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Planeringssituation 31.12.1984
Plaaning situation as ofDecember 31. 1984

Åtgärdsrekommendationerna godkända

________

av vattenstyrelsens kotiegium
(datum i parentes)
Recommendations of the pian approved
by the coltegium of the NBW
(date in parenthes iii the iist)

1. Norra Karelen (14.2.1979)
2. Kallavesiståten (18.4.1979)
3. Saimenområdet (16.10.1980)
4. Kymmene älvs Övre lopp (24.1.1980)
5. Päijänneonrädet (14.11.1980)
6. Mäntyharjustråten (17.12.1975)
7. Kynunene älvs nedre Iopp (9.1.1974)
8. Mellersta och tistra Nyland (31.12.1980)
9. Västra Nyland (26.5.1977)

10. Sydvästra Finland (10. 10. 1980)
11. Kumo älvs och Karvianjoki vattendrag (27.9.1979)

12. tisterbottens södra del (11.2.1980)
13. 5sterbottens meliersta del (15.11.1982)
14. tisterbottens norra del (8.7.1981)
15. Ule älvs vattendrag (20.5.1980)
16. Ijo älvs, Kiminge älvs och

Kuusamos vattendrag (14.11.1980)
Laplands totalplant
17. Kemiälvs och Simojoki vattendrag (13.4.1983)
18. Torne älvs vattendrag
19. Tana älvs och Pasviks älvs vattendrag

Bild 1. Totalplaneringsområdena för vattenanvändning och deras aktuella planeringssituation.

fig. 1. Ptanning areas and the present state of integrated water resources devetopment planning.

W

—--=— Den godkända pianen publicerad i
vattenstyrelsens publfkationsserie
Approved pian pubiished in the
»Pubtications» ofNB W

Totalplaneringsområdena för vattenanvändning:
Ptanning areas in integrated regionat water resources development pianning:
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ftiRETAL

Vattenförvaltningen utarbetar pianer för vattenan
vändningen och vattenskyddet på riks-, regional
och projektnivå. Totalpianeringen av vatten
användningen är en regional planering och baserar
sig på lagen om vattenförvaltningen (18/1970), där
som en av vattenförvaltningens centrala uppgifter
stadgas att sörja för denna totalplanering med
iakttagande av vattnens olika användningsformer.
Efter det vattenstyrelsen grundats inleddes ett hela
landet omfattande arbete att uppgöra totalpianer
för vattenanvändningen. För detta ändamål indela
des landet i 19 planeringsområden. Områdena och
planeringssituationen framgår av bild 1.

Totalpianeringen av vattenanvändningen är en
riktgivande regional planering med sikte på att
främja en ändamålsenlig användning av vattentili
gångarna och sammanjämka olika intressen
beträffande vattnens användning och skydd. Med
vattentillgångar avses ytvatten, grundvatten samt
havsområdet ävensom vattnen som en del av
landskapet. Som olika användningsformer behandias
vattenförsörjning för bosättning, industri och be
vattning, vattnens belastning, vattnens rekrea
tionsbruk, fiske, produktion av vattenkraft, flott
ning och sjöfart samt skydd och vård av varten
miljö och vattenlandskap. 1 samband med vat
tenskyddet behandias minskandet av avloppsvat
tens- och annan belastning, vai av utsläppsplatser
samt styrning och begränsning av lokaliseringen
av belastande verksamhet. Vattendragens använd
barhet kan förbättras genom restaureringst

gärder. Vattenmängderna och vattenståndet kan
regieras och ändras genom reglering, rensning och
invallning av vattendragen.

Totalpianeringen av vattenanvändningen sam
manhänger med länens och kommunernas planering,
med områdesplaneringen såsom regionpianerna
samt med annan sektorplanering. Totalplaneringens
stäilning i förhållande till övrig planering framgår
av bild 2.

Målet för totalplaneringen är att för använd
ningen och skyddet av vattendragen skapa sädana
riktiinjer som möjliggör ett så ändamålsenligt be
slutsfattande som möjligt beträffande vattnen.
En totalpian för vattenanvändning uppgörs på
medeilång och lång sikt (5—20 år) och är till sin
karaktär riktgivande samt justeras vid behov med
hjälp av general- och projektplaner för vatten
användningen.

För att utarbeta totalpianer för vattenanvänd
ningen har vattenstyrelsen tillsatt arbetsgrupper
med mediemmar från ifrågavarande vattendistrikts
vattenbyråer samt från vattenstyrelsen. För att följa
med planeringsarbetet och ge impuiser har vatten
styrelsen för varje region inkallat en delegation rep
resenterande olika intressegrupper. Arbetsgruppens
planförslag har sänts för utlåtande bl.a. till
kommuner, statliga myndigheter och olika intres
senter. Pianen har presenterats för den lokala he
foikningen och vattenförbrukarna i form av ambu
lerande utställningar och sammandrag av planerna.
På basen av utlåtandena har pianerna reviderats,
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varefter vattenstyrelsens kollegium har godkänt
åtgärdsrekommendationer för ifrågavarande region.
De godkända åtgärdsrekommendationerna är rikt
givande för vattenförvaltningens egen verksamhet.
För övriga myndigheter och vattenförbrukare utgör
de en information och rekommendation. Planering
ens förlopp framgår av bild 3.

Denna pubiikation innehåller följande två total
pianer för vattenanvändningen i Osterbotten:
del 1 planen för Osterbottens södra del
del II pianen för Osterbottens mellersta del
(del III, Österbottens norra del publiceras endast
på finska med delarna 1 och II i vattenstyrelsens
publikation nr 43).

Sammandraget på engelska, som ingår även i
denna publikation, gäller alla tre delar.

1 siutet av vardera pianen ingår som kapitel 7 de
av vattenstyrelsen godkända åtgärdsrekommenda

tionerna för vattnens användning och skydd inom
regionen samt som bilagor de om pianförslaget
avgivna utlåtandena och arbetsgruppens bemötan
den av dem. Sist granskas i ett gemensamt kapitel
IV de tre planernas förverkligande. På bakpärmens
insida finns två kartbilagor över de båda planerna:
1. “Vattendragens ailmänna användbarhet och
grundvattentillgångarna” samt 2. “Konstruktioner
och faktorer av betydelse för vattenhushållningen”.

1 totalplaneringens slutskede tiilsatte vatten
styrelsen en arbetsgrupp för att utveckla använd
ningen av de redan fullbordade vattendragsarbetena
i Osterbotten. Efter det planeringen slutförts har
inom vattenstyrelsen igångsatts ett sk. forsknings
och utvecklingsprojekt för Osterbottens vatten
byggnadsverksamhet vars utredningar publicera
des i vattenstyrelsens duplikatserie 1984, nr 220.

Bild 2. Totalplanering av vattenanvändningen — övrig planering.
Fig. 2. Integrated water resources development planning vs. otberptanning.
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Bild 3. förloppet vid totatpLnering av vattenanvändningen.
fig. 3. The planning procedure in integrated water resources devetopment ptanning.
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1. INLEDNING

Till totalplanens område hör Kyrö älvs och Lappo
ås vattendrag samt nio minäre vattendrag från Vasa
läns sydgräns upp till Lappo å ävensom kust- och
havsområdet utanför. Typiskt för planeringsom
rådet är dess sjöfattigdom och den stora variationen
i åarnas vattenföring. Den viktigaste vattenfrågan
inom området är översvämningsskyddet. För att
minska översvämningarna har man utfört rensning
ar och invallningar samt byggt konstgjorda sjöar.

Vattenkvaliteten i åarna är redan till sin natur dålig
på grund av belastningen från de kringliggande
markerna. Deras användningsmöjligheter för rek
reation är obetydliga, varför man vid planeringen
av de konstgjorda sjöarna vid sidan av översväm
ningsskyddet och vattenkraften har försökt beakta
också rekreationsbruket. Åarna lämpar sig illa för
bosättningens vattenförsörjning. Stäilvis finns det
rikligt med grundvatten, men inte i närheten av de

Vid totalpianeringen hördes kommunema
och områdets befollcning. Pianförsiagen
presenterades bl.a. genom utstäflningar.
En delegadon följde mcd pianeringen
och försLaget sändes på remiss dli takika
instanser. Bild1 vattenstyrelsen.
In the tourse of integrated water resources
devetopment planning the municipalities
concerned and the local poputation are
heard. Pian proposais are presented to the
public, for example, through exhibitions.
An advisory board fottows the ptanning
work and the consultation procedure
covers the various interests. Photo: National
Board ofWaters.

UTSTÄLLNING ÖVER. ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG
TILL TOTALPLAN FÖR VATTENANVÄNDNINGEN

1 SÖDRA DELEN AV ÖSTERBOUEN

SLÄTTLANDETS VATTEN
i vÅGsKÅLEN

Stodshuset

NARPES må 31. - to 66 Ämbetsverkshuset

Öppet vordcgoc 1<1 1100-1SOO
Löcd och sönd. kl1100 1600

Arrangeros av vattenstycelsen och so vottendistrikts vattenbyrä

Fntt intröde - Välkommen!

VAS A ti 213- m 273
Stängt Iångfredogen 26.3

SEiNÄJOKI ti 263 - lä 16

Vasci hondelshägskola
Rädhusgatan 31-33
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största bosättningscentra. Maatalouskeskusten Agronom
Totalpianeringen inleddes år 1975 då vattensty- Liitto Jouko J. Salminen

relsen tilisatte en arbetsgrupp för att utarbeta
pianen. Till den har som ordförande från Vasa vat- Fiskeriföreningen i Fiskerikonsulent
tendistrikts vattenbyrå hört yngre ingenjören Jussi Finland Seppo Huuskonen
Luoma till 1.5.1976, äldre ingenjören Reino Eerola
till 28.2.1978 och därefter äldre ingenjören Aarne Finlands Fritidsfiskares Oidförande
Siren, som sekreterare yngre ingenjören Paavo Saa- Centralförbund Väinö Jokinen
rinen och som mediemmar ingenjör Paavo Kallion
pää, yngre ingenjören Aulis Korhonen, äldre ingen- Osterbottens Svenska Verksamhetsledare
jören Lauri Putikka och limnolog Pertti Sevola, Lantbmkssällskap Dan Witting
från Karleby vattendistrikts vartenbyrå dip
lomingenjör Esko Lakso (sedan 30.9.1977) och dip- Etelä-Pohjanmaan Maa- Verksamhetsledare
lomingenjör Heikki Nikkarikoski, från Oster- kuntaliitto Teuvo Lagerstedt
bottens älvplaneringsbyrå byråchef Ossi Hjelt samt
från vattenstyrelsens byrå för vattenskydd och rek- Keski-Pohjanmaan Maa- Verksamhetsledare
reationsbmk Iimnolog Heidi Vuoristo (till kuntaliitto Pasi Eskola
22.6.1976). Som sakkunnig har dessutom deltagit
ingenjör Kari Syvänen från Vasa vattendistrikts Svenska Osterbottens Dipl.ing.
vattenbyrå. Landskapsförbund John Simons

Vattenstyrelsen kallade representanter för olika
myndigheter, näringsgrenar och intressegmpper till Finlands Naturskydd- Planeringsagronom
medlemmar i en delegation för att föija med piane- förbund Aulis Rantamuotio
ringens förlopp, ge den uppslag och framföra
synpunkter av dem som använder vattnen. Den Ostrobotnia Australis Fil.lic.
gemensamma delegationen för Österbottens södra Henrik Österholm
och mellersta del (Vasa iän) hade i början av år
1977 följande sammansättning: Finlands Industri- Dipl.ing.

förbund Harry Valdemar Hy&nVäg- och vatten- Dipl.ing.
byggnadsstyrelsen Pertti Makkonen Finlands Skogsindustris

Centralförbund Fil.lic. Rurik SkogmanJordbmksstyrelsen Overingenjor
Esko Laikari

Kommissionen for
Vilt- och fiskeri- Fil.lic. Bottenhavets Forstmästare
forskningsinstitutet Olli Sumari bogseringsled Erik Schulman

Havsforskningsinsti- Forskare Vasa täns Länslantmäteriingenjör
tutet Lauri Niemistö lantmäterikontor Juhani Uljas

Länsstyrelsen i Arkitekt Oulun yliopisto, Stationsföreståndare
Vasa iän Sulo Kalliokoski Bottenhavets Tapani Valtonen

forskningsstation
Regionplaneförbundet Avdelningschef
för Vasa län Marja Kyyhkynen Suomen VoimaLaitos- DipLing. Mikko Lind

yhdistys
Keskusmetsälautakunta Forstmästare
Tapio Eino A. Luotola

Vasa Handeiskammare Naringsombudsman
Österbottens skogs-. Överforstmästare Vilho Erkkilä
förbättringsdistrikt Per Wecksten

Vattenstyrelsen Avdelningschef
Statens Bränslecentral Forstmästare Runo Savisaari
Karleby anskaffnings- Tuomo Nikander Byråchef Pentti Sipilä
distrikt Byråchef Matti Raivio
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Karleby vattendistrikts Distriktsingenjör
vattenbyrå Seppo J. Saari

Kommunerna i planeringsområdet hördes under
våren och hösten 1976, varvid anordnades diskussi
onstillfällen om vattnens användning och skydd.
Dessutom har arbetsgruppens mediemmar under
handiat med olika myndigheter om frågor i
samband med pianeringen.

Utöver de tairika publikationer som anlitades
vid piaheringen lät vattenstyrelsen göra två special
utredningar:
— fiskeriutredning i kustkommunerna i Sydöster
botten (Nykarleby—Kristinestad) år 1974. Oster
bottens fiskarförbund r.f. 1976

Järvien kunnostuksesta virkistyskäyttötarkoi

tuksiin Etelä-pohjanmaalla. Toivo Niskanen, dip
lomarbete år 1975.

Arbetsgruppens förslag till totalplan blev färdigt
våren 1978. Planförslaget publicerades i vatten
styrelsens rapportserie (Tiedotus 140, osat 1 ja II).
Om försiaget informerades också på finska och
svenska via sammandragen “Pohjanmaan eteläosan
vesivarojen käyttö ja kehitys” och “Utnyttjandet
och utvecklingen av vattentillgångarna i Osterbot
tens södra del” samt en i regionen ambulerande ut
ställning “Lakeuden vedet punnittu — Slättlandets
vatten i vågskåten”. Arbetsgruppens förslag sändes
på remiss till kommunerna i området, olika
myndigheter och intressegrupper. Planen har revi
derats på basen av de erhållna utlåtandena. Före
liggande publikation ger faktamässigt situationen
kring år 1980. Ett sammandrag av utlåtandena och
arbetsgnippens bemötanden ingår som bilaga.

Vattenstyrelsen godkände vid sin session
11.2.1980 den på basen av utlåtandena reviderade
planens åtgärdsrekommendationer, som presenteras
i kapitel 7.

Vasa vattendistrikts
vattenbyrå

Distriktsingenjör 0.
Suupohja

2 408402045H
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1 (Isterhotten är bosatmfngen och näringslivet koncentrerade till älv- och ådalarna. Bilden från Kyro älv vid Ylistaro.

Bild: vattenstyrelsen.
In Ostrobothnia settlement and industnes concentrate along rivers. View from Ylistaro by RiverKyrönjoki. Pubtished

with permission of the Nationat Board ofAviation. Photo: Nationat Board ofWaters.

Totalpianeringen av vattenanvändningen 1 skärgårdsområdena har tyngdpunkten Iagd pä rekreationsbruk, fiskeri

hushällning och skyddssynpunkter. Bild: Maisa Siirala.
In integrated ptanning of the Ijiater resources ernphasis in the planning of archipetagic areas is on recreationat use,

fisheries and protection of the aquatic environrnent. Photo: Maisa Siirala.
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2. PLANERINGSOMRADET

2.1 Planeringsområdets avgränsning
och förvahning

Totalplaneringsområdet för vattenanvändmngen i
Osterbottens södra del omfattar de vattendrag
mellan Jakobstad och Vasa läns södra gräns som
rinner ut i Bottniska viken samt motsvarande del
av kusten, skärgården och havsområdet. Arealen
med undantag av havsområdet uppgår till ca 15 900
km2 eller 4,5 % av vårt lands totala areal. Därav är
ca 200 km2 eller 1,3 vattenoråden. Havet fram
till territorialvattengränsen täcker ca 13 700 km2.

Administrativt hör området nästan i sin helhet
till Vasa iän samt till Västra Finlands vattendom
stols, Vasa läns regionplansförbunds och Vasa väg
och vattenbyggnadsdistrikts behörighetsområden.
Där finns städerna Alavus, Kaskö, Kristinestad,
Kurikka, Lappo, Nykarieby, Seinäjoki och Vasa
samt 26 andra kommuner. Planeringsområdets ut
sträckning framgår av biid 1/1 samt kartbilagorna
1/11 och 2/11 (i bakpärmens ficka).

2.2 Naturförhållanden och
jorddisposition

Planeringsområdets jordareai kommunvis uträknad
är ca 15 700 km2. Arealens fördelning enligt olika
former för jorddisposition är följande:

Jorddisposition

Skogshushållningsjord
Äkerjord
Stads- eller byggnadsplanerade
områden
Trafikområden
Ovdg användning

Typiskt för jorddispositionen inom planerings
området är dess stora åkerareal samt åkrarnas iäge
längs åstränderna. Med en jordareal på under 5 %
av rikets totala finns här ca 12 % av åkerarealen.
På de enskilda gårdarna upptar åkerjorden ca 25 %
av hela arealen medan motsvarande siffra för hela
landet är 18 %. Största deien av området anses höra
till sydösterbottniska slätten, där höjdvariationema
är små och långsluttande. Den södra och sydöstra
kanten hör till Suomenselkäs myrmarker medan
kusttrakten och skärgården räknas till Bottniska
vikens kustområde. Markytans höjd över havet sti
ger jämnt från kusten mot Suomenselkä vatten
delare, där den ligger 150...200 meter över havet.

Ett geologiskt särdrag är den kraftiga landhöj
ningen. Vid kusten är den i medeltal 8 mm i året. 1
områdets östra delar är företeelsen svagare. Den
förhärskande jordmånen i skärgården och vid
kusten är morän, i ådalarna lera och sand och för
övrigt morän och torv.

Området hör till två växtlighetszoner, Sydöster
bottens och Suomenselkä vattendelares. Området
kring Suomenselkä är kargare och sumpigare.

Årets medeltemperatur växlar mellan +3...+4°C.
Endast vid kusten väster om linjen Bergö—Storå
är medeltemperaturen högre än +4°C och öster om
linjen Kuortane—Alavus lägre är +3°C. Ärs
nederbörden är i medeltal 600 mm, varav vanligen
170...210 mm eller ca 30 % i form av snö.

2.3 Befolkning och näringsliv
Av tabell 1/1 framgår kommunemas befolknings
utveckling sedan år 1960 samt Vasa läns region
plansförbunds befolkningsprognos för åren 1985 och
2000. På 1960-talet minskade folkmängden med
3,5 %. Enligt prognosen kommer den redan år 1985
att vara lika stor som år 1960, varav år 1985 59 %
skulle vara bosatt i tätorter och år 2000 hela 66 %.
Är 1980 uppgick tätortsbefolkningen till 57 %.
Områdets genomsnittliga befolkningstäthet år 1980
var 18 inv/km2. Typisk för bosättningen är en
stark koncentration kring dalarna. Tätorterna
med över 5000 invånare år 1978 frangår av kart
bilaga 2/1.

k 2 Inom jord- och skogsbruket arbetade ännu årm
1960 ungefär häften av den yrkesarbetande befolk

11 851 ningen, men år 1975 endast en dryg femtedel. An
3 190 20,3 talet anställda inom serviceyrken har kraftigt ökat.

78 0 5 Också industrins och byggnadsverksamhetens
188 2 sysselsättande effekt har ökat.
393 2,5 Ett kännetecknande drag för planeringsområdets

industri är den stora andelen industri för
tillverkning av konsumtionsvaror. Andra
betydande branscher är me:allindustrin och den
kemiska industrin. Inom livsmedelsindustrin är de
viktigaste gmpperna potatismjölsfabrikerna samt
slakterierna och mejerierna, av vilka de största har
vuxit till ansenliga kött- och mjölkförädlings
anläggningar. De största sektorema inom metali
industrin är maskin- och elindustri. 1 onwådet före
kommer även i någon mån gruvdrift samt några
större kemiska industrier. Den viktigaste nyetab
leringen är Oy Metsä-Botnia Ab:s sulfatcellulosa
fabrik i Kaskö, som inledde sin verksamhet år 1977.
De med tanke på vattenskyddet viktigaste indust
rianläggningarnas läge framgår av kartbilaga 2/1.
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2.4 Planläggning och annan regional
planering

De ur regionplaneringens synpunkt viktigaste p1a
nerna beträffande jorddispositionen är de etappvis
uppgjorda och faststälida regionpianerna samt de
regionala totaipianerna, vilkas centrala delar utgörs
av måisättningspian, stmkturpian, jordreserverings
pian och verkstäilighetsplan. Den första etappen i
Vasa läns regionpian, som gälide rekreations- och
skyddsområden, godkändes år 1978. Inrikesminis

teriet fastställde pianen 30.7.1981. Vasa iäns förs
ta regionala utveckiingsplan (Laks) blev färdig
28.4.1978. Regionplansförbundets delegation
godkände 15.12.1980 totaipianen för Vasa iäns re
gionpiansförbund.

1 fiera konimuner utarbetas en generalplan. 1
siutet av år 1980 hade 44 strandplaner inom plane
ringsområdet faststäiits. Största delen av de
pianlagda områdena befann sig vid kusten. Under
arbete befann sig 77 strandpianer.

TabeIl 1/1. Befolkningsutvecklingen kommunvis.
Table 1/1. Poputation devetoprnent by corn,nunej.

Befolkningsutvecklingen

1) Prognos uppgjord r 1980 av Vasa lans regionplaneförbund
Projection drawn up by the Regionat Planning A.rsociaeion

2) Den av Solv kommun till Korsholm inkorporerade delen (ca 1 400 invånare) saknas
3) Den av Solv kotnmun till Vasa inkorporerade delen fca 1 300 invånare) saknas

Tittorternas Prognos’t Ttorternas
andel (%) andel (%)

Past devetoprnent Percentage Projection Percentage
in poputa- en poputa
tion centres tien centres

1960 1970 1980 1980 1985 2000 2000

Alahirmä 5 673 5 138 5 359 43 5 500 5 700 51
Alavus 11 586 10 702 10 423 37 10 450 10 700 44
Ilmola 13 641 12 326 11 922 43 11 900 12 100 49
Storå 5 030 3 977 3 194 22 3 150 3 100 30
Storkyro 6 872 5 925 5 381 34 5 400 5 400 41

Jalasjarvi 12793 11 143 10254 27 10400 10500 35
Jurva 6 185 5 716 5 614 60 5 800 6 000 67
Börom 2 998 2 377 2 037 27 2 050 2 000 38
Kaskö 1 484 1 302 1 899 100 2 000 2 200 100
Kauhajoki 16278 14931 14953 32 15 100 15400 40

Kauhava 9675 8861 8516 49 8650 8800 53
Korsnäs 3 372 2 326 2 329 57 2 300 2 300 63
Kristinestad 10 407 9 087 9 056 61 9 050 9 050 66
Kuortane 6 046 5 552 5 005 22 5 000 5 200 31
Kurikka 11 492 11 205 11 328 40 11 650 12 200 48

Laihela 7 771 6 974 7 041 51 7 250 7 500 59
Lappo 16 172 15 189 14 558 53 14 900 15 200 59
Lehtimiki 2961 2632 2430 33 2400 2400 42
Malax 5 733 5 560 5 702 44 5 700 5 750 52
Maxmo 1 418 1 150 1 033 — 1 050 1 050 —

Korsholm 150522) 11 381 13679 52 14 100 14900 59
Nurmo 4484 5731 7615 61 8000 8400 66
Nirpes 11921 10757 10817 47 10850 10850 53
Oravais 2 775 2 688 2 612 55 2 650 2 650 63
Perlseinajoki 5 654 4 739 4 243 20 4 250 4 250 28

Seinljoki 15605 20275 24648 98 25800 28200 98
Ostermark 8416 7930 7580 34 7700 7800 40
Töysi 4 040 3 656 3 142 29 3 100 3 100 36
Nykarleby 7851 7222 7585 46 7550 7700 52
Vasa 42 701 51 332 53 751 97 55 000 57 100 97

Lilikyro 4 326 4 222 4 575 47 4 800 5 000 57
Vörå 4882 4 154 3983 36 4050 4050 43
Yliharmä 3 230 3 100 3 170 47 3 250 3 400 56
Ylistaro 8 074 6 851 5 991 23 6 000 6 000 30

Sammanlagr/Totat 299 372 286 111 291 425 57 297 000 305 950 66
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3. VATTENTILLGÄNGARNA

3.1 Vattendragen
3.11 Vattendragens ailmänna hydrologiska data

Totalplaneringsområdet för Österbottens södra del
omfattar nio vattendragsområden, vilkas avrinnings
områden uppgår till 204...4 920 km2, och dessutom
smärre mellanliggande områden vid kusten samt
havsområdet. Vattendragsområdena är inritade på
bild 1/1.

Regelbundna hydrologiska observationer har
utförts redan i 60 års tid. Områdets årliga medel
nederbörd var enligt observationer åren 1931... 1960
ca 600 mm (bild 2/1) och snöns genomsnittliga
vattenvärde i mediet av mars ca 80 mm. Områdets
årliga medelavrinning framgår av bild 2/1 och
varierar mellan 200...300 mm (7...10 lis km2).

Medelavdunstningen är ca 350 mmia. Ett fast
istäcke biidades åren 1930...70 i Kyro älv vid
Munakka observationsstation i medehal före mitten
av december och isen gick i medeltal sista veckan i
april.

1 tabeil 2/1 ges hydrologiska uppgifter om åvar
tendragen. På gmnd av sjöfattigdomen varierar
vattenföringen i hög grad. Medelhögvattenföringen
är sammanlagt ca 850 m3/s, medelvattenföringen
102 m3/s och medellågvattenföringen 12 m3/s.

Inom området finns 39 sjöar med en areal över
1 km2. Deras medeldjup är 2,1 m, arealen samman
lagt 200 km2 och strandlinjens längd totait ca 1 500
km. Den största sjön Kuortaneenjärvi är på
16,4 km2.

Dessutom finns inom området nio konstgjorda

Bild 2/1 Genomsnittllg rlig nederbörd (korrigerad) och avrinning i Finland.
fig. 2/1 Mean annual precipitation (corrected) and runoff in Finland.
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Tabeil 2,11. Hydrologiska data om åvattendragen.
Tabte 2/1. Hydrotogical data about the rzvers in southern Ostrobothnia.

Vattendrag Avrinnings- Sjö- Högvatten- Medelhög- Medel- Medellåg- Låg
område procent töring vatcenföring vactenforing vattenföring vattenföring21

R,o’er Drainage Lake Hzgh Mean high Mean Mean tow Low
basin percen- flow flow flow flow flow
area tage HQ 1/20 MHQ MQ MNQ NQ 1/20
km2 % m/s m/s m3/s m3/s m3/s

371) Lappfjirds å 1 112 023 206 111 10,0 2,5 0,9
38 Tjöck å 530 0,12 65 42 4,1 0,2 0,1

39 Närpes å 996 0,50 130 70 8,0 0,5 0,2
40 Malax å 494 0,06 94 58 3,9 0,3 0,02
41 Laihela å 506 0,03 82 40 4,0 0,4 0,2
42 Kyro älv 4920 1,1 480 295 43,0 4,0 1,9
43 Oravais k 202 2,6 32 22 1,9 0,2 0,1
43 a Vlrä å 225 0,0 37 18 1,8 0,1 0,02
44 Lappo å 4137 2,9 340 190 31,0 4,5 2,2

Sammanlagt/Totat 13 100 . . . . 850 108 12

1) Vattendragsnummer p8 kartbilaga 2/1
Index on AIap Appendix 2/1

2) Inträffar en gång på t;ugo år
Recurrence once in 20 years

3) De konstgorda sjöarna inberäknade
Includes artzlczal lakes

sjöar, vilkas areal vid regleringens Övre gräns är
sammanlagt ca 55 km2. De konstgjorda sjöarna
framgår av kartbilaga 2/1, med undantag av Pilvi
lampi. Den till arealen största konstgjorda sjön är
Hirvijänri p1 5,5 km2. De konstgjorda sjöarnas
medeldjup är 2,4 m och strandlinjens längd
sammanlagt drygt 100 km. 1 tabeli 3/1 ges uppgifter
om de största sjöarna och konstgjorda sjöarna inom
planeringsområdet.

