmiiden patojen tarkkailu suoritetaan seuraavilla teko
jarvilla: Uljua, Kortteinen, Settijarvi, Patana, Venet
jarvi, Vissavesi, Pitkamo, Hirvijarvi, Varpula, Kalajarvi, 
Hautapera ja Kivi- ja Levalampi. 
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Maapatojen turvallisuustarkkailun valtakunnallista jarjes
telya on selvitetty Maa- ja metsatalousministerion asetta
massa patoturvallisuu~toimikunnassa (Komit~a~ietint5 1980: 
30). Toimikunta on esittanyt, etta vesihallitus toimisi 
patoturvallisuustoimenpiteiden aloitteen teki1an~ ja val
vojana kaikkien (n. 400) Suomen patorakenteiden osRlta. 

Huomattavin erillinen projekti on viime vuosina o~Jut maa
patojen suunnittelumenetelmien tutkimus, joka on tutkimus
ohjelmassa nimella "Pehmeik51le perustettavat maarn.not.". 
Projektin puitteissa on kehitetty maapatotyon valvonta
rekisteri, jossa suunnittelua varten ja ty5n aikana snori
tettujen patopohjan ja patorakenteen laboratorio- ja kent
takokeiden tulokset sailytetaan tietokonemuistissa. Tieto
ja kaytetaan suunnittelussa (patopohjasta ja materiaalin
ottopaikoilta tehdyt tutkimukset + aikaisempien vastaavien 
patojen aineistot), rakentamisen laadunvalvonnassa (va
litt5masti kokeiden teon jalkeen ja erilaisina yhdistel
matuloksina) seka kunnossapidossa (padon laatulokset seka 
paikallisesti etta erilaisina yhdistelrnina) . Lisaksi on 
tutkittu patojen tiivistemateriaalien ominaisuuksia, mo
reenin ja kuivakuorisaven puristus- ja vetolujuutta, seka 
rakenteiden vedenlapaisevyysominaisuuksia. 

Maapatojen suunnitteluperusteisiin liittyen on tutkittu 
rakennettujen penkereiden painumia seka roudan vaikutuksia 
maapatojen ylaosan vedenlapaisevyyssuhteisiin. Pehmeiden 
maakerrosten ominaisuuksien tutkimuksia on suoritettu yh
teistyossa Helsingin teknillisen korkeakoulun pohjaraken
nuksen ja maarnekaniikan laboratorian ja Valtion teknilli
sen tutkirnuskeskuksen geotekniikan laboratorian kanssa. 
Lisaksi ern. laitokset ovat osallistuneet eraiden rnaapa
tojen suunnitteluun. 

Maatutkimustoiminnan koordinoimiseksi ja kehittamiseksi 
on laadittu opetusfilmit rnaaperatutkirnusrnenetelmista ja 
maalaboratoriosta. Filrneja kaytetaan kenttatutkimushen
kil5ston koulutuksessa. 

MAATUTKIMUSTOIMINNAN RESURSSIT 

Teknillisen tutkimustoimiston maatutkimus~yhmaan kuuluu 
talla hetkella (v. 1982): 

3 diplomi-insinooria Erkki Loukola, Risto Kuusiniemi ja 

1 matemaatikko 
2 geologia 
1 ATK-asiantuntija 
1 rakennusmestari 
1 laboratoriomestari 
3 laboranttia 

Jouko Saarela 
Jukka Airila 
Esa R5nka ja Tuulikki Isotalo 
Tuula Rytkonen 
Heikki Jyllila 
Berit Bergstrom 
Marjatta Sorsa, Maija Ojanen ja 
Vieno Apo 

1 piirtaja Raili Korkiakangas 
maastotutkimusryhmat vesipiireissa 



3 

Kussakin vesipiirissa yhteyksia vesip11rin ja teknillisen 
tutkimustoimiston valilla hoitaa nirnetty yhdyshenkilo. 
Yhdyshenkiloina toimivat talla hetkella (1982): 

Nuor.ins. Markku Kukkarnaki, 
Helsinki 

Vanh.ins. Raimo Hillberg, 
Turku 

Ins. Heikki Koskinen, 
Tarnpere 

Nuor.ins. Alpo Korhonen 
Kyrni 

Vanh.ins. Heikki Terasvirta, 
Mikkeli 

Tyontarkastaja Jorrna Karhiaho, 
Kuopio 

Vanh.ins. Sirno Naakka, 
Pohjois-Karjala 

TUTKIMUSTEN OHJELMOINTI 

Di Unto Huttu, 
Vaasa 

Nuor.ins. Simo Karki, 
Keski-Suomi 

Apul.ins. Unto Saukko, 
Kokkola 

Ins. Kari Arola, 
Oulu 

Nuor.ins. Erkki Ollila, 
Kainuu 

Ins. Jouko Alatalo, 
Lappi 

Teknillisen tutkirnustoimiston rnaatutkimusjaoston ohjelmien 
laatimiseksi vesipiirien tulee esittaa kunkin vuoden tut
kimustarve edellisen vuoden lopulla tehtavissa tutkimus
suunnitelmissa. 

Tutkimusaikataulua laadittaessa on huomioitava seuraava 
arvio tutkirnuksen vaatimasta ajasta: 

Ajankaytto rnaaperatutkirnusohjelmasta lausuntoon 

- Maaperatutkimusohjelrna ja mahdollinen maastokaynti n. 
1 viikko 

- Maastotutkirnukset tutkirnuspisteista, tutkimusmenetelmista 
jne. riippuen 1-3 tutkimuspistetta/paiva 

- Laboratoriotutkimukset maariteltavista ominaisuuksista 
riippuen 1-4 viikkoa 

- Vakavuuslaskelmat ym. vastaavat tehtavat 2-4 viikkoa 
- Tutkirnustulosten piirtarninen 1-2 viikkoa 
- Geotekninen lausunto riippuen hankkeen koosta 1-2 viikkoa. 

Maaperatutkimusten aloittamista varten on kerattava seu
raava aineisto: 

1. Peruskartta 1:20 000 suunnitelma-alueelta ja sen ympa
ristosta 

2. Yleissuunnitelman kartta, pituus- ja poikkileikkaukset 

3. Selostus suunnitelmasta (+ yleissuunnitelmateksti) si
saltaen ylimmat ja alimmat vesipinnat 
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4. Alueella aikaisemmin suoritetut maaperatutkimukset 
Karttapiirrokset (sidontalinjoineen) 
Leikkaukset (joihin on piirretty suoritetut kairaukset) 

5. Maastotutkimushavainnot ja erikoistiedot (saatu mm. 
paikallista vaestoa haastattelemalla) 

6. Suunnitellut rakennustavat (tyosuunnitelma) 

7. Hankkeen vesioikeudellinen vaihe ja jatkoaikataulu 

TARKOITUS JA TARVE 

Vesihallinnon tehtavien edellyttama maatutkimustoiminta 
pyrkii vesihallinnon vesirakennusprojektien osalta kor
kean laatutason sailyttamiseen ja kehittarniseen maaraken
teiden suunnittelussa ja rakentamisessa. 

Valvonta- ja katselmustoiminta edellyttaa maatutkimustoi
rnintaa, mm. pohjavesikysymysten selvittelya ja tarkennet
tuja tutkimuksia ongelmallisissa kohteissa. 

Suunnitteluperusteiden kehittamistoiminnan tarve johtuu 
vesirakenteiden geotekniikan erikoispiirteista rakennusten 
ja teiden geotekniseen suunnitteluun verrattuna. Vesira
kenteissa vesisuhteitten maarittaminen aiheuttaa aina oman 
tarkean suunnittelualueen. 

TUTKIMUSTULOKSET 

Maatutkimustoiminnan tuloksia hyodynnetaan erilaisissa 
suunnitelmissa, lausunnoissa, neuvotteluissa ja asiantun
tija-apuna. Erillisten tutkimusprojektien tulokset jul
kaistaan vesihallituksen sarjoissa tai esimerkiksi kong
ressijulkaisuissa. 

Viime aikojen julkaisut: 

Timo Maijala 1978. Hautaper2n maapadon suotovirtauksista. 
Dipl.tyo Oulun Yliopistossa. 83 s. + liitt.(julkaisematon). 

Raimo Korkko 1979. Hautaperan rooreenin lujuus- ja defor
maatio-ominaisuudet. Dipl.tyo Oulun Yliopistossa. 69 s. 
(julkaisematon). 

Ahti Latvala 1980. Pehmeikolle rakennetun penkereen painu
misesta. Vesihallituksen tiedotuksia n:o 194. 134 s. Hel
sinki. 

Juha Susimaa 1980. Moreenimaapatojen routaantuminen ja 
routiminen. Vesihallituksen monistesarja 1981:94. 109 s. 
+ liitt. Helsinki. 

Markku Koivisto 1980. Uljuan tekoaltaan valipadon suunnit
telu. Dipl.tyo Tampereen teknillisessa korkeakoulussa. 57 s. 
+ liitt. (julkaisematon). 
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Loukola, E. 1979. The use of control test data in the 
calculation of dam safety. Tran~ct!ons of · the thirteenth 
international congress on large dams. New Delhi. Vol . II, 
p. 131-139. 

Loukola, E. & Slunga, E. 1982. Observation on the seepage 
through and under dams made of glacial fill. Transactions 
of the forteenth international congress on large dams. 
Rio de Janeiro. Vol. I, p. 293-304. 
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T U T K I M U K S E T V E S I S T 5 -
J A R A K E N T A M I S E N E R I 

Kokonaissuunnitteluvaiheessa geoteknisia ja geologisia tut
kirnuksia ja selvityksia tarvitaan rom. alueen geologisten 
yleispiirteiden selvityksissa, jokien perkausrnahdollisuuk
sien arvioinnissa, etsittaessa uusia kanava- ja tunnelireit
teja seka etsittaessa uusia varastointialtaita ja selvi
tettaessa niiden rakentarnisrnahdollisuuksia. 

Kokonaissuunnittelussa tarvittavat geologiset ja geotek
niset selvitykset suoritetaan suurelta osin olernassa ole
van kartta-aineiston perusteella. Koko rnaasta on saatavis
sa perus- tai topografinen kartta 1:20 000. Silta voidaan 
paatella alueen geologiset perusrnuodot ja maaperan yleis
rakenne. Tarkernman tiedon maaperasta saa uusista rnaapera
kartoista 1:20 000 niilta alueilta, joista ko. kartoitus 
on suoritettu. Lisaksi on laajoilta alueilta kaytettavis
sa agrogeologisia karttoja 1: 20 000 tai geologisia rnaa
ja kallioperakarttoja 1:100 000. Em. karttojen lisaksi 
voidaan kayttaa ilrnakuvia (stereokuvapareja), joita on 
saatavissa koko rnaasta esirn. mittakaavoissa 1:22 000 ja 
1:31 000. Karttatutkirnuksia taydennetaan maastokaynneilla 
ja tarkistustutkirnuksilla. 

Alueellisessa yleissuunnittelussa tarkistetaan eri vaih
toehtojen tutkirnuksia siten, etta voidaan tehda valinta 
edullisirnrnasta suunnitelrnavaihtoehdosta, esirn. reittiva
lintojen osalta. Karttatutkimusten lisaksi suoritetaan 
tarkentavia maastoh~vaintoja ja kenttatutkimuksia~ maa
lajien silmamaaraisia maarityksia ja seismisia luotauksia. 

YLEISSUUNNITTELU 

Yleissuunnittelussa suoritetaan yleensa ensirnmainen laa
jempi maastotutkirnus eli alustavat maaperatutkirnukset. 
Talloin maaritellaan mm. kanavien ja altaiden sijoitus 
ja koko, maapatojen ja penkereiden sijoitus ja tyypit 
seka pumppuamojen, siltojen ym. rakenteiden sijoitus ja 
tyypit. Talloin suoritetaan myos kanavien alustavat va
kavuuslaskelmat. 

Kanavien suunnittelussa etukateen aavistettavissa sortuma
vaarallisissa paikoissa (esim. pehrneikoilla) suoritetaan 
pohjatutkimuksia, joiden perusteella tyon suoritus ja 
tarvittavat vahvistustoimenpiteet voidaan suunnitella si
ten, etta sortumia ei paase tapahtumaan. Pituusprofiilis
ta rnaaritellaan sellaiset uornan kohdat, joissa kaivusy
vyys tulee norrnaalia suuremrnaksi ja joissa siksi on syyta 
·tutkia luiskien vakavuus. Eri maalajien kriitillisen kaivu
syvyyden lisaksi on huomioitava alueen topografia, ts. 
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onko lahistolla rinteita, joilta tuleva vesi aiheuttaa yli
maaraista pohjavesipainetta maakerroksissa. Jos rinteet 
ovat kauempana on tutkittava kulkeeko pehmeiden kerrosten 
alla hiekkakerroksia tai karkeita silttikerroksia, joita 
pitkin pohjavesi paasee hyvin virtaamaan ja talloin kau
kanakin olevat korkeammat seudut aiheuttavat suuria poh
javesipaineita, jotka aina pienentavat suurinta mahdol-
lista kaivusyvyytta. Tutkimuksissa on edelleen tarkkailta
va alueen pohjavesien purkaantumisolosuhteita (lMhteita) , 
erilaisten rakenteiden perustarnistapoja ja aikaisempia 
vahvistusrakenteita. 

Uomien sortumisvaaraa silrnalla pitaen tehtavat rnaaperatut
kimukset kasittavat paino- ja heijarikairauksia, siipikai
rauksia, nayttenottoa seka pohjavedenpaineen ja vedenla
paisevyyden mittauksia. Maanaytteista tutkitaan indeksi-, 
vedenlapaisevyys- ja lujuusominaisuudet. 

Maapatoja suunniteltaessa on tunnettava aiottujen pato
paikkojen rnaakerrosten rakeisuus ja lujuus vakavuutta 
silmalla pitaen, vedenlapaisyominaisuudet seka pehrneik
kojen kohdalla myos painumaorninaisuudet. Patopaikkojen 
maaperatutkirnukset aloitetaan tavallisesti karttatarkas
telun jalkeen rnaastokaynnilla, jolloin valitaan 
tutkittavat vaihtoehdot jatehiliilinmaaperatutkimussuunni
telma. Yleensa maaperatutkimus tehdaan asteittain siten, 
etta aluksi laaditaan kairaussuunnitelma, jota tyon ai
kana taydennetaan ja naytteiden otto ja erikoistutkimuk
set suunnitellaan kairaustulosten perusteella ja suorite
taan tutkirnusten myohemmassa vaiheessa. Patopohjien tutki
rnus voidaan aloittaa rnyos seismisilla tutkimuksilla, 
joilla saadaan nopeasti ja laajalta alalta tieto kovan 
pohjan kulusta. 

Maapatoja suunniteltaessa on aina heti alkuvaiheessa tut
kittava rnahdolliset materiaalinottopaikat, koska pato 
on tehtava lahelta saatavista rnateriaaleista ja materi
aalit rnaaraavat padon tyypin. Materiaalinottopaikkojen ja 
usein rnyos patopohjien yhtena tutkirnusmenetelrnana on ai~ 
na pidettava mielessa koekuoppien tekeminen hydraulisel
la kaivinkoneella. Patomateriaali on tutkittava yksityis
kohtaisesti rakenteiden suunnittelua varten. Moreenista 
on talloin tutkittava rakeisuuden ja vedenlapaisevyyden 
lisaksi rnyos maarakennusominaisuudet ja kaivuluokka. 
Kivi- ja lohkarepitoisuuden ja luonnontilaisen tiiveyden 
tutkiminen tapahtuu juuri em. hydraulisilla kaivinkoneil
la. Moreeninottopaikkoja tutkittaessa on lisaksi selvi
tettava pohjavedenpinnan korkeusvaihtelut ja maanotto
paikan kuivatusmahdollisuudet. 

Siltojen, saannostelypatojen, pumppuamoiden yms. raken
teiden paikkaa maarattaessa suoritetaan laajempialaisia 
tutkimuksia edullisimman paikan kartoittamiseksi. Tutki
mukset voivat kasittaa seismista luotausta seka paino-, 
lyonti- ja heijarikairauksia. 
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HANKE- JA RAKENNESUUNNITTELU 

Hankesuunnitteluvaiheessa suunnitelmat tarkennetaan siten, 
etta on mahdollista laatia hankkeen varsinainen kustannus
arvio. 

Rakennussuunnittelussa maaritetaan eri rakenteiden lopul
linen muoto ja tyotapa. Talloin suoritetaan kanavien ja 
uomien taydentavat vakavuuslaskelmat, maaritetaan maa
patojen ja penkereiden rakennepiirrokset ja tyoselitykset 
seka suoritetaan pumppuamoiden, siltojen yms. rakenteiden 
suunnittelun vaatimat pohjatutkimukset. Rakenteiden suun
nittelua varten suoritettavat tutkimukset kasittavat 
tavallisesti paino- tai heijarikairauksia seka siipi
kairauksia ja naytteenottoa lujuusominaisuuksien ja rou
timisominaisuuksien tutkimiseksi. 

RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO 

Rakentamisen aikana tyon toteutumista seurataan mrn. kent
talaboratorion avulla. Rakennuspaikan olosuhteiden poi
ketessa suunnittelussa oletetuista olosuhteista joudutaan 
suunnitelmiin tekemaan muutoksia. Yksittaisia detaljisuun
nitelmia voidaan jattaa tyon aikana tehtaviksi. Poikkea
minen suunnitelmista on aina suoritettava vasta tarpeel
listen selvitysten valmistuttua. 

Rakentamisen jalkeen suoritetaan eri rakenteiden toteu
tustietojen perusteella analyysi rakenteen kayttovarmuu
desta seka suunnitellaan rakenteen seurantatoimenpiteet. 
Seuranta kasittaa yleensa seka silmamaaraista tarkkailua 
ja tarkastuskaynteja etta erilaisia mittauksia rakentei
den yhteyteen asennetuilla seurantalaitteilla. Maapato
jen osalta tavallisimmat mittauslaitteet ovat huokosvesi
paineen ja vesipinnan mittauslaitteet ja painumamittaus
laitteet. 



Erkki Loukola VL/ttt Vesistosuunnittelun ja 

tutkimuksen yhteisty~n 

kehittaminen 

Oulu 1. -2.11.1982 

GEOT~KNISESSX SUUNNITTELUSSA JA TUTKIMUKSISSA ESIINTYNEET ONGELMAT 

1. Geoteknisen suunnittelun ajoittuminen ja vaikutus kustan

nusten muodostumisessa 

2. Geoteknisten selvitysten rahoitu~ 

3. Puutteellisten selvitysten aiheuttamat vaikeudet 

- yleissuunnittelu ilman geoteknist~ suunnittelua 

- rakentaminen ilman kunnollisia geoteknisia selvityksiM 

- vaikutukset kunnossapitoon 

4. ~eoteknisten lausuntojen ja selvitysten noudattaminen 

5. Suunnittelu- ja tutkimusohjelmien nivelt~inen 

· 6. Vesipiirien geoteknillisen tutkimuksen kehittaminen 

- suunnittelijoiden koulutus 

7. Vesihallituksen vesistBosaston geoteknisen tutkimuksen tarpeen 

ymmart~inen 

8. Toiminnan vaatimat resurssit 



Vesistosuunnittelun ja tutkimuksen 

yhteistyon kehittaminen 

1.-2.11.1982, Ou1u 

Geoteknisessa suunnitte1ussa ja tutkimuksessa esiintyvat angel

mat, kommenttipuheenvuoro 

Juho Kauto 

Geoteknisiin tutkimuksiin 1iittyvat ongelmat johtuvat yleensa 

siita, etta tutkimukset j0ko kokonaan puuttuvat tai ne ovat 

puutteelliset. Lisaksi suurimmat puutteet tutkimuksissa kohdis

tuvat pienehkoihin hankkeisiin, joissa rahoitus- tai muista 

syista ei tutkimuksia ole katsottu voitavan suorittaa. Sittern

min hankkeen toteutusvaiheen aikana viimeistaan tormataan p~ut

teel1isuuksista johtuviin vaikutuksiin ja sita kautta hyvinkin 

kalliisiin korjausratkaisuihin. Seikka saattaa myos olla osit

tain eraana syyna rakentajien saamasta arvostelusta. Pari esi-

merkkia. Ojan kaivu aiemmin kaivamattornaan paikkaan, 

missa tasausviivan kaltevuus luokkaa 0,03 ja rnaalajirnerkinta 

rnoreeni. Maa-aines olikin moreenin sijasta hiekkaa, mika sitten 

syopyi _ Ojan "pohja" syopyi siis n. 3,0 rn:a 

suunniteltua syvemmaksi ja ojan leveys myos vastaavasti kasvoi. 

Hankkeen loppuselvittelyt ovat edelleen_ ~esken. Penke

reen rakentaminen eraan jarven vedenpinnan nostarniseksi. Siina 

pohjatutkimuksia on tehty sen verran, etta pehrneikon raja pen

gerlinjalta lienee selvitetty, rnutta suunnitelman toteutusta 

papereille ei voi tehda, koska mm. painumia ei ole huomioitu. 

Tahdentaisin siis sita, etta suunnittelijan tulisi voida arvi

oida missa, milloin ja rninkalaista geoteknista tutkimusta mil

loinkin tarvitaan ja sita, etta "varsinaisesta"· suunnittelusta ja 

geoteknisesta suunnittelusta tulisi laatia yhteinen suunnitelma 

tai mieluununin sita, etta suunnitteluohjelmaan liitettais.iin 

automaattisesti myos geo~~~~?et tutkimukset. Lisaksi tulisi 

kehitella menetelma "suunnittelupalautteen" aikaansaarniseksi, 

rnissa erityisesti painotettaisiin geoteknisten tietojen toden

rnukaisuutta. 



Kari Kinnunen & r~ikko Keranen 

Lir~NOLOGISET JA KALATALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA 

VESIST5SUUNNITTELU ESIMERKKEJK HYVAKSI KXYTTKEN 

Kommenttipuheenvuoro Jukka Ruohtula 

Keskustelu 
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Kari Kinnunen, Lapin vesipiirin vesitoimisto 

LIMNOLOGISET TUTKIMUKSET JA VESISTOSUUNNITTELU ESIMERKKEJ~ HYV~KSI 
KXYTT~EN 

Esitelmassa tarkastellaan esimerkin omaisesti jarven kunnostussuunni
telman etenemista ja sen vaatimaa vesistotutkimusta. Suunnittelun ja 
tutkimuksen rytmittaminen on esimerkissa pyritty tekemaan siten, etta 
ajallinen viive aloitteen teosta toimenpiteen suorittamiseen olisi mah
dollisimrnan lyhyt ja silti suunnitelma perustuisi riittavaan vesisto
tutkimukseen. 
Jarven kunnostusaloite tulee yleensa joltain yhteisolta, jota joissain 
tapauksis~a on informoitu tallaisen suunnittelun mahdollisuudesta. Nor
maalitapauksessa jarvesta on olemassa aikaisempia vedenlaatutietoja, 
jotka ovat kuitenkin niin hajanaisia, etta niita ei voida kayttaa las
kennallisten menetelmien pohjana. Niinpa aloitteen tekemisen jalkeen 
joudutaan keraamaan vedenlaatuaineisto, joka on tarkoitettu nimenomaan 
kunnostussuunnitelman teon perusmateriaaliksi. Suoritettavan tutkimuk
sen tulee ajallisesti kattaa ainakin yksi avovesikausi ja yksi talvi
kausi. Kerattavan aineiston tulee olla myos ajallisesti ja alueellisesti 
kattava. Haytteenottokertojen vali ei saisi ylittaa kuukautta. Kriitti
sina kausina naytteenottovali saisi olla jopa pienempi. 
Jos kunnostuskohteesta ei ole olemassa syvyyskarttaa, tulee tutkimuksen 
yhteydessa tehda sellainen. 
Suoritettavan vesistotutkimuksen avulla pyritaan vastaamaan seuraaviin· 
kysymyksiin: 
- mika on jarven tila talla hetkella 
- mitka ovat tilan huononemiseen johtaneet syyt 
- mika on jarven sisaisen ja ulkoisen kuormituksen valinen suhde 
- jarven hydrologiassa tapahtuneet muutokset ja nykytila 
- tarvitseeko jarvi kunnostusta 

Vesistotutkimuksen kanssa samaan aikaan suunnitteluosapuoli tekee sel
vityksia kunnostushalukkuudesta koko vaikutusalueella, suunnitelman 
vaatimia kartoituksia ja alustavia muita toita seka selvittaa kaytan
nossa kyseeseen tulevat kunnostusmahdollisuudet. Viimeksimainitut kun
nostusvaihtoehdot annetaan tutkijoille testattavaksi. 
Vesistotutkimuksen ja kunnostusvaihtoebtojen pohjalta tehdaan tutkimus 

kunnostusvaihtoehtojen vaikutuksista vesiston tilaan. Selvitys toimii 



tehtavan kunnostussuunnitelman perustana. Suunnittelija valitsee tutki
mukseen nojautuen toteutettavan tai toteutettavat kunnostusvaihtoehdot. 

Edellisen jalkeen tehdaan varsinainen kunnostussuunnitelma joka yleensa 
menee vesioikeuskasittelyyn. 
Toimenpiteen suorittamisen jalkeen pitaisi tehda ainakin yhta laaja 
v.es.i stotutkimus kui n ennen suunni tel man tekoa, jotta voi tai si in seura
ta toteutetun hankkeen todellisia vaikutuksia vesiston tilaan. Tulosten 
avulla voidaan testata suunnittelun pohjana kaytettyja vedenlaadun en
nustemenetelmia. Vastaavasti pitaisi suunnitelma verifioida esimerkik
si kustannushyotylaskelmien osalta. Molempien edella mainittujen tut
kimusten tulokset pitaisi ottaa huomioon seuraavia suunnitelmia tehta
essa. 
Miksi sitten edella esitetty tutkimusten ja suunnittelun yhteistyo ja 
tahdistaminen ei suju nykyisin, vaan suunnitelma tulee tutkijoiden ka
siteltavaksi yleensa vasta vesioikeuskasittelyvaiheessa avustavaa vir
kamiesta valittaessa? Eras syy on varmasti tutkimuksen pienet resurssit 
seka se, etta suunnittelu11a ei ole itsellaan kaytettavissa vesistoasi
antuntijoita osallistumassa suunnitelmien tekoon.Tutkimuksella ei myos
kaan ole kauaa ollut kaytettavissa laskennallisia menetelmia eri vaih
toehtojen testaamiseen, minka vuoksi suunnittelijat eivat luota viela 
tutkijoiden esittamiin tuloksiin. On myoskin sellaista ilmaa, etta tut
kimukset hidastavat suunnitelmien toteuttamista. 
Edella mainituista ristiriidoista voidaan paasta vain ennakkoluulotto
malla keskustelulla ja yhteistyon kokeilulla seka lisaamalla tutkimuksen 
henkiloresursseja vesihallinnossa. 
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'I'ILASELVITYS 

YLEINEN TILANNE: Kohteesta on naytteita 2 ..• 5 kertaa vuodessa, 

1 ••• 3 kertaa talvessa. 

EDUSTAVAN AINEISTON KERUU: 

AJALLINEN VAATIMUS -> 

Tayskierrosta alkaen vuoden ajan kerran kuussa. 

ALUEELLINEN KATTAVUUS: 

o syvanne + 1 ••• 3 naytep. edustava syvyydesta 

o tulevat vedet (Q + C) 

o lahteva vesi (Q + C) 

o pistekuormittajat 

o hajakuormitus 

o vertikaalisuunnassa tihea (kerrostuneisuus hallittava) 

TUTKIMUSKOHTEET/FYS.KEM. 
0 t ; 0 2 ; CODMn; tot.P, P04-P, totN; 

NHH-N; N03-N; pH, nakosyvyys 

(val on tunkeutuvuus) klorofylli a 

KASVILLISUUSTUTKIMUS 

o vesikasvien esiintyminen eri syvyysvyohykkeilla 

o maksimiesiintymissyvyys 

SEDIMENTTITUTKIMUS 

0 sedimentin laatu ja maara eri osissa ja syvyydella 

o sedimentin koostumus 

o sedimentin ajoitus vertikaalisuunnassa 

o sedimentoitumisnopeus 

SUPPEA PLANKTONTUTKIMUS 

KALASTOTUTKIMUS 

11 F.l\ITTAri'UTK IMUS 11 

o havaksen limoittuminen 

o perifytontutkimus (virtaavissa vesissa) 
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EDUSTAVAN AINEISTON ANALYYSI 

o jarven yleinen tila 

o rehevyystaso 

o haittojen esiintyminen 

o sisaisen ja ulkoisen kuormituksen valinen suhde 

SISXINEN KUORMITUS: 

o eri syvyysvyohykkeiden tilavuudet ja vastaavat pitoisuudet eri 

aikoina 

o massan muutos aikayksikossa sedimentin pinta-alaa kohden kuvaa 

sisaista kuormitusta 

o Sedimentin hapenkulutusnopeus voidaan laskea kuten edella. 

o Arvioidaan sedimentin sitoutuneen fosforin maara. 

o Arvioidaan sedimentoitumisnopeus eri aikoina. Eli voidaan tehda 

johtopaatoksia esim. jarven laskun vaikutuksista sedimentoitumi

seen. 

TAVOITE 

Muodostetaan yhteys jarven fys.kem. laatumuuttujien, ulkoisen- ja 

sisaisen kuormituksen ja haittojen valille. 

KUNNOSTUSVAIHTOEHTOJEN VAIKUTUSTEN TESTAUS 

Tutkitaan eriasteisilla malleilla, miten esim. vedennosto (0,2; 0,4; 

0,6; 0,8; 1,0 m) ja hapetus vaikuttavat vesiston happi- ja ravin

nepitoisuuksiin seka vesikasvien esiintymiseen 

Nain valmistetun raportin pohjalta tehdaan kunnostussuunnitelma. 

Em. tutkimuksen tekija ei voi ella vesioikeuskasittelyssa avusta

vana virkamiehena! 
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SEURANTA 

Hankkeen toteuttamisen. jalkeen sita edeltava tutkimus pyritaan 

uusimaan tehtyjen ennusteiden verifioimiseksi. 

Saadut tulokset otetaan huomioon seuraavien hankkeiden tutkimuk

sissa ja suunnitelmissa. 





1.11.1982, Ou1u 

Biologi Mikko Keranen 

Ou1un vesipiirin vesitoirnisto 

KALATALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA VESIST5SUUNNITTELU 

Seuraavassa on esitetty tiivistetysti eraita nak6kohtia, 

jotka tu1isi ottaa huomioon vesist6suunnitelmia tehtaess! ja 

niiden pohjalta harkittaessa rakentamispaatoksia. Kutakin 

asiaryhm~a on pyritty valaisemaan esimerkein. 

On olemassa vesistBhankkeita, kuten jokisuuruoppaukset, jarvien 

kunnostukset, uittovaylien entisoinnit, rantojen vahvistamiset, 

joiden toteuttamisesta harvoin aiheutuu kalataloudelli-

sia vahinkoja. Taman lisaksi on kalatalouden edistamiseksi 

tehtavia vesistohankkeita, kuten luonnonravintolammikoiden ja 

kalateiden rakentarninen, apajapaikkojen raivaarninen ja kutu

alueiden kunnostarninen. Naiden hankkeiden yhteydessa ovat 

yleensa suppeat kalatalousselvitykset riittavia. 

l) Lahtokohtana vesistBsuunnittelun vaatimien tutkimusten ja 

selvitysten valinnalle ja laajuudelle ei ~aa olla toteamus, 

etta Pohjanmaan jokien kalataloudellinen rnerkitys on nykyi

sin kokonaisuuden kannalta lahes olernaton. 
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Siikajoen vesisto + edustan merialue 

(V. 1977 - 1978) Siikajoen vesisto 

Pl~ammattika1astaja
ruo'kak. , kp1 

Sivuammattikalastaja
ruokak. , kpl 20 (Iso Lamuj.) 

Kotitarve- ja virkis
tyskalastajaruokak., kp1 

Isorysil:i. kpl 

Trooleja II 

Verkkoja " 
Katiskat " 
Nahkiaisrysat " 
Nahkiaismerrat " 

Saalis tn 

joki " 

jarvet " 

altaat II 

lohi " 
taimen II 

1000 

1000 

15 

300 

55 

10 

16 

29 

siika (vaelluss.+karis.) 

nahkiainen kpl 80 000 

1700 

50 

edustan meria1ue 
(180 Jan2) 

7 

60 

21 

4 

7000 

100 

260 

1,5 

5 

. , . 
<· 

-· ' ' .. 
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•ryrnavanjoen vesisto 

(V. 1978 - 1979) 

Kotitarvekalastajaruokakuntia, kpl 90 

Virkistys II 40 
IJ" 

Verkot kpl 90 

katiskat II 200 

heittovavat " 90 

pilkit ja onget It 130 

Saalis kg 5000 

hauki " 2600 

sKrki " 1300 

ahven " 500 

harjus It 300 

ravustajia kpl 38 

rapumertoja " 440 

rapuhaaveja " 220 

rapusaalis " 9000 

Kalajoen vesisto ja edustan merialue 

(V. 1981 - 1982) 

Siiankalastajia, kpl 

Nahkiaisenpyytaji~, " 

Nahkiaisrysia, 

Nahkiaismertt>ja, 
" 
n 

Vaellussiikasaalis tn 

Meritaimen 

Nahkiais 

" 
II 

" 
kpl 

Kalajoen vesisto edustan merialue 

50 

30 

67 

560 

0,2 

140 000 

11 (2 v. 1977) (10 km 
jokisuult.~f 

0,9 It 
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2) Toteutettujen hankkeiden (negatiiviset) vaikutukset kala

talouteen tulisi selvittaa ja aiheutuneet menetvkset korvata 

ja toimenpitein poistaa ennen uusiin vastaavanlaisiin hank

keisiin ryhtymista. 

Kalataloude11isten vahinkojen ja kompensaatiotoimen

piteiden ti1a erai1la vesistoa1uei11a 

Iijoen \resist() 

- alaosan 5 voimalaitosta (1961) 

- uittoperkaukset ja -padot, 
8 hanketta 
(1950-luku), 750 km vaylaa 

Irni- ym. ja Kosto- ym. jarvi
en saannostely 
( 1 9 6 6 ) ( 1 9 6 5 ) 1 12 0 0 0 ha , 
4 - 5 m saannostelyvali 

Kiiminkijoen vesisto 

- uittoperkaukset ja -padot 
(1950-luku) I 150 km vay1aa 

Oulujoki 

- 7 voimalaitosta (1948) 

Siikajoen vesisto 

- Poyryn voimalaitos (1920-luku) 

U 1 j ua ( 1 9 7 0 ) 
rakentaminen 

kaytto 

- Lamujoen jarjestely (1960-luku) 

Vahingot Kompensaatiot 

VYO:ssa KHO:n paatos 

Yhdesta PS VEO:n paatos v. 
19811 30 km vay1aa 

Ei viela vo-k~sitte1yss! 

PS VEO:n paatos 
v. 1981 

Ei viela vo-kasitte1yssa 
yhtion ja MH:n 
valinen sopimus 

200 mk/v 
(vapaaeht.lO 000 mk/v) 

vo-kasit- KHO:n paatos 
telyssa 

vo-kasitte1yssa 

Ei vie1a vo-kasittelyssa 
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3) Uusien yleis- ja hankesuunnitelmien laadinnan alkuvaiheessa 

olisi oltava riittavasti luotettavia tietoja myos alueen 

kalataloudesta ts. kalatalouteen kohdistuvat tutkimukset ja 

selvitykset tulisi aloittaa samanaikaisesti kuin ns. teknil

liset selvitykset. Nama tiedot tulisi ottaa huomioon 

tehtaessa ratkaisuja jonkin hankesuunnitelman teon kaynnista

misesta tai kaynnistamatta jattamisesta. 

4) Jos hankesuunnittelu k~ynnistetaan, on jo suunnittelun 

yhteydessa selvitettava ainakin perusteet hankkeesta aiheutu

vien kalataloudellisten vahinkojen arvioimiseksi ja niiden 

poistamismahdollisuudet. Tiedon hankin~aa ei saa jattaa 

katselmustoimituksen tehtavaksi tai hankkeen toteutuksen 

jalkeen kerattavaksi. 

. 
5) Kalataloudellisen tiedon hankinta tutkimuksin ja selvityksin 

tulee olla suurissa hankkeissa pitkajanteista kuten esim. 

vedenkorkeus-, virtaama- ja vedenlaatutietojen hankinta. 

Sita tulee tarpeen mukaan laajentaa tai supistaa suunnitte

lun edistyessa. 

Siikajoen vesisto 

- Koko vesistoalueen kattava vapaaehtoinen kalataloudellinen 

tarkkailu kaynnistetty v. 1977, jatkuu toistaiseksi 

kustannukset VH 60 % 

tuloksena 

RS 20 " 

kunnut. + 

jHtcv_ lask. 20 " 

pohjaelainselvitys 

havastutkirnukset 

kalastustiedustelu 

v. 1977 

" 
" 1 1982 

k o c ~ k d I d ~; t: t 1 k s e t v f~ r k o .i J 1 a v . 1 9 7 B 
.. II 

kjej.lnpit·okal.lslu!: (n. 1.') kpl) v. 1977-82 

(yksikkosaalistiot.oja cri. 

laii~n saaliista eri ovvdvksillti) 



RKTL:n suorittamat rapujen koeistutukset ja niiden 

menestymisen seuranta v. 1978 - 1980 
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- Opinnaytetyona (Ouv:n harjoitte1ijana) selvitetty nahkiais

toukkia v. 1977 - 1978 

Opinnaytety~n! tehty selvitys nahkiaisen pyynnist!, saaliis

ta ja nousevan kannan koosta v. 1978 - 1979 

- Kalojen makuvirhetutkimukset v. 1978 - 1981 

- Kalojen elohopeatutkimukset v. 1980 - 1982 

- Puuttuu tietoja jokeen nousevan vaellussiika(taimen)kannan 

koosta, kudetun madin hautautumisen onnistumisesta ja taime

nen poikastuotannosta 

- Kayttokelpoisia vertailuvesia, joista on tutkimuksiin perus

tuvia tietoja, ovat rnm. Pyha-, Kala-, Perhon- ja Lestijoki 

Kostonjoen uittosaantosuunnitelma 

- uittovayla (35 km) perattu v. 1955 - 1956 

- koskiala ennen perkausta 110 ha 

nykyisin 50 " 

kuivunut 60 II 

- hakemussuunnitelman kalatalousselvitys tehty Ouv:ssa v. 1977 

- kalastus- ja ravustustiedustelu 

vertailuvedet 

- arvio uittovaylan kuntoonpanemisesta aiheutuneista 

k.:tlatc'llnndelli siHt:,J menet.yksistti (mk/ha) ·jcl niiden 

poistamisesta 

paaornitetut korvaukset 270 000 mk 

vuosi " 11 000 " 

- harjus- ja taimenistutuksilla on perattujen 

koskialuciden tuuttoa arvioitu voitavan kohottaa 

S kq/ha/v 

~; i i k.a i.st u t·uks i 1 L1 011 d rv ioi t u voi tavan kohottaa 

K u 1 l. i i : i 1 · v L! n i " ~:a 1 v d n to j l • n s i i k u. t u o t t.o a l kg I h a I v 



22. 11 • 1982 
JRla/ib 

Jukka Ruohtulan kommenttipuheenvuoro 
1 • 11 • 1982 

Useimmat suunnittelutehtavat perustuvat yhteiskunnalliseen ti1aukseen, 

vaikka Kari Kinnunen vihjaisikin, etta omaa tyollistamistarkoitustakin 

on. Suunnittelun ja siihen kuuluvan tutkimuksen tarkoituksena on poistaa 

tietty ja todettu haitta, esim. tulva, umpeenkasvu, liikamarkyys, tai 

saada jotain uutta hyotya kansalaisille, vetta, voimaa, kalaa. Ja toteuttaa 

tulos niin, etta hyoty on suuri ja haitta pieni. Toinen tehtava on selvit

taa korvaus ja kompensaatio. 

Muotiala korosti nopeasti saatavan tiedon tarkeytta. Ensi vaiheessa on 

selvitettava yrityksen eri vaihtoehtojen edullisten ja epaedu11isten 

vaikutusten suuruusluokka. Nykyaan odottaisi jo olevan mahdollista saada 

varsin lyhyessa ajassa tieto suuruus- ja merkitysluokasta, selvyys siita 

kuinka varoen on edettava ja miten paljon on panostettava taman yrityksen 

tutkimuksiin. Varmaan voitaisiin esim. usein osoittaa tarpeettomiksi tutki-

k 11 t • tapauks i ssa., j1~ i ssa . k k . k"" . k. . . d 11 ""hd···· mu set se a s1ssa ~~-- yr1ty~sen va1 utu set JO as1 lrJatle o ana aan 

olemattomiksi luonnonvoimien rinnalla. 

Yrityksen vaikutuksista luulisi ammatti-ihmisen pystyvan nakemaan, ai

heutuuko laatueroa vai vain aste-eroa, nakemaan muutosten hyppayskohdat. 

Tallais)a ovat esim. 

Tulvia ei ole - on harvoin - on haitaksi asti 

Voimala kannattaa - ei kannata 

Voi uida - ei voi uida 

Roskakalaa - kayttokalaa - 11arvokalaa11 

Kukin keksikoon alaltaan lisaa esimerkk~ja. 

Kun laatuerot on selvitetty ja hyppayskohdat tunnetaan, voidaan ryhtya 

hiomaan aste-eroja. Kinnusen todistuksen mukaan ainakin laadusta on 

saatavissa tietoa, kun naytteita on otettu kymmenintuhansin. Pitaisi il-

. meisesti hetkeksi pysahtya ja miettia niita solmukohtia, silloin ehka 

syntyisi sita nappituntumaa asioiden syy-yhteyksiin ja suuruusluokkiin, 

jota aikaansaava ammattimies tarvitsee. 



Keskustelussa tuotiin esille: 

Jarven kunnostus on huono esimerkki vesihallinnon suunnittelutoi

minnasta, koska toteutettu qn vain Piipsjarven vedenpinnan nosto ja 

meneillaan on Lapinjarvi. 

Pitaisi puhua konkreettisesti. Lapin p~~ri esittaa 13 kunnostus

kohdetta otettavaksi suunnitteluohjelmaan. Kinnunen pitaisi ottaa 

mukaan tekemaan kunnostusohjeita. 

Unelman mukainen ei ole kaytannon mukainen. 

Tutkimuksen tarkoituksena ei ole poistaa ongelmaa, vaan tuottaa tie

toa paatoksentekoa varten. Unelma ei ehka toteudu tutkimus- ja 

suunnitteluperinteen takia. Suunnittelijat eivat ole usein kiinnos

tuneita tutkimuksesta. 

Mielenkiinto laskee suunnittelijoilla kun suunnittelija nakee, etta 

tutkija tutkii epaolennaisia. 

Todellinen tarve tulee ottaa asukkailta selville. 

Minne katoavat tutkimuksen 11 Suuret 11 resurssit? Tutkimusohjelman tut

kimukset palvelevat tarpeellisia asioita. Suunnittelu on ollut vahan 

kiinnostunut tutkimuksesta. On totuttu suunnittelemaan ilman tutki

mustietoa. ovatko tutkimukset suunnittelussa kulissikayttoa? 

Vaikutusten suuruusluokka tulisi aina olla selvilla. 

Kerasen esityksen mukaan kalatalousasioissa voidaan kayttaa vertai

luvesistoja hyvaksi. 

Kyronjoen osalta ovat suunnittelijat katsoneet joustavan eteenpain

menemisen niin tarkeaksi, etta tutkimukset eivat ole vaikuttaneet. 

Jonkinlainen oikotie olisi loydettava, jotta suunnittelussa paastaan 

eteenpain. Helsingin piirin tutkimuksen toimiala ei voi vahaisten 

resurssien takia ottaa ylimaaraisia vesinaytteita. 



Esko Lakso 

VESISTOSUUNNITTELUSSA TARVITTAVAT ALUETALOUDELLISET 

TUTKIMUKSET 

Keskustelu 





VesistOsuunnittell.ID ja tutk:i.nruksen yhteis

tyan kehittiimista koskeva koulutustilai

suus 1. - 2.11.1982 OUlussa. 

Esko Iakso/ttt 

VESIS'ItlsUUNNITIEWSSA TAR\TI'ITAVAT TAIDUIELLISET 'lUI'KIMUI<SET 

Maneillaan olevassa Pohjanmaan vesistOrakentamisen tutk.imus- ja kehitys

projektissa vesistOrakentamdsen taloudellisia vaikutuksia selvitella!n 

es:i.nerkkitapausten pohjalta. Esinerkkikdlteina k2iyteta&-l jo toteutettuja 

kohteita. Tlilloin hankkeen kustannukset saadaan yksiselitteisesti toteu
tusraporteista. MyOs hankkeen hyOdyista ja haitoista en konkreettisia 

mi.~taustuloksia ja havaintoja. 

Valmi.stunisvaiheessa olevassa Lapuanjoen hankkeessa paaosa toi.nenpi teistJl 

ja hyOdyista on kohdistl.IDut samalle alueelle. Seuraavaksi kohteeksi en 

kaavailtu ~lajoen ylaosan vesistBtBita (Kalajoen vesistOtaloussuunnitel

ma). T2issa hankkeessa pMaosa toist:Ai on tehty Haapajarven kaupungin 

alueella, mutta maataloushyOdyt kohdistuvat alavirralla olevien kuntien 

alueelle ja voimatalou:ielliset hyOdyt koko :Revon sahk.O Oy:n toimialueelle, 

joka kasittaa HaapajEirven kaupungm lisaksi 18 nuuta kuntaa. Vii.neksi 

mainitussa kohteessa en tarkoitus selv.li::t:tt1ii vesistOtyOn taloudellisia 

vaikutuksia kahdealueeseen kun tyoo perusteena olevat hyOdyt kol'Xiistu-

vat taman alueen ulkopuolelle. 

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot edella mainituista tOista an esim. 

VH:n m::nisteessa 1982: US Pohjannaan vesist.Ohankkeiden ldiytto. 

Lapuanjoen tutkimuksen tavoitteet 

Tavoitteena on laskea Lapuanjoen vesist8t.8iden ja liitlinnaismvestointien 

kansantaloudellinen ja aluetaloudellinen karmattavuus sekli selvittaa ve

sistBtoiden merkitys talousalueen kunnille. Paavaikutusalue on rajattu 

k.asittamaan I.apuan kaupung:in seka Kauhavan, NUill011 ja Yliharnan kunnat 

eli ne kunnat, joissa vesist:Otyot on paaosin tehty. 

'1\ltkimuksen ens:iJmaisessa vaiheessa tarkastellaan pelkastiian vesistO

t.Oiden vaikutuksia alkutuotannon, teollis\l'UQen ja pal veluelinkeinojen 

tuotantomaariin ja ty<.illisyyteen. Tama edellyttiia vesist.Otoiden ja niiden 

~ :tvulla i.ll. k.dt1nSr~atujen lisatuot.osten panosrakenteiden selvittamista. 
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Liitannaisinvestoinnit parantavat ratkaisevasti vesistOtoiden taloudelli

suutta. Tbisen vaiheen tavoitteena ankin naiden liitannaisinvestointien 

taloudellisten vaikutusten selvittaminen. 

Seka vesistOty6- ja liitiinnais:i.nvestoinnit etta niista saatavat tuotot 

nerkitsevat lisatuloja mm. palkansaajille, yrityksille, kl.ll'lnille ja val

tiolle. Kol.rnannen vaiheen tavoitteena an selvittaa naiden lisatulojen 

vaikutukset talousalueen tuotantotoimintaan lisakulutuksen ja investoin

tien valityksella. 

Tutkimuksessa tarkastellaan reyas rnillaista korkokantaa tulisi kaytt.aa 

erilaisten ja eriaikaisten investointien seka niiden vaikutuksesta syn

tyvien tuottojen vertailussa. 

Lisaksi tutkittiin nenojen ja tulojen kohdentamista eri ta.lousyksikkOihin, 

kuten valtioon, ktmti:i.n, palkansaajiin, yrittiijiin jne. Valtio ja kunta 

saavat tulansa seka hankkeen toteutuksesta .etta kayttOhyOdysta vero

tulojen kautta. 

Kaytetyt tutkimusmenetelmat 

Hankkeen panoksia ja tuotoksia analysoimalla selvitetaan hankkeen kannat

tavuus. Tassa tutkimuksessa on kaytetty nykyarvonenetel.nBa. Kun nrukaan 

otetaan myos rahassa vaikeasti mitattavat arvot ja arvostukset paastaan. 
edullisuuden kasitteeseen. 

Panos - tuotosanalyysilla tutkitaan tuotantoketjujen keskin~iset suhteet, 

tuotant.olisien ja tuotcmtarenetysten va.ikutukset eri toimialoilla seka 

vesistOtoiden merkitys kohdekmnille. 'lti:ta varten rakermettiin aluetta 

koskeva panos- tuotostaulu. 'Rille Uihtokohtana oli Uianintasoinen panos -

tuotostaulu, -.iut~ ;• kuJ-jatti.i.n kunni sta 1:lu~!t-: ujc'!l t.ieLnj~1 pr>rusL<:~clLl. 

Kannattavuusanalyysi 

Vesist:Oty6 

Lapuanjoen vesistotoihin kaytetyt .L20 milj. mk. kuvaavat vesistotyon ra

kennussuoritet ta. Rahar1 arvon heikkeneminen on korjat·tu bruttokansantuot

ton hintaindeksilla. 'lyon toteutusaika on ollut 1959 - 1980. Iaajinmat 
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ty5t an tehty vuosina 1965-1975. TYOn tuottavuuden kehitys on 1960 - 1980 

o1lut kesk.iniiarin 4 %. Tulevaisuudessa sen ennustetaan o1evan 3 %. Vue

teen 2010 asti paaomitetut hankkeen toteutuskustannukset ovat 199 mi1j. 

mk, josta kayron ja kurmossapidon osuus on 11 rni.1j. mk.. Paaomitusajan

kohtana on kaytetty vuoden 1981 alkua ja korkoprosentteina ede1la sanot

tuja arvoja. 

VesistOty5n tuotot, ilman 1iitMnnaisinvestointeja, tulevat paaasiassa 

maata1oudesta. Vesist.Otyat poistivat tulvat lahes 6 000 peltahehtaarilta. 

HyOtyalueella olevan pe11on sato lisaantyi keskimaarin 700 mk/ha x a eli 

noin 4 rni.1j. mk/a (Rautio 1981) • Lisatuotoksen nykyarvo on 142 mi1j. mk. 

Taman lisaksi vesistBty5sta koituu vahaista hyotya voimataloudel1e 

(Stadsforsin voimalai tos Uudessakaar 1epyyssa) seka xretsataloude1le, kun 

netsien peruskuivatustilarme on tassa yhteydessa tulva-alueil.la parantu

nut. Naiden yhteinen arvo on 8 milj. mk. 