3.12 Vattendragens tillstånd och användbarhet

1 vårt land finns tillsvidare inte några officiellt fast
ställda rekommendationer för de krav, som olika
användningsformer ställer på vattnets kvalitet.
Nlgra internationella organisationer samt myndig
heterna i en del länder har utarbetat direktiv och
rekommendationer. Beträffande badvattnets
kvalitet har medicinalstyrelsen år 1974 utgivit ett
cirkulär nr 1578. Finlands Stadsförhund har år 1970
avgett en rekommendation om kvalitetskraven på
vattenverkens råvatten. Medicinalstyrelsen har i sitt
cirkulär nr 1701 år 1980 omarbetat sina tidigare
rekommendationer om kvalitetskraven p1 hushålls
vatten. Inom vattenstyrelsen har utarbetats en
alimän klassificering av vattendragens användbar
het, som i stora drag skisserar vattnens användbar
het för olika ändamål. En på denna ailmänna
klassificering baserad användbarhet enligt läget år
1978 ges i kartbilaga 1/1. Klassificeringen är
uppgjord för planeringsområdets insjövatten, men
har i detta sammanhang tillämpats även för
havsvattnet.
Klassificeringen av insjövattnen ar uppgjord enligt
följande bedömningsgmnder:

Klass 1: Utmärkt
Lämpar sig synnerligen väl för alla ändamål, också
sådana som kräver en hög vattenkvalitet. Vid
användning till vattenförsörjning för samhällen
eller övrig användning med motsvarande kvalitets
krav iir mekanisk behandling och desinficering till
fyllest.
Klass 2: God
Lämpar sig väl för alla ändamål, också sådana som
kräver en hög vattenkvalitet. Mängden humus och
plankton i de naturvatten som tillhör den här
gruppen är dock vanligen sä stor att användning till
vattenförsörjning för samhällen eller motvarande
förutsätter kemisk behandling av rävattnet. P1
områden där avloppsvatten influerar kan vattnets,
användbarhet för fiske och rekreation vara nägot
försämrad. Däremot lämpar sig de naturvatten som
hör till den här klassen utmärkt väl för dylika
ändamål.
Klass 3: Nöjaktig
Lämpar sig endast begränsat för ändamål som
kräver en hög vattenkvalitet. Vattnets hygieniska
eller estetiska kvalitet kan helt utesluta vattnets
användning t ex för simning eller som dricksvatten
för boskap, fastän vattnet allmänt taget väl lämpar
sig för dessa ändamål. Också till bevattning lämpar
sig vattnet vanligen väl. Användbarheten för fiske
har p1 grund av förändringar i fiskstammens livs
miljö och härav föranledda artförändringar avsevärt
försämrats. Vattnet kan användas till vatten
försörjning för samhällen eller motsvarande endast
om vattnet renas verkligt effektivt och dess kvalitet
fortlöpande kontrolleras.
Klass 4: Tolerabel (försvarlig)
Lämpar sig i alimänhet endast för ändamål där
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kraven på vattnets kvalitet är låga. Vattnet kan
exempelvis användas för vissa kylningsändamål, för
genomgångstrafik, flottning och energihushållmng.
Vattnet kan lämpa sig för bevattning, under förut
sättning av att det inte innehåller skadliga kvantite
ter salter eller gifter eller är hygieniskt oanvänd
bart. Vattnets estetiska egenskaper minskar också
tidvis och särskift under sensommaren avsevärt

strändernas värde för frilutftsliv.
Klass 5: Dålig
Lämpar sig ulla för de fiesta ändamål och är
oanvändbart för alit sådant bruk som är beroende
av vattnets kvalitet. Beroende på föroreningens art
kan vattnet dock för det mesta användas till
genomfart och transporter.

De fysikaliska och kemiska gränsvärdena för

Tabeil 3/1. Sjöar mcd Över 3 km2 areal och konmgjorda sjöar mcd Över 1 km2 areal.
Tabte 3/1. Natitrat takes targer than 3 km2 ardficiat take2 targer tisan 1 km2.and

havsvik

1) För konscgjorda sjöar vid Övre gränsen, för övriga vid medelvartensrånd
In arrificiat takes at the upper tim,t, elseuhere at mean wa:er leevi etevation (MW)

2) Helo volymen från bottnen idI medelvatrenseånd
Total votume from bonoen to M W

3) På N))-nivl
On N4 )-level

Vartendragsområde AreaV Medelvat- Reglerad Vattenstånd” Genomsnitdig
Sjö/konstgjord sjö tenföring volym Övre Nedre retardation

gräns4 gräns4
River baszt Sur/ace Mean flow Storage Water levet etevation31 Average

Lake/ar:ificiai take area (MQ) capacity upper iower retention
ii mi: limit time

km2 m/s Mm3 m m a

Kyro älvs vattendrag
Seinäjärvi 8,8 0,8 12,0 139,14 137,64 0,53
Kyrkösjärvi konstgjorda sjö * 6,1 6,5 11,0 81,25 79,25 0,07
Ikkeläjärvi °°° 3,5 0,5 3,22) 139,85 138,70 0,19
Liikapuro konstgjorda sjö 3,! 0,2 4,5 133,00 130,50 0,52
Pirkämö konstgjorda sjÖ * 1,0 12,9 7,0 68,50 58,50
Kalajärvi konstgjorda sjö * 11,5 4,1 42,0 105,50 99,00 0,34
Korilampi * 1,1 0,5 0,7

Lappo ås vattendrag
Kuortaneenjärvi 16,4 10,2 60,02) 75,70 74,54 0,19
Hirvijärvi konsrgjorda sjö * 1 5,5 5,3 40,0 88,70 84,00 0,25
Kuorasjärvi 12,2 1,3 32,0 106,25 104,50 1,21
Varpula konstgjorda sjö * 5,2 0,7 10,0 92,00 88,00 0,71
Iso- ja Viihäallasjärvi 3,6 0,7 8,2 116,25 114,50 0,34
Jaiiskänjarvi 3,4 0,7 8,0 104,50 102,75 0,09
Kuores- ja Putulanjärvi 3,3 0,7 4,6 113,20 112,10 0,41
Kuivasjarvi *** 3,2 0,6 2,82) 114,40 1 13,15 0,14

Närpes ås vattendrag
Kivi- ja Levalampi’ 9,2 0,7 15,8 78,70 76,00 0,37
Västerfjardens sötvarten
bassäng ** 3,7 8,1 3,1 0,73 -0,47 0,01

Oravais ås vattendrag
Röukasträsket 3,3 0,6 3,0 37,00 35,40 0,15

Dc Övriga små vattendragen vid
kusten

Härkmerifärden *4* 5,3 1,0 6,32) 0,10
Hinjärvi 8,7 0,6 10,42) 16,65 16,30
Karperöfjitrden *** 3,1 0,2 4,72) 1,00 0,70 0,20
Pilvilampi * 1,5 0,2 3,22) 8,50 8,00 0,30

* konstgord sjö
artificial take

uppdämd
äammed sea area

icke reglerad
not regutateä

4) Om oreglerad. medelhögvattensrånd (MHW) och medetlågvatten stånd (MNW)
lf not regulateä, mean high water leevi (MHW) and mean low wa:er leevi (MNW)
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vattnets användbarhet framgår av tabeli 4/1.
Vattenkvaliteten i åarna är redan på naturlig

väg dålig på grund av jordmånens art och varierar i
hög grad beroende på vattenföringen. Av den totala
arealen är ca 30 % kärrmarker, vilkas vatten medför
rikligt mcd humusamnen. Detta leder till en ansen
lig grundbelastning på vattendragen. Färgvärdena
och det kemiska syrebehovet (COD) är mycket
höga. De sulfatjordar som uppstått genom
landhöjningen, de sk. Litorinaområdena, som
biidades på havsbottnen för ca 7000 år sedan under
litorinahavets tid samt därefter, förorsakar
surhetsproblem. Suifiden i jordmånen oxideras via
mellanstadier till svavelsyra, som reagerar mcd
metallerna i jordmånen och bildar sulfater. Den
tidvis kraftiga urlakningen av sulfater leder till att
pH-värdet i åarna minskar. Då grundvattnets nivå
sjunker ökas benägenheten för urlakning. Det enda
vattendraget mcd en naturligt god vattenkvalitet
är Lappfjärds å. Detta beror främst på den avvikan
dc jordmånen och på att rikligt mcd gmndvatten

söker sig ut i ån.
Kring tatorterna förorenas vattendragen

dessutom av avloppsvatten, i synnerhet vid tider av
låg vattenföring då utspädningen är svag. Åarnas
förmåga till självrening är i atlmänhet god, eftersom
strörnningen, turbulensen och forsarna främjar en
biologisk rening och dc ämnen som samlas på bott
nen undet översvämningsperioderna sköljs ner i
havet. Växtnäringens inverkan på vattendragens
eutrofiering framgår tydligast vid åarnas mynningar
och nedre lopp där strömningen är långsam.
Bedömd enligt det hygieniska tillståndet är
kvaliteten dålig i flera åar, även i deras övre lopp
trots att det belastas endast av spridd bosättning.

Vattnet i sjöarna är för det mesta starkt brunfär
gat, elektrolytfattigt humusvatten, som redan mcd
sin naturliga belastning uppvisar en kraftig syre
brist. Betecknande är dc stora variationerna i vatt
nets kvalitet. 1 synnerhet på vintern är syrebristen
stor och vattnet innehåller rätt mycket järn och
mangan. Också växtnäringsinnehållet är relativt

Tabeli 4/1. De kemiska och fysikaliska grinsvärdena för vattendragens alimiinna användbarhet/Vattenseyrelsen.
Tabte 4/1. Ctaisificatton of the u’ater bodies as te general usabitity/Natronat Board of Waters.

Egenskap Gränsvärden mellan klasserna 1—5
Property tim,tj betwee classes 1—5

1/2 2/3 3/4 4/5

Fekaliska screptokocker st/l00 ml 25 25 250
Fecat streptacocchi per 100 mi

Farg mg/Pr/l 20 70-90 100-130 200
Cotour

COD KMnO,5 mg/l 20 70-90 100-130 150-200
COD

BOD/BS•) 0, mg/l 1 2 5 15
BOD7 -

0, mittrn. % 90-105 70-110 50-120 30-125
0,

Gifter får mte överskrida gällande administrativa besrämmelser
Toxicants may not exceed existtng standards

Oljor inte alle ingen upprepat synbar ythinna
Oits none no recurrzng surfare fiim

På ytan fiytande substans inte afis oberydiiga mängder
Ftoatzng material none

Lignin mg/l NaLS 1 2 5
Lignmn

Järn mg/l NaLS 0,2 1 5
iran

Mangan • mg/l NaLS 0,05 0,1 0,5
Manganese

Vattenblomning ingen sällan återkommande
Aigat growth no rarely repeatedty

råvatten för ett kommunalt vattenverk.Beaktas endast vid bedömningen av vattnets lamplighet som
in rau u’ater for uaierworks
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stort. Sjöarnas hygieniska tillstånd är dock i regel
gott.

Kvicksilverhalten i den fisk som fångats i de
konstgjorda sjöarna överskred vid undersökningar
år 1980 stälivis medicinalstyrelsens rekommen
dationer.

Kyro älv är ett typiskt vattendrag med brunt
vatten, som huvudsakligen belastas av spridd jord
brukarbosättning och som i sitt övre lop med
beaktande av naturförhållandena har en relativt god
kvalitet.

Tätorternas inverkan på vattenkvaliteten fram
kommer tydligt. Mest märkbar är försämringen av
vattnets syrehushållning och hygieniska tillstånd.
En effektivare behandling av avloppsvattnet har
dock förbättrat situationen. Efter det Seinäjoki
stads reningsverk blev färdigt har kvaliteten i Sei
näjoki ås nedre iopp och i Kyro älv nedanom den
tydligt förbättrats. (Se kartbilaga 1, förändring från
klass dålig till klass försvarlig). Avloppsvattnets
inverkan kommer likväl ännu till synes i Seinäjokis
nedre iopp och i Kyro älv nedanom föreningspunk
ten med Seinäjoki.

Dessutom har de konstgjorda sjöarna försämrat
vattenkvaliteten speciellt i älvens övre lopp, i
synnerhet i Seinäjoki-grenen. 1 Kyro älvs nedre lopp
försvagas vattenkvaliteten av urlakning från sulfat
jordar, som dessutom äkar vattnets surhet.

1 Lappo ås övre lopp är vattenkvaliteten
nöjaktig, likaså i dess största sjö Kuortaneenjärvi.
Sjön håller likväl på att eutrofieras. Algblomning
och vintertida syreförlust i bottenvattnet är nästan
årligen återkommande fenomen. En effektivare
rening av avloppsvattnet har likväl förbättrat situa
tionen. Ett typiskt drag för hela vattendraget är
dess höga humushalt. Också stora växlingar i vat
tenkvaliteten är typiska.

1 Kauhavanjoki kan vattnet klassificeras som
dåligt och i Nurmonjoki och Lappo ås nedre lopp
som försvarligt.

Vattnet från de konstgjorda sjöarna, avlopps
vattnet och den spridda belastningen samt den ur
lakning som sker från lerjordarna kring åns nedre
lopp försvagar vattenkvaliteten i Lappo å.

1 Lappfjärds å är vattnets humushalt och därav
föranledda färgvärden och COD relativt höga. 1 åns
övre lopp är vattnet likväl relativt rent. 1 dess nedre
lopp är växtnäringshalten på grund av större belast
ning dubbelt sä hög som i dess övre lopp.

Lokala föroreningar kommer till synes i influens
områdena för det avloppsvatten, som kommer från
fiskodlingsanstalter och tätorter och i synnerhet
potatisförädlingsfabrikerna i åns nedre lopp. Under
lågvattenföringsperioderna är grundvattnets andel
av vattenföringen i äns övre lopp betydande.

1 åns nedre lopp ökar sulfatjordarna surheten. Av

sidogrenarna är Heikkilänjoki den renaste och Ka
rijoki den smutsigaste främsc på grund av belast
ningen från spridd bosättning, jordbruk och tätort
er. Kärjenjokis vatten är mörkt, men dess närings
innehåll tydligt mindre än Karijokis.

Vattenkvaliteten i Lappfjärds å har försämrats i
synnerhet sedan 1970-talet. Minskad dikning och
ökad rening av avloppsvatten har förbättrat läget
de senaste åren.

Tjöck å är typisk för de smä åarna i Sydöster
botten, där två betecknande drag är rikligt med
organiska ämnen i form av från kärrmarkerna urla
kad humus och höga sulfathalter i åns nedre lopp,
som urlakas från lerjordarna vid översvämningspe
rioderna och som försurar vattnet. Enligt den ail
männa kvalitetsklassificeringen är vattnet till sin
största del nöjaktigt.

1 Närpes å är vattnets kvalitet rätt svag. Enligt
klassificeringen är den i åns övre iopp dålig. Typiska
drag är en kraftig färg, hög växtnäringshalt och ett
relativt högt COD-värde. 1 åns nedre lopp är vatt
net på grund av sulfatjordarna tidvis ytterst surt.
Också stora variationer i vattnets kvalitet är typis
ka. Närpes å belastas av kärrens naturliga inverkan,
spridd bosättning och jordbruk samt fiera tätorter.
Pä vattenkvaliteten i äns övre lopp inverkar också
Kivi- och Levalampi konstgjorda sjö, då det vatten
som avtappas från den på vårvintern ofta är syrefat
tigt eller heit saknar syre. Å avskiljs från havet av
Västanfjärdens sötvattenbassäng. Fiskstammen i ån
har på grund av surheten minskat.

För Malax å är typiska drag en kraftig humus
färgning och surhet i äns nedre Iopp på grund av
sulfatjordarna. Dessutom försvagas vattenkvaliteten
av avloppsvatten från bosättning och industri samt
frän jord- och skogsbruk. Trots att Malax
kommuns reningsverk blev färdigt är 1980 är
kväve- och fosforhalterna fortfarande höga och
vattnet är i största delen av ån enligt klassificering
en antingen dåligt eller försvarligt.

1 Laihela ås vattendrag som saknar sjöar växlar
vattenföringen och därmed ocksä vattenkvaliteten
snabbt. Vattnet är vanligen rätt dåligt pä grund
av belastning från jord- och skogsbruk och bosätt
ning. 1 sitt nedre lopp är ån ytterst sur på gnind av
sulfatjordarna.

1 Vörå klassificeras vattnet som dåligt. Utöver
en hög näringshalt är av sulfatjordar förorsakad
surhet ett typiskt drag.

1 Oravais å är vattenkvaliteten dålig pä gmnd av
tillrinningsområdets jordmån och diffusionsbelast
ning. Typiska drag är ett lågt pH-värde i åns nedre
lopp, höga närsalthalter, ett högt COD-värde och
ett svagt hygieniskt tillstånd. Pälsfarmarna försvagar
vattnets kvalitet i åns mellersta lopp.

De övriga mindre vattendragen som mynnar ut
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direkt i havet, Härkmeribäcken som rinner ut i
Lappfjärds ås utlopp, Kalaxbäcken, som rinner ut
i Järvöfjärden norr om Kaskö, Harrströmsån, som
från Hinjärvi rinner ut söder om Korsnäs och Peta
lax å, som rinner ut i Bergöfjärden, kännetecknas
av en riklig belastning från jordbruk och spridd
bosättning och vattnet i dem är för det mesta av
dålig kvalitet. 1 Petalax å försvagas kvaliteten
ansenligt av avloppsvattnet från ett foderkök och
från kommunens rätort.

3.2 Havsområdet
Det havsområde som ingår i pianen är beläget inom
både Bottenhavets och Bottenvikens influensområ
de. Bottenvikens volym är ca 1500 km3 och dess
medeldjup 43 m. Bbttenhavets volym är ca 4 300
km3 och dess medeldjup 68 m. Av det sötvatten
som rinner ut i Ostersjön kommer ca 44 % från
de älvar och åar som rinner ut i Bottniska viken.

Vattenväxlingen vid kusten är beroende av de
strömningar som vinden förorsakar på hela Bottnis
ka viken, av variationerna i vattenståndet och av
den mängd vatten som kommer från älvar och åar.
Från Ostersjön strömmar främst ytvatten över
Ålands havs och Skärgårdshavets trösklar. Det vat
ten som från Ostersjön tränger in i Bottenhavet är
saltare och söker sig därför till bottnen. Skillnader
na i specifik vikt räcker dock inte till för att hindra
vattnet från att varje år uppnå fulI cirkulation.
Syrehalterna i Bottenhavets svackor är höga och
någon syrebrist har aldrig konstaterats. 1 Botten
viken är situationen ungefär densamma. Det Iång
variga istäcket på vintern och fattigdomen på växt
näring minskar likväl ornrådets biologiska produk
tion i jämförelse med Bottenhavet.

Havsområdets tillstånd kan till sin största del
anses gott. Utanför Kaskö, Kristinestad och Vasa
kan man dock observera eutrofierande inverkan av
avloppsvatten. 1 instängda och av skärgården från
havet isolerade havsvikar är typiska företeelser att

vattnets salthalt och ledningsförmåga minskar, när
salthalten ökar och syresituationen flerstädes för
svagas. En ansenlig inverkan har vårens och höstens
sura flödvatten som sänker pH-värdet i
åmynningarna, i synnerhet om vattnets ombland
ning är svag. Ett typiskt exempel härpå är Kyro älv,
vars flödvatten som i stort sett saknar buffert kan
fylla det närbelägna havsområdet eller på djupare
ställen lägga sig i ett skikt ovanom havsvattnet.

3.3 Grundvattnet
De inom planeringsområdet befintiiga gmndvatten
tillgångar som lämpar sig för vattenförsörjning är
nästan samtliga belägna i sand- och grusjordsbild
ningar, som har stigit upp ur den forntida fastlands
isens smältvatten. Av de skiktade mineraljordar
terna omfattar sand- och gmsavlagringarna ca 5 %
av planeringsområdets totala areal. Åsarna består i
huvudsak av longitudinella åsar i riktning sydost
nordväst, vilkas längd frånsett vissa brottställen
kan uppgå till flera tiotal kilometer.

Dc största gmndvattenomrklena befinner kring
vattendelarna i trakten av Kauhajokis och Isojokis
övre lopp. Andra betydande områden är belägna
bl.a. i Ilmola, Jurva, Kuortane och Nykarleby. De
för vattenförsörjningen viktiga gnindvattenområ
dena framgår av kartbilaga 1/1 enligt situationen år
1978 och av tabeli 5/1 och bild 3/1 enligt situationen
år 1980. Deras avkastning uppgår totalt till ca
187 000 m3 dygn eller 2,2 m3/s och deras areal till
150 km2. Vattenförbrukningen från dc 51 i bruk
varande täkterna uppgår totalt till 34 000 m3/dygn
och avkastningen till ca 45 000 m3/dygn. Områdets
grundvatten är i regel på gmnd av sin surhet ag
gressiva och på gmnd av den ringa mängden upplös
ta metailsalter mjuka och är därför benägna att
fräta metallrör. 1 kustområdet försvagas grundvatt
nets kvalitet av dc relativt höga ammoniak- och
nitrathafterna.
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Tabeli 5/1. för vattenförsörjningen viktiga grundvattenområden kommunvis.
TabIe 5/1. Importaat ground water areas.

Kod’ Ne på bild 3/1 Kommun/Område Avkastning Uttag år 1980
Code Index on Fig. 3/1 Co,nmune/Name of ground Yield Ja ase ja 1980

water area m/d m3/d

Nykarleby
16601 1 Gunnarskangas 5300 410
89451 2 Hysaiheden 4500 3 100

Alahärma
004 01 3 Sudenportti 1 200 132

02 4 Murheeton 200 118
05 5 Haaruskangas 1 200 503
06 6 Haarakangas 900 22
52 7 Ekokangas 1 200 —

Oravainen
55901 10 Pensalankangas 5000 —

559 51 11 Ravholstret 200 30

Vörå
94401 13 Kuirnajarvi 180 15

03 14 Isomiiki 400 332
51 15 Kaurajärvi 1 800 740

Maxmo
479 51 17 Hedorna 400 83

Korsholm
49901 19 Kalvholm 700 —

02 20 Vasterhankmo 750 734
03 21 Björköby 350 169
51 22 Sepankylä 1500 1136

Vasa
905 01 24 Vanha-Vaasa 1 000 72

51 25 Kappelinmäki 2000 1 360

Malax
475 01 26 Srrömsören 200 127

02 27 Kolnebacken 1500 1 287
03 28 Trutören 150 2
51 29 Storstenrösbacken 200 —

Lilikyro
942 01 30 Vedenoja 2 100 530

Laihela
39901 31 Leppineva 1000 310

02 32 Kurunkangas 500 —

Storkyro
15201 35 Suolainen 850 400

02 36 Sarvikangas 700 400

Ylistaro
975 01 38 Lamminkangas 240 82

02 39 Liipanrönkkä 500 89
03 40 Koivulakso 300 61
04 41 Kivistönmitkj 400 210
05 42 Troihari 330 —

51 43 Kokkokangas 2 500 1538

Ylihärmä/Alahärmä
971 51 44 Pöyhösenkangas/Pöyhönen 2260 1011

Kauhava
233 01 45 Nahkala 2 160 12

Lappo
40801 51 Saarenkangas 1 800 165

02 52 Pitkämäki 200 83
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Kod’ Nr på bild 3/1 Kommun/Område Avkastning Uttag år 1980
Code lndex on fig. 3/1 Comrnune/Narne of ground Yietd In use in 1980

water area m3/d m/d

Korsnäs
28001 55 Boviksanden 1100 490

51 56 Vägvik 300 121

Närpes
545 01 58 Lilkräsk 250 —

02 59 Källmossa 800 640
51 60 Horonpää 1800 1010
52 61 Kankaanmaki 1 200 45
53 62 Luokankangas 300 37

J
175 01 64 Poronkangas 3 200 —

02 65 Riihiluomankangas 350 88
03 66 Haapalankangas 3500 —

05 67 Linwharju 1 500 —

06 68 Vehkaluoma 600 83
07 69 Lähdesrämäkkä 200 43

Östermark
84601 72 Hoto 2500 1400

02 73 Pappilankangas 900 345
03 74 Porakallio 150 49
04 75 Loukaja 300 93
06 76 Tervaskangas 400 91
07 77 Jussinmaki 700 —

Ilmola
145 01 79 Tervahamina 130 72

02 80 Salonmäki 6 000 1 951
03 81 Koskenkorva 6 000 2 600

Kurikka
301 01 83 Kuusistonloukko 1 720 890

03 84 Aronlähde 980 178
04 85 Kakkurinlähteet 450 100
51 86 Pitkämönkangas 7 000 —

Nurmo
54401 89 Sikaharju 300 287

Kuortane
30001 90 Hietalankangas 450 —

51 91 Lappakangas 6000 4624

Lehtimäki
41401 93 Valkeiskangas 600 —

02 94 Multavaaru 400 381
03 95 Lansikylä 1100 39
51 96 Valkealampi 1 650 —

Jalasjärvi
16401 97 Koskue 1500 728

02 98 Mustakangas 1 450 —

Peräseinäjoki
589 01 100 Kankaanmäki 480 —

02 101 Kortekylä 700 328
03 102 Pyssykangas 430 —

Alavus
01001 103 Ritolanmäki 800 415

02 104 Tastulanmäki 1 000 —

03 105 Pyylampi 1 300 21
04 106 Vajesoja 900 645
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Kod’ Nr på bild 3/1 Kommun/Område Avkastning Uttag år 1980
Code Index on Fig. 3/1 Commuae/Name of ground- Yi& 10 use in 1980

water area m3/d m/d

Töysä
86301 107 Ukkokangas 900 —

02 108 Kuivakangas 800 211
03 109 lieskangas 730 —

04 110 Vuorijärvi 320 —

51 111 Liesjärvi 300

Kauhajoki
23201 112 Harrinkangas 1 600 1 300

02 113 Lumikangas 1 7000 2036
03 114 Lumikangas II 2 600 —

04 115 Kivistönkangas 1 400 123
05 116 Karhukangas 1 1 800 —

06 117 Hyypänmitki 7 000 60
07 118 Heikkurinkangas 9 000 14
08 119 Kehamäki 1 800 —

09 120 Heikinkangas 2 600 32
12 121 Iso-Nummikangas 5 800 —

13 122 Nummikangas 9400 182

Bötom
21801 133 Alakylä 2 500 —

02 134 Alakylä 1 000 —

Kristinestad
287 02 135 Kalkräskinkangas 500 20

03 136 Korsbäck 1 800 40
51 137 Paarmanninvuori 900 135

Storå
15101 141 Sarvikangas 3000 —

04 142 Ristikangas 800 25
05 143 Hurttakangas 1 000 200

1) Nummer på kartbilaga 1/1.
mdcx on Map Appendix 1/1.
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4. MÅLSATTNINGEN fiR VATTNENS ANVANDNING OCH SKYDD

4.1 Samhälleliga utgångspunkter

De allmänna samhällspolitiska utg.ngspunkterna
för totalplaneringen är strävan att främja den eko
nomiska tillväxten och den sociala valfärden, att
beakta miljöfaktorer samt att bibehålla kvaliteten.
Statsmaktens samhällspolitiska målsättning framgår
bl.a. av de alinänna motiveringarna i statsförslaget.
J ordbrukets centrala målsättning är att trygga en
livsmedelsförsörjning som svarar mot den inhemska
konsumtionen, skogsbrukets att öka produktionen
av råvirke och effektivera dess användning samt att
kontinuerligt trygga industrins tillgång till råvirke.
Energipolitiken strävar till att spara energi och att
utnyttja inhemska energitillgångar. För fiskerihus
hållningen är måIsättningen att tilivarataga och öka
det inhemska fiskbeståndet och minska importen
av fisk.

4.2 De ailmanna utvecklingsmålen för
Osterbottens södra och mellersta
del

Regionala mål har uppstältts bl.a. i Vasa läns regio
nala utvecklingsplan samt i regionplansförbundets
totalplan, vilka behandlas i det följande.

Den generella målsättningen är att sträva till en
så hög levnadsstandard som möjligt för områdets
befolkning genom att trygga tillgången till sta
digvarande arbete och väsentlig service. Aven i övrigt
strävar man till att främja en balanserad utveckling
av näringsliv och samhällsstruktur inom området.

Områdets agrikulturella betydelse på riksnivå
torde öka. Odlingsarealen torde dock kvarstanna
på nuvarande nivå. Strävan är att tillförsäkra gårds
bruket en tillräcklig finansiering för rationalisering
och gmndtorrläggning. Dessutom strävar man till
att lösa bl.a. ägoregleringarna. Man strävar att
uppnå produktionsmålen, trygga lantbruksbefolk
ningens och den övriga spridda bosättningens livs
villkor samt bevara arbetsplatser inom lantbruket.
Man går också in för att främja specialnäringar
inom lantbruket såsom pälsdjursfarmar och växt
husodling.

Skogsbrukets mål är att öka den uttagbara vir
keskvantiteten, vilket förutsätter skogsvårds- och
skogsförbättringsåtgärder.

Fiskerihushållningens mål är att bevara yrkesfis
ket på dess nuvarande nivå samt att trygga och för
bättra fiskarenas inskomstnivå. Detta kan ske
genom att höja fångstens förädlingsgrad, genom att

sänka fiskekostnaderna och trygga fångsten per fis
kare sam genom att utveckla marknadsföringen
och distributionen. Huvudiinjen vid utvecklingen
av havsfisket är att öka produktionen av fiskyngel
och att skapa ett tillräckligt nät av fiskehamnar.

Beträffande energiproduktionen försöker man
höja den inhemska andelen genom att främja bärg
ningen och användningen av torv, ved och haim.
Användningen av vattenkraft borde utvecklas
främst inom redan existerande anläggningar. För
elkonsumtionen är målet att minska konsumtions
tillväxten genom energisparåtgärder. Målet är att
år 2000 med egen produktion täcka ungefär hälften
av områdets förbrukning av elektricitet.

För industrin är den centrala målsättningen att
utveckla små- och medeistor industri. Till målen
hör bl.a. att höja förädlingsgraden samt intensifie
ra produktutvecklingen och marknadsföringen.

Inom trafiken strävar man till en klar arbetsför
delning mellan olika trafikmedel. Målet är att anlita
spårbunden trafik och sjötrafik där det är möjligt.
Inom trafiken till sjöss strävar man till att öka
tryggheten och att bygga de farleder och hamnar
som krävs för näringslivets utveckling.

Inom turismen strävar man till att främja
gäststugeturismen i synnerhet i skärgården samt till
att öka antalet inkvarteringsställen för turister
under sommaren.

För rekreationsbmket är målet att ordna till
räckliga möjligheter till rekreation bl.a. genom att
färbättra förutsättningarna för fritidsfiske och
effektivera skötseln av fiskstammarna. Allmänt sagt
strävar man till att erbjuda länets invånare en så
trivsam, ren och hälsosam boendemiljö som
möjligt.

Naturskyddets mål är att bevara naturens
mångsidiga rikedomar bl.a. genom att bilda natur
skyddsområden. Landskapsskyddet främjas genom
att kartlägga värdefulla landskapsobjekt och ge
anvisningar om enhetliga landskap som bör
skyddas.

4.3 Speciella mål för vattenanvänd
ningen och vattenskyddet i
Osterbottens södra del

Den allmänna målsättningen är ett ändamålsenligt
bruk och skydd av vattentillgångarna samt att
hindra och minska skadande av vattenmiljön. Föl
jande målsättningar som presenteras enligt använd
ningsform kan ännu vara sinsemellan motstridiga,
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men avsikten med totalpianeringen är att i så hög
grad som möjligt koordinera vattnens olika
användningsformer.

Vattenförsörjningen

1 fråga om vattenförsörjningen är det främsta målet
att trygga tillgången på förstklassigt bmksvatten
för bosättningen. 1 mån av möjlighet bör den ord
nas från grundvattentillgångar. Däremot kan
industrins vattenförsörjning i regel skötas från yt
vattentillgångar. Vid jämförelsen mellan olika alter
nativ bör man vid sidan av kostnaderna även beakta
vattnets kvalitet, vattenverkens driftsäkerhet och
vattenförsörjningen vid kristider. Ett mål är också
att trygga en tillräcklig tillgång på bevattningsvat
ten där sådant behövs.

Vattnens belastning och vattenskyddet

Beträffande vattenskyddet kan som allmänt mål
ställas den målsättning som framläggs i princip
programmet för vattenskydd tillämpat på för
hållandena inom planeringsområdet. Målet är att
förhindra skadliga förändringar av vattendragens
tillstånd och vattnets kvalitet. 1 sådana vattendrag
som är utsatta för en kraftig belastning av avlopps
vatten strävar man till att minska de förorenade vat
tenarealerna. Man strävar också till att bevara alla
vattendrag som en hygieniskt och estetiskt bmkbar
livsmiljö samt till att genom vattenskyddsåtgärder
förbättra vattnets kvalitet så att den fyller de krav
som de olika användningsformerna ställer. Som mål
för det kommunala avloppsvattnets behandlings
nivå ställs en i början av 1980-talet genomförd
simultanfällning. Belastningen från industrin försö
ker man minska främst genom processtekniska
åtgärder. 1tt alit viktigare mål för vattenskyddet är
att minska diffusionsbelastningen från jordbruket
och andra håll.

Vid muddring och uppsamling av muddermassor
bör förpiiktelserna i konventionen om skydd av
Ostersjöområdets marina miljö tas i beaktande.

Vattnens rekreationsbruk

Målet är att trygga vatten- och strandområdenas
användning för mingsidig rekreation. En del av strand
linjen borde bevaras obebyggd och anvisas för
allmlnt rekreationsbruk. Fritidsbosättningen borde
koncentreras till därför lämpiiga områden.

De skadliga följdema av rekreationsbruket borde
minimeras och möjligheterna att använda vattnen
för rekreation borde förbättras genom olika

åtgärder såsom restaurering av vattendragen.
För att få till stånd erforderlig service för båtfart

samt minska båtfartens skadliga inverkan på andra
användningsformer går man in för att att förlägga
båtfarten på havet till bestämda farleder och att
bygga smbåtshamnar för dess behov.

Fiskerihushållningen

för yrkesfiskets del är målet att tiygga dess
utövande speciellt på därför lämpiiga havsområden.
Ett annat mål är att främja husbehovs- och fritids
fiske både på insjövattnen och havet. Särskild vikt
fästes vid fritidsfisket i tätorternas närvatten. 1tt
viktigt mål för planeringen är att genom vatten
skyddsåtgärder förbättra vattnets kvalitet så att
förutsättningar för fiske skapas. 1 samband med
vattendragsplaneringen borde främjandet av fisket
beaktas som en del av målsättningen.

Översvämningsskydd och torrläggning

Målet är att uppnå och vidmakthålla en nivå på
torrläggningen och översvämningsskyddet som
motsvarar den moderna jordbruksteknikens och
skogsvårdens krav. Det slutliga målet är att eli
minera översvämningarna från jordbrukets
kärnomriden kring åstränderna åtminstone så
långt, att de översvämningar som inträffar en gång
vart tjugonde år elimineras. Uppföljningen av över
svämningsskyddsarbetena borde eifektiveras.

Vattenkrafthushållningen

Vid målsättningen för vattenkraftens utbyggnad
bör man utöver den riksomfattande energipolitiken
beakta även regionala och nationalekonomiska
faktorer samt miljöskyddet. Utbyggnaden bör
försiggå inom de gränser som vattnens övriga
användningsformer ställer.

flottning och sjöfart

Målet är att förbättra förutsättningarna för
knippflottning längs kusten så att flottningen inte
äventyrar den övriga trafiken till sjöss. Vid plane
ringen av knipputvältningsplatser och områden för
lagring i vattnet är målet att trygga flottningens
intressen och å andra sidan minska dess skadeverk
ningar p vattnens övriga användningsformer och
vattenskyddet. 1 åarna behöver någon flottning
inte mera utövas. Fömtsättningarna för transporter
sjöledes bör tryggas.
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Skydd och vård av vattenmiljö och vatten
landskap

En central målsättning är här att skydda vattenmil
jön och sanka marker för verksamhet som i onödan
ändrar deras natur. Vid pianeringen av andra vat
tenanvändningsformer bör dc förefintiiga skydds
programmen beaktas.
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för skyddet och vården av vattenmiljön är den
viktigaste målsättningen att skydda naturland
skapet och att vårda och förkovra både det bebygg
da och det obebyggda landskapet samt att sköta
pianeringen av ny bebyggelse, trafikförbindelser
mm. på ett sätt som anpassar sig till naturen. De
forsar som är värda att skyddas försöker man beva
ra i outbyggt skick.
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5. PLANERINGEN AV VATTNENS
VATTENSKYDDET

1 totalpianerna för vattenanvändningen i Öster
botten har behandlats samtliga användningsformer i
avsikt att beakta deras specifika mål och lokala
betydelse samt de alimänna förpiiktelser beträffande
ifrågavarande användningsform, som stälis på vat
tenförvaltningen.

Enligt lagen om vattenförvaltningen (18/1970)
bör vattenförvaltningen särskilt sörja för vatten
skyddet, utveckla vattenförsörjning och avlopp samt
sörja för översvärnningsskyddet. Pianeringen i dessa
ärenden kan således vara synnerligen detaljerad.
Ytterligare bör vattenförvaltningen främja vattnens
rekreationsbruk och tiilvaratagandet av vattenkraf
ten. Beträffande dessa uppgifter kan planeringen
vara mera genereil. Vattenfrågor som har avgränsats
från vattenförvaltningens verksamhetsfält är fiskeri
hushållningen och fartygstrafiken samt delvis även
flottningen. Vattenfönraltningen har likväl som
speciell uppgift anförtrotts handhavandet av en
totalplanering av vattenanvändningens olika former.
Detta förutsätter, att samtliga olika användnings
former och växelverkan dem emellan behandias i
totalpianerna.

1 detta kapitel 5 har vattnens användning och
skydd behandlats enligt användningssätt, likväl så,
att också de andra bruks- och skyddsbehoven har
beaktats vid planeringen. Dessutom har eventuella
stridigheter och möjligheter till koordinering
behandlats vattendragsvis i kapitel 6.

5.1 Vattenförsörjningen
Samhällen och spridd bosättning

Inom planeringsområdet tiligodoses för närwarande
ca 2/3 av befolkningens vattenbehov med grund
vatten. 1 Vasa och Seinäjoki baserar sig vatten
försörjningen likväl nästan heit på ytvatten och
Kristinestad använder ännu huvudsakligen ytvatten.
År 1980 var ca 82% av områdets befolkning ansiut
na till gemensamma vattenverk. Vattenförbruk
ningen år 1980 framgår av tabeil 6/1.

Tabeil 7/1 visar en kommunvis uppgjord prognos
För vattenbehovets utveckling fram till år 2000 samt
ie nu i bruk varande grundvattentillgångarna. Den
enomsnittliga vattenförbrukningen år 1980 uppgick
Lill 267 l/inv i dygnet, och skulle enligt prognosen i
:abell 7 år 2000 uppgå till ca 450 1/inv per dygn. Den
)ehovsprognos som presenteras i tabell 7 och dess
tonsumtionssiffror representerar det toppvärde som
nan i den alimänna planeringen har räknat med. Det
ir likväl osannolikt att det kommer att realiseras
nom hela planeringsområdet, eftersom i kommuner

OLIKA ANVANDNINGSFORMER OCH

nas prognoser ingår mål för deras industriella
utveckling som går på varandra. Också en
minskning eller ökning av en kommuns befolknings
prognoser inverkar på den totala vattenförbruknin
gen.

För att finna så ekonomiska och ändamålsenliga
lösningar som möjligt har man uppgjort general
planer för vattenförsörjning och avlopp (VA) som
täcker hela ptaneringsområdet och som via mera dc
taljerade pianer hålls på aktuell nivå. För närvarande
realiseras ett överkommunalt vattenförsörjnings
projekt av Lappavesi Oy, som har hand om vatten
försörjningen till Lappo, Kauhava, Kuortane och
Nurmo från grundvattenområdena i Lappakangas,
samt av Isonkyrön Vesihuolto Oy, som säljer vatten
åt Ylistaro och Laihela kommuner och dessutom av
Kauhajoen Vesihuolto Oy, som säljer vatten åt
Ostermarks kommun och av Jalasjärvi kommun,
som säljer vatten åt Peräseinäjoki kommun. Bild 4/1
visar de viktigaste vattenöverföringarna i
kommunernas nuvarande vattenförsörjning och de
riktningar som kommer i fråga i framtiden. 1 Enligt
detta alternativ skulle endast Vasas vattenbehov
komma att tiligodoses mcd ytvatten. Det föreligger
likväl ett stort behov av att skydda det grundvatten
som planeras att tas i användning, bl.a. genom att
bilda skyddsområden och genom planläggningsåtgär
der.

Behovet av regionala generalplaner, speciellt för
att bygga för kommunerna gemensamma fjärrvat
tenledningar, kommer i framtiden att accentueras.
Deras realisering har fördröjts på gmnd av
projektens stora primärinvesteringar. Redan nu har
man dock vidtagit åtgärder för att sköta Seinäjokis
fjäriwattenförsörjning från Kauhajoki. För Laihela,
Korsholm och vid kristider även för Vasa är ett
vattenförsörjningsprojekt från Jurva på gång, vitket
samtidigt ersätter vattnet från Storkyro till Laihela.
Dl det gemensamma nätet realiseras kommer pia
neringens tyngdpunkt att småningom förskjutas till
uppgörandet av kommunala planer. Härvid bör
speciell uppmärksamhet fästas vid vattenförsörjning
en för den spridda bosättning som biir utanför den
kommunala vattenförsörjningen.

Industrins vattenförsörjning

Planeringsområdets industri har i huvudsak ansiutit
sig till kommunala verk. Av Oy Metsä-Botnia Ab:s
vattenförbrukning Ir 1980 var ca 7600Cm3 per dygn
vatten från Närpes å och ca 43 000 m3 per dygn
havsvatten. Den totala vattenförbrukningen av de
övriga industrianläggningarna, som inte var anslutna
till det kommunala nätet, var mindre än 10 000 m3
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Tabeli 6/1. fördelningen av vartenförbrukningen i vattenverk som kontinuerligc kontroileras.

Table 6/1. Water u5e by pub/ic water works ja 1980.

Grundvarten Ytvatten Totalt Anslutna Anslutnings-% Förbruknings

Ground Sarface Totat Popalatioa Perreat of siffra

water water served totat popatation Water ase

m/d m/d rn3/d per capita
1/inv./d
t/d

Stlder 9057 29311 38368 117011 88 328

C,ties and towns

Landskommuner 24 688 638 25 326 121 771 77 208

Rarat com,nuaes

Sammanlagt
Totat

33745 29861 63694 238782 82 267

Tabeil 7/1. Vatrenförbrukningen i samhällena år 1980 och prognos över vattenbehovet åren 1985 och 2000 samt grundvattentillgångarna.
Tahte 7/1. Water ase ja 1980 en the co,n,nuajties of the ptanniag area, esti,nated dernand en 1985 and 2000, and the grouad water resoarces.

1980 1985 2000
Kommun Anslutna Vatten- Anslutna Vatten- Anslutna Vatten- Grundvatten

till nätet förbrukning till nätet behov till nätet behov tillgångar
Cornrnune Popalateon Water Populateon Water Popedatzoa Water Groand

served ase served ase served ase water
resourres

m1/d m1/d m3/d m3/d

Alahärma 5 170 1 100 5 350 1 400 5 550 1 850 4 550
Mavus 5 360 1 081 7 000 1 600 9 500 3 400 3 900
Ilmola 7 463 1 478 7 630 2 230 8 590 3 260 12 700
Storå 788 199 1 800 340 2 400 710 24 100

Storkyro 5422 900 5340 1 180 5510 1630 4400

Jalasjärvi 3 777 706 4 190 1 300 5 330 2 010 2 950
Jurva 4 433 850 5 200 1 150 5 700 1 800 8 550
Bötom 444 93 1 400 400 1 600 570 3 500

Kaskö 1850 321 2200 680 3000 1230 —

Kauhajoki 13711 3213 14200 4900 15 100 6480 75800
Kauhava 6 500 1 764 6 800 2 440 7 600 3 450 3 400

Koraniis 2 137 610 2 100 620 2 100 660 1 500
Kristinestad 5 558 995 7 700 2 500 9 500 3 760 3 450
Kuortane 2 500 412 3 100 665 3 800 1 450 5 950
Kurikka 7 192 1 158 8 240 2 700 9 480 4 100 9 000
Laihela 5 163 981 5 850 1 290 7 170 2 180 3 050

Lappo 12266 2985 12600 4610 14500 7370 3200
Lehtimiki 1 069 419 1 550 490 2 200 600 3 750
Malax 5 299 1 345 5 400 1 500 5 500 1 900 2 000
Maxmo 665 114 700 110 700 150 400
Korsholm 13643 2392 14000 3300 14800 4620 3450
Nurmo 7 450 1 356 7 900 2 960 8 350 4 830 250
Närpes 8810 1860 9900 3450 11000 4450 5000
Oravais 1 320 362 1 800 440 2 200 790 1 200
Peräseinajoki 2 150 425 2 590 650 3 850 1 150 1 800
Seirnijokt 24 000 11 693 25 500 16 800 28 200 23 000 —

östermark 7 428 1 379 7 600 1 850 7 700 2 760 4 050
Töysa 940 211 1800 620 2600 980 2800
Nykarleby 6 050 1 873 7 150 3 140 7 700 3 700 12 600
Vasa 53 400 18 077 55 000 23 000 57 100 28 500 3 500

Lillkyro 4 250 656 4 750 1 040 5 560 1 670 1 600
Vörå 3 463 730 3 600 970 3 900 1 360 3 520
Ylihärmä 2 890 600 2 880 680 2 900 1 200 1 260
Ylistaro 4 742 1 018 5 240 1 280 5 750 1 800 1 770

Sammanlagt 237 303 63 356
Totat

258420 92385 286440 129370 218950
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X tisterbotten befinner sig 81 )6 av befoilmingen inom
ramen för gemensam vattenförsörjning (är 1980). Vat
tenförvalmingen främjar försörjningen med vatten och
avlopp bi. a. genom VA- och vattenskyddsarbcten samt
mcd iän och bidrag. Bild: Unto Tapio.
In Ostrobothnia public water works supply water to
81 % of the population (in 1980). The national uater
authority promotes the imptementation ofuater supply
plans e.g. by carrying out water suppty and sewerage
works and by granting toans and financiat aid. Photo:
Unto Tapio.

per dygn. Men om produktionen ökar kommer
deras antal att vxa. Förutsättningarna för att här
lokalisera sådan industri som kräver rikligt med
vatten begränsas av de små vattentillgångarna i
andra åar än Lappo å och Kyro älv.

Kristida vattenförsörjning

Användning av grundvatten för vattenförsörjningen
minskar riskerna för kriser och störningar. Vatten
försörjningen under kristid kan tryggas genom att
reservera och bilda skyddsområden för vattentäkter
och effektivt realisera andra erforderliga skyddsåt
gärder genom att bevaka den verksamhet som
försiggår på skyddsområdena och följa med vatt
nets kvalitet samt införskaffa tillräcklig beredskap
beträffande avvärjning av piötsiiga faror som kan
drabba skyddsområdena, exempelvis oljeskador.
Driftsäkerheten kan ytterligare ökas genom att
bygga förbindelseledningar mellan närbelägna
vattenförsörjningssystem.

Anskaffning av bevattningsvatten

endast i områdets sydvästra delar, främst i Närpes
trakten där växthusodlingen är starkt företrädd.
Tillgången på bevattningsvatten försvåras av
vattendragens ringa vattenföring vid den tidpunkt
då bevattning behövs. På några piatser kan också
vattnets hygieniska tillstånd begränsa dess använd
ning för bevattningsändamål.

Bevattning av åkrarna kommer vanhigtvis i fråga
endast på ler-, mjäl- och sandjordar. Vattenbehovet
uppskattas vid engångsbevattning till 30 mm eller
avdunstningen medräknad till ca 350 m3/ha. Då
bevattningen genomförs inom loppet av ungefär 10
dygn är vattenbehovet ca 0,25 1/s/ha. Inom
planeringsområdet räcker i regeln en besprutning.
Med moderna sprinkleranläggningar kan man
ekonomiskt leda vatten ända till 500 — 700 m:s
avstånd från vattentäkten.

Med tiden kommer bevattning sannolikt att bii
vanligare i synnerhet på täckdikade fait. Av
planeringsområdets 320 000 ha åkerareal beräknas
5 000 ha bevattnas år 1985, vartill med 35 mrn:s
täckning årligen skulle åtgå ca 1,7 Mm3. Hän ingår
också växthusens vattenbehov, som har omvandlats
till åkerhektar med ett vattenbehov på 0,7 m3/m2.
För år 2000 kalkylerar man med siffrorna 8 000 ha
och 2,8 Mm3 per år.Bevattning har tilisvidare varit av större betydelse
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5.2 Vattnens belastning och
vattenskyddet

Samh1Iena

Till ailmänna avloppsanläggningar var i siutet av år
1980 anslutna 141 000 invånare eller 48 % av piane
ringsområdets befolkning samt fiera industrier.
Avloppsvattnets regionala belastningsfördelning
framgår av folkmängderna i tätorterna p1 kartbilaga
2/1. Samhällenas avloppsvatten uppgick till ca
55 000 m3/dygn, varav 53 000 m3 behandlades.
Industrins andel ar i genomsnitt ca en fjärdedel.
Belastnings- och behandlingssituationen för
avloppsvattnet år 1980 framgår tätortsvis av tabeil
8/1. Avloppsanlaggningarna förfogade dl över 3$
reningsverk, av vilka nästan 2/3 var simultanfäli
ningsverk med biologisk-kemisk rening (bild 5/1).
Antalet utsläppsplatser var ca 50.

Belastningen före och efter behandlingen var år
1980 i medeltal följande:

P N

Före behandiingen (kg/d) 15 340 510 2 790
Efterbehandlingen (kgld) 2 430 124 1 700
Reningseffekt f%) 84 75 39

Tabeil 9/1 visar skilt för kusten och inlandet ett
sammandrag över den avloppsvattenbelastning som
år 1980 avleddes till ailmänna avloppsanläggningar
och dess uppskattade utveckling före reningsåtgär
derna. Det finns goda skäl att anta, att kväve
belastningen efter år 1985 kommer att vara mindre
än beräknat.

Förverkiigandet av det principprogram för
vattenskyddet som vattenstyrelsen godkände år
1974 förutsätter av samhällena, att avloppsvattnet
år 1980 borde ha behandlats i sådana reningsverk
som till sin genomsnittliga effekt motsvarar ett
biologisk-kemiskt simultanfällningsverk. En even
tueil effektivering av reningen så att den mot
svarar efterfällning blir i ailmänhet aktueil i samband
med de utvidgningar som sker under senare hälften
av 19$0-talet. Vid planeringen av utvidgningsbe
hovet bör bl.a. utsläppsvattendragets tillstånd och
tätortens storlek beaktas.

För att belastningen från bosättningen skall
bibehållas p1 1980 års nivå borde reningsgraden år
2000 vara följande: BS7 84 %, fosfor 79 % och
kväv 62 %. Detta kan, mcd undantag av kväve,
uppnås med en behandlingseffekt som motsvarar
biologisk-kemisk simultanfällning.

Avloppsnätets skick och möjligheten för
läckvatten att komma in i reningsverken inverkar

p1 reningens resultat. Ett visst behov av
sambehandling av avloppsvatten kommunerna
emellan föreligger. Sambehandling torde förverkiigas
mellan Töysä och Alavus samt mellan Storkyro
och Lilikyro. Frågan att fiytta Seinäjokis utsläpps
plats till Lappo 1 har varit före, men torde inte
kunna förverkiigas inom en nära framtid. För att
nyttan av avloppsvattenbehandlingen skall kunna
säkras krävs att också avloppsslammet behandias
vederbörligen och tas tiLL vara, vilket bäst sker mcd
hjälp av regionala generalpianer.

Industrin

Industrin i Sydösterbotten belastar vattnen i
avsevärd grad, trots att där inte finns många stora
industrianläggningar som nyttjar mycket vatten.
De flesta industrierna är anslutna till kommunala
avloppsanläggningar. De ur vattenskyddssynpunkt
viktigaste industrierna som inte är anslutna till ett
allmänt avloppsnät framgår av kartbilaga 2/1 och är
uppräknade i tabeli 10/1. Kartbilaga 2/1 upptar inte
de fiskodlingsanstalter i Storå som nuförtiden bör
jämställas mcd industri. År 1978 motsvarade
industrins avloppsvatten, mätt enligt sitt BS7-
innehåll, belastningen från ungefär 150 000 myI
nares obehandiade avloppsvatten och till fosfor
innehållet ca 50 000 invånares. Industrin avgav dl
ca 30 000 m3 avloppsvatten per dygn med en belast
ning p1 10 700 kg BS7, 150 kg P och 460 kg N. Av
loppsvattnet innehåller också fast substans och i
någon mIn tungmetaller samt olika kemikalier.
Dessutom använde kraftverken vid kusten ca
180 000 m3 havsvatten i dygnet för kylning, vilket
medförde värmebelastning.

Industrins avloppsvattenbelastning kan effektivt
minskas genom processtekniska åtgärder, bl.a.
genom att öka vattnets cirkulation och i högre grad
tiilvarataga och utnyttja avfallsämnena och minska
uppkomsten av avfall. Dessutom kan vid behov en
lämplig extern behandling komma ifråga. Den
största belastningsminskningen kan fås till stånd i
Oy Metsä-Botnia Ab:s fabrik i Kaskö. Alit större
uppmärksamhet måste fästas vid att hindra gifter,
oljor och andra skadliga ämnen att komma ut i
vattnen.

Overalit där det är möjligt att ansluta industrin
till ett allmänt avloppsnät är detta i regein det
främsta altemativet.

Diffusionsbelastningen

Härmed avses den belastning som pI naturlig väg
urlakas i vattendragen via jorden samt sådan av

mänsklig verksamhet förorsakad belastning som

Avloppsvatten
belastning

Biologisk
syreför
bmkning

BS7

Total- Total
fosfor kvve

—
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Tabeil 8/1. Avloppsvattenbelastningen från tätorterna år 1980.
Tahle 8/1. Municipat waste water loading in 1980.