Edella esitetyin pe1~tein laskien vesistOhanke ei ole taloudel1isesti 

karmattava, kuten kuva 2 esittaa. 

Liitannaisinvestoinnit 

VesistOhankkeeseen 1iittyy Hirvikosken voiinalaitos yhteistyosop.imuksen 

perusteella. ~tsaojitus an mukana, koska se vaikuttaa virtaamasuhteisiin 

ja siten my0s tulvasuojeluun. Lapuanjoen vesistotyo loi edellytykset 

salaojituksen toteuttamiselle. 

Hirvikosken voirnalaitoksen rakennuskustannuste.n seka sen kayttO- ja kun

nossapitokustannusten nykyarvo on J3 mi1j. mk. Voimalaitoksen paaomitet

tu tuotto on 153 mi1j- mk. 

Snlaojit.ukse:"!n pl'Uiornj l olut: pi.lnoksf~l: uvat lJ mi l j. mk. ji:t tuotakset 26 mllj. 

mk. Vastaavat arvot rretsaojituksessa ovat 53 milj. mk ja 370 mi.lj. mk. 

~tsaojituksessa tarkastel1aan koko vesist:Oaluetta. VesistOaluee1la on 

ojitettu metsaa 80 000 ha, josta 60 000 ha kahden viimeksi kuluneen 

vuosikyn:irenen aikana. '11ami alue on 2u % vesist6n koko vall.lll\3.-alueesta. 

Hydrologian toimiston mukaan 1 % rnetsaojitus valuma-alueesta nostaa yli

virtaamia 0,5 - 1,0 %. 

.. -~~ 
' . I -I., .J•.· _· 
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Kuva 2. Vesist.Otoiden ja liitannaisinvesto.i.ntien kannattavuus 

Mikali ojitus on lisannyt tulvavirtaamia 10 %, tana vastaa noin 25 an 

vedenpinnan nousua tulva-alueella. Lisaksi kesa ja syystulvien riski 

on vastaavasti kasvanut. Vedenpinnan nousu 25 em vastaa noin 500 tul

vahehtaarin lisaysta., kun virtaama on MHQ:n yUipuolella (kuva 3). 

5. 



6. 
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Kuva 3. Iapuanjoen keskiosan {Alajoen) tulva-alueet verrattuna veden kor

keuteen pengerrysalueen alapaassa Liinamassa. 

Hanke on kannattava, kun liitannaisinvestoinneista otetaan mukaan Hirvi

kosken voirnalaitos. Lisaksi hanke lienee perusteltavissa ~s metsa~luei

den ja salaojituksen mukaan kytkemiselUi. 

Hankkeen edullisuus 

Hankkeen edullisuutta arvioi-taessa otel:aan mukaan my5s rahassa vaikeasti 

arvioi·tavat teki .iat, kuten: 

- tyolJ.isyyskysYJl1Yk.set 

kala- j a raputalous 
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- maisemakysym¥kset 

- vesien virkistyskaytto 

- maankayt.Ossa tapahtuneet muutokset 

Yliha:troaa lukutmottamatta alue on ality6llisyysaluetta, joten hankkeella 

en tyollisyyden kannalta ollut edullinen vaikutus. Vesist.Otyan suoraan 

tyoLlistava vaikutus on ollut 1 600 miestyovuotta eli keski.maarin 80 

henkiloa on ollut ty5ssa. 

Iapuanjoen kalataloudellista arvoa vahentaa nm. Stadsforsin voimalaitos, 

joka Lapuanjoen suulla estlia kalojen nousun jokeen. Numonjoen vahavetisek

si j2ianeelU:i 14 km jokiosalla kalastuksella ei enaa ole nerkitystii.. Hir

vijarven ja Varpulan tekojarvissa kaloje1 elohopeapitoisuus alentaa kala

talouden arvoa ainakin toistaiseksi. 

Maiseman muutoksia on tapahtunut Alajoella (penkereet) , Numonjoessa 

Hirvijarven voimalaitoksen alapuolella (vrk-saannostelyn jahdosta) ja 

Vcihlivetisessa uanassa seka itse tekojarvert toteutuksen johdosta. Pohja

padoilla an huomattava osa vahavetisesta joesta saatu maisemallisesti 

hoidettua. Koskijaksot pyrkivat kasvamaan unpeen. 

Lapuanjoen vesist.Oissa on peltoa joutunut rakenteiden alle 172 ha ja 

vettymisvy()hykkeeseen 256 ha. Huomattava osa (87 ha) veden alle jaanees

ta pellosta sijaitsee Hirvijarvert altaan maa-alueella, jonne ennen al

taan rakentamista ei ollut kunnollista tieta.. Paaosa (178 ha) vettyneista 

pelloista sijaitsee Nunronjoen latvajarvien rannoilla. :t-Etsa-ja suanaata 

en poistunut netsatalouskayt:Osta 2 230 ha. Maa-alueet ja puusto on korvat

tu vesilain edellyttamMlla tavalla ja korvausrahat sisaltyvat harikkeen 

toteutuskustannuksiin. Mildili korvausrahat on kaytetty esirn. perusparan

nusinvestointeihin maa- ja rretsatalouteen, tilakohtaisesti ja alueelli

sesti ei tapahdu rrenetyksia. 

Kun rahassa vaikeasti arvioi tavat arvot j a arvostukset otetaan mukaan, 

hankkeen edullisuus on kuva 4 mukainen. Rahassa vaikeasti arvioitavat 

tekijat eivat muuta oleellisest:i hankkeen kannattavuutta. 
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Kuva 4. Vesist:Otoiden ja liitarmaisinvestointien edullisuus. 

Edella esitetyt laskelmat on tehty kayttaen korkona nenneisyydessa 

8. 

4 % ja tulevaisuudessa 3 %. Laskenta-aika on vuoteen 2010 asti. Valtio

varaimniniste rion ohjeen mukaan hankkeita a r vioitaessa t.ulisi kayttaa 

6 % korkou. M:1.a- ja netsata.Loudessa perusparannuksia tehtaessa kaytetty 

korkokanta on y.leensa 3 - 4 %. Korkokannan nosto korostaa rrenneisyydessa 

t apahtuneit.:J. investoin-teja j a tu.loa seka pienentaa tulevaisuudessa 

t .lpatttuvien asioiden rrerkitysta. 
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Vesist:Orakenteet ovat yleensa pitkaikaisia. Koneistoja lukuunottamatta 

on yleisesti laskettu 50 vuod.en kaytti:>aika. Toisaal ta kaukana tulevai

suudessa (yli 25 V\.Dden paassa) tapahtuvilla asioilla ei ole kevin paljoo 

nerkitysta hanketta arvioitaessa. Jos korkona kaytetaan 6 % ja laskenta 

ulotetaan vuoteen 2010 asti, kannattavuuskuvio on kuvan 5 .mukainen. 

Ta.lloin hanke an kannattava, kun liitannaisinvestoinneista voimatalous, 

salaojitus seka osa metsaojituksesta an mukana. 

0 200 400 600 800 

PANOSTEN NYKYARVO 
milj. mk 

Kuva 5. Vesist.otoiden ja J i.itannaisinvestointien kannattavuus 6 % korolla. 
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Vesist6t6iden taloudclliset vnikutukset 

Kuvassa 6 on esitetty vesistOinvestoinnin yhdistetty panosrakenne. Panos

rakenne on laskettu erikseen perkauksille, penger:ryksille, tekoa! taille 

ja purrppu.:lm:)j.l.l.c'. Koku hankke:m panosr.:lkenne <>n saatu painotettuna 

keskiarvona. Panosrakenteessa 100 % vastaa 199 milj. mk.. VesistOt.Oiden 

taloudelliset vaikutukset jakaantuvat tuotantovaikutuksiin, panosvaiku

tuksiin ja kulutuksen kerrannaisvaikutuksiin. 

01. Mea- ja metsatalous 
02. Kaivannaistoiminta 
OJ. Ellntarvikkelden valm. 
ca.. Tekstiillen valm. 
0,. Puutavaran valmistus 
06. Graafinen tuotanto 
01. Kemiall. tuotteiden valm. 
08. Savi-, lasi- &: klvituott. 
09. Metallien valmistus 
10. Metalll- ja konepajat. v. 
11. Muu valmistus 
12. Sl.hka- ja Jlmp6huolto 
U. Veslhuolto t•. Talonrakennustoiminta 
U. Maa- &: vesirakennustoim. 
16. Tukku- &: vahitt. kauppa 
17. Ravitsemus ja majoitus 
11. Liikenne ja rahoitus 
t9. Asunto;en omistus 
20. Palvelut 
• 01-20 yhteensa 
21. Palkat 
22. Toim. ylij. &: v~Uill. verot 
23. Tuonti muualta Suomesta 
2•. Kansallinen tuonti 
2,. Mark. hyot.verot 
•• yhteensa 

I ·-----,------
1 

I 

Kuva 6. Lapuanjoen vesistOinvestointien panosrakenne. 

~lotantovaikutukset 

80 

Vesist.OtOiden dnsiosta syntyy maa-, uetsa- ja voinataloudessa seka virkis

tyskaytossa lisatuotoksia I joiden arvo on yhta. suuri tai suurempi kuin 

vesistBt.Oiden kustannukset 1 mikali vesistotyot ovat karmattavia. Nama 
lisatuotokset ovat perussyy vesistotOiden tek~selle. 

Panosten vaikutukset 

Vesistotoiden tL~kerotnen edellyttiili tuotantotoimint&'l talousalueella, muual

la Suaressa ja hankJcLttujen tuotantotarvikkeiden osalta ulkamailla. rrartan 

tuotantotapahtuman kustannukset syntyvat per.inrniltaan tuotantoketjun eri 

vaiheissa peruspanoksi lle maksetu.ista korvauksista. Panostuotosm:meteJ.malUi 

on mahdollis·ta selvittaa rakennusaineisiin ja tarvikkeisi.in sisaltyvien 

peruspanosten rraara elinkeinoittain (kuva 7). 
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Kuva 7. Lapuanjoen vesist:Otoiden peruspanosrakenne e1ink.einoittain 

(1 ••. 20) ja peruspanoksittain (21 ••• 25). 

11. 

Huan. 'lbimialojen 1 ••• 20 ja peruspanosten 21 ••• 25 selvitykset 

kuvassa 6. 

Vesist.Oinvestoinneista on tyokustannusten osuutta kaikkiaan 40 %, toi

mintaylijaanBn nmsaat 10 %, tuonnin muualta Suonesta noin 35 % ja tlDll.

nin ulkanailta 10 %. Elinkeirmoista maa- ja vesirakermustoiminnan (rivi 15) 

peruspanosten osuus on selvasti suurin eli noin 70 % kokonaiskustannuksis

ta (kuva 7) • VesistotDiden kotima.i~uusaste talousalueen tasolla oli 55 % 

ja kansantalouden tasolla noin 85 %, silla tuontia ulkanailta oli kuvan 

osoittaman tuannin (rivi 24) lisaksi noin 5 %-yksikkoa kohdassa tuonti 

tmlllil Ita SUOOY.$ L 1 (ri vi 2]) .. 

Edellli kuvatun peruspanosrakenteen avulla voidaan arvioida vesistt>toiden 

tyellisyysvaikutusta kansatalouden ja alueta1ouden tasoilla. Vesist:O

tOiden tyOllisyysvaikutus oli yhteensa kansantaloudessa noin 1 600 tyOvuot

ta ja ta1ousalueella noin 900 tyovuotta, joka jakaantui paaosin vuosille 

1959 - 1978 .. 

Koska tarkasteltava talousalue an alityollisyysaluetta pienensi tama lisa

tyollisyys talousalueen tyettOmyytta. Koska vesist.Oistii osa tehtiin korkea

suhdannetilanteessa, ei vesistoiden tyollisyysvaikutus :rcerkinnyt kokanai

suudessaan lisatyollisyytta., s .i.lla vesistorakentamiseen ki:iytetty t~panos 

olisi voitu kayttaa muutenkin. 
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Kulutuksen kerrannaisvaikutus 

Vesistorakentaminen syrmyttaa tuotannon laajentumisvaikutuksen kulutuksen 

kerrannaisvaikutuksen ansiosta. Laajentumisvaikutuksen suuruus maaraytyy 

vesistorakentamisen seka kulutuksen ja investointien keskimaaraisen koti

maisuusasteen perusteella (kuva 8). Kulutuksen kerrannaisvaikutus johtuu 

siitii, etta rakentamisprosessm eri vaiheissa tyantekijat saavat palkkoja 

ja yritysten to.i.mintaylijaaroa lisaantyy. Verotuksen kautta nwos valtion 

ja kuntien tulot kasvavat. Nana lisatulot kaytetaan kulutus- ja investoin

tihyOdykkeisiin, jotka tehdaan talousalueella, muualla SUOI'Lessa tai u.l.ko

nailla. 

·-· -----------···---------------
100 

' 
80 

[2] -
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Kuva 8. Keski.INiarainen kulutuksen ja investointien kerrannaisvaikutus 

Suorressa ja talnusalueella laskusuhdannetilanteessa. Taystyol-

1 i.syys l I ] .. ml::.c .. ~~s l..d t atti kerr"U1Ud.i.svaikutu!-itu ci synny. 

Lisakulutus ja lisainvestoinnit kasvattavat siten tuotantotoimintaa, mi.1di 

taas lisaa tuloja, jotka edelleen kaytetaan kulutukseen ja investointei

hin. Tame kulutuksen kerrannaisvaikutus suppenee, koska joka kierroksella 

osa maksuvalineista siirtyy Suaren ja tarkasteltavan talousalueen ulko

puolelle tuontihyOdykkeita hankittaessa. Siten mita suurempi on panosten 

kotilraisuusaste, sita suurerrpi on kulutuksen kerrannaisvaikutus (kuva 8). 

'lt)isaal ta korkeasuhdannet.ilanteessa, jossa kaikki tuotantopanokset ovat 
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jo kaytOssa, ei tiillainen kulutuksen kerrannaisvaikutus voi lisata tuotan

tc>9, vaan pikenminkin inflaatiota. 

Kansantalouden tasolla vesistorakentamisen kot:imaisuusaste on noin 85 %, 

joten laajentumisvaikutus en luokkaa 280 % (85/70 x 230 = 280). 'Ibisaalta 

vesist:Otoiden maksaminen aiheuttaa tuotannon supistusvaikutuksen. Tatii 

supistusvaikutusta voidaan kuitenkin siirtaa tai tasoittaa ajallisesti 

lainoitukse11a. Koska vesist:Otya rahoitettiin valtion toi.nesta voidaan 

tuotannon supistusvaikutuksen vaittaa vastaavan keski.mi:iaraista supistus

vaikutusta kansanta1oudessa. Toisin sanoen vesistOrakentamisen rahoitta

minen (100 %) supisti Suo.nen kansantalouden taloudellista toimintaa ker

rannaisvaikutusilmion johdosta 230 % (vrt. kuva 8) . Koska vesistOrakenta

misen kotimaisuusaste on keski.naaraista kulutuksen ja investointitoimi.n

nan kotimaisuusastetta parercpi, an myos vesistDrakentamisen kerrannais

vaikutus arvio1 ta 50 %-yksikkoa parercpi. 

Talousa1uee11a tuotarman kerrannaisvaikutus 1isaa ta1ousalueen tuotanto

volyymi.a 100 %: 1la (55/ 45 x 80 = 100) . Supistusvaikutusta ei talousa1ueel

la synny, koska vesistOrakentarninen rahoitetaan va1tion toilresta. 

Maataloudessa Lapuanjoen pengerrysyhtiossa on yhteensa 765 osakasta ja 

hei1Ui an hyatyaluee11a kesk:Lmaarin 6,3 ha pe1toa. Tans nerkitsee kulle

kin tilalle kesk~in 5 ooo mk tulon1isayst:.a. 

'l'yOpaikkojen luk.U'l'li:ilira maata1oudessa an vo.i.makkaasti ifcihen·tynyt 1960-luvul

ta 1980-luvulle tultaessa. Maataloudessa vesistOty6t ovat sailyttaneet 

50 - 150 marginaalityOpaikkaa. 
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Tiivistelma VesistOsuunnittelun ja tutkim.lksen 

yhteistyen kehi ttam:inen 1 • -2. 11 • 1982 

VESIS'ltlSUUNNI'ITELUSSA 'mRVI'r!'AVAT ALUETALOUDELLISET 

'lUIKIKJ.KSET 

E. Lakso 

vesistOhankketta taloudellisessa mielessa arvosteltaessa. esille 

tulevia kysymyksjjl 

Hankkeen kannattawus? 

Hankkeen edullisuus? 

Hankkeen aluetaloudelliset vaikutuk.set? 

Hankkeen kansantaloodelliset vaikutukset? 

Hankkeen tulojen ja nenojen kohtaantuminen? 

Edellli sanottuja arvioita selvitetllan kayttlien es.i.nerkkina Lapiall

joen vesistOtOita. Kohteen etl.Ula ~ selvityksen kannalta on: 

- Hanke on Jlihes valmis. Piiaosasta tOistii on noin 10 woden kayt

t.Okok.enukset. 

- Hanke on laaja ja nonipuolinen. Hankkeen vajJwtukset n!kyvat 

aluetaloudellisissa laskentajarjestel.missa. Heikkoutena on kala

talouden vahainen nerkitys. 'Jl:ihan on syyn!i nm. 50 wotta sitten 

rakennettu pato Lapuanjoen suuhun ja vesistOn veden heikko laatu. 

- Hankkeen kusta.nnusrakenteesta ja tyOvoim:m kayt:Osta on saatavissa 

yksiloidyt tiedot. 

Hankkeen karmattawutta laskettaessa on kaytetty 4 % korlcoa nennei

syydessa ja 3 % korkoa tulevaisuudessa. ~isyydessa kansantaloo

den kasvuvauht.i on ollut 4 't ja tulevaisuudessa sen oletetaan olevan 

3 %.. Kaikki kustannukset: on nuutettu indeksili kayt.tl:ien nykyaikaan. 

Tarkastelujakso an ulotettu vuoteen 2010 asti. Edella sanotuilla 

perusteilla hankkeen panakset ja tuotokset ovat. seuraavat: 

1 •. 
{ ...... · 



Panakset mil j .mk 

vesistoty6 199 

(Tul van poisto yhteensa 6800 ha. 

alueelt.a, josta peltoa 5980 ha) 

Tuotokset mi.lj .mk 

Kasvinviljely 140 

Metsataloos 1 

Voimatalous 7 

Liitann!isinvestoinnit 

Hirvikosken voimalaitos 

(Salaojitus 

(Metsaoj itus 

33 

13 

53 

sahkOntuotto 153 

Salaojituksen 
tuotto 26) 

Metsaojituksen 
tuotto 370 milj .mk) 

Edella olevasta il.nenee, etta hanke ilman lii~isinvestointeja 

ei ole kannattava. 

2. 

Hankkeen edullisuutta tarkasteltaessa otetaan nukaan my6s rahassa 

vaikeasti arvioitavat tekijat, kuten: 

- tyellisyyskys~kset 

- kala- ja raputaloos 

- vesien virkistyskayttO 

- maisenakysymykset 

- rraank.ayt:Ossa tapahtuneet nuutokset 

Lapuanjoen tapauksessa hankkeen edullisuustarkastelu ei nuuta oleelli

sesti kannattavuuden antan:aa kuvaa tilanteesta. 

Aluetaloudellisten vaikutusten arvion liihtOkdltana on alueelle laa

dittu panos-tuotostaulu, joka kertoo eri t.Oiden ja tllotosten kerran

naisvaikutukset. Esimerki.k.si vesisWtOiden ja nuiden kunnoseapidon 

kohdea.lueelta hankittujen valituotepanosten osuus on 32 %, tyOpa.lkko

jen 40 % seka nn.1ualta SUanesta on tuotu 35 % ja ulkarailta 10 %. 

TanBn vesistOty& kulutuksen kerrannaisvai.kutus on taloosalueella 

100 %. 

Koko kansantalouden karmalta tarkasteltuna t1.lmEin vesist.Ot::yBn kulu

tuksen kerrannaisvaikutus on 280 %. Kesk.inB1irin kulutuksen kerran

naisvaikutus on 230 %. Ero jahtuu hankkeen kesk:imr3.a.raistii parem

ma.sta kot.i.Ira.isuusasteesta. 
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Hankkeen tulojen ja nenojen kdltaantuminen 

VesisWtyBn osalta nenoja on valtiolla (188 milj. osa kunnos-

sapidosta) ja maataloosyrittajillii (tuotannal lisapan.c»tset+osa 

kunnossapidosta) • VesistOrakentamisen ja kunnossapidan panakset 

sek1:i peltoviljelyn lis!tuotot kohdentuvat seuraavasti: 

Valtio 

Kunnat 

61 milj .mk 

38 " 

Yritykset 42 11 

MaatalousyrittAjl:it 115 " 

Palkansaajat. 69 " 

'1.\lmti ulkanail ta 39 11 -----
364 milj.mk 

Toisaalt.a sama surcma koostuu seuraavista tekijoifJtJi: 

Vesist.Otya+kunnossapito 199 milj .mk 

Kasvinviljelyn lisatuotos 
nukaanluettuna lisiipanakset 158 " 

Vo.1Jnatalous 7 11 

364 milj.nk 

Saroc>in voidaan tarkastella lii'tllnnaisinvestointien kustannusten ja 

tuotosten kohdentumisesta eri talcusyksikoille. 

La~joen vesist:Otya on esimel:kki kohteesta, jossa vesist0ty6n ja 

keskeisil ta osin myt;s liit.anruiisinvestointien kustarmukset kooden

tuva samalle alueelle • 



Keskustelussa tuotiin esille: 

Mita rnenetelrnan avulla opitaan? 

Vesistotoilla on alueellisia seurannaisvaikutuksia ja tutkirnusten 

perusteella ei ole todettu negatiivisia seikkoja. 

Onko Tarnpereen yliopiston kanssa aikoinaan vuosina 1971-72 tehtyja 

tutkirnuksia hyodynnetty? 

Ne ovat olleet perustana. Oletusten sijaan on nykyaan kaytettavissa 

todettuja lukuja. 

Jos kannattavuus on noin suurta, onko nyt tulossa esirn. suuria rnet

saojitushankkeita. Paljonko rnetsaojituksia voidaan laskea rnukaan? 

Lapuanjoella on jo suuret alat rnetsaojitettu. 

Onko toista haittojal 

On elohopea ja kuivuuskaudet yrn., rnutta TTKK:n rnukaan rahalla rnitat

tavissa olevat seikat ovat suurernpia. 

Riippuuko tutkijan asenteesta rniten rnuut vaikutukset arvioidaan? 

Vuotoksen kohdalla asiaa selvittavans. Matti Kekkosen tyoryhrna to

tesi, etta kaikki asiat ovat korvattavissa rahalla. Kuoletusaika 

olisi ollut enintaan 12 v ja vuotuinen tuotto 85 rnilj. rnk. Naista 

asioista tulisi keskustella. 

Luonnon menetyksia ei viela voi mitata rahassa. 

Metsaojitus on vain yksi virtaarnia lisaava tekija, esirn. Haapajar

vessa talven ali- ja ylivirtaarnat ovat kasvaneet, kesan painvastoin; 

Koivujarven alueella on 40 % ojitusaluetta, virtaarnien on todettu 

alkuvuosina lisaantyvan, myohemrnin puuston kasvun rnyota haihdunta 

on vahentanyt virtaarnia. 

. .. 
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Erkki Asp 

VESISTOSUUNNITTELUN HANKKEIDEN YHTEISKUNNALLISTEN 

VAIKUTUSTEN SELVITTAMINEN 

Yhteiskunnassa toteutettava toiminta tahtaa tavallisesti ihmisten 

parhaaksi. Toiminta on siina mielessa tarkoituksellista, etta 

silla pyritaan toivottuun tulokseen. Myos erilaiset teknilliset 

. uudistukset tai tekniikkaa soveltavat ratkaisut ovat pohjimmil

taan yhteiskunnan toteuttamaa tarkoituksellista toimintaa. Niin 

rnuodoin mm. vesistosuunnittelun hankkeet on nahtava sosiaaliseksi 
4 

ilmioksi koskettaessaan laheisesti ihmista tavoitteiltaan ja 

vaikutuksiltaan. 

Seuraavassa pelkistetyssa asetelrnassa on esitetty mainitun ta

voitteellisen ja tarkoitetun toiminnan, vesistosuunnittelun hank

keen, hairio- ja piilovaikutuksia. Esim. vesien energiaraken

taminen on yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaista ja tiedo~

tettua toimintaa, mutta siihen liittyy aina myos sellaisia hai

rio- ja piilovaikutuksia, joita ei kaikissa yhteyksissa ole 

osattu odottaa tai jostain syysta ei ainakaan riittavasti ole 

otettu huomioon. 

Ilmifunktio Piilofunktio 

Vesien energia- Yleisen hyvinvoin-
rakentaminen nin lisaaminen Funktio 

Luonnon ra~skautu- sa~raudet 

Hairiofunktio min en 
Ihmisten sosiaali- Vieraantuminen 
set ongelmat 

Sellainen vesistosuunnittelun hanke kuin esim. energiarakenta

minen tuo tullessaan monenlaisia kauaskantoisia vaikutuksia, 

joista toiset ovat valittomasti nahtavissa ja ovat olleet jo 

suunnitteluvaiheessa tiedostettuja mutta joista toiset ovat 

jaaneet tiedostarnattomiksi ja joita ei myoskaan ole tavoiteltu. 

Energiasaannin turvaamiseen l i 'Lttyva yleisen hyvinvoinnin edis

taminen ei valttamatta ole suunnitteluhankkeissa nakyvasti 

esilla, rnutta se kuitenkin tiedostetaan ja sen nojalla paljolti 

ryhdytaan varsinaiseen rakentamiseen, vaikka tiedetaan samalla 

rakentamiseen kytkeytyvat ilmeisimmat hairiovaikutukset, kuten 

maisemamuutokset, veden uusien virtaamien seuraukset seka eri

laiset sosiaaliset ongelrnat. Naiden lisaksi jaa kuitenkin 
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sellaisia piilovaikutuksia, joihin ei ole osattu varautua. 

Kotipaikan menetyksesta, sosiaalisten siteiden katkeamisesta 

taloudellisista huolista tai byrokratiaa vastaan tunnetusta 

voimattomuuden tunteesta kumpuavat oireet, sairaudet ja vie

raantumisilmiot ovat piilovaikutuksia, jotka vasta ehka vuosien 

kuluttua puhkeavat esiin mutta jotka kaiken aikaa jaytavat miel

ta ja heikentavat fyysista kuntoa. 

Jo naista vesistosuunnittelun hankkeen toteuttamiseen liittyvis

ta eritasoisista vaikutuksista voidaan paatella, etta naihin 

kohdistuva tutkimustyo on varsin vaikeata. Kun naihin kytke

taan viela koko se sosiaalinen tilanne, jonka puitteissa suun

nitelmat tehdaan ja kaytannossa toteutetaan, ollaan tekemisissa 

a) erittain monimuotoisen kohteen kanssa, b) yhteiskunnassa ja 

kulttuurissa esiintyvien monimuuttujaisten syysuhteiden kanssa 

seka c) muuttuviin sosiaalisiin ongelmiin liittyvien vaihtele

vien ratkaisumallien kanssa. 

Osittain sosiaalisten ongelmien vaikeuden vuoksi mutta aikai

semmin myos pe+kasta tekniikan arvostuksesta ja yhteiskunnassa 

vallitsevista taloudellisen kasvun tavoitteista aiheutuen vesis

tosuunnittelun hankkeissa ei kiinnitetty ollenkaan tai ei ai

nakaan riittavasti huomiota yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. 

Nykyaan tilanne on taysin muuttunut; nyt'sosiaalisilla nakokoh

dilla on huomattava sija vesistosuunnitelmissa, mutta silti 

edelleen naiden tutkiminen on niiden vaikeaselkoisuuden vuoksi 

tyolasta. 

Vesistosuunnittelun hankkeet ovat sosiaalisia prosesseja, jotka 

koostuvat tarveanalyysista, suunnittelusta, teknisesta toteu

tuksesta ja jalkivaikutu~sista. Prosessi saa taten alkunsa jo 

hyvin kaukaa, tavallisesti idean esittamisvaiheessa. Aniharvoin 

on kuitenkin tutkimukslssa tai muissa yhteyksissa kohdistettu 

huomiota niihin sosiaalisiin seurauksiin, mita uuden idean 

esittaminen ja siihen liittyvat toimenpiteet saavat aikaan 

niissa henkiloissa ja niissa ryhmissa, joita asia lahinna kos

kettaa. Viimeistaan suunnitteluvaiheessa vaikutukset alkavat 

olla hyvinkin nakyvia. Ihmisten asenteet alkavat kehittya 

tiettyyn suuntaan, ryhdytaan pohtimaan tulevaisuutta, esitetaan 

arvailuja puoleen ja toisecn seka rnonissa tapauksissa tehdaan 

jo kayttaytymispaatoksia. 
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On joka tapauksessa pantavissa merkille, etta suunnitteluvai

heeseen kuuluu paljon epavarmaa ja salaperaista ja nain tal

laista tyhjiota tai tiedotuksen jattamaa aukkoa pyritaan tayt

tamaan huhuilla, joiden varassa asenteet, kayttaytymispaatok

set ja muut ratkaisut helposti tehdaan. Talloin suunnitelmien 

aiheuttamia vaikutuksia voidaan pitaa useissa tapauksissa 

epakohtiin johtavina hairiotekijoina. 

Tavallisen asukkaan ja kansalaisen elamaan vaikuttavat vesisto

suunnittelun hankkeet tehdaan tavallisesti kaukana varsinaisesta 

vaikutuskohteestaan. Oheinen kuvio havainnollistaa tallaista 

1. yhteiskunnallisten 
tosten tekijat 

2. keskustaosa 
3. valiosa 
4. laitaosa 

tilannetta, jossa hankkeet suunnitel

laan ja niita koskevat paatokset teh

daan yhteiskunnallisen vaikuttamisen 

keskustassa, kun naiden toimeenpano 

ja niista aiheutuvat seuraukset jaa

vat paljolti laitaosien kannettaviksi. 

Siksi ei.ole yllattavaa, jos kaukana 

tehdyt suunnitelmat ja naita koskevat 

paa- paatok~et synnyttavat huhuja ja eri-

laisia mielikuvia seka vaillinaisen 

tiedotuksen etta asian vaikeaselkoi

suuden vuoksi. 

Vesistosuunnitteluun nojaavat varsinaiset tekniset toteuttamis

vaiheet aiheuttavat kaikkein selvimmin tiettyja sosiaalisia 
I 

seurauksia. Talloin alkavat nakya alueelliset, maisemalliset, 

liikenteelliset ja muut vastaavat silmin havaittavat muutokset. 

Sosiaaliselta puolelta tahan liittyy mm. tapojen muutos, talou

dellinen kehitys, kulttuurinen ja psyykkinen muutos. Nama ovat 

piilofunktion luonteisia seurauksia, jotka vaikuttavat huomatta

vasti yksilon ja paikallisen yhteison toimintaan ja jokapaiv&i- ··' 

seen elamaan, rnutta joita on sangen vaikea tutkia. 

Kuten edella on jo ilme~nyt, vesistosuunnittelun hankkeitten 

sosiaaliset vaikutukset alkavat jo ideavaiheessa, voimistuvat 

varsinaisen suunnittelun kaynnisty~ssa ja saavat nakyvimman il

meensa hankkeen toteuttamisen yhteydessa. Kipeimmin vaikutuks~t 

kohdistuvat henkiloryhmiin, jotka elavat luonnontalouden varassa~ 

Talloin luonnon tasapaino tavallaan jarkkyy ja uudistus kosket

taa naita ryhmia kokonaisvaltaisesti. Sen sijaan uudistuksella 

ei ole sarnaa laheista ja koko yhteisoa koskettavaa vaikutusta 
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silloin, kun henkilot edustavat urbanisoituneita.ja luonnosta 

jo irtaantuneita elinkeinoja. Palvelu- ja markkinointiammateis

sa tyoskenteleville on lahes samantekevaa, missa he harjoittavat 

omaa ammattiaan. Sen sijaan luontoon sidoksissa olevalle ky

syrnys on jo elintarkea. 

Naiden edella kosketeltujen ja perustavaa laatua olevien vaiku

tusyhteyksien selvittamiseen pyrkiva tutkimustoiminta ol~si 

voitava kehittaa prosessityyppiseksi seurannaksi, jossa edettai

siin vesistosuunnittelun hankkeen mahdollisista alkuvaikutuksis

ta aina rakentamisajan jalkeen ilmenevien seuraustan tarkaste

luun. Nimenomaan monissa tapauksissa tarvitaan seurantaa eten

kin sellaisten piilovaikutusten selville saamiseksi, jotka pal

jastuvat ehka vasta vuosien kuluttua varsinaisesta tapahtumasta. 

Taloudelliset ja aineelliset korvaukset pystytaan arvioimaan 

kutakuinkin hetkessa kaypaa hintaa soveltaen, mutta sita vastoin 

psyykkisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja muita vastaavia ihrni

sen persoonallisuuteen, psyykkiseen olemukseen tai jokapaivai

seen kayttaytymiseen liittyvia seikkoja ei kyeta arvioimaan ja 

mittaamaan hetken asiana, vaan naihin kytkeytyvat rnuutokset 

ovat pitkan vaikutusketjun tulosta. Taten seurantatutkimuksen 

avulla vasta voidaan saada selville todelliset rakentarnishank

keen vaikutukset. 

On rnuistettava, etta tutkirnuksella pyritaan aina vaikuttamaan 

eli kayttamaan sen tuloksia hyvaksi. Niinpa rakentamishanke 

yleensa rnuotoutuukin lopulliseen asuunsa tutkimuksen tuottamien 

tulosten ohjaamana. Vasta aivan viime vuosina on alettu nahda 

myos sosiaalisiin nakokohtiin kohdistuvalla tutkirnuksella olevan 

todellista merkitysta vesistosuunnittelun hankkeisiin. 

Sosiaalisiin ongelmiin keskittyvan tutkimustoiminnan voidaan 

varsinaisesti katsoa alkaneen vasta 1960-luvun lopulla, jolloin 
~ 

siihenastisen rakentamisen haittavaikutukset tulivat nakyvasti 

esiin. Yhteiskuntatieteellinen tutkirnus onkin 1970-luvulta 

alkaen kuulunut normaalina osana energiataloudelliseen vesivoi

man rakentamiseen. Tallaista kehitysta ovat kiirehtineet ennen 

muuta laaja-alaisen yhteiskunnallisen suunnittelun yleistyminen, 

yhteiskunnallisten ongelmien tiedostamisen voirnistuminen, ylei

nen dernokratisoiturninen, tasa-arvoistuminen ja rnuiden vastaavien 

sosiaalisten ilrnioiden vahvistuminen naihin aikoihin. 
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Myos joukkotiedotuksen tehosturninen ja sen entista tavoitteelli

sernpi hyvaksikaytto ovat edesauttaneet tata kehitysta. Vesisto

suunnittelun hankkeista on nain tullut paitsi tekninen tai ener

giapoliittinen rnyos sarnalla sosiaalinen ja yrnparistopoliittinen 

kysyrnys. 

Ves~st5suunnittelun hankkeisiin kuuluva paatoksenteko on taval

lisesti edellyttanyt rnyos sosiaalisiin nakokohtiin keskittyvil

ta tutkirnuksilta taloudellisten suureiden kayttoa ja siten yh

teismitallisuutta seka vertailukelpoisuutta teknisten tai liike

taloudellisten laskelmien kanssa. Kustannus-hyoty -analyysi 

tai matemaattinen simulointitekniikka ovat kuitenkin soveltuneet 

perin heikosti psyykkisiin tai sosiaalisiin kohteisiin. Tahto

vana ' ja kayttaytymistaan eri tekijoiden vuoksi helposti muutta

vana olentona ihminen tai ihmisten muodostama yhteiso ovat mo

nesti hyvin abstraktisten elaman laatutekijoiden ja elamisen 

tyylia kuvastavien indikaattoreiden osalta varsin vaikeasti 

muutettavissa tarkoiksi markkaluvuiksi tai yleensa kvantifioita

vissa. 

Turun yliopiston sosiologian laitos, jolla oli entuudestaan jo 

kokemusta Lapista ja Lappiin liittyvista tutkirnuksista, sai 

vuonna 1970 tehtavakseen selvittaa Lokan ja Porttipahdan raken

tamisen yhteydessa ja seurauksena syntyneita rnoninaisia sosiaa

lisia ongelmia. Tama tutkirnus edusti vesien saannostelyssa 

vaihetta, jossa ihmisten ongelmat otettiin pohdittaviksi vasta 

ratkaisevien rakentamistoimenpiteitten jalkeen. Kysymyksessa 

oli nain ex post facto -tutkimus. 

Taman tutkirnuksen tuloksia ei voitu enaa kayttaa suunnittelussa 

hyvaksi vaan niita saatettiin soveltaa vain jonkinlaiseen jal

kihoitoon. Sen sijaan tama tutkimus oli yhtena kimmokkeena 

uudenlaiseen asennoitumiseen tulevissa vesien saannostelytoimen

piteissa. Tutkimustilanteen ja -tulosten johdosta iaitoksen 

taholta nirnittain esitettiin rakentajayhtiolle ja paatoksenteki

j5ille vetoornus energiataloudellisten vesien saannostelytoimen

piteiden yhteydessa vaistamatta syntyvien sosiaalisten seuraus

vaikutusten tutkirnisesta jo suunnitteluvaiheessa ja yleensa 

riittavan ajoissa. Nain on rnyohernmin rneneteltykin. 

Niinpa 1970-luvun alkupuolella laajamittaisena kaynnistetty 

Vuotoksen altaan suunnittelu sisalsi jo perusteellisen 

,•, 
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sosiaalis-taloudellisen tutkimuksen. Suunnitelmissa esiinty

neiden kahden rakentamisvaihtoehdon valilla tapahtunut alustava 

ratkaisu perustui suurelta osin juuri naihin sosiaalisia ja 

vaestollisia oloja koskeviin tutkimuksiin. Ratkaisu, eli ns. 

pienempi vaihtoehto olisi edustanut sosiaalisilta seurausvai

kutuksiltaan vahaisempia haittoja kuin ns. suurempi vsi.htoehto. 

Altaan rakentaminenhan on ainakin toistaiseksi paatetty jattaa 

toteuttamatta. 

Naiden edella mainittujen hankkeiden lisaksi Lapin vesien saan

nostelyprosessiin liittyy kolmantena tutkimustilannetyyppina 

Ounasjoen s~~nn6stelykysymys. TMmti tuli suunnitelmiensa osalta 

ajankohtaiseksi 1970-luvun loppupuolella ja tassa yhteydessa 

suoritettiin laajat sosiaalis-taloudelliset selvitykset Ounas

joen alueella vaiheessa, jolloin energiataloudelliset tavoitteet 

jo tunnettiin ja rakentamisen tekniset mahdollisuudet oli tie

dossa, mutta varsinainen rakentaminen oli viela kaukana tule

vaisuudessa, ainakin 10-15 vuoden paassa. Voitaneen sanoa, 

etta sosiaalisen tutkimuksen merkitys yhteiskunnallisten seu- -. 

rausvaikutusten selvittamiseksi nain tunnustettiin, mutta raken

tamisajankohdan kaukaisuuden vuoksi tutkimuksen lahtokohdat 

jaivat alueen vaeston kannalta abstraktis~ksi. 

Kuitenkin sosiaalisten tosiasioitten ja toisaalta sosiaalisen 

mielipideilmaston kartoittajana sosiaalis-taloudellinen tutki

mus oli tassakin tapauksessa paikallaan. Taten tallaisen tut

kimuksen kytkeminen energiataloudellisten tavoitteiden vuoksi 

tapahtuvaan vesien saannostelyyn on ajan hengen mukaista ja 

vastaa yleista yhteiskunnallista kehitysta. Sosiologinen tut

kimus on nain olennainen osa kaikessa siina suunnittelussa, 

joka vahankaan sivuaa ihmista ja hanen elinolojaan. 

Sosiaalisten ongelmien tutkimusprosessi on kehittynyt metodi

sesti katsoen vahitellen suhteellisen suppea-alaisesta tutkija

tai rahoittajakeskeisesta tutkimuksesta monitahoiseksi yhteis

tyotutkimukseksi, jossa eri osapuolet, asianosaiset, yhdessa 

suunnittelevat ja toteuttavat tutkimuksen seka tarkastelevat 

saatuja tuloksia. Tutkija- tai rahoittajakeskeisessa tutkimus

asetelmassa sellaiset keskeiset asianosaiset kuten esim. asuk

kaat tai kunnan edustajat eivat osallistu varsinaisesti tutki

muksen suunnitteluun tai ohjantaan, vaikka tassakin tapauksessa 
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tutkimus on aina toteutettu ihmisten omista lahtokohdista ede

ten ja heidan nakokulmaansa painottaen. 

On ilman muuta selvaa, etta nykyaikaan soveltuu parhaiten eri 

intressitahojen yhteistyohon perustuva tutkimuskaytanto. Talloin 

erilaiset nakokannat ja asiaan vaikuttavat tekijat voidaan 

tutkimuksessa ottaa riittavasti ja oikea-aikaisesti huomioon. 

Nain menetellen saadaan myos mahdollisimman monipuolinen kasi

tys lukuisten tekijoiden samanaikaisesti vaikuttaman sosiaalisen 

problematiikan todella merkittavista ja olennaisista seka var

teenotettavista nakokohdista. 

Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen funktio ei ole rajoittunut 

pelkastaan vesistojen rakentamiseen liittyvien ongelmien selvit

telyyn ja tulosten valittamiseen, vaan se on edesauttanut myos 

paikallisen vaeston omaa mielipiteen muodostusta ja siten osal

taan kypsyttanyt vaestoa nakemaan esilla olevan ongelmakentan 

kokonaisuutta. 

Rakennuttajan tai rakentaj~n antamasta runsaasta informaatiosta 

huolimatta vaesto on usein ollut yksiloina voimaton tajuamaan 

laadittujen suunnitelmien todelliset vaikutukset. Siksi sosi

aalinen tutkimus on ihmisten omista lahtokohdista edeten pys

tynyt varsin tuntuvasti edistamaan naihin vaikeisiin asioihin 

paneutumista ja kaukana edessapain olevien vaikutusten nakemista. 

Naiden viimeksi esitettyjen aspektienkin vuoksi sosiaalitutki

musta voidaan pitaa tarkeana osana vesistomuutoksiin tahtaavas

sa nykyaikaisessa suunnittelussa. Toisaalta on tassa yhteydes

sa myos sanottava, ettei tallainen tutkimus saisi rajoittua 

vain suunnitteluvaiheeseen ja pelkkiin ennusteisiin, vaan sen 

tulisi jatkua - kuten edella on jo todettu - aina rakennustoi

den jalkeiseen seurantaan asti. 

Vesistojen rakennushanketta koskevan lahtovaiheen tutkiminen, 

mahdollisten vaihtoehtojen loytaminen, valinnan suorittaminen 

ja tulevaisuuden nakymien muodostarninen edellyttavat aikaisem

pien rakennushankkeiden seurausten tarkkaa selvittelya, mika on 

osaltaan korostanut seurantatutkimusten merkitysta ja ohjannut 

tutkimusta yhteisojen sosiaalisten ja taloudellisten rakenteiden 

tulkintaan. Kaytannossa tama on johtanut delfityyppiseen skenaa

riornenetelmaan, jossa suunnittelun sisaltoon pvat vaikuttaneet 

·~ 
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kohdesysteemin osa-alueita tuntevien asiantuntijoiden subjektii

viset arviot, poliittinen tarkoituksenmukaisuus ja paatoksen-

teon arvojarjestelmat. Talloin suotuisina ja haluttuina pidetyt 

tapahtumat ovat saaneet helposti optisemman ennusteen kuin neutr<.ta

~it t~li e1 Loivotut seuraukset. Tata voidaan luonnehtia yhdeksi 

keskeisimmaksi heikkoudekr~i tavoiteltaessa vesistosuunnittelun 

hanketta koskevassa tutkirnuksessa mahdollisimman objektiivista, 

taloudellista ja sosiaalista lopputulosta. 

Edella on paljolti kosketeltu lahinna yksiloihin tai pienyhtei

soihin liittyvia vesistohankkeiden sosiaalisia vaikutuksia, mutta 

nama vaikutukset ulottuvat luonnollisesti myos naita laajempiin 

tasoihin. Seuraavassa kuviossa on esimerkinomaisesti havainnol

listettu tallaiset vaikutukset hankkeiden tuottamien etujen ja 

haittojen kohteina. 

EDUT HAITAT 

- energian tuotanto - ymparistomuutokset 
- verotulot - vesiston luonnontilais~1 
- liiketaloudelliset edut ~ ~ YKSIID ~ _ 

kayton muutokset 
- tyollisyys -

~ 
r-- - alueeseen sidottujen am-

- matkailu ja virkistys ..,.. w mattien menetykset 
- valilliset vaikutukset "~ LAHI- ~ 

~ 
- vesihuolto 

- liikenteelliset vaiku- ~ YHTEIS~ ~ - matkailu ja virkistys 
tukset ~ 

- tyapaikkamenetykset 
jne. 

KUNTA , - poismuutto 
MAAKUNTA - verotulomenetykset 

-ol v - kiinteistomenetykset VALTIO - psyykkiset vaikutukset 
jne. 

Kuten edella on todettu kvantifioimisen vaikeus kustannu~hyoty

analyysissa elamisen laatua koskevissa asioissa, samoin tassa 

etujen ja haittojen tarkastelussa on vaikea sanoa, minka vaiku

tustason mukaan ratkaisut on tehtava. Sita~paitsi nama ovat kes

kenaan riippuvuussuhteessa, jolloin niiden tarkka ja tasmallinen 

mittaaminen on vars1n hankalaa. Tasta syysta vesistosuunnittelun. 

hankkeita koskevat ratkaisut tehdaan usein arvioinnin ja tarkoi

tuksenmukaisuuden nojalla eika kaikki nakokohd~t h~omioon otta

vien eksaktien laskelmien pohjalla. Valtioneuvoston Vuotosta 

koskeva paatos syksylla 1982 on oiva esimerkki tallaisesta tar

koituksenmukaisuJsratkaisusta. 
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Seuraavassa on .. hahmoteltu joitakin keskeisia tekijoita, jotka 

kuuluvat osana luovaa suunnittelutoimintaa ja siita lahtevaa 

suunnitelmien toteuttamista. Monessa tapauksessa tutkijat selvit

televat ilmifunktion eri muotoja, mutta eivat pyri piilofunkti

oiden tarkasteluun eivatka varsinkaan ehka kaikkein olennaisim

paan eli naiden erilaisten funktioiden taustalla olevien voimien 

ja tekijoiden selvittelyyn. Nlinpa rom. toimintaa ja tavoitteiden 

asettelua saatelevat arvot ja arvostukset jaavat selvittamatta, 

vaikka niiden tuntemus saattaisi jo paljastaa koko hankkeen to

teutumismahdollisuudet ja -muodot. 

On ymmarrettavaa, etta monet vesistosuunnittelun hankkeet kayn

nistyvat tietyista "luonnollisista" syista, kuten tulvan saate

lyista, juomaveden saannin varmistarnisista ~ne., mutta hyvin 

usein lahtokohtana ovat yhteiskunnassa vallitsevat arvot. Talou

dellisen kasvun ideologian mukaan vesistojen valjastaminen ener

giatuotantoon on luontevaa yleisen hyvinvoinnin edistamista, kun 

sen sijaan yrnparistomyonteisen luonnonsuojelullisen periaatteen 

rnukaan vesistojen tulee sailya sellaisenaan yrnpariston arvoja 

korostavan elamisen laadun tunnusrnerkkina. 

Pyrittaessa toteuttamaan erilaisista lahtokohdista virinneita 

vesistosuunnittelun hankkeita kaytannossa joudutaan vallitsevien 

arvojen ja uskomusten vuoksi seka kaytettavissa olevan tiedon 

varassa soveltamaan erilaista strategiaa ja taktiikkaa varsi

naisten paamaarien tai tavoitteiden saavuttarniseksi. Oheinen ku

vio havainnollistaa ta1laista eritasoista luovan toiminnan ratio 

nalisointia. 

Suunnitelma l Pita Tietaa mihin Tavoite 

! 

I Void 
Mahdolli-
suudet Strategial a Tietaa rnita 

! 
Toiminta [ Taht Tietaa miten Taktiikkal 

A r v o t 
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Pit~§ - voida - tahtoa -ketju osoittaa asian t~rkeyden ja si

saltaa sellaisenaan erilaiset kustannus-hyoty -laskelm~t, joskin 

lopulta vallitsevat arvot ja niiden sanelerna tarkoituksenrnukai

suus rn~arittelee p§atoksenteon. Osittain jo tast§ ilmenee, rnil

laisiksi seuraukset rnuodostuvat. Mahdollisimman laajasti rnoti

voitu paatos on yhteiskunnallisilta seurauksiltaan helpommin hal

littavissa kuin heikon rnotivoinnin nojalla tehdyn tai vain joi

denkin tahojen arvoja rnyotailevan ratkaisun seuraukset. Taman 

vuoksi pitaisi periaatteessa ottaa huomioon yhteiskunnallinen 

kokonaisuus ja sen dynarniikka pyrittaessa tekernaan tata koskevia 

kauaskantoisia paatoksia. 

Yksiloilta saatavat tiedot muodostavat Lavallisesti perustan 

sosiaalisia nakokohtia esiintuovalle tarkastelulle. Siksi on 

luonnollista, etta heilta tiedustellaan tavallisten tilakohtais

ten tai rnuiden vastaavien kvantifioitavien faktojen lisaksi myos 

heidan mielipiteitaan ja asenteitaan, koska ne heijastavat var

sin olennaisesti edella mainittua yhteiskunnallista dynamiikkaa. 

Y~lattavan usein mainitut yksilolliset rnielipiteet ja asenteet 

jatetaan huomioon ottamatta, vaikka ne ovat ehka kaikkein vah

vimpia arvojen heijastajia ja yhteiskunnallisen dynamiikan ylla

pitajia. Poliittinen tahto on myos naiden varassa, mika tosiasia 

helposti unohdetaan. Siksi naihin kannattaa kiinnittaa huomiota 

kaikissa suunnitteluhankkeen eri vaiheissa. 

Vesistosuunnittelun hankkeet pyritaan luonnollisesti toteutta

maan strategisesti siten, etta paamaara saavutetaan optimaalisel

la panoksella. Koska hanke koskettaa ihrnista ja hanen elamankent

taansa, optimaaliseen panokseen joudutaan aina sisallyttamaan 

hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat korvaavat toimenpiteet ih

misten elaman ja toimeentulon turvaamiseksi. Seuraava kuvio 

pyrkii valaisemaan vesistorakentarnisen vuoksi muuttqmaan joutu

neiden uuteen tilanteeseen sopeutumiseen vaikuttavia tekijoita. 