Vattendragsområde Belastning Anslutna Typ av BS7kg/d Totalkväve kg/d Totalfosfor kg/d

Kommun personer reningsverk”In Ut In Ut In Ut
Reningsverk eller m
utsläppskloak (puv)

River basin or Loading Poputation Type of BOD7kg/d Total nitrogen kg/d Total phosphorus kg/ä
other area

served treattnent Inflow Outflow Inflow Outflow Inflow Outflow
Cornrnune

Treat,nent p/ant or 1 2 3 4 5 6 7 8 9
sewer ozetfatl (pnv)

Kustområdet
Vasa

fenno moteil 74 30 8.5 30 7,5 7,6 6,5 1,2 0,8
Bobäck 1 000 5 000 RS 122 7,9 56,7 43 7 1
Pått 13 600 40400 RS 3 209 524 703 405 129 39
puv-Bottniska
viken 130 690 51,8 51,8 9 9 2 2
puv-Ådran 40 160 12 12 2 2 0,5 0,5

Kaskö
puv 1300 1 899 142,5 142,5 24,7 24,7 5,7 5,7 A2

Kristinestad
puv-Bottenhavet 405 2 700 193 193 30,6 30,6 7,6 7,6 A

Nykarieby
Centrait
reningsverk 664 2 162 RS 969 484 85 171 15,2 8,6 A
puv-Jeppo 13 58 4,3p 4,3 0,8 0,8 0,2 0,2 A
puv-Munsaia 9 39 2,9 2,9 0,6 0,6 0,1 0,1 A

Korsnäs
puv-Moipe 35 118 8,9 8,9 1,5 1,5 0,4 0,4 A

Malax
Bergö 20 50 TBS 2,3 0,6 0,9 0,6 0,2 0,0 A
puv-Petaiax å 59 197 6,8 6,8 1,1 1,1 0,3 0,3 A

Korshoim
Kveviax 109 640 RS 16,4 1 4,4 3 1 0,1
Smedsby 904 1 467 TL 130 34 56 21 8,7 6,6
Soiv 133 322 RS 13,7 1 4,4 2,8 0,9 0,1
puv-Bottenhavet 50 165 12,4 12,4 2 2 0,5 0,5 A

Oravais
Kyrkbyn 184 702 RS 34 1,4 9,3 6,5 1,4 0,1

Lappo å
Alavus

Centrum 1 304 3 760 RS 192 22 58 32 13,6 2,6
Lappo

Lapuan Seudun
Jätevedenpuh
distamo Oy 3 778 12046 RS 1 664 138 383 157 44 4

Alahärmä
Kyrkbyn 263 1 040 RS 28 2,5 13 8,8 2,3 0,3
Voitti 255 210 RS 90 4,5 8,9 3,7 2,4 1,2
puv-Lappo å 22 203 15 15 2,6 2,6 0,6 0,6
Härmä sjukhus 266 300 8.5 39 3,6 11,4 7,1 2,0 0,4

Kauhava
Centrum 924 3 200 TL 101 19 31 21 7,1 0,7

Kuorrane
Cencrait
reningsverk 244 980 JS 56 2,2 15 10,7 3,3 0,2

Lehtimäki
Keskikyiä 100 460 10 7,9 0,8 3,9 0,9 0,6 0,3

Töysä
Kyrkbyn 260 700 L 19,5 4,8 6,6 3,4 1 0,9
Centrum 253 1090 RS 44,3 5,4 11,4 9,7 2,3 0,6

Yhhärmä
Cenrrum 253 1 090 RS 44,3 5,4 11,4 9,7 2,3 0,6

Kyro äiv
Kurikka

Centrak
reningsverk 1 787 5 250 jS 375 21 90 32 14,7 0,8

Seinäjoki
Centrum 16232 24000 BS, RS 4995 171 616 346 133 11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ilmola

Centralr
reningsverk 1 415 3 330 RS 352 9,4 63 24 14 0,8

Storkyro
Tursoo 505 1 630 L 67,5 9,9 10,2 7 2,7 1,8
Tervajoki 34 370 L 2,8 1,4 1,1 0,8 0,2 0,1

Jalasjärvi
Kyrkbyn 936 2962 RS 298 21,6 80 39 8,2 1

Kauhajoki
Centralr
reningsverk 2477 5182 RS 1177 260 177 113 32 12,5

Korsholm
puv-Kyro älv 26 85 6,3 6,3 1 1 0,3 0,3 A

Peraseinäjoki
Centralt
reningsverk 176 780 RS 13 4 5,3 4,2 1,2 0,3

Liilkyro
Kyrkbyn 332 1125 KS 19 4,3 8,5 6,2 1,4 0,1
Merikart 144 360 JS 16,4 2,3 6,7 4,9 1,3 0,1

Ylistaro
Kyrkbyn 277 590 RS 109 37 18,1 13,7 3 0,6
puv-Halkosaari 2 20 1,5 1,5 0,3 0,3 0,1 0,1

Vörå å
Wirå

Kyrkbyn 432 847 KS 29 13,4 8,9 8,3 2 0,3
Laihela å
Vasa

Aspnäs 1 262 4 500 RS 132 16,1 36 19,6 8,2 1,2
Laihela

Centralt
reningsverk 819 3074 RS 124 15,1 26,9 18,8 6,3 1,2

Korsholm
puv-Toby å 64 213 16 16 2,6 2,6 0,6 0,6 A

Malax å
Malax

Centralt
reningsverk 333 200 JS 118 3,1 14,8 7 3,9 0,2
puv-Malax å 50 166 5,7 5,7 0,9 0,9 0,2 0,2 A

Närpes å

J urva
Kyrkbyn 657 1 480 RS 70,3 16,9 22 10,8 3,9 0,7

Nirpes
Centralt
reningsverk 572 1 225 JS 70 11,4 18,8 12,7 3,9 0,7
puv 40 195 14,6 14,6 2,3 2,3 0,6 0,6 A

Tjöck å
Kristinestad

puv-Tjöck å 45 300 21 21 3,4 3,4 0,9 0,9 A
Ösrermark

Kyrkbyn 560 1800 RS 52 16 21 15,2 3,8 2,1
Lappfärds å
Storå

Centrak
reningsverk 196 481 RS 22,4 3,4 7,4 5,4 1,5 0,2

Bötom
puv-Kyrkbyn 15 190 14,3 14,3 2,5 2,5 0,6 0,6 A

Sammanlagt 55246 141 143 15340 2430 2790 1 700 510 124
Totat

1) BS = biologisk fittrering KS = kemisk sedimentering
trickling fitter che,nical treatrnent onty

10 absorptionsdiken RS simultanfällning
infihiranon system — simuttaneous precipitation

L = damm JS ettersedimentering
tagoon — post-precipitation

TL = damm effekciverad genom rillsats av kemikalier
tagoon, chemzcats added

2) beräknat enligr invånarantalet
Catcntation based on population
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1 tisterbotten har redan nästan alla tätorter ett biologiskt-kemiskt avloppsreningsverk. På bilden reningsverket i Lal

hela. Blld: Vasa vattendistrikts vattenbyrå.
In Ostrobothnia nearly ali poputation centres have bioiogical-chemicai sewage treatment pian ts. The picture shows

the treatment ptant of Laihia. Photo: Water District Office of Vaasa.

Vid sidan av avloppsvarten hamnar skadllga ämnen 1 vattendragen i form av sk. dffiisionsbelastning. Flytgödsel borde

inte bredas ut pä snön. Bi1d Pertti Sevola.
In addition to sewage, harmful substances reach the watercourses from nonpoint sources. Liuid manure shoutd

not he spread on snrnv-covered ground. Photo: Pertti Sevota.
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Tabeli 9/1. Avloppsvattenbelasrningen 1 samhällena f6re reningsåtgärderna.
Tahte 9/1. Municipat waste water toadrng prior te treatrnent.

1980 1985* 2000*

BS7 P N BS7 P N BS7 P N
BOD7 BOD7 BOD7
kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d

Åarna 10380 330 1790 10400 300 1900 11000 300 1700
Rzvers

Kusten 4 960 180 1 000 5 200 250 1 100 8 000 300 1 800
Coast

Sammanlagc 15 340 510 2 790 15 600 550 3 000 18 000 600 4 500
Total

*uppskattning
estirnate

Tabeil 10/1. Industrier med stor avloppsvattenbelastning år 1980.
Tabte 10/1. Maj,, induitriat water pothiters in 1980.

Nr” Industrianläggning Kommun Industribransch Utsläppsplats
1ndex’ tndustrzal piant Commune Type of indust,y Discharge site

1. Oy finnaown Ab Liilkyro ytbehandling Kyro älv
2. VAPO Haukineva Peräseinäjoki tor
3. Lappo Patronfabrik Lappo metall Lappo å
4. Galmet Oy Ylihärmä metail
5. Mirka Oy Nykarleby sandpapper
6. Oy Keppo Ab pälsdjursfoder
7. fram Frys Oy
8. Ah Nyko frys Oy
9. Ab Vexala frys Bottenviken

10. Ab Monäs Frys
1 1. Botnia Frys Ah Malax Malajc å
12. Wiik & Höglund’ Vasa plast Laihela 1.
13. Laihian Mallastehdas Laihela livsmedel
14. Cenrrallaget Enigheten Vörå mjllkfbradling Vörå å
15. Keppo Oy Kimo Bruk Oravais pä1sdursforder Oravais å
16. Keppo Oy Oravais fram
17. Oravaisten verkatehdas textil
18. Oy Metsä-Botnia Ab Kaskö kemisk skogsindustri Bottenhavet
19. Ab Nä-Rö Oy Närpes päisdjursfoder
20. Nolpe Frys Ah41 Korsnäs
2 1. Kotsnäs Frys
22. Vasa industrianläggningar Vasa Bottenviken
23. Keppo Ab Petsmo fram Korshom pälsdjursfoder
24. Björkö fiskfryseri
25. Särkimö fryseri Ab Maxmo
26. OK Pohjanmaan Liha Kristinestad köttförädling Tjöck å
27. Muka Lappfjärd mjölkmejeri Lappfjärds å
28. Oy Pom-frit Ab potatisförädling
29. KY Börje Norrgård Dagsmark

2) Hämeen Peruna Oy Kauhajoki potatismjölsfabrik Kyrö älv
2) Hämeen Peruna Oy Storkyro
2) Lapuan Peruna Oy Lappo Lappo å
2) Smedby Frys Ah Korsholm pälsdjursfoder Kyro älv
2) Pemo frys Ah Petalax Petalax å
2) Isojoen Lohi Oy Storå fiskodling Storå
2) Vanhankylän kalankasvawslaitos
2) Isokosken Lohi Oy Kristinestad

1) Nummer på kartbilaga 2/1
Index on Map Appendix 2/1

2) Saknas på karcbilaga 2/1
Missing frorn Map Appendix 2/1

3) Ansluten till kommunens avtopp år 1981
Connected te manicipat sewer network in 1981

4) Avloppsvattner samlas nuförtiden i slutna behållare och ttansporteras till avstjälpningsplats
Waste u’ater cotterteä se tanki and taken io dumping site
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inte avleds centralt via en utsläppsplats. Den senare
uppstår huvudsakligen inom jord- och skogsbruket,
från kreaturshushållningen och från spridd bosätt
ning. Diffusionsbelastningens andel av vattnens
totala belastning är speciellt stor i Sydösterbotten,
där bosättningen är koncentrerad kring åstränderna
och jordbruket intensivt. Därför kan man inte
enbart genom att öka reningsverkens effekt uppnå
någon väsentlig förbättring av vattendragens till
stånd annat än under lågvattenföringsperioderna.
Diffusionsbelastningens andel av den totala belast
ningen på vattendragen i planeringsområdet var år
1976 ca $0 %, totalfosforn medräknad. Fram till år
1980 hade dess andel redan ökat till ca $7 %. Vid
en jämförelse av diffusionsbelastningen med tätorts
belastningen bör observeras att största delen av den
förra inträffar på våren under flödvattentiden.

Lantbrukets andel kan uppskattas exempelvis i
form av restbelastningen sedan den lättare
uppskattade belastningen från skogsområdena och
den spridda bosättningen frånräknats. 1 restbelast
ningen ingår då också den naturliga belastningen
från åkerbruket och kreaturshushållningen mm.
Deras andel av totalfosforbelastningen varierar för
olika vattendrag och är störst i Lappfjärds å (56 %)
och minst i Kyro älv (20 %) enligt siffrorna från år
1978.

De skadliga verkningarna av avloppsvattnet från
tät fritidsbosättning kan bäst minskas genom att
leda det till allmänna reningsverk. Där detta inte på
grund av bosättningens karaktär är möjligt kan
avloppsvattnet alternativt infiltreras i jorden.
Speciellt fritidsbosättningen borde använda sig av
torrklosetter och kompostering av organiskt
avfall. Minireningsverk kan komma till användning
i samband med gemensamt avlopp för flera fastig
heter och på platser där avledning till ett allmänt
nät eller infiltrering inte kan komma i fråga.

Åtgärderna för att minska belastningen från
jordbruket bör främst inriktas på att välja rätta
näringsproportioner och att utveckla gödslingstek
niken så att minsta möjliga mängder närsalter kom
mer ut i vattendraget. Dessutom borde man
undvika överflödig gödsling och i allmänhet göds
ling på hösten eller våren.

1 synnerhet på skogsdominerade områden är
diknings- och gödslingstekniken av väsentlig
betydelse för den mängd växtnäring som kommer
ut i vattendragen. Speciellt skadliga för vattnen är
pressfodersaft och slamgödsel. Också skogsdikning
och i synnerhet torvproduktion inverkar på vatt
nens kvalitet och tillstånd. De alunjordar som före
kommer på området förorsakar betydande försur
ningsproblem för vattendragen. Aven avstjälpnings
platserna kan utöva en betydande belastning.

5.3 Vattnens rekreationsbruk
De viktigaste verksamhetsformerna i samband med
vattnens rekreationsbruk är simning, båtfart,
friluftsliv, turism, camping, fritidsbosättning och
fritidsfiske. Det sistnämnda behandlas i samband
med fiskerihushållningen.

Områdets naturliga förutsättningar för
rekreationsbmk av vattnen är med undantag av
havs- och sjöområdena begränsade. Behovet därav
ökar Iikväl hela tiden. Rekreationsbmket har i regel
beaktats också vid pianeringen av de konstgjorda
sjöarna.

Simning, friluftsliv och utfärder

På planeringsområdet fanns år 1980 sammanlagt ca
100 allmänna badplatser, av vilka drygt en tredjedel
vid kusten. P1 grund av det ringa antalet sjöar är
det på största delen av planeringsområdet ont om
badplatser och de som finns är oftast grunda. Också
åarnas ringa lågvattenföring och hygieniska till
stånd innebär problem.

För friluftsliv och utfärder behövs tillräckligt
med fri strand. Vattenmiljön och vattenlandskapet
är viktiga element för friluftsliv. Det är därför skäl
att i samband med region- och generalplaneringen
reservera målområden för friluftsliv och utfärder,
eftersom en stor del av havsstranden redan är i
annat bruk.

Båtfart

Det område där småbåtstrafiken är livligast är
kusten och skärgården. P1 insjövattnen utövas
båtfart främst p1 de stora sjöarna och i samband
med fritidsbosättningen. P1 planeringsområdet
finns ca 16 000 båtar, av vilka ca 5 000 roddbåtar.
Av Finlands städer torde Vasa ha de flesta båtarna
i proportion till invånarantalet. Småbåtstrafiken
vid kusten till den närbelägna skärgården är typisk
weekendtrafik. Störst är trafiktätheten i Vasas
omnejd samt utanför Kaskö och Kristinestad.

Fiskehamnarna betjänar samtidigt också båt
farten. Den ökade småbåtstrafiken förutsätter att
servicenivån i hamnarna höjs, att natur- och
skyddshamnarna bevaras bl. a. genom planläggnings
åtgärder, att avfallshanteringen sköts ordentligt
samt att båtfarten dirigeras så att den inte stör
yrkesfisket eller naturskyddets syftemål.

1 framtiden beräknas i synnerhet antalet segel
båtar och brädseglare öka. Trots att båtfarten när
mast koncentrerar sig till kusten håller speciellt
båtutfärder med lättare farkoster på att tillta också
i inlandet.
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1 Finland koncentrerar sig friluftsliver sedan gammait kring vattendragen. Kyrkösjärvi konstgjorda sjö betjänar vid
sidan av översvämningsskydder och kraftförsöijningen också Sehiäjokitrakten som rekreationsplats sommartid.
Bild1 Unto Tapio.
Recreational activities take place ja Finland traditionatly by the uatercourses. The artificial lake of Kyrkösjäroi
serves in summer the recreational needs of the Seinåyoki area besides providing storage for flood controt and power
production purposes. Pboto; Unto Tapio.

1 iisterbottcns södra del finns fiera tiotal öar son är i behov av restaurering. De vanligaste fonnerna för restaurering
är höjning av vattenståndet och avlägsnande av växtlighet. Bild1 Pertti Sevola.
There are tens of lakes ja aeed of restoration in the southern part of Ostrobothnia. The most common restoration
methods are the raisiaf ofwater level and the rernoval of vegetation. Photo: Pertti Sevola.
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Turism och camping

För turismen värdefulla områden är i synnerhet
skärgården och kusttrakten. Men också Oster
bottens ålandskap med sina siätter är ett intressant
mål för turister från andra trakter. Sevärdhetema
sammanhänger ofta med vattnen i form av värde
fulla natur- eller kulturlandskap.

Campingområdena och semesterbyarna enligt
situationen år 1980 framgår av kartbilaga 2/1. De är
i alimänhet belägna vid vatten. Sammanlagt finns
det 16 campingområden, fiera inkiuderande en
semesterby, och 5 separata semesterbyar.

Fritidsbosättningen

Totalantalet fritidsbostäder inom området var år
1978 närmare 14000. Störsra delen av dem var
belägna vid kusten inom regionen Vasa—Korsholm
Malax samt i Närpes. 1 inlandet finns den största
fritidsbosättningen inom området Alavus—Kuorta
ne—Lehtimäki. De konstgjorda sjöama har ökat
möjligheterna att lokalisera fritidsbosättning.
Härvid är det viktigt att beakta vattenlandskapet
och de begränsningar som det ställer. Med tanke på
vattenskyddet bör speciell vikt fästas vid vatten
och avfallsservice.

Främjande av rekreationsbruk samt
restaurering av vattendrag

För att förkovra och utveckla användningen av
planeringsområdets vatten för rekreation samt vatt
nets kvalitet och vattendragens tillstånd krävs bl.a.
följande åtgärder:
— minskning av belastningen och förbättring av

vattnets hygieniska tillstånd,

— höjning av sjöarnas vattenstånd, muddring och
mejning av vattenväxtligheten

— ökning av vattendragens lågvattenföring samt
utjämning av variationerna i vattenstånd och
avtappning

— höjning av vattennivån i åarna sommartid
genom att bygga bottendammar

— uppgörande av pianer för landskapsvård
speciellt för åarna i närheten av tätorter och
för de konstgjorda sjöarna samt

— uppgörande av generalpianer för stränderna.
Restaurering av vattendragen är betydelsefuli

också för andra användningsformer. Hittilis har
sjöarnas användbarhet förbättrats genom att
minska avloppsvattenbelastningen och genom att
meja vattenväxtligheten. Antalet sjöar i behov av
restaurering har befunnits vara ca 70, represente

rande ca 15 % av planeringsområdets totala
sjöareal. Möjligheterna att genomföra de registre
rade sjöamas restaurering beror bl.a. på deras
behov därav, tillbudsstående födaringssätt samt
kostnaderni. Restaureringsåtgärder skulle vara av
stor betydelse speciellt för de sjöar, till vilka trafik
förbindelserna redan nu är goda och vilka befinner
sig i närheten av tätorter.

5.4 Fiskerihusliållningen
Av vattendragen i Österbottens södra del har
Lappfjärds å, Tjöck å, Närpes 1, Kyro älv och
Lappo å varit sådana där havsöringen stigit. På
grund av åtgärder som förändrat vattendragens
naturtil]stånd har vandringsfisken numera nästan
helt försvunnit.

Den faktor som ur fiskets synpunkt mest har
påverkat naturtillståndet är att de för alstring av
yngel viktiga kustområdena och åmynningarna har
förorenats. Att vandringsfiskarna inte har kunnat
yngla i åarna på grund av dammar har även försäm
rat förutsättningarna för yrkesfisket.

Ett regionalt specialproblem är de sura sulfid
jordarna. 1 åmynningarna inträffar fiskdöd, minskad
produktion av yngel och stöming av fisket i synner
het under våren. Störst är olägenheterna i Kyro älv
och havsområdet utanför.

Av riksomfattande betydelse för hela Finlands
fiskerihushållning är planeringsområdets sydligaste
å, Lappfjärds å. Som en av vårt lands sista stignings
åar för vandringsfisk har den valts till skydds- och
forskningsobjekt i det internationella Project
Aqua—programmet. Lappfjärds å har en egen stam
av nejonögon och sik. Å är också viktig för sport
fiske. 1 Kyro älv stiger ännu nejonögon men
förökar sig inte längre där. Också öring stiger ännu
i viss omfattning i älven.

Planeringsområdets kust är ett av Finlands
viktigaste områden för havs- och skärgårdsfiske. 1
synnerhet i dess södra del är lax- och sikfisket och i
Kvarken fisket av strömming och fjällfisk av bety
delse. Enligt uppgifter från Osterbottens Fis
karförbund uppgick fångsten år 1980 till 5,5 milj.
kg och fiskarkårens inkomst därav till ca 16 milj.
mk. Också för fritidsfisket är havsområdet viktigt
och där förekommer åtminstone 29 olika fiskarter.

Fiskevattnen i havsområdet är nästan samtliga
odelade och samägda av byalagen. för ordnandet av
fisket svarar fiskelagen. Inom havsområdet verkar
51 fiskelag och fiskeföreningar. Skötseln av fiske
vattnen sker nästan uteslutande på frivillig bas.
Några regionala fiskerihushållningsplaner har inte
uppgjorts. År 1974 fanns det p havsområdet 620
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yrkesfiskare. Den minskning av fiskarbefolkningen
som pågick ända till 1960-talet har avstannat och
dess antal verkar nu att ha stabiliserat sig. På havs
området fiskar dessutom ca 1 500 husbehovsfiskare
och ca 6 000 fritidsfiskare. På insjövattnen består
fisket av fritids- och husbehovsfiske.

fiera av planeringsområdets vattendrag har
tidigare varit produktiva kräftvatten. Genom att
vartendragen förändrats och flerstädes drabbats av
kräftpest har kräftorna likväl försvunnit från många
vatten. fångstvärdiga kräftstammar finns i några
sjöar och åar, men kräftfångstens ekonomiska
betydelse är liten, trots att en del stammar håller på
att återhämta sig, bl.a. i Kyro älv.

Av fiskets stödnäringar är pälsdjursaveln den
viktigaste, då den förbnjkar huvudparten av fisk
fångsten som foder. Den är koncentrerad till trak
terna kring Närpes—Korsnäs och Maxmo—Nykar
leby. År 1976 fanns det längs kuststräckan mellan
Karleby och Kristinestad ca 1 500 pälsdjursfarmer.
Vid kusten finns ca 45 fryserier.

Fiskuppfödningsanstalternas antal är åtta och
av dem är hälften belägna i Lappfjärd—Storå

området. Nya är dock på kommande till havsom
rådet, speciellt till Skaftung nära Kristinestad.
Några större för yngelproduktion avsedda fiskod
lingsanstafter finns ännu inte. Naturnäringsdammar
för yngelproduktion speciellt med tanke på
havsområdet är under planering och i Korsholm är
en redan under byggnad.

fiskehamnarna på området är utmärkta på
kartbilaga 2/1 och uppräknade i tabell 11. Genom
att bygga fiskehamnar har man skapat förutsätt
ningar för utveckling av fisket. Vid planeringen av
vattenanvändningen bör också fiskerihushållningens
behov beaktas. Detta kan ske genom att bevara
delar av åarna som områden för produktion av
fiskyngel och utveckla möjligheterna till fritids
och husbehovsfiske.

5.5 Översvämningsskydd och
torrlaggning

Oversvämningsskyddet

.—

..

P havsområdet intar fisket en betydande posidon. Vattnet i tkterbottens ar och ilvar är ofta afltför surt, vifitet är
till förfång för havsfisket bI.a. genom bristen på lämpliga lekplatser och onråden för yngelproduktion samt genom
plötslfg fiskdöd. Bild: Pertti Sevola.
fishing is of great importance in the coastat sea area. River water in Ostrobothnia are often too acidic; this affects
fisheries in the sea area e.g. by reducing suitable spawning and rearing areas and by causing fish-kitls. Photo: Perrti
Sevola.

Då ca 50 % av den totala årliga vattenmängden i
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Tabeil 11/1. Fiskehamnarna år 1980.
Tabte 11/1. Fishing harbours in 1980.

Nr Hamn Kommun
Index Harboar Comrnune

1. Grisselö Nykarleby
2. Monås
3. Osterö Maxmo
4. Brudsund
5. Sarkimö
6. Petsmo Korsholm
7. Kökiot
8. Svedjehamn
9. Klobbskat

10. Sommarösund
1 1. Norra Vallgrund
12. Replot
13. Vasa fiskhamn Vasa
14. Långskir
15. Åminne Malax
16. Bredhall
17. Berisgrund
18. Moikipa Molpe Korsniis
19. Storkors
20. Harrström
21. Oskatan Nirpes
22. Kaskö Kaskö
23. Alesund Krisrinesrad
24. Skaftung
25. Kilhamn

1) Nummer på kartbilaga 2/1
tndex on Map Appenäix 2/1

Österbottens åar strömmar genom dem under en
och en halv månad på våren, har man gått in för att i
första hand förverkiiga översvämningsskyddet
genom upprensningar och invaliningar. Genom att
dessutom kvarhålla flödvatten i konstgjorda sjöar
har man kunnat hindra översvämningarna i åarnas
nedre lopp från att tulta (kartbilaga 2/1 och tabeli
3/1). Bl.a. för att öka lönsamheten har över
svämningsplanerna även kombinerats med till
varatagande av vattenkraften. Skogsdikningarna
har ökat risken för översvämningar.

Dc viktigaste slutförda arbetena inkiusive årtal
och nyttoareal framgår av tabeil 12/1. Dc elimine
rade översvämningsområdena framgår av bild 6/1.
Dc regleringsdammar som byggts i samband mcd
vattendragsarbetena framgår åter av kartbilaga
2/1 och tabeil 13/1.

Vattendragsarbetena i Kyro älv inleddes år 1950
då upprensningen av Kainastonjoki påbörjades. 1
början av 1960-talet uppgjordes en vattenhushåll
ningsplan för Kyro älv, till vilken hörde Pitkämö
konstgjorda sjö, färdig år 1971, Kalajärvi konst
gjorda sjö, färdig år 1977, Kyrkösjärvi konstgjorda
sjö, färdig år 1981 och uträtningen av Seinäjokis
mynning färdig år 1982. Vattenhushållningsplanens
sista del, vattendragsarbetena i Kyro älvs övre lopp,
i vilken ingår invaliningen av översvämningsområ

det, är ännu på hälft.
Dc regleringsarbeten som sedan år 1959 gjorts i

Lappo å har uppdelats i skedena I—V. Av dem är
kompletteringsplanen av skedena III—IV ännu på
hälft. 1 skede 1 ingick upprensning och invallning
av Lappo å och Nurmonjoki samt byggandet av
Varpula konstgjorda sjö och regleringen av sjöarna
i Nurmonjokis övre lopp. Skede II omfattade reg
lering av Kätkänjärvi och vattenståndsreglering i
Rantatöysänjärvi. Skede III inklusive ändringar
omfattade bl.a. byggandet av Hirvijärvi bassäng,
vars höjning realiserades i samband mcd invail
ningarna i skede IV. Skede V bestod av rensningen
av Kauhavanjoki. 1 projekten ingick även byggande
av bottendammar.

Då översvämningsarealerna inom planerings
området var som störst uppgick dc till 38 560 ha.
Av denna areal har genom vattendragsregleringar
fram till slutet av år 1980 eliminerats 23 260 ha eller
60 %. Då invallningarna kring Kyro älvs övre iopp
blir färdiga (Munakka—Ilmola översvämningsom
råde) stiger siffran till 81 %. Tabeli 14/1 visar över
svämningsområdenas fördelning på vattendragen
samt skyddsarbetenas realiseringsgrad. Oversväm
ningsområdenas antal ökar årligen i någon mån
bl.a. på grund av att jorden sätter sig och åarnas
fåror slammas upp. Också jordbrukets intensifiering
ökar antalet områden som är i behov av översväm
ningsskydd.

Kartbilaga 2/1 och tabell 15/1 visar läget år 1981
för dc viktigaste översvämningsområdena, som bör
elimineras. 1 Kyro älvs övre lopp, Malax å och
Kuortaneenjärvi är översvämningsskyddet ännu
heit orealiserat. Också i många av Kyro älvs sido
grenar och längs mindre åar finns ännu stora över
svämningsområden kvar. För 30 år sedan förverk
ligades översvämningsskyddet endast till en del, i
avsikt att eliminera vårflödena. Den ökade åker
och skogsdikningen har nästan på alla ställen lett
till att sommaröversvämningarna har kommit till
baka. Också skyddet mot våröversvämningarna
förutsätter en lagring av flödvattnct. Det är inte
mera möjligt att genom upprensning av åarna flytta
översvämningarna längre neråt. Det har också
blivit allt svårare att finna lämpliga platser för
konstgjorda sjöar.

1 dc nya projekten för översvämningsskydd är
målet därför att eliminera sommaröversväm
ningarna mcd hjälp av invaliningar och pumpstatio
ner. För att åarna skall hållas öppna måste man
dock fortsättningsvis utföra upprensningar.

Efter det vattendragsarbetena blivit färdiga för
flyttas tyngdpunkten till sådana uppgifter som
sammanhänger mcd driftsäkerheten. Dessa är likväl
inte tillräckligt utredda i samband mcd plane
ringen, utan man har förutsatt, att detaljplanerna

4 408402045H
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Tabeli 12/1 De viktigaste slutförda översvamningsskyddsarbetena (upprensningar, invallningar, vattenståndsregleringar).
Tahte 12/1. Msst irnportant flood controt usrks carried sai tdredgzng, dikzngs, uater tevet adjustment.).

Vattendragsobjekt Färdigt år Nytroareal
Area benefitting

River basin work Year of cornpletion Totalt ha Andel åker ha
Totat Portion of flelds

Kyro älv
Kihniiinjoki, upprensning 1952 1 060 850
Kurfrnjoki, upprensning av mellersta delen 1952 350 340
Kainastonjoki, upprensning 1964 860 860

1970
Jalas- och Hirvijoki, upprensning 1968 2 260 2 030
Seinäjoki, upprensning,
Liikapuro, regleringsdamm 1970 1 400 1 270
Lehmiijoki, upprensning 1980 900 880
Kyro iilv, vattenståndsreglering av nedre loppet 1980 1 730 1 710
Kyro älv, vattendragsplan för övre loppet
— Pajuluoma invallning 1978 430 430
— Pitkimö regleringsbassing 197 f)
— Kalajarvi regleringsbassäng 1977 1100 1100
— Kyrkösjärvi regteringsbassäng 1981]

Lappo å
Lappo å vattenståndsreglering
— Ala)oki, invallning av östra delen 1973 1 750 1 750
— Varpula regleringsbassäng
— Haapo;anluoma, invatlning 1979 850 850
— Amppi, invallning 1979 420 420
— Löyhinki, invallning 1979 2 050 1 770
— Hirvijärvi regleringsbassäng
Hirvijoki, upprensning 1959 1 250 950
Kauhavanjoki, upprensning 1971 1 070 970
Lehmijoki, upprensning 1960 250 230
Nurmonjoki, upprensning 1969 820 720
Kärppä- och Karsinakoski, upprensning 1959 200 180
Töysänjoki, upprensning 1960 300 290
Kätkänjoki, vattenståndsreglering 1972 200 170
Lappfjärds å
Siironjoki, upprensning 1955 1140 690
Storsjön—Lillsjön, torrläggning 1961 333 333
Storå, upprensning 1958 330 320
Lappfards ås nedre Iopp, vattenstandsreglering 1979 630 610

Närpes å
Jurvanjarvi, vattenståndsreglering 1974 1 440 1 320
Tainusjarvi, vattenståndsreglering 1959 550 490
Närpes å, vattenståndsreglering
— Kivi- och Levalampi, bassiing 1976

Malax å
Ribitcken, upptensning 1950 400 380
Pahaluoma, upprensning 1952 200 180
Palme—Långmossen, torrlaggning 1958 530 470
Sarviluoma, upprensning 1963 620 410
Storsjö—Långmossen, torrläggning 1972 630 620
Madesjoki, upprensning 1981 700 400

Laihela å
Toby å, upprensning av mynningen 1950 680 300
Laihela ås övre lopp, vattenståndsreglering 1954 550 390

Vörå å
Vöråkanalen, gravning 1940, 1949 1 740 1370
Kaurajiirvi, vattenståndsreglering 1960 100 20

Solf å, upprensning 1947 310 150
Kalaxbacken, upprensning 1962 650 640
Kaitajanoja, upprensning 1966 500 350
Harrströms å, upprensning 1971 450 210
Petalax å, upprensning 1974 450 270
Norrnäsbäcken, upprensning 1980 780 730
Söderfjardens invallning 1981 1 770 1 760
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Medlen au skydda mot översvämningar är rensning och invallning av Aar och älvar samt byggande av konstgjorda
sjöar. 14 bilden Seinänsuu pumpstation vid Seinäjoki. Bild: Unto Tapio.
Dredging of river bed, diking, and construction of anificiallakes are means offlood control. In the picture, a pumping
station in a diked area at Seinåjoki. Photo: Unto Tapio.

j,q;;4

Oversvämningar är känneteclmande för Usterbotten pA grund av den lägiänta marken och de fåtaliga sjöarna 14 bilden
en översvämning i Kyro älv. Publicerad mcd tffistånd av luftfartsstyrelsen. Bild Unto Tapio.
Floods are characteristic of Ostrobothnia due to the flatness of land and the low percentage of lakes. View of the
flooding River Kyrönjoki. Photo: Unto Tapio.
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kan uppgöras på basen av dc praktiska erfaren
heterna. Också restaureringsåtgrder behövs för
att eliminera de skadliga förändringarna i vatten
dragen, så att ett inte blott från teknikens utan
också från samhällenas och miljöns synpunkt
godtagbart tillstånd kan uppnås.

Torrläggning

Under åren 1945...1980 har på försorg av Vasa
jordbruksingenjörsdristrikt och vattendistriktets
vattenbyrå genomförts sammanlagt 1 265 torrlägg
ningsprojekt, som till sin nyttoareal uppgår till
totalt 211 243 ha, eller ca 20 % av den areal som
under samma tid torrlades i hela landet. Projekten
har i 1981 års kostnadsnivå kommit att kosta ca 91
milj. mk. Av projektens nyttoareal är 70 % åker,
medan motsvarande siffra i hela landet är 42 %.

1 siutet av år 1980 var dc halvfärdiga torrlägg
ningsprojektens antal 37 och dc ofinansierade
pianernas 52, totait på ca 20 000 ha. Dessutom
fanns det sammanlagt 104 nya projekt med en total
areal på 19 000 ha, som höli på att realiseras eller
ännu inte påbörjats. Det är fortfarande på 1980-
talet skäl att bereda sig på grundtorrläggningar
mcd större nyttoareal än dc nu pågående.

Av åkerarealen inom Sydösterbottens lantbruks
centralers verksamhetsområde på 276 700 ha var
27 % täckdikad vid utgången av år 1979. Enligt det
riksomfattande täckdikningsprogrammet SARA-
2000 uppgår behovet av täckdikning åren
1980...2000 till 143 000 ha, varcftcr den täckdikade
åkerarealen skulle utgöra 81 %.

Tabeil 14/1. Oversvämningsområden år 1980.
Tahte 14/1. ftooä areas by river basias ja 1980.

Varten- Oversvämnings- Översvämningsskydd
dragsområde område avslutac oavslutat
Rzver bann Ftood area Ftd protec-tjorz works

compteied under uork
ha %

Kyro älv 18770 43 57
Lappo å 11070 83 17
Lappfärds å 2 400 100 —

Närpes 1. 3 000 100 —

Malax å 820 — 100
Laihela å 1 100 32 68
Ovriga 1 400 18 82

5.6 Vattenkrafthushållningen
Av vattendragen i Österbottens södra del är endast
Lappo å och Kyro älv av regional betydelse för
krafthushållningen. Dc övriga vattendragen kan på
sin höjd utbyggas mcd små lokala kraftverk.
Vattendragets teoretiska energiinnehåll är i Kyro
älv 200 GWh per år och i Lappo å 190 GWh per år.

Dc elva kraftverk som var i bmk i början av år
1981 uppräknas i tabeil 16/1 och är utsatta på
kartbilaga 2/1. Utöver dem finns ännu några små
fungerande vattcnkvarnar kvar. Dc flesta av dc
nyaste kraftverken har byggts på statens försorg i
samband mcd byggandct av konstgjorda sjöar.

Vattendragens tillvaratagandc för krafthushåll
ningen har scnast år 1981 utretts av en av handels
och industriministcrict tillsatt vattenkraftsarbets
grupp i dess betänkande (KTM sarja C:12). Enligt
betänkandet borde dc möjlighetcr som ges av

Tabeli 13/1. Regleringsdammarna år 1980.
Table 13/1. Regulation darns in 1980.

Nr’ Reglertngsdamm Kommun
Index Regutation dain Comrnune

1. Kuortaneenjärvi Kuortane
2. Kätkänjärvi Lehtimäki
3. Pennalankoski Töysä
4. Rantatöysänjokt Alavus
5. Alavudenjärvi
6. Vähä-Allasjärvi
7. Iso-Allasjärvi
8. Kuortesjärvi
9. Kuortesluoma

10. Saarijärvi
11. Jääskänjärvi
12. Saukkojärvi
13. Kuorasjärvi
14. Nurmonjoki Nurmo
15. Varpula bassäng
16. Tiispuro bassäng Lappo
17. Liikapuro bassäng Jalasjärvi
18. Kihniänjoki Peräseinäjoki
19. Seinäjärvi Virdois
20. Seinäjoki Peräseinäjoki
21. Kalaluoma
22. Kärjenkoski
23. Renko IImola
24. jalasjoki Kurikka
25. Kauhajoki
26. Kauhajoki påfyllningskanal
27. Röykästräsket Oravais
28. Hundhomen Närpes
29. Närvijoki Jurva
30. Lintu- och Tupentuoma
31. Lintuluoma
32. Peuranluoma vid Säläsjärvi
33. fiikunluoma vid Säläsjärvi
34. Kivi- och Levatampi bassang

35. Hinjärvi Korsnäs
36. Korilampi Storkyro

1) Nummer på kartbilaga 2/1
Index on Map Appendix 2/1

Sammanlagt 38 560
Totat

60 40



54

Tabeil 1 5/1. De nuvarande översvamningsområden i vatcendrag med ett avrinningsområde på över 100 km2.
Tabte 15/1. ftood areas of the watercourses wiih draonage areas exceeding 100 kno2.

Nr’ Översvamningsområde Kommun Areal
Index 1) ftood area Commune Sutface area

ha

1. Liinamaa Alahärmä 700
Yliharmä

2. Alavudenjärvi Alavus 100
3. Kontoluoma 200
4. Hyypanjoki Kauhajoki 300
5. Ikkelänjärvi 200
6. Saarimaa Kauhava 310
7. Kuottaneenjärvi Kuortane 600
8. Härkmeribäcken Krtsrinestad 400
9. Kasaböle 350

10. Hirvijärvi Jalasjärvi 100
11. Jalasjärvi 100
12. Luopajärvi - 600
13. Mades- och Someronluoma 400
14. Jokikylä Laihela 50
15. Madesjoki 400
16. Malax 1 MaIa2c och Jurva 800
17. Kyro älvs nedre Iopp (Skatita) Korsholm 400
18. Tuovila - 700
19. Bercby Vörå 300
20. Koskeby 100
21. Kyro älvs mellersta lopp Ylistaro, Ilmola, Seinäjoki, Nurmo 7 600

Kainastonjoki Kauhajoki 450
Ilvesjoki Jalasjärvi 450
Siironjoki och Kärjenjoki Kristinestad 600

Sammanlagt 16 370
Total

1) Nr p1 kartbilaga 2/1
Index on Map Appendix 2/1

Tabeli 16/1. Vattenkrafrverken.
Tabte 16/1. Existing water power ptan:s.

Nr på VAITENDRAG/kraftverk Ägare Effekt Medelenergi
kartbilaga 2/1 (byggnadsår)
tndex on Map RIVER BASJN/power piani Owner Capacity Mean energy
Appendix 2/1 (year of comptetion) production

MW GWh/a

LAPPO Ä
1 Karsinakoski (1923) Karsinakosken Sähkö Oy 0,1 0,5
2 Mäketänkoski (1938) Lapuan Sähkö Oy 0,6 2,7
3 Hourunkoski (1923) 0,6 2,7
4 Stadsfors (1926) Nykarleby stad 0,7 3,3
6 Hirvikoski (1974) Lapuan Sähkö Oy 7,4 19,7

Sammanlagt 9,5 29,0

KYRO ÄLV

5 Kalajarvi (1976) Jyllinkosken Sähkö Oy 1,5 3,3
7 Kyrkösjärvi (1980) Seinäjoki stad 6,8 20,0
8,9 Pitkämö 1 ja 2 (1971) Jyllinkosken Sähkö Oy 6,7 29,0

10 Hiirikoski (1921) Lilikyro kommun 0,3 2,0

Sammanlagt 15,3 54,3

LAPPfJÄRDS Å
11 Perus (1916) 0,1 0,6

Osterbottens södra del totair 24,9 83,9
Total
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terrasseringar och regieringar i samband med vat
tendragsarbetena tas till vara. Utan att ta ställning
till miljöfrågor anser KTM:s arbetsgrupp i sitt he
tänkande, att det i samband med regleringsarbetena
i Österbottens södra del med tanke på vattenkraft
hushållningen kan komma i fråga att bygga de
kraftverk som uppräknas i tabell 17/1.

5.7 Flottning och sjöfart
Flottning

Flottningen längs åarna i planeringsområdet har
varit enskild flottning och den tog siut redan i bör
Jan av 1960-talet i och mcd de förbättrade lands
vägstransporterna. Flottningsstadgorna för insjö
vattnen är likväl fortfarande i kraft.

Bogseringen längs kusten följer i regel 3 m:s
fartysgsleden i kustens riktning. Dessutom bogseras
i någon mån råvirke över Bottniska viken till Sven
ge och i motsatt riktning. Bogseringsleden längs
kusten utgör en del av Bottenhavets bogseringsled,

som börjar vid Kalajoki och slutar vid Raumo och
för vilken Kommissionen för Bottenhavets
bogseringsled år 1969 har uppgjort en iståndsätt
ningsplan. Ett av kommissionen uppgjort reviderat

Vattendrag Kraftverk Effekt Energi
River Power plant Capaczty Energy

MW GWh/a

LAPPO Å Stadsfors
(renovering) 3,5 11,7
Jeppo fors 4,6 20,0
Hipinkoski 0,8 3,6

Sammanlagt 8,9 35,6
Totat

KYRÖ ÄLV Hiirikoski 3,7 13,5
Kirkonkoski 3,2 12,5
Kyianpäinkoski 3,2 12,5

Sammantagt 10,1 38,5
Totat

Den främsta avsikten mcd uffaflsdilcning är nuförtiden att förbättra möjligheterna till täckdikning. På 1980-talet håller
täckdiknmgsverksamheten på att förflytta sig från Sydfiniand i synnerhet till tisterbotten. Bild: vattenstyrelsen.
The pnimary purpose of trunk ditches today is to serve subsurface drainage. In the 1980s centre of activity in sub
surface drainage wilt shsft from southern Finland to Ostrobothnia. Phato; Nationat Board of Waters.

Tabeil 17/1. Möjlig utbyggnad av vartenkraften.
Tab/e 1 7/1. Feasihle adäitionat u’ater power.

Kaila: Handeis- och industriminiszeriets vattenkrafcsarbersgrupp,
KIM sarja C: 12
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förslag till flottningsstadga är anhängiggjort vid
vattendomstolen. Försiaget är redan delvis
realiserat och resten realiseras i början av
1980-talet.

1 planeringsområdet ingår 225 km av
Bottenhavets bogseringsled och sträckan kan upp
delas på två delar, leden Jakobstad—Vasa och leden
Vasa—Kristinestad. Till dem ansluter sig stick
och parallelleder på sammanlagt 110 km. Dessutom
hör till planeringsområdet en ca 37 km lång del
mellan Kristinestad och länets södra gräns, som
iståndsättningsplanen föreslår att skall fördjupas på
sträckan Härkmeri—Kilgrund.

Antalet byggnadsanordningar och -anläggningar
som direkt betjänar flottningen är litet. 1 någon
mån har flottningen anlitat hamnar som byggts för
ailmän trafik som utvältningsplatser samt skyddade
vikar och holmarnas strandvatten som skyddsham
nar. Dessutom finns på området sammanlagt 9
tidigare lastplatser för trävaror.

De virkeskvantiteter som flottats via Bottenhav
ets bogseringsled på avsnittet Vasa—Kristinestad
har de senaste åren uppgått till 120 000... 145 000
m3 fast mIn. Den vid kusten belägna skogsindustrin
har under hela sin existens anlitat havsbogsering för
transport av sitt råvirke. Den år 1978 inledda
havsbogseringen till Oy Metsä-Botnia Ab:s nya
fabrik i Kaskö har i någon mIn ökat flottnings
mängden. Havsbogseringen kan i framtiden öka
inom planeringsområdet, speciellt om oljans pris
stiger. Vid sidan av flottningen transporteras virke
i skärgården och längs kusten även med pråmar.

Sjöfart

Den 3 m djupa farleden vid kusten kan användas
endast av mindre fartyg. Den egentliga havsfarleden
går längre ut, utanför den steniga kusten, och från
den går farlederna in till hamnarna i Kristinestad,
Kaskö och Vasa. Av farledens trafik går en bety
dande del förbi hamnarna inom planeringsområdet.

Den viktigaste hamnen är Vasa hamn som
betjänar Sydösterbottens ekonomiska region och
vars export (120 000 ton år 1979) var under 1,0 ¾
av totalexporten från rikets hamnar medan impor
ten (450 000 ton år 1979) uppgick till ca 1,5 ¾.
Vid sidan av handelssjöfarten utgår från Vasa
biifärjor till Umeå och Sundsvall i Sverige. Av
rikets utländska passagerartrafik sker ca 10 ¾
genom Vasa hamn. Beträffande trafikens utveckling
är det anmärkningsvärda framför allt passagerar
trafikens kraftiga tillväxt och de alit större
fartygen.

Kaskö hamn fungerar närmast som vinterhamn
för Oy Metsä-Botnia Ah och träförädlingsfabri

kerna i norra Finland med en export p1 ca 170 000
t/år eller 1,0 ¾ av totalexporten genom rikets
hamnar. Från hamnen i Kristinestad har främst ex
porterats trävaror. Olja importeras till oljelagret
för Klistinestads kraftverk och till oljehamnen i
Munsala. Några större förändringar i områdets
import och export torde inte vara att vänta under
de närmaste åren.

Exporten betjänas också av några lastnings
piatser för trävaror, av vilka Sillgrund och Helinäs
samt Kronviks industrihamn tidvis har varit i
användning under 1970-talet.

5.8 Skydd och vård av vattenmiljö
och vattenlandskap

Lagbestämmelserna gällande grundandet av de
första p1 basen av naturskyddslagen fredade national
parkerna inom området stadfästes först hösten
1981. DI bildades Lauhanvuori och Kauhaneva—
Pohjakangas nationalparker. 1 nationalparkskom
mittns betänkande ingick även förslag om att bilda
Haapakeidas—Mustasaarenkeidas (Storå och Hon
kajoki), Levanneva (Laihela) och Mickelsörarnas
(Maxmo, Korsholm och Vörå) nationalparker.

Andamålet med Lauhavuori nationalpark kring
Isojokis övre lopp är att bevara en värdefull
geologisk formation samt skogs-, myr- och vatten
miljön i dess omgivning som en alimän sevärdhet.
Speciellt värdefulla med tanke p1 vattenmiljön är
dess tairika vattenrika källor. Nationalparkens areal
är ca 2 600 ha. Till rikets viktigaste myrskyddsom
råden hör Kauhaneva, som är belägen alldeles vid
Kauhajokis övre lopp. Som urskogsområde är där
fredat något över 1 400 ha. Hela Kauhaneva—Poh
jakangas nationapark kommer att ha en areal på
3 000 ha.

1 basprogrammet för det riksomfattande
myrskyddet, som grundar sig på statsrådets prin
cipbeslut av 19.4.1979 och 26.3.1981 och till dem
bifogade beslut av forststyrelsen om dikningsfinan
siering, ingår de objekt inom området som nämns i
tabeil 18/1. År 1981 biidades av tvl myrar genom en
lag ett myrskyddsområde.

Mindre naturskyddsområden och naturskydds
objekt samt skyddsobjekt kring förhistoriska forn
minnen finns det i någon mIn p1 planerings
området, huvudsakligen p1 privatägd mark. P1
statens marker har genom myndighetsbeslut fredats
urskogsområden och andra skyddsområden till en
sammanlagd areal på 6 000 ha för tio objekt. Av
kartbilaga 2/1 och tabell 19/1 framgår de p1 basen
av naturskyddslagen fredade naturvårdsskogarna
och urskogarna i slutet av år 1980.
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Lappfjärds 1 hör till vlra specfeilt skyddsvärda vattendrag. Bild: Olli Rantasaari.
River Lapvåärtinjoki is a Project Aqua watercourse. Photo: Olli Rantasaari.

1 samband mcd totalpianen har man ifiventerat skyddsvärda objekt säsom värdefulla vattenbyggnader. P1 bilden den

gamia stenbron över Laihela 1 i Toby. Bild: Pertti Sevola.
in the context af integrated water resources devetopment planning en invento7y has been made of sites structures

worth protecting. In the picture, the old stone bridge of Tuovila at River Laihianjoki. Photo: Pertti Sevola.
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1 det av statsrådet 3.6.1982 stadfästa riksomfat
tande skyddsprogrammet för fågelvatten ingår för
Sydösterbottens del de havsvikar och sjöar som är
uppräknade i tabeli 21/1.

Lappfjärds ås vattendrag som är av betydelse
både på riksnivå och internationelit har ända sedan
1960-talets början tillhört det internationella Pro
ject Aqua-programmet. Lappfjärds ås vattendrag är
enhigt den sk. skyddsvattensarbetsgruppens betän

kande (1977:49) ett åvattendrag av nationeil vikt,
som kräver brådskande skyddsåtgärder. Vatten
kvaliteten i ån är god och där finns en rikhaltig
fiskstam.

Också delar av de andra åarna eller bäckarna har
medtagits i skyddsplanerna på grund av deras geo
logiska eller ekologiska särdrag. Den sk. skydds
vattensarbetsgmppen uppräknar i sitt betänkande
(1977:49) olika skyddsobjekt. Kustens glosjöar

Tabeil 18/1, Myrarna i det riksomfatcande hasprogrammet för myrskyddet.
Tahte 18/1. Bsgs se the plannsng area, inctuded in the nationat bog protection prograrnme.

Kod Obekt Kommun Areal
Code Naine of bog Cosmune Snface area of bog

ha

Sydfinlands högmossar
B. 1.31

1.32
1.33
1.39

1.46
1.47
1.62

Kackurmossen—B1ckmossen
Degermossen
Norrskogensmossar
Stormossen—Kaitranmossen
Vitviksmossen
Risnsmossen—Ostramossen
Sanemossen
H.stmossen

Sydösterbottens högmossar
Paljakanneva—Äkantmossen
Larvanneva
Haapakeidas—Huidankeidas—Korsholmsmossens
Gåsmossen
Siioninkeidas—Mustakeidas
Talasneva
Ponsineva—Ponsijarvi
Lamminneva 1. Iso Kakkurinneva
Iso Kaivoneva
Iso Koihanneva—Lutakkokeitaat
Majaletto
Mustasaarenneva—Hakoneva
Kampinkeidas
Paretkivenneva—Pohjoisneva—Teerineva
Arnkoskmossen—Stormossen
Lavaneva—Kuuttoneva
Vanhaneva
Paukaneva
Suppelonneva
Haukdammjnneva—Murtomaanneva
Lutakkoneva
Harjaisneva—Pilkonneva
Messmossen
Blekmossen—Svartholmsmossen
Viitaneva—Storholmanneva
Noermossen
Kauhaneva område
Kurpanneva urskogsområde
Mortikanneva 1. Tarkankeidas urskogsområde
Varisneva urskogsområde

Satakuntas och
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.7
2.9
2.10
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.31
2.33
2.34
2.35
2.36
2.38
2.39
2.44
2.46
2.47
2.48

Malax
Korsnäs
Maxmo
Korsholm

Närpes
Malax-Närpes
Nykarleby

Alahärmä—Oravainen—Nykarleby
Alavus
Honkajoki—Siikainen—Srorå
Storå
Kauhajoki—Storå
Storkyro
Jalasjärvi—Kurikka
J urva
Kauhajoki

Kihniö—Jalasjärvi
Kristinestad
Laihela—Jurva
Lappajärvi
Nurmo—Lappo
Nurmo—Lappo
Peräseinajoki
Ostermark

Nykarleby

Vörå—Ylihärmä
Vörå
Kauhajoki—Karvia
Östermark
Östermark
Östermark

330
470
410

40

730
985

45

775
460

3 560
780
190
120
135
155
505

1 235
220
545
385
455
135

2310
260
550
355
680 x)
255
495 x)
300
170
250
115
425 xx)
425 xxx)
240 xxx)
190 xxx)

Suomenselkä aapamyr
D. 1.33 Haukkaneva—Njkuhnneva—Ruuhinevat

xxx) enligt forststyrelsens bestut fredat område
xx) 2.10.1981 genom Iag bildad nationalpark

x) 2.10.1981 genom Iag bildad myrskyddsområde

Dessutom endast i etapplanen: Bredmossen i Närpes
Honkaneva i Ilmola

Virdois—Mavus 1 425

‘ protection atready
imptemented



Kyrkbyn. Två talldungar. Nr 1782

Ikola, Mariedahis kyrkoherdes ambetshus,
Prästgårdsholmen i Kyro iv. Nr 407

Tainus. Skogsdunge. Nr 994

Jiirvenpää. flyctblock. Nr 417

Lappfjärd. Växtplats för Sibirisk
klematis. Nr 141

Kapellådan- och Österskärsgrynnorna,
häckningsgrynnor för bta. fiskmås
och tärnor. Nr 884

Smågrundsgrynnorna.
fsgelskyddsområde. Nr 885

Jittegryta på ön Murgrund. Nr 883

Capp(ärd. Bergvägg. Nt 1452

Petalax. Backdal som utmynnar i en sjö.
Nr 1786

Björköns grynnor och holmarna omkring.
Fågelskyddsområde (markareal 110 ha).
Nr 39
Björkö, Valsörarna. fågetskyddsområde
som gränsar till ovannämnda
(markareal 490 ha). Nr 104

Tömävä, Kruutinpuisro.
Parkskog vid forsstranden. Nr 110

Pepäla, sk, Pepälän kukkaro.
Av åvallarna skyddat vackert fält. Nr 465

Kyrkobyn. flyttblock. Nr 963

Sandvikens parkområde. Klemetsöns hus.
Tre sirobys-tallar. Nr 556

Tuckor. flyttblock. Nr 963
Miemois. Forntida gravplars.
Storby. Gammal tjärdal med omgivning.
Nr 1626

Kuivakaivo

Kauhaneva

Lauhavuori

Talasmäki

Harjasneva

Kurpanneva

Mortikanneva

Pilkkoneva

Varisneva

Matokeidas

Marjassllanmakt

Kurjenjärvi

Naturskyddsområde Alahärma

Storkyro

Jurva

jurva

Kristinescad

Seinäjoki

Östermark

Nykarleby

Vasa

Vörå

Ylistaro

Kauhajoki

Srorå, Kauhajoki

Storå, Kauhajoki

Ösrermark

finns i hela väriden endast vid Östersjöns ]andhöj
ningstrakter och mest just inom planeringområdet.
Som internationelit värdefulla objekt har klassifice
rats Kvarkens och Halsöns glosjöar. Att utse dem

till skyddsobjekt är motiverat redan av deras inter
nationella betydelse.

Enligt de av vattenstyrelsen 1.7. 1980 godkända
principerna för användning och vård av vatten
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Tabeil 19/1. Fredade naturskyddsområden och naturminnesmärken i slutet av år 1980.
Tahle 19/1. Nature reserves and protected naneral rnonuments.

Nr’

1ndex’

Skyddsobjekr och dess ryp, Skyddets arr Kommun Areal

fredningsbesluters nummer
Location, t)pe, code of Mode of Commzene Sorface area

ad,ninisjragive decinon proiecnon
ha

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.
17.a)
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Malax

Korsholm

0,2 och 0,4

0,9

4,6

0,55

2,4

0,125

1,3

6 000

11 800

2,4

1,0

1,6

2,2

1 433,0

2 418,4

9,7

290,5

253,7

116,4

108,3

194,9

406,0

55,5

137,1

Urskogsområde

Naturskyddsskog

Urskogsområde

Naturskyddskog

1) Nummer p1 kartbilaga 2/1
Index on Map Append;x 2/1

Honkajoki

Parkano

Virdois
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Tabeit 21/1. Skyddsobjekt i riksprogrammec för skydd av fge1-
varten,
Tabte 2 1/1. Water areas te the ptann;ng area, inchided te the
nat,ona/ water fowt habitat protectzon prograrnme.

Objekt Kommun
Water-flow area Cornmune

Havavikarna
Vassoärden—Öster1nden— Korsholm
Söderfjarden
Sundomvikens södra de1 Vasa och Korsholm
Rudskarsfjärden—Finnvekan Konsholm
Halsöns vikar Korsn.s
Pe1axtjardens botten Nänpes
Petalax ås mynning och Malax
Ofjirden
Lappo ås mynning och Nykarleby
Bådaviken

Sjöarna
Härkmenifjärden, Syndersön och Krtscinestad
Blomtrasket
Kuivasjarvi Alavus
Edesjärvi Alavus
Mulkkujärvi och Väh Mulkku- Alavus och Kuortane
ätVL

Nisosjarvi Kuornane
Ylimysjärvi Kauhajoki
Hinjärvi; södra delen och Närpes
Iångviken
Kodesjiirvi Storå
Karperöfärden; södra och norra Korsholm
andan samt mitten
Kalapäarrasket Vörå

områden som förvaltas av vattenförvaltningen är
ett syfte för dc ailmänna vattenområdena art så
långt som möjligt bevara vårt lands unika yttre
skärgård mcd därtili hörande havsområde i dess na
turliga och landskapligt särpräglade tillstånd.
Användningen av området bör anpassas till denna
målsättning.