Kuviossa esitetyt korvaavat toirnenpiteet eli kaytannon jarjeste

lyt toimivat tavallaan suodattiffiena ta i myotavaikuttavana teki

jana. 
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TILANNE ENNEN PAKKOMlTUITO 

t-1lJ1..1rrAJAN 
EDELLYTYKSEr 

- ika, koulutus, - korvalli,·set 
persoonallisuus ~ - uusi asuin-
yms. " paikka 

MUU'ITO
HALT.r.r<KUUS 

- arnm:1tillinen ~ 
sidonnaisuus 

- sosiaalinen s . 
- ymparistosid. ~~ ~PEUTIMOON 

- edellytykset 1------4---------4-+--+---------1-~~ TYYTYV)\ISYYS 
A NYKYISEEN 

- tavoitteet ~ ~~ 

- arvot ~::; V/ 
- sosiaalisten 

suhteiden ja ~/ 
- ympariston 

suhteen 

-----·----------------

Lahtematta kuvion yksityiskohtaiseen tulkintaan voidaan uudelleen 

tuoda julki sosiaaliseen tilanteeseen vaikuttavien tekijoiden 

runsaus, monimuotoisuus ja monisyisyys. Olennaista tamankin pel

kistetyn mallin yhteydessa on se, etta sidonnaisuus omaan yhtei

soon, alueeseen ja perinteeseen vaikuttaa voimakkaasti sopeutu

miseen. Tata vaikutusyhteytta voivat heikentaa henkilokohtaiset 

ominaisuudet ja edellytykset tai korvaavat toimenpiteet, mutta 

siita huolimatta se on edelleen olemassa. 

Mallissa esitettyyn muuttoa edeltaneeseen tilanteeseen, muuttajan 

edellytyksiin, tavoitteisiin ja muuttohalukkuuteen ei voida vai

kuttaa ulkopuolisin toimenpitein. Sen sijaan muuton materiaali

siin perusteisiin, korvauksiin ja uuden asuinpaikan valintaan 

tai taman osoittamiseen ulkopuolinen taho voi vaikuttaa. 

Pehmeaa teknologiaa rnyotaileva terve ekologia, viihtyisa kyla

tai kaupunkiyhteiso, paikallinen kulttuuri, tyydytysta tuottava 

tyo, tyon ja vapaa-ajan yhteys, ystavyyssuhteet ja monet vastaa

vat elamanlaatua korostavat tunnusmerkit ja arvot ovat saaneet 
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yha enemman sijaa suomalai.sessa elamanasenteessa, mika osaltaan 

vaikuttaa myos suhtaut.umisessa ymparistoon ja ymparistoa koske

viin toimenpiteisiin. 

Ympariston muutoksiin kohdistuva suunnittelu varittynee tulevai

suudessa uudenlaisten lahtokohtien pohjalta uudenlaisteh yhteis

kunnallisten aatevirtojen mukaan. Taten ymparistosuuntautuminen, 

ihmiskeskeisyys ja kansalaistahto saattavat osaltaan ohjata ym

paristoon kohdistuvaa asennoitumista ja suunnittelua uomiin, 

joiden seurausvaikutuksia on viela vaikea lahtea arvailemaan. 

Voi e~nen pitkaa kayda jopa niin, etta vesistosuunnittelun hank

keiden toteuttamatta jattaminen uudenlaisten humanisoitumisten

denssien vuoksi johtaakin paljon haitallisempiin seurausvaikutuk

siin kuin konsanaan niiden oikea-aikainen toteuttaminen. Poliit

tisen tahdon varassa tehdyt ratkaisut nayttavat kuitenkin saavan 

epaonnistuessaankin yleisen hyvaksynnan. 
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Keskustelussa tuotiin esille: 

Muotivirtausten aikana tutkija teilataan, jos han esittaa toisen

laista. 

Kenen asiana olisi pyrkia oikaisemaan tiedon manipul·Jinti? 

Kummankin tahon on yhdessa selostettava kansalle mista on kysymys 

ettei tule vaaria tulkintoja. 

Tarvitaan puolueetonta tietoa, tuloksia ei arvioida tieteellisesti 

vaan tunteella ja asenteellisesti. 

Joukkotiedotus on tehnyt vesistorakentamisesta sosiaalisen ja ym

paristopoliittisen, ennen se oli puhtaasti teknista. Paatosten mo

tivointi on tarkeaa, jottei valittajia ilmaantuisi. 

1960-luvulla siirrettiin 27 perhetta pois Uljuan altaan alta. Onko 

korvauksilla merkitysta? 

On, jos rahat on osattu kayttaa oikein, se suodattaa mielipiteita. 

OECD:lla on vesistosuunnitteluohje, jossa vaikutukset jaetaan 1) 

taloudellisiin 2) sosiaalisiin ja 3) ymparistollisiin. 

Paljonko sosiologiaan yleisen mielipiteen selvittamiseen tulisi sat

sata ja millaisia resursseja se vaatii? 

Yhteiskunnalliset seikat arvostetaan halvoiksi tutkia, mutta projek

tista riippuen hintaa tulee normaalisti. Mittausmenetelmia on kay

tettavissa, asenteita pystytaan mittaamaan. Toimeksianto perustuu 

usein vain pintatietoon. Vesiha~tukselle pitaisi s a ada sosiologin 

virka. 

Sosiaalisista tutkimuksista pitaisi maksaa. Miten h itllinto saadaan 

tasta vakuuttumaan? 
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Vahitellen, viela ei oteta vakavasti. Sosiologeja pitaisi saada mu

kaan sopiviin tilaisuuksiin. 

Julkinen osallistuminen on nykyaan yleista, haittoja ei kukaan ha

luaisi. 

Koulutus ja tiedon taso on noussut, halutaan vaikuttaa asioiden hoi

toon. Ihmisesta on tullut subjekti oltuaan aiemmin objekti. 

Sosiologian arvo lienee nousussa. 

Onko hankkeissa kunnanvaltuuston paatoksilla merkitysta? 

Riippuu hankkeen laajuudesta. Valtakunnanlaajuisissa seikoissa ei

vat kunnat ratkaise asioita. Terve jarki on kaiken perusta. 
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Ips. Erk~i Oj~l~ 

vaasan vesipiirin vesitoimisto 

KYR()NJOEN SUUNNI T'l'El .P J A Tll'i'K I M1 1S 

1. Kyronjoen vesisto 

Kyronjok1 alkaa Kurik&n kaupungin alue~lta Jblasjoen ja 

Kauhajoen yhtym~kohdasta: Se virtaa llmajoen, Sein~joen 

kaupungin, Yl 1 staron, l sonkyrt>n, Vahankyron, J~ustasaaren ja 

I4aksamaan kuntj en kautta ja l askee Pf>ramereeTJ Vaasan kaupungin 

pohjoispuolella. Suurlmmat sivujoet ovat. .lal asjoki, Kauha

joki ja Seinajoki. 

"') 

Kyronjoen valuma-alueen suuruu~. on 4 920 km' ja jarvisyys 

on ollut ennen tekojarvien rakentamista 0,9 ~~· ja rakentamisen 

jalkeen 1,3 %. Vesist~n jarvet sjjaitsPvat vesistHn latva

osissa ja vah~isesta jarvjen ma~r~sta johtuen vesiston vir

taama- ja vedenkorkeusvaihtelut ovat suuret. Suurimmillaan 

virtaama Skatilas~;;:~ on ollut n. 510 m3 /s ja pienimmjllaan 

1 m
3 /~.~ . l<:.r r·<in._ioPn yJ aosan tulva-alur-t·l J e on suurin tuJ o-

''3 
vi r~taama n i ·1 ut vajaut 600 m'· /s. Vedenkorkeusvaihtel u I·1unakan 

tulva-alu(~("lla on ollut suurimmillaan 6,6 m. 

J<(ll\() Kyl·i.irt,JCIC·'II V(•:;,j:;t(i:lll.JI'(·llil 1. 1rl cdlut 1UJVl:l ·r.dutdta yhteenf.;E} 

n. 19 OCJU ha. r~yronjo(:. n ve~j stcSta.J oussuunni ~elrnaan sisal tyy 

n • 11 0 0 0 h a : n t u 1 v a s n u j t.' J u • S u u n n i t e 1 rn n n t o t e u t tam i sen 

~Hilkeen jaa Kyr<->njoel1(.' vicl~l r:. 3 000 hc.t tuJ " a-aluejta, 

t~llej ni1tH suojat.u muj 1 !.;1 to1rnf'npitetl1a. 
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"Ilyodyn aikakaudella" 1700-luvun puolivalissa ryhtyi valtio

valta Suomessa tuimittamaan joen- ja korkenperkauksia, joilla 

o 1 1 k o 1m en J a j n en 1. ark o j t u t~ • 1' y r i t t. i i n a v a am a an v en ere i t t e j a 

liikenteen helpottamiseksi, ehkHisemlian vahingollisia tulvia 

ja valloittamaan viljelyksille uusia alueita. 

Vuonna 1779 toiml.tettj in tutkimus Kyrc)njoen soveltuvuudesta 

uittov~ylaksi ja vuosina 1779-1781 joki perattiin uittovay

laksi palvf'lemaan laivanr·akennukr.-;(·~;su t.arvJ.ttavan puutavaran 

kuljet~sta Vaasaan. Vuonna 181G perustPltu Kuskenperkausjoh

tokunta otti yhdeksi tyokohteekseen Kyr~njoen, jota tulvien 

aiheuttamien tuhojen valttamiHeksj perattiin vuosina 1823-1824 

kahdeksassa koskessa ja joen suuhaaroissa. Perkaukset vuosina 

1852-1889 koskivat useita Kyronjoen sivuhaaroja. Vuonna 1876-

1880 suoritettiin Jalasjoen perkaus, laskettiin Jalasj~rvi ja 

kuivattiin ~uopajarvi. Vuosina 1895-1899 perattiin Lehmajokea 

Isossakyrossa ja vuosina 1903-1904 Qrjsmalan jokea Ylistarossa. 

Perkausten hyotyalueet olivat tuhansia hehtaareja. Kaikki 

merkittavimmat suonkuivausty~t tehtiin tuona aikana Kyronjoella. 

Seurauksena jouduttiin ajattelemaan Jlmajoen ja meren valisen 

jokiosan jarjestelmallista perkaamista. 

Vuonna 1889 toimitettiin tutkimus, jonka perusteella laaditun 

suunnitelman mukaan Kyronjokea perattiin kolmannen kerran 

vuosina 1898-1904 Koivulahden, Mustasaaren, Vah~n- ja Ison

kyrtin Hek~ Ylistaron pit~jiss~o T~iden tark9ituksena oli 

vapaut:taa tuJv.i11.a n. :~ 000 t·u.t viJjfdysmac:~ta, alt::ntaa tulvia 

no 10 000 ha suuruisella alueella ja tehda rnahdolliseksi 

T u u J i a i s n e v u- n j rn i sen rH! v a ry h m ti n k u i. v H 1. t. c:~ mj s E=! n 1 1 m A j o en , J a 1 as -

J a rv t· n .i H K u r j k a 1 1 p i t. fi j j s ~"'a . 

Sei najoen jri Kj hnitinjoen perke1u P. al.oi tett.j in v o 1909. 

Kun syl< f',y J J t:.i 191 1 pE.! rkcll.l !-·;te-n ke !·_; t ~h-! :·~ ~n harvi na i sen ko rke a 

syyst.ulva J..•l'itt1 1lmajoen t ... laj<h::n lakeuden, jattivat Seinajoen 

ja J1majnen kunt :iPn maanviJjc·J i,P:it yhteisen anomuksen 

Keisari.llisecn senaa t: tjin Kyronjoen perkaamisestao 
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TPhdyn rd ()j t.t.(·t·n pohjaJ t.H suorj tettl in t.utkirrHJY.set vuc.)~~j n'" 

1 91 ? - 1 9 1 ~i j a s u u n n i t e 1m a v a J m j s t u i J 91 5 , .i u k c.s j aka an t u .i 

kolmee.n osaan: 

- Kyronjoen Buisto Koivulahden pitajassa 

- Kyronjoen keskiosa Vahankyron ja Isonkyron pitajissa 

- Kyronjoen yl~osa Ylistaron, Seinajoen ja llmajoen 

pitajissa. 

Alkuperai nen f.;uunnj telma ei kui tenkaan tot.eutunut, vaan 

vuosina 1926-1928 laadittjin uusj supistettu suunnitelma, 

jonka mukaan Kyronjoen suistossa ja keskjosalla suoritettiin 

perkauksia vuosina 1929-1934. 

Ylistarossa supistettu perkaus k~sitti Kylanpaankosken ja Naar-. 
minkiven valjn. Jokea perattiin vuosina 1930-1939 n. 275 000 m' 
Perkauksen vaikutuksesta alenivat Kyronjoen vedenkorkeudet 

seuraavast 1: 

- Hanhikoskessa aleni keskialivesi n. 2,4 m 

- Munakassa aleni keskialivesi n. 1,3 m 

- Nikkolassa aleni keskialivesi n. 0,8 m 

- Tulvakorkeudet alenivat vain vahan. 

Seuraava vaihe Kyronjoen tulvasuojelussa tapahtui v. 1953, 

jolloin oli taas kerran ~uuri kevattulva. Tal1oin tulva-alueen 

viljelijat kokoontuivat yli tuhannen isannan voimalla Seina

joelle vaatimaan valtiovallan toimenpiteit~ tulvien poistami

seksi • He peru st iva t Ky ronjot~n tul vat nj rrd kunnan, jonka 

t<"htavakr~ .i '-innt.•tt :ijn tulvjen poistaminen. 1,oirnikunta sai 

aikaan sen, t:•tta suunrd.t.telutyo aloitettiin ja vuonna 1965 

Villmi stuj Kyrilnjocn ver-.j st.<> tal oussuunni t.P .ltna. 

3. Tutkimukset 

Heti suunnjttelun k~ynnistyttya ryhdyttiin tekemaan ns. 

pc-• rus tu t.k i muksi a .i a ne .i aka an tu iva t paakohd it t.aln seuraav j in 

tutkimuksiin. 
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- tulva-aluclden k&rt(>Jtukset 

- t.ulva-alu~iden topoprafiset S('lvitykset 

- tulvien aiheuttamat haittaselvitykset 

- ym. selvitykset 

Hy ci l"O log i ~-;e t t u tk ·1 muk ~-)~ t 

jokien pJtuus- ja poi'kk1leikkaukset, Kyronjokea ja sen 

sjvuhaaroja tutkittiin n. 300-350 km 

- V(•denkorkeuflt.utkimukset. 

- virtaamatulkJmuksel 

- ym. 

'J'ekoj arv i. en e t simi nen 

- topografiset tutkimukset 

- alueen kayttomuotoselvitykset 

- ym. 

Geotekr.iset tutkimukset 

- vakavuusselvitykset 

- jokien maanlaatuselvJtykset 

- painumaselvitykset 

- tekojarvien vaatimat tutkimukset 

- ym .. 

Jl 
' .. 

Samanaik[li ~·. (~!;t i peru~ ~ tut.ki.muksen kanssa kaynnistyivat vaihto

ehtoselvttykset oikean rat.kaisun loytlimiseksi. Vaiht.oehto

t,;,r·kastr·lu:-·. ~:.;{1 1utkltt i in rnrn. :·.(•tJrfJ<tVi'l rutkaisumAl]P,iA: 

1. Hanhikosken perkau~. 

?. Joen perkaus iulva-alueella ja aJa.osalla 

,1 • .J o c• n p c r k au ! ·. J a J w 11 g < • r r y ~·; 

:; . 'f'ekL>,iar"J i r'rl r::~ker1t :1rn.i nc~t ·, 

(, . V E"' f: j c n .i o h t. am j s t. a h i P k k aka n k a :i 1 1 t ~ 

I 
• I • • 
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7. Lapuan- jc:t ~~yrc.injn('n V('~-;j ~~~ Un yhrJ j ~-1 Urn] n<~n 

8. Lapuan- .ja Kyronjoen tulvavesicn JuhtC;imincn tunnelia 

pitkin mereen 

9. Tulvakanavan rakentaminen IlmajoeJta Ylistaroon 

10. Katnastonluoman vesjen kaantaminen 'l'euvanjokeen 

11. Veden k~~nt~minen Kokem~enjokeen 

12. suuren pumppuamon rakentaminen tulva-alueen alapaahan 

Suunnitelman valinta 

Suunnitelmaa laadittaessa yhtena tarkeana asiana pidettiin, 

etta suunnitelman taytyy olJa kannattava. Lisaksi suunnit

telussa asetettiin tavoitteita maataloudelle, voimataloudelle, 

kayttovede1Je, vesiensuojelulle, uitol1e ja vesiliikenteelle, 

kaJataJoudelle, 1uonnonkaun0udelle ja virkistyskaytolle. 

Eri vaihtoehtoselvitykset seka tavoitteet huomioon ottaen 

valittiin suunnitelma, joka parhaalla mahdollisella tavalla 

toteuttaa asetetut tavoitteet. Valittaessa suunnitelmaa 

nousj kaikissa toteuttamiskelpoisissa vaihtoehtoratkaisuissa 

esiin toteuttamistapa, joka perustuu 

- tulvavesien varastoimiseen altaisiin 100-120 m3 /s 

- joen perkaamiseen suuremmaksi (35-50 m3 /s) 

- tulva-alueiden pengertamiseen 

- pumppukuivatukseen 

- alimman vedenkorkeuden nostamiseen padolla. 

N~illa perusteilla valittiin suunniteJma, joka muodostuu moni

nAjsldiyt.tript·riaattePllt' .ia sai ni.mek!--:Pc.)n Kyr·onjoen vc~r:jst<:;-

ta 1 uussuunnl tt"· J rna. 

,, • K y r · i i n j o c n v P ~~ j !:; t.. c i t. a 1 o u ~ . ~.., u u n n .i 1 P 1 m ( t 

Vuonn;-1 196:) va]rnj Btunut vesj si citaloussuunni telma (kuva 1) 

muodos tan ·1 c1ajan kokona i suudPn, j nka yks i ty i skuhtai. sta suun

nj ttelua, vt"r--; i (likeudell i sl.8 kf.u-~ :i t.tf!lya ja rakentami.sta vart.en 



on jaettu usa~uunnjtclmiin ja toteutettu seurnava~ti: 

- Kyronjoen alaosan jarjestely 

- Seinajoen keskiosan perkaus 

- Ljikapuron tekojarvi 

- Seinajoen oikaisu-uoma 

- Pitkamon tekojarvi ja kaksi voimal. 

(1968 -+ 

(1965 - 1970) 

(1965 - 1968) 

(1968 - 1.983) 

(1968 - 1971) 

- Kalaj~rven tekojarvi ja voimalajtos (1971 - 1977) 

Kyrktlsjarven tekojarvi ja voimalaitos (1977 1983) 

Kyrtlnjoen ylaosan vesistotyo ja 

kaksi voimal~itosta ( 1980 ~ ) 

Toteutusjarjestys 

{) . 

Toteutettaessa Kyronjoen vesistotaloussuunnitelman mukaisia 

toita on jarjestys valittu vesilain mukaisesti siten, etteivat 

jokien perkaukset ja penRerrykset lisali tulvia joen alaosalla. 

Ensin on rakennettu tekoj~rvet, joihin tulva-alueen vedet voi

daan varastoida ja vasta taman jalkeen voidaan toteuttaa joen 

perkaus ja pengerrys. Rakennetut tekojarvet ovat luoneet 

edellytykset KyrHnjoen yl~osan tulvien poistamiselle. 

Valtio on tehnyt vesistotoihin liittyvien voimalaitosten 

rakentamisesta sopimukset sahkolaitosten kanssa. Ne on tehty 

ennen osasuunnitelman toteuttamista ja niissa on sovittu 

t~iden yhteensovittaminen. Sopimukset on hyvaksytty 'ennakolta 

va J t j oneuvos t os~;a. 