Dc med vattnen sammanhängande skydds
områdena i den av statsrådet 30.7.1981 fastställda
regionplanen för rekreations- och skyddsområden i
Vasa län presenteras i tabell 20/1.

Inrikesministeriet publicerade år 1980 en i
samarbete mcd museiverket uppgjord förteckning
över kulturhistoriska miljöer av riksomfattande
betydelse, många av dem sammanhängande mcd
vattenmiljön. 1 förteckningen ingår bLa. kultur
landskapen kring följande åar inom planerings
området: Lappo å, Nurmonjoki och Kauhavanjoki,
Kyro älv och Jalasjoki, Vörå å, Laihela å, Malax å,
Närpes å samt Lappfjärds å.

Tyngdpunkten i det betänkande som våren 1981
färdigställdes av jord- och skogsbmksministeriets
Iandskapskommitt låg på den hävdvunna miljö
som skapats av naturlandskap och lantbmk.

Såväl jord- och skogsbmksministeriet som
inrikesministeriet har år 1980 publicerat egna för
slag till åsar som bör skyddas. 1 många fail befinner
sig viktiga grundvattenområden inom dc åsryggar
som ingår i deras förslag.1nternationellt värdefullt objekc
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Tabeil 20/1. Skyddsområden som sammanhänger mcd vattnen entigt den fastställda regionpianen.
Table 20/1. Water-retated nature reserves estabtished in the regional land-use planning process.

Område Kommun Objektsbeskrivning der skyddsmotiv
Reserve Commune Description
Områdets kod
Code of reserve

Skyddsområden (SU):

31705 fågelgrunden Nykarleby Fågelskyddsområde
43706 Lappörssund—Segelsören Korsholm Landskapsskyddsområde
43710 Björköby—Replot
46701 Nojärv—Kackurpottarna Malax Fågel- och Iandskapsskyddsområde
96704 Unjarv Fågelskyddsområde
48702 Åkanträsket Oeavais, Alahärmä Skyddsområde för vattenmiljön
50701 Kalapäätrasket Vörå Fågelskyddsområde
61702 Storträsket Kristinestad
61711 fattiggrunden mm. Landskapsskyddsområde
61712 Svartbergen mm.*
65740 Norkfladan Narpes fågel- och landskapskyddsområde
65707 Gråstenarna mm. Landskapskyddsområde
81701 Paajärvi 1. Iso Vuosjärvi Alahärmä fågetskyddsområde
84701 Vähit Vuosjärvi Kauhava

Skyddsområden (SU-1):

31706 Bådaviken Nykarleby
43701 Enstens holmar Korsholm, Vasa
43703 Norrskär—östra Norrskär Korsholm
43707 Valsörarna Fredat fge1skyddsområde
43708 Norra Sandbådan Landskaps- och f3.gelskyddsområde
43709 Replots västra strand
46702 Lisansjön Malax Fågelskyddsomrade
46705 Petalax åmynning
46706 Rönnskärs skäegård Landskaps- och fågelskyddsområde
46707 Malaxkallan
46708 Gråsätsgrynnoena
47701 Hallgrund—Pjuken Maxmo fågelskyddsområde
48701 Kimojokis mynning Oravais
61701 Domarkobban Kristinestad Skyddsområde för fiora och Iandskap
61703 Syndersjö fågelskyddsområde
61705 flytrjoena
64702 Kauhaneva Kauhajoki Myrmarker av riksomfattande betydelse,

fågelskyddsområde
2704 Lauhavuori Storå Geologiska formationer av riksomfarrande

betydelse
64704 Iso Kaivoneva Kauhajoki Myrmarker av riksomfattande betydelse,

fge1skyddsområde
65701 Pje1axfärden Närpes fågelskyddsområde
65703 Kaidonskär fågel- och landskapskyddsområde
66702 Lutakkoneva Östeemark Myrmarker av riksomfattande betydelse
70701 Knuutinpuisto Seinäjoki fredad parkdunge
72702 Vitsippsförekomst Ilmola Växtskyddsområde
75703 Ormgran Peräseinäjoki En högväxt ormgran
90704 Etelä-Majasaari Alavus Skyddsområde för trädbeståndee och

landskapet

Skyddsområden (SU-4):

43705 Jungsundgrunden Korsholm Landskapskyddsområde
61707 Murgrund—Osterskäret Kristinestad fågel- och landskapskyddsområde,

delvis fredat

* Delvis ofastställt
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6. SAMMANJÄMKNING AV VATTNENS ANVANDNINGSFORMER

Vattnens olika användningsformer har behandlats
ovan i kapitel 5. Aven i beskrivningen av vatten
dragen i punkt 3.1 ingår synpunkter på vatten
användningen. 1 detta kapitel behandias, utöver de
ovannämnda, motsättningar mellan pianer som
baserar sig på olika användningsformer och möjlig
heterna att sammanjämka dem skllt för varje vat
tendrag.

Vattnens olika användningsformer inkiusive
deras skydd har sina egna mål, mellan vilka det
föreligger naturliga behov av koordinering. Den
största svårigheten härvidlag är, att olika slags
nytta och skada sällan är kommensurabia. Det är
exempelvis lättare att påvisa en materieli nytta eller
skada i pengar än immateriella värden.

Den centrala frågan i Sydösterbotten är att sörja
för översvämningsskyddet, och de andra använd
ningsformerna har ofta anpassats till de baslös
ningar som därvid fastslagits. Genom att bygga
konstgjorda sjöar har man samtidigt kunnat till
godose vissa behov speciellt för vattenkrafthushåll
ningen men också t.ex. för rekreationsbruket. Både
med tanke på översvämningsskyddet och vatten
kraften krävs en stor sänkning av vattenståndet på
våren. Men översvämningsskyddet är svårt att sam
manjämka med rekreationsbruket, eftersom i de
konstgjorda sjöarna borde reserveras utrymme för
sommaröversvämningarna, vilket minskar deras
användbarhet för rekreation.

Svårigheterna att sammanjämka vattenkraftens
behov med användningen av åfårorna för
rekreation, fiske och skydd av vattenmiljön beror
främst på behovet av kortvariga dygnsregleringar.
Genom att bygga utjämningsbassänger och botten
dammar som då och då avtappas samt piantera fisk
kan dessa konfiikter minskas.

Den förlust som tilifogas vattenmiljön och
vattenlandskapet försöker man kompensera genom
att samtidigt reservera vissa vattendrag för skydd
Härtiil syftar bl.a. skyddet av Lappfjärds å — Storå
inom Project Aqua-programmet, vars avsikt även
är att trygga åns användning gör fiske och för
vetenskapliga behov. Ett i viss mån motsvarande
mål för sankmarker är det riksomfattande
myrskyddsprogrammet och skyddsprogrammet för
fågelvatten.

Nedan behandias synpunkter på koordineringen
för några vattendrags vidkommande.

1 Kyro älv har vattendragsarbetena biivit
fördröjda. Delvis på grund därav har behovet av att
sammanjämka olika användningsformer ökat.
Under arbetets förlopp har man exempelvis börjat
värdera landskapsbilden och fisket mera än förr,
vilket har lett till krav på grundiiga omarbetningar
av tidigare fastställda pianer i deras sista skede.
Konfiikterna mellan alla olika användningsformer
bör minskas. Exempelvis bör man i fråga om
regieringen för de till Kylänpää och Kirkonkoski
pianerade kraftverken även beakta andra använd
ningsformer. En koordinering av målsättningen
beträifande fisket och de alunhaltiga odlings
jordarna kring älvens nedre lopp förutsätter
fortsatta åtgärder för att minska surheten.

1 Lappo å är de vattendragsarbeten som inleddes
på 1960-talet för att skydda mot översvämningar
nu i sitt slutskede. Fortfarande föreligger behov av
mera regleringsutrymrne för att eifektivera
skyddet, varvid samtidigt lågvattenföringen i åfåran
sommartid kan ökas, vilket skulle förbättra land
skapsbilden och fömtsättningarna för rekreation.

1 Lappfjärds å föreligger behov av koordinering
åtminstone mellan skyddet av vattenmiljön och
skogsdikningen. Bl.a. för att minska dessa problem
borde för Lappfjärds å uppgöras en generalplan för
vattenskyddet, där också verkningarna på åns nedre
lopp av rensningsarbetena i åns sidofåra Kärjenjoki
beaktas. Problemen torde kunna undvikas, om man
lyckas utveckla effektiva åtgärder för att minska
den av skogsdikningen förorsakade belastningen.
Samma försiktighet förutsätts också vid rensningen
av Lappfärds äs sidofåra Kärjenjoki.

1 de övriga små vattendragen nära kusten kan
de olika användningsformernas behov på ett skäligt
sätt koordineras. Vattenståndsregleringarna kan
utföras så att bl.a. synpunkter på vattenlandskapet
beaktas. Några behov att ta ut vattenkraft före
ligger inte på dessa områden.

1 havsområdet och skärgården råkar rekrea
tionsbmket, till åtskillnad från vad vanligen är fallet
i inlandet, i viss mån i konflikt med naturskyddet
och fiskerihushållningen. Rekreationsbmket kan
likväl anpassas till de sistnämnda genom att dirigera
fritidstrafiken med båtar och fritidsbosättningens
utbredning. De åtgärder som vidtas i insjövattnen
kan ha sina verkningar ända ut i skärgården och
havsområdet, närmast i fråga om fisket.
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7. ÅTGARDSREKOMMENDATIONER FÖR ÖSTERBOTTENS SÖDRA DEL
(Godkända vid vattenstyrelsens pienum 11.2.1980)

Åtgärdsrekommendationerna har uppdelats i två
delar sä att de rekommendationer som berör hela
planeringsområdet och alimänna anmärkningar om
enskiida rekommendationer har framförts enhigt
vattenanvändningsform. Detaljerade rekommenda
tioner har främst framförts vattendragsvis. Delarna
har uppgjorts sä att de kompietterar varandra, om
också ett visst mått av upprepning har ansetts
motiverat.

7.1 Rekommendationer enligt
användningsform

Vattenförsörjningen

Bosättningens vattenbehov kan under hela
planeringsperioden, dvs. åtminstone ända fram till
är 2000 tiligodoses med grundvattentillgångar, med
undantag av Vasa och dess närmaste omnejd. De för
vattenförsörjningen viktiga grundvattentillgångarna
borde skyddas. Medel därtiil kan vara att biida ett i
vattenlagen avsett skyddsområde samt att dirigera
användningen av grustillgångarna. Till de mest
utsatta områdena som bör skyddas hör bl.a. Kok
kokangas grundvattenområde vid Storkyros norra
gräns, Lappakangas grundvattenområde vid Kuorta
ne norra gräns samt de grundvattenförekomster som
finns i Jurva och Lehtimäki. Också vattenförsörj
ningen under kristid kan tryggas med grundvatten
på hela området, fömtsatt att de nedan framförda
rekommendationerna förverkiigas och 2tt Vasa
stads vattenledningsnät ansluts till de kringliggande
kommunernas nät.

Vattenförsörjningen för Kauhajoki, Kurikka, Ja
lasjärvi, Ilmola och Seinäjoki skulle mest ändamäis
enligt skötas i enlighet med en generalplanen för
Kyro älvdals vattenförsörjning, sä att grundvatten
till Seinäjoki avleds frän Kauhajoki ätminstone för
bosättningens behov.

Vattenförsörjningen för Ylistaro, Storkyro,
Liilkyro, Korsholm och Vasa kan realiseras i
enlighet med VA-generalpianen för Vasanejden,
sä att man för samhällena med undantag av
Vasa och dess närmaste omnejd använder sig av
enbart gmndvatten bl.a. från förekomsterna i Kok.
kokangas och Jurva. Ovannämnda kommuners
behov av tillskottsvatten borde i första hand
tryggas från gmndvattentillgångarna i Jurva
eller genom 2tt utvidga ytvattenverket i Vasa. För
vattenförsörjningen i Vasa med omnejd borde man
utreda möjligheterna att fiitrera konstgfort grund.

vatten. 1 Laihela, Storkyro, Ylistaro och Lilikyro
kommuner borde generalplaneringen av vatten
försörjningen fortsättas genom att uppgöra en
VA-generalpian för Kyrönmaa. 1 Peräseinäjoki
kommun borde man i första hand utreda de egna
grundvattnens kvantitet och användbarhet och,
om de inte visar sig tillräckliga, möjligheterna 2tt

skaffa tillskottsvatten i samarbete med grann
kommunerna.

Behovet av tillskottsvatten i Kauhava, Lappo,
Nurmo och Kuortane borde tillgodoses antingen
från grundvattentillgångarna i Lehtimäki och Ala-
järvi eller genom att fiitrera konstgjort grundvatten
t.ex. av vattnet i Kuortaneenjärvi. Vattenbehovet i
Nykarleby, Alahärmä, Ylihärmä, Alavus, Töysä
och Lehtimäki kan ätminstone fram till år 2000
tiligodoses med kommunernas egna grundvatten
tillgångar.

För Kristinestads, Närpes och Kaskös vatten
försörjning borde man gå in för samarbete i avsikt
att utnyttja grundvattentitlgångarna i Bötom och
Storå. 1 Storå, Bötom, Jurva, Korsnäs och Malax
kommuner kan vattenbehovet tillgodoses med egna
grundvattentillgångar ätminstone fram till år 2000.
För Ostermarks kommun kan bosättningens
vattenbehov tiligodoses åtminstone fram till år
2000 pä samma sätt som nu genom att utnyttja
kommunens och delvis Kauhajokis grundvattentill
gångar. 1 Vörå och Maxmo borde behovet av till.
skottsvatten tiyggas från grannkommunernas
grundvattentillgångar, ifall man inte inom
kommunen hittar tillräckligt med gmndvatten av
god kvalitet. För Oravais vattenförsörjning borde
man dets ty sig till den pä Vöräs område betägna
gmndvattenförekomsten i Kaurajärvi och deis nöja
sig med kommunens egna järnhaltiga förekomster.

Vattenbehovet i Björköby och Repiot i
Korsholms kommun kan tillgodoses med hol
marnas egna grundvattentillgångar. På Bergö i
Malax räcker grundvattnet till för bosättningens
behov. Tillskottsvatten kan vid behov ledas ut från
fastlandet.

Vattenförsörjningen för sädan industri som
använder rikligt med vatten borde i första hand
skötas med ytvatten. Oy Metsä-Botnia Ab:s vatten
behov borde även i framtiden tillgodoses
huvudsakligen från Närpes å. Vattentillgångarna i
Kyro älv och Lappo å ger möjligheter till att
etablera ny industri som behöver sött vatten. 1 de
andra vattendragen är vattentillgångarna i detta
hänseende mera begränsade.

På områden med spridd bosättning borde man

Ø häiivisningarna förkiarade på sid. 68
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för att tiygga tillgången på riskfritt vatten av hög
kvalitet utvidga dc existerande vattenledningsnäten
och bygga nya. Detta förutsätter att general
pianerna för vattenförsörjningen kompietteras
kommunvis, varvid man samtidigt borde söka nya
lokait betydelsefulla grundvattenförekomster.

Kyro älv och Närpes å kommer också i
framtiden att betjäna vattenförsörjningen, varför
man vid åtgärder i dem bör beakta vattenförsörj
ningen både i fråga om vattnets kvantitet och
kvalitet.

Belastningen av vattnen och vattenskyddet

1 de tätorter där en vederbörlig rening av avlopps
vattnet ännu inte är genomförd borde man så snart
som möjligt, dvs senast i början av 1980-talet,
inleda reningsåtgärder som motsvarar minst
simultanfällning. Behovet av att effektivera
behandiigen till att motsvara eftedällning bör
utredas i samband meä dc utvidgningar som företas
under senare halften av 1980-talet. 1 Vasa och Sei
näjoki borde likväl möjligheterna at minska dc
avloppsvattnet förorsakade olägenheterna utredas
redan i början av 1980-talet. Också i Storå, Juiwa,
Ostermark och Vörå bör behovet av effektivare
vattenskyddsåtgärder utredas redan i början av

® 1980-talet. 1 bl.a. Kristinestad och Bötom, Liilkyro
och Storkyro samt Alavus och Töysä borde man gå

® in för sambehandling av avloppsvattnet. Avlopps
vattnet från Kaskö stad borde renas samfällt mcd
Oy Metsä-Botnia Ab:s. För att effektivera renings
verkens funktion borde läckagen i avloppsnäten
minskas.

Industrins avloppsvattenbelasting borde minskas
främst genom processtekniska åtgärder såsom bl.a.
genom att öka vattencirkulationen och förbättra
återvinningen av avfallsämnen samt minska
avfallsmängden. Industrialoppsvatten borde man
efter en nödvändig förbehandling leda till sam
hälienas avloppsreningsverk. Man borde heit
förhindra att i avloppsvattnet förekommande
giftiga m.fl. specieilt skadliga ämnen kommer ut
i vattendragen.

Vid Oy Metsä-Botnia Ab:s cellulosafabrik
borde man allmänt taget gå in för att minska
avioppsvattnets nuvarande influensområde. 1 det
första skedet skuile det gälla att effektivera
reningen i det existerande reningsverket. Därefter
bör man föija mcd avloppsvattnets skadliga
inverkan och på basen därav faststäila behovet av
eventuella ytterligare åtgärder.

Belastningen från potatismjölsfabrikerna bör
minskas. Som första åtgärd kommer i fråga att
minska användningen av vatten samt att sörja för

uppbevaring och avtappning av avloppsvattnet. Vid
sidan av bespmtning mcd avloppsvattnet bör man
undersöka andra möjligheter att tillvarata avfalls
produkterna. Belastningen från minkfoderköken
bör iförsta hand minskas genom interna åtgärder
samt genom att utreda möjligheterna att lagra
avloppsvattnet och välja lämpliga tidpunkter för
avtappning. Om det inte är möjligt att ansluta
köket till ett kommunait avloppsnät bör avlopps
vattnet bebandlas t.ex. mcd långtidsluftnings
metoden eller p1 nägot annat effektivt sätt. För
den övriga industrin bör avloppsvattnets
behandlingsmetod övervägas från fall till faIl mcd
beaktande av tillbudsstående teknik och
ekonomiska omständigheter.

Från vattenskyddssynpunkt är det bäst att för
lägga sådan ny industri som kraftigt belastar vatt
nen till kustområdet. Annorstädes är en förutsätt
ning för dylik nyetablering att man fäster speciell
vikt vid åtgärder för att minska beiastningen och
vid vai av utsläppsplats.

För att minska diffusionsbelastningen borde
avloppsvattnet från tät glesbygds- eller fritids
bosättning i mIn av möjlighet ledas till allmänna
avloppsnät. Där detta inte på grund av bosätt
ningens karaktär är möjligt borde det infiltreras i
jorden eller behandlas och avledas p1 något annat
sätt så att minsta möjtiga mängd avfall hamnar i
vattendragen. 1 synnerhet fritidsbosättningen borde
gå in för torrklosetter. P1 områden där åkerarealens
andel av Ins tiflrinningsområde är stor borde
åtgärderna för att minska belastningen främst
inriktas på att utveckla en sådan gödslings- och
odlingsteknik som tillför vattendraget så litet
växtnäring som möjligt. Speciellt noggrant bör
man försöka hindra att dc skadliga ämnena i kreaturs
gödsel och pressfodersaft kommer ut i vatten
draget. Vid användning av slamgödselstäder bör
man sörja för att slamcisternna har en tillräcklig
volym och att vattenskyddssynpunkter beaktas vid
utbredningen av slamgödsel i fråga om tidpunkt,
kvantitet och eventuella vattenskyddsområden.
Storleken av pälsdjursfarmarnas bclastning pI
vattendragen och möjligheterna att begränsa den
borde utrcdas. Vid skogsdikning och skogsgödsling
bordc sådan teknik och sådana tidpunkter väijas
som i minsta möjiiga mIn tillför vattnen växtnäring
och fasta partiklar.

1 samband mcd stora vattendragsarbetcn bör
specicll vikt fästas vid deras inverkan p1 vatten
dragets tillstånd och dc användningsformer som är
beroende därav. Detta förutsätter att tillräckliga
utredningar görs redan innan några åtgärder vidtas,
sä att dc utförs mcd beaktandc av vattnets kvalitet
och att man p1 förhand ombesörjer uppföljningen
av deras verkningar.
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Avstjälpningsplatsernas belastning på vattendra
gen och metoder för att begränsa dem bör utredas.
På grund av avloppsslammets skadliga inverkan på
avstjälpningsplatserna bör man främja dess utnytt
jande bl.a. inom jordbruket.

Möjligheterna att hindra urlakningen av suifater
vid skogsdikning av alunjordar och därav
förorsakade försurningsproblem bör undersökas.
Som en praktisk åtgärd kan man exempelvis genom
att bygga bottendammar i utfallsdikena hindra att
grundvittnet under torrperioder alltför mycket
sjunker.

För att utreda de åtgärder som kan vidtas för att
minska diffusionsbelastningen borde man i detalj
undersöka bl.a. dess deifaktorer och olika vatten
skyddsåtgarders anvndbarhet. 1 synnerhet borde
skogsdikningarnas och torvproduktionens skadliga
verkningar på vattendragen utredas. Dylika under
sökningar borde i första hand genomföras inom
Lappfjärds ås vattendragsområde.

Vattnens rekreationsbruk

Möjligheterna att använda vattnen för rekreation
borde förbättras genom vattenskyddsåtgärdet,
genom att iståndsätta vattendrag och gamia vatten
byggnader, genom att öka möjligheterna till båtfart
och fritidsfiske samt förbättra förutsättningarna
för fritidsbosättning och simning. Vattenskydds
och restaureringsåtgärderna betjänar vid sidan av
rekreation även bl.a. fisket.

Inom området finns fiera tiotal sjöar sam är i
behov av restaurering. Möjligheterna till och
behovet av restaurering bör med beaktande av till
budsstående metoder samt kostnaderna utredas för
att välja de objekt som är realiseringsdugliga. De
vanligaste restaureringsåtgärdema är att höja vatten
ståndet och att meja vattenväxtligheten. Använd
ningen av de konstgjorda sjöarna för rekreation bör
effektiveras bl.a. genom att komplettera och fuil
följa tidigare uppgjorda generalplaner för använd
ning av stränderna och vid behov uppgöra nya.
Speciellt vid stränderna av de konstgjorda sjöar
som byggts i närheten av tätorter borde man
anlägga friluftsområden, badplatser, campingom
råden och båtbryggor. Också vid pianeringen och
realiseringen av nya konstgjorda sjöar borde dessa
funktioner beaktas.

Åarnas användbarhet för rekreation borde för
bättras genom att i tätt bebyggda trakter bygga
bottendammar av typ konstgjord fors och små
konstgjorda sjöar för rekreationsbruk samt genom
att restaurera gamia vattenbyggnader. Vatten
dragsarbetena bör pianeras sä att vattendjupet och
vattenytan i lama biir tillräckligt stora och att

landskapsvärden beaktas bl.a. vid placeringen av
muddringsmassor. För att höja vattenkvaliteten i
lama borde bi.a. lågvattenföringen ökas och en till
räcklig rening av avloppsvattnet ombesörjas.

Vid planeringen av båtfarten p1 havet och de
större sjöarna borde man ta sikte p1 dess säkerhet
och dirigera den till bestämda farleder som lämpar
sig dädör, bi.a. med tanke p1 fiske och skyddsom
råden. Småbåtshamnarnas utmstningsnivå borde
höjas. Om det ännu kommer att byggas
fiskehamnar i avsikt att bättre tilivarata fiskproduk
tionen, borde man vid deras planering även beakta
båtfartens behov.

Vid lokaliseringen av fritidsbostäder borde man
sörja för att tillräckligt med fri strand lämnas kvar
för altmänt bmk och att fritidsbastädemna byggs sä
att de anpassar sig till vattenlandskapet och inte
förorsakar nersmutsning av vattnet. 1 regel
förutsätter detta generalplaner för strand
användningen. P1 områden sam är värdefulla p1
gmnd av sin naturskönhet eller kuiturbygd är det
speciellt viktigt att fritidsbosättningen smälter in i
landskapet. Vid sjöar och åslänter som är i behov
av vattenståndshöjning borde man inte tillåta
bebyggelse på alltför låglänta stränder. Också
annorstädes borde kommunernas byggnadsnämn
der se till att byggnadstillstånd inte beviljas p1
översvämningshotade platser.

Fiskerihushållningen

1 insjövattnen borde fiskens och kräftans•
existensmöjligheter förbättras genom olika vatten
skyddsåtgärder, bl.a. genom att minska beiast
ningen och öka lågvattenföringen samt genom att
iståndsätta Iek- och vistelsepiatser.

För att fisk- och kräftstammarna skall bevaras
och växa bör de ihågkommas både vid använd
ningen av vattnen och vid pianeringen samt
realiseringen av vattendragsarbeten. Detta
förutsätter bI.a. att vattendragets betydelse för
fiske tiliräckligt gmndligt utreds innan några åt
gärder vidtas, att ekonomiska synpunkter p1 fisket
beaktas vid vai av utföringssätt och att en uppfölj
ning av åtgärdernas inverkan ombesörjs.

P1 gnind av havsfiskets stora betydelse borde en
fiskerihushållningsplan uppgöras för havsområdet.
Vandringssikens yngelproduktion kan lämpligast
ökas genom uppfödning i naturnäringsdammar. För
att realisera dammamna borde detaljplanem upp
göras. Vid planeringen av fiskehamnar borde man
samtidigt beakta behovet för fiskförädlingen och
dess VA-service samt båtfart.

För att bättre kunna beakta fiskets behov vid
planeringen av larnas användning borde för

5 408402045H
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områdets vattendrag uppställas fiskeriekonomiska
mål och aktionsiinjer. Möjligheterna att utnyttja de
konstgjorda sjöar, som har byggts samt dc sjöar,
som har reglerats närmast med tanke på översväm
ningsskydd och krafthushållning, för fiskerihushåll
ningen borde utredas.

Översvämningsskydd, torrläggning och
bevattning

Målet för översvmningsskyddet bör vara att inga
större översvämningsområden mera biir kvar inom
planeringsområdet, vilket förutsätter ytterligare
åtgärder i fiera åar, bl.a. Jalasjoki och Malax å. På
många piatser speciellt i Kyro älv och Lappo å
borde dessutom säkerheten mot översvämningar
förbättras. Uppföljningen av översvämningsskydds
arbetena borde fås effektivare, bl.a. i fråga om
målsättningen, vattenkvatiteten och konstruk
tionernas skick. Möjligheterna att förhindra över
svämningar på grund av isdammar och kravis borde
utredas.

Eftersom åtgärderna främst är avsedda för att
eliminera översvämningarna på odlingsmarkema,
vilket innebär att man inte har beredskap för över
svämningar som inträffar mera sällan än en gång på
tjugo år, borde dc skyddade områdena inte
planläggas och några byggnader inte uppföras på
dem.

Man bör bereda sig på att grundtorrläggningar
av större nyttoarealer än tilisvidare kommer att
genomföras på planeringsområdet under 1 980-talet.

Vid ökningen av lågvattenföringen i bl.a. Närpes
å, Tjöck å och Malax å borde också behovet av
bevattningsvatten beaktas. Ur vattendragens
synpunkt kan lokala dikningar i regein genomföras
utan begränsningar mcd undantag av erosions
känsiiga ställen.

Vattenkrafthushållningen

Vid utbyggandet av vattenkraften borde man vid
sidan av den riksomfattande energipolitiken beakta
också ekonomiska faktorer av lokal karaktär.
Vattcnkraften borde utbyggas främst för att skära
av effekttoppar samt som reglcrings- och reserv
kraft. Vid pianeringen av dc regieringar som huvud
sakiigen behövs för översvämningsskydd borde
man försöka förbättra förutsättningarna också för
vattenkraften och andra användningsformer. Vid
förmånlighetsjämförelser borde man beakta även
sådan i pengar svårmätbar nytta respektive skada
som skyddet av natur- och kulturlandskap. Forsar
mcd ett högt skyddsvärde borde bevaras out
byggda.

Flottning och sjöfart

Förutsättningarna för knippflottning längs kusten
borde förbättras. Samtidigt borde man sörja för att
flottningen inte äventyrar tryggheten för annan
trafik till sjöss. Vid pianeringen av knipputvält
ningsplatser och vattenlagringsområden borde man
trygga flottningens intressen men samtidigt
minimera den skada som den tillfogar annan
användning och vattenskyddet. För att trygga
havsflottningen och tiligodose ovannämnda
synpunkter borde en flottningsstadga utarbetas
och stadfästas för området. Flottningsstadgorna för
åarna borde upphävas.

Skydd och vård av vattenmiljö och
vattenlandskap

1 Österbottens södra del finns fiera värdefulla
naturskydds- och landskapsskyddsobjekt. 1
synnerhet Lappfjärds å och dess fiskstam,
glosjöarna vid ktisten samt dc värdefulla kulturland
skapen längs åstränderna bör skyddas och vårdas.
Också skyddet och vården av dc tairika dammkonst
ruktionerna, broarna, kvarnarna och små kraft
verken är av betydelse både mcd tanke på Iand
skapet och användningen av vattnen. Inventeringen
av skyddsobjekten bör fortsätta och på basen av den
bordc man välja dc objekt som bäst lämpar sig för
att bevaras och restaureras. Avgränsningen av
skyddsområdena och fastställandet av deras
skyddsbchov borde ske i samband mcd pian
läggning och detaljplancring. Vid bchov bör separa
ta pianer uppgöras för objektcns skydd,
restaurering och vård.

Vid general- och projektpianering för vatten
användningen samt vid byggnadsarbetcn som
sammanhänger mcd vattnen bör natur- och land
skapsskyddsobjekt beaktas mcd den tyngd som
deras skyddsvärde förutsätter.

7.2 Rekommendationer enligt
vattendrag

Kyro älvs vattendrag

För Seinäjoki mcd omnejd borde uppgöras en
generalpian för vattenskyddet, där möjligheterna
att minska olägenheterna av avloppsvattnet
utreds, såsom en fortsatt förbättnng av renings
cffekten, användning av cftcrbchandlings- och
lagringsbassängcr, ordnandet av avloppsvattnets
avtappning samt möjlighetcrna att heit icda
avioppsvattnet bort från Kyro älv, eftcrsom den
används för vattenförsörjning.
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Möjligheterna till rekreation borde utöver
vattenskyddsåtgärderna förbättras genom att i
Kyro älvs övre iopp vid området kring Ilmola
kyrkby, i Kauhajoki, Jalasjoki och Seinäjoki bygga
bottendammar (konstgjorda forsar), restaurera
sjöar och gamia vattenbyggnader samt bygga små
konstgjorda sjöar för rekreation.

1 Kyro älvs vattendrag bör möjligheterna till
fiske i de konstgjorda sjöarna utredas och i älvens
övre iopp borde gränserna fastställas för de
områden som är i behov av skydd för atl bevara
stammen av bäckforell.

Elimineringen av översvämningsområdena
inom Kyro älvs vattendrag, närmast längs Jalasjoki
och Kauhajoki, fömtsätter ytterligare översväm
ningsskyddarbeten. Dessutom borde skyddet effek
tiveras bl.a. i älvens huvudfåra. Behovet av och
möjligheterna till skydd av översvämningsområdet
ovanför Voitilankoski bör utredas. Regleringen av
Seinäjoki bör justeras att motsvara nutida behov.

Lappo ås vattendrag

Vattnens användningsmöjligheter för rekreation
samt vattenlandskapet borde utöver vatten
skyddsåtgärder förbättras genom att i tätt

bebyggda trakter bygga dammar och restaurera
sjöar och gamia vattenbyggnader.

Möjligheterna att använda Kuortaneenjärvi,
Jääskänjärvi och Kuorasjärvi för yrkesmässigt fiske
borde utredas.

För att öka säkerheten mot översvämningar
inom Lappo ås invallningsområden och områdena
nedanom dem krävs en utökad reglering av vatten
draget. Vid utredning av möjligheterna till
reglering bör man vid sidan av översvämningsskyd
det försöka tillgodose också andra användnings
former av vattnen.

Regieringen av Kuortaneenjärvi borde justeras
att motsvara nutida behov. Möjligheterna att till-
varata vattenkraften borde utredas i synnerhet för
Lappo ås nedre lopp.

De små vattendragen nara kusten

1 dessa sjöfattiga trakter där vattendragen är små
borde man för att förbättra möjligheterna till re
kreationsbmk restaurera sjöar, bl.a. Karperöfjärden.
Vid pianeringen av de konstgjorda sjöar och
naturnäringsdammar, som främst behövs för över
svämningsskydd, borde man även beakta deras
betydelse för rekreation.

För Lappfjärds ås iattendrag borde uppgöras en
generalpian för vattenskyddet, där man utreder

bl.a. möjlighetema att restaurera åns mynningsdel
och de i ån befintliga dammarna, möjlighetema att
minska skogsdikningens skadliga verkningar på vat
tendraget samt behovet att begränsa ny
förorenande verksamhet såsom fiskodling och
etablering av sådan industri som alstrar avlopps
vatten.

Bevarandet av Lappfjärds å som lekplats för
havsöring bör tryggas. Forsen Tuimalankoski i än
har ett högt skyddsvärde och borde bevaras i sitt
nuvarande tillstånd.

För att minska antalet utsläppsplatser i de små
vattendragen borde centraliseringen av
behandlingen av avloppsvattnet från tätortema
utvecklas bl.a. i Jurva, Malax, Närpes och Laihela.

För att öka möjligheterna att använda Närpes å
till rekreation och samtidigt trygga bmksvattnets
kvalitet i Kaskönejden borde man i början av 1980-
talet utreda behovet att öka reningnivån på
avloppsvattnet från tätorterna i Jurva (för
närvarande simultanfällning). För att förbättra
vattenkvaliteten i Vörå å borde man åter utreda
motsvarande behov för Vörå tätort (för närvarande
simultanfällning). Avloppsvattnet från industrin
och bosättningen kring Oravais fabrik borde ledas
till reningsverket i Oravais kyrkoby, vars kapacitet
samtidigt borde ökas.

För att trygga tillgången på sött vatten till
Oy Metsä-Botnia Ab:s träförädlingsfabrik och till
eventuella nyetabieringar p området samt för att
tillgodose behovet av bevattningsvatten borde
man utreda möjligheterna att öka regleringsgra
den av Närpes å. 1 samband därmed borde även
möjligheterna att överföra tillskottsvatten från
grannvattendragen till Närpes å utredas.

För att förbättra Tjöck ås användbarhet borde
åns lågvattenföring ökas. Vid planeringen härav
borde man även beakta behovet att trygga till
gången på bevattningsvatten för åkerjorden och
växthusodlingarna samt behovet av bottendammar
för att öka ålandskapets och miljöns trivsamhet i
synnerhet i närheten av tätorter. Vid planeringen
och byggandet av bottendammarna bör man beakta
möjligheterna att bevara och befrämja stammarna
av kräftor och nejonögon.

1 Malax å och Laihela å borde man utreda
behovet av översvämningsskydd, bevattning och
rekreationsbruk samt pianera erforderliga åtgärder.

1 Vörå å borde man planera erforderliga åtgärder
för att minska översvämningarna, förbättra
landskapsbilden och tillgodose behovet av bevatt
ningsvatten.

1 Oravais ås vattendrag borde regleringen av
Röukasträsket och Keskisträsket justeras så att
den beaktar samtliga vattenanvändningsbehov.
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Havsomrdet och skargården

Avloppsvattenbelastningen på havsområdet borde
gradvis minskas så att de skadliga verkningarna
fram till mitten av 1980-talet minskar från sin
nuvarande nivå. Man bör sträva till att heit
förhindra att giftiga och ackumulativa ämnen
kommer ut i havet.

Ø 1 Vasa stad bör man under början av 1980-
talet fortsätta utredningarna beträffande effekt

® ivering av vattenskyddsåtgärderna. 1 Kristinestad
bör man sä snart som möjligt inleda en rening av
avloppsvattnet med en effekt som åtminstone
motsvarar simultanfällning. En centraliserad re
ning av avloppsvattnet från tätortena inom sta

Förkiaringar till hänvisningarna på sid. 63 ...68:

1) VA-generalplanen för Kyrönmaa har blivit färdig är
1980.

2) Oravais har beslutat sig för att i första hand använda
egna grundvartenförekomster.

3) Sambehandlingen av avloppsvattnen från Alavus och
Töysä har genomförts år 1984.

dens område samt från Bötom borde utvecklas.
Kaskö stads avloppsvatten borde renas tiilsam
mans mcd Oy Metsä-Botnia Ab:s avloppsvatten.

för att befrämja båtfarten borde nödiga
muddringaT utföras i havsområdet och ett
basfarledsnät för båtfart vederbörligen utmärkas
mcd därtill hörande småbåtshamnar oa. erforderlig
service.

För att utveckla fiskerihushållningen på
havsområdet borde man öka vandringsfiskarnas
yngelproduktion t.ex. genom odling i naturnärings
dammar.

Inventeringen av skyddsobjekten för vattenmiljö
och vattenlandskap borde fortgå. Skyddsvärda
objekt är bl.a. glosjöarna vid kusten.

5) Ett förslag till skydds- och urvecklingsplan för Lapp
fjärds å var 1 sitt siutiiga bearbetningsskede 1 siutet av
är 1984.

6) Avloppsvattnen från industrin och bosättningen
kring Oravais fabrik har f.o.m. år 1980 tetts till
kyrkobyns utvidgade reningsverk.

7) Vasa stad har påhörjat effektiveringen av avlopps
vattenbehandlingen.

4) Sambehandlingen av avloppsvattnen från Kaskö stad 8) Behandiingen av Kristinestads avloppsvatten mcd
och Oy Metsä-Botnia Ab har börjat år 1983. simultanfällning har påbörjats ir 1983.
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BILAGA 1. SAMMANDRAG AV UTLÅTANDENA OM TOTALPIANEN FiR
VATTENANVANDNINGEN 1 &ISTERBOTTENS SiIDRA DEL OCH ARBETS
GRUPPENS BEMtSTANDEN AV DEM

Sedan den av vattenstyrelsen tiilsatta arbets
gruppen färdigstäHt sitt förslag till totalpian för
Osterbottens södra del sände vattenstyrelsen den
våren 1978 på remiss till övriga myndigheter,
områdets kommuner, organisationer, inrättningar
och företag, vilkas verksamhet i någon form berör
planeringsområdets vatten och deras användning.
Till remissen fogades en frågeserie omfattande 16
frågor. Sammanlagt bads om 95 utlåtanden och er
hölis 62. 1 det följande presenteras utlåtandenas
ställningstaganden i sammandrag samt arbets
gmppens bemötanden av dem.

1. Ailmänna anmärkningar
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen anmärker, att
pianen accentuerar de användningsformer, vilkas
intressen det ankommer på vattenförvaltningen att
övervaka, medan de andra användningsformerna
har fått mindre uppmärksamhet. Enligt Jyllinkos
ken Sahkö Oy och Vattenföreningen har vattnens
olika användningsformer inte accentuerats på rätt
sätt. Dessutom påpekar Vattenföreningen, att
bevarandet av naturen och fiskerihushållningen
speciellt i insjövattnen har lämnats obeaktade.
Vattenbyggandet betonas alltför starkt.
Osterbottens fiskarförbund anmärker, att
industrins och krafthushållningens intressen har
beaktats i alitför hög grad. Sydösterbottens Na
turskyddsförening påpekar, att krafthushåll
ningen betonas för starkt. Enligt Lapuan Sähkö
Oy har fiskerihushåliningen och skyddsobjekten
understrukits för starkt.

Bem. Planförsiaget innehåller utredningar både
enligt användningsform och enligt vattendrag. 1
samband med vattendragen behandlas olika an
vändningsformer, vilka varierar beroende på de
möjligheter vattendraget erbjuder och de mål
som uppställts.

Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari anser, att
planen inte framlägger tillräckligt med kostnads
uppgifter eller objektiva avkastningskaikyler, varför
projekten borde inkiudera entydiga kostnads- och
avkastningsjämförelser enligt deras nuvärde. Också
Länsstyrelsen i Vasa län är av den åsikten, att det
skulle ha varit till nytta med mera kostnadskalkyler
och jämförelser metian resursbehoven.

Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari anser det
möjligt, att realiseringsbesluten för projekten och

åtgärderna fattas på t.ex. politiska eller andra icke
ekonomiska grunder, och understryker samtidigt
att alla åtgärder likväl bör basera sig på affärs- och
nationaiekonomisk iönsamhet, även om de i vissa
fall, t.ex. i fråga om landskapsskydd kan g i olika
riktning. Den anser ändå pianen viktig i synnerhet
därför, att den ger en möjiighet att skärskåda
områdets vattendragsfrågor som en heihet.

Regionplaneförbundet för Vasa iän anmärker,
att planförslaget alitför starkt strävar till att uppnå
ekonomisk nytta på kort sikt av vattendragen.

Bem. På grund av totalplanens karaktär och
omfattning innehåller den inte några mera
ingående avkastnings- och kostnadsjämförelser.
De huvudalternativ som framlagts för olika an
vändningsformer av vatten baserar sig likväl på
dylika jämföreiser, ifail exempelvis de alternativ
som framlagts i en generalplan har utretts så
långt att kostnadsuppgifter har kunnat uträknas.
En totalpian utgör planering på medeilång och
iång sikt, där siutmålet är år 2000 och år 1985
ett etappmåi. Genom totalplanering strävar man
främst till att klargöra möjligheter och behov
att använda och skydda områdets vattentili
gångar. för de vattendragsprojekt till viika
planförslaget hänvisar har pianeringen baserat
sig på vattenstyreisens rapport nr 19 av år 1972
“Lönsamhetskalkyler för vattendragspianer”,
enligt vilken som amorteringstid för projekten
har använts trettio är.

Havsforskningsinstitutet påpekar, att texten i det
stycke som behandlar pianens ändamål (sida 13, del
1) borde omskrivas eiler lämnas bort.

Bem. Ifrågavarande stycke som behandlar
vattentiligångarnas användningsbehov behövs
för att belysa totalplaneringens problemkomp
lex.

Industrins Centralförbund anser, att planen
torde kunna bli bättre och mera balanserad, om till
planeringsarbetsgruppen skulle höra andra än
enbart representanter för vattenförvaltningen.

Bem: Utgångspunkten har varit, att en av
vattenstyrelsen tillsatt arbetsgrupp uppgör
planen. Planeringsarbetet har likväl medföljts
och vägletts av en delegation, till vilken har
hört representanter utsedda av 29 myndigheter
och organisationer. Delegationen sammankom
under planeringsarbetets förlopp fyra gånger.

Enligt Osterbottens Svenska Producentförbunds
åsikt borde planförsiaget i sin helhet ha översatts
till svenska, eftersom fiskarkåren i havsomrdet och
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jordägarna vid åmynningarna huvudsakligen är
svenskspråkiga. Också Regionpianeförbundet för
Vasa iän anser det vara en brist att försiaget inte
översatts. Kristinestad påpekar, att deras
utlåtande har fördröjts på grund av planförslagets
enspråkighet.

Bem. Det är en brist att försiaget inte i sin
heihet äversattes till svenska. Att översätta ett
planförslag på 535 sidor skulle emellertid ha
varit ett omfattande arbete, varför man i brist
på resurser översatte endast dess viktigaste del,
nämiigen åtgärdsrekommendationerna samt
sammandraget av pianförsiaget i sin heihet.
Föreliggande pubiikation är översatt i sin
heihet.

Regionplaneförbundet för Vasa iän påpekar, att
det i regionplanens 1 etapp har föreslagit sådana
regionala rekreations- och skyddsområden, vilkas
förverkiigande inte medför oskäliga kostnader för
jordägarna. 1 totalplanen för vattenanvändningen
har i onödan avgivits rekommendationer om t.ex.
byggande, som ju inte kan dirigeras av planen
och inte heller tilihör vattenpianerarnas gebit.

Bem. 1 försiaget till totalpian har man strävat till
konformitet med regionplaneförslagets
rekommendationer. De rekommendationer som
berör byggande har framlagts mcd tanke på
vattenlandskapet samt vattnens toieransförmåga
och rekreationsbruk.

Statsrådets kansii framhåller, att den lokala
befolkningens synpunkter speciellt rörande
accentueringen av olika verksamhetsformer borde
beaktas i totalplanerna. Den lokala bosättningen
bör ha det avgörande ordet om hurudana förändring
arna i användningen av vattendragen borde vara.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen nämner, att
man torde ha hört olika parter, men att några upp
gifter om det sätt på vilket parternas synpunkter
sedermera har behandlats och beaktats inte har
erhållits. Vasa stads tekniska nämnd och bygg
nadskontorets VA-avdelning anmärker, att
planen under dess beredningsskede inte alis har
presenterats i Vasa. Alahärmä kommun anser, att
mera information borde ha förekommit. Oster
bottens Fiskarförbund framhåiler, att man inte i
tillräckligt hög grad eller på rätt sätt har fäst upp
märksamhet vid att pianeringen är offentlig och
inte helier vid samarbetet mellan olika parter. Mera
samarbete borde ha förefunnits mcd yrkesutbild
ningsorganisationerna inom omrädet.

Bem. 1 planens beredningsskede hördes
kommunernas representanter under den sk.
kommunronden, då behov och synpunkter från
samtliga kommuner inom planeringsområdet
kartlades. Det var likväl inte möjligt att i pla
neringsskedet underhandia enskiit med rep

resentanter för alla dc intressegrupper som
har att göra med vattnen. Man har strävat till
att höra deras ställningstaganden i den dele
gation som har följt mcd pianeringen.

Vasa stad påpekar, att den som skall utföra
åtgärderna i fiera fail inte tydiigt har utsetts.

Bem. Beträffande vissa projekt, bi.a. vatten
skyddsplanen för Kyro älv och restaurations
och värdplanerna för skyddsobjekt har den
arbetsgmpp som uppgjort försiaget inte
önskat ta stäiining. Till den siutiiga planen har
sedermera fogats ett särskilt kapitel om dess
verkställighet.

2. Planeringsområdet
Vasa länsstyrelse påpekar, att en del av upp
gifterna om befolkningen och näringslivets struktur
är föräldrade. Alahärmä kommun frarnhåller, att
dc uppgifter som pianen innehäller om kommunen
är föråldrade och borde bringas till aktueli nivå.
Alavus stad framhåller, att totalpianen i stället för
regionplansförbundets befolkningsprognoser borde
använda sig av stadens egna befolknings- och arbets
platsprognoser. Också Jalasjärvi kommun
påpekar att dc i bilagorna A 1.5/1 och A 1.6/1 (VS
rapport 140) framiagda befolknings- och arbets
platsprognoserna borde vara i enlighet mcd
kommunens egen kommunpian. Regionpianeför
bundet för Vasa län framhålier, att befolknings
prognoserna från är 1973 är föråldrade, eftersom
tätorternas tillväxt har avtagit i Vasa iän, och
påpekar att förbundet inte har uppgjort några
arbetspiatsprognoser skilt för varje tätort samt
föreslär att bilaga A 1.6/1 utgår.

Bem. 1 pianförslaget har använts Vasa stads
regionplaneförbunds befolkningsuppgifter från
år 1973. Föreliggande publikation innehäller
iikväi regionplaneförbundets färskaste befolk
ningsprognoser. Befolkningsuppgifterna har
anlitats främst för prognoser beträffande vatten
förbrukningen. Dc vattenförsörjningsplaner som
avses att realiseras baserar sig pä sä aktuella
prognoser som möjiigt.

3. Vattentillgångarna
3.1 Ytvatten

Havsforskningsinstitutet anser inte grunderna för
uppdelningen av havsområdet (sida 14, del 1)
lyckade och föreslär också, att den del som berör
havsomrädet utgår och inskrivs i den slutliga planen
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på basen av en till utlåtandet fogad bilaga. Det
första stycket (hydrologi) på sida 202 i pianför
slagets del II borde i sin heihet utgå eller ersättas
med t.ex. följande mening: “Vattenväxlingen vid
kusten beror på de strömningar som vindarna
förorsakar på hela Bottniska viken, på variationerna
i vattenståndet och på den mängd vatten som från
äarna strömmar ut i havet”.

Bem. Uppdelningen av havsområdet i pian
försiaget baserar sig på vattnets kvalitet och
föroreningsområden. De avsnitt som berör
havsområdet kan skrivas enhigt Havsforsk
ningsinstitutets förslag.

Industrins Centralförbund anser det vara hög tid
att få vattnens kvalitetsklassificeringar uppgjorda
av en kommitt där olika intressegrupper är
representerade.

Bem. Den klassificering som använts i planförs
laget är uppgjord i samarbete med olika intresse
grupper. 1 denna publikation (se bl.a. kartbilaga
1) har vattenföiwaltningens ailmänna kvalitets
klassificering använts.

Enligt Vasa stad borde det stycke utgå, där det
framhåtls att åmynningarna och havsområdet
utanför Vasa är de mest förorenade.

Bem. Det är mycket väsentligt att i planförslaget
notera de mest förorenade havsområdena, vilka
befinner sig utanför Vasa och Kaskö.

Kristinestad påpekar, att Härkmeribäcken och
Vikbäcken i vattendragstabellen har förlagts till
Sideby kommun, trots att de hör till Kristinestad.

Bem. Anmärkningen är berättigad.

3.2 Grundvatten
Storkyro kommun påpekar referande till bilaga A
3.1/1 (VS:s rapport 140), att den totala avkast
ningen från Kokkokangas grundvattenförekomst är
outredd. Området sammanhänger med grundvat
tenförekomsterna i Sarvi- och Istankangas,
varigenom deras sammanlagda avkastning är minst
5 000 m3/d, som ännu kan ökas med hjälp av konst
gjort gmndvatten.

Bem. 1 planförslaget har beaktats uppgifter från
generella inventeringar eller från noggrannare
gnindvattenundersökningar. Anmärkningen är
berättigad och bör tas i betraktande vid upp
görandet av generalpianer för områdets vatten
försörjning.

Alavus kommun ppekar, att beteckningen av Ala
vus i bild A 3.1/2 (VS:s rapport 140) är felaktig,
eftersom ibruktagandet av grundvattentiligångarna
år 1975 inte är utsatt. Avkastningen från Tastu
tanmäki gmndvattenförekomst uppgår till 3 400
m3/d. förekomsten togs i bruk år 1972.

Bem. De uppgifter som ges i pianförsiaget är

från år 1975. Anmärkningarna har beaktats vid
planens fortsätta behandling.

Kuortane kommun påpekar, att planen nämner
att största delen av gmndvattenförekomsterna i
Kuortanetrakten är belägna i Kuortane kommun,
trots att där endast finns 27 % av områdets totala
avkastning.

Bem. Anmärkningen är motiverad. 1 pianen (sida
205, del 1) avses området Kuortane—Alavus—
Lehtimäki.

Regionplaneförbundet för Vasa iän påpekar, att
uppgifterna om några mindre grundvattenområden
saknas. Dessutom kunde prioriteringsordningen
för skyddet i bilaga A 3.1/1 (VS:s rapport 140)
anges i prioriteringsklasser. Enligt Sydösterbottens
Naturskyddsföreningen bör grundvattentillgån
garna tryggas effektivare än förut.

Bem. De uppräknade tillgångama är sk. för
vattenförsörjningen viktiga grundvatten
områden, på grund varav tillgångar i lerjordar
eller sådana som tänkes tas i bruk efter år 2000
eller sk. små förekomster inte har medtagits i
förteckningen. Tidpunkten då en grundvatten
förekomst tagits eller beräknas tas i bruk har
angetts med ett årtai och de erforderliga skydds
åtgärderna i ordform. Prioriteringsordningen
och skyddsåtgärderna kommer att beaktas i
samband med mera ingående planering.

4. Målsättningar för vattnens
användning och skydd

Österbottens Fiskarförbund godkänner inte mä!
sättningen för utbyggandet av samhällena och på
pekar, att en högre reningsnivå är av nöden.

Bem. Mälsättningen har framlagts i enlighet med
det principprogram för vattenskyddet, som
vattenstyrelsen uppgjorde år 1974 (vatten
styrelsens pubiikation nr 8). Denna alimänna
mälsättning är preciserad skilt för varje vatten
dragsområde på basen av recipientens tillstånd
och belastning. Ett nytt mälprogram för vatten
skyddet är under arbete.

Regionplaneförbundet för Vasa iän anser, att
huvudprincipen att industriernas avloppsvatten om
möjligt bör koppias till kommunala avloppsnät,
inte är ändamälsenlig, åtminstone inte i fråga om
stora industrianläggningar.

Bem. Beträffande avioppssystemet för industrins
avloppsvatten är det fråga om en huvudprincip,
från vilken man kan avvika bi.a. om en
sambehandling inte är ekonomiskt förmånlig
eiler om den är tekniskt svårgenomförbar.

Vasa stad understryker vikten av den alimänna
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målsättningen i kapitiet “belastningen av vatten
dragen” och föreslr att målsättningen för minsk
ningen av havsområdets belastning borde
omformuleras.

Bem. Målsättningen för minskandet av belast
ningen på havsområdet är i enlighet med vatten
styrelsens principprogram för vattenskyddet.
Bland målen i programmet ingår en
rekommendation att minska belastningen av
totalfosfor i Bottenhavet från 0,6 t/d år 1972 till
0,4 t/d är 1980. Detta innebär att avloppsvattnet
från alla större tätorter och industrier år 1980
bör beliandias med en effekt som åtminstone
motsvarar simultanfällning.

Vasa stad föreslår följande tillägg i den alimanna
målsättningen för krafthushållningen: “Utnytt
jandet av kraftverken borde försiggå på varten
miljöns, rekreatjonsbrukets, vattnens omgivnings,
fiskerinänngens och översvämningsskyddets
viilkor.”

Bem. 1 de vattendragsvis framförda åtgärds
rekommendationerna betonas projekt med
många slags användning, vaiwid krafthushåll
ningen har beaktats som en med de andra
jämförbar användningsform. Den ailmänna
målsättningen för varje användningsform har
ställts närmast mcd tanke på ifrågavarande
forms bästa.

Havsforskningsinstitutet önskar följande tillägg
till den alimänna målsättningen för flottning och
trafik till sjöss: “Vid muddring och lämpning av
massor bör förpliktelserna i konventionen för
bevarandet av Ostersjöns marina miljö beaktas.”

Bem. Ifrågavarande tillägg är motiverat.
Forststyrelsen anmärker, att enligt planen bl.a.
sådan övervakning av allmänt flottningsintresse
som stadgas i vattenlagens kapitel 5 ankommer på
vattenstyrelsen. Begreppet “övervakning av allmänt
flottningsintresse” har emellertid slopats i vatten
lagen i och med dess ändring (427/70). Allmänt
intresse i fråga om flottning övervakas av forst
styrelsen på basen av 3 i lagen om skogsförvalt
ning som ett med övervakningen av skogsbrukets
intresse sammanhängande åliggande.

Bem. 1 totalpianen har behandlats samtliga
vattenanvandningsformer oberoende av myndig
heternas åligganden. 1 samband mcd grundandet
av vattenstyrelsen ändrades uttrycket “allmänt
flottningsintresse övervakande myndighet” i
vattenlagens kapitel 5 till ordet “vatten
styrelsen”.

Vasa stad anmärker, att man i den allmänna mål
sättningen för översvämningsarbetena borde
betona uppföljningen av redan verkställda arbeten
och förvärvandet av erfarenhet om anläggningarnas
användning. Dessutom påpekar staden, att man i

målsättningen för eliminering av översvämningar
går för långt genom att säga, att dc bör elimineras
åtminstone från dc områden där det är ekonomiskt
möjligt. Ordet “åtminstone” bör strykas.

Bem. Uppföljningen av arbetena är en ytterst
viktig funktion och bör enligt arbetsgmppens
åsikt ökas. Detta bör även enhigt arbetsgruppens
sikt framhållas i åtgärdsrekommendationerna.
Ordct “åtminstone” är onödigt. Ett forsknings
och utvccklingsprojekt om vattenbyggandet i
Osterbotten pågår som bäst i vattenstyrelsen.

Inrikesministeriet omnämmer, att byggnads- och
regleringsprojekt i dc österbottniska åarna ofta
motiveras mcd eliminering av övcrsväm
ningsskador, trots att huvudsaken har varit utvin
ning av en obetydlig mängd energi. Om man söker
finner man säkert andra metoder att eliminera
översvämningarna. VA-avdelningen vid Vasa
stads byggnadskontor anmärker, att planens
tyngdpunkt ligger alltför myckct på övcrsväm
ningsskydd och krafthushållning, åtminstone i
Kyro älv.