1' avo i. t t e 0 t j <1 n i i cif:· n t: o t P u t u m i n f' n 

~~~!~.!2~§ 

Suunnitelmassa todetaan, ett~ nykyajan vaatimusten mukainen 

voimaper~Jnen viljPly ej ole nykyisell~an mahctollista. Joka

vuotiset kev~ttulvat my~hastytt~v~t toukot~it~ ja kes~- ja 

syystulvat plen~nt~v~t satoja sek~ vaiheuttavat korjuutHjt~. 

-· 
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lijan mahdollisuudet valita kulloinkin edullisin viljelyskausi, 

mika on maatalouden kehittamisen tarkeimpia edellytyksia, 

rajoittuvat timoteiheinaan ja kauraan. Lisaksi suunnitelmassa 

todetaan, etta osittainen vedenpinnan laskeminen ei tyydyta 

nykyaikaisen maatalouden vaatimuksia. Suunnitelman piiriin 

kuuluu n. 11 000 ha suuruistPn tulva-alueiden suojaaminen. 

Tahan mennessa tehdyilla vesistHtaloussuunnitelman osasuunnj

telmilla on voitu poistaa tulvia n. 4 200 ha suuruiselta 

aluePlta. l.opppu maetAloushyHdystM saadaan yJ~osan vesist~

tyon valmistuttua (n. 6 500 ha) seka alaosan jarjestelyn 

loppuun saattamisella (n. 300 ha). 

Voimatalous 

Suunnitelmassa esiteta~n, etta voimatalouden vahimmaisvaati

muksena on se, etta voimalaitoksilla pystyt~an saamaan talvella 

kuuden kuukauden ajan jokaisena arkipaivana vahintaan viisi 

tuntia rakennusvirtaamaa (Qr = MQ) vastaava teho. Tama vaa

timus edellyttaa alajuoksulle rakennettavien voimalaitosten 

osalta sita, etta vesiston latvaosiin, jonne saannostelyaltaat 

rakennetaan, saadaan voimalaitosten kayttoon vahintaan 

80 milj.m3 hyodyllista allastilavuutta seka jokaisen voimalai

toksen ylapuolelle vuorokausikayttoa varten saannostelytilaa 

vahintaan 0,7 milj.m3 . 

Vesi~L~talou~suunnitelmaan sjs~ltyy ka1kkiaan kuuden voima

laitoksen rakentaminen, jojden yht~inen putouskorkeus on 

n. 112 m, teho 22,6 MW :ja vuos1.enerr,ia n. 78,6 milj.kWh. 

'J'tlh~n menr1r·n~ti on l.fll.t~ut.(.>Ltu nc.·IJan voJmalH.itol<St!n rakentamj

nen (Pitkamo 2, Kalajarvi ja Kyrkosjarvi). Rakennettujen 

voimalaitosten yhteinen putouskorkeus on 96 m, teho 15,1 MW 

ja vuosienergia 52,3 miJj.kWh. Rakentamattomat kaksi voima

lai tosta si sH'l t yva1 Kyriinjoen yliiosnn vesj sto r. uunni telmaan. 
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Suunnitelmassa on esjtetty, etta Kyronjoki on sen rannoille 

syntyneiden suurimpien asutuskeskusten kuten Vaasan ja 

Se1najoen . kaupunkien vedenottamo. On kuitenkin 

huomattava, etta ilman mitaan toimenpiteita ei Kyronjoen 

vesi tule kaikissa tapauksissa riitt~ma~n. Joen alivirtaama 

suuosassa on vain 1 m3 /s ja jo Vaasan kaupunki kaikkine liitos

alueineen tulee vuonna 1980 kayttamaan n. 0,8 ·m3 /s. Samana 
3 vuonna Seinajoen kaupungin vedenkulutus on n. 0,4 m /s. Suun-

nitelmassa todetaan, ett~ 30 vuoden kuluttua Sein~joessa 

vaadittava alivirtaaman minimiarvo on 1,0 m3 /s ja Kyronjoen 

suuosassa 2,0 m3 /s. Mainitut luvut turvaavat kuitenkin 

ainoastaan vaeston ja veden omjnaiskulutuksen lisaantymisesta 

johtuvan vedenkulutuksen kasvun. Suunnitelmassa on varauduttu 

suurempaan vedenkulutukseen, mista johtuen suuosalla on 

esitetty minimivirtaama tavoitteeksi 5 m3 /s, mika on myos 

Vaasan kaupungin esittama vaatimus. Tama alivirtaamatavoite 

edellyttaa, etta vesistoon on rakennettava saannostelyaltaita 

vahintaan 20 milj.m3 • 

Tahan mennessa suoritettujen vesistotoiden ansiosta voidaan 

todeta, etta alivirtaamatavoitteen 5 m3 /s edellytykset ovat 

olemassa. Rakennettujen altaiden saannostelytilavuus on 

n. 64 milj.m
3 

ja jokaisen rakennetun altaan lupapaatcksessa 

on myos tata koskeva saannos. 

Suunnitelmassa todetaan, etta vesiensuojelusta on nykyisin 

tullut merkitttava ja huornioon otettava tekija kaikissa ve

sistotoissa. Sen tavoi.ttf~et kot1oistuvat lahinna jateves1-

hai t tojen p1 enPnttimi seen. N::.tma hai tat ·i lmenevat voimakkaim

min alivesikausina, jollojn vesisto~n laskettavien jatevesien 

osuus on suurimmi l laan verrattuna purkuvesi stan vj rtaamaan. 

,Jatevesihaitt.oja voidaan pienentaa ljsaamalla al]virtaamaa 

seka toisaalta tehostamalla jatevesien puhdistusta. 

Suunnitelman valmistum1sen j~lkeen on jtitevesien puhdistus 

tehostunut. Ja suunnltelman avulla on luotu ede.llytykset 

5 m3 /s olevalle alivirtaamalle. 

'..,,_- ... 

' ( . 
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Suunni te lmassa todetaan, etta nykyj r;j n e i Ky r(·injocssa har joj

teta uittoa ja uiton mahdollinen elpyminenkin on hyvin ep~

todennakoista. Tast~ syysta ei joen parantamista uittovayl~na 

ja u)ton tavoittejden merkittavaa huomioonottarnista suunnitel

tavissa rakenteissa vo)da ptta~ tarkoituk~enmukaisena. 

Vesiliikenne supistuu Kyronjoessa nykyaan melko vahaiseen ja 

paikalliseen venekulkuun. Ali·Jedenkorkeuksien nosto lisaa 

vene~~lkua jlmeisesti huomattavasti. Suoranaisia vaatimuksia 

vesist~ty~lle asettaa kuitenkin kalastusveneiden kulku joki

suulJa. 

Kalatalous 

Suunnitelmassa todetaan, etta vaellyskalojen nousua Kyronjokeen 

ei nykyisin juuri tapahdu. Joen kunnostaminen vaelluskalojen 

nousua varten on reaalisten mahdollisuuksien ulkopuolella, 

joten tavoitteeksi voidaan ottaa vain vesistossa pysyvan 

kalakannan elinehtojen parantaminen. Kyronjoessa voidaan 

myos kalatalouden kannalta tarkeana tavoitteena pitaa alivir

taamien suurentamista ylapuolisen vesjst~n saann~stelyn avulla. 

Samoin joen vesitilavuuden lisaantyrninen luo luonnontilaista 

paremmat mahdollisuudet kalakannan viihtymiselle jokiuomassa. 

Suunnitelmassa ei ole asetettu tavoitteita tekojarvien 

kalakannalle. 

Suunnitelmassa todetaan, ett~ kes~ll~ alivesikausina Kyron

joen vedenpinta laskee ja veden 1i rt.aus uomassa supistuu 

melkein olematt.omiin paJ,jastaen jnE>n pol1Jasta haisevia lieju

koita ja rumia kivirbykki~jt~. Vesistd~n laskettavat j~tevesi

m~~r~t ovat lis~~ntyneet ja lis~~ntyv~t edPllecn huonontaen 

huomattavast j veden J aa1.\H!, joka nykyi sin ej eni:ia juuri 

missa~n tyydyt~ kansainvtil isten normien uintivPdelle asettamia 

minimivaatimuksia. 



SuunnitelmitSGa on l~hdetty sjjt~, rttil kalkkj toimenpjteet, 

jotka tulevat ljsaamaan alivirtaamaa, kohottarnaan alivesi

pintaa ja parantamaan veden laatua, parantavat vesiston ulko

nak~a ja lisaavat vesiston virkistyskayttomahdollisuuksia. 

Tahan mennessa tehdyilla vesistotoilla on saavutettu mm. 

seuraavia virkistyskayttomuotoja: 

- vesistHn alivirtaamaa on voitu lisata 

- saatu uusia jarvia n. 22 km2 

- kesamokkeja on rakennettu n. 100 kpl 

- Sein~jokeen Dn rakennettu pohjapatoja 

- SeinEijoen oikaisu-uoman alapi:Uihan on rakennettu Kiikun pato, 

jolla Se1najoen vedenpintaa on voitu nostaa. 

Lisaksi tekojarvien kesaaikainen saannostelyvalj on maaritetty . 
erittain pieneksi pelkastaan virkistyskayttoa ajatellen. 

Virkistyskayton kannalta tarkea KyrKnjoen patojen rakentaminen 

on viela toteuttamatta. Talla vedenpinnan nostolla on erit

t~in suuri merkitys Kyronjoen virkistyskaytolle Ylistaron ja 

Ilmajoen valilla ja varsinkin Ilmajoen kirkonkylan kohdalla, , 

missa vedenpinta nousee viela n. 1,2 m. Tama vedenpinnan 

nosto sisaltyy Kyronjoen ylaosan vesistotyohon. 

5. Kyronjoen ylaosan vesist~tyo 

Kyronjoen y I aosan VP f:~l Bt.Uty(·\ ( kuva ? ) on ainut toteut tamatta 

oleva osasuunnjtelma, jonka rakennusty~t ovat alkaneet joulu

kussa 1980 vesioikeuden antaman ty~luvan perusteella. Lopul-

1 j nen ves i oj keuden lupa kui tenkin puu t tuu. 

Kyronjoen ylaosan tulva-alueen pituus on n. 30 km. Suurimman 

kevattulvan aikana on vesi peittanyt n. 8 000 ha suuruisen 

alueen, josta on suojattu n. 400 ha. Keskim~~raisen kev~t

tulvan suuruus on n. 3 600 ha, suurin kesatulva-alue on ollut 

n. 2 300 ha. 
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Kyronjoen yJr-:lnr~Hn VE!Sif~t<->tyo kH~·.ittaH n. 7 (,()(J h;=.t F-;uuruisen 

tulva-alueerl suojaami~en, kahden voimalaitoks~n rakentamisen, 

joen perkaamisen ja pengertamisen seka voimalaitospadolla 

Ilmajoen jokimaiseman parantamisen. Tulva-alue on kokonaisuu

dessaan peltoviljelyksessa. Tulvien aiheuttamat maataloudel

liset vahingot muodostuvat kevattulvien aiheuttamasta kylvo

toiden viivastymisesta, joka lyhentaa kasvukautta, kesa- ja 

syystulvien aiheuttamasta viljatuhosta, talvitulvien aiheut

tamista j~~poltevahingoista, tulvien aiheuttamasta lisatyosta, 

lannoitteiden ja kalkituksen huuhtoutumisesta, hukkakauran 

levi~misesta sek~ viljelyn rajoittuneisuudesta. 

Ylistarossa suoritettu joen perkaus vuosina 1930-1939 alensi 

joen vesipintaa huomattavasi. Es1tetty vedenpinnan nosto, 

milla pyritaan parantamaan jokimaisemaa ja lisa~m~~n joki

tormjen vakavuutta, on vahan suurempi kuin perkauksen aiheut

tama vedenpinnan alennus. 

Suunnitelmaa laadittaessa on tutkittu useita ratkaisuja, joissa 

on selvitetty vaihtoehtoisia padotuskorkeuksia, eri mahdolli

suuksia padotuksen toteuttamiseksi seka perkausvaihtoehtoja. 

Toteuttamiskelpoisilla vaihtoehdoilla on yhteista seuraavat 

pi:Hikohdat 

- tulvavesien saannostelty tekojarviin 

- perkaukset 

- pengerrykset 

- pumppuamot 

alivesipinnan nostaminen padolla 

Kyrtinjoen padotuskorkeuden ja padotuksP.n toteuttamistavan 

o sa l taos a 1 t :~ o s (' i I. tau t u i t a 1 o u d ~~ 11 1 f:; j 1 .l a p e ru s t. e i 1 1 a s e k ~ 

maisemanakokohdat huomioon ottaen parhaaksi vaihtoehdoksi 

ratkaisu, jossa Ylistaron Kyl~np~~h~n rakennettaisiin s~~n

nostelypato sel{a voimalaitos ja toinen voimalaitos Kirkon

koskeen. 

. · ·'\. . .. 
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6. Rintalan peneerrys 

Kyronjoen ylaosan vesistotyon katselmustoimituksen alkukokouk

sessa suunnitelma-alueen alaosan tulva-alueen maanviljelijat 

vaativat tulvasuojelun laajentamista koskemaan myos Kitinojan 

ja Mikinnevan alueita. Samoin esitettiin huolestuminen meri

alueen kalastosta ja alapuolisen vesistonosan vedenlaadun 

huonontumisesta. Vaaditut selv]tykset ja korvauskysymykset 

katsottiin vievan niin runsaasti aikaa, ettei Rintalan penger

rysta rakennustoiden valmistuttua voitaisikaan ottaa k~yttoon, 

koska vesioikeuden lupa puuttuisi. T~sta syyf;ta on Rintalan 

jarjestely-yhtio 30 kes~kuuta 1981 pidetyn yhtiokokouksen 

mukajsesti esittanyt, etta vesihall~tus hakisi erillista 

lupaa Rintalan pengerrysaluetta varten. 

Laadittu suunnitelma kasittaa osan ylaosan vesistotyon tulva

suojelusta. Se kasittaa joen itapuolella Seinajokivarren 

tulva-alueen suojelun. Rintalan tulva-alueen suuruus on ollut 

suurimmillaan n. 2 800 ha. Rintalan pengerrysalueella 

saatava maataloushyoty on suurempi kuin koko tulva-alueella 

keskimaarin, koska Rintalan alue on matalinta aluetta. 

Rintalan pengerryksen rakentaminen on edennyt niin, etta on 

mahdollista rakennustoiden osalta ottaa alue kayttoon ennen 

vuoden 1983 kevattulvia, mikali vastaavasti slihen mennessa 

saadaan vesioikeuden lupa. 

7. Kaytava keskustelu 

K y ron j o en y lli o s n n v e s j ~~ t H t y () n J up u k ti ~~ .I t. t E.~ 1 y n rd k a e s s r:1 vi r 1 s 1 

keskusteJ u Sl. ita, ml ten Kyr<.injoen vesi.stotaloussuunni telman 

viimeinen osasuunnitelma tulisi toteuttaa. Keskustelun 

aiheita ovat olleet mm. 

- Mit~ suunnitelma vaikuttaa alaosan ved~nlaatuun. 

Mita suunnitelma vaikuttaa merialueen kalastoon. 

- Vaadittu tutkimuksia suunnitelman vaikutuksjsta kalastoon 

ja vedenlaatuun. 
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- Mit~ voimalaitnsteJl vuorokausis~~nntistely vaikuttaa joen 

alaosalla. 

- Vaadittu voimalaitosten poisjatt~mista. 

- Vaadittu vaihtoehtoisen suunnitelman laatimista ilman 

voimalaitoksia. 

- Vaadittu rakennustoiden keskeyttamista. 

- Esitetty epailyja tulvasuojelut~iden tarpeellisuudesta. 

- Vaadittu ainoastaan kesatulvan poistamista. 

- Vaadittu rakennettujen tekojarvien pitamista vain tulvan 

varastoaltaina. 

Epailty Ilmajoen vesimaiseman parantam]sen tarpeellisuutta. 

8. Kannanottoja 

Vesist~taloussuunnitelman toteuttamisen johdosta ovat kunnat. 

ja eri jarjesttit esittaneet omia kannanottojaan suunnitelmasta. 

S.euraavassa on esitetty eraita kannanottoja. 

Nurmon, Ylistaron, Ilmajoen kunnat seka Seinajoen kaupunki 

ovat nykyisen voimassa olevan suunnitelman kannalla ja 

vaativat tHiden nopeaa loppuunsaattam~sta. 

- Vaasan laanin seutukaavaliitto: Tulvasuojeluhankkeet on 

toteutettava kiireesti. Voimalaitokset voidaan rakentaa 

edellytt~en, etta Kylanp~an padotuskorkeutta alennettaisiin 

n. 1,0 m. 

- Museovirasto: Suunnitelmat voidaan toteuttaa tulvasuojelun 

vaatimien rakenteiden osaJta mutta koskien valjastamishank

kelsta vnjrnntalouden kaytt.otsn on luovuttava. 

- Maataloustuottajain Etela-Pohjanmaan liitto kannattaa t~ydel

lista tulvasuojeluaseka voimalaitosten rakentamista 0,5 -

1 , 0 m p j en emma l 1 f.l pad o tusk or k e u d ~ 1 J u , k ll in m j . t a s u u n n 1 t e 1m ass • 

on esitetty. 

- Ilmajoen ja Koskenkosken maatalotlstuottajain yhdistys: 

Tulvasuojeolutyot saatava nopeasti paFitok'seen nykyisten 

suunnitelmien mukaisPstj . 

- Kyronjokiseura: Kannattavat tuJ.vasuojelua. MikEili pumppua

moiden sahk<Jnsaannin kannal ta on val ttam~tonta rakentaa 

voimalaltos, tulj_si se sijoittaa tulva-alueen alapaahl!ln ja, 

·: ~· 



sen tulisi toimia ltJonnonmukaisella juoksutuksella. 

- Kyl~np~~n voimalaitoksen vaikutuspiirin n. 50 henkil~n 

kannanotto: Kannattaa tulvasuojelua. Mik~li voimalaitos 

rakennetaan, on padotuskorkeutta alennettava 2 m. 

- Kauppa- ja teollisuusministerio: Ei puutu tulvasuojelun 

toteuttamiseen, mutta katsoo, ette1 voimalatjoksia tulisi 

rakentaa. 

- Pti~osa tulva-alueen viljelijo1st~ kannattaa nykyisen suunni

telman toteuttamista. 

Vaasan kaupunki on esitt~nyt vesistosuunnitelman toteuttamisen 

eri vaiheissa mm. seuraavia k~sityksia ja vaatimuksia: 

Seinajoen suuosan oikaisun lupak~sittely vuonna 1966 

- Pilvilampi on jo nyt muodostunut kriittiseksi hapen 

suhteen. 

- Pit~isi esittaa koko ylaosan vesistosuunnitelma. 

- Oikaisu-uomaa ei saa ryhty~ kaivamaan ennenkuin Sein~joen 

j~tevedet on puhdistettu. 

P1tkamon, Kalajarven ja Kyrkosjarven lupakasittelyissa 1969-75 

- Vaasan kaupungin raakaveden saaminen on turvattava, minimi

virtaamaksi tulee maarata suunnitelmassa esitet~y 5 m3 /s. 

Kyronjoen ylaosan vesistotyon alkukokous v. 1979 

- Veden laadun kannalta tulisi juoksutus hoitaa niin, etta 

turvataan kohtuullinen aljvirtaama. 

Vuorokausisaannostely on hoidettava niin, ettei synny 

veden laadussa muutoksia. 

- Laadit.tav~ muit.R joen kayi t.ajia ty:vdyttava suunnitclma 

veden juoksuttamiseksj. 

- Laadittava suunnitelma veden ilmastamiseksi voimalaitoksella. 

- Landit.tava suunnitelma ve<ien laadun tarkkalJemiseksi. 

- Laadittava uudet taloudellisuuslask~lmat. 

- Mikali Vaasan kaupunki edelleen ottaa vetensa Kyronjoesta, 

tulisi vesihalljtuksen korvata karkean arvion mukaan Vaasan 

kaupungille n. 5,0 milj.mk jo syntyneesta haitasta. 

- Vesihallituksen tulee laatia ennakkoselvitys vedenlaadun 

muutoksi sta kaupungin raakavedellr·. Mika1 i vesi muuttuu 

niin, ettei se t~yta raakavedelle asetettavia vaatimuksia, 
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tulee vedenhank 1 nt.a 'jar je f;i.aa pohjavc·sj va i htoehdon mukaan. 

T~man kustannukset ovat vuoden 197S hintatason mukaan n. 

100 milj.mk. 

Rintalan pengerryksen alkukokou~ 1982 

- Ei saa hakea erikseen lupaa, koska kokonaistarkastelu 

puuttuu. 

- Kyr~njoen vesi on raakavesinormjen mukaan erjttHjn huonoa, 

mika tuottaa kaupungille ajoittain suuria vajkeuksia 

alittaa laakint~hallituksen asettamat puhtaan veden laatu

suositukset eraiden tekijoiden osalta. 

- Vaasan kaupung1.n kasityksen mukaan v~~sihallit.us ej ole 

riittavasti selvittanyt Seinajoen alaosan vaikutusta veden

laatuun. 

- Mikali vedet kaannet~an oikaisu-uoman kautta, tulisi alaosalle 

juoksuttaa vetta 1-3 m3 /s. 

- Mikali lupa vesien juoksuttamiseen oikaisu-uoman kautta 

myonnetaan, tulee kaupungin kasityksen mukaan Kyronjoen 

vesi huononemaan oleeJlisesti. Taman johdosta kaupunki 

katsoo olevansa pakotettu pidattamaan oikeuden myohemmassa 

vaiheessa peria hakijalta jo suorittamansa kustannukset, 

jotka t~$5~ vaiheessa ovat investointien osalta n. 250 000 m~, 

sijoitetun tyopanoksen osalta n. 150 000 mk/vuosi, ulkopuo

li$ten palvelujen osalta n. 150 000 mk seka hankittujen kemi

kalioiden osalta n. 1 miij.rn3 veden puhdistukseen/vuosi, 

eli edustavan n. 100-200 000 mk kustannuserH~ vuodessa. 

- Vaatii, etta hakija velvoitetaisiin kustantamaan veden huo

nonemisen johdosta valttamattUm~ksj katsottavat hajun ja 

m au n p n j ~ ~ t am j t·; e ~ n t a rv i t t.. C:! v a t. 1 a j t t e f~ t. . Tam l:.i n 1 a a t u j s ten 

investo1ntien kustannusarvio on katselmushetkell 'a n. 

25 milj.mk. 

9. Myonnetyt luvat 

Kyr(in.joen vesJstot.aloussuunnj te1man toteuttamiseksi on 

my<."'"•nnctty seuraavat luvat: 

- Lij.kapuron tek(1jarv :i saj vesj_olkeuden luvan 9.2.1965 

- Kyr~njoen alaosan jMrjestely sai vesioikeuden luvan 

8.1.1968 



Seinajoen suuosan oikaisu-uoma sai vesioikeuden luvan 

8.2.1968 

Pitkamon tekojarvi sai vesioikeuden luvan 11.3.1971 ja 

21.3.1975 

16. 

- Kalajarven tekojarvi saj vesioikeuden luvan 31.5.1969, jota 

muutettiin ja joka sai vesioikeuderl luvan 10.12.1976 

- Kyrkosjarven tekojarvi sai vesioikeuden luvan 3.3.1977 

- Kyronjoen yl~osan vesistotyr> sai osalle aluetta tyoluvan 

13.6.1980. 

KyrHnjokeen tulevat j~tevesip~~stHt on ylh~~lt~ alasp~in 

lukien jarjestelty vesioikeuden paat~ksill~ ja vesihalli

tuksen hyvaksymill~ ennakkoilmoituksilla seuraavasti: 

- Peraseinajoki, LSVEO 13.1.1978 

- Seinajoki, LSVEO 14.11.1975 ja 11.8.1980 

- Jalasjarvi, LSVEO 20.10.1977 

- Kauhajoki, LSVEO 26.1.1979 

Kurikka, LSVEO 16.12.1974 ja 14.8.1980 

- Kurikka, Pitkamo, Ennakkoilmoitus 27.8.1974 

- Ilrnajoki,LSVEO 16.9.1977 

- Ylistaro, LSVEO 28.10.1977 

- Isokyro, Vesihuolto, Ennakkoilmoitus 30.9.1974 

- Vahakyro, Hyyvia, Ennakkoilmoitus 6.11.1970 

- V~hakyro, Merikaarto, Ennakkoilmoitus 10.6.1976 

- Mustasaari, Koivulahti, Ennakkoilmoitus 22.1.1973 



10. Tehdyt tutkimukset 

Vedenlaatututkimukset 

J~ROXOSK1 J' 19hY 

"Rannikkoseudun rikkipitni-

sista maista" 

inventointiraportti 

JARVl A 1965 

"Ljejusavien ominajsuuksistei 

ja viljelysta" 

1 audaturty<..> 

TIKKA K 1970 

"Koklotin makeavesiallas" 

diplomi tyo 

KAIJALATNEN E 197? 

"Ainc.ddC"n huuhtoutund ~est& joki

vesiin Etela-Pohjanmaalla" 

diplomityo 

1 7 • 

- ulunamaiden 1. invcnt.ointi 1950-luvull. 

- sulfiidimCian hap<!ttum1sen tarkkca ja 

perust~tl linen sc.·l vi ttbmi nen 

- viljellyn maan rikkipitoisuuksia 

- kalkituksen vaikutus 

- happamuuden jakautuminen Kyronjoen eri 

sivupuroille ja -haaroille 

- happamuus vedenhankinnan kannalta 

- pohjaJietteen analysointi merialu~ella 

- vc.~d~·u l aatuvai ht.c ~ l u tul va-aitt•ra 

- eri ainci den huuhtoutumi smi:UirJ:it 



Mf\NNlNF.N H J ~f/i.' 

"Maankuivatustoimenpiteiden 

vaikutus veden laatuun l~hinn~ 

Kyronjocn ve5istoalueell&" 

diplomityH 

WARTIOVAARA J 1973 

1 8 • 

- huuhtoutumis- ja pitoisuusmaksimit 

pienilla alueilla 

- vcden hapantumi~~n riippuvuuR sulfaa1-

tirikist.i:.i 

- eraiden alkuaineidcn maarasuhteet 

happRmis~a vesist.~iss~ 

- salaojituks~n ja &vo-ojituksen vert. 

."ThiobaC'illusten (1'. Fcrrooxidansin) - hapettavien bakteereiden kuvaus 

e·si intyrrd sesta j& ni i den runs au teen - bakteeri mi:Hirat vedessa ja maassa 

vaikuttaviste:t tekijoiF-ta Kyroujoen 

alajuoksulla" 

laudaturtyti 

MANNJNEN H 197A· 

·~appamuushaitat Pohjanmaan 

rannikkoalueella" 

artikkeli 

VAASAN VESlPlJRJ 1974 

"Kyronjoen pjtoi.suusarvojen ti)&~

tollinen kasittcly" 

laskelmat 

- huuhtoutuvan rikin vahenemisen mate

maattinen kuvailu 

- Kyronjoen vedenl antutJ'rndi t vuoteen 1973. 

saakk£J 

· ...... 
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ERVJO R 

"Kyronjoen vesistoalueen rikki

pitojset viljelysmaat" Maat.tiet. 

aikak. 47, inventointiraportti 

VAASAN VESIPIIRI 1975 

"Pohjanmaan etelaosan vesien

ktiyton kokonaissuunnitelma" 

laskelmat pH-luvu~ta 

LOVDAHL M 1977 

uvattenvaxttrna i Kyro alv" 

inventointiraportti 

MANNINEN H 1977 

"Rikkipitoisen maan ojittaminen" 

esitelma 

MAKl SAARl H 1978 

"Kyronjoeh ja sen edustan merj

alueen tila" diplomityb 

19. 

- al unamaiden t:si ,intymi s&l ueet v. 1971 

tarkistctun invcntoinnin mukaan 

- eri aineiden pitoisuudet maal&jeittaln 

eri nyvyyksiJtij tavattavicn ruaan 

pitoisuuksicn vcrtailut 

- happamuuden matemaattistilastollinen 

ki:isittely 

- kasvustot eri alueilla Y.yronjokea 

- tilannekatsaus sul~aattimaiden tutki-

siin muissa maissa 

- maaprofiilin alkuninepitoisuuksien 

vaihtelun kuvaus 

- ojituksen haittojen torjuminen 

raviunepitoisuudet ja rehevoityneisytts · 

eri osa-alueilla 



l'OHJ01 ~;-SUOMEN 19'/9 

VESJTUTKlMUSTOlMlSTO OY 

·~yrtlnjoen yhteistarkk~ilun 

tulokset v. 1978, osa ll 

vesi:-~totarkkailun tu1okr;et" 

raportti 

POHJOIS-S~OMEN 1980 

VESJTUTKIMUSTOIMlSTO OY 

"Ennakkoaelvitys Munakan rauta-

. . tiesillan yl~puolisten vesislH

t&Jden vaikutuksista KyrUnjoen 

v~den laatuun ja Vaasan kaupungin 

raakaveden laatuun" 

konsulttiselvitys 

POHJOIS-SUOMEN 1980 

VESITUTKIMUSTOIMISTO OY 

''Kyronjoen yhtei starkkai 1 un 

tulokset v. 1979, osa Il 

Vesistot.arkkailun tulokset" 

raportt] 

POHJOlS-SUO..,EN l980 

VESlTUTKIMUSTOlMI5TO OY 

"Kyr6njoen rakennetuilta 

ja suunnitelluilta pengerrya

alueilta pumpattavien vesien 

vaikutus KyrHnjoen veden 

happamuusasteeseen" 

?0. 

veden laatu eri vesiosissa ei aikoina 

1978 

- tyijlupa-alueen kaivumaista huuhtoutuvien 

maa- ja ainemMMrien arviointi 

veden laatu eri vesiosissa eri aikoina 

1979 

- pumppuamoiden kayttosuunn. 

- Kyronjoen veden happamuus nyky-

tiJan'Leessa 

- Kyronjoen vP.den happamuus 

pumppua~emien kayttoonoton jalkeen 

.. 



TlJTlNEN H 1980 

"Vesjcn happamuut~en vaikuttavistii 

tekijli!st.a alunamaa-alueilla" 

pro-gr~;~dutyo 

SALONEN S 1980 

"Kyr
1
Hnjoen veden l aadun muuttu

minen vuosina 196~-1979 Skatilan 

havaintojen perustf:'ella" 

muistio 

SEVOLA P 1980 

"Kyronjoen raskasmetalli

tutkimus 7. - 8.5.1980" 

muistio 

VERTA M 1980 

"Kyronjoen raskasmetallipitoisuuk

sista ja pitoisuuksiin vaikutta

vist.a tt:kijo) ~ ta" 

muist.io 

21 . 

- tl:irkeimpien alkuaineidcn hapettumis

reaktiot 

- happamuud~n kemialliset perusteet 

- Kyronjoen vedenlaatutr~ndit vuoteen 

1979 sakka 

- ojan kaivamisen valiton vaikutus 

raskasmetalleinin 

-pH:n, rikin, mangaanin ja raudan muutos

trend)t liukuvina keskiarvoina 

- raskasmet.all ipi toi suudet 3:11 a virta

havaiutopeikalla 

.. 
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J. Niinimaki, J. Alajoki, H. Bjorkman: Selvitys Lapuan- ja 

Kyronjoen kalastosta ja kalastuksesta, 1967 

Vesihallitus: Selvitys Kyronjoen ja sen edustan merialueen 

kalakuolemien syista, 1973 

Osterbottens Fiskarforbund: Fiskeriutredning i kustokommunerna 

1 Sydosterbotten, 1974 

Oy Vesi-Hydro Ab: Seinajoen kaupunki, jatevesien vaikutus

alueen kalatalousselvitys, 1977 

Pursinainen, Westman, T1kka: Kyronjoen vesistoalueen rapu

kantojen tilaa koskeva selvitys, valiraportti 1980 ja 1981 

Auvinen, Ikonen, Kuittinen: Kyronjoen vaelluskala- ja 

nahkiaistutklmus, vallraportti 1980 ja 1981 

Hudd, Hilden, Axell: Fiskeribiologisk utredning av Kyro 

alvs mynningsomrade, rnellanrapport 1980 och 1981 

Koivisto: Kyronjoen kotitarve- ja virkistyskalastusta 

~oskeva haastattelututkimus, 1981 

Koskennierni: Kyron~ ja Seinajoen makroskooppisen pohja

el~imiston alueellinen vaihtelu, 1981 

Manninen: Kyronjokisuun merialueen kalastuksen taloudellisesta 

merkityksesta, 1981 

Merll~inen: Kyronjoen suualueen makroskooppisen pohjaelai

miston alueellinen vaihtelu, 1981 

: .. 
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Vesistosuunnittelun ja tutkimuk
sen yhteistyon kehittaminen 

1.-2.11.1982 Oulu, taydennetty 
8.11.1982 
Pertti Sevola 

Kommenttipuheenvuoro Erkki Ojalan alustukseen "Esimerkki vesisto

suunnittelusta ja tutkimuksesta, Kyronjoki" 

Johdanto 

Hankekohtainen vesist~suunnittelu tarvitsee avukseen tutkimuksen 

antamaa tietoa. Hydrologisten ja topografisten perustietojen, 

kuten virtaamien vaihteluiden ja korkeussuhteiden, pituus ja 

poikkileikkausten hankkimista pidetaan itsestaan selvana valt

tamattomyytena. 

Vesihallinnossa on sen perustamisesta lahtien ja jo sen edelta

javirastoissakin ollut myos vesien luonnontal~uden asiantunte

musta tai tata asiantuntemusta on ollut hankittavissa. Vesi

hallinnon suunnitelmissa on kuitenkin tahan paivaan asti leimaa 

antavana piirteena ollut kyvyttomyys kayttaa luonnontalouden 

asiantuntemusta hyvakseen hankesuunnittelussa. Tama on sitakin . ' ~ ._ . , .. .... . .. . . . . ~ · .. . 

valitettavampaa, kun vesihallitus on johdonmukaisesti muilla ve

sienkayton sektoreilla tallaista vaatinut. 

Suunnitelmat ovat mita puhdaspiirteisimpia teknisia suunnitelmia, 

joissa huomio on kiinnitetty vesim~~riin ja putouskorkeuksiin 

yms. hydrografisiin seikkoihin. Parin intressipii~in, maatalous 

ja voimatalous, tavoitteet ovat lahes yksinomaisia ~atkaisuih~n 

vaikuttavia tekijoita. 

Luonnontaloudellisen asiantuntemuksen kaytto on rajoittunut aluksi 

ainoastaan pitka~n laiminlyotyyn vaikutusten jalkikateisseurantaan . . 
Varsin myohaan on as"iantuntemusta kaytetty vaikutusten arviointiin 

tai ennustamiseen suunnittelun aikana. Tassakin asiantuntijat 

ovat "ulkopuolisia" juoksupoikia, jotden tehtavana on vastata vait;'l 

tiettyihin heille asetettuihin kysymyksiin. Toiset harkitsevat 

sen, miten tuloksia kaytetaan, sovelletaan, tulkitaan vai kayte

taanko niita ollenkaan. 
r 'I 

• ' 



2 

Luonnontaloudellisten selvitysten puutteellisuuteen ja niiden 

taydelliseen huomiotta jattamiseen suunnitelmissa on useissa eri 
yhteyksissa jouduttu kiinnittamaan huomiota (mm. Vesihallitus 

1981, Komiteamietinto 1982:15). Kun teknisten jarjestelyjen 

jaljet alkavat vahitellen olla nahtavissa ja koskea suurta maa

raa ihmisia ja vesiston kayttajia laajoilla alueilla kuten Poh

janmaan jokivesistojen varsilla, ovat nama puutteet johtaneet 

vakaviin ristiriitoihin, joista vesihallinto ei nayta kovin hyvin 

selviavan. Johtuneeko halusta vai kyvysta, mutta mitaan oleelli

sia johtopaatoksia ei kriisin syista mielestani ole pystytty te

kemaan tai ainakaan se ei nay toimintatapojen muuttumisena. 

Luonnontaloudellisista selvityksist~ puhutaan vielakin yleensa 

ikaan kuin pakon edessa, ei silloinkaan suunnitelmiin ja niiden 

sisaltoon itsestaan selvasti vaikuttavana asiana vaan pikemmin

kin paasylippuna uusien toiden aloittamiseen tai vanhojen jatka

miseen. Sanamagia onyleistynyt: kaikki hankkeet ovat kohta kun-
•. - • .J ·- ,. ,;.,....... • . .I 

nostushankkeita. Niinpa vesirakentamisen tarvetoimikunta on jou

tunut erityisen tarkasti pohtimaan "kunnostus"-sanan sisalt(jt:i 

vesistohankkeiden yqteydessa. 

Nykyinen vesilakimme ja vesioikeus- ja hallintojarjestelmamme 

antaa taydet mahdollisuudet suppeiden intressien pohjalta tapah

tuviin suuriinkin, monia ihmisia, laajoja vesistoalueita ja monia 

vesiston kayttomuotoja koskeviin ymparistonmuutoksiin. Intressi

vertailussa heikompi saa aina vaistya, suojeluintressi jaa aina 

toiseksi, kannattavampi suunnitelma voittaa ja suojelu tulki'taan 

vain myohemman kayton mahdollistamisen turvaajaksi. Selkeasti 

asia on muotoiltu maa- ja metsatalousministerion kirjeessa (MMM:n 

kirje 3508/24 MMM 1982- 17.9.1982). "Yleensa on katsottu, etta 

vesilain lahtokohtana on vesistojen hyotykayton edistaminen ja 

vesilakiin liittyy suojelu- ja sailyttamisintress~a ainoastaan 

siina mielessa, etta vesivarojen hyotykaytto voidaan tulevaisuu

dessakin turvata. Tama ilmenee vesilain lupajarjestelmasta ja 

intressivertailuperiaatteesta, mika merkitsee sita, etta pienempi . 
etu vaistyy suuremman tielta. Niinpa suojeluintressi joutuu aina 

vesilain lupajarjestelmassa vaistymaan, jos jokin merkittavammaksi 

katsottava hanke niin vaatii." Myos Revon Sahkon toimitusjohtaja 

Martti Soinin sanat jokien kayttovaihtoehtoseminaarissa Oulussa 
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n. vuosi sitten on syyta palauttaa mieliin: "Vesivoiman kaytto

muotoa varten on olemassa oma laki, vesilaki, ja oma tuomiois

tuin, vesioikeus". Vesilain ja vesioikeuskaytannon puutteelli

suuksien vuoksi nama nakokohdat olisikin huomioitava suunnitte

lussa mutta nayttaakin silta, etta suunnittelija tietoisena val

litsevasta kaytannosta on kayttanyt tilannetta hyvakseen yksipuo

listen suunnitelmien viemiseksi eteenpain. Reaktion tulisi olla 
/ 

kuitenkin painvastainen. Vesilain ja vesioikeuskaytannon puut-

teellisuus asettaa laajan vastuun suunnittelijalle ympariston- ja 

ns. yleisen edun huomioonottamisessa. 

Karkeasti voidaan sanoa, etta niin paksua suunnitelmaa ja niin 

puutteellisella luonnontalouden huomioonottamisella varustettua 

paperia ei olekaan, etteiko vesioikeus lupaa myontaisi, jos asia 

vain sinne asti saadaan. Vallitsevaa vesistojen suunnittelutapaa 

voidaan karkeasti luonnehtia seuraavasti: Hankkeet koskevat usein 

kokonaisia ves i stoalueita, siis jo maantieteellisesti laajoja 

alueita. Ne koskevat nain ellen myos monia ihmisia, veden kayt

tomuotoja ja elinkeinoaloja ja vaikuttavat myos maankayttomuo

toihin. Silti muutama kayttomuoto tai intressipiiri maarittelee 

raamit suunnitelmille ja niita pidetaan vain vesialan sektorivi

ranomaisen asiana. Suunnitelmat piirretaan kartoille paksulla 

tussilla valittamatta mitaan alueella vallitsevasta nykyisesta 

elamasta, ihmisten toiveista ja ajatuksista alueiden kayton suh

teen, tarkastellen ainoastaan putouskorkeuksia ja vesimaaria, 

laskeskellen varastotiloja ja massoja. Taman jalkeen suunnitelmaa 

lahdetaan tyontamaan maakunnan hyvaksyttavaksi -kuin kaarmetta 

pyssyyn. Ristiriita on usein jo etukateen valmis. Kun hankkeet 

vaikuttavat lukuisten myos ns. ei asianosaisten elamaan ja ympa

ristoon ja koska yksittaisella ihmisella on varsin teoreettiset 

mahdollisuudet vaikuttaa olennaisesti hankkeen sisaltoon tai paa

toksentekoon siita, toteutetaanko hanketta vai ei, kylvetaan jat

kuvia katkeruuden siemenia. Vesioikeuskasittely ei siten turvaa 

kokonaisuuden kannalta mielekasta lopputulosta. Sen vuoksi yhteis

kunnan puolesta asiaa hoitavan viranomaisen - vesihalllnno.n - tu

lisi olla erityisen herkka ottamaan huomioon kaikkien oikeutetut 

tarpeet ja toiveet. 
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Tallaisella suunnittelulla ja suunnitelmien toteuttamisella on 

suunnattomasti yksipuolistettu pohjalaisia vesistoja, niiden kayt

tomahdollisuuksia ja jopa pohjalaista kulttuuria. Ne ovat pysy

vasti vaikuttaneet ympariston laatuun ja vaikeuttaneet vesistois

ta riippuvien elinkeinojen kuten kalastuksen asemaa korjaamatto

malla tavalla. 

Vesistojen hankesuunnittelujen tarkastelukulman tulisi huomatta

vasti laajentua paitsi luonnontaloudelliselle, yhteiskunnallisel

le, sosiologiselle~~~ 1ffiaae~mparistonsuunnittelu esim. maankaytto

suunnittelu tulisi niissa ottaa huomioon. Olemme siis vasta alus

sa, kun toteamme luonnontalouden huomioimisen valttamattomaksi. 

Kyronjoen suunnitelmat ja tutkimus 

Kun seuraavassa puhun tutkimuksesta tarkoitan nimenomaan luonnon

taloudellista tutkimusta ja siita lahinna veden laatutekijoita 

ja biologiaa, lahinna kalataloutta koskevaa tutkimusta. Tarkas

telen, miten niita on kaytetty hyvaksi Kyronjoen suunnitelmissa. 

Yksinkertaisuuden vuoksi rajaan tarkastelun koskemaan vuonna 

1965 laadittua Kyronjoen vesistotaloussuunnitelmaa ja siina lue

teltuja toteutettuja tai toteutumassa olevia osasuunnitelmia, 

joista kustakin on laadittu oma erillinen vesioikeussuunnitelmansa. 

Tassa kasiteltavat vesistotaloussuunnitelman osahankkeet ovat to

teuttamisjarjestyksessa seuraavat: 

- Liikapuron tekojarvi (19B~ - 19£8) 

Kyronjoen alaosan jarj~stely ja sen 

taydennys (1968 ~ 

Pitkamon tekojarvi ja kaksi voimal. (19fj8 1971) 

- Seinajoen oikaisu-uoma (1968 - 1983) 

- Kalajarven tekojarvi ja voimalaitos (1971 - 1977) 

- Kyrkosjarven tekojarvi ja voimalaitos (1977 - 1983) 

- Kyronjoen ylaosan vesistotyo ja kaksi 

voimalaitosta 

- Rintalan pengerrysalue (edellisesta 

erotettu osahanke) 

(198D ~ 

(1980 ~ 
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Naiden hankkeiden lisaksi Kyronjoella ja sen sivuhaaroissa on 

toteutettu useita perkauksia ja toistaiseksi on toteuttamatta ja 

vireilla useita suunnitelmia. Kokonaisuudessaan suunnitelmat 

kattavat lahes koko 5000 km2 laajuisen valuma-alueen. 

Suuntaviivat Pohjanmaan jokien nyt kaynnissa oleville jarjeste

lyille vedettiin jo 1950 luvun puolella (mm. Maatalouden vesi

rakennuskomitea n:o 5/1956) ja muotoiltiin jo varsin selvasti 

mm. Pohjanmaan kuivatuskomitean mietinnoissa 1961 (Komiteamie

tinto N:o 10-1961). Talloin kaavailtiin jo varsin selkeasti 

Pohjanmaan jokien voimataloudellinen rakentaminen maatalouden 

tulvasuojelutoiden yhteydessa. Suunnitelmia tasmennettiin lahin

na 1960-luvulla laadituilla jokikohtaisilla ns. vesistotaloussuun

nitelmilla seka hankesuunnitelmilla, joista osa on edelleen vi

rei lla. 

Vesistotaloussuunnitelmissa oli selkeat linjat maatalouden tul

vasuojelun yhteydessa jokien taysporrastus ja taysimittainen 
voimataloudellinen hyodyntaminen. Vesihuollon tavoitteiden kat-

sottiin olevan samansuuntaiset "alivirtaamien lisaantyessa". 

Kaloihin kiinnitettiin huomiota vain tavoitteiden kannalta po

sitiivisessa savyssa. Sarna linja jatkui johdonmukaisena "Poh

janmaan keskeneraisten vesistotyohankkeiden loppurahoitusta tut

kivan tyoryhman mietinnossa (ns. Vaisasen tyoryhma 1974). 

Yleinen piirre oli Pohjanmaan jokien kalataloudellisen merkityk

sen vahattely ja halu tavoitteellisesti osoittaa suunnitellut 

tyot myos kalatalouden kannalta edullisiksi. Kasvavaa kritiik

kia ei haluttu kuulla eika silloistakaan tietoa kayttaa hyvaksi. 

Kyronjoen vesistotaloussuunnitelmassa (TVH 1965) on esitetty 

kalatalouden tavoitteet seuraavasti: "Vaelluskalojen nousua Ky

ronjokeen ei nykyisin juuri tapahdu. Joen kunnostaminen vael

luskalojen nousua varten on realisten mahdollisuuksien ulkopuo

lella, joten tavoitteeksi voidaan ottaa vain vesistossa pysyvan 

kalakannan elinehtojen parantamisen . 

Kyronjoessa voidaan myos kalatalouden kannalta tarkeana tavoit

teena pitaa alivirtaamien suurentamista ylapuolisen vesiston 

saannostelyn avulla. Samoin joen porrastus ja allastus luovat 

luonnontilaista paremmat mahdollisuudet kalakannan viihtymiselle 

myos jokiuomassa". 
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Teksti ei voi olla kalataloudellisella asiantuntemuksella laadit

tu, koska siina ei juuri mikaan kohta pida paikkaansa. Viela 

vahemman se piti paikkansa suunnitelman laatimishetkella. Vai

kuttipa muuten vain loogisesti perustellulta ja joka tapauksessa 

suunnitelmassa asetettuja-tavoitteita tukevalta. 

Kalatalouden kasittelyn omavaltainen linja jatkuu ns. Vaisasen 

tyoryhman mietinnossa (1974). Kyronjoen toiden loppuunsaatta

misen osalta mietinnossa todetaan mm. (s. 17) "Esimerkiksi Kyron

joella, mihin kohdistuu huomattava osa jaljella olevista inven

toinneista, ei ole kalataloudellista merkitysta". Tyoryhman na

kemysten vaitetaan perustuvan asiantuntijoiden kuulemiseen ja 

niihin on jatkuvasti vedottu myos eri osahankkeiden vesioikeudel-

listen kasittelyjen yhteydessa. Esimerkiksi vastineessaan Kyrkos

jarven allassuunnitelmasta vesioikeudelle tehtyihin muistutuk

siin vesihallitus toteaa mm. seuraavaa: '' ... ns Vaisasen tyoryhma 

on mietinnossaan todennut, ettei Kyronjoella ole kalataloudellis

ta merkitysta. Tahan paatelmaan tyoryhma on tullut kaytettyaan 

asiantuntijoi~a maa- ja metsatalousministerion erikoistutkija 

Pekka Tuunaista ja tutkija Kalevi Klapuria" (VH:n -kirje n:o 

6109/500 VH 1972-15.1.1976). 

Pekka Tuunainen on joutunut mm. Ymparistonsuojeluneuvostolle an

tamassaan selvityksessa (19.3.1976) toteamaan, miten Vaisasen 

tyoryhma on vaaristellyt asiantuntijoiden antamaa lausuntoa ja 

perusteettomasti muokannut kalataloutta koskevat osat tavoittei

densa kanna.lta myonteisiksi. Tutkijat t-otesivat tyoryhmalle an

massaan lausunnossa mm. "Tyoryhman kasiteltavana olevassa vesisto

jen jarjestelysuunni telmassa on kalatalouden osal ta sellaisia vir

heellisyyksia ja puutteita, etta olisi ilmeisesti jarkevinta pois

taa suunnitelmasta ko. luku kokonaan ja korvata se, sikali kuin 

suunnitelma esitetaan toteutettavaksi, esimerkiksi maininnalla, 

ettei suunnitelmaa laadittaessa -ole kalataloudellisia kysymyksia 

sel vi tetty niin laajal ti, etta sen toteuttamisen v.esistojen ja' 

merialueen kalataloudelle aiheuttamat vaikutukset olisi voitu 

arvi.oi.da ja ottaa huomjoon" (P.Tuunai.nen ja K.Klapuri 1974). 

E <1 u s ~< tH1 t a j o u L 11 l k i 11 v . l 9 '/ 6 t u I o - J a rn en o a rv l on k as i t t e l y n y h -

teyctessa huomauttamaan, etta veslhallituksen pitaa "vesistotoita 

suorittaessaan kiinnittaa riittavasti huomiota myos kalavesien 

hoitoon liittyviin kysymyksiin". Talla ei ole ollut sanottavaa 
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vaikutusta. Niinpa vesirakentamisen tarvetoimikunta on viela 

v. 1982 joutunut kiinnittamaan huomiota suunnitelmien yksipuoli

suuteen ja luonnontaloudellisten seikkojen huomioimisen puuttei

siin. 

Kyronjoen vesistotaloussuunnitelmaan kuuluvien erillishankkeiden 

toteuttaminen aloitettiin heti vesistotaloussuunnitelman valmis

tuttua ja se jatkuu yha (kts. sivu 4). 

Ensimmainen Kyronjoen kalataloutta koskeva (varsin puutteellinen 

ja suppea, lahinna haastatteluihin perustuva selvitys tehtiin 

vuonna 1967 (Niinimaki et al. 1967) Ensimmainen varsinainen 

Kyronjoen kalastoa ja kalastusta koskeva tutkimustyo alkoi v. 

1979 ja sen loppuraporttia odotetaan ensi vuoden alkupuoliskolla. 

Vuodesta 1976 lahtien vesistoalueella on suoritettu lahinna hank

keiden vaikutusten selvittamiseen kuuluvaa velvoiteluonteista 

koekalastusta. Tuoreimpienkaan hankesuunnitelmien sisaltoon nyt

kaan kaytettavissa oleva tieto ei ole juuri vaikuttanut vaan rat

kaisut ovat maaraytyneet aivan muilla perusteilla. 

Nyttemmin on jouduttu tutkimaan kokonaan uusia jarjestelyista 

johtuvia ongelma-al ueita kuten happamuuskysymysta, elohopeaongel

maa ja hivenaineiden kuten raskasmetallien huuhtoutumista. Ns. 

suurten kalakuolemien aikaan 1970-luvun taitteessa tehtiin Kyron

joen kalakuolemaselvitys (VH 1972), jossa alkuhammennyksen jal

keen pyrittiin osoittamaan kalakuolemat aivan muista syista kuin 

kaynnissa olevista vesirakennustoista johtuviksi. 

Eri osahankkeiden kohdalla kalataloutta on kasitelty taulukossa 1. 

esitetylla tavalla. Kalatalouden lisaksi suunnitelmissa on mai

nintoja alivirtaaman lisaantymisen aiheuttamasta vedenhankinta

tai vesiensuojeluhyodysta tai maiseman kaunistumisesta ja virkis

ty~~arvon ll.saantymJ.sesta. .Jarjestelyiden aiheuttamien useiden 

suunnitelmien laadintavaiheessa tiedossa oleviin mahdollisiin 

vedenlaatuongelm~in ei sen sijaan juuri ole puututtu. 

Mita uudempia hankkeet ovat sita enemman luonnontaloudellisista 

nakokohdista on keskusteltu katselmustoimituksen aikana ja merk

keja siita nakyy joissakin vesioikeuksien paatoksissa (Taulukko 2.) 
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Ensimmaista kertaa toimitusinsinoori katsoi asiakseen kutsua 

luonnontaloutta edustavan avustavan virkamiehen vasta v. 1979 

vielakin kesken olevaan Kyronjoen ylaosan vesistotyon katselmuk

seen. Talloin aloitettiinkin ensimmainen asiallinen Kyronjoen 

kalataloutta koskeva selvitys. Siina hankitaan Kyronjoen kala-

taloudesta ensimmaista kertaa tietoja, jotka olisivat olleet 

valttamattomia jo suunnitteluvaiheessa. Asiat tuntuvat kuiten

kin etenevan omalla painollaan ja tyot on kesken katselmuksen 

aloitettu kritisoidun suunnitelman mukaisesti tyoluvalla. 

Kuvaavaa on, etta ensimmainen Kyronjoen vesistojarjestelyja kos

keva suunnitelma, jossa luonnontaloutta on pyritty suunnitt~lu

vaiheessa vakavasti huomioimaan, on eduskunnan vastoin vesihal

linnon tahtoa tehtava!~si maaraama Kyronjoen vaihtoehtosuunnitel-
\ye~ihtll~tukst~ ~~jafmaoa/ rna, j oka on tee e t~YV onsu 1 aMaa & Ves]. 1982 ), Vakavalla 

huomioon ot.Lamisellu en tarkoita selltykseksi tal -kasien pesua 

varten teetettyja selvityksia, jossa pyritaan osoittamaan, miten 

ongelmat voidaao hoitaa suunnitelmaa muuttamatta vaan sita, etta 

vesiston luonnontaloudesta ja siihen perustuvista kayttomuodois

ta saatu tieto on todella vaikuttanut suunnitelman sisaltoon. 

Lopuksi 

Seurattaessa luonnontaloudellisten nakokohtien ja yleensa· tutki

muksen huomioon ottamista Pohjanmaan vesistosuunnittelussa, esi

merkkina Kyronjoki, voidaan todeta, etta omaehtoisuutta ei juuri 

ole ollut: vain kasvavan paineen ja pakon edessa asiaan on kiin

nitetty huomiota. Talloinkin omaksuttuja perusratkaisuja ei kevin 

helposti muuteta, vaan tarmo pyritaan tutkimuksissakin kohdista

maan hankkeiden puolustamiseen tai uusien toimenpiteiden peruste

lemiseen. Talloin on piilemassa vakava vaara, etta tutkimuksia

kin tehdaan niinkuin suunnitelmaa: tavoite on tiedossa, taytyy 

vain kerata kasaan sita tukevat faktat. 

Tama johtaa helposti sellaiseen eparakentavaan ajatteluun, etta 

hyvat hommat menee pLeleen turhien tutkimusten takia, ongelmaa 

ei olisikaao, jollei sita olisi tutkittu joe. Toisaalta tutki

joilta on ruvettu vaatimaan ratkaisuja heidan saman tien esille 

tuomiinsa ongelmiin. Tamahan ei ole noin vain mahdollista. 
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Mutta pitka askel eteenpain astutaan, jos hankesuunnitteluun 

liittyva luonnontaloudellinen tutkimus voi edeta rinnan suunnit

telun kanssa ja jos siita saatuja tuloksia halutaan tosissaan 

kayttaa hyvaksi suunnitelmassa. Tama edellyttaa paitsi suunnit

telijoiden ja tutkijoiden nykyista avoimempaa yhteistyota,mieles-

tani ennenkaikkea luonnontaloudellisen asiantuntemuksen saamista 

mukaan itse hankesuunnitteluun luonnontaloudellista tietoa sovel

tamaan. Jotta luonnontaloudellisten nakokohtien huomioon otta

minen todella onnistuisi, vaatii tama nykyisiin suunnitelmiin 

verrattuna tavoitteiden ja keinojen huomattavaa tarkistamista ja 

monipuolistarnista. Tama on nahdakseni nykyaan valttamatonta jo 

siksi, etta suunnitelma yleensa kohtuullisessa ajassa paastai

siin toteuttamaan. 

Mikali luonnontalouden asiantuntija olisi alusta lahtien voinut 

taysipainolsesti olla mukana suunnitelmia tekemassa, vaitan, etta 

suuri osa niista ongelmista, joiden parissa nyt kamppailemme, 

olisi tullut esille jo suunnitelmia laadittaessa. Osa naista 

ongelmista on toki ollut koko ajan tiedossa muutenkin, · mutta ne 

on niiden hankaluuden takia tarkoituksenmukaisesti "unohdettu". 

Nain on ajateltu saatavan hankkeet etenemaan jouhevarnmin kayttaen 

hyvaksi vesilain antamat mahdollisuudet'. Ymmarramme nyt, etta 

t~man linjan jatkuminen on hedelmatonta. 

Vesilain ja vesioikeuskaytannon puutteellisuus asettaa vastuun 

suunnittelijalle. Tama olisi kannettava nykyista leveammilla "har

teilla". Suunnittelun lahtokohtia ja tavoitteita tulee monipuo

listaa. Tama edellyttaa myos suunnitteluhenkiloston mon i puolis

tamista. Eraana esimerkkina tilanteen paranemisesta voitaneen 

nahda vv. 1984-1988 toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetty 

kannanotto luonnontaloudellisen henkiloston lisaamisesta vesihal

linnossa. Oleellista kuitenkin on, miten nykyista ja uutta asian

tuntemusta tullaan kayttamaan suunnittelussa ja paatoxsenteossa. 

Nahtavissa olevan muutoksen sarastuksen t ·oivoisi olevan todellista., 

eika vain turhan toivon aiheuttamaa harhaa. 
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TAULUKKO 1. Kalatalouden huom i oon o~taminen Ky~Hnjoen vesistHtaloussuunnitelmaan kuuluvissa suunnitelmissa 

HANKE 

Liikapu~o 

Kalaja~vi 

Ky~Hnjoen ala
osan perkaus 

PitkamH 

Seinajoen suu

osan oikaisu 

KyrkHsjarvi 

KyrHnjoen alaosan 
taydennys 

KyrHnjoen yla
osan vesistHtyo 

Rintalan pen
gerrysalue 

SUUNNITEU-1A 

VALMISTUNUT V. 

: 959 

1961 

1965 

1965 

1966 

1957 

!.977 

1977 

1982 

LUONNONTALOUDEi/ HUOt.UOIMINEN 

Ei mainintaa kalataloudesta 

1.7. Kalastus: KyrHn- ja Lapuanjoessa suoritetaan vahaisessa maarin pelkastaan urheilukalastusta. KyrHnjoen jar

jestelyn III vaiheen toteuttaminen saattaa parantaa ka:ataloudellisia olosuhteita. 

"KyrHnjoen suistossa harjoitetaan lahinna vapaa-ajan ja kotitarvekalastusta. Saaliit kasittavat paaasiassa lah
naa, haukea, kuhaa ja ahventa. Ammattimaista lahnan, kuhan ja siian kalastusta harjoitetaan vahaisessa maarassa 
sesonkiaikana Tottesundissa ja Vassorfjardenissa. Suunniteltu yritys ei kasitykseni mukaan vaikuta millaan ta
voin kalakantaan." Ole Suupohja 1965. 

Ei mainintaa kalataloudesta 

Ei mainintaa kalataloudesta 

KyrHnjoen vesistHtaloussuunnitelma, KyrkHsjarven saannHstelyallas: "Pienesta kalakannasta johtuen koko kalastus 
vesistoalueella on vahaista. Vaelluskaloista ainoastaan siika ja nahkiainen kayttavat jossain maarin Voitilan
kosken alapuolista jokiosaa kutupaikkanaan. Lohi ja taimen ovat havinneet kokonaan. Suurimpana syyna vaellus
kalojen vahaiseen esiintymiseen on jokiveden likaisuus, joka verottaa vesistHn pysyvaakin kalakantaan etenkin 
Seinajoessa, Seinajoen kaupungin likavesien vaikutusalueella. LatvavesistHssa ja myos KyrHnjoen alajuoksulla 
ovat muutamat kalastusseurat suorittaneet kalojen istutusta. 
VesistHn virkistyskaytHn ja kalastuksen asettamat tavoitteet ovat alapuolisen Seinajoen ja KyrHnjoen osalta sa
mansuuntaiset vesi- ja voimatalouden kanssa. 
KyrkHsjarven allasta tullaan ilmeisesti kayttamaan myos virkistyskalastukseen. Tasta syysta on kevattalven aika
nakin saannHstelyn alaraja pyrittava maarittamaan siten, etta kalastolle jaa riittava elintila. Samoin on kutu
aikanakin pyrittava valttamaan liian voimakasta saannHstelya. 

Ei mainintaa kalataloudesta 

KyrHnjoen kalastoa ja kalastusta on kuvattu 4 sivua. 
Virkistys- ja kotitarvekalastus on KyrHnjoen alaosalla vahaista. Sen sijaan merialueella joen suuosan laheisyy
dessa kalastus on runsaampaa. Nousukalat, lahinna nahkiainen ja siika nousevat joen suuosaan. Kylanpaan saan
nHstelypadolla ei ole kalataloudellista merkitysta. 

Rintalan pengerrys -suunnitelma 1982: Rintalan pengerryksen toteuttamisen ja Seinajoen oikaisu-uoman lupapaatHs
ten muuttamisen jalkeen kalan kulku KyrHnjoesta Seinajokeen estyy ja Seinansuun ja oikaisu-uoman valinen jokiosa 
n. 7 km tulee kaloille elinkelvottomaksi. Kalan nousua Seinajokeen voi tapahtua kevattulvan aikana oikaisu-uoman 
kautta, kun Kiikun paden luukku on auki. 
Suunnitelman aiheuttamat vedenlaadun muutokset voivat vaikuttaa KyrHnjoen kalastoon Seinansuun ja oikaisu-uoman 
valisella jokiosalla. 



TAULUKKO 2. Kalatalouden huomioon ottaminen Kyrdnjoen vesistdtaloussuunnitelman hankkeiden lupap~~tdksiss~ 

HANKE 

Liikapuro 

Sein~joen suu
osan oikaisu 

Kyrdnjoen ala
osan perkaus 

Pitk~md 

Kalaj~rvi 

Kyrkdsj~rvi 

Kyrdnjoen ala
osan muutos 

Kyronjoen yl~
osan tydlupa 

VESIOIKEUS 
JA VUOSI 

LSVEC 1965 

LSVE.::. 1965 

LSVEO 1968 

LS\'EO 1970 
Vesiyl!oikeus 
197 8 

LSVEC 1969 
KHO 1970 

LSVEC 1977 

LSVEC• 1980 

LSVEC 1980 
KHO 1980 

MAININTA LUPAPAATOKSISSA 

Ei mainintaa kalataloudesta 

Ei mainintaa kalataloudesta 

Ei mainintaa kalataloudesta 

Ei mainintaa kalataloudesta 

Hakija velvollinen tarvittaessa ryhtym~~n toimenpiteisiin kalakannan s~ilyttamiseksi. · 

Luvan saajan on tarkkailtava Kyrkdsj~rven altaassa, sen tayttokanavassa ja Rengon pohjapadon alapuolella 
olevassa Seinajoen osassa veden laatua ja kalastoa seka ravustoa. Tarkkailun a~lla on selvitettava voima- •. 
laitoksen alapuolella olevassa vesistossa veden laadulle ja kalastolle seka ~avustolle Kyrkdsjarven altaan 
kaytosta mahdollisesti aiheutuvat vahingot. 

Over arbetenas inverkan pa vattendraget och fisket samt fiskbestandet bar utforas observationer pa av jord
och skogsbruksministeriet godkant s~tt. Ett forslag till observatiosprogram skall tillstallas ministeriet 
och utforandet av observationer skall inledas innan arbetenas utforande inleds. 

Tyon vaikutusta Kyronjoen veden laatuun on tarkkailtava asianmukaisesti ja tyon kalataloudellisia vaikutuksia 
maa- ja mets~talousministerion hyvaksym~lla tavalla. Mikali tarkkailusta syntyy erimielisyyksi~, voidaan 
asia silta osin hakemuksella saattaa vesioikeuden ratkaistavaksi. 



Tiivistelma 

Vesistosuunnittelun ja tutkimuksen 
yhteistyon kehittaminen 

1.-2.11.1982 Oulu, Pertti Sevola 

KOMMENTTIPUHEENVUORO ERKKI OJALAN ALUSTUKSEEN "ESIMERKKI VESISTO

SUUNNI'rTELUSTA JA TUTKIMUKSESTA, KYRONJOKI" 

Hydrologisten, topografisten ja maaperatietojen hankkiminen on 

itsestaan selva asia hankesuunn'ittelussa. Luonnontaloudellista 

tietoa vesistoista ei ole kaytetty hyvaksi niin, etta se olisi 

juurikaan vaikuttanut suunnitelmien sisaltoon. Luonnontaloudelli

siin nakokohtiin on vedottu ilman perusteluja ja asiantuntemusta, 

mikali ne on katsottu tai tulkittu hankkeiden kannalta myontei

teisiksi: 

alivirtaaman lisays: vesiensuojelu, virkistyskaytto, 

maiseman kauneus 

tekojarvet: kalatalouden kehittyminen 

Ongelmien tultua vastaan ja arvostelun kasvaessa naihin asioihin 

on kiinnitetty huomiota ja erilaisia selvityksia on tehty. Tut

kimuksen kaytolle suunnittelussa on kuitenkin ollut tyypillista: 

Tutkijaa on pidetty "ulkopuolisena" konsulttina, jolta pyydetaan 

vastaus tiettyyn kysymykseen annetuilla lahtotiedoilla.. Toiset 

harkitsevat, miten tietoa kaytetaan tai sovelletaan, vai kayte

taanko ollenkaan. Suunnittelijan ha~~innassa on yleensa myos ollut 

kysytaanko tai hankitaanko jotakin tietoa vai ei. 

Tutkimusten tekemista rajoittaa tunnettu varojen ja ajan niukkuus 

suunnitteluvaiheessa, mutta sellaisen mielikuvan asiasta saa, 

etta on myos halu valttaa turhia ongelmia "tutkimalla liikaa". 

Tutkimuksen ja suunnittelun vuorovaikutus on joka tapauksessa 

ollut varsin heikko. Tutkimuksen tehtavaksi on tavallisesti 

jaanyt vain hankkeiden vaikutusten arviointi tai seuraaminen. 

Tai sitten sita on kaytetty hankkeiden selittelemiseen ja peruste

lemiseen, ilman etta varsinaisesti suunnitelman sisaltoa olisi 

muutettu. 



Nykyinen vesi lakimme ja vesloikeuskaytantommt' antaa maildollisuuden 

luonnontaloudellisesti varsin puutteellistenkin suunnitelmien 

lapiviemiseen. Vesioikeus tuottaa sellaisia paatoksia, mita 

sille syotetaan. Talloin luonnontaloudelliset seikat c1lisikin 

nimenomaan huomioitava suunnitteluvaiheessa. Nayttaa J..uitenkjn 

silta, etta f;uunnittelija pyrkii vain kayttamaan vallitsevaa 

tilannetta hyvakseen. 

Mita tehda? 

Mielestani asia ei korjaannu, ellei hankesuunnitteluun saada 

taysipainoisesti mukaan luonnontalouden asiantuntijoilta sovel

tamaan tutkimuksesta saatua tietoa. Luonnollisesti on asian

tuntemusta laajennettava myos lupia myontavassa vesioikeudessa. 

Hankesuunnitteluun liittyvan luonnontaloudellisen tutkimuksen 

tulisi aloittaa valittomasti, kun suunnittelupaatos on tehty 

yhta elimellisena osana suunnitelman lahtokohtatietoja kuin tek

nisen suunnitelman laatimiseen tarvittavat tiedot. 

Nain voidaan vesistosta saatu tieto ottaa huomioon suunnitelman 

sisallossa ja luodaan myos varmempi pohja vaikutusten arvioimisel

le. Samalla helpotetaan varmasti suunnitelman toteutumista. 

Toisaalta joudumme varmasti tarkistamaan suunnittelun lahtokoh

tia ja tavoitteita. Tavoitteiden monipuolistuessa jaetaan myos 

nykyisin parina isona herkullisena palana oleva edunsaajien 

krudru useampiin pieniin paloihin, eika niin monen enaa tarvitse 

jaada nuolemaan nappejaan. 



Keskustelussa tuotiin esille: 

Onko Kyronjoen vesistotoilla kustannuskattoa? 

Valrnista on ehka vuoteen 1990 rnennessa. Kustannukset luonnollisesti 

kasvavat, rnrn. viirneistelytyot nostavat kustannuksia. 

Vuorovaikutus tutkirnuksen ja suunnittelun valilla jai taman aiheen 

osalta puutteelliseksi. 





Erkki Alasaarela 

ESIMERKKI VEDEN LAADUN ENNUSTAMISESTA, VEDEN HAPPAMUUS 

JA RASKASMETALLIT 

Keskustelu 





Vesistosuunnittelun ja tutkimuksen yhteistyon kehittamista koskeva 
koulutustilaisuus Oulussa 1.-2.11.1982 

Erkki Alasaarela 
Oulun vesipiirin vesitoimisto 

ESIMERKKI VEDEN LAADUN ENNUSTAMISESTA, VEDEN HAPPAMUU:3 JA 
RASKASMETALLIT 

1. JOHDAN'J.10 

Vesist~j8n happamoituminen on nyt ajankohtainen kysymys. 

Rannikkcseudun litorina-alueella se on ollut ajankohtainen 

jo kauan. Happamilta sulfaattimailta (alunamailta) huuhtoutu
vat vedet ovat aiheuttaneet kalakuolemia. Happamoitumisen 

vaikutusta tehostavat raskasmetallit. ~killisista kalakuole
mj sta on t:i etoja jo 1BOO-luvul t.a. 1\ui vatustc.3 lden ja vesisto

tlilden vaikutusten on pelatty ja todettu lisaavan happamottu

mista. Tallaisten vesistojen kohdalla suunnittelijoiden ja 

tutkijoiden yhteistyo on eri tyisen tar~ceaa. Rakentamisen 

vaikutukset vesistossa voivat jaada pitkaaikaisiksi, ja 

toisaalta haltallisten muutosten lievent~minen ja torjuminen 

on mahdollista. Seuraavassa kasitellaan tilannetta lahinna 

Kyronjoen vesistoalueella, jossa on suunniteltu laajoja 

vesistotci ta. 

2. HAPPAMOITUtJIINEN ,JA RASKASMETALLIT 

8ulfaatt ~1 ma1lle on tyyptll·l sta runsn!3 rik1.n rnaara ja maan 

pintaker\roksen happamuus. Maaperan r:l.kklvarasto ei ole huuh

toutumisaltis, jos se on veden peitossa. Pohjaveden pinnan 
alapuolella rikki on sulfjdeina, jotka eivat liukene veteen. 

Joutuessaan ilman kanssa tekemisiin rikki hapettuu metalli

sulfaatetksi~ jotka liukenevat helposti veteen. Metallien 

hydrolysoiLumir1en happamo1ttaa veden. Happamoitumiscen liit

tyy eralden raskasmetalllen (Fe, l'-1n. 11.1, Zn) '"ia sulfaatin 

pitoisuuden lJsaantyminen vedess~. 



2 

3. ONGELMAT 

Sulfaattimaat ovat yleensa hienojakoisia ja pohjavesi on 
usein lahella maan pintaa. Haihtumisimu konsentroi kesalla 
suoloja maan pintaan, josta ne sateen aikana huuhtoutuvat 
vesistoihin. Sulfaattimailta tulevien vesien pH voi ella alle 
pH 3 ja raudan, mangaanin ja alumiinin pitoisuudet voivat 
olla use:t ta kymmenia milligrammoja lt trassa. 

Kuivatustyot laskevat pohjaveden pintaa ja lisaavat veteen 
liukenevan rikin varastoa. Salaojastot sijaitsevat pohjaveden 
pinnan tasolla, jossa sulfaattien muodostuminen on vilkkainta; 
on todettu, etta salaojavesissa sulfaattimaiden vaikutus on 
voimakkaammin esilla ku~n avo-ojavesissa. 

Jos sulfaattimaiden osuus vesiston valuma-alueesta on- muutamia I 

prosentteja, ovat ajoittaiset happamoitumisongelmat vesist~ss! 
todennakoisia. Vaikeimmat tilanteet on todettu tulvien ja 

sateiden aikana. 1970-luvun alussa tapahtui samanaikaisesti 
kalakuolemia Kyronjoen ja Luodonjarveen laskevien jokien suu
alueilla. 

Sulfaattimaiden kayttoonotto peltoviljelyyn muodostaa ongelman. 
Happamuuden ohella kasvillisuuden kehittymista esta!i metallien, 
ennen kaikkea alumiinin runsaus. Kaivumaiden pysyminen kasvit

tomana aiheuttaa maan liettymista veteen. 

4. NYKYTILANNE KYR{jNJOEN VE3ISTt5SS~ 

Litorina-alueelta, jossa sulfaattimaat sijaitseva~ huuhtou~ 
tui Kyr-onjoellA. veslsto()n 1970-luvulla sulfaatteja 43 t/a • km

2
' 

ja ylapuoliselta vesistonosalta 1,9 t/a • km~: Huuhtoutuminen 

oli suurinta kevattulvan aikana. Litorina-alueelta tulevien 

valumavesien sulfaattipitoisuus on korkein syksylla. jolloin 
maa~ pintakerrokseen konsentrottuneet sulfaatit huuhtoutuvat 

vesistoon. Hyvl.n alhaisen valuman aikana sulfaattipitoisuus 

on korkea, koska silloin p~~osa vesista tulee salaojien kautta. 



Virtaama 
MQ m3/s 
tOO 

3 

Litorina-alueelta Kyronjokeen tulevien vesien pH on yleens~ 
3 - 5. Valumavesien "vakevyyttt!" ja happamoittavaa vaikutusta 

kuvaa hyvin sulfaattipitoisuus. · veden pH:n ja sulfaattipitoi
suuden logaritminen riippuvuus on korkea (r = 0,72xxx, n = 
235). Jokiveden happamuus korreloi jokseenkin merk1tsevast1 
(r = -0,16x, n = 235) valumavesien sulfaattipitoisuuden kanssa, 
mutta eritt~in merkitsevasti (r = -0,58xxx) sulfaattihuuhtou

man saaman laimentumisasteen kanssa. Kyronjoen veden pH:ta 
selitt~a enemman happamien vesien laimentuminen kuin huuhtou
man intensiteetti. Happamoitumisongelmat esiintyvat tulvien 
ja runsaiden sateiden aikana siksi, koska silloin sulfaattj
mailta tulevien vesien osuus jokivirtaamassa on 20 - 25 %, 
kun se normaalisti on 8 - 14 %. Edellisessa tilanteessa joki
veden pH on tasolla 5 ja jalkimmaisessa 6,0 - 6,5. 

Vuonna 1970 kevattulvan alkuvaiheessa happamat vedet muodos
tivat 40 - 50% Kyronjoen virtaamasta (kuva 1). Kun meren
lahdeke tayttyi naista vesista. kuoli kudulle tulleita kaloja. 
Tulvan jalkeen satoi runsaasti ja jalleen happamien vesien 
osuus jokivirtaamassa nousi 50 - 80 %:iin. Tapahtui uusi kala
kuolema. 

Kalakuolema 

VI 

lt1!tva 1. Virtaama Kyronjoen suulla ( ~ ) ja lit o rina-alueelta ":.u llut 
vesima~ra (<q_) paiv 4 t: t a i n kevattulvan°1 J 70 aika 11a. Kyr0n 2ccn e ·Justalla. 

~1 .· . tapahtuneiden kalakuol 0mi.en ajankohdat. on varjostet.tu • 
• •,j •• 
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5. VESIST~T~IDEN VAIKUTUKSET 

Vesistotoiden vaikutuksia ennakoitiin edella esitetyn nyky

tilan pohjalta. Jokiveden pH-arvoon voivat vaikuttaa perkaus
massojen sekoittuminen veteen, kuivatustyo pengerrysalueella 

seka jokiuoman sa~nnostelysta ja pumppaamoiden ajoittaisesta 
kaytosta johtuvat laimentumissuhteiden muutokset. 

Ved~nalaisten perkaustoiden aikana ja tulvien huuhtoessa 
paljastettuja jokiluiskia tapahtuu veden samentumista. Labora

torlokokeid0n ja vertailualuetutkimuksen perusteella veden 
samentumiseen ei 111ty oleellista happamoitumista ja raskas
metallien pitoisuuden nousua, joten vesistotoiden tyonaikaiset 

vaikutukset jaavat vahaisiksi. 

Vesistotoiden vaikutuksesta pohjaveden pinta alenee paikoit
tain pengerrysalueella. Lisaksi pengerrystyo mahdollistaa 

lisakuivatustyon. Nama voivat johtaa sulfaattihuuhtouman kasva

miseen. Muutoksen vaikutusta voidaan arvioida kuvan 2 perus

teella. Jos litorina-alueelta tulevien vesien sulfaattipitoi

suus nousee 20 -· alenee Kyronjoen veden pH voimakkaimmalla 
muutosalueella (pH 5 - 6) 0,1 - 0.2 yksikkoa. Vastaava muutos 
voi tapahtua, kun litorina.-alueelta tulevien vesien osuus 

pKKuomassa kasvaa n. 5 %. Edellinen vastaa varsin voimakasta 

kuivatusty~n tehostumista sulfa~ttimailla ja viimeksimainittu 
laimentumi sasteen rr:uu tos tapahtuu Kyronjoessa ilsein. J o nyky

tilanteessa sulfaattihuuhtouman happamoittava vaikutus on 

riittavan suuri ongelman aiheutumiseksl. Kuivatustyon tehos
tuminen ei vastaavassa suhteessa syvenn§ jokiveden happamoi
tumison~elmaa. Sulfaattipitoisuuden kasvu (kuivatusty~n lis~ys) 

ei vastaavast1 tunnu logarltm1sella pH-asteikolla. Raskasme
tallien pitotsuus lis~Kntyy kuitenkin l~hes l~neaarisesti. 

Vesist5tMjden vaikutuksesta vesien levi~minen tulva-alueelle 

estyy. Taman johdo[ta tul·vralJuippu siirtyy vahan aikaisemmaksi 

ja virtaama joessa kasvaa tulvan alkuvaihee3sa. Sulfaatti

huuhtouman epaedull ista konsentr.oi ~umista tul vu.~alueen reunoil

le et tapahdu. Ptlmr~paamo:i den toimj nta tul van aikana on 

. I 
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jatkuvaa. Muutokset eivat aiheuta happamuuskysymyksen kannalta 

vahingollista sulfaattihuuhtouman laimentumjsasteen muutosta. 

Pengerrysalueelta tulee vahan yli puolet vesista eristysojia 
pitkin suoraan jokeen, loput pumpataan. Eristysojat keraavat 
vesia lahinnti valuma-alueen ylaosasta, jossa sulfaattimaiden 

osuus on vahainen. Naiden laimentavan vaikutuksen puuttuessa 
pumppaamoille tulevissa vesissa on voimal<kaasti esilla sulfaat
timailta tapahtuvan huuhtouman vaikutukset. Tulva-aikana. 
jolloin pumppaamoiden toiminta on jatlruva.a, muutos koskee vain 
pumppaamoiden ja eristysojien laskupalkkojen valista joki
osuutta. 

Eristtsojista vedet valuvat vapaasti jokeen, mutta pumppaa
moille tulevien vesien paasy jokeen on riippuvainen pumppaamis
rytmista. Pumpattavien vesien ja paauoman vesien maarasuhtei
siin vaikuttaa vuorokausi- ja viikkosaannBstely. Suurimmilla 
pengerrysalueilla voi yolla tai viikonlopun aikana tulla 
tilanteita (kesalla sade, talvella suojasaa), jolloin minimi
virtaaman, 5 m3/s, aikana joudutaan pumppaamaa.n jokeen 

1 - 3 m3/s happamia vesia. Jokiveden pH voi talloin alentua 

tasolta 6,0 - 6,5 tasolle 5 tai sen alle (kuva 2). T!ll~in 

syntyy jokeen "hapan aalto". Kirkonkosken ja Kylanpaan voima
laitosten lyl1ytaikaissaannostely toisaalta voimistaa joen 
alaosalle suoraan tulevien sulfaattihuuhtoutumien vaikutusta. 
Happamo:ttumisongelmi.en minimoimiseksi joklvirtaaman saannos
tely ja pumppau!J pengerrysalueilta suhteutetacJn si ten, et.ta 
happamat ve(iet saavat joessa r11.ttavan laimentumisasteen. 
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Kuva 2. Litorina-alueelta KyrBnjokeen tulevien vesien laimentumis
asteen (osuus jokivirtaamassa, %) vaikutus jokiveden pH-arvoon 
talvella ja kesalla. Kuvaan on havainnollistellu seuraavat 
tilanteet: 

1: nykytilanne, 
2: litorina-alueelta tulevien vesien sulfaattipi.toisuus 

nousee 20% (kuivatustyon tehostuminen), 
3: li.torina-alueelta tulevten ves:l.en osuus joklvirtaa

ma.ssa nousee normaal1.tasol ta ( B - 14 %) 25 %: iin. 
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6. TUTKIMUS SUUNNITTELUN APUNA 

TaydennyskuivatustBita ja salaojituksia on suunnitteilla mm. 
Pohjois-Pohjanmaalle, jossa sulfaattimaiden rikkipitoisuus 
on suurimmillaan. Tyot suoritetaan paaosalta maanomistajien 
rahoituksella ja tyot eivat vaadi vesioikeuden lupaa. Talloin 
huomattava vastuu toista lankeaa suunnittelijalle, ja tutki
muksen merkitys ratkaisuja tehtaessa on suuri. 

Maan kalkitus sitoo haitallisia metalleja. Tama lisaa maan 
viljavuutta ja vahentaa huuhtoutuvien aineiden a1heuttamia 
vesistohaittoja. Happamien kaivumaiden kohdalla kalkitus ei 
pelkastaan riita. Etela-Pohjanmaalla on eraita kohteita kalkit
tu jo vuosia eika kasv1llisuutta ole syntynyt. Erilaisten 
maanparannusainei tten merki tysta on sel v:i. tettava koekenttien 
avulla. 

Myos sulfaatt1en huuhtoutumista ja kuivatustyon seka kalki
tuksen vaikutusta on selvitettava koekentan avulla. Tutkimuksen 
avulla voidaan tarkentaa kuivatustyon periaatteita happamilla 
sulfaattimailla. Peltojen viljavuustutkimusten ja vesiensuoje
lun tavoite sulfaattimaa-alueella on sama: haitalliset metallit 
on sidottava muotoihin, jotka eivat haittaa kasveja ja huuh
toudu vesistoon happamoitumista aiheuttaen. 





Yaabtoa-umm.i.t .telun ja tu.tkimukf!en yhteist.yon kahittamis.ta 
koakeTa ko\tlutustilaieuue Ou.lus~a 1-2 .1.1.1982 .• 

F1l.tri Erkki Alaeaarela 
Oulu. ve~ipiirin veeitoimiato 

ESIMERKKI VEDEN LAADUN ENNUSTAMISESTA, 
YEDEN, HAPPAI{UUS ~A RASKASMETALLIT 
Tiivistelma 

s..ame:a TU..iia~.l~es -.uwnmat 3:a edalle· Jl: huomatt.aTiiDJD&t happamoitwmL• .. 
-..·lmat u:UilltyTat Pohj~&ll: r&llllikkoalueella. N'li.m~ johtuTat run-
s aati riklda e.iJeal taTitt"t~ sulfaattimaiata. Joe T·as.:iar~.oalueen pb!ta
alaes~ muu.."\ama prom.entti on sulfaattimaita, oyat a.joittaieet happa
moitumiao.gelmat todAtnniikoisia. Valuma-alueen kuiTatuetyo s·eka Tee.is
to• rake:n.taminen ja. jarja.etely To.ivat lieata happamoi tumieongelmaa. 
Tallai•t•n Te-eis.toj&n kohdalla. euunnittelijoidan ja tutkijoiden 
~li•es yhtai~tyo on arityisen tarkeaa. Rakentamiean T&ikutukaet 
Teaietoas~ TO~T.at j~~d~ pitkaaikaiaikei, ja toisaalta haitallistea 
muu"tosteJt torjwnin&n tai lieTentamin n on mahdollim.ta. 

S11l0men laa~immat aulfaattimaat eijai teeTat Kyronjoen veeietoalua:ella. 
qronj oaee·a j.a sen va.ikutuaalueella mereesa on tod.ettu u..i ta kala
kuolemia. KJ"rtlnj oen ylttosalla on suunni tel tu vesisttstoi t~, j ~oihin 
~~uu mm. tulTa-alueen poisto p&ngarrysten ja pumppaamoid&n avulla. 
T~~ mahdollistaa kuiTatuetyon tehostumista eulfaattiaaa-aluaella. 
Muld.oeten OD: palatty pah~lttaTan happamoi tumi:!ongelmaa.. 

~edea. happamoituminan aulfaattimaalla j1ohtuu metalli-ionisn hydro
lyeoi tumisa·eta. Tlihan 1:1l.1ittyen lieafu!ltyy Tedessa eraiden rae~kae
matallia1. (Fe, Mn, AL, Zn) maara. Metallit liukenaTat ~eteen eri
:Lai:sina sulfaattaina, joten happamoitumieee:n liittn m,,e T&den 
aulfaattipit.ois.uuden nousu. 

KJ;ro•~Joa:a Teaiatotoiden Taikutukeia e•·lTi tettiilll k&.ai ttelemallti. 
laa3• Teaiallalyyaiaiae.is.to, j ollka Te.eihalli tue o• alueel ta ha:ak
kiaut. T~~ muedoati hJ,Taa pohjan· ~kytilanteese•• vaikuttaTie• 
takij~iden selTittamiaella. VaikuttaTikei tekijoiksi oeoittautui 
~faattihuuhtouma~ TakeTyya (sulfaattipitoieuue) ja taman ~aama 
laimelltumieaat~. j .oesea. Viimeksimaini ttu k:orreloi Ted en happamuusas
teeseen paremmin. Sulfaattimailta tul&Tat Tedat oTat jo ~ykytilan
tessea niill!1 TakeTia", ettei eulf'aattipi toisuudan kaeJ.:'f'\1! (kuivatu~
ty,~n lieays) T&staavaeti tunnu logaritmise1la pH-asteikolla. La1-
mea,umi8asteen. tarksyteen viittaavat myoe todetut kalakuolemat. 
Bam~ oTat eattumeet tulvan tai sateiden alkaaa, jolloin muutokset 
happamien T..&eien laimentumiseesa ova.t auurimmat. 

SuUlU\itel.lut Kyronj oen Tesistotyot ei Tat huononna eulfaattihuuhtoumaJI: 
laimeatumd.aaetetta keviii.ttulvan aikana. ToiJiaalta tilannatta •1 &1.1-
loiB Toitaiaikaan auttaa ea~oatelym avulla, koaka vesimaarat oTat 
liisn suuret. Runaaiden, akillisten sateiden aikana jaksoittainen 
veden pumppaua kuivatuealueelta ja joen wirtaaman lyhytaikais
saa:anoete.ly. Toivat aiheuttaa Kyronjokeen 11happamuuaaaltoja~' Kun. j~en 
Tirtau~ p~ahtyy, ja jokeen valuu tai pumpataan aulfaattimailta 
tulevia T&eia, o~ maurauksana ~&den. happamoituminen ja raakasmetalli
en pitoisuu~en nousu. ~ilannetta auttaa joen tarkoituke&nmukainen 
saanno~taly; tutkimuksella oaoitettiin suunnittelijoille reuna
ehd.ot, joilla jokiveden haitaJ.linen happamoituminen voidaan esttttt.. 



Keskustelussa tuotiin esille: 

Myos muut rikkiyhdisteet kuin H2so4 voivat vaikuttaa. 

H2so4 reagoi nopeasti. 

Miksi pH:n tasoksi on otettu 5, muutosnopeus on merkityksellisempi? 

Kalatutkimuksissa kaytetaan arvoa 5, alunamailla raskasmetallit 

lisaantyvat alueella pH 4.6-4.8. 

Kyronjoki ei ole nain selkea kokonaisuus. Tutkija on tutkinut ja 

antanut vastauksia rajattuun kysymykseen, miten suunnittelija on 

reagoinut tutkimustuloksiin? Voidaanko tietoa soveltaa kaytossa? 

Ongelma on siina, etta kuivana kautena pumppausvettakin on vahan. 

Limingan lakeudella on kuivatuksen jarjestaminen vaikeaa happamuuden 

takia. Alasaarelan tutkimukset on otettu ja otetaan huomioon. Rik

kikysymyksia kannattaa tutkia muunkin takia kuin 50 000 hehtaarin 

kuivattamiseksi. 
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POHJANMAAN VESISTORAKENTAMISEN TUTKIMUS- JA KEHITYSPROJEKTIN PALAUTE 
SUUNNIT'l'ELUUN 

1. Kyr6joen kalatalousselvitykset · 

Kalata1outeen liittyvan perustiedon hankinta naytt~a olevan 
yhta suuritoista kuin suun~ittelu alueella, jolle on ensin 
laadittava kartat. Akateemisten ihmistenkin fyysiset ja 
henkiset voimavarat hupenevat lahtotietojen kerailyyn. Tar
kein eli analyysi ja johtopaatokset tehdaan viimeisilla 
voirnilla ja kovalla kiireella. Selvityksiin tulisi nain oll~n 
varata runsaasti aikaa. ~ 

Tyon ohjelrnointivaiheessa tulisi lisaksi kuulla rnahdollisim
man monia osapuolia. Valmistuneita raportteja on ollut rnelko 
hclppo kritisoida (Lind). Jos tyon painotus on vaara, on 
epavarrnaa, antaako lopputulos tyon tavoitteena olevan vastauk
sen kysymykseen: 

Mika on Kyronjoen vesistotyon vaikutus joen ja suualueen 
kalakantaan ottaen huomioon muut veden laatuun vaikuttavat 
tekijat seka liettymisen ja rnaannousun joen suuosalla? 

Tyon tuloksena on tahan mennessa raportoitu mm. seuraavaa: 

Jokisuun ja joen kalakannat ovat rakentamisen vaikutuk
sesta taantuneet tai uhanalaisia, samoin rapusaaliit ovat 
huonontuneet vesistorakentamisen johdosta 1950-luvulta lah
tien. 

Kalatalo~sselvitysta, joka ali kaynnistynyt jo ennen projektiaj 
o~ s~unnlttelun kannalta vaikea enempaa arvioida, koska tyo on 
v1ela kesken. Loppuraportti valmistuu huhtikuun . loppuun men
nessa v. 1983. 

2. Kyronjoen raskasmetalli- ja happamuustutkimukset 

Tahan mennessa tehty tyo on antanut vastauksen eralSlln happa
rnuuden esiintymisen ja vaikutusten keskeisiin kysyn1yksiin 
kuten esimerkiksi (Alasaarela 1980), etta 

- happarnien vesien laimennuss·uhde on ratkaiseva tekija veden 
pH:ta arvioitaessa 

- vcden happQrnuudella on scurannaisvaikutuksia rnm. metallien 
liukcncminen vetcen. Ne ovat syyna kalojen kuolemaan 

- k~n p~ngerrysalueen happamia valumavesi~ pumpataan jokeen 
~1llo1n kun voimalaitoksilta ei juoksuteta vesi~, syntyy 
~oke~~ "hapan aalto". Haitan eliminoimiseksi pumppousta 
Ja S~lannostc1y2i suhtcuttamalla toisiinsa voidaan alunamailta 
tulcvia vesi~ jocssa laimcntaa. 

Loppura~ortti tyost~ valmistuu alkuvuodesta 1983. Veden happa 
muutta ]<1 raskasmetalleja seurataan jatkossa vesistotarkkailun 
yhtcydcss~i. 
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3. Elohopeatutkirnukset 

Elohopeatutkimuksessa selvitetaan elohopean mobilisoitu~ 
mismahdolli~uuksia, siihen vaikuttavia tekij6ita (mm. m~a
pohjan laatu) seka mallia tekoaltaita ja luonnonjarvia varten. 
Tyon tuloksina tiedetaan jo (Verta 1981), etta 

- voimakas eroosio altaasta aiheuttaa mm. elohopean kulkeu
tumisen vesiin. Lisaantynyt orgaanisen aineen maara nopeut
taa elohopean metyloitumista. Lopputuote, menometyyli
elohopea, pidattyy tehokkaasti kalojen ravintoketjuun. 

- tekoaltaissa elohopean metyloituminen tapahtuu paljon suu-~ 
remmassa maarin vesifaasissa kuin sellaisissa jarvissa, ~ 
joissa on vahan maaperasta huuhtoutunutta orgaanista ainetta. 
Elohopean kertymincn kaloihin tapahtuu tekoaltaissa suurem
massa maarin suoraan vedesta kidusten ym. kalan epiteelin 
kautta kuin ruoan valityksella. 

- haitta ei rajoitu vain altaisiin. Pitoisuudet altaiden 
alapuolella ovat lahes samaa tasoa (Nurmonjoki, Seinajoki, 
Venetjarven alap.). 

Elohopeatutkimus jatkuu erillisena projektina vJoden 1984 
loppuun ja silta odotetaan myos ehdotuksia haittojen v?hentami
seksi. 

4. Vesistorakentamisen aluetaloudelliset vaikutukset 

Tekeilla olevan Lapuanjoen tutkimuksen mukaan yksin tulva
suojeluhy6ty ei kata vesistotyon kustannuksi~. Kun mukaan 
otetaan liitannaisinvestointina joko voimatalous tai sala
ojitus ja metsatalous, vesistoty6 muuttuu kannattavaksi. Ty6n 
suuresta kotimaisuusasteesta johtuen hankkeen kerrannaisvaiku
tukset ovat normaalia suuremmat (Kattelus 1983). 

·Raportti Lapuanjoesta on valmistumassa. I Sen osalta on todet
tava, etta tyo on edistynyt ajateltua hitaammin monestakin 
syysta, mutta lopputuloksen uskotaan olevan arvostelun kestavan. 
Tamantapaisia selvityksia tulisi viela laatia lisaa monipuoli
semman kuvan saamiseksi vesistotoiden taloudellisesta merki
tyksesta. 

Yliopistojen ja korkeakoulujen karissa voidaan yhteistyota 
tehda konsultteja pienemmin rahoi.n. Naiden kanssa yhteistyo
projckti(!Il pj lliisi olla hiukHn pitempiaikal.scmpia 2 - 3 vuot
ta, koska korkeakoulun sisalinajovaihe on vahintai11 vuosi. 
Korkeakouluilla, kuten tassakin tapauksessa Tampereen teknil
lisella korkeakoululla, on rnenetelmia asioiden kehittelemi
seksi ja niita tulisi kaytta~ hyvaksi. 

5. Turvelauttojen eliminointitutkimus 

'r u r v e 1 aut to j c n h ti vi t tam is t ~i on t u t k i t t u vu o s in a l 9 8 0 - 8 l 
Piipsjtirvessti sekti Kortteisen tekojarvessd. Tutkimusraport
tiin on kerJtty my6s muut t~htin rnenncss~ saadut kokemuksct 
kelluvien turvelauttojen havi_ttamisesta. 

;. 

-·~t::~ 

.'i~~~ 
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Turvelauttojen havittaminen painottamalla maksoi 40 000 -
50 000 rnk/ha, kun kivennaismaan kuljetusmatka o1i 3 krn. Turve
lauttojen poisto tekoj~rvesta maksoi (v~ 1981) tehdyn s~lvi
tyksen rnukaan hyvissa o~osuhteissa 15 000 mk/ha. Epaedulli
sissa olosuhteissa, kun ranta on mata1a ja upottava, turve
lauttojen poistokustannus kohosi 2 - 3 kertaiseksi edel1a 
esitetysta (Poropudas 1982). 

Vuoden 1982 kokeilutoiminnasta ei ole vie1a tehty yhteen
vetoa. Kokeilu kasitti erityisesti tormityksen jatkotoimin
taa Piipsjarven pehmealla rantaosuudella. 

Ensimmainen vaihe tyosta on raportoitu diplomityona. Toinen 
vaihe tutkimuksesta valmistuu vuonna 1983. Jatko riippuu 
rahoituksesta. 

Turvelauttojen hHvitysta tai niiden nousun estamista on 
kokeiltu aikaisemrninkin eraissa vesipiireissa. Kokeilu
tu1oksia ei kuitenkaan ole yleensa raportoitu, mita on pidet
tava melkoisena p'uutteena. 

6. Jokivesistojen i1mastukset 

Kalajoessa saatujen tu1osten rnukaan ylisyoksypadolla voidaan 
veden happipitoisuutta nostaa 5 - 7 mg/1 riippuen mm. putous
korkeudesta. Voimalaitosten yhteydessa voidaan veden happi
pitoisuutta nostaa edullisella hyotysuhteella 1 mg/1 ja 
tarvittaessa yli 2 mg/1 (La~so 19_81). 

I1mastuspatojen osalta on tarkoitus kehittaa yksityiskohtaiset · 
ohjeet. Loppuraportti tyosta valmistuu vuonna 1984. Tassa 
vaiheessa tyo jatkuu mn1. kaytannon sovel1utuksina. 

7. Pohjapatojen kehittaminen 

Pohjapatojen kehittamisprojektin ensinuna~nen osa "Se1vitys .. 
rakennetuista pohjapadoista" (vesihallitus 1983) on valmistunut 
v. 1982 . Sen keskeisin anti on se, etta nyt tiedetaan, minne pohjapatoja 
on rakennettu, miksi niita on rakennettu, onko asetetut 
tavoitteet saavutettu ja mita ongelrnia padoissa on ilmennyt. 

Suoritettu kartoitus osoittaa, etta pohjapato on oival1inen 
maisemanhoidon valine ja tassa tarkoituksessa sita on kaytet
tykin eniten. Ilmeisesti pohjapadot ovat suunnittelu- ja 
tyokohteina olleet niin pienia, ettei niihin ole paneuduttu "kat 
kella vakavuudella". Suunnitelmista on poikettu siita ilrnoit
tamatta. Pohjapatojen vaikutuksia veden laatuun, joen kala
kantaan yms. ei ole tutkittu. Rakentajat ovat kehitelleet 
pisimmalle pohjapatoja Vav:ssa Seinajoe1la. 

Konkreettisena tuloksena selvityksessa on esitetty suosituk
set nykyisen kaytannon parantamiseksi y1eissuunnittclijalle, 
rakennesuunnittelijal1e, rakentajal1e sek~ tutkimus- ctt~ 
kehitystoiminnasta. Selvityksen suosi.tuksia voidaan jo 
val.ittbmasli sovcltu.a kiiytannon toiminnassa. Kuitcnkin tehty 
selvitys muodostaa vasta pohjan aihccn jatkok~isittclyllc, 
jossa on tarkoitus kchitt~a pohjapado~sta eri olosuhtcisiin 
sove1 tuv ic:l tyyppira tkaisuja suunni ttcl u toimi.s ton johdo lla. 
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8. s~~nnostelyohjeiden kehitttiminen 

Kyr6njokeen, Khttiv~njokeen ja Kalajokeen·on rakennettu mallit, 
joiden avu1la voidaan ennustaa virtaamia vesiston eri k6hdis
sa. L~htotietoina ovat mm. tiedot lumen vesiarvosta seka 
arviot tu1evasta saatilasta~ 

Osaprojektin puitteissa on keskitytty kehittamtitin lahinnti 
kevatajan tulvaennusteita. Tahanastiset kokemukset ovat 
viela riittamattomat, jotta ennusteista saatavaa hyoty~ voi
taisiin 1uotettavasti arvioida. Kevaan 1981 osalta (vain 
Kalajoki mukana) ennustaminen ali melko he1ppoa, mutta huhti
toukokuun vaihteen 1982 suuret, ennakoimattomat sateet johtivat 

~ 

kaikilla ennustealueilla liian pieniin tulovirtaamaennusteis±in. 

Ilmeisesti stiannostelyn hoito Lapuanjoella helpottui ennustei
den ansiosta; Ka1ajoellakin ennusteet saattoivat heikkoudes
taan huolirnatta pe1astaa Hituran kaivoksen tayttymast~ kokonaan. 

Hydrologisten havaintojen kehitt~misen kannalta valuntamalli
kehittelysta on ollut rnerkittavaa hyotya. ne ovat paljastaneet 
havaintoverkkojen virheita ja puutteita, joita on jo nyt 
korjattu. 

Mallien kehittelya ja kayttoon soveltamista pyritaan jatkamaan 
vesipiireissa v. 1983, koska tulokset eivat viela kaiki1ta 
osin vastanneet odotuksia. 

Virtaamamallien omaksurninen kayttoon on usean vuoden asia. 
Mallin kayttajan tulee tuntea malliin sisaltyvat epavarmuus
tekijat. 

9. Jaapatojen syntyyn vaikuttavien asioiden selvittely 

Jaan paksuusmittauksia on tehty erityisesti vuosiha 1980 - 1981 
Kiiminkijoessa, Siikajoessa, Pyhajoessa, Lestijoessa, Kala
joessa, Lapuanjoessa ja Kyronjoessa. Ainoastaan ko1me~ta viirnek· 
sirnainitusta vesistost~ on hiukan pitempiaikaisia havainto
sarjoja. 

Tutkimuskohtcina olevien jokien jaaolot ovat olleet projektin 
toiminnan aikana sellaiset, etta jaapatojen syntyyn vaikut
tavia asioita ei ole pystytty selvittamaan monipuolisesti. 
Selvitystyossa on keskitytty lahinna tarkastelemaan jaanpak
suuden, joka on oleellinen tekija jaapatojen synnyssa, muutok
sia seka samalla havaintopaikal1a etta vertaamalla havainto
paikkoja kesken~~n. On my6s pyritty selvitt~m~~n paksuudessa 
havaittujen erojen syita. 

Havainnoista on ilmennyt, etta niilla havaintopaikoilla, joihin 
vaikuttaa lyhytaikaissa~nnostely, j~~npaksuus on ollut keski
rn~arin 25 % suurempi kuin saannostelemtitt6missa paikoissa. Useissa 
tapauksissa syynM on ollut s~annostelyn aiheuttama vedcn nousu 
jaan paalle. Saatamalla laitosten juoksutusrytmia on haittaa 
pystytty olccllisesti pienent~mli~n. 

Teorcettisest.i on to.rkastellu sita vil~taamau, joka sopii 
mcnemaan j~-iakannen alla, seka virtaamaa, iolla jaa lahtee 
liikkcclle. llavainnot tukevat saatuja tuloksia. 
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Tutkimustulokset ovat antaneet viitteitti siitti, kuinka talvi
ja kevatjuoksutuksia ja -saannostelya tulisi ohjata, jotta 
jaapatojen syntymisriskia voitaisiin valillisesti piene~taa. 
Keinoina on olla aiheuttamatta tarpeetonta jaan paksuusKasvua 
ja sa~della jtianl~hdon aikaista virtaamaa. 

Raportti tyosta valmistuu kevaan 1983 jalkeen. Jatkossa jaa
havainnointi jaa hydrologian toimiston ja vesipiirien asiaksi. 

10. Veisstorakentamisen maisemakysymysten kehittaminen 

Maisemasuunnittelun kaynnistarninen projektin puitteissa ali 
aluksi vaikeaa ja aloitus viivastyi vuodella. Konsultin 
avulla tyo runnottiin liikkeelle Kalajoella esirnerkkisuunni
tclmien rnuodossa (Maa ja Vesi Oy 1982). Suunnitelmat ovat saaneet 
hyvlin vasta.anoton Kalajokivarressao i·~tos vesihall.innon ma.isem"lsuunnittelt; 
koulutus on selvasti aktivoitunut. 

Konsulttia kaytettaessa tyon lopputuloksen laatu riippuu melko 
pitkalle tilaajan edustajista. Konsultti on valmis myos 
ennakkoluulottomiin ratkaisuihin, mutta silloin tilaajalla 
taytyy etukateen ella tieto haluamansa lopputuloksen tasosta. 

11. Lyhytaikaisstitinnostelyn vaikutuksia kasittelevti tutkirnus 

Pernonjoessa on tutkittu jokiekosysteemia ennenkuin Kaitforsin 
voirnalaitoksella aloitetaan lyhytaikaissaannostely. Tutkimus 
uusitaan saannostelyn aloittamisen jalkeen. Muissa Pohjan
maan joissa tehtiin v. 1982 ongelmakentan kartoitus. 

Tutkimuskentan kartoituksena on kaytetty autornaattisia veden 
sameusmittauksia. Niiden perusteella on selvitetty mrn. se, 
kuinka kauas vuorokausisaannostely ulottuu voimalaitokselta. 
Savi- ja hiesumaa-alueilla vaikutukset ulottuvat pisirr~alle 
kuten odottaa sopiikin. 

Perhonjoessa tutkittiin kalastoa., pohjaelaimia, vesikasveja 
ja veden laatua. Erityisen tarkkaan kartoitettiin nahkiais
toukkien sijainti ja syvyysjakautuma. Toukkien optimisyvyy
deksi todettiin 0,3 rn alavedesta, joka on alhaisempi kuin 
Siikajoessa todettu esiintymissyvyys (0,5 m). 

Vuorokausisaannostely vaikuttaa vedcn mukana kulkeutuvan 
uoma-aineksen maaraan. Uomasta veteen irtoava aines on paa
osalta nopeasti laskeutuvaa mineraaliainesta. Paaosa ainees
ta irtoaa rantavyohykkeesta ja laskeutuu uornan keskelle. 
Eroosion intensiteettiin vaikuttaa virtausnopeus, vedenkor
keuden muutos, sedimentin laatu ja aika, jolloin uo!•1assa on 
harjoitettu saannostelya. Tapahturnaa ja sen biolog~sia vaiku
tuksia selvitetaan yksityiskohtaisesti Nurmonjoessa. 

Lyhytaikaissaannostelyyn liittyvia mekaanisia ilmioita on 
tarkoitus rnallittaa matemaattiscen muotoon. Tall~ hetkella 
on kaytoss~ vedenkorkeuksiu ja virtaamavaihteluja koskevu 
malli. 

Tyo jatkuu ainakin v. 1983. 
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Suunnittelijan ja miksei valvojankin kannalta tyBstll saadaan 
se pcrusaincisto, jolla vuorokausistitinn6stclyn vaikutuksin 
tulevaisuudessa arvioid?an. Tahanastine~ keskustclu asi~sta 
on perustunut cnemmankin arvailuihin kuin tutkimuksiin. 'r.J.'yo 
on haaste myos tutkijoille, joiden tulisi pysy~ havaintoihin 
perustuvassa "totuudessa" hairahtumatta muodissa olevaan, 
vesivoimatuotannon vastustamiseen. 

12. Historiikki 

Historiikki Siika-, Pyha- ja Kalajoen kaytosta valmistuu vuoden 
1983 alkupuolella (Turunen 1983). Tyo on onnistunut erittain 
hyvin. Kiitos tasta kirjoittajan maist. Harri Turusen. Mita 
tyo antaa suunnittelulle? Mielenkiintoisia yksityiskohtia ja 

·. ehka perspektiivia suunnittelutyohon. 

Historiikilla ei ehka ole uutuusarvoa vanhemman suunnittelijan 
. kasissa, koska se on laadittu enemmankin niita varten, jotka 
eivat ole suunnitelleet eivatka siten perehtyneet Pohjanmaan 
jokien monimuotoiseen kayttoo~ useiden sukupolvien aikana. 

Historiikki on tarkoitus julkaista erillisena kirjana, jonka 
painos myydaan etukateen alueen kunnille ja erilaisille yhtei
soille. Historiikkia on jo esitetty palasina paikallisissa 
lehdissa (mm. Pyhajokiseutu). Tarkoituksena on, etta historia
tyo talla tavoin myos tuo tietoa ja edellytyksia asialliseen 
keskusteluun jokien kaytosta niin vesialan ammatti-ihmisten 
kuin alueen asukkaidenkin keskuudessa. 
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2.11.1982 Aarne Siren Kommenttipuheenvuoro 

Pohjanmaan vesistorakentamisen tutkirnus- ja kehitysprojektin 

palaute suunni t te 1 uun. 

Projektin valitiedot ja raportit antavat aiheen odottaa, etta 

se on kokonaisuudessaan ollut paikallaann. 

1. Kyronjoen kalatalousselvitykset 

Arviointi on mahdollista vasta kevaalla 1983. Tietoja on han

ki ttu pal jon. Hamm:istysta herattaa se etta niin vahan tiedetaan 

ennestaan. Valiraporttien tiedot ovat osittain epatarkkoja. 

2. Haskasmetalli- ja happamuustutkimukset. 

Kyr~njoen vesitutklmuksia on tehty kauan. Seinajoen ja Vaasan 

vesilaitokset ovat ottaneet raakaveden analyyseja vuosikymme

nia. Vetta on puhdistettu ja juotu vaikkakin joskus ~iuuta 

mutkistaen. Ei ole ollut mitaan pelattavaa. Mutta annas olla 

kun vesihallitus aloittaa tulvapengerrysten katselmuksen loy

tyy kaikki metallit. Toivottavasti ne nyt saadaan oikeaan suh

teeseen jaetuksi kaikkien kayttajien kesken. Tutkimuksessa 

odottaisi, etta myos vanhemmat tiedot kaytetaan hyvaksi. Vesi

naytteiden otto on mielestani liiankin runsasta. 

3. Elohopeatutkimukset 

Pohjanmaan ennestatinkin huono kalansyonti on s aatu loppumaan 

~ i a ;;tn no 1 1 i !·:i r~ i 1 1 a p e I o t t a v i l J a J e h t i u u L t s 1 11 a • ~ ~ u u n n l t. L e 1 i j an a 

odottaisi enernman vertailutietoja luonnonjarvista ja vanhem

mi~ t a tekojarvista. Kyronjoen jo 200 vuotta vanha teko jarvi 

Ko t ·j 1 arnp .i nr .i sher p, i SfH::t on pado t: Lu kallues~>a va i hce f;ua j F.! anta:L

si tj etoa. Joka tapauksessa 15 vuutta tekojar ven Lassa (Jn ple

ni aika, eika saL ajan elohopeaongelma tyrmaa niiden kalatalo

llt tc.l. 

4. Vesistorakentami sen aluetaloudelliset vaikutukset 

Selvi ty:::; vallvistaa t ird()n, cttUsu1n~l. tulvasucJ_jelut.y(il l"~ivA.t 

oJ.t· kansanta.l.oudel1isesti kannattavia pelkalla maata l oudella. 
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5. Turvelauttojen eliminointitutkimus 

Myos luonnon hajottava toiminta on tarkea. Turvealueiden 

ennakkotutkimus tulisi tehda kaikilla vedennoston alueilla. 

6. Jokivesistojen ilmastukset 

Luonnonmukaisten pohjapatojen ilmastustulokset olisivat kiin

nostavia. Pohjapadoista olisi tutkittava myos kalan kulku. 

8. Sa~nnostelyohjeiden kehittaminen 

Kyronjoelle sovellettu SARR-malli on antanut vv. 1981 ja 82 

hyodyllisia kokemuksia. Kevaan 1981 osalta ilmatieteen lai

toksen ~~[-:tdemaar f.iennuGtc~e t pi 1.. iva t hy v lrt mu t. tC;J l timpc) t i I. aennu:-;

te oli epaluotettava. Silti malli antoi riittavan tarkan tie

don altaiden tayttamisajankohtaan. Vaikka tulva oli kaksihuip

puinen voitiin toinen tulvahuippu ennustaa ja sen ajankohta 

maaritella viikkoa ennen 1-2 vrk:n tarkkuudella. Nain altai

ta pidettiin tyhjillaan ylivapun vaikka kukaan ei enaa usko

nutkaan uuteen tulvahuippuun. 

Vuoden 1982 tulva kesti lahes 1,5 kuukautta ja siina oli kol

me huippua. Ilmatieteen laitoksen saaennusteen tarkkuus oli 

tyydyttava ainoastaan lampotilan suhteen. Sademaaraennuste 

oli heikko. Altaiden taytto. jatettiin tulvan laskuvaiheeseen. 

Saaennusteiden epavarmuuden vuoksi ei tulvaennustemallia voi

tane kehj ttaa ka.i kissa ol ()f~uh l.ej ssa tarkakRi. Mall ic1 vo:i daan 

k~yttaa myos saannostelyvaihtoehtojen tutkimiseen. 

1.2. His l~ori ikki 

Vesistojen historiikki on taman paivan ihmiselle erittain 

tarkea. Monissa viraston k~sittelyssa olevissa asioissa olisi 

hyodyksi riittavan tarkka historiatietojen esittaminen. Se 

antaa uudelle hankkeelle fJerspektiivia, jolloin ymmarretaan et

teiv~t nyt suunniteltavat ole ainutkertaisia. 
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Keskustelussa tuotiin esille: 

Miten ilrnastuspatojen hapettavaksi vaikutukseksi on saatu 4-7 rng/1? 

Mittaamalla paden alapuolelta. 

Tutkimuksia ei kai ole julkaistu tasapainoisesti. Pelisaannoista 

pitaisi olla periaatteelliset ratkaisut. 

Tietoja on julkaistu sita mukaan kun niita on tullu~mm. vesihalli

tuksen monistesarjassa. 

Vesipiirien resursseja Pohjanrnaa-projektissa ei ole huomioitu, kitkaa 

on ollut monissa vaiheissa. 

Kyronjoen kalataloudesta on ollut ja on tietoa, mutta suunnittelija 

tietaa vasta v. 1983. 

Ruotsissa on todettu turvelauttojen haviavan ilman toirnenpiteita. 

Lokan altaan turvelauttaselvitys meni ilmeisesti pieleen. Laikarin 

jaapatotutkimuksissa hamrnastyttaa jaanpaksuuden lisaantyminen 25 %. 

Kyseessa on kohvajaa. 



Marjut Hertell 

SUUNNITTELOJOIDEN TIEDON TARVE JA HANKINTA SUUNNITTELU

PROSESSISSA 

Kornmenttipuheenvuoro Voitto Paalijarvi 
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Marjut Hertel! 

Vesiha11itus 

Vesistosuunnittelun j~ tutkimuk

sen yhteistyon kchittarninen 

1 - 2.11.1982, Ou1u 

SUUNNITTELIJOIDEN TIEDONTARVE JA TIEDON HANKINTA SUUNNITTELU
PROSESSISSA 

Vesiha11innossa se1vite1tiin kevtifi111 1982 suunnitte1ijoiden 
tiedontarvetta ja sen tyydyttamistii suunnitteluproscssin eri 
vaiheissa (Vesiha11ituksen monistesarja 1982:136 ja 137). 
Samalla etsittiin keinoja tiedonhankinnan tukemiseksi. Tar
kastelussa piti toisistaan erottaa nc tiedot, 
- joita ty6 edellyttUll, 
- jotka henki1o etuk~teistiet~yksensa lisaksi tarvitsisi . 

tyohonsa, 

- jotka han 1uu1ee tarvitsevansa tyohonsa ja 
- joita hAn kysyy ty6tiln varten. 

Suunnittelu11a pyrit~~n tuottamaan tietoa tietyn paamaaran 
toteuttamiseksi. Se voi kasittaa kaikki toteuttamista val

miste1evat toimet pfiatoksentekoa myoten seka 1isaksi tavoit

teiden toteutumisen seurannan. Ahtaimmillaan suunnittelu 
on keinojen etsimista ulkoa asetettujen tavoitteiden saa-
vu t tam is e ks i. 

Suunnitte1ijan tiedontarpeita tutkittaessa ovat keskeisia 
ongelmia: 

- miten suunnittelija kilyttHytyy, miten tyoyhteisot ja 
- r y hm 11 t t o j m i v at 

- miten suunnittcluproscssi johtaa tavoitteiden saavuttamiseen, 
mitka ovat tiedontarpeet ta11Bin, mitka ovat syyt tavoit
teiden ja tulosten croihin, 

- mika on suunnittelu~npilrist6n ja -toiminnan cri muotojcn 
suhde suunnittelijan omiin tavoitteisijn. 



Erityisesti tekniselle tiedolle on olennaista, etta 

suhteellisen suuri osa siita on kuvallisessa tai fyysi-

Ta .. m~ 11·sa··a" keskustelun J·a katse-sessa muodossa. a. 

lun merkitysta tiedonvalityksessa. 

2. 

Vesihallinnon suunnittelijoiden tietolahteet organisaation 

sisalla muodostuvat henkiloyhteyksista, julkaisuista ja 

lehdista, atk-rekistereista, arkistoista ja muista manuaa

lisista tiedostoista, kirjastoista ja henkiltlkohtaisista 
kokoelmista (liite 1). Henkiloyhteyksien osalta vuosittai

nen suunnitteluohjelma virallistaa tiedonvaihdon kunkin 

suunnitelman vastuuhenkilon (vesitoimistossa) ja yhdyshen

kilon (vesihallituksessa) seka muiden suunnitteluun osallis

tuvien yksikoiden v~lilltl. Julkaisuilla valitetian tietoa 
vesihallinnossa tehdyistH tutkimuksista, suunnitelmista 

ja toimenpide-ehdotuksista. Tiedotuslehdissa esitellaan 

uudet tyoryhmat, projektit, julkaisut, kollegion paatokset 

jne. Atk-rekistereiden kayttoon tarvittavia paatteita on 

vesihallituksella seka toistaiseksi noin puolella vesipii

rien veistoimistoista. Eraiden rekistereiden alueelliset 

perustiedot ovat vesitoimistojen kaytettavissa myos manu

aali~essa muodossa. Vesipiirien vesitoimistot ovat itsenai

sia arkistoootuodostajia ja ne ovat liittaneet arkistoihinsa 

erilaisia kortistoja tarpeen mukaan. Vesihallituksen kir

jaston kokoelmat karttuvat noin 3 500 niteell§ vuosittain. 

Kirjastoon tulee ltihes 300 aikakausilehtea, joista ulk?mai

s:ia on noin puolet. Kirjaston uutuust.iedote ilmestyy kuukau

sittain. Kirjasto suorittaa myos rajoitetusti tiedon- ja 

kirjallisuusviitehakuja. Eri ty6yksik6ill~ on lisaksi omia 

kasikirjnstojaan. llenkilokoht[lisissa kokoelmissa on mm. 

kasikirjoja, julkaisuja sekU suunnitteluasiakirjoja ja muu

ta "harmaata kirjallisuutta", jaljenteita ym. aineistoa 

s e k ti k o r t i s to j a . 



~.-.. 

3. 

Vesihallinnon suunnittelijoiden ulkoisia tietol~hteita ovat 

valtion viranomaiset ja laitokset, kunnalliset viranomaiset 

ja yhteisot seka korkeakoulut ja yliopistot. Vesialan tie

tea saadaan myos .. vesie.nsuojeluyhdistyksilta, muilta yhdis
tyksilta ja liitoilta sek~ teollisuuslaitoksilta, konsultti

toimistoilta jne. Suunnittelukohteisiin liittyvaa tietoa 
saadaan lisaksi u~ .ein yksi tyisi;I. ta henkil<:Sil ttl. 

Ulkomaista tietoa saadaan myos vesihallinnon kansainvalisen 

toiminnan kautta seka suunnittelijoiden osallistuessa kan

sainvHlisiin kokouksiin, tutustumismatkoihin j:1 kursseihin. 

Tiedontarvetutk~muksessa pyrittiin suunnit~elijoiden mieli

kuva suunnittelutapahtumasta sekR heidln tiedontarpeensa ja 

tiedonhankintansa tlbnlin tapahtwnan eri vaiheissa saamaan 

selville syvahaastattelulla. Samalla haluttiin selvittaa mit

ka tekijat muovaavat ko. mielikuvaa ja mitka seikat vaikutta
vat tiedontarpeeseen ja -hankintaan. Haluttiin myos tutkia 

eri suunnittelutasojen kytkeytymista toisiinsa. 

Syvahaastattelun kohteiksi valittiin jarvien kunnostuksen 

suunnittelijat seuraavista syistti: 

Ala on uusi ja kehittyva, ja uuden tiedon tarpeen voi olet

taa olevan suuri. 

Alalla ei viela ole traditiota, joka sanelisi hyvaan suunni

telmaan tarvittavien tietojen laadun ja maaran. 
- Alan suunnittelijoiden joukko on suppea, joten haastattelu 

voi olla mclko kattavu. 
- Kunnostuksen suunnitteluun osallistuu henkiloita usealta 

organisaation tasolta, joten tasojen croja ja tasojen vali

sia yhtcyksi.~ vo.idaan tutkia. 

Jarvien kunnostuksen suunnittelu on paaosin ollut hanke

s uunni tte lun, j ossa sel vi tet[Uin yksi tyi skoh taises ti tekniset 

ratka.isut, arvio]daan toi.micn kustannukset ja vaikutukset 

seka selvitetaan hankkeen toteuttami.sen oikeudclliset edelly

tykset. Sen osuus on ollut alle 5 ~ vesihallinnon 



suunnittelukustannuksista. Vuoden 1982 suunnitteluohjel

man mukaan kaynnissa on runsaat 20 jarvien kunnostushanket

ta, joihin osallistuu vesitoimistoissa noin 15 suunnitte

lijaa (vastuuhenkilot) ja joiden suunnittelua ohjaa ja tar

kistaa vesihallituksen suunnittelutoimistossa kolme suun

nittelijaa (yhdyshenkilHt). LHhes kaikki jtlrvien kunnostuk

sen suunnittelun vastuuhenkilot ovat diplomi-insinooreja 

tai insinooreja. Yhdyshenkiloilla on joko luonnontieteel

linen tai tekninen koulutus. 

4. 

Haastateltavina oli yhteensa kahdeksan kunnostuksen suunnit

telijaa kuuden vesipiirin vesitoimistosta ja kaksi kunnos

tuksen suunnittelijaa vesihallituksen suunnittelutoimistos-

ta, eli noin 65 % kunnostuksen suunnittelijoista. 

Lisnksi haastateltiin kahta muiden kaytttlmuotojen suunnit
telijaa suunni.ttelutoimistossa. Haastattelut kestivat kes
kirn~arin kolme tuntia. Apuna kaytettiin kysymysrunkoa. 

Syvahaastattelun tulosten pohjalta tehtiin taydennyshaastat

telu, johon haastateltaviksi valittiin vesihallituksen 

suunnittelusihteeriston, suunnittelutoimiston, kirjaston 

seka vesipiirin vesitoimiston edustajat. Naita haastatelta

via oli yhteensa kuusi. Heita pyydettiin ottamaan kantaa 26 

vaittamaan seka 22 tyon aikana esille tulleeseen keinoon 

suunnittelun tiedonhankinnan tukemiseksi. Nama haastatte

lut kestiva.t keskimaarin tunnin. 

Tuloksiin saattaa vaikuttaa se, etta syvahaastateltuja 

oli vain 12, vaikka heidlln joukossaan olikin suurin osa jHr
vien kunnostuksen suunnittelijoista (65 %). Taydennyshaastattelu 

oli myos suppea, kuusi haastateltavaa, jotka kuitenkin eli

vat aiheen kannalta oJeellistcn organisantion osicn edus

tajiao 

Tulosten mukaan vesihallituksessa kunnostuksen suunnitteli

joilla on sekti hallinnollisia etttl kunnostukseen liittyvia 

asiantuntijan ja tarkastajan tehtavia. Vcsipiirien vesitoi

mistoissa j~iriricn kunnostus on yleensa vain eras suunnitte

lijan tehtilvlsta ja vic tt.Jvallisest.i. 3lle 20 ~' hanen tyo

ajastaan. Suunnittelijoiden mielesta heilla on liian vtihan 

aikaa syventya eri suunnittelutehtaviin. 



Suunnittelijoiden mielikuva suunnitteluprosessista nnyttnn 
olevan erilainen vesihallinnon eri tasoilla. Kokemuksen 

lisaantyessa mielikuva ilmeisesti kiteytyy yha selvemmiksi 
kokonaisuuksiksi. Todellisuudessa kaikki suunnittelijat 
osallistuvat samanaikaisesti useisiin erilaisiin, eri vai
heissa oleviin suunnittelutoihin. (kuva 1) 

s. 

Suunnitelman vastuuhenkil6lle vesipiirin vesitoimistossa 
ovat ' oleellisimpia esiselvitys ja hankesuunnittelu, (kuva. 2) 
Esiselvityksessa arvioidaan hankkeen toteuttamiskelpoisuus 
eli kuinka tarpeellinen se on, onko silla riittavasti kan
natusta, jKrjestyyko sen rahoitus ja onko se teknisesti 
mahdollinen. Tam~n vuoksi ovat neuvottelut asianosaisten 
kanssa ja yhteys vesihallitukseen oleellisia. Kunnostusmah

dollisuuksien arvioimiseksi tarvitaan tietoja vesiston 
historiasta ja nykytilasta. Naita kootaan aluksi vesitoi

miston henkiloilta ja arkistosta seka taydennetaan maasto
kaynneilla. 

Hankesuunnittelussa tarkennetaan tavoitteet seka kerataan 

riittavat tiedot vesistosta ja sen kaytosta. Naiden 
pohjalta kehitellaan vaihtoehdot, arvioidaan niiden vai

kutukset ja kustannukset seka vertaillaan eri vaihtoehtoja 

toisiinsa. Toteutettavaksi suunniteltava vaihtoehto vali

taan yhdessa asianosaisten kanssa. Samalla pyritaan yksi
mielisyyteen sopimuksista ja suostumuksista. Hankesuunnit

telu paattyy suunnitelma-asiakirjojen kokoamiseen suunnit
telutoimiston tarkastusta varten. 

Suunnitelman yhdyshenkilo vesihallituksen suunnittelutoi

mistossa hoitaa asiantuntijan ja tarkastajan t<.'htavia. 
Htlnelle olecll i.si.mpia tapl1htumia ovat hankkeen ehc.lottaminen 

suunni tteluohj Ee~lmaan . . mik~i vaati j sen toteuttamiskel-

poisuuden arvioinnin, ja hankesuunnitelman tulo suu~nittelu

toimiston tarkastettavaksi. (kuva.. 3) 

Tyossaan haneJle on tarkeatfi vanhojen hankkeiden analy

sointi. ja uudeH ulkopuoliscn t.iedon saamincn. 'l'oteutta-
m ·i s k e 1 p o i s u u de n a rv .i o ·i n t L1 v (;I r ten han my us lHtl ua i s i 



tietoja suunnittelukohteesta riitt~van ajoissa. 
Suunnitelman tarkistuksen helpottamiseksi han haluaisi 

6. 

jo varhaisessa vaiheessa ottaa kantaa tarvittaviin perus

selvityksiin, tutkittaviin vaihtoehtoihin ja niiden mah

dollisiin vaikutuksiin. Tehtliv~ edellytt!Hl alan kehityksen 

seuraamista, aiempien hankkeiden tulosten arviointia ja hy-
--- o "• • _ ............ ......-... • a • - ----·~- ~· ,_..._..______ .,.• o ,......,.._ ___ • 

vi~ yhteyksia erikoisalojen asiantuntijoihin. 

Tutkimuksessa ei haastateltu rakennusmestareita eika muuta
kaan avustavaa teknista henkilokuntaa. Muiden haastateltujen 

vastaukset viittaavat kuitenkin siihen, ettti heidan mieli
kuvansa suunnitteluprosessista muodostuu jasentyneista teh
tavakokonaisuuksis ta. (kuva 4) 

Suunnitteluprosessin tiedontarve muodostuu siihen osallis
tuvien etuk~te~stietgmyksest~ ja tarvittavasta lis~tiedosta. 
Suunnittelijan kokema tiedontarve perustuu hanen mieliku

vaansa suunnitteluprosessista seka hanen henkilokohtaisiin 

ominaisuuksiinsa kuten persoonallisuutensa ja tavoitteisiinsa. 
. . . . . _.. .... . . 

Suunn1ttelijan huomio kesKittyy luonnollisesti hanen omaan 

osuuteensa ja suunnitteluprosessin kokonaisuus jaa ehka hah
mottumatta. Talloin hanelta usein unohtuvat muiden suunnit
teluun osallistuvien tiedontarpeet, jotka han saattaisi hel

postikin tyydyttaa. Yleensti ei pyrita erinomaiseen, vaan hy

vaan tai tyydyttavaan suunnitelmaan, joka tehdaan kohtuulli
sessa ajassa. 

Kaikilla kunnostuksen suunnittelijoilla on oma henkilo

suhteis.i.i.n perustuva tietoverkkonsa. Sen yllapito vaatii 
kuitenkin tiettya vastavuoroisuutta~ Jos verkossa on maan
tieteellisia tai tiedon alueita koskevia aukkoja, jaavat 
naihin ·1 i i.tt·yvUt tit~d.ot helpnst i s~wnatta. Tietoa hactann 

ensin omista kokoelmista, sitten ty6yksikon tiedostoista, 

omasta tietovcrkost~ ja sitten kolJcgojen ja e~imiehen 
tietoverkoista. 

Suunnittelija ei yleensli ala vtilitt6rnRsti hakea tietty§ tie

toa huoma ttuaan tarv i tscvans a s i t~i, mi ka 1 i hanclla on mui ta 

tehtlivili ja on hyodylliscmptia ktiytt~li aikaansa niihin. (kuva 5) 

". 



7. 

Htln lykkfta tavallisesti tiedon aktiivista etsinta~, kunnes 
ongelma tulee ajankohtaiseksi. lHin pit~H:i kuitenkin tiedon

tarpeen mielessa~n ja saattaa saada sen tyydytettya tyonsa 
kuluessa tai sattumalta keskustellessaan jonkun kanssa. 
Tieto saattaa rnyHs tyHn kuluessa osoittautua tarpeettomaksi 
ennen kuin sita aletaan etsia. Jos tiedon saaminen kuitenkin 
tuntuu valttamattBmalta toiden etenemiselle, pyrkii suun

nittelija selvittamatln, onko kyse olennaisesta tiedosta 
eli paljonko sen puuttuminen vaikuttaa suunnitelman tasoon 
ja lopputulokseen. Tassa han kayttaa omaa kokernus
taan ja ottaa mahdollisesti yhteytta asiantuntijaan, esimie
heensli jne. Ti!ssll vaiheessa ei tavallisesti vtlliteta tuota 
puuttuvaa tietoa, vaan vain keskustellaan lyhyesti sen mer

kityksesta. Jos tietoa arvioidaan taysin epaolennaiseksi, 
raukeaa tiedontarve. 

Mikali suunnittelija silti lopulta joutuu hakemaan tietoa, 
riippuu hanen kayttaytymisensa hanen aikaisemmasta kokemuk

sestaan: seka ammatillisesta patevyydesta etta eri tieto

lahteiden t:uttuudesta. Tuttua tietolahdetta pyritaan aina 

kayttamaan, mikali se vain on rnielekasta. Jos kaivattu 

tieto on peraisin alalta, jota suunnittelija ei tunne, 

han pyrkii tutustumaan tahan kayttaen esim. alan alkeiskir

jallisuutta, katsauksia ja yhteenvetoja. Aiheeseen voidaan 

tustua myos kursseilla tai aikaisempia suunnitelmia ja tut

kimuksia selaarnalla. Tarkoituksena tassa on pystya jasenta
maan aihepiiri sekl puuttuvan tiedon merkitys ja paikka siina. 
Neuvoa kysyttlan myos ylcensll sopivilta ystftviltli. 

Kun tiedon etsija hallitsee aihepiirin han ottaa ensin 

yhteyttH sop .iviin ysttivi i.nsa ja kolleegoihjnsa. Tarl<Joituk
sena ei ole alnoastaan saada vihjeitfi siitti, mista puuttuva 

tieto mahdollisesti loytyisi. Usein on ainakin yhta tarkeaa 
talla tavoin punnita kasi tystaan ongelmasta ja sen taus

tasta. Nain voi myos vtilttyH csittamastti "tyhrnia" kysymyk
sia "va~irille" henkiJoille. Samal.la saavat ystnvat myos 
tiet!.Hi ongelmasta ja he voivat myohemrninkin lahettaa aihee

seen l.i.itty v i:i tietoja ja vi.hjeitU. Vast(l taman ehka pitkal
l i senkin valmistautumiscn jtilkeen, otta (J tieclon etsija 

yhteytta asiantuntijaan tai muuhun mahdolliseen tietolah
teeseen. 



8. 

Tietokentan hahmottamisen ja olennaisten tietojen tunnista-

misen useat suunnittelijat kokevat siis ongelmalliseksi. 

Heidan mukaansa koskaan ei voi olla varma, etta on saanut 

kaiken tarvittavan tiedon. Oman ammattitietonsa reuna-alueil

la suunnittelijoiden pulmana on, ovatko he ymmartaneet saa-

mansa tiedon oikein. 

Suunnittelijoiden tiedonhankinta ja valmistautuminen siihen 
riippuvat siis: 

- ajan hyBdyllisimm~sttl k~ytosta, 

- tiedon oleellisuudesta suunnitelmalle, 

- tiedontarpeen tuttuudesta, 

tiedonlahteen tuttuudesta ja 

- aihepiirin hallinnasta. 

Malli selittaa myos ilmaistun tiedontarpeen kiireellisyyden, 

joka on lahes saantona suunnittelutyossa. Tiedontarpeen 

olennaisuuden arvioiminen puolestaan korostuu suunnittelu

kokemuksen ja kiireen myota. 

Teoreettisesti voitaisiin ajatella, etta suunnitteluun osal

listuva henkilo erittelisi jokaisen henkil6kohtaisen tyo

prosessinsa vaiheen kohdalla eri tiedontarpeensa ja sovel

taisi sitten niihin vuoron peraan ko. tiedonhankintatapaa. 

Taman ja tyoprosessin yhdistaminen tuntuisi siis antavan 

eraan selitysmallin suunnittelijan tiedonhankinnasta. Malli 

tulisi taydellisemmHksi jos sen osina olisivat suunnittelijan 

kaikki samannikaiset tyi)proscss.it. 

Suunnittelijan tiedonhankinnan tukerniseksi ttiytyisi siis var
mistao ensin, etta hanen rniel ikuvHnsa .suunnittcluproscssista 

ja sen tavoittei.sta seka omasta osuuJcstaan s.iina on ri.ittava.n 

todenmukainen. Hanen tulisi ennakoida valtaosa eri tiedontar

pejstaan ja arvioida niiden oleellisuus jo varhain. Talloin 

han voisi pita~ nama tiedontarpeet mielessa~n Ja saisi usein 

suuren osan niist~ tyydytetty~ tyan kulucssa t~1i sattumalta 

ermen ku:in nc muuttuisi.vat ntfUirfi~iviksi. SuunnjtLc.luprosessin 
ja sen tavoilteidon ··.vlvent!illtint:n voisi onnj:~llln mnt. jnusta

van :;uunnitteluohjciston avu.lla. 



9. 

"Sattumalta" tulevantarpeellisen tiedon osuutta voidaan lisa

ta toimittamalla suunnittelijalle sopivaa aineistoa sopivassa 

muodossa. Suunnittelijoita pitaa myos opastaa artikkeli- ym. 

kopioiden, suunnitclmien, piirustusten ja muun tlrkeln materi

aalin jlrjestlmisessl ja slilytt~misessa, jotta se on helppo 

saada nopeasti kayttoon. 

Suunnittelijan taipumus kayttaa tuttua tietollhdetta saattaa 

saastaa aikaa. Kaytettyjen tietolahteiden taso pitaisi kui _~-~n..:-- ·- · ·

kin tarkistaa. Suunnittelijoillc pitiisi my6s erityisesti osoit

taa uusia tietolahteit~ ja opastaa naiden kaytoss~. 

Tutustumista ammatillisiin reuna-alueisiin voitaisiin helpot

taa mm. kirj~- ja j11lkaisuluette1oilla sck~ yhtecnvecloilla, 

joita asiantuntijat olisivat koonneet etuktiteen tlrkeimmistA 

aihepiireista. Myos organisaation kirjastojen kokoelmien si

salt6a ja niiden kayton tuntemista pitaisi kehittaa talta kan

nalta. Suunnittelijoiden yhteyksia ulkopuolisiin eri alojen 

laitoksiin ym. pit~isi rohkaista. 

Suunnittelijoiden tapa kysella ensimmaiseksi ystavilta ja hy

vilta tyotovereilta tulee parhaiten hyodynnettya, mikali tie

toverkkoja heidan valillaan vahvistetaan mm. tapaamismahdol

lisuuksia lisaamalla. Myos tietoa valittavien ja kasittele

vien yksikkojen kuten vesihallinnossa kirjaston, arkistoa ja 

rekistereita hoitavien yksikoiden ja suunnittelu- ym. toimis

tojen o1isi pyrittava sijhen, etta niiden henkilokunnan jase
net kuuluis.ivat nwhdolllsimman moneen tietovC'rkkoon. 

Eri vaiheissa olevien kunnostushankkeiuen nakeminen ja seu

raamincn anta i s .i real "i.st ista pcrust L('ton kunnostukscsta. 

Tchokkaimndn ticto vnli.ttyy, jos hanketta csittc.levi.it .sck!i 

se~ suunnittelija, rakentaja cttti kfiytt§jll. Kuvien ktiytt6ti 

fyjsisen ticuon s iirrossa pit~isi lis~til. 

. . --~· 



10. 

Hyvia suunnittelun seka kirjallisen etta suullisen tiedonvaih

don tukijoita ovat koulutuspaivat, erilaiset luettelot oheis

tietoineen asiantuntijoista, atk - ym. tiedostoista, kaynnis
s~ olevista ja valmiista suunnitelmista, kirjaston palveluis

ta ym. 

Suunnittelun tiedonhankintaa ja -muokkausta voidaan tehostaa 

rnyos kayttllmlilla tahan entisttl enemm§n vesihallinnolla jo 

olevia erilaisia laitteistoja, kuten keskustietokonetta ja 

sen p~Httcitll, sanojenktisittclylnitteita ja videota. Sanojen

k~sittelylaitteidcn yhdist§minen keskustietokoneeseen ja plat

teiden kaytto ulkoisen tiedon hankintaan ovat selvityksen ar

voisia aiheita. 

Tutkijoiden ja suunnittelijoiden tiedonvaihtoa voidaan edella 

esitetyn mukaan tukea monin keinoin. Tutkijoilla on useiden 

selvitysten mukaan toisenlaiset tavoitteet, tyotavat ja tie

donhankintakeinot kuin suunnittelijoilla. Tutkijoilla on 

myos usein enemman aikaan syventya samaan tehtavaan. Yhteis

ymmarryksen ja tiedonvalityksen edistamiseksi tutkijoiden ja 

suunnittelijoiden pitaisi siis tuntea paitsi omat myos tois

tensa tyoprosessit paremmin. Talloinsuunnittelijapystyisi 

realistisemmin arvioimaan tutkijan mahdollisuuksia perus

tietojen ker~Ujtinti ja antajana sekll asiantuntijana tietyssti 

tapauksessa. Tutkija ~1rnartRisi puolestaan paremmin minka

laisia ja missa muodossa olevia tietoja suunnittelussa tarvi

taan. Aikatekijli on ttissti t§rketi esim. tutkimustyo ennen 

suunnittclua (perustieto), sen aikana (asiantuntijat, vai

kutusten arviointi) ja sen jalkeen (seuranta). 

Kun suunnttelija tiedostaa tiedontarpeensa pitUisi hanen 

miettia onko kyseessa ehka uusi tutkimuskohde. Tutkimuksen 

tarve pitaa selvittaa ajoissa, jotta tulokset ehtisivat 

ky s e is t ~i s uu n n i t t e lu a h yo d y t t ti.m a an . T u t k i j a v o j s i to is a a 1 t a 

tuoda osuutensa seka suunnittelijan "sattumalta" saamaan 

tietoon ett§ suunnitteluun tarvittavan tiedon olennaisuuden 

orviolntiin. MyUs kirjaston tai muun tietopalvelun osuutta 



t~ssa olisi lisattava. Uhratut resurssit saadaan takaisin 

vapautuneena suunnitteluaikana ja kehittyvina suunnittelun 

tuloksina. 

11. 

Mahdollisten tietolahteiden sislllollinen ja toiminnallinen 

taso on tarkistettava. Suunnittelijat eivat kayta suurta 

osaa vesihallinnon atk- ja muista tiedostoista siksi, etta 

tiedot ovat taltiointiin sopivassa, mutta eivtit suunnitte

lijoille vaivattomassa muodossa. Jotta tiedostot muotomtui

sivat kayttokclpoisiksi on tiedon kayttajan oltava myos 

tiedon istlntH. Suunnittelijoiden ja vesipiirien osuutta tie
don tallennuksessa olisi lisattavtl1 mikali halutaan suunnit

telun tarpeita palvelevia tiedostoja. 

Uusien tai harvemmin tarvittujen tietolahteiden kaytossa 

voivat opastusta kirjaston ohella antaa tutkijat omien 

erikoisalojensa osalta. Tmisaalta seka suunnittelua etta 

tutkimusta hyodyttaisi yhteyksien avaaminen sopirnuksilla 

vesihallinnon paltteilta kansanvalisiin tietopankkeihin. 

Taman yhteyden hoito kannattaisi ainakin aluksi keskittaa 

yhdelle henkilolle, niin kauan kun tarvitaan vain pari tie

donhakua kuussa. Suunnittelijat eivat viela ole oppineet kayt

tamaan tiedonhakuja laajemrnin hyvakseen. 

Suunnittelijan amrnatilliset reuna-alueet ovat usein tutki

joiden erikoisaloja. Tutkijat voivat tukea niihin tutustu

mista seka suppeilla kirjallisuusluetteloilla etta yhteen

vcdoilla. Vah~iisimmillailn tHma tuki voisi ella erikoisalan 

perussanasto, joka auttaisi suunnittel.ijaa ymmilrttimaan tut
kijan antarnia tietoja. 

Suunnittelljolden llcnkilUkolltaisi..in tietoverkkoihin pittlisi 

kuulua riittavasti muiden alojen edustajia, myos tutkijoita. 

Luettelo vesihallinnon eri alojen asiantuntijoista helpottai

si yhteydcn ottoa. Koska tapaaminen . vaikuttaa asenteisiin 

ja luo eri ryhmille yhteistfi kielt§, pit~isi esim. tutkijoiden, 

suurmittelijoicien ja rakentajjcn yhteisia koulutuspaivia li-
s ~ it !i • 



12. 

Tietojen antaminen ei nti.y tietolahteen tyotuloks:in~ . kuten 
valmistuneina tutkimuksina tai suunnitelmina. Taman vuoksi 

tietojen antamiseen ollaan usein valmiita uhraamaan vain 
hyvin rajoitetusti aikaa. Tietojen antamiseen ja neuvomiseen 
kuluva aika pi tais i ainakin voida kirj ata tyoaik:a.lo~alc-. 

keeseen ja tlllA tavoin tunnustaa sc tyotehtlvHksi. 

Vesihallinnolle pittlisi kuulua vesialan kotimaisen ja ulko
maisen tiedon seuraaminen, valittaminen ja kayttamincn. Suun
nittelijoita pitaisi kouluttaa etsimaln ja vaatimaan ajan
kohtaista tietoa nykyaikaisin keinoin, jottei tiedonhankin
nassa tarvitsisi pitaytya pelkastaan traditionaalisiin 
tapoihin: 

US, Ilta Lehtj 26.10.1982 
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Informaatiopalvelujen kaytto 

Pipsa Poikolainen 

Vesistosuunnittelun ja tutki
muksen yhteistyon kehittamis
ta koskeva koulutustilaisuus 
·1.-2.11.1982 Oulussa 

1. VESIHALLI'IDKSEN KIRJASTO- JA TIETOPALVEllJT 

Vesihallituksen kirjasto- ja tietopalvelut talla hetkella ovat: 

- lainaus 
julkaisujen ja jaljenteiden toimittaminen omista kokoelmista 

kaukopalvelu 
julkaisujen ja j~ljenteiden hankkiminen muista kirjastoista 
ja niiden toimittaminen omista kokoelmista muille kirjas
toille 

- k~sihaut kirjastossa olevista hakuteoksista 
selYitys voi koskea joko jotakin aihetta tai kirjoittajaa 
tai julkaisijaa 

Kirjastossa olevat hakuteokset ovat seuraavat: 
Analytical Abstracts 
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, Part 1: 

Biological Sciences & Living Resources 
Dokumentation Wasser 
Geotechnical Abstracts 
Hydro-abstracts 
Hydro-index 
Literaturberichte tiber Wasser, Abwasser, Luft und feste Abfallstoffe 
Marine Science Contents Tables 
Pollution Abstracts 
Selected Water Resources Abstracts 
Svensk miljoforskning, projekt- och rapportkatalog 
VA-nytt 
WRC Information 
Baltic Marine Environment Bibliography 
~y!!r.21.2~ s.!_a _b.!, b]:i,2~a,!i,2i _!a_ S,!U£a~Y.!, s_1a_ m_!i_!t~: 
Belgia 
Hollanti 
Israel 
Itavalta 
Japani 
Puola 
Ranska 
Romania 
Ruotsi 
Saksa 
Suomi 1934-1959 ja 1960-1970 
Sveitsi 
'rsek:koslovakia 
Unkari 
USA 

' ,. 
f 0 
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!o1i~aisia_vii!ejulk~i~uja~ 
Tekniikan aikakauslehti-indeksi TALI 
Valtion tilastojulkaisut 
Valtion virallisjulkaisut 
Valtion komiteanmietinnot 
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- atk-hakujen valittaminen palvelukeskuksiin 
useimmiten on kyse kirjallisuusviitteiden hausta, mutta esim. 
kemian alalta voidaan hakea tietoja myos ns. fak:tatietokannoista. 

- lehtikierron hoitaminen ja sisallysluettelokopioiden toimittaminen 
toimistoihin ja vesitoimistoihin 

sisallysluettelokopioita voidaan hankkia myos toisista kirjastoista 
julkaisuista, joiden seuraamista pidetaan tarkeana, mutta joissa 
harvoin on oman alan artikkeleita. Tama koskee nimenomaan sellaisia 
"vieraan" alan lehtia, joita ei voi seurata vesihallitukseen 
tilattavien sisallysluetteloita julkaisevien viitejulkaisujen avulla.. 

- uutuustiedotteen toimittaminen 
uutuustiedote ilmestyy 10-12 kertaa vuodessa. Siina on paitsi 
kirjastoon tulleet uudet julkaisut myos bibliografiset tiedot 
kirjastoon tulevien kotimaisten kausi- ja kokousjulkaisujen 
vesialan artikkeleista ja esitelmista. 

Kirjaston henkilokunta 1.11.1982: 

kirjastonhoitaja 
kirjastoapulainen 
tsto.ins., informaatikko 
tutkija 
kirja~tosihteeri 

Pirjo Lipponen 
Anna-Liisa Makitalo 
Pipsa Poikolainen 
Vilke Pursiheimo 
Kristiina Saarinen 

(tietopalvelu) 
(19.4.1983 saakka) 
(lainat, kaukopalvelu) 

2. ULKOPUOLISET TIETOPALVELUT 

Kaikki kirjastot sisallyttavat toimintaansa normaaleihin kirjastopalTe
luihin kuuluTana myos sellaista palvelutoimintaa jota voitaisiin kutsua 

.'tie-topalveluksi. Yleensa kir jastot kui tenkin ilmoi ttavat suori ttaYansa 
;~ t~etopalvelua vain mikali niilla on mahdollisuus atk-hakuihin tieto

pankeista tai niilla on resursseja manuaalisten hakujen suorittamiseen 
h~teoksista. 

S·~~aavaan olen kerannyt tietoja Tesipiirien keskuspaikoissa BijaitseYista 
kir:Jastoista, jotka tar joava.t tietopalvelua. Tie dot ovat suoraan julkai
susta "Suomen tieteellisten kirjastojen opas". Liitteessa 1 on esitetty 
tietojen jarjestys. 

Helsinki: Eduskunnan kirjasto 

1 . ' . 
~ ' 

~~··. ' 
:: •11'1. ~· ~·~ 

Geologisen tutkimuslaitoksen kirjasto 
Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto 
Helsingin teknillisen korkeakoulun kirjasto 
Helsingin yliopiston kirjasto. Luonnontieteellinen osasto 
Laaketieteellinen keskuskirjasto 
MaatalouBkirjasto 
Metsiilcirjasto 
Va.l tion teknillisen tutkimuskeskuksen informaatiopalvelulai tos 

·' . . 
.• r,~'L,:l.:: 



27 EDUSKUNNAN KIRJASTO 

01 E 
02 Alksdagsblblloteket 
03 Library of Parliament 
04 Aurorank. 6 
05 00102 Helsinki 10 
01 90·4321, ohivallnta 90-432 •.. : neuvonta 3431, 

lalnaustolm. 3422 Ja 3423, avokokoelma 

3445, lukuaallt 3442, kaukopalv. 3450 ja 
3451, kotlm. vlralllsjulk. 3468 ja 3487, kan· 
aalnvll. jlrjestOJen Julk. 3471, klrJ.holt. 
(luett.) 3402, klrj.holt. (kokoelmat) 3403, yll· 
klrJ.holt. 3401 

07 121464 ekirj sf 
08 t.ainaustolm. ma-la 9-18, lukuaallt ja avo

kokoelma ma-pe 9-20, Ia 9-18 (ma-pe 
9-16) 

09 1872 
11 Slalklytto- ja kotllalnauaolkeua kalkllla, 

mm. kuraslklrjoja el lalnata 
12 Ace 
13 Tledonhakua kotl- ja ulkomalalata vlralll• 

julkalsulsta, kansalnvlllaten jlrjestOjen jul· 
kalsulsta 

14 Olkeus- ja yhtelskuntatleteet 
15 Erl malden valtlopllvAaslaklrjoja, lakl- ja 

asetuskokoelmla, komlteanmletlntOJI sekl 
Vhdlstynelden Kansakuntlen ja sen erltyla· 
jlrjestOjen, UNESCOn, OECOn, Euroopan 
yhtelsOjen ja Euroopan neuvoston ym. kan
aalnvallsten jlrjestOjen julkalsuja (vlrallls· 
julkalsujen valhtokeskus ja YKn talleklrjaa
to) 

18 419000 nld., 12000 hm 
17 378 kotlm., 793 ulkom. alkakaua- ja sana

mal. 
18 Eduakunnan arklsto (klytettlvlssl erlkola· 

luvalla): valtlopllvltyOsaa syntyneet asia· 
klrjat v. 1863-64 valtlopllvlstl all<aen aekl 
mm. Mechellnln ja Haatajan kokoelmat, An· 
tellln valtuuskunnan pOytlklrjat ja tlllt sekl 
tasavaltalalsten ja monarklstlen arklstot 
vuodelta 1918. Mlkrofllmlkokoelma: osa 
eduskunnan arklstoa, Suomen puoluelden 
pAI·Ainenkannattajat, Suomen tletotol
mlston arklsto 

19 Jlljennel. (ltsepalv.), mf suurennusl. 
20 Yllklrj.holt. FL Eeva·Malja Tammekann, 

klrj.holt. VTM Anna-Malja Kurlkka (luette· 
lolntl) ja FM, OTK Ella Junnlla (kokoelmat ja 
palvelu), kotlm. vlralllsjulk. FM Kaarlna Put
tonen, ulkom. vlralllsjulk. VTK Jorma Hlrsl
vuorl, kansalnvll. jlrjestOjen julk. VTM Mar
jatta Halml, kaukopalv. FK Marjatta Latvus, 
klrjaatoslht. merkon. Marjatta KytOII 
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c& GEOLOOISEN TUTKIMUSLAITOKSEN 
KIRJASTO 

01 GT 
02 Geologiska forsknlngsanstaltens blbllotek 
03 library of the Geological Survey of Finland 
04 Kivlmiehentle 1 
05 02150 Espoo 15 
06 90-46931, lalnaus 4693233, kaukopalv. 

4693231, lnformaatlopalv. 4693232 
07 123185 geolo sf 
08 8-16.15 (8-15.15) 
09 1885, nyk. nlml 1946-
11 K~yttOolkeus kalkllla 
12 AeC 
13 Takautuvia klrjalllsuusselvltyksll (SOC), 

tiedonhakua sop. muk. 
14 Geologia ja sen llhitleteet 
15 Geologlsia karttoja 
18 93027 nid., 1259 hm 
17 55 kotim., 758 ulkom. kaualjulk. 
18 90 filmikorttla, 14614 karttaa 
20 Klrj.hoit. FM Hetka Lauerma, lnformaatlkko 

FK Stiina SeppAnen 

12 HELSINOIN KAOPPAKORKEAKOULUN 
KIRJASTO 

01 K 
02 Helslngfors handelshOgskola. Blblloteket 
03 The Helsinki School of Economics Library 
04 Pllklrjasto Runeberglnk. 22-24, kuraalklr· 

jaoaaato Runebergtnk. 14-18 
06 00100 Helsinki 10 
08 Pllklrjasto 90-441291, auoraan 448864, 

kursslklrjaoa. 9Q-.Wl211 
07 122220 econ sf 
08 Lukukauslen alkana lainausosastot ma·pe 

11-18, Ia 9-14; lukusallt ma·pe 9-20, Ia 
9-14 (piAklrjasto ja kursslklrjaos. ma-pe 
14-19.30) 

09 1911 
11 SlslkAyttO- ja kotllainausolkeus kaikllla 
12 AabcefC 
13 Takautuvla klrjalllsuusselvltyksiA (Lock· 

heed, SOC, ESA-QUEST, Scan net), ST J-pal· 
velua, omla tledostoja 

14 Taloustleteet, oikeustlede, talousmaantle
de, talousmatematllkka ja tllastotiede, ta
varaoppl, sosiologia, taloushlstoria 

15 lbero-amerlkkalalnen klrjasto 
18 170000 nld., 3844 hm 
17 222 kotlm., 1082 ulkom. alkakausl. 
18 Laudatur- ja lisenslaattltOitl, 35000 mikro

julk. 
19 Jlljennel. (myOs ltsepalv.), mf luku· ja suu

rennusl., tletokonepllte (Termlnet 300) 
20 Klrj.joht. FT Henri Broms, joht. sij . FM Kyl

llkkl Ruokonen, lnformaatlopalv. kirj.holt. 
HOK Erkkl Valsto, aman. HuK Marja Pirill, 
kaukopalv. kirj.holt. FM Plrjo Laaksonen, 
klrj.apul. Arja Vlltanen, kursslkirjaos. 
klrj.aman. HuK Markku Kahrl 



D HELSINOIN TEKNILLISEN KOAKEA· 
KOULUN KIRJASTOLAITOS - . 
TEKNISKA HOGSKOLANS I HELSINO· 
FORS BIBLIOTEK - HELSINKI 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
LIBRARIES 

51.1 Helslngln teknilllaen korkeakoulun klrJ•ato 

81 p 
Gl Teknlska hOgskolana I Helslngfors blbllo· 

tek 
03 Helsinki University of Technology Libraries 
04 Otanlementle 9 
05 02150 Espoo 15 
oe ~144, lalnaustolm. 461355, kaukopalv. 

462496; ohlvallnta 90-451 ... , lnformaatlo· 
palv. 2824 ja 2840, ostotolmlsto 2831, tleto· 
konepohjalnen lnformaatlopalv. 2825, ato· 
mlalan lnformaatlopalv. 2826, jlljennelal· 
tos 2823, Juettelolntl 2834, johto 2812 

07 121591 tkk sf 
08 Ma-pe 8-20 (rna 8-18, tl-pe 8-15), Ia 8-

15 (kllnnl) 
01 ·Perust. 1849, vuodesta 1972 Suomen teknll· 

linen keskusklrjasto 
11 KlyttOolkeus kalkllla, hakuteoksla ja atka· 

kauslehtlen vllmelsta numeroa el lalnata 
12 AefC 
13 Klrjalllsuusselvltyksll ATK·menetelmln 

(lockheed, SOC, ESA·RECON aekl Scan· 
net'ln ja om at tletopanklt); ST J-palvelua vl
lltetaan Tukholman, Tanskan ja Norjan tek· 
nllllsten korkeakoulujen klrjastolsta ja klr· 
jaston omasta luettelosta; kllnnOspalve
lua suulllsestl mm. venljllnklelesta; klassl· 
sin menetelmln suorltettuja klrjalllsuustut· 
klmuksla; klyttljllkoulutusta ja koulutus· 
paketteja; uutuusluettelo, ST J-palvelu uu
tuukslsta ja klrjaston kumuloltuvat alanmu
kalset ja aakkoselllset luettelot fllmlkortell· 
Ia 1980-

14 Kalkkl teknllkan alat, kemla, fysllkka, mate· 
matllkka, yhdyskuntasuunnlttelu, arkklteh· 
tuurl, teolllsuustalous, tletojenkaslttelyop· 
pi, ymparlstOnsuojelu, tledepolltllkka ja in· 
formatllkka 

15 Teknllllnen Slavlca, Hungarlca ja Jugosla· 
vlca, OECD:n, IAEA:n, UNIDO:n seka eri 
malden teknilllset virallisjulkaisut, normlt 
ja standardlt, Teknlikan edisUtmiss~~tiOn 
ja V. AhlstrOmln s~lltion tutkirnusten rapor
tlt ja stipendlkertomukset, suomalaiset pa-

• tentlt, yrttysten tuote-esltteet, atomlklrjas
to fllmlkortellla 

11 470000 nld., 20500 hm 
1.7 800 kotlm., 6000 ulkom. alkakausjulk., 8 ko· 

tim. sanomal. · 
18 500000 fllmlkorttla, mlkrofllmeja, 10000 kl· 

sfkfrjoltusta, 200 magneetttnauhaa, klelen
oplskelupaketteja, dla·lllnlnauhapaketteja, 
opetuskalvoja, vldeonauhoja, korkeakoulun 
kalkkl oplnnAytteet 1849-

11 Jlljennel. (myos ltsepalv.), mlkrofllmausl., 
mf lukul. (myOs lainattavia), mf suurennusl. 
(myoa ltsepalv.), tletokonepaattelta, tv-nau
hurt ja tv-monltorlt, dla·lllntnauhal. 

20 Klrj.holt.: hanklnnat FM Asta Pekonen, lal· 
nat ja jlljenteet ulkomalfta VTK Palvl laak· 
sornaa, kaukopaJv. FK Eeva-lnkerl Slerla, 
osaatopalv. ja luettelotntl FM Vlrpl Valnlo, 
ktrjaatopalv. ja huolto FM Leena-Kaarlna 
Uuttu, kaustjt.tlkalsut YK Annelf Manner; In· 
forfft tlopalv.: 01 Arja·Rittta Haarala, 01 
~laa Toivonen, FM Rltva Sundquist, 
en811JI&-lnformaatlo FM Leana Katajapuro; 
AT\lvanh.suunn. Jouko YIAtahtl, yllklrj.holt. 
Dl, E!f~n TOrnudd 
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11 HELSINGIN YLIOPISTO - HELSINGFOAS 
UNIVERSITET - UNIVERSITY OF 
HELSINKI . 

81.3 Helsingln ylloplston kirjasto. LuonnonUe· 
teelllnen osasto 

01 H4 
02 Helsingfors umversitetsbibliotek. Naturve-

tenskapliga avdelningen 
03 Helsinki University Library. Science Library 
04 Tukholmank. 2 
05 00250 Helsinki 25 
06 90-410566/lalnaamo 331, keskuksen ollesaa 

kllnnl410990 
07 122785 tsk sf 
08 Ma-to 9-18, pe 9-16 (rna 9-17, tl·pe 

9-15) 
09 Perust. 1899 Tleteelllsten seuraln klrjasto

na, liltetty 1979 Helsingln ylfopfston klrjas
ton osastoksl 

11 KayttOolkeus kaikllla 
12 AfC 
13 Kirjalllsuusselvityksill atk·menetelmln 

(lockheed, ESA-ouesn, uutuusvatvontaa 
14 Tieteelliset kausijulk., ylloplstojen ja tlet. 

seurojen yleisluont. julk., luonnontleteet, 
erit. biologiset tieteet. Kokoelmlen paaosa 
koostuu seuraavien tiet. seurojen ant. klr· 
jastoista: 
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen 
Tiedeseura - Societas Scientlarum Fennf· 
ca (luonnontlet. osa) 
Societas Entomologies Helslngforsiensts 
- Entomologiska FOreningen I Helslngfors 
- Helsingin HyOnteistleteelllnen Yhdistys 
Societas pro Fauna et Flora Fennlca. 
Suomalainen Tiedeakatemia - Academia 
Scientiarum Fennica (luonnontiet. osa) 
Suomalaisten Kemistien Seura 
Suomen Biologian Seura Vanamo - Socie
tas Biologics Fennica Vanamo 
Suomen HyOnteistieteellinen Seura (Ento· 
mological Society of Finland) 
Suomen Llntutleteellinen Yhdlstys - Or· 
nitologlska Foreningen I Finland (Finnish 
Ornithological Society) 
Suomen Maantieteelllnen Seura - Geogra
fiska FOreningen i Finland - Societas Gao· 
graphica Fennica 

16 5500 hm, HY:n mat.-luonnont. osaston klr· 
jastojen varastokirjasto (keskuskortlsto 
1977-) 

17 550 kotlm., 5500 ulkom. kausljulk. 
19 J~ljennel. (itsepalv.), mf suurennusl. 
20 Os.paall. FK Matti Liinamaa, informaatlo

palv. FK Marlta Rosengren, kaukopalv. HuK 
Sisko Hyvamaki 
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LAAKETIETEELLINEN KESKUSKIAJASTO 

HL 
Medicinska centralbiblioteket 
Central Medical Library 
Haartmanink. 4 
00290 Helsinki 29 
90·418544/kirj.hoit. 3, kaukopalv. 2, infor· 
maatiopalv. 4, kanslia 7 
121498 lkk sf 
Ma-pe 10-20, Ia 11-14 (ma-pe 10-16) 
1966. Helsingin yliopisto, johon kuuluu eril
llsena laitoksena. Kirjasto to1m11 Helsingln 
yliopistollisen keskussairaalan tleteellise
na klrjastona 
KAyttooikeus kaikilla 
AefC 
Takautuvia kirjalllsuusselvityksia atk·me
netelmin (Lockheed, SOC, ESA-QUEST, 
Scannet, BLAISE, omat tiedostot: MEDIC). 
ST J-palvelua, kaannOspalvelua, tledonha· 
kua 
Terveystieteet 
Finska Llkareslillskapetln, Suomalaisen 
LAAklrlseura Duodecimln ja Suomen Ham
masiAAkArlseuran kokoelmat 
8800 hm 
179 kotim., 2435 ulkom. kausijulk. 
21 r:"ikrofilmlrullaa. 1231 filmlkorttla, 70 IAA· 
k~t1et. opetusfilmia. 3 TV-kasettla 

. (ktrjaston- ja informaatiopalv. kaytOn ope
tusta varten) 
Kirj .hoit. FK. M.L.S. Ritva SlevAnen-AIIen 

MAATALOUSKIRJASTO 

HA 
Lantbruksbiblioteket 
Helsinki University Library of A{lnculture 
Vllkki 
00710 Helsinki 71 
90-378011/kirj.holt. 205, lainaus 203, kauko· 
palv. 203, informaatiopalv. 206, 204 
122352 hymk sf 
Ma-pe 9-18, Ia 9-14 (ma-pe 9-15) 
1930. Helsingln yllopisto 
KAyttOolkeus kalkilla: Lainaksl el anneta 
kuluvan vuoden alkakauslehtlen numerolta, 
kAslkirjastoon kuuluvla julkalsuja eikA van· 
hojen kirjojen kokoelmaan kuuluvia teoksia 
AdefC 
Takautuvla klrjalllsuusselvltyksiA atk-me
netelmin (Lockheed, SOC, ESA·OUEST), tie· 
donhakua 
Maatalous-, ellntarvlke·, kotltaloua·, 
ravltsemus· Ja ympArlstOtleteet 
FAO:n julkalsut 
223000 nld., 2850 hm 
894 kotlm., 2265 ulkom. kaualjulk. 
Klrj.holt. FM Annlkkl Kalvoaoja, lnformaa· 
tiopalv. agr. Annlkkl Askola (maatalous). 
MMK Anita Ellala (ellntarvlk• ja kotltalou
aalat), kaukopalv. HuK Anja Alanko 
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114 METSAKIRJASTO 

01 HF 
02 Forstblblloteket 
03 Forestry Library 
04 Unlonlnk. 40 B 
05 00170 Helsinki 17 
06 90-19241, klrj.holt. 1924238, lalnaus 

1924240, kaukopalv. 1924233, lnformaatlo
palv. 1924238 

07 125181 hyfor sf 
08 Ma-pe 9-20, Ia 9-13.30 (ma-pe 9-15) 
09 1862 Evon metsAopiston klrjastona, 1908-

HY:n metstUiet. laitoksen kirjasto. MetsA· 
klrjasto on maatalous-metsAtleteellisen tie· 
dekunnan toinen tledekuntakirjasto ja 
1977- metsAtleteiden keskuskirjasto 

11 KayttOolkeus kalkllla. Kurssikirjoja laina· 
taan enslsijalsestl maat.-metslt. tiedekun· 
nan opiskelljollle 

12 AC 
13 Takautuvla klrjalllauusaelvltyksiA atk·me· 

netelmin (Lockheed, SOC), tledonhakua 
14 MetsAtieteet 
15 Suomen Metsatieteellisen Seuran kokoel-

mat 
16 195640 nid., 2257 hm 
17 366 kotim., 509 ulkom. kausljulk. 
18 Karttoja 1326, valokuvla 1064, mf-rullla 161, 

fllmikortteja 93 
20 Kirj.holt. FK Annlkkl Karjalainen, informaa· 

tikko MH Laurl HyvAkkl, kaukopalv. klrj. 
apul. Ralsa Alamerl 

344 YALTION TEKNILLINEN TUTKIMUa. 
KESKUS. TEKNII,.LINEN INFOAMAATIO· 
PALYELULAITOS 

01 VTT. 
02 Statens teknlaka forsknlngacentral. Tek· 

nisk informatlonstjlnst 
03 Technical Research Centre of Finland. 

Technical Information Service 
04 Vuorimiehentie 5 
05 02150 Espoo 15 
06 90·4561, ohival. 456 ... , joht. 4370, tiedonha· 

ku , klrjallisuusselvitykset, uutuusvalvonta: 
ks . kohta 20, alkuper~isaineiston hanklnta 
ulkomailta, mm. Scandoc 4431 & 4432, 
jaljenne- ja ka~nnostilaukset 4401 & 4430 
kirj .hoit. 4422, lainaus 4424 & 4425, neuvon~ 
ta, informaatikkopaivystys 4444, teollisuus
sihtecriverkon kotlmaan asemd 4409 

07 125175vttinsf 
08 8-16.15(8-15.15) 
09 1947 
11 Kayttooikeus kaikilla, kotilalnoja 
12 AefC 



13 Tiedonv~litysta oman ja VTT:n aslantunte
muksen perusteella, klrjallisuusselvltyksll, 
tiedonhakua kokoelmista. Suorat tietoko· 
neyhteydet yli 20 tutkimustuloksia ym. tie· 
toa sisaitavaan tietopankklln, jotka sisaltl· 
vat yli 200 tietokantaa. (Luettelo pyydet· 
t~essa.) Jatkuvaa kirjallisuuden seurantaa 
(ST J) seka manuaalisesti etta atk·menetel
min. 
Valmiiden k~annOsten vllltysta erlkoisestl 
ITC:n (International Translation Center) 
kautta, tietoja teknillisten alojen kAAntljls· 
Ui. 
Erikoismateriaalin hankinta: Teknillisla ra· 
portteja, spesifikaatioita, konferenssleal· 
telmia yms. USA:n ja Kanadan valkeastl 
hankittavaa klrjalllsuutta valltetaan Was· 
hingtonissa sijaitsevan pohjolsmalsen pal· 
vclukeskuksen Scandocln kautta. Lisaksl 
ns. vaikeast1 saatavaa erlkolsmaterlaalla tl· 
lat;-Jan k~yttaen hyvaksl mm. tletokonepoh· 
jai!>ia jlHjestelrnia, rnm. OCLC. 
Tietoja tutklmusreklsteriin llmoitetulata 
VTT:n julkisista tutkimukslsta. 
lnformaatiopalvelulaitoksen teolllsuusslh
teerijaosto toimii Suomen teolllsuusslhtee· 
rlen kotimaan asemana. Jaosto vallttll te· 
ollisuuden, tutkimuslaltosten, yhtelsOjen ja 
yksityisten tutkijoiden toimekslannot teolll· 
suussihteeritolmistollle 

14 Tekniikan erl alat 
15 Yli 200 tutkimuslaitoksen julkalsusarjoja, 

laaja kokoelma ulkomalsia toimlalastan
dardeja, konferenssi- ja kokousluettelolta 

16 64000 nid., 2500 hm 
17 200 kotim., 1500 ulkom. alkakausl. Osaata 

alkakauslehtiA on vanhempla vuoslkertoja 
sllrretty Helslngln teknllllsen korkeakoulun 
klrjastoon 

18 Ulkomaisla referaattlkortlstoja erl alollta, 
oma referaattlkortlsto rakennuaalan koti· 
malslsta julkalsulsta, omat vlltekortlatot 
kotlmalslasa tekntalaal lehdlssa llmeety· 

nelatl klrjoltukslsta, matkakertomukset jul· 
klein varoln tehdylstA ulkomaislsta konfe· 
rensslmatkolsta, teknilkan ja luonnontietel· 
den aloilta, Suomen ulkomallla olevlen teol· 
llsuusslhteerlen kotimaahan IAhettAmA al· 
nelsto, ulkomaisten informaatlokeskusten 
esitearklsto sek~ EPA:n (U.S. Environmen· 
tal Protection Agency) ymp~ristOnsuojelua 
koskevia julkaisuja mikrokortteina ja osa 
palnettuina 

18 Mf luku- ja suurennusl., telekoplolntll. 
20 lnformaatlopalvelulaltoksen joht. FK Saull 

Laitinen 4370, lnformaatikot: 01 Rlitta Hel
klnhelmo (yleiset kysymykset, kemia, ym· 
pArlstOnsuojelu) 4410, 01 lnga-l~ena 
GrOhn (kemia, prosesslteknilkka, elintarvi· 
keteknllkka) 4381, 01 Barbara Lelsten (ke
mla, ydinteknllkka, energla) 4392, Dl Art 
Koivisto (metallurgia, koneteknllkka) 4384, 
Dl Eero Sormunen (sahkOteknllkka, elektro· 
nilkka, atk) 4382, tekn.yo. llkka HAnninen 
(rakennusteknllkka) 4386, FK Plrjo Vesterl· 
nen (yhdyskuntateknilkka) 4380, Dl Tuula 
Lammi (metsateollisuus) 4383, Dl Hannu 
Pltkanen (patenttlasiat) 4411; tletomaterl
aalln hanklnta: FK Riltta Lehtinen (jaoston 
pAAIIikkO) 4402, HuK Krlstllna Erkko 
(klrj.hoit.) 4422: teollisuusslhteeritolmlnta: 
OJ Arno Falck (Jaoston pAAlllkkO) 4403; jul
kaisutolmlnta ja teknllllnen arkisto: FM 
Kerttu Tirronen (jaoston pAAIIIkkO) 4395. 
Volmassa oleva yhteyshenkiiOiuettelo pyy
dettatasa 
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Turku: Turun yliopiston kirjasto. Laaketie
teellinen tieU.ekuntakirjasto 
Abo Akademis bibliotek 

TURUN YLIOPISTO 

313.8 LMiketleteelllnen tledekuntaklrjasto 

01 TL 
02 Medlclnska fakultetsblblloteket 
03 Library of the Medical Faculty 
04 Kllnamyllynk. 10 
05 20520 Turku 52 
06 921-513355/p~lvystys 277, klrj.hoit. 28621, 

informaatlopalv. 335376 
07 62293 tyl sf 
08 Ma·pe 9-18 (9-15), Ia 10-14 (-) 
08 1943 
11 SlsAkAyttOolkeua kalkllla, kotllalnausol· 

keus ylloplston opettajllla Ja oplskelljollla, 
mullla rajoltettu 

12 AbceC 
13 Klrjallisuusselvityksla atk·menetelmln 

(Lockheed, SOC, ESA·OUEST, Scannet 
Blaise). tiedonhakua manuaalisesti ' 

14 L~~ketiede 
16 86970 nin., 3400 hm 
17 750 kausijulk. 
19 J~ljennel. (itsepalv.), tietokonepaatteet 
20 Kirj.hoit. FM Terttu Soini, informaatikko FM 

Sara von Flittner 

382 ABO AKADEMI - ABO ACADEMY 

312.1 Abo Akademls blbliotek 

01 A (huvudbiblioteket) 
AX (institutionsbibliotek) 

03 Library of Abo Academy 
04 Domkyrkog. 2-4 
05 20500 Abo 50 
06 921-335133/laneexp. 180, laneexp. forest. 

fjarrlan 181, overbibl. 182, sekretanatet (16r· 
stiljn. av AA:s skriftserier) 183. Fennica-avd. 
293, bildsaml. 108, kursboksbibl. 192 

07 62301 aabib sf 
08 Mand-fred 9-21, lord 9-15 (mand·torsd 

9-18, fred 9-16, lord stangt) 
09 1918 
11 Uisesalarna tillgangliga for alia, hemlan 

beviljas I princip alia. Tilltrade till 1nst1tu 
tionsbibl. med tillstand av vederLJdranue 
fOrestandare. Vissa slag av litteratur ges e1 
som hemlan. KursbOcker ges som heml~n ' 
forsta hand at studerande vid AA 

12 AdeC 
13 SDI·servlce (TKK/KTHB) 
14 De vld Abo Akademi foretradda laroamne· 

na, Fennica-litteratur (friexemplarsrall 
1918-), nordisk (sarskilt rikssvensk) litlera· 
tur 

15 Alandica, Lapponica. barn- och ungdom~lll 
teratur, FN-publikationer (U.N. Depo51!CH, 
Library vid Ekonomisk·statsvetenskapllqo~ 

fakulteten) 
16 1100000 VOl. 

17 Alia inh. tidskr. som friexemplar. ~'184 ut' 
tidskr.; alia finlandssvenska dagstidninqar 
som frlexemplar, ett fatal uti. dagstidninq;v 

18 Handskriftssaml. (1100 hm), omlattamJ• 
enskllda personers (vetenskapsrnans. pull 
tikers, fOrfattares osv.), sltikters och san' 
manslutnlngars korrespondens och ovngil 



papper, press· och afflrsarklv; Abo Akllde· 
mla ~ltdaamllngar (ca 270000 enheter), ung. 
hllften portrltt. Speclalsamllngar i olika 
lnstltutloner, bl.a. grammofonskivor och dl· 
aposltiv. Pro gradu ·arbeten och bilaudatur· 
avhandllngar 

19 Kopierlngsapp. (ocksA sjllvbetj.), app. fOr 
mlkrofllmnlng, tasapp. fOr mf, reader· 
printer 

20 Overbibl. FD Olof Mustelln, fjlrrl6neavd. fQ· 
reat. FL Marlta Aajalln, bfbl. FM lngmar 
Lundberg 
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Tampere: Tampereen teknillisen korkeskoulun kirjasto 
Tampereen yliopiston kirjasto 
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TAMP&REEN TEKNILLISEN 
KORKEAKOULUN KIRJASTO 

TT 
Tammerfors tekniska hOgskolas blbllotek 
Tampere University of Technology Library 
Tieteenk. 21, Hervanta 
PL 537, 33101 Tampere 10; lehtios. PL 547, 
33101 Tampere 10 
931·162111, kirj.joht. 162061, informaatlkko 
162642. lainaus 162063, kaukopalv. 162640, 
lehtios. hoit. 162067 
22313 ttktr sf 
Ma ja to 9-19, ti, ke, pe 9-15.30 (ma 
9-19, ti-pe 9-15) 
Kirjasto on ent. Luonnontleteellls:teknllll· 
nen kirjasto, alkuaan Tampereen tleteelll· 
nen k1rjasto, aloitti toimintansa 1958, nyk. 
nimi 1971-
Kayttooikeus kaikilla, hakuteoksia ja aika· 
kauslehtia ei lalnata 
AaefC 
Takautuvia kirjallisuusselvityksla atk·me· 
netelmin (lockheed, SOC, ESA·OUEST, 
Scannet), tiedonhakua 
Arkkitehtuuri, kone·, rakennus· ja sahkotek· 
ni1kka, aluesuunnittelu, tekstillltekniikka, 
teotlisuustalous, tletojenkasittely, tyosuo· 
jelu, tyslikka ja matematiikka 
Suornalaiset patentit 
95000 nid .. 2800 hm 
300 kolim., 1000 ulkom. kausfjulk. SAIIyt. 
kesk1m. 20-30 v 
TTKK:n diplomi· ja lisensiaattityOt 1965-· 
Mt suurennusl. 
Kiq JOht. Vesa Kautto, informaatikko 01 
Leena Kekki. kaukopalv . Kaija Jaaskelll· 
nen . lehtios. holt. Maija Helander 

Arkkitehtuurln osaston klrjaato 

Tuomiokirkonk. 19. 931·32941/22, vlrka-ajan 
jiilk . 32942. Avolnna ma-ke, pe 8-11, 
12-15.30, to 12-19 (ma-ke, pe 8-11, 
12-15, to 12-18, klinnl heinlkuun). Arkkl· 
tehtuuri , aluesuunnittelu 

.. TAMPEREEN YLIOPI8TON KIAJASTO -
TAMMEAFOAS UNIYERSITETSBIBLIOTEK 
- UNIVERSITY OF TAMPERE LIBRARY 

111.1 Tampereen yllopl1ton klrjaato 

01 y 
02 Tammerfors unlversltet. Blblloteket 
03 University of Tampere. Library 
04 Tammelan pulstok; 38 
05 PL 617, 33101 Tampere 10 
oe lnformaatlkko 931·156960, kaukopalv. 

156448, klrj.joht. 156434, neuvonta 156444 
ja 156445 

07 22263 tayk sf 
08 Ma-pe 10-19 (keslajat llmoltetaan erik· 

seen) 
09 Perust. 1925, ent. Yhtelskunnalllsen Kor· 

keakoulun klrjasto, nyk. nlml 1966-
11 SlsakayttO· ja lalnausolkeus kalkllla 
12 AbdC 
13 Takautuvla klrjalllsuusselvltyksia atk·me· 

netelmln (Lockheed, SOC, Scannet, HELE· 
CON, Medical Information Centre, Karolins· 
ka Jnstltutet, Tukholma), tiedonhakua 

14 Tampereen yllopistossa edustettuna olevat 
tleteenalat 

15 Unespon jul~alsut 1966-, Yhdistyneiden 
Kansakuntien julkalsut 1967-, Yhdysval· 
taln vlralllsla julkalsuja 1980-, OECO:n jul· 
kalsut, Kansalnlllton julkaisut. F.E. Slllan· 
plan arklsto, Vlljo Kojon, Aukustl Tuhkan, 
YrjO Jylhln, Vlljo Kajavan, Elsa Tervon, 
Tauno Yllruustn, Paavo Kolin klslklrjoltuk· 
sla; YrjO Jylhln, Vlljo Kajavan, Nlllo Oras· 
maan ja YrjO Auudun klrjakokoelmat sekl 
Pirkkalalskirjaltljolden tuotantoa 

18 360000 nld., 12900 hm 
17 5710 kausljulk. 
18 Mlkrofllmejl 6772, fllmlkortteja 1649, khl· 

klrjoltuksla 12277. Oplnnlytteet Tampernn 
ylloplston edustamllta alollta (kasvatustie· 
telden tiedekunnan oplnnlytteet Kasvatue· 
tletelden osastoklrjaatoaaa) 

11 Mf auurennusl. 
20 lnformaatlkko FM Annell Vellahtl, kltj.)Oht. 

FL Hannete 8olnl 
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KUOPION KORKEAKOULUN. KIRJASTO 

KU 
Kuoplo hOgskolas blbllotek 
Kuoplo University Library 
Harjulantle 1 B 
PL 138, 70101 Kuoplo 10 
971-162211, kirj.holt. 162751, lnformaatlkko 
162752, lalnaus 162755, kaukopalv. 16275-4, 
KVKS:n (Kuoplon ylloplstolllsen keskussal· 
raatan) kirj~sto 222866/215 
42218 kukko sf 
Ma-to 8-18, pe 8-18.15 (ma-pe 8-15.15, 
kaukopalv. kllnni hetnlkuun) 
1972 
KtlyttOOikeua opetu• tal tutklmuatyOtl ~r· 
Jolttavllla Suomen kansatiMallla, utkomu· 
lalalfla takuuta vaataan 
AfC 
Takautuvla klrjalllsuusselvltyksltl (Lock· 
heed, ESA-QUEST, Scan net). ST J-palvelua 
Lalketlede, terveydenholto Ja ·huolto, ham
maaltllkettede, farmaala, ymplrlatOhygle
nla 
WHO:n julkalsuja 
3100 hm 
150 kotlm., 2450 uJkom. kausljulk. 
600 fllmlkorttla, oplnnlytteltl 1974- seur. 
alollta: blokemla, fyallkka, kemla, kanean· 
terveystlede, soslaallfarmasla, terveyden
huollon halllnto, ympArlstOhyglenla 
Jaljennel. (ltsepalv.), mlkrofllmausl., mf 
suurennusl. 
Kirj.hoit. FK Perttl Tlalnen, lnformaatlkko 
FK Seppo Turunen, kaukopalv. FK Hllkka 
Kotllalnen, Kalsa UUgren, KYKS:n klrj.hoH. 
Alii Miettlnen 

JOINeUUN KORKEA«OULU - JOENIUU 
UNIVERSITET- JOENSUU UNIVERSITY 

Joenauun korkeakoulun klrJaato 

JO 
Joeneuu untverslteta blbllotek 
Joenauu University Library 
Tultiportl!l!'! 1 at J~nsuu 13 
PL 111,80101 Joenauu 10 
873-26211 (klo 16 Jllk. 26210), latnaua 1'12, 
kaukopalv. 2&1, lnformaattopalv. 225, ~uri· 
siklrjaos. 255, kirj.joht. 221 
46183 jokk sf 
Ma-to 9-19, pe 9-15, (kesakuu ma-to 8--
17, pe 9-15, heina-elokuu ma-to 12-16, pe 
12-15); kursslklrjaos. syys-kesakuu ma·to 
9-17, pe 9-15 (heinA·elokuu ma-pe 9-12) 
1970 
KayttOOikeus kalkllla 
AdC 
Takautuvia kirjalllsuusselvltyksla (Lock· 
heed), ST J-palvelua; klrjaston kokoelmla 
vuodesta 19751Ah11en koskeva ttedosto; tle
donhakua 
Kasvatustieteet, vapaakappaleolkeus 
1981-
160000 nid., 5370 hm, joista piAklrjastossa 
100000 nid., 3400 hm 
1022 kotim., 1628 ulkom. kausljulk., joista 
paakirjastossa 700 kotlm., 1150 ulkom. 
2300 mikrofilmirullaa, 680 filmikorttla, 20 
karttaa, 5 kuvaa, 2180 yks. muuta av
ainelstoa (dlat, opetusheijasteet, aanilevyt 
ja ·nauhat), 150 oplnnaytetta. 
PaAkirjastossa epAUlyd. kokoelma kasva· 
tustleteen, psykologian, historian, suomen 
klelen, maantleteen, blologian, fysllkan ja 
matematilkan oplnnaytetOita 1973-
JAIJtnnel. {ltsepalv.), mt suurennusl. 
tnfortnamtikko FK Arja Tlkka, kaukopit&Y. 
HuK K~ja Sitari, vt. kJrj.joht. YK Tuullkkl 
Nurmmen 
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YAASAN KORKEAKOULUN KIRJASTO 

v 
Vasa hOgskolas bibliotek 
Vaasa University Library 
Raastuvank. 33 
65100 Vaasa 10 
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961·122511/kirj.holt. 43, lalnaus 42, kauko
palv. 50, lnformaatlopalv. 44, kursslkirjasto 
51, virka-ajan jQikeen 122837 
74262 vkkk sf 
Ma-to 9-18, pe 9-16 (ma-pe 10-15) 
1968 
KAyttOolkeus kalkllla, mutta kursslklrjas· 
ton kAyttAjlnA on korkeakoulun omat opls
kelljat etusljalla 
Ace 
Takautuvia kirjalllauuaselvltyksiA atk·me
netelmln (SCANP/SCIMP) 
Talouatleteet 
65000 nld., 1900 hm 
1043 kausljulk. 
Korkeakoulun oplnnAytteet 
Klrj.hoit. Riitta Favorln, kaukopalv. 
klrj.aman. Tuull Helsky, korkeakoulun jul· 
kataut kirj.hoit. Erna Honkaniemi 

JYVl8KYLAN YLIOPISTON KIRJASTO 

J 
JyvlskyiA unlversltetsblbliotek 
Jyvtlskyll University Library 
Semlnaarlnk. 15 
40100 Jyvtlskyltl 10 
941-291211, ohlval. 941·29 ... , yllklrj.holt. 
1500, apul.klrj.joht. 1501, neuvonta 1521, 
lalnaustolm. 1522, kuraalklrjalalnaustolm. 
1511, lalnaustolm. eslmles 1532, kaukopalv. 
1524 ja 1513, lukusalit 1523 ja 1533, lnfor· 
maatlopalv. 1560, kasvatuatietelden ja psy· 
kologlan lnformaatlopalv. 1561, lllkunnan ja 
kansanterveyden edlstlmlssUUOn tteto
palv. 1562 

28211 Jyk sf 
Ma·pe 9-20, Ia 9-18 (ma-pe 9-19, elo
kuussa + lomlen alk. ma-pe 9-16) 
Perust. 1912 (Jyvlskylln tletaelllnen kirjas· 
to), sllrtynyt JyvAskyiAn kasvatusoplllleen 
korkeakoulun halllntaan 1936, nyk. nlmt 
1966-. Paaklrjaston llsAksi laltosklrjasto
ja, jolden kokoelmat luetteloldaan pllkir· 
jaston tolmesta. Paaklrjastossa on laltos· 
klrjastojen keskuskortlsto 
Pllklrjaston klyttOolk. kaikllla, laltosklr· 
jastojen kAyttOolk. Jyvaskylln ylloplston 
opettajilla ja oplskelijollla, vapaakappale
kokoelmasta kotilainoja vain polkkeustap. 
AfC (kurssiklrjoja suoraan omllle oplskeli· 
jollle) 
Takautuvia klrjallisuusselvityksla (Lock· 
heed. SDC, Scan net). ST J-palvelua; kasva· 
tustieteic1r~n ja psykologian informaatiopal· 
velua 
Kasvatust1eteet, psykologia . lilkuntatieteat 
(naiden alojen keskuskirjasto Suomeesa 
1977-), vapaakappalekokoelma (vapaa
kappaleoikeus 1919-) 
PA~kirjasto 600000 nid., 17000 hm, laitolklr· 
jastot 160000 nid., 4177 hm 
3140 kotlm .. 2500 ulkom. kausijulk. 
6500 sanomalehtimikrofllm1rullaa, 22300 
karttaa, 355 filmikorttla, opinnaytetOitl 
1800 nid. (erityispedagogilkka, psykologia, 
sosiologia, taloustiede, yhteiskuntapolltiik· 
ka), 1980 alkaen paakirjasto saa ·jokalsesla 
uudesta opinnAytetyOstl lainakappateeln 
lukuunottamatta matemaattls-luonnontie
teellisen tiedekunnan oplnnayt•tOitl 
Jlttennel. (itsepalv.), mf suurennusl. 
Vlikirj.hoit. VTM 0111 Kokkonen, apul.kirj. 
jont. ve. FL Kalja Nygtfd, tnrormaatioptv. 
file Tatnl Alhainen 



177 OULUN YLIOPISTO - ULEABORGS 
UNIVERSITET- OULU UNIVERSITY 

177.1 Oulun ylioplston kirjasto 

01 0 
02 Ule~borgs universitetsblbliotd: 
03 Oulu University Library 
04 Kasarmintie 7 
05 PL 186, 90101 Oulu 10 
oe· Paakirjasto 981·223455/(klo 16:n j;jlkren 

223047) lainaus 66. kaukopafv. 67. rnfor
maatiopalv. 68, lukusal i 56. yfikirj.hoit . 65 
(suoraan 222704) 

07 32256 oyk sf 
08 Pllkirjasto ma-pe 9-20, Ia 9-15 (1.-30.6. 

ja 18.-31.8. ma-pe 9-20, Ia 9-14. 
1.7.-15.8. ma-pe 9-15) 

09 1959. Klslttll piAklrjaston, lllk.tletellfl. 
sen ja kaavatustietelden tledekuntulrjas
ton, osasto· ja osastoryhml· sekl laltoa- ja 
laltosryhmaktrjastoja humanlstieeasa, 
luonnontieteelllaessa ja tekn llllsessl tlede· 
kunnassa 

11 Paaklrjaston kayttOolkeus kalkilla, mulan 
klrjastoykslkoissa rajoitetumpl soplm. 
muk. 

12 AC (laaketiet . kaukopalv. - 177.2) 
13 KlrjallisuusselvltyksUl atk-menetelmln 

(Lockheed, SOC, ESA-QUEST). KlrjaiUauus· 
selvityksUt manuaalisestl. PAAklrjaston 
kautta ltlhinna yhtelsk. tlet. ja humanist. 
tlet. takautuvat kirjallisuusselvitykset atk· 
menetelmin. Ks. myl5s Luonnont. tledek. 
ryhm~kirjasto ja La~ketlet. tledekuntaklr· 
jasto 

14 Paak1qasto: Pohjois-Suomi. arktinen ja an· 
tarktinen tutkimus, kalottialueet. Kotlmai· 
sen k1rjallisuuden vapaakappaleina saata
via julkaisuja. vapaakappaleoikeus 1960-. 
Kot1- Ja ulkomaista referenssikirjallisuutta 
yliop1ston tutk. aloilta. Muut kirjastot tie· 
teenalansa erikoiskirjastoja 

15 Paakirjastossa Samull Paulaharjun kirjasto 
ja kirjeenvaihtoa, Urho Kekkosen kokoel· 
rna, Kaarlo Kramsu-aineisto, Leevi Madet· 
ojan-L. Onervan kirjasto, Laurl Viljasen 
Runeberg-kokoelma, amerlkansuomalal· 
nen kokoelma, Suomen ltsenalstymistl kA· 
sittelevan kirjallisuuden kokoelma 

16 P!akirjasto 415700 nld., 12600 hm, muut klr
jastot 358600 nid., 11800 hm 

17 P~:Hikiqasto 4200 kotim., 1400 ulkom. kausl· 
julk., rnuut klrjastot 3900 kausljulk. 

18 Paakirjastossa ja muissa kirjastolssa yht. 
3100 mikrofilmirullaa, 1900 fllmlkorttla, 
karttakokoelmia, kuvakokoelma, ylloplstoa 
koskeva leikekokoelma, kaslkirjoituksia 
160 hm. - Eri alojen opinn~ytteet on sljql· 
tettu kunkin alan osastolle tal laltokaelle, 
jols::;.:.km tapaukslssa ko. alan osasto- tal 
I&IIOSklrjastoon. PIU1klrjasto Vlllttll rtlltl 
kaukolainolna 

19 Paaki1Jastossa jaljennel. (itsepalv.), mlkro
fllmausl., mf suurennusl., tietokonepllte 

20 Vt. yiikirj.hoit. YM Irene Kujala, informaatlo
palv. YM Lea Klvimaa, kaukopalv. 
kiq.aman. Marjatta Timonen, lainaus HuK 
Sisko·Liisa Leinonen 

177.2 Liaketieteelllnen tledekuntaklrjasto 

01 OL 
02 Uleaborgs universitet. Mediclnska fakul· 

tetsbiblioteket 
03 Oulu University Medical Library 
04 Kajaanintie 52 A 
05 90220 Oulu 22 
0t> 9l31-33:l1331kHJ.nolt . 214, kauKopalv. 113, in

formaatiQpalv . 215 
07 32315 oyl af 
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08 Ma-pe 8.30-18, Ia 8-13 (ma-pe 8.30-15) 
09 1964 
11 KAyttOolkeus kalkllla 
12 AdeC 
13 KlrjallisuusselvltykaiA atk-menetelmln 

(lockheed, MEDLAAS 11/MIC, BLAISE), ST J· 
palvelua, klrjalllsuusselvltyksiA manuaall· 
sestl 

14 BloiAAket. referenssiteokset, taaketletaen 
hlstorla ja fllosofla, lllketleteelllnen koulu· 
tus, arktlnen IAAketlede 

15 LAAket. hlstorla 
18 20600 nld. 
17 90 kotlm., 180 ulkom. kausljulk. 
20 Klrj.hoit. yTM Walter Metalvalnlo, lnfor· 

maatiopal.v. FK Pllvi KytOmlkl, kaukopatv. 
HuK Plrjo TJeksola 

LuonnontieteeUistn tledekunnan ryhmlklr· 
jasto. Llnnanmaa,·90570 Oulu 57. Puh. 981-
345411/2380. Telex 32375 oylin sf. Ma-pa 
8-19 (8-15.15), Ia 9-14 (--). Klrjastosaa 
on biofysllkan, fysllkan, teorecttlson fysll· 
lean, geofyslikan, matematlikan, sovelletun 
matematllkan ja tllastotleteen seka teknilli
Hn tiedekunnan matematlikan laltoksen 
kirjalllsuutta ja nalden laitosten kausijul
kalsut. Takautuvla kirjalllsuusselvityksla 
atk-menetelmin (Lockheed, soc, ESA· 
QUEST, ALIS). Kirjallisuusselvityksia ma
nuaallsestl. 23100 nid., 20 kotlm., 430 ul
kom. alkakausl. Fysilkan oplnnaytteet. Jll· 
jennet. (itsepalv.), mf suurennusl., tletoko· 
nepaate, fllmlkorttlen lukut. Kirj.holt. lnfor· 
maatlkko FK Pirkko Pietlllinen 

201 ROVANIEMEN KAUPUNGINKIRJASTO
LAPIN MAAKUNTAKIRJASTO 

01 AM 
02 Aovaniemi stadsblbllotek - Lapplanda 

centralblbllotek . 
03 Rovanieml Public library - Regional Lil;r• 

ry of Lapland 
04 Hallitusk. 9 
05 96100 Rovanleml10 
06 991 -23811/kirj.joht. 320, kaukopalv. 321, 

322, maakuntakirj.hoit. 321, Lappl-oaaato 
327 

08 Ma-pe 11-20, Ia 10-16 (ma-pe 11-19, ta 
10-16) 

09 1860 
11 t< •. i ~ II nco~~ t•us kwkilla 
12 AC 
13 Tiot.lonhakua (Lapponlca) 
1-4 Lapponlca 
15 Lapin tutklmusseuran klrjasto (llhlool 

luonnontlet. sarjajulk.) 
16 250000 nid. 
17 .S9 kotim., 162 ulkom. kausijulk. Sailyt. kes· 

kim. 10 v 
18 7200 aanll., 180 linin., 2000 kasettla, 700 

mf, 12 fllmil, 5000 diakuvaa, 2200 kartt .. , 
60 jullstetta, lelkekokoelma (Lapponlca), 
vallkolden Leppla kAsitteleviA oplnnlyttel· 
tl 

19 Mf suurennusl. 
20 Kirj.joht . YM Jorma Etto. kaukopalv. maa· · 

kuntakirj.holt. FK Hell Saarinen. Lappl·os. 
hoit. HuK Salme Korhonen 



3. TIEDONHAKUTILA.NTEESEEN VALMISTAUTUMINEN 

Tiedonhaun tullessa ajankohtaiseksi on ennen tehtavaan ryhtymista 
tai ennen tehtavan antoa hyva selvittaa itselleen tarkkaan se 
kysymys mihin etsitaan vastausta tai viitteita. Aihe voidaan esit
taa esim. otsikon muodossa. Mahdolliset rajaukset aiheen suhteen on 
tuota"'fa esille. 

Useimmat tiivistelmajulkaisut ja tietokannat on laadittu siten, 
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etta aiheenmukainen haku tapahtuu asiasanoja kayttamalla. Mieti val
miiksi ongelmaa omasta mielestasi kuvaavia sanoja. Lopullisessa haku
tilanteessa ne saattavat tosin muuttua, silla monet tietokannat ovat 
laatineet oman tesuruksen eli kontrolloidun asiasanaston. Ns. vapaa 
haku otsikon tai tiivistelman sisaltamien sanojen perusteella on 
tosin myos mahdollinen useiden tietokantojen osalta. Varsinkin kay
tettaessa haussa "vapaita" sanoja on syyta muist aa termien synonyymit. 

Hakuun ryhdyttaessa olisi oltava selvilla haluaako yleensa vain joitakin 
relevantteja viitteita aiheesta vai haluaako mahdollisimman laajan 
viiteluettelon. Koska ymparistoon, ymparistonsuoj eluun, ymparistonsuojelu
tekniikkaan ja luonnonvaroihin liittyvia viitteita on varsin monissa 
tietokannoissa tulee laajan ja kattavan haun tekeminen kalliiksi. 

Hakutilanteessa saattaa kayda niin, etta vastaukseksi saadaan ~ aiYan 

liian paljon ta~ liian vahan viitteita. Tahan voi varautua jo etuka-
teen miettimalla mahdollista aiheen rajausta tai laajentamista. Rajaus 
voidaan tehda haluamalla esim. vain tietylla kielella kirjoitettuja 
julkaisuja, mutta myos siten, etta halutaan ~ain tiettyna ajanjaksona 
julkaistuja Tiitteita. Mikali samasta aiheesta on menossa pitempiaikainen 
ns. STJ-palvelu on syyta miettia uudestaan hakuprofiili eli asiasanat, 
joilla hakua suoritetaan. Jos taas tulokseksi tulee liian vahan viitteita 
ja nahdaan asialliseksi laajentaa hakua kannattaa harkita asiasanojen 
muuttamista siten, etta valitaan laajempimerkityksellinen samaa asiaa 
kuvaava sana. Mikali tietokannan asiasanat ovat kontrolloituja ja kaytet
tavissa on hierarkisesti rakennettu tesaurus on tama helppoa. Vapaita 
hakusanoja kaytettaessa on syyta kayttaa tesauruksia apuna. 

Silloin, kun teettaa haun on hyva kertoa mita mahdollisia relevantteja 
viitteita on jo loytanyt ja mista ne on loytanyt. Mikali on kayttanyt 
hyvakseen hakuteoksia tai jo aikaisemmin teettanyt hakuja samasta 
aiheesta on niista myos syyta kertoa. 

Atk-haut voi tehda joko on-line ta.i off-line hakuinu. On-line hau.issa 
tulevat Tiitteet bibliografisine tietoineen ja tiivistelmineen Talitto
masti paatteelta. Off-line hauissa viitteet tulevat tietopankista pos
titse n. 2 viikon kuluessa . Off-line haut tulevat n. 25-30 % halvemmiksi 
kuin on-line haut. 

Mikali tiedonhakukustannuksille on asetettu ylaraja on aiheellista pyy
taa kustannusarTiota tiedonhausta. 

~
: .. ~ 
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TIETOJEN JlRJESTYS 

Nlml· J• oaoltetleclot 

Klrjaston/lnformaatlopalveluykalkOn nlml 
suomeksl 

01 Klrjastotunnus 
02 Nlml ruotslksl 
03 Nlml englannlkal 
04 Katuosolte 
05 Postlosolte 
06 Puhelln 
07 Telex 
08 Aukloloajat (sulkelssa polkkeavat kealajat) 
09 Perustamlsvuosl. Kehysorganlaaatlo 

Palvelut Ja kokoelmat 

11 KAyttOolkt~us, rajoitukset 
12 Kaukopalvelu 

A lahettaa kaukolainoja 
a el lliheta kausijulkalsuja 
b el IAhetl oplnnlytteltl 
c el llhetA kursslklrjoja 
d llhettll kursslklrjoja vain omllle 

oplskelljollle 
e llhettll kaukolalnoja auoraan yksl· 

tylshenkiiOIIIe 
vlllttll kaukolalnoJa ulkomallta 
mullle klrjastollle 

8 el llhetl kaukolalnoja 
C llhettll jlljenteltl 
D el llhetl Jlljenteltl 

13 lnformaatiopalvelu 
14 Erlkolsalat 
15 Erlkolskokoelmat 
18 Palnatekokoelmat: nldoksla, hyllymetrejl 
17 Jatkuvastl aaapuvla kotl· ja ulkomalala kau· 

aljulkalslJja, nllden slilytyaalka 
18 Muut kokoelmat 
19 lalttelsto 

YhteyahenkiiOt 

20 YhteyshenkiiOt 

·j 
t For number code In English - Inside b1ok cover 

.I 
I 

YESIHALLITUKSEN 
ttiRJASTO 

I '/ r 1- I~~~ I ,f. 

UPPGIFTERNAS ORDNINGSFOUD 

Namn· och adreaauppglfter 

Blblloteketallnformatlonatjlnstena namn pA 
flnska 

Blbllotekskod 
Namnet pA svenaka 
Namnet p6 engelska 
Gatuadress 
Postadresa 
Telefon 
Telex 

/ 
I 

I 

LIITE 1 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 Oppethillnlngstlder (awlkande sommartl· 

der lnom parentes) 
09 GrundllggnlngsAr. Ramorganlsatlon 

Tlllglngllga tJinater. Samllngar 

11 Nyttjanderltt, begrlnsnlngar 
12 Fjlrrlin 

A fOrmedlar fjlrrlAn 
a slnder lnte tldskrlfter 
b sAnder lnte llrdomsprov 
c sAnder lnte kursbOcker 
d sander kursbOcker endaat till egna 

atuderande 
e sAnder fjlrriAn dlrekt till enskllda 

personer 
fOrmedlar fjlrriAn frAn utlandet till 
andra blbllotek 

8 fOrmedlar lnte fjarriAn 
C sander koplor 
D sander lnte koplor 

13 lnformatlonstjlnst 
14 SpeclalomrAden 
15 Speclalsamllngar 
18 BokbestAnd: band, hyllmeter 
17 LOpande lnhemska och utllndska tidskrlft· 

er och tldnlngar, uppbevarlngstld 
18 Ovrlga samllngar 
19 Teknlsk apparatur 

20 Kontaktpersoner 
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Pipsa Poikolainen 

INFORMAATIOPALVELUJEN ~VTTO 

Vesistosuunnittelun ja tutki
muksen yhteistyon kehittamista 
koskeva koulutustilaisuus 
1.-2.11.1982 Oulussa 

Vesihallituksen kirjaston palvelutoimintoja ovat: 
-·lainaus 
- kaukopalvelu 
- kasihakujen teko kirjastossa olevista hakuteoksista 
- atk-hakujen valittaminen palvelukeskuksille 
- lehtikierron hoitaminen ja sisallysluettelokopioiden toimittaminen 

toimistoihin ja vesitoimistoihin 
- uutuustiedotteen tekeminen ; uutuustiedotteeseen otetaan mukaan koti

maiset vesialan artikkelit. 

Lainaustoimintaa kirjastossa hoitaa Kristiina Saarinen (90 - 6951364) 
Tietopalvelua hoitaa Pipsa Poikolainen {90 - 6951362) 

Vesipiirien keskuspaikoissa sijaitsevia kirjastoja joilla on tietopalvelua: 

Helsinki 

Turku 

Tampere 

Kuopio 

Geologisen tutkimuslaitoksen kirjasto 
Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto 
Helsingin teknillisen korkeakoulun kirjasto 
Helsingin yliopiston kirjasto. Luonnontieteellinen osasto 
Laaketieteellinen keskuskirjas~o 
Maatalouskirjasto 
Metsakirjasto 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen informaatiopalvelulaitos 

Turun yliopiston kirjasto. Laaketieteellinen tiedekuntakirjasto 
Abo Akademies bibliotek 

Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjasto 
Tampereen yliopiston kirjasto 

Kuopion korkeakoulun kirjasto 



Joensuu 

Vaasa 

Jyvaskyla 

Oulu 

Joensuun korkeakoulun kirjasto 

Vaasan korkeakoulun kirjasto 
(vain taloustieteita) 

Jyvaskylan yliopiston kirjasto 

Oulun yliopiston kirjasto. Paakirjasto 
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II 

II 

Laaketieteellinen tiedekuntakirjasto 
Luonnontieteellisen tiedekunnan 
ryhmakirjasto 

Rovaniemi Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto 
(Lapponica) 

Tiedonhakuun valmistautuminen: 

- mieti ja rajaa tarkkaan aihe mihin haluat loytaa viitteita 
- mieti ongelmaa kuvaavia asiasanoja, muista synonyymit 
- mieti myos valmiiksi mihin suuntaan lahdet aihettasi rajaamaan/kasvattamaan 

mikali saat vastaukseksi liian paljon/liian vahan viitteita 
- paata haluatko mahdollisimman kattavan viiteluettelon vai riittaako sinulle 

muutama relevantti viite 
- mikali sinulla on jo relevantteja viitteita ja/tai olet jo suorittanut 

hakuja kerro niista 
- paata myos haluatko viitteet atk-haussa mahdollisimman nopeasti suoraan 

paatteelta vai oletko valmis odottamaan pari viikkoa ja saastamaan 
n. 25-30 % kustannuksissa 

- muista, etta palvelukeskuksista voit pyytaa atk-hauista kustannusarvion. 



Keskustelussa tuotiin esille: 

Paljonko palveluja kaytetaan? 

Ei viela paljon, resursseja on vahan, eika toimintaa ole viela mai

nostettu. Ensisijaisesti tiedon tarpeeseen on hyva kayttaa viite

luetteloja. 

Tietopalvelulla on rajoituksensa, esim. haettaessa hakusanan avulla 

voi tuloksena olla liian paljon materiaalia, joka ei valttamatta si

salla sita, mita tarkasti ottaen tarvittiin. 

Suunnitelma-asiakirjoissa viitteiden kaytto tulisi saattaa tutkijoi

den omaksumalle linjalle. 

Yhteistoimin ja hakusanan tai viitteen avulla loydetaan parhaiten 

se, mita tarvitaan. 





Pertti Heinonen 

VESISTOHANKKEIDEN VAIKUTUSTEN SEURANNAN J~RJESTM1INEN 

Kommenttipuhe envuoro Eero Merila 

Keskustelu 





Vesistosuunnittelun ja tutkimuksen 

yhteistyon kehittaFaista koskeva 

koulutustilaisuus 1. - 2.11.1982, Oulu 

VESISTOHANKKEIDEN VAIKUrrusrrEN SEURANNAN J.XR,JES'1'AMINEN 

Pertti Heinonen Vesitutkitr,ustoimisto 

Alustuksessa tarkastellaan vesistohankkeen etenemista suunnittelun 

kaynnistamisest~ aina hankkecn valmistumiseen ja kMyttoon asti. 

Tarkastelu kohdistuu vaikutusten seurannassa tarvittavan tiedon han

kintaan ja hyvaksikavttoon hankkeen eri vaiheissa. Esityksessa pyri

ta~n rajaamaan tutkiwuksen toimialan osuus ja tehtavat. Samoin poh

ditaan - paivien teeman mukaisesti - yhteistyon kehittamjse~ta suun

nittelun ja tutkimuksen vMlilla. 

VesistBhankkeiden vaikutusten seurannassa selvimmin tutkimukselle 

kuuluvia tehtavia ovat veden laatuun ja maaraan seka vesiymparistoon 

liittyvat selvitykset. Naita tarvitaan jo heti suunnittelun kaynnis

tysvaiheessa, tosin silloin ainoastaan suuntaa-antavassa mielessa. 

Hankkeiden onnistumisen kannalta tarkein tutkimustiedon hyvaksikaytto

vaihe on itse tyosuunnitelman teko. 

Hankkeiden vaikutusten seuranta alkaa itse asiassa jo tyosuunnittelun 

aikana. Talloinhan hankkeen vaikutukset pyritaan yksiloimaan mahdol

lisimman tarkasti. Vertailutiedon hankinta seurantaa varten tuleekin 

aloittaa valittomMsti hankkeen tyosuunnittelun alkaessa. Seuranta 

jatkuu hankkeen toteuttarnisen ja myos hankkeen kayton alun ajan. 

Seurannasta saatavan tiedon tulee ohjata hankkeen kayttoa ja samalla 

ant_a ~~ ko kemuspe ra .isl i"i tj e toa vas t aavanla isten hankkc:idl:'n s uunnil teluun. 
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M I T A 0 D 0 T E T A A N ? 

- ENNAKOIVA TIEDOr~ HAf~JKINTA 

- TIEDON HANKif'JTt\AN PIT!<i\Jl\NfJITTEISYYTTl-\ 

- VAIKUTUSTEN SEURANTAA KEHITETT~V~ 

- TIEDON KASITTELYYN ON PANOSTETTAVA 

- TULOSTEN Kl\SITTELY YHTEISTYOSSi\ SUUNNITTELIJOIDEN KANSSA 

- VESISTUTIEDON ON VAIKUTETTAVA SUUf~NITELf:~IIr~ 

- TUTKifvlUKSEN OSOITETTAVA RESURSSEJA i1Y~S SUUf~NITTELUN 

NOPEITA TARPEITA VARTEN 

.. 
TIEDON TARVE -. 

TUTKIP1USOHJELI-l/\T 1962-
~ . 

TIED Of~ HArJKI NT,~ 

VESIVARATIETOJARJESTELM~ 19 79 
~· 

TI EDON TEK['J I KASITTEL'f 

VEKSI-RAPORTIT <YM.> 1980-
~, 

TIEDOT RAPO~TEIKSI 

VELLU-TY~1 <Yf'1.) 1982-
~r 

R~,PORTTI EN HYVnKS I 1<7\YTTO 

VESISTtJHANKKEIDEN VAIKUTUSTErJ SEUR/\NTA ON OSA Ti\Tl-\ SYSTEEftliJ\ I 
). 



Vesistotiedon hyvaksik§yttB! 
kehittelevan tyoryhman laatimc 
aluejako raportointia varten. 

Kiireelliseksi katsotut alueet 
rasteroitu. 





Eero Merila 

2.11.1982 

VESIST~HANKKEEN SEURANNAN J~RJESTXMINEN 

Kommenttipuheenvuoro esirnerkkina Iijoen saannoste1y/1opputar

kastusmenettely 

Iijoen saannostely: 

- Irni-, Kero- ja Po1ojarvet 

- Roston- ja Kynsijarvet seka Uuni1ampi 

- Hakijana TVL (VII) 

- Saannoste1yn hoitajana Pohjo1an Voima Oy 

Iijoen saann6stelyn oikeudellinen tilanne: 

- vo v. 1964 

VYO v. 1965 

- KHO v. 1967 

- 1opputarkastus maarattiin pidettavaksi v. 1977, maaraaika v. 1983 

I1menneet onge1mat: 

- Hydro1ogisen tiedon tarve 

o luonnontilaiset vedenkorkeudet 

0 saannoste1yn aikaiset vedenkorkeudet 

o supon esiintyminen ja vaikutukset vedenkorkeuksiin 

0 saannostelyn vaikutus talousvedensaantiin 

0 saannostelyn vaikutus erilaisiin rakenteisiin ja rantoihin 

- kulkuyhteydet 

- rantarakennukset 

- rantavyoryrnat 

- saannostelyn vaikutus veden1aatuun ja vesistoon 

o v~ itetyt s amentumis- ja llettymishaitat 

o vaikutukset kaivoihin (vedenlaatu) 

- Kalastoon kohdistuneet vaikutukset 

Yhteistyon osapuo1et: 

valtonta 

tutkimus 

suunnittelu 

ulkopuolinen rakentaja/kayttajat 

(rnuut) asianosaiset 



Mita pitaisi tehda jatkossa?: 

- palaute uusiin hankkeisiin 

Pohjois-Pohjanrnaan seutukaavaliiton projekti: 

Iijoen keskiosan rakentamisen vesist6selvitykset. 

2 

Hydrologisen havainnoinnin uudelleen arviointi ja toimenpiteet 

Mika tasta on - vesihallituksen osuus 

- Pohjolan Voima Oy:n osuus 

- rnuiden osuus 

Enta kalasto- ja vedenlaatuselvitykset 

Rantojen kayttoselvitykset, vesiymparisto? 



Keskustelussa tuotiin esille: 

Iijoen vesistosta on laatutietoja niukasti, vain valvonnan tuloksena. 

Miten suunnitteluohjelmaa hyvaksyessaan kollegion jasen tietaa, etta 

kohteissa tullaan tekemaan tarpeelliset selvitykset? 

Tiedon pitaa tulla alhaalta. 

Painopisteen tulisi olla toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Kaan

taisin kysyrnyksen toisinpain, talon johdolle ja suunnittelusihtee

ristolle. Miten systeemi saataisiin pelaamaan? 

Systeemin luominen on tarpeellista, koska puutteita edelleen on. 

Tutkija tarvitsee toimeksiannon. 

Jos suunnitteluohjelma saataisiin aikaisemmin liikkeelle, voisi tut

kimus kayttaa sita hyvakseen omaa ohjelmaa varten. Tiedontarve tuli

si olla listattuna aiemmin, jotta tutkimustarve voidaan ottaa parem

min huomioon. 

Aina tuntuu olevan kiire kun suunnitellaan, mutta jalkiselvittelyyn 

nayttaa olevan aikaa. Nyt suunnitteluohjelma laaditaan syksylla, 

kesan loma-aikana siita ei ole hyotya. 

Heinosen ja Merilan puheenvuorot oJ.ivaL rakentavia ja yhteistyohaluisia. 

Yhteistyo jo valmistelussa on ainoa keino hoitaa asioita. 

Suunnittelu- ja tutkimusohjelmien eriaikaisuus nopeuttaisi tutkimus

ohjelman tekoa. 

Ajoituksessa ei liene tarkistamista, koska vesipiirien esitykset suun

nitteluohjelrnaan tehdaan ennen vesipiirien tutkimusohjelmia. 





Sinikka Jokela & Sima Naakka 

VESIST5JEN TILAA KOSKEVAN TUTKI~1USTIEDON KASITTELY 

VESISTC5SUUNNITTELUN TARPEISIIN SERA TUTKIHUSTULOSTEN 

KXYTTC5 SUUNNITTELUSSA 

Kommenttipuheenvuorot S-L. Markkanen ja Hannu Arola 

Keskustelu 
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Sinikka Jokela 

VESIS,l'OSUUNNI'I'D~LUN Jl\ TUT1~IMUK$EN Yil'rEISTYON 

KEIII'l'lfu.UNEN 1 .. - 2 • 11. 19 82 , OULU 

Vesisttjjen tilaa koskevan tutk.imu..c;tiedon kasi ttel y vesist.Osuunni ttelun 

ta~isiin seka tutkimustulostcn kaytili suunnittclussa . 

. I 

Eri suLumittelutasot, kokonaissuunnittelu, yleissuunnittelu ja hanke

suunnittelu ta~vitsevat tuekseen vesistotutk~sta e~i tavoin. Syvalli

sinta sen tulee tietenkin olla hankesuunnittelussa. Kokonaissuunnittelus

sa on naelestani oleellista, etta suunnittelu on tqsapainoista suunni

teltavien hankkeiden ja niic1en vaikutusten osafta. Seuraavassa keskityn 

eri tyyppisiin ha~esuunnitclmiin joidenkin esimerkkien valossa seka 

kokonaissuunnitteluun. 

Luonnonravintolammikoiden suunnittelu 

Suunni ttelu kaynnistyy peruskarttatarkaselulla ja rraastokayn.'1illa. Tarnan 
jalkeen haetaan vesinaytteet, joiden tulosten perusteella t~kempaan suunn

nittelutm tulevien lamni.koiden ni:iaraa karsitaan. Veden laadrm karmal·ta 

rajoi ttavia tekijoi ta. on yleis.i.rrmin ollut ranni.Y..koalueen kohteiden albai

nen pH. Veden laadun inventointeja on tehty n. 100/ vesistOalue. 

Suunnittelun tarpeet on pystytty suhteellisen ongelmattomesti tayttamaan. 

Vesistojen kurmostushankkeista tavallisin on jarven vedenpinnan nosto. 

Mielestani vedenpinnan nostohankk.eet, joissa jarvi sat-ralla otetaan voina

taloudellisen saannostelyn ylaaltaaksi, eivat ainakaan yksiselitteisesti 

toi~ klliJnostuksen tarpeita varten. 

EsLrrerkkina jarvcn nostohankkeesta aluecllamre voidaan :rcainita Perhonjoen 

vesistoalueella oleva Ullavanjarvi. Vcdenpinnan nosto palvelee kunnostus

ta vaikkakin myos voinatalous hyotyy suunnitellu.sta safuu1ostelystli. 

Jan..-en vcsipintaa on laskettu 1800- luvun ah.m jalkeen useaan otteeseen . 

.. Jarvi on jo luonnostaan rratala ja vedcnpinnan laskun seurau.~sena rannat ovat 

soistuncet ja vesikasvillisuus vallannut la.ajoja yhten.3.:i.sia alueita. Jarven 

happivarat ovat ajoit'l:ain kuluneet loppnun kevattal,li.sin, m.ika on aiheutta

nut kulakuolemi.c). 

Kunnostukst.:~n til \~Ji ttc:~ena on r.::u-1la-i~ l ueidcn k~.iyt.t•Ske l.poisuuden parantamincn, 

jtirvr~n .lotru- j;1 'firki~>tys}:~iyLdn \.~d.i:;~-:it:1iilcm, kt~v:u- t ... dvj<:~tr:n lv~ppikat:::>jr~n 

... - ... 
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estaminen ja vesiJ.nakrofyyttikasvillisuuden levinneisyyden rajoittami.nen. 

Ul1avanjarven veden laatua on seurattu 1960-luvun alkupuolelta lahtien.: 

Suunnitelnaa varten teetcttiin opiskelijatyovojnalla jarven kasvillisuus

kartoitus seka c1muste suunnite:Inun vaik.utuk.sesta jarven tilaan. Happi

ti1antecn cnnus tami.scssa kaytettiin ns. Perttuscn m2nete:Lrtaa. l\.l:vioi tiin 

rrm. nykyinen sedirrentin haJ?=nk.ulumisnopeus sek.a veden alle jaavien aluci

den hap:~nkul utusnoJ?eudet. 

Laskelmien rnukaan Ullavanjarven happitilanne paranisi kevattalvella jo 

ensil~~isina vuosina hankkeen toteuduttua. Lisak.si arvioitiin Kaupin 

(1979 ja Friskin (1979) kaavojen mukaan kuonnitusluvut seka Vollenweiderin 

ja Dillonin (1974) mallin nrukaiset fosforin sietorajat nykyisessa ja suunni

tellussa tilanteessa. Tulokseksi saatiin, etta . suunnitellussa tilantees-

sa kuormitusluvut ovat lahenpi:ina sallittavan kuormituksen rajaa kuin nykyi

sessa tilanteessa. Jarven syvyyden lisaantymi.sen seurauksena kasvillisuus 

tullec vetaytyrn:ian rannoillc peiin ja vcsikasveista vapaan vesialuc...~n pinta

ala tulee kasvanaan. Ullavanjarven kalaston tarkeirrrna.t saaliskalat ovat 

kevatkutuisia lajeja, eri tyisesti hauki ja 1ahna tulevat I"C¥05 hyotyrraan 

hankkeesta, kun vedenpintaa nostetaan ja sen kork.euden va.ilite1uita pienenne

taan. Myos rantaviiva tulee nykyisest.c~ selvennlill<si. 

Tehty selvitys (Peura 1981) lienee riittavan kat~Ava suruunittelun tarpeita 

varten. 

Kokkolan vesipiirissa on ensirrrraisena vesipiirina kaynnistetty vesikasvien 

niittokokeilut niihin liittyvine selvityksineen 1970-luvun alussa paaasiassa 

EvijaL~lla. Kalajoen suvannossa, Pidisjarvessa, toteutettiin v.l979 vesi-

kasvien niitto yhdistettyna jarven vesipinnan nostolla. Vesikasviselvityk

sia ovat tehneet piirin limnologiharjoittelijat tai suurmitteluvaroin palka

tut opiskclijat. 

Evijarven eras lahti on 1970-luvun puolivaliin rrennessa kaksi kert..aa niitet

ty vesikasveista. Sen jalkeen jarven vesikasvit on kolrre kc1.taa inventoi tu. 

Lisaksi jarves~;a on toir;c~;sC1 kohteessa ko:.ruutujcn avulla selvilclty mik~i 

mcrkitys on niittokerroilla, niittoajill1kohdilla ja vesikasvilajeil1a niiton 

onnistumiselle. Pidisjjrven tapaus on kunnostushanke, joka liittyi Kalajccn 

keskiosan vesistojarjestel}~1. 

TutJd1m1s tulokset ovat ollcet siin~i Ill'~L1rin mybs ei -toi vot.tuju vaikutuksi.a 

oireilevia, ctt:1 p.i..iri ci yk~..;iojkoj~~,~~~t i tuJ lc suusiLtclc>m::lcU1 taj_ .suunnj t tc~-

JrJm:J;tn LJa ~jc:t-a.l<1i:- ;Ll. VL~r;ik d~· ;vicn nj j l.l uj r~ .::dni1krt ~-lll ilnnn, et.t.j !-1C.Hn.lne:dkd.i~ ;c~s

tJ lol(·utct· tai :;i i.n j .' irvl"'n kul'nnit.u!~l .• ld.(·ncnL.:iv.i :i toiin..~npilC'.i.Li. IIerkimnir ' 
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on nimittliin saatu v~=ihene.Ir\ian i.J..n1::1ver!:.~oisct lajit ( jarviruoko, -kaisla ja 

korte), mutta tilalle ovat voineet tulla haitallisirrnat u.pos- ja kellusvar- , 

tiset. Joka tapauksessa vaikuttaa sille, etta tutkirnustoiminta tulee viela 

keskeisesti liittati niittotoimenpiteisiin ja seurannill1 tulee olla pitkaaikais

ta. Ongelm:ma on rahoi tuksen jarjestyrnincn tutkimuksiin ja viela useiksi 

vuosiksi eteenpain toirrenpiteiden suorittumisen jalkeen. Vesikasvien nii-

ton toteuttamiseen tuntuu loytywin varoja helporrmin (esim. rrorrentti pie

nehkot kunnostustoinenpi teet) . 

Vesiensuojelun suunni telnea laadi taan talla hetkella Iesti jarvelle. Jarvi 

kuuluu vesihalli tuksen jarvisyvanteisiin. Fysikaalis-kerniallisia rreari tyksia 

on runsaasti. Aineisto on kui tenkin biologist:en analyysien osal ta puutteel

linen pari a vii.Ireisinta vuotta lukutmottarratta. Vesihalli tus on IT¥6ntanyt 

suunni telmalle tana vuonna 30 000 rrk. Rahoi tus on kaytetty jarven tilan tar

kenpaan selvittelyyn (plankton, J?Ohjaelairret, muikun natitiheys, p2rifyton, 

sedinenttien elohopea ja piilcvat). Aikaiseumin on toteutettu hajakuor.mitus

sel vi tys. Jarven kuormi t.\15arviot tullaan laati.naan ja tekenaan sietoarvioi

ta ainakin fosforikuo~tuksen perusteella. 

Kaik.enkaikkiaan luonnonravintolamnikoiden, kunnostuksen ja vesiensuojelun 

suunnitteluun liittyen. tutkimus on kytketty riittavan ajoissa sutnmitteluun, 

tutkimusresursseja on pyritty loytamaan ja yhteistoi~nta on ~elestani ollut 

asiallista. Paaosa piirimme suunnittelusta on kuitenkin vesistojarjestelyi

hin liittyvia. Naihin sutmnitelmiin mielestani myos pahi.nrPat ongelm3.t ja 

ristiriidat liittyvat. 

Vesistojarjestelyt 

Vesirakentamist.Oiden tarvetoimikunnan valimietinnossa (komi teami.etinto 1982: 

15) todetaan : 

" Vaikka vesihallinnon raken~shankkeista onkin saatavissa paljon tietoa, 

eri tyisesti tiedot saannostely- ja jarjestelyhankkeiden vaikutuksista ovat 

usein puutteellisia. Nama puutteet johtuvat toisaalta tarvittavien selvi

tysten puutteesta ja toisaalta siita, ettei o~·~ssa oelviakaan tietoja ole 

rii ttavan yksi tyiskohtaises ti kirjattu. Luonnontaloudellisten vaikutusten 

painoarvoa ei kaikissa hankkeissa ole riittlivasti otettu huomicx:>n suunnit

telussa. Yksittaista hanketta ei aina ole kaytetty vesistOkokonaisuuteen 

ja sen muuttum.i.seen. 

. 
' 
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Hankekohtaisiin suunnitclmiin tul isi toind.kunnan kasitykscn mukaan aina 

liittli2i sclvit:ys hankkccn luonnontaloudclli.sista vaikutuksista csim. linnus

tolle, kasvistolle ja kalastolle seka selvitykset hankkeen vaikutuksistb. 

terveydelle vaarallisiin aineisiin, esim. elohopeaan. Mi ta laajercasta hank

keesta on kyse 1 si ta perusteellisinpia sel vi tysten tulee olla." 

Vesistojarjestelysuunnitelmiin liittyy ~eelstani lisaksi seuraavia yleisia 

epakohtia. 

1. 'futkimukset kaynnistetaan liian II¥6haan. Ehditaan hankkia vain osa 

tarvittavista selvityksista. 

2. rrutkimustulokset eivat vaikuta suunnitelnan sisaltoon, ne eivat johda 

suunnit.elrran keventamiseen, tai siita luopumiseen. 

3.. Tutkirnuksen rooli Iilihdaan liian yksioikoisesti hai ttojen torj1.mnaksi. 

4. Vaikutuksia ei. f.~clvitcta riittavdn laajalta alueeltc..1., kun vesistoalueet 

pilkotaan. Joki vesist.Osta puheen ollen joen ja rreren valinen vuoro

vaikutus tulee aina ottaa huomioon. Vesistoalueiden katkomi.nen aiheut

taa valilla sen, etta jo toteutettm hankkeen haittoja poistamaan joudu

taan laatinaan uusi suunnitelna, jota kasitellaan aJkuperaisesta hankkees

ta erillisena. 

5. Tutkimukset ovat U?ein liian suppei ta. Vaarallisinta on 1 jos nii ta tal

loin kasitellaan ikaankuin ne olisivat kaiken kattavia. Esirrerkiksi 

jokivesistossa perkauksen vaikutusten tote~nen edellyttaa erittain 

tiheaa veden laadun seurantaa. Tekoaltaiden aiheuttarrat happihaitat 

saattavat olla vaikutuksiltaan katastrofaaliset,mutta ilrreta vain hyvin 

lyhyen ajan. Voidaan mitata myos vaaria suureita. Tutkimuksen kohteena 

tulisi olla koko vesiekosys~i. 

Seuraavassa kasittelen muutamia keskeisia esirrerkkeja tutkimuksista, jotka 

liittyvat alueenne vesistojarjestelyihin tahtaaviin suunni·telmiin. 

Tekojarvet 

Tekojarvet ovat tuottaneet kayttajilleen rronenlaisia yllatyksia. Teollisuu

den nakeanveden tarvet.ta varten rreresta padottu ( vuosina 1961 ja 1969} 

Luodon- ojanjarvi ka.rsj .i. voim..tkkaist.:-:t laatuvaihtelui stl1. Eri tyisesti vaih

televat pH ja ifciri. Ajoittaisen happamuuden seurauksena on esj_int.ynyt kalo

jen joukkokuolemia ja karkott.wnisia, korroosio -}'111 haittoja. Kyseisia vai

kutuksia ei tuohon aikaan osattu ennakoida. 

. ,, 



. Perhonjoen vesistoa1ueelle 1960- J.uvu11a rakennettuihin tekoa1taisiin ei 

Il¥Oskaan stn.umitteluvu.iheessa lii ttynyt arviota tulev<:.1sta veden laadusta. 

Al.taiden veden laatua a.lettiin seurata heti niiden valmistumisen jaJkeen, 

mutta vaikutuksia alapuoleiseen vesist.OOn ei talloinkaan tutkittu .. 

5 • 

1970-luvun alussa Hauta~ran tekoallasta suunniteltaessa tehtiin jo 

ennustc ( (Vogt 1971) jossa todetaan-; etta " huonolaatuisen veden vaikutuk

pet saattavut hoonon ilna.stuksen VlOksi ulottua Kalajoessa ai.na Pi<lisjar

ven luusuaan asti, pahirrmillaan trcreen saakka~·. Tarra ~ssimistinen ennus

te osoittautui sittemrrQn oikeaksi. Vesipiirissa tehtiin lisaksi hap -

pita.seisiin r:-erustuva ennuste ·Hauta:t;:eran altaan veden laadulle, ja 

aloitettiin veden laadun tjhea tarkkailu u.seita vuosia ennen altaan val

mistumis ta sen olet.etulla vaik.utusalueella. Lisaksi teetettiin kala

talou.ssel vi tys, joka ainakin nyt arvioi tuna oli ai van liian sup:t;:ea. 

Vaikutuksia ylapooliseen vesistoon ei sen sijaan tiedostettu. Hautaperan 

altaasecn J iittyv~ia voinnlaitost.a vartcn sliannostelltiiin allasta, mutta 

myos ylapuolista jarvirylurrili aienpaa rankemnin. 'I'alviaikana jarvi:t:yhm3.n 

ha~ain ·pa.allysvesi johdetaan Hautaperan altaasee~, jolloin kyseisiin 

jarviin samalla aiheutettu happionge~a. 

Tekoja:L-viin lli ttyen elohopeapitoisuuksia on maaritetty ja ennu.steita ·tehty 

parin viirre vuoc~en a~~a"1a. 

Pyhajoen ylaosan vesistojarjestely 

Hakiessaan lupaa toimia vesilain tarkoittarnana hakijana Pyhajoen ylaosan 

vesistosuunnitelmassa vesihallitus toteaa hankkeen perusteluissa,etta 

" vesistoroiden jatkotoinenpiteiden t.a.r":t=een ovat luoneet lahinna Pyhajar-

ven kalastajien ja virkistyskayttajien huomautukset veden likaantumi.sesta 

ja rantojen ruohottumisesta11 jne. Nain hankkeen paatarkoitukseksi esitet

tiin 11 Pyhajarven loonnontalouden huononemisen estaminen ja osi ttain sen 

palautt.arninen". Kw1 "VCsiha.llitu~ sai hakijan oikeudct, sc jakoi. hunkkeen 

kahteen vesioikeudelliseen osaan. I osa kasitti voimalaitoksen rakentamisen, 

joen ylaosan perkaami.sen, jfu.:ven luusuan :t;:erkaamisen ja luonnonravintolam

m:Lkon r Clk en G_'11Tli sen. 

Hanke on toteutettu. 

II vaiheeseen kuului lisavesien johtaminen Pyhajarveen, ki. ~,man ja kaivoksen 

jatevesicn johtamincn luusuaan, jarven saannostelykaytannon muut~1.minen, 

luonnonravintolamnikon rakentamincn ja p:Jhjapadon rakentaminen. 

II-vaiheen va.:j..kutuksista Pyhajarven tilaan laadittiin vesipi.irissa arvio 

(Niemi 1978) . Suunn.i.teltujen lisavesien <1iheuttaman humuskuonnituksen 



. vaikutuksista todettiin aiheutuvan rrro. seuraavat haitat. 

Kirkkosclan syvanteiden happitilanne tulee huonontunaan 

happi tilanteen haikkeneminen secli.rrentin pinnalla he.ikentaa 

syyskutuisten lajien lisaantym:i.sedellytyksia 

heikentynyt happi tila1mc aiheuttaa lisacmtynytta fosforin 

liukenemista p::>hjaliettecstli 

veden varin pienikin lisaantyminen saattaa Kirkkoselan olois

sa ail1euttaa tuotanbo-biologisia muutoksia. 

6 . 

'1\lt.k.imus johtj siihen, et.ta paikalliset kal<J.Stuskunnat asettui vat voirn3k

kaasti vastustamaan lisavesien johtamista jarveen. Suunni ttelua tarkis

tettiin siten, ettti lisavcsien llBar~ia piene1mettiin. Kun kuitenkin I1¥0S 

kunta asettui vastustarraan hankctta, siita luovuttiin kokonaan. 

Perhonj~oen keskiosan jarviryhman saannostely (Kaitfors) 

Kyseinen suurmitelrra ei sisaltanyt lainaan arvioita hankkeen vaikutuksista 

vesistOn tilaan. 

KatselmustoinQtuksessa avustava virkamies laati arvion kalataloudellisista 

vaikutuksista joka. osoi.ttuutui suppcaksi. KHO kurrosi VO:n jo II¥6ntarrful 

luvan ja edellytti lisaselvityksia mm lyhytaikaissaannostelyn vaikutuksista. 

'I'yot oli kuitenkin aloitettu ja niita on jatkuvasti tehty tyoluvan turvin. 

Kaikkia tarvittavia lisaselvityksia ei enaa ole ollut nBhdollista hankkia. 

Lisaselvityksia kuitenkin toimitettiin VO:lle ja uusi lupa on askettain 

tullut. Tehtyjen valitusten vuoksi asian kasittely siirtyy KHO:een. 

r.rutkimukset ovat edelleen kayrmissa. Ennuste hankkeeseen liittyvan jarviryhrrBn 

saannostelyn vaikutuk.sista kalojen elohof€apitoisuuksiin toimitettiin VO:lle 

vasta vesihallituksen tutkijan aloitteesta. Elohopeapitoisuuksicn arvioidaan 

e1musteen mukaan nousevan yli lmg/'r;g. Toimitusinsinoori oli aienmin toirni

tusmiesten lausunnossa olettanut, ettci elohopea hankkeen vaikutx1.ksesta 

tule kohoarraan. 

Kun suunnitelnuan liitetli~in luonnont.aloudelliset tiedot vasta katselmustoimi

tusten yht.eydessa, on selvaa, ettei niillti enaii ole hankk.een sisalt.oo oleelli

sesti muuLtavia piirteita. Kuten tiede~ian, Kaitforsin voimalaitos on seis

syt harja.korkeudessa jo vuodcn p::ii vat jc.t vesipj j rin toistli on suuri osa toteu

tettu. 



7. 

Kokonaissuunnittelu 

Kokonaissuunnittelu on jatinyt alueellanne puutteelliseksi, ts. vesisto~ohtai
sia tavoitteita ei ole .luotu. futkimustietojen olisi pit.cmyt olla yhtena 

perustecna sille mita tavoitteita kullekin vesistolle asetetaan, miten vesis

t.Oja kehi tetaan ja minJdilaisista hankkeista pidattliydytaan. Tallainen tar

kasrelu pi taisi ni:rrenonaan tehd~ rraakrmtatasolla. 

Kun esi_n--erkiksi I.estijokea on ryhdytty suunnittelemaan yhtena suunnittelu

vaihtoehtona voimatalouden kehittaminen , voidaan todeta etta talloin on 

tn1ohdettu olenBssa olevat tiedot, tutkimukset ja kannanotot. Kokonaissuun

ni tteltm ideologiaa on pyri tty sovel turnaan yhdelle vesistoalueelle ( joka 

on viela todettu erityista suojelua vaativaksi)~_saamaan taalla kaikille rrah

dollisille kayttOmuodoille jotakin. 

Suunnitteluresursseja kaytetaan talloin vaaraan tarkoitukseen. 

Kokonaissuunnitelmassa suositusten taso ja tiedot suositusten vaikutuksista 

saattavat olla ristiriidassa keskenaan. Lausunnon antaja saattaa antaa lau

sunnon, nutta ei tieda mistli han sen antaa, kun hankkeiden vaikutuksista ei 

ole tarpeeksi tietoa. 
---··----------------

Tutkirnuksen tulisi siis kaynnistya yhtaikaa suunnittelun kanssa. 

Yht~1aisyyden kmunalta ja sattili~varaisuuksien valttamiseksi tulisi 

ltoda normit tarvittavien tutkimuksien laajuudesta ja laadusta eri 

tyyppisten hailld~eidcn yhteydessa. 

Nykyaan suunnitelmiin sisaltw tutkimu~sia aikaisernpaa enelililB.n. Jo 

ulkopuolinen paine niiden suorittamisen suuntaan on merkittavasti 

lisaantynyt. 

Suurempi onge1llH kuin tutk.imusten riittavyys on sittenkin niiden arvos

tuskysyrnys . 

Hcmlr.keisiin t.unltHI sj ~iltyv:in n i in vojmt:.lkciS tyollistamispc.:"linc, etta 

sinUnsa neutrCl.etl i l, mutta lhtnkkel'n l~pivlcmisen kannalta etxicci.ullisct 

tutkimustulokscL saatet.aan Liisti:iti. 

'I'u.tlr.imustulosten csittaja pannaan vastuuseen piirin tyollis:yydcssa, 

kun han e i. "puha llcJ. yh t.c~en hiil cen" . 





Sinikka Jokela 

VESISTt)SUUNNITI'ELUN JA TtJrKIMUKSEN YHTEISTY~ KEHITI'AMINEN 1.-2.11.1982, 

OULU 

Vesistojen ti1aa koskevan tutkimustiedon kasitte1y vesistOsuunnitte1un 

tarpeisiin seka tutkimustu1osten kayttO suunnitte1ussa. 

Luonnonravintolanunikot 

Veden laadun selvityksilla karsitaan kohteita ennen yksityiskohtaisen 

suunnittelun aJkua. 

Kunnostus 

~~~!~~~~i~~-~9~!2· 

Vedenlaatuermustei. ta ( eri tyisesti 02 ) kaytetty hyvaksi. 

Vesikasvien niitto 
----~--------------

Niiton vaikutusten seurantatut.kimukset aiheuttaneet varovaisuutta uusien 
niitt~~~ohteieen suunnittelussa. 
Vesiensuojelun suunnittelu 

Pyritaan kayttarraan rralleja hyvaksi (I.estijfu:vi, Pietarsaaren edusta) 

Vesistojarjestelyt 

~!~!2!~-~~2~~!~ 

- tutkimukset kaynnistetaan liian myohaan 

- tutkinrustulokset eivat vaikuta suUIIDitelman sisaltoon 

- kartoitetaan vain pienen alueen hyooyt ja haitat 

- tutkirnukset liian suppeita, ajallisesti ja/tai laadullisesti 

Teko ·a.rvet ___ 9J. __ _ 

1970-luvulla tehty happitaselaskelroda , aivan viime aikoina myos Hg-ennusteita. 

Pyhaiarveen johdettaviksi suunniteltuien hurnuspitoisten lisavesien vaikutuksista 

t:oht.ii.n ;:-.u-vt.u, j()H!·\d n.i ldcn hx.ielU In val.kut~t.ave:ut lla:i.tl:.d I iuesti ja..tvcn tilaun. 

'I'utkimusten perusteella ja alueen kritiikin vaikutuksesta johdettavien lisavesi

en valuma-aluetta ensin pienennettiin puoleen ja ~oh~n hankkeesta luovut

tiin kokonaan. 

KHO kuros i VO: n luvan ja c!de1 .l yt.ti. 1 :isase1 vtt·yksj :i nm. lyhyt.nlkais~:itinnoste-

1 yn vaikutuk~d stn. 



Kokonaissuunnittelu 

- Jaanyt puutteelliseksi 

- Olemassa olevat tutkimuk.seen perustuvat tiedot jaaneet huomiotta, kun esim. 

Lestijoen vesistOn suunnittelu kaynnistetty piirissa ikaankuin tiedollises

ta 0- tilasta lahtien. 

- Tbisaalta pienialaisia suojelusuosituksia on tehty ilman tutkimusta. 

- Suositusten taso ja tiedot suositusten vaikutuksista eivat ole samassa 

suhteessa. 

Tulisi luoda yhtenaiset tutkimusnormit kunkintyyppisiin vesist5suunnittelu

kohteisiin. Tutkimus tulisi kayrmistaa samanaikaisesti suunnittelun kanssa 

ja sille tulisi varata rii ttavat resurssi t. Arvokkaimrat vesist.Oalueet tai 

-kohteet tulisi jtittaa voimataloussuunnittelun ulkopuolelle. 



Pohjois-Karjalan 

vesipiirin vesitoimisto 

Simo Naakka 

29.10.1982 

VESISTON TILAA KOSKEVAN TUTKIMUSTIEDON KASITTELY VESISTOSUUNNIT

TELUN TARPEISIIN SEKA TUTKIMUSTULOSTEN KAYTTO SUUNNITTELUSSA 

Nykytilanne 

Pohjois-Karjalan vesipiirissa tutkimuksen toimialan osuus suunnitte

lussa on ollut toistaiseksi vahaista. Se on rajoittunut paaasiassa 

eraiden toteutettujen hankkeiden seurantaan (Lylykosken pohjapato, 

Kiskonjoen perkaus, turvesoiden kuivatus). Vesien kayton kokonais

suunnittelu on hoidettu yhteistyona, mutta se on ainakin ensi vai

heeltaan saatu paatokseen jo vuosia sitten. Vesien kayton yleis

suunnitelmia on tehty yksi, mika koskee Joensuun aluetta. Tassa 

itse tyon on yleisen kaytonnon mukaisesti suorittanut konsultti. 

Alueellisia vesiensuojelusuunnitelmia ei ole tehty eika niita ole 

nakopiirissakaan. Hankesuunnittelukohteet ovat olleet sen luontei

sia, ettei tutkimuksiin ole ollut tarvetta. Esim. luonnonravinto

lammikoiden suunnittelussa veden laatututkimuksia tietysti on tar

vittu. 

Vesistojen kunnostus on suunnittelualue, missa ohjelmoitua veden 

laadun tutkimusta tullaan tarvitsemaan. Jo 1970 - luvulla toteutet

tiin Kiteenjarven jarvisyvanteen hapetuskokeilu, mika tyo on luetta

va ensi sijassa tutkimuksen tiliin. Tassa tehtiin varsin perusteel

lisia seurantatutkimuksia. Kunnostushankkeissa on tutkimuksin selvi

tettava kuormittavat tekijat ja kerattava tiedot veden laatuennustei

den kayttoa varten. Myos toteutuksen jalkeinen seuranta on jarjes

tettava. 

Tutkimustiedon kasittely 

Tiedon kasittely on jarjestettava tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 

Pohjois-Karjalan vesipiirin vesitoimistossa tutkimukscn toimiala 

lloitaa vesianalyy~-; ii ja r 1 iidf~n t ulkinnan seka suunnittelun tuimiala 



virtaamaselvitykset. Maastotybt voidaan tehd~ monesti yhteisty~n~. 

Tilauslinjalle, jossa suunnittelu tilaa tutkimuksen toimialueelta 

jonkin selvityksen, ei ole syyt~ eika tarvetta menn~. Tulokset 

k~sitellaan yhteistyona. 

Miten tutkimustulosten kayttoa pitaisi kehittaa 

Suunnittelun ohjelmointia on vesihallinnossa tehostettu. Niinpa 

2 . 

on olemassa kohtuullisen tarkat vuotuiset suunnitteluohjelmat ja 

hyva kasitys myos pitemman aikavalin suunnittelusta. Ohjelmien ka

sittely tutkimuksen ja suunnittelu~n toimialojen kesken on jaanyt 

tekem~tta. Ohjelmien laadinta olisi sopiva ajankohta suunnittelun 

vaatiman tutkimustoiminnan pohdintaan. Talloin tulisi selvittaa 

myos tutkimuksen suorittajat ja rahoitus. Asia on tietysti esilla 

myos tutkimusohjelmia laadittaessa. Myos pitkan aikavalin suunnit

teluhankkeet olisi muistettava, koska jakin hanke voi vaatia pitka

aikaisia tutkimuksia. 

Oleellista on paattaa, mitka suunnittelukohteet edellyttavat tutki

muksia. Esim. pienehkot jokien perkaukset, joissa rannanomistajien 

ja kalastuskuntien kanssa on tyosta sovittu, eivat tutkimuksia vaa

di, vaikka niilla vesistovaikutuksia jossain maarin onkin. Tutki

muksilla voidaan vaikutuksia selvittaa, mutta kaytannossa niilla 

ei ole merkitysta. Perustutkimukset ovat asia erikseen. Toisaalta 

pieniss~kin hankkeissa nykytilan selvitys ja ainakin toteuttamisen 

vaikutusten seuranta voi olla tarpeen tyonaikaisten haittojen ar

vioimiseksi. Mm. samentumishaittoja ei voida etukateen arvioida. 

Toisaalta vaikuttaa joskus silta, etta selvatkin haitat jatetaan 

tutkimuksilla osoitettaviksi. Vaikka ne sitten todettaisiinkin, 

mita~n ei tapahdu, ellei vahingonkarsija ota asiaa esille. Tama 

koskee vesistoihin vaikuttavia toimenpiteita yleisesti. 

Kalatalouskysymykset ovat luku sin~n~~. Esim. saannUstelyhankkeissa 

suunnittelija suorittaa tarvittaessa tin~imatta rantojen kartoituksen 

ja hanella on ehka kaytettavissaan kymmenien vuosien hydrologiset 

havainnot. Veden pinnan alapuolelta tiedot saattavat olla olematto

mat, joten voi ymmartaa tutkijoiden vaateet myos taman osan perus

teellisesta tutkimisesta kalastoa silm~llapit~en. Toinen n~kokanta 

on luettavissa vaikkapa vesiasetuk~esta. Sen mukaan suunnitelmassa 

on selostettava kalastusoloja ja kalastoa, tietyissa tapauksissa 

myos sita, missa maarin kala on voinut vesistoon nousta ja mita 

toimenpiteita kalakannan sailyttamiseksi ja lisaamiseksi on mahdol-

lisesti suoritettu. 



Pohjois-Karjalan 

vesipiirin vesitoimisto 

Simo Naakka 

25.10.1982 

Vesistojen ti1aa koskevan tutkimustiedon kasittely vesistosuun

nitte1un tarpeisiin seka tutkimustu1osten kaytto suunnitte1ussa 

Nykyti1anne 

Tutkimuksen osal1istuminen suunnitteluun on Pohjois-Karjalan 

vesipiirin vesitoimistossa vahaista. Tama johtuu ensi sijassa 

suunnitte1ukohteista. Muina syina on mm. suunnitte1u- ja tut

kimusohjelmien jaaminen liian vahalle huomiolle. 

Tutkimustiedon kasitte1y 

Kasi-tely tapahtuu tutkijan toimesta. Varsinaiselle ti1auslin

jalle ei pida rnenna, vaan tuloksia on tarkasteltava yhteistyos

sa ja mahdolliset erimielisyydet se1vitettava. 

Tutkirnustu1osten kaytto suunnittelussa 

Nakokohtia: 

- Lahtokohtana suunnitteluohjelmat. Myos pitkaaikaisia tutkimuk

sia vaativat kohteet on otettava huomioon. Tutkimustarpeet on 

sovitettava tutkimusohjelmiin. Tutkimuksiin on varattava suo

rittajat ja rnaararahat. Tarvittaessa kaytettava ulkopuolisia 

palvcluja. 

- Harkittava, mitka suunnitte1ukohteet vaativat tutkimusta. Suun

nitte1ijan ja tutkijan nakokannat sovitettava yhteen. Muistet

tava my5s, mita varten tutkitaan (perustutkimus, vahinkojen 

arviointi, se1ustan varmistus, vesi1aki, omat tarpeet). Tut

kimuksen 1aajuus se1vitettava; kaikki suuret hankkeet eivat 

valttamatta edellyta tutkimusta, toisaalta pienet voivat 

vaatia perustee1lisia tutkimuksia. Terve jarki pitaisi saityt

taa. 





KAINUUN VESIPIIRIN VESITOIMISTO 
Sirkka-Liisa Markkanen Vesistosuunnittelun ja tutki

muksen yhteistyon kehittamista 

koskeva koulutustilaisuus 

1. - 2.11.1982 Oulussa 

Vesistojen tilaa koskevan tutkimustiedon kasittely vesisto

suunnittelun tarpeisiin seka tutkimustulosten kaytto suunnittelussa. 

Kommenttipuheenvuoro 

Ongelrnat 

- tutkija saa tiedon suunnittelukohteesta liian rnyohaan. Yleensa 

veden Jaatua tulisi seurata ainakin vuoden ajan, mieluummin 

kauemmin 

- suunnittelukohteiden toteutuminen usein hyvin epavarmaa -

kuinka paljon tutkimusresursseja kannattaa talloin uhrata? 

- tutkimustoimintaan ei ole myonnetty omia maararahoja, joten 

rahoituksen tulisi sisaltya suunnitteluhankkeen kustannus

arvioon 

tutkimuksen henkiloresurssit ovat vahaiset ja esim. Kainuun 

piirissa kalatalouden asiantuntemusta ei ole lainkaan~ vaikka 

paaosa hankkeista on kalataloutta edistavia 

- syyna moniin ongelmiin on suunnittelijoille yleinen asenne~ 

etta tutkimus ei ole oteellinen osa suunnitteluhanketta, 

vaan vain "valttamaton paha" 

Sopivia tulosten kasittelytapoja 

- laatulunkitukset 

- kayttokelpoisuusluokitukset 

- mieluirnmin kayttarnuodoittain 

pi tkaaikaiset keskiarvot, hajonnat ja trendi t 

- suunnitelmien liitteena voidaan esittati erillisi~ tutkimus

raportteja 

~ ,., 



2 

- mallit 

- VH:n palveluksia voisi kayttaa nykyista enernman 

- kun tutkimustuloksia on hyvin vahan kaytettavissa~ on parasta 

ryhmatyon tapaan sopia mita tutkimustulosten perusteella 

sanotaan 

- esim. luonnonravintolrunmikkokohteiden inventoinnissa kaytetty 

paljon vedenlaatututkimusten perusteella tehtyja yksinkertaisia 

karttoja, joissa jokaisen jarven tiedot on esitetty yhdella 

varitetylla ympyralla 

Parannusehdotuksia 

1. Yhteistyon lisaaminen 

- suunnitteluohjelman kasittely yhdessa 

- tutkimus II II II 

tutkimusmaararahoista sopiminen 

- suunnittelun edistymisesta tiedottaminen . 

- rylunacyon lis&i.aminen 

- myos vesihallituksessa osastojen kesken 

2. Normiston kehittaminen suunnittelukohteittain 

- maaritellaan suunnitelmien sisalto myos tutkimusten osalta 

3. Vedenlaaturekisterin kayttomahdollisuuden parantaminen 

ja niista tiedottaminen 

4. Asennemuutos tarpeen suunnittelijoilla: hyva suunnitelma 

tarvitsee useimmiten myos vesistotutkimuksen antamaa tietoa 

' : .... r .. 
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Hannu Arola 

TUTKIMUS- J A Vl·~SI STOf>UUNNI TTELUTO If~1IALOJEN 

NEUVOTTELUPAIVAT OULUSSA 1. - 2.11.1982 

Kommenttip~heenvuoro Simo Naakan ja Sinikka Jokelan 

esityksiin 

Aihe: Yhteistyo tutkimustoimialan kanssa lahes 0-tilanteesta 

lahtevan Kuivajoen vesiston vesistosuunnittelussa 

Vesistoalueesta oheiset kalvot 

1 (2) 

1. Vesistoalueella sijaitsevaa Oijarvea laskettu 1950-luvulla 
kaivamalla saannosteltava tulvakanava luontaisen uoman lisaksi. 
Tavoitteena oli aikanaan ranta-alueiden kuivatus. 

2. 1970-luvulla laadittiin ranta-asukkaiden pyynnosta Oijarven 
kunnostussuunnitelma, mihin liittyi kesavesipinnnn nosto- ja 

tulvasuojelua varten Kivijoen varteen Pirttimaan tekojarvi. 

Hankkeen hyodyt eivat riittaneet peittamaan kustannuksia. 
Tassa vaiheessa ei tutkimus ollut suunnittelussa mukana. 

3. Kokonaissuunnitelmasuosituksissa v:lta 1980 suositeltiin 

Kuivajoen ylaosalle yleissuunnitelman laatimista. Yleissuun

nitelmassa tuli huomioida vesiston kunnostus, voimatalous ja 

suojelualueet. 

4. Tassa vaiheessa suunnittelun vetaja otti yhteytta tutkimus

toimialaan esittelemalla toimialapaallikolle erilaisia toden

nakoisia vaihtoehtoja uomien kaantamisesta ja juoksutetta

vista vesimaarista (Kivijoen vesien kaantlirninen jarven halki 
kulkevan tien etelapuolelle) . 1~-k .. k(/) r {a I. 

Vaihtoehtojen esitttimisen tavoitteena oli se, e ·tta tutkimus

toimiala laatisi ko. vesiston osalle sellaisen perustutkimus

ohjelman, etta lahtokohdat tja vedenlaatuennusteiden laatiminen 
rnyc.ihemmin on mahdollista. Veden laadun ~>eurant · on tutkimus-
oh.jelmassa. 



I-··1yos kirjanpi tokalastussel vi tys aloi tettiin konsul tti tyona 

v. 1980 kalabiologin suosituksesta. 

2. 

5. Resurssien puutteen vuoksi itse suunnittelutyU on jli~nyt kes

kenertiiseksi (ao. suunnittelija kuoli). Sit~ oli tarkoitus 
jatkaa vuoden 1983 kevaalla vetajan toimesta. 

6. Kuivaniemen kunnanvaltuusto paatti 29.10.1982 aanin 15 - 2, 

etta Kuivajoki ja Kivijoki tulisi ottaa ns. Koskikomitean 
suojeluohjelmaan. 

7. Paatos merkinnee sit~, ettei suunnittelua jatkettane muuten 

kuin kunnostuslinjalla. 

8. Omasta puolestani olen sita mielta, etta nykyisin katselmus

toimitus~aiheessa hankittavat tiedot (vanhat hankkeet) tulisi 
selvittaa jo suunnitteluvaiheessa silla tarkkuudella, etta 

esim. vedenlaatumuutoksista aiheutuvat vahingot ja haitat voi

daan suuruusluokaltaan maaritella (= haarukoida). 

Hannu Arola 

LIITTEENA: Oijarven kunnostus 
Oijarven - Kivijoen yleissuunnittelu 
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Keskustelussa tuotiin esille: 

Kollegion kaydessa 15.3.1982 Kokkolassa ilmoitettiin paajohtajan 

suulla, etta vesihallinto ei ole mukana Lestijoen voimataloudelli

sessa suunnittelussa. 

Suunnittelun lahtokohtana on intressipiirien aloite, joka tahtaa 

taloudellisen toiminnan toteutukseen. Tutkija voi asennoitua kah

della tavalla; 

1) Tutkijat ovat vastaavasti asettautuneet toisen kayttomuo

don kannalle. 

2) Ei oteta asennetta, vaan tuotetaan tietoa, eika oteta vas

tuuta. 

Asiat tulisi ratkaista piirihallinnossa ennen vesihallitusta. Puhe

linluettelo kertoo kuinka paljon on tutkijoita. Keskeinen kysymys 

lahitulevaisuudessa yhteistyon onnistumisessa. 

Vertailuvesistoja pitaa saastaa ja olla nahtavilla. Suojeluvesisto

ja on jatettava. 

Tutkimusohjelman projekti koskee yhta ongelmakenttaa. Mikali yk

sittaisesta suunnitteluhankkeesta tarvitaan tutkimuksia ei sita yk

siloida VH:n tutkimusohjelmassa vaan piirin. Tehdaan turhaa kuilua 

suunnittelun ja tutkimuksen valille. Yksittaisen suunnittelukohteen 

yhteydessa tarvittavat tutkimukset rahoitetaan suunnitteluvaroilla. 

Kun suunnitteluhankkeet kaynnistetaan vesipiirissa niin siina pitai

si olla tutkimuksen mukana. Aikaa on, on vain tahdon puutetta. 

Kun suunnitteluohjclma ktisitell~Mn piireissa, tulisi geoteknillisen 

suunnittelun osalta olla yhteydessa teknilliseen tutkimustoimistoon 

resurssien selvittamiseksi. 
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Tutkimusohjelmaesitykset lahtenevat liikkeelle vesitoimistoista. 

Niissa suunnittelukohteissa, jotka otetaan suunnitteluohjelmaan tulee 

voida tehda tarpeelliset tutkimukset. Asia ei parane Helsingissa 

tehdyilla ohjeilla ellei piiri huolehdi asiasta. 

Yleissuunnitteluosasto teki 1970-luvulla esityksia tutkimusaiheiksi. 

Toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan tavoitteena on saada piiri

hallintoon palkatuksi lahivuosina 3-4 luonnontalouden asiantuntijaa 

vuosittain. On mahdollista ottaa pienia askeleita. 
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YHTEISTY~N KXYTKNN~N HOITN~INEN JA LOPPUKESKUSTELU 
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Unto Saukko 

Kokkolan vesipiirin 

vesitoimisto 

YHTEISTYON KXYTANNON HOITAMINEN 

Vesistosuurmittelun ja 

tutkimuksen yhteistyon 

kehittaminen 

1.-2.11.1982, OUlu 

Tutkimustoimintaan on kohdistettu nm. seuraavanlaista arvostelua: 

- ollaan tapahtumien jaljessa 

- ajattelutapa todellisuudelle vierasta 

- ei hyvak.syta. yhteisia tavoitteita 

- tutkirnukset asenteellisia 

Edella olevasta seuraa samansisaltoista suunnittelutoimintaan kohdistu

vaa arvostelua. Lopputulaksena pahllnna.ssa tapaukse~sa on luottamus

pula tutkijoiden ja suunnittelijoiden kesken. Nain ei voi jatkua. 

YHTEISTYON KEHI'IT»>!NEN 

Yleensakin on syyta aina silloin talloin kunkin asettaa itselleen kys~s: 

Miksi virkani tai to.irrEni on olemassa? Vesistosuunnittelun ja tutkimuk

sen keskinaista suhdetta pohdittaessa tulisi lisaksi tarkastella mm. seu

raavia asioita: 

- onko suunnittelujarjestelmamme oikea 

- onko yhteisista tavoitteista selvasti sovittu 

- onko asia, jota tutki.rnrre tutkiroisen arvoinen 

- onko tutkimus oikeassa suhteessa Im.luhun asiakokonaisuuteen 

- onko asiasta jo mahdollisesti olemassa paatoksentekoa ajatellen riit-

tavasti tut.kilnustietoa 

- osataanko olemassa olevat tutkimustulokset kayttaa hyvaksi 

- onko resursseja riittavasti kaytettavissa. 

Vesistosuunnittelun ja tutkimuksen yhteistyon tulisi olla kiinteaa 

vesiliallinnon tehtavia toteuttavaa. Tahan tulisi pyrkia mm 

- tutkimus- ja suunnitteluohjelmien samanaikaisella kasittelylla 
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Ohjelrnia kasiteltaessa tulisi erityisesti sopia yhteisista tavoitteista. 

Edell ytykset tutk.i.mustoiminnan suuntaamiseen ja tutkilnusten suorittarni

seen taman johdosta paranisi vat. 

- tehtavien organisoinnilla 

Suunnittelijoiden ja tutkijoiden tulisi yhdessa selvittaa vesistohank

keisi.in liittyva tutkimustarve ja tutk:ilnusten suoritustapa. Tutkimuk

sen laajuus tulisi alun alkaen olla oikeassa suhteessa hankkeen todel

lisiin vaikutuksiin. Kokemusperaisen tiedon perusteella voitanee tut

kittavasta asiasta useassa tapauksessa sanoa varsin paljon. Tama edel

lyttaa hankkeiden yhdyshenkilolle kuuluvien tehtavien tasmen~~sta 

seka asiantrn1tijoiden sisaisen tyonjaon selventamista ja asiantuntija

avun kehi ttamista. 

- resurssien kayton suunnittelulla,koulutuksella ja erilaisilla yhteistyo

muodoilla 

Resurssien hyvaksikayttoa voidaan parantaa keskittymalla yhteisista ta

voitteista sovittaessa harvernpiin hankkeisiin, tietojenkasittelya ke

hittamalla ja koulutusta lisaarnalla. Tutkijoille ja suunnittelijoille 

tulisi jarjestaa yhteisia koulutustilaisuuksia, joissa perehdytaan mrn 

tietorekisterin hyOdyntamiseen tutkimuksissa ja vesistosuunnittelussa. 

Suunnittelijoiden tulisi perehtya tutkimuksiin. Tutkijoiden tulisi 

esitella tutkimustuloksia suunnittelijoille ja suunnittelijoiden kertoa 

hankkeiden tavoitteista tutkijoille. 

Vesistosuunnitteluun liittyva tiedontarve vaatii suunnittelun ja tutkimuk

sen yhteistyon kehittamista. Tahan on olemassa hyvat mahdollisuudet. 

Yhteistyon onnistumiseksi tarvitaan kuitenkin edella sanotun lisak.si 

ennakkoasenteista vapaita tutkijoita ja suunnittelijoita. 



Vesistosuunnittelun ja tutkimuksen 

yhteistyon kehittaminen. Koulutus

paivat 1.-2.11.1982 Oulussa. 

Urpo Myllymaa 

Oulun vesipiirin vesitoimisto 

YHTEISTYON KAYTANNON HOITAMINEN 

TUTKIMUSTOIMIALAN PUHEENVUORO 

Organisaatiota voidaan verrata koneeseen esim. autoon, joka toimittaa 

yhteiskunnan antamaa tehtavaa. Yhteiskunnan tehtavana on antaa voima

varat ja maarata suunta. Organisaation johto suorittaa ohjauksen, 

vaihteen kayton seka kiihdytyksen tai hidastuksen jatkuvasti muuttuvan 

tilanteen mukaan. Organisaatiokoneisto tekee tyon - pitaa ylla liiketta 

ja suorittaa voimansiirron. Hyvin suunniteltu ja huollettu kone toimii 

vaivattomasti, jos kuljettaja (organisaation johto) hallitsee ajokkinsa 

ja tuntee liikennesaannot. 

Pitemmalle kehitetty ajokki toimii automaattivaihteistolla, jolloin 

kuljettajan tehtavaksi jaa vain ohjaaminen ja vauhdin saately. Ihan

teellinen kone on automaatti, joka toimittaa tehtavansa tietokoneen 

avulla syottotietojen mukaan. 

Organisaation toimintoja - suunnittelua ja tutkimusta - varten voidaan 

laatia systeemikuvauksia, jotka toimivat teoriassa mutteivat kaytan

nossa. Automaatti toimisi vastaavilla kaskyilla moitteettomasti. Eroa 

organisaation ja koneen valilla kuvannee seuraava yksinkertaistettu 

vertailu: 

TOIMINTA 

LUOTETTAVUUS 

HUOLLETTAVUUS 

INHIMILLISYYS 

ORGANISAATIO 

Joustava 

Herkka hairioille 

Vaikea 

Inhimilliset tarpeet, 
ja asenteet 
- ideologia 
- uskonto 
- sitoutuneisuus 
- rajoitukset 
- materiaaliset tarpeet 

KONE 

Jaykka, vakaa 

Luotettava, jos 
ominaisuudet tunnetaan 

Helppo huoltaa ja 
korjata 
- voitelu 
- osien vaihto 

Tunteeton 



TYt>NJAKO Jasenilla useita 
tehtavia ja sidoksia 
muihin 
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Osilla kullakin oma 
tehtava ja tarkka 
tyonjako 

Autornaatille voidaan kaskyt syottaa koodeina kortilla tai nauhalla. 

Sen jalkeen se suorittaa kuvatun systeemin mukaisen toiminnan tunnol

lisesti. Organisaatiossa nirnenomaan inhimilliset tarpeet, asenteet, 

sidonnaisuudet ja rajoitukset estavat systeemin moitteettoman toteut

tamisen. Hairioita voidaan yrittaa vahentaa tarpeiden tukahduttami

sella tai motivoinnilla ja keskustelulla. Meidan organisaatiossamme 

ei ensiksi mainittu menetelma tule kysymykseen, joten jalkimmaiseen 

on paneuduttava vakavasti. Asenteiden muuttamiseksi on valttamatonta 

pyrkia ajatusten vaihtoon. Tietyn asian jankuttaminen saa aikaan 

vastapuolen linnoittautumisen entista enemman omaan ajatusmaailmaansa. 

Nykyaan on ihmisten aate- ja arvornaailma hyvaksyttava, mutta se on 

pyrittava saarnaan tukemaan organisaation tavoitteita ja yhteisesti 

hyvaksyttyja paamaaria. Ihmista ei voida myoskaan panna syrjaan, 

vaikka han alkaisikin kayda tehottomaksi ja ehka viela hidastaa sys

teemin kulkua. Talloin on lisattava resursseja tarpeellisiin kohtiin. 

Systeemin sujumiselle on valttamatonta, etta voimavarat on oikein 

kohdennettu. Epasuhta eri toimintojen kesken lisaa tehottomuutta 

ja haittaa yhteistyota. Johdon on tarkoin selvitettava voimavaroj·en 

oikea jakautuminen. 

Seuraava Kari Kinnusen esittama kaavio todettiin keskustelussa ihan

teeksi, jota ei saavuteta. Onko sitten aihetta tahan pessimismiin? 

Inhimilliset rajoitukset ja resurssipula ilmeisesti estava·t tavoitteen 

taydellisen toteuttamisen. Kaytannossa esitetyn systeemin toteuttami

seen kuitenkin pyritaan. Kaavion vieressa oleva teksti esittaa kasi

tykseni yhteydenpidosta, jota systeemin kestaessa tarvitaan suunnit

telun ja tutkimuksen vastuuhenkiloiden kesken,unohtamatta myoskaan 

valvonnan ja rakentamisen osuutta asiasta. 
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Yhteenvetona ja johtopaatoksina kaytannon yhteistoiminnan kehitta

mista ajatellen esitan seuraavat, todennakoisesti yleisesti hyvak

syttavat ajatukset. Taydellisyyteen ei tarvitse eika pida pyrkia 
myoskaan yhteistyossa. 

1. K e sku s t e 1 u j a y h t e y den pit o 

eri yhteyksissa on valttamatonta yhteistyon sujumiselle. 
~ 

Pelkat toimintaohjeet ja -kaaviot eivat tuota tulosta 

ellei myos henkilotasolla haluta kommunikoida. Mita var

haisemmassa vaiheessa hankkeesta voidaan neuvotella, sita 
vahemman jaa epaselvia asioita. 
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• 
2. H y v a k s y t a a n o i k e a t a s i a t. Tutkijan 

velvollisuus on epailla kaikkea ja selvittaa mielessaan, 

onko epailykseen syyta. Hyvaksyminen on annettava tiedoksi. 

3. V o i m a v a r a t o n k o h d e n n e t t a v a 

o i k e i n . Oikea ja tasapuolinen kohdentaminen auttaa 

suunnittelu- ja tutkimusohjelmien yhteensovittamisessa. 

Tutkimustoiminnassa aineiston kasittely kayttokelpoiseen 

muotoon on erityisesti aikaa vaativa vaihe. 

4. T u t k i m u s o h j e 1 m a t on otettava vakavasti. 

Tutkimustarve ja tutkimusten laajuus on suunniteltava yhteis

toiminnassa. 

4. T u t kim u k sen r a hoi t us .. on turvattava. 

Suunnittelun edellyttamat tutkimukset on rahoitettava sovel

tuvin osin suunnittelumaararahoin. Apua voidaan tarvita 

myos tutkimuksen kestaessa ilmenevien ylimaaraisten kulujen 

peittamiseksi. Saatetaan tarvita mm·. apuhenkilokuntaa ken

talle tai laboratorioon. 

5. 0 h j e e t yhteistyon hoitamiseks"i ovat tarpeen. 

Kaikki ei suju edes hyvien henkilosuhteiden varassa. 

6. Tied o t us j a k r it i i k k i eri vaiheissaon 

tarpeen. Kritiikki on hyvaksyttava silloin, kun se on 

asiallista. 

6. Y h t e i s t y o e i o 1 e k a h d e n k e s -

k e i s t a. Myos muut toiminnat on muistettava osana 

systeemia. 

7. V a s t u u n - j a t e h t a v i e n j a k o on 

selvennettava. Tutkija valmistelkoon raportin, jonka 

suunnittelija ottaa kayttoon. Saattaa olla paikallaan 

myos, etta suunnittelija voi osallistua tutkimusprojektiin. 

•• '!: 

•' I. ·t. · ~; 
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8. T as avert a1 i suus asioiden kasittelyssa, en, 
palkkauksessa ym.{eQellytyksena esteiden vahentamiselle. 

Tutkimuksen toimiala ei ole konsultti, vaan organisaation 

tavoitteita maarittava ja toteuttava osa. 



0 
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Vesihallintoneuvos Aaro Koivula kaytti vesistoosaston puheen

vuoron. On ilo todeta Saukon ja Myllymaan puheenvuorojen 

osoittavan, etta meilla on kaytettavissa parasta resurssia, 

nimittain tervetta jarkea. 

Kaikessa jarkevassa toiminnassa on yksi yhteinen tunnusmerkki: 

selvasti tiedostettu oikea tavoite (jos matkan kohde, osoite 
_.,..,..-"'1""1"' 

Talouselama-lehdessa ali toissa viikolla kirjoitus "Ovatko 

virkamiehet toistensa vai kansan palvelijoita". Hyvin herkasti 

menee siihen, ett~ toimintaa naamioidaan yhteiskunnan palve

luksi. L~htBkohtana tulee olla kunkin alueen manipuloimaton 

tarpeiden kartoitus. On selvitettava miten kansan/yhteiskunnan 

tarve tulee edullisimmin toteutetuksi. Tarpeet eivat ole 

tasavakisia, ne on tyydytettava tarpeiden :tS::r;keysj}!rje~~Y-~-~-~-~~~-

__ j~- ~1-~~-~-f? .. ~a - ~uhtees~~ -._ ~-~_!:-~!-~~-C? _;.~-~~~a ~~;;tuu jos talta p~hja!_~!!_ __ 

lah~~!aa~ liikkeel_le. --~al:~o~n _ ~~- - ~~rvi_tse_yj_~a ry~~~ -t:-av<?~ 1:-_- ___ _ 
t~~ta ja kilpailla toisten ryJ:_un_ie~ ~~voitt~i_~~~n _ k.~nssa. H~v:__~~~-- -

- ~~an, etta tarpeet ovat sa~a:t ___ ~c:t _ ~~~aan_ ~~-k~massa tyota sam~~~---

yhteiseen tavoitteeseen oaasemiseksi. 

Professor! Seppo Mustonen kaytti vesientutkimuslaitoksen pu

heenvuoron. Kiitos Saukolle ja Myllymaalle erinomaisista yh

teenvedoista paivan annista. 

Paivien jarjestamista esitettaessa ali pienena taka-ajatuksena 

kuilun yhte.enkurominen 

hyodyntamisen valilla. 

voton asia? 

luonnontalouden ja vesien voimakkaan 

Mika on kuilun syyna? Onko taysin t 'o1-

Jo 1900-luvun alun vesistosuunnittelussa osattiin ottaa 

hydrologia aina huomioon. Viela 1950-luvun puolivalissa 

saattoivat kuivatuspenkereet sortua puutteellisen geotek

niikan tuntemuksen takia. Nyt talossa on jo alan erityis

asiantuntemusta osoituksena, etta asiat muuttuvat. Uutena 

asiana luonnontalous on tullut suurella voimalla kuten 

professori Asp eilen osoitti. 
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Suhteessa vesien luonnontalouteen on tilanne vesihallinnon 

osalta rnuuttunut. Tata tilaisuutta voidaan pitaa eraanlaisena 

kulminaatiokohtana. Luonnontalous on nyt otettava huomioon 

toisella tavalla, haluttiinpa tai ei, meidat pannaan otta

maan nama huomioon. 

Tutkimuksen painopistetta tulisi siirtaa voirnakkaasti piiri

hallintoon pain. Piirihallinnon tulisi ottaa asiat vakavasti, 

esim. hydrologinen havaintotoiminta. 

Mika on VL:n rooli? Tehtavat ovat muotoutuneet erityistehta

viin, rutiinitoiminnot piireille. Miten tutkimuslaitos pys

tyisi palvelemaan vesihallintoa? Yhteistyota tulisi lisata 

korkeakoulujen kanssa. Tilaisuus oli omalta osaltaan yhteis

tyota edistava. 

Raivio katsoi, etta luonnontalous-tekniikka ristiriita ei ole 

pelkastaan johtunut insinooreista. Arnmattialana luonnontalous 

on suhteellisen uusi, mika on joissain aiheuttanut "seis maa

ilma" -tavoitteen. Teknisen koulutuksen saaneet puolestaan 

kokevat useimmiten yhteiskuntatalouden edistamisen tehtavakseen. 

Kokonaissuunnittelussa ei juuri ole tehty tutkimuksia. Hanke

suunnittelussa joudutaan tekemaan seikkaperaisia tutkimuksia. 

Ongelma-alueeksi on jaanyt yleissuunnittelutaso, koska luonnon

talouden tutkijoilta on ollut vaikea saada karkeita arvioita, 

jotka usein yleissuunnittelussa riittaisivat. 

Laikari teki pari vaatimatonta ehdotusta. 

1) Tehdaan muurin sarkemiseksi reippaampia henkilosiirtoja, 

eika pidettaisi liiaksi kiinni omista resursseista. 

~) Jos halutaan ammattikun·tabarrikadia madal taa j atettaisiin 

henkilokohtaisuudet ja pidattaydyttaisiin kiinni asiassa 

(yhteistyota edistava) 

Loukola halusi oikaista geotekniikasta ehka syntynytta vaaris

tynytta kuvaa. Mania hankkeita on viety geotekniikassa yleensa 

mallikkaasti lavitse. Yhteistoirninta on pelannut hyvin eri

tyisesti Vaasan kenttaporukan kanssa. 

.. 

~~~ 

..... ~· 
I 1 ~ ~:~ 

. -"~~ . " • • -: :.t ·,~ 

, _ _.:.21 



S. Muotiala puheenvuoro Oulussa 1.11.1982 

Maa- ja metsataloudella oli viela v. 1950 varsin keskeinen 
asema Suomen kansantaloudessa. Taten oli luonnollista, etta 
siirtovaen samoin kuin rintamamtestenktn sijoituksessa paa
paino tuli asutustoiminnalle. Maata tahan tarkoitukseen saa
tiin ensi sijaisesti viljelyskelpoisilta soilta, niityilta 

ja alueilta, jotka edellyttivat peruskuivatuksia ja teidcn 

rakentamista. Silloiset maanviljelysinsinooripiirit jouti

vat hoitamaan nama teknilliset tehtavat ja niilla olikin va
roja kaytettavissa enemrnan kuin silloisella TVH:lla. Tyot 
toteutettiin lapiokaivuna, vain rnuutamia kaivukoneita oli 

\ 

saatu ostaa USA:n arrneijan ns. ylijaamavarastoista. Kun ojien 
kaivu tuli suhteellisen kalliiksi, kiinnitettiin niiden hyd
rologiseen mitoitukseen erityista huomiota. Tasta johtui, 
etta 1950-luvun alussa hydrologiaa harrastettiin ja seurat
tiin vedenkorkeuksia ahkerasti myos maanviljelysinsinoori
piireissa. Nyt on tilanne sellainen, etta tama on jaanyt 

vain Hydrologisen toimiston asiaksi, rnutta kentalla ei edes 

suurtulvan tai pitkan kuivuuden aikana tehda ilman erityis

kaskya omakohtaisia havaintoja. Olisi paikallaan, etta aina-

kin jonkun vesipiirin tutkimustoimialan paallikko olisi 

hydrologi. 

Oulun maanviljelyspiirissa oli aloitettu jo 1930-luvun lo

pulla Pohjanmaan jokien tulvasuoj~lututkimukset. Insinoo-

rit Mauna Karna ja Aaro Luukko olivat kiinnostuneita erityi

sesti hydrologiasta ja ins. Karna selvitti mm. Kalajoessa 
Raudaskylan asteikon kesa- ja talviaikaisen purkautumiskayran 
eroja. Ensimmainen suuri tulvasuojelutyo, Pyhajoen alaosan 
pengerrys, suunniteltiin toht. Wareen johdolla insinooriosas-

tolle perustetun erikoistyoryhman toimesta. Penkereitten kor
keuden mitoituksessa onnistuttiin kohtalaisen hyvin ns. epa
tasnisen liikkeen laskelmien perusteella. Tyo toteutettiin 

yksinomaan hevos- ja lapiotyona. Olihan Suomessa siihen ~i

kaan 400 000 hevosta eli 20 kertaa nykyinen rnaara. Tyomaalla 
oli suurimmillaan 3000 miesta. Tyottomyys jatkui Suomessa 
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koko 1950-luvun ja maanviljelysinsinooripiirien toissa oli 

miehia eni ten wonna 1959 allen suurirnrnillaan 12000 rniesta. 

Suomi oli menettanyt rauhanteossa 1/3 vesivoirnastaan. 
Sotakorvausten rnaksamiseksi oli rakennettava lisaa kotimais
ta ves i voirnaa, koska mm. valuutast,a ·Ol i pula. Suurim-

piu vesirakennuskohteita olivat 1940-luvun lopussa ja scu-
raavan vuosikymmenen alussa Oulujoki ja sen j~lkeen Kernijoki 

n. 10 vuotta rnyohernmin. Naiden rakentamincn kiinnitti cdcl

lcen huomiota hydrologiaan mutta myos hydrauliikkaan. EnsiJn

rnaisen vesirakennuslaboratorion perusti Imatran Voima 1950-
luvun alussa pienoisrnallikokeita varten. Voimalaitostoi-
hin tuotiin Suorneen suuret kaivukoneet ja kehitettiin kal
lionlouhintatekniikka sekl avolouhoksiin ettA tunneleihin. 
Suurin'~uistomerkkf' taman tekniikan tulosta maahamme on Uta

sen alakanava, josta louhittiin 3 - 4 milj. m.3 kalliota ja 

muita massojen saman verran. 

Kuivatustoissa oli todettu, etta erityisesti vesijatoilla 

maat painuvat ja suuret maaleikkaukset sortuvat. Lapuanjoen, 
Kalajoen ja Kyronjoen uomissa, tulva-alueiden kohdalla, 

liete oli nostanut jokien ayraat siihen korkeuteen, rninka 

ne sortumatta kestivat. Niista oli pakko tehda geoteknil

lisia laskelmia ja vesirakennukseen liittyva geotekniikka 

aloitettiinkin 1950-luvulla ja talla hetkella voidaan to

deta. etta Teknillisen tutkirnustoimiston geoteknillinen 
jaos hallitsee taman alan maassamme parhaiten. Suunnitteli

joiden ja rakentajien yhteistoiminta ~aman jaoksen kanssa 

on ollut esimerkillisen hyva. Ilman tata tutkimusta ei oli

si voitu tehda tekojarvia eika esim. Kalajoen keskiosaa ei

ka Lapuanjoen pengerryksia, ei myoskaan suurien vesijatto

jen kuivatuksia. 

Maaseudun vesihuollon avustamiseen myonnettiin ensimrnaisen 
kcrran varoja v. 1950. Pohjanmaan jokilaaksoissa ktlytcttiin 
ylcisesti talousvetcn& jokivett§ sellaisenaan. Kaivovedet 

olivat rautapitoisia tai saastuneita pintavesien johdosta. 

Viela 1940-luvun lopulla kuoli muutamia asukkaita Ka.lajoki-

• 
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laaksossa lavantautiin ja lasten ripuli oli yleista. Tasta 
syysta paapaino valtion tukitoiminnassa ohjautui Pohjanmaalle 
ja ensisijaisesti vedenhankintaan. 

Pohjanmaalla on harjualueilla runsaitakin pohjavesivaroja. 
Niiden sijaitessa etaalla asutuksesta, on jouduttu rakenta
maan pitkiakin syottojohtoja. Naista suurimmat ovat Kalajoki
laaksossa esim. Sievin Kiiskilan lahteikosta johdetaan vetta · 
aina Merijarvelle 85 km paahan. Jo nyt on Oulun ja Kokkolan 
vHliscllti rannikkoalueella melko yhtenHinen vesijohtoverkos
to ja eraissa kunnissa on jopa 90 % kiinteistosta yhteisen 
vesijohdon piirissa. 

Insinooriosasto jgrjesti jo 1950-luvun alussa laajan kaivo
vesia koskevan tutkimuksen. Vuonna 1953 selvitettiin joki
vesien laatua kuten KMn o4 pitoisuutta, happea ja n~kosyvyytta. 1960-luvufl 

vaihtuessa perustettiin vesilaboratoriot, joiden perua ovat 
nykyiset piirin laboratoriot. 

( 
\ 

Maankuivatushankkeiden maara tulee lisaantymaan 1980-luvulla, 

jonka jalkeen tehtavakentta supistunee. Tulvasuojelutyot tu
levat myos supistumaan. Tekojarvia ei yksinomaan tulvien ja 

voimalaitosten tarpeisiin enaa rakenneta. Vuotoksen tekojar
ven rakentaminen olisi ollut taloudellinen ja suuri rakennus
kohde Pohjois-Suomen tyollisyyden kannalta, 

Pienehkoja tekojarvia tullaan rakentamaan kasteluvesien saan
tia ja virkistyskayttoa varten seka maiseman elllvoittarniseksi. 
Vesistojen kunnostustyot tulevat lisaarttymaan samaten kuin 
muut "elamisen tasoa" parantavat tyot. Vesien likaantumrnisis

sa tultaneen kiinnittamaan yha enemman hu0mtota ilmassa kul

keutuviin saastetsiin es·im. rikkiin. Tutkimukseen olisi aavistet
tava 10~20 vuotta ennen tulevat prooleemakohteet. 

Suunnittelija ei saa juosta hetken mielipiteiden rnukaan. 
Hyva suunnitelma voi uhmata aikakautta. Suunnitelrnia ei saa
da aikaan ryhmatyolla vaan sille olisi maarattava vastuulli
nen suunnittelija silta erikoisalalta, mika on hankkeen paa-

. ·~. 
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tarkoitus. Henkilokunta- ja ikarakenteen perusteella ovat 

insinoorit tahan asti olleet vastuuhenkiloita. Peruskoulutus 

ei ratkaise hyvaa suunnittelijaa. Pitaisi olla pienia hank

keita, joissa nuoret suunnittelijat voisivat opetella (jopa 
toteutus mukaan). Luonnontalouden asiantuntijoille tulisi 

piireissa antaa vastattavaksi suunnitelmla jo'elarnankou

luakin varten". Vastuulliset ja kokeneet suunnittelijat op

pivat ajattelernaan samalla tavoin riippurnatta heidan perus

koulutuksestaan. 

·1,,' 
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Ylijohtaja Savisaari esitti nakemyksenaan: 

Hydrologiassa ei ole suuria ongelmia. Kalatalous- ja alue

talous ovat ongelmallisia. Sosiologia on otettava huomioon. 

Kun 1950-luvulla suunniteltiin (nyt ns. vanhoja) hankkeita ei 

vesiensuojelu ollut mukana. On siten ymmarrettavaa, etta ol

laan tassa tilanteessa. 

Ovatko toimialat vesipiireissa kukin omassa nurkassaan 

ja vesipiirin johtaja keskella koordinaattorina? Ei pitaisi 

olla liian vahvoja rooleja vaan tehda yhteistyota. 

Teknillista suunnitelmaa on parannettava. Tarvitaanko erilai

sia ohjeita piireille yhteistoiminnasta tai suunnitelmien laa

timisesta? 

Yhteistyon pitaisi alkaa piirissa esisuunnittelun tasolta. 

Kun piiri esittaa hankkeen suunnitteluohjelman niin aikataulu 

tulisi tehda selvaksi. Suunnittelijan on jarjestettava rahat. 

Uskoisin, etta tarkoitus ei ole pysayttaa kaikkia hankkeita 

vaan ottaa opiksi aikaisemmasta. Tyollisyyskysymys ei saa 

vaikuttaa liikaa, se on sekundaarinen kysymys. 

Suunnittelusihteeristo ja toiminnallinen ylijohtaja pohtivat 

omalta osaltaan asioi~a poytakirjamuistion perusteella ja tu

levat tekemaan tarpeellisia aloitteita. 

Savisaari, kiittaen osanottajia, paatti yhtistyopaivat tode

ten, etta jos toimintaan tulee parannusta eivat neuvottelu

paiviin kaytetyt varat mene hukkaan. Han toivoi, etta barri

kaadit madaltuvat riippumatta ymparistoministerioratkaisusta. 

19.11.1982 

UL-. t-~~ 
Jbhani Kyto 

sihteeri 

Anneli Ylitolonen 

sihteeri 
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