Bem. Utgångspunkten för byggandet i
Sydösterbottens åar har i regel varit att
eliminera översvämningsskadoma; det totala
övcrsvämningsområdet har ju uppgått till ca
38 500 ha. Dessa arbeten har ofta möjliggjort en
samtidig utbyggnad av vattenkraft, varigenom
projcktcn har fåtts mera lönsamma. för kraft
hushållningen är av planeringsområdets vatten
drag cndast Kyro älv och Lappo å av någon
betydelse.

5. Vattnens olika användnings
former och pianeringen av
vattenskyddet

5.1 Vattenförsörjningen

Regionplaneförbundet för Vasa län framhåller, att
huvudalternativet för planeringsområdets vatten
försörjning motsvarar regionplancförbundcts
ståndpunkt och undcrstryker att kommunerna
brådskandc borde komma överens om samarbete i
fråga om sin vattenförsörjning.

Samhällena

Inrikesministeriet anmärker på dc föråldradc be
folkningsprognoserna, som har kunnat leda till
överdimensioncrade plancr, eftersom tätortcrnas
utvcckling inte har varit så snabb som prognoscrna
antog.

Industrins Centralf&bund fästcr uppmärk
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samhet vid den massiva formen för utbyggnad av
vattenförsörjningen inom planeringsområdet, som
inte är tillräckligt motiverad i totalpianen, och
föreslår att man alternativt utreder hur vattenför
brukningsprognoserna realiseras på lång sikt och
om det är skäl att verkställa ett så här massivt
byggande.

Bem. De fjärrvattenledningar som planerats för
planeringsområdets vattenförsörjning behövs för
att kunna dra nytta av de regionait ojämnt för
delade grundvattnen speciellt i sådana trakter,
som har litet eller heit saknar egna gmndvatten
förekomster. Om vattenförsörjningen kommer
att förverkiigas i form av fjärrvattenledningar
biir heit beroende av de deltagande kommuner
nas vattenbehov och av lönsamheten. Enligt en
opinionsundersökning som gjordes år 197$ i
samband med utställningen av totalpianen är
samhällena beredda att betala 20 p/m3 mera för
gott gmndvatten än för ytvatten.

Maataloustuottajain Etela-Pohjanmaan Liitto
framhåller, att man innan överföringen av stora
grundvattentillgångar från glesbygder till tätorter
genomförs bör undersöka behovet av vatten och
grundvattentillgångarnas tillräcklighet. Jordägarnas
intressen bör tryggas.

Bem. Dessa frågor har utgjort själva utgångs
punkten för planeringen. De interkommunala
fjärrvattenledningar som har byggts och kommer
att byggas ökar också möjligheterna att till
godose vattenbehovet på områden med gies
bosättning. För att trygga vattenförsörjningen i
kdmmunernas glesbygder har man även börjat
uppgöra generalplaner som täcker samtliga gles
bygdsområden i kommunen och kan på basen av
dem få fram den mest ekonomiska formen för
den interna vattenförsörjningen i varje kommun.

Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari framhåller, att
man med tanke på kristider och undantagsför
hållanden borde försäkra sig om tillgången på
vatten t.ex. i riktning Lappavesi och Kauhajoki för
säkerhets- och gemensamt bmk. Vasa stad anser
att vattenförbmkningsprognoserna för Vasa är
överdimensionerade och framlägger en egen
prognos, men påpekar att någon korrigering inte är
behövlig, eftersom prognoserna är på den säkrare
sidan. Till målsättningen för vattenanskaffningen
från Kyro älv borde tilläggas en punkt, enligt vilken
vattenkvaliteten i älven bör utvecklas i en riktning
som ökar dess lämplighet som råvatten. Detta
förutsätter bLa. ett alarmsystem med tanke på
eventuella olycksfall.

Bem. Säkerheten vid undantagsförhållanden har
betonats i planförslagets del 1 sida 54. Utöver
gemensam observation och Vasa vattendistrikts
regelbundna observation bör övervakningssys

temet i samband med den fortsatta planeringen
ytterligare utvecklas, varvid man bl.a. bör beakta
ovannämnda omständigheter.

Vasa stad tillägger, att dess vattenreningsverk inte
behöver utvidgas, även om leveranserna av vatten
till grannkommunerna ansenligt ökar. 1 källför
teckningen borde nämnas, att VA-generalplanen
för Vasas omnejd inte ännu är färdig.

Bem. 1 totalplanen betonas samarbete i fråga om
vattenförsörjning mellan Vasa och grann
kommunema. Annu år 1978 var VA-general
planen för Vasas omnejd inte godkänd i fråga
varande kommuner.

Storkyro kommun önskar följande tillägg i
åtgärdsrekommendationerna: “Kommunen anser
det inte behövligt att avleda ytvatten från Vasa till
Storkyro, eftersom man från Laurolanharju fär till
räckligt med konstgjort gmndvatten sedan Kyro
älvs lågvattenföring har ökat och vattnets kvalitet
förbättrat.”

Bem. 1 planförslaget rekommenderades att gene
ralplaneringen av vattenförsörjningen till Laihe
hela, Storkyro, Ylistaro och Lillkyro kommuner
fortsättes och att en generalplan för Kyronejdens
vattenförsörjning uppgörs. 1 nämnda general
pianer är frågan noggrannare utredd.

Ylistaro kommun anser, att gmndvatten från
Kokkokangas inte borde användas för att tillfreds
ställa behovet av tillskottsvatten i Vörå och
Maxmo.

Bem. 1 första hand tillgodoses Ylistaros vatten
behov från Kokkokangas, varifrån man även
eventuellt kan få tillskottsvatten för Vörås och
Maxmos behov.

Kauhajoki kommun konstaterar beträffande sin
vattenförsörjning, att den inte kommer att delta i
förverkligandet av det sk. Kyro älvdalsprojektet i
dess föreslagna form, eftersom det blir oförmånligt
ur ekonomisk synpunkt. Om samprojektet förs
vidare måste Kauhajokis eget vattenbehov tryggas
direkt från förefintiiga gmndvattenområden, varvid
kommunens snabba utveckling bör beaktas. Etelä-
Pohjanmaan Maatalouskeskus påpekar, att man
bör fästa uppmärksamhet vid att vattentillgångama
i Kauhajokis övre lopp, där ytvattentillgångarna är
obetydliga, räcker till, och tillägger att områdets
egna vattenbehov bör säkerställas innan man reali
serar andra vattenförsörjningsplaner. Seinäjoki stad
konstaterar, att det på lång sikt skulle vara ändamåls
enligt att avleda gmndvatten från Kauhajoki till
Seinäjoki, åtminstone för bosättningens behov.
Sydösterbottens Naturskyddsförening anser inte
de i åtgärdsrekommendationerna framlagda lös
ningarna för samfälld vattenförsörjning vara de
bästa alternativen för Kauhajoki, Kurikka, Jalasjär
vi, Ilmola och Seinäjoki och framhåller, att till-
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gången till vatten äventyras för bebyggelsen i
närheten av vattentäkten.

Bem. Grundvattnets tillräcklighet i Kauhajoki
området har kontrollerats genom provpump
ningar och områdets vatten har konstaterats
räcka till för en lösning i enlighet med totalpla
nens huvudalternativ.

Peräseinäjoki kommun föreslår, att man så snart
som möjligt borde genomföra en omfattande inven
tering av grundvattentillgångarna i hela kommunen.
Kommunen har inte i tillräcklig grad observerats i
åtgärdsrekommendationerna för vattenförsörj
ningen.

Bem. Inventeringar av gmndvattentillgångarna
samt provpumpningar kommer årligen att ut
föras i samband med de regionala vattenförsörj
ningsplanerna i avsikt att inom resursramarna få
fram exaktare uppgifter. 1 pianförsiaget har
konstaterats, att eventuellt erforderligt till
skottsvatten kan tas från Lappakangas via Nur
mo eller i samband med Kyro älvdals samprojekt
via Jalasjärvi.

Kuortane kommun önskar, att befolknings
(bilaga A 1.5/1) och vattenförbrukningsprognoser
na (tabellerna C3 1/1 och C3 1/2) (VH:n tiedotus
140) rättas sä att kommunens förbrukning skulle
vara 735 m3/d år 1985 och 1 600 m3/d är 2000.

Bem. Förbrukningssiffrorna är av samma stor
leksordning som i pianförslaget, om man räknar
ihop bosättningens och industrins förbrukning.
Den lilla differensen härrör från skillnaden
mellan prognoserna för befoikningen och för
anslutningsprocenten.

Alavus stad föreslår i enlighet med stadens VA
generalplan, att man utöver Vajesoja vattentäkt i
Tastulanmäki grundvattenområde (vattendom
stolens tillstånd till 900 m3/d) skulle bygga två
nya vattentäkter, varvid frän Pyylammi står att
få 1 500 m3/d och från Edesjärvi 1 000 m3/grund-
vatten av hög kvalitet.

Bem. 1 åtgärdsrekommendationema för hela
Lappo ås vattendrag (sida 1972, VH:n tiedotus
140) betonas vikten av att komplettera och
precisera undersökningarna av gmndvattenom
rådena.

Alavus stad påpekar, att Alavuden Vesihuolto Oy
31.12.1974 har övergått i stadens ägo och att de i
bruk varande vattentäkterna utgörs av Ritolanmäki
(vd:s tillstånd till 800 m3/d) och Valesoja (vd:s till
stånd till 900 m3/d). Enligt stadens VA-generalplan
är förbrukningsprognoserna 4 100 m3/d är 1990 och
4 900 m3/d år 2000. Vattenverkets anslutningspro
cent beräknas uppgå till 86 % år 1990 och 98 % år
2000 (VA-generalplanen ingär som bilaga till utlä
tandet).

Bem. Prognoserna skiljer sig ansenligt från total

planförslagets prognoser och är alltför höga.
Bötom kommun förhäller sig reserverat till ett
samaibete beträffande vattenförsörjningen mellan
Kristinestad, Närpes, Kaskö och Bötom, ifali detta
hindrar Bötom från att fä vatten från Alakylä.

Bem. Bötom kan ansiuta sig till samprojektet,
om de grundvattenområden som nu är i bruk
inte räcker till för kommunens behov.

Malax kommun anmärker, att vattenförsörjningen
till Bergö bör ordnas via ett enhetligt vattenled
ningsnät och inte hushållsvis. VA-avdelningen vid
Vasa stads byggnadskontor påpekar, att det
pågäende samarbetet mellan Vasa och Malax borde
tas i betraktande och anpassas till VA-planeringen
för Vasaregionen.

Bem. Enligt VA-generalpianen för Osterbottens
sydligaste del ( Suupohjan alue) kan Malax
kommuns vattenbehov tiligodoses med
kommunens egna gmndvattentillgångar. Om
förbrukningsprognoserna överskrids, är det
möjligt att få tillskottsvatten från grundvatten
områdena i Jurva. Detta har även konstaterats i
planförsiaget.

Närpes kommun har för sin vattenförsörjning
föreslagit lösningar, som har möjliggjort en utbygg
nad i etapper. Kommunen påpekar, att ett samar
bete mellan parterna är en sak som bör beaktas vid
vattenförsörjningen. De grundvattentillgångar som
är belägna väster om Jurva kunde även delvis till
godose Pörtom—Sidbäcksområdets behov av
grundvatten.

Industrin

Ilmola kommun föreslär, att följande rättelse
skulle införas i förteckningen över vattentäkter p1
sida 128 i planförslagets del 1: Oy Alko Ab, Salon-
mäki, högst 2 000 m3/d. Oy Alko Ab, Koskenkorva
2 000 m3/d strykes.

Bem. Förslaget till rättelse är befogat.
Lappo stad framhåller, att Lappo Patronfabriks
gamla område är en betydande vattenkonsument,
vars förbrukning uppgår till ca 200 m3/d och
tillägger, att den industri i Lappo och Nurmo som
använder rikligt med vatten bör använda ävatten.

Bem. Industrin i Lappo stad beräknas förbruka
1 700 m3/d är 1985 och 1 900 m3/d år 2000.

Enligt Tjöck Skifteslags åsikt fär vatten från
Tjöck å inte användas för storindustrins behov,
utan endast för den lokala befolkningens egna
behov och för småindustri. Vattenmängden i Tjöck
1 är största delen av året så liten, att den inte är till
motsvarande nytta för storindustrin. Att avleda
vatten frän Tjöck 1 vore att trampa p1 den privata
äganderätten. Miljövårdsnämnden i Kristinestad
samt Sydösterbottens Natur och Miljö framhåller,
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att pianen på att använda Tjöck å för Oy Metsä
Botnia Ab:s vattenförsörjning inte borde få realise
ras på grund av den ringa vattenmängden i ån och
föreslär att ifrågavarande vattenbehov skulle till
godoses frän Närpes å. Miljövårdsnamnden i
Kristinestad påpekar, att en minskning av vatten
mängden i Tjöck å har en negativ inverkan på
Norrfjärden och på fjärden söder om den iånga
bron vid tider då vattenväxlingen sker långsamt.
Kristinestad motsätter sig beslutsamt att vatten
föringen i Tjöck å används för Oy Metsä-Bornia
Ab:s vattenförsörjning. Staden fortsätter, att ifali
en konstgjord sjö byggs så kommer det uppdämda
vattnet vid tider av Iågt vattenstånd att behövas
för Tjöck å.

Bem. Avsikten är att utreda möjligheterna att
öka vattenföringen i Tjöck å i samband mcd
senare planering, med sikte på att förbättra åns
användbarhet främst för att trygga tillgången på
bevattningsvatten för äkrar och växthus.

Pohjolan Voima Oy anser det viktigt att trygga
vattnets kvalitet och tillräcklighet i Lappfjärds å
också i framtiden, eftersom rävattnet för kraftver
ket i Kristinestad tas därifrån.

Bem. Saken bör beaktas vid den pågående gene
ralpianeringen av vattenskyddet.

Skyddet av dc grundvattenförekomster som
används för vattenförsörjning

Miijövårdsnämnden i Kristinestad påpekar, att

man i brådskande ordning borde biida en skyddszon
omkring grundvattenförekomsterna. Länsstyrelsen

i Vasa iän framhåller att ett skydd av grundvatten
förekomstema borde fås till stånd. Storkyro
kommun anser skyddet av Kokkokangas

brådskande. Närpes kommun päpekar, att
skyddsbestämmelser för grundvattenförekomstema
nr 54501 och 54551 snabbt borde fastställas.

Bem. Bildandet av skyddsområden för grund
vattenförekomster har understmkit i planens
åtgärdsrekommendationer. Att ansöka om
skyddsområden och att svara för eventuella
ersättningar ankommer på VA-bolaget eiler
kommunen. De förekomster som Närpes
kommun nämner hör till de grundvattenföre
komster som brådskande borde skyddas.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen framhåller, att
man vid behandlingen av de åsar och gmndvatten
områden som borde skyddas även borde beakta
behovet av gms- och sandtillgångar för vägunder
håll. Jalasjärvi kommun föreslår, att Koskue
grundvattenområde borde kartläggas noggrannare
och på basen därav uppgöras en gmstäktsplan där
skyddet av grundvattnet beaktas. Ylistaro

kommun päpekar, att gmstäkt inte helt får förbju
das, utan endast begränsas i närheten av vattentäk
ter.

Bem. Vid biidandet av skyddsområden har
grustäkt i regel inte heit förbjudits. Frågorna
rörande gnistäkt beaktas vid den vattenrättsliga
behandlingen av skyddsområdena eller enligt
lagen om jordmaterial. Skyddet av Koskue
grundvattenförekomst och begränsningen av
grustäkten där borde behandias i samband mcd
en mera detaljerad planering.

Kauhajoki kommun föreslår, att begränsningar
för grustäkten borde ställas endast i avsikt att
trygga vattentillgången för Kauhajoki kommun,
varigenom tillgången pä stenmaterial för bygg
nadsverksamheten samtidigt tryggas.

Bem. 1 totalplanen föreslås att grundvatten
borde avledas från Kauhajoki åtminstone för
bosättningens behov. Skyddet och begräns
ningarna borde basera sig på detta alternativ.

Miljövårdsnämnden i Kristinestad samt Sydös
terbottens Natur och Miljö föreslår, att man i
stället för grundvattenförekomsterna i Lauhavuori
borde använda vatten från Lappfjärds å för tätorter
nas, den spridda bosättningens och eventuella
industriella behov.

Bem. Området ingär i vattenstyrelsens förteck
ning över för samhällenas vattenförsörjning
viktiga grundvattenområden, på vilka varten
myndigheternas skyddsåtgärder koncentrerar
sig.

Bevattning

Ylihärmä kommun påpekar, att man i planen
utöver översvämningsskyddet borde fästa upp
märksamhet vid magasinering av bevattningsvatten,
i synnerhet för strandområdena kring Lappo ä.

Bem. Dc regleringsplaner som i pianförsiaget har
föreslagits kommer väl att garantera en tillräck
lig tillgång på bevatrningsvatten. Ett av mälen
för regleringsplanerna är att avsevärt höja läg
vattenföringarna.

Österbottens Svenska Producentförbund,
Tjöcks lokalavdelning föreslår, att det vatten om
erhålls genom vattenståndsregleringen av Tjöck å
skall användas för bevattning av åkrarna. Tjöck
Skiftesiag påpekar, att om vatten avleds från
Tjöck å är möjligheterna att fä tillräckligt mcd
vatten för omrädets eget bmk ytterst begränsade.

5.2 Vattnens belastning och
vattenskyddet

Österbottens Svenska Producentförbund under
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sttyker, att belastningen från lantbruket borde
minskas närmast mcd hjälp av upplysningsverk
samhet.

Keskusmetsälautakunta Tapio påpekar, att
pianen inte närmare behandiar skogshushållningens
probiem.

8cm. Skogshushållningen har behandlats endast
i den mån som den direkt ansluter sig till
användningen av vattendragen.

Svenska Osterbottens Landskapsförbund förenar
sig om målsättningen för reningen av Lappfjärds å
fram till år 1985, men föreslår efter denna tidpunkt
en strängare målsättning. Inrikesministeriet
framhålier, att det specielia skydd som förutsätts
för Project Aqua-vattendragen, såsom t.ex. Lapp
fjärds å, inte tiilräckligt har beaktats i pianen. Kris
tinestad påpekar, att man borde fästa specieil vikt
vid vattenskydet i Lappfjärds å, eftersom jord
och skogsbruk är dc i området förhärskande närin
garna. Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan
Liitto framhåller, att ett förverktigande av skydds
pianen för Lappfjärds ås vattendrag i den föresiagna
formen i hög grad skulle försvåra utövandet av
lantbruk och näringsiiv inom området och
förorsaka oskäliga kostnader och olägenheter.
Förbundet föreslår att skyddszonen som förut
sätter vattenlagens strängare bestämmelser borde
siopas för Lappfjärds å, bl.a. mcd den motiveringen,
att utövandet av lantbruk inte borde begränsas och
iantbruket inte eiler borde påbördas oskäliga olä
genheter och kostnader. Kristinestad påpekar, att
man i dc kostsamma vattenskyddspianerna borde
understryka, att pianerna beträffande Lappfjärds å i
avgörande grad är beroende av statsmaktens ekono
miska stöd.

5cm. 1 pianförsiaget har vattendragets betydelse
betonats därför att ån är ett vattendrag som
ingår i det internationella Project Aqua, där
skyddsåtgärdema kommer i främsta rummet.
Målsättningen för vattendragsområdets vattcn
skydd kommer att definieras noggrannare i gene
ralplancn för Lappfjärds ås vattcnskydd. Vid
utarbetandct av den borde man enhigt arbets
gruppens åsikt beakta dc principcr som fram
förts i utiåtandena. Eniigt vattenlagen (VI.1:21)
är det möjligt att bilda områden, där man för
att bcvara vattncts renhet bör iakttaga strängare
bestämmclser än normait. 1 försiaget till total
pian har något sådant likväi inte rckommen
derats.

Havsforskningsinstitutet framhålicr, att skade
verkningarna på havsområdct borde utredas nog
grannarc. Institutet kan inte förcna sig om utsagan
på sida 60 (del 1) “Cm vattendragets användnings
behov inte kan fömtspås kan man inte hcller moti
vera ett framtida behov av att minska belast

ningen”, utan hänvisar till förpliktclsema att
skydda Ostersjön och till vattenstyrelsens vatten
skyddsprogram.

Bem. Enhgt vattcnstyrelsens principprogram
för vttenskyddet är miniminvån för bchand
lingen av avloppsvatten simultanfällning år 1980.
Den citerade meningen avser förverkligandet av
strängare vattcnskyddsåtgärdcr än i princippro
grammet, ifail vattendragets tillstånd så kräver.
Detta framgick visseriigen inte av samman
hanget.

Vasa stad framhåller, att till tabellerna E. 3.1/4, 3.
1/6 och 3.1/7 (VH:n tiedotus 140) borde fogas
också belastningen på vattendragcn.

Bem. Det är inte nödvändigt att presentcra dcssa
tilläggsuppgiftcr, cftersom belastningen på
havsområdet och dess fördelning framgår av
tabeli E. 3.2/1.

5.21 Samhällena

Sydösterbottens Naturskyddsförening gillar
inte plancns förslag, att simultanfällning fram till
år 1985 skulle vara en tillräckligt effektiv rening
annorstädes än i Seinäjoki, Storå, Ostermark, Jurva
och Närpes, utan önskar på gmnd av vattnens
dåliga kvalitet en ännu bättre rcningseffekt. Etelä-
Pohjanmaan Kauppakamari anser det vara över
driven planmässighet att exakta rtal har angivits
för byggandet av rcningsverkcn. Enligt Industrins
Centralförbunds åsikt bordc man utreda, huruvida
det är nödvändigt att ändra om ett simultanfäll
ningsverk till efterfällningsvcrk, samt .vilka
kostnaderna är och vilken nytta som härigenom
uppnås.

Bem. För tidpunkterna då reningsvcrken skall
byggas har i planförslagen i regel inte förcslagits
något exakt årtal utan tidsgränser, inom vilka
en rcningsmctod som motsvarar simultanfällning
senast borde förverkiigas, och eventuellt en
scnarc tidsgräns för en metod motsvarandc
efterfällning. En cffektivering av dc verk som nu
motsvarar simultanfällning till att motsvara
cfterfäilning biir i alimänhet aktuell först efter
år 1985. 1 planen har framlagts, att cffekti
veringens tidtabcll påverkas av vattcndragens
dåvarande tillstånd och storleken av deras belast
ning. Nyttan kommer fram i form av förbättrade
användningsmöjlighetcr av vattcndragcn.

Kristinestad framhåller att byggandct av ctt
avloppsnät i Sideby borde påbörjas. För detta
projekt finns likväl intc ngot utrymme i stadens
ekonomi.

Bem. 1 planförslaget har avloppssystemet i
Sideby intc studerats skilt för sig, utan åtgärdcr
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nas prioritetsordning har ansetts vara Kris
tinestads egen sak.

Bötom kommun anser inte försiaget till ett sam
fälit avloppssystem i Kristinestadstrakten lyckat,
eftersom det mcd beaktande av dc stora avstånden
och den ringa mängden avloppsvatten är en dyr
lösning att avleda avloppsvattnet från Bötom till
ett centralt reningsverk i Kristinestad. Av samma
orsaker kommer också driftskostnaderna, för vilka
något statsbidrag inte beviljas, att bii höga per
kubikmeter vatten. Att bygga ett separat te
ningsverk för behandling av avloppsvattnet från
Bötoms tätort är tillräckligt för att säkerställa
vattendragets renhet samt en ekonomisk lösning.

Bem. 1 förslaget till totalplan har det slutliga
valet av alternativ överlåtits åt detaljplaneringen
och lämnats beroende av sammanjämkningen av
kommunernas avloppsplaner.

Industrfns Centralförbund anser att reduktionen
av BS- och fosforbelastningen i bosättningens
avloppsvatten har behandlats sakligt i totalplanen.
Förbundet undrar emellertid, varför man har upp
ställt ett mål för kvävereduktion, trots att kvävets
skadliga verkningar på vattendragen inte är till
räckligt utredda.

Bem. 1 pianförsiaget har inte uppställts något
mii för kvävereduktion (jmfr sida 57, del 1). 1 dc
nuvarande reningsverken är det inte möjligt att i
någon högre grad avlägsna kvävet utan att
omfattande ändringar görs på verken.

Vasa stad anmäker, att det av planen borde
framgå vem som skall utarbeta vattenskyddsplanen
för Kyro älv.

Bem. 1 detta sammanhang har man inte önskat
utse någon att utarbeta pianen, men frågan borde
givetvis skötas i samråd.

Seinäjoki stad betonar dc reningskrav som bör
ställas på kommunema inom Kyro älvs vattendrags
omrde och fortsätter, att dessa krav bör vara väl
övervägda och att statsmakten i tillräcklig gad bör
delta i byggandet. Svenska Osterbottens Iand
skapsförbund, Jyllinkosken Sähkö Oy, Etelä-
Pohjanmaan Kauppakamari, Finska Socker Ab
Vasa fabriker, Kurikka stad och Ylistaro
kommun anser att det inte finns något skäl att
avieda Seinäjoki stads avloppsvatten till Lappo å,
om blott staden renar sitt avloppsvatten till
räckligt. Också Alahärmä kommun motsätter sig
att Seinäjokis avloppsvatten avleds till Lappo å,
eftersom det skulle leda till ökade kostnader för
kommunen. Enligt Etelä-Pohjanmaan Kauppaka
maris åsikt är Lappo ås vattenföring alltför liten för
att ta emot ny belastning, och detta skulle återigen
vara ett nytt och dyrare naturvidrigt förfaringssätt.
Seinäjokis reningsnivå torde dessutom bli till
räcklig för att Vasaregionen skall kunna använda

sig av ytvatten. Enligt Lappavesi Oy:s åsikt
innebär utsläppet av Seinäjokis avloppsvatten
många slags olägenheter för industrin, rekreations
bruket, krafthushållningen osv. Lappo stad fram
håller, att inte ens renat avloppsvatten från Seinä
joki under några omständigheter bör få släppas ut i
Lappo å eller Nurmonjoki, eftersom avloppsvattnet
även efter reningen ansenligt ökar åarnas belast
ning. Härigenom skulle man tvingas ställa ett krav
på högre reningseffekt också på dc kommuner som
är belägna kring Lappo å. Enligt Lapuan Sähkö
Oy kan det inte anses önskvärt att avleda Seinä
jokis avloppsvatten till Lappo å ens i renat till
stånd, eftersom det minskar möjligheterna att
använda Lappo ås vatten för sådan eventuell
industri som behöver mycket vatten och påskyndar
kravet pä en effektivare rening av avloppsvattnet
längs mcd åns stränder. Likaså blir rekreations
bruket och fisket lidande. Dessutom skulle det öka
trycket på en jämnare avtappning i Lappo å året
runt, vilket åter inte är förenligt med krafthushåll
ningens intresse. Längs Kyro älv borde inte mera
byggas sådan ny industri som alstrar svårrenat
avloppsvatten. Situationen kommer i någon mån
att förbättras när Itikkas mejeri inom de närmaste
åren fiyttas till Nurmo. Seinäjoki stad anser det
inte vara nödvändigt att avleda stadens vatten bort
från Kyro älv och påpekar att man mcd beaktande
av dc ekonomiska följdverkningrna inte kan leda
Seinäjokis avloppsvatten någon annanstans än till
Kyro älv. Vattenföreningen framhåller, att det
vore svårt att realisera ett avledande av Seinäjokis
avloppsvatten annorstädes än till Kyro älv och det
skulle inte heller lösa skyddet av älven. Tvärtom
kunde det leda till halvmesyrer i fråga om
behandlingen av Seinäjokis avloppsvatten. Det är
emellertid skäl att väga nyttan och skadan mot
varandra. Nunno kommun konstaterar, att en utbygg
nad av reningsverket i Lappo till efterfällningsnivå
är beroende av Andelslaget hikkas flyttning till
Nurmo. Kommunen anser också, att Seinäjokis
avloppsvatten inte får släppas ut i Nurmonjoki,
emedan Nurmos egen avloppsvattenbehandling då
delvis skulle mista sin betydelse och åns framtida
bmk för rekreation skulle försämras. Enligt Stor
kyro kommuns åsikt borde det renade avlopps
vattnet från Seinäjoki avledas till Nurmonjoki och
dess inverkan kompenseras genom att utnyttja den
stora sjörikedomen i åns övre lopp.

3cm. På basen av dc vgivna utlåtandena och en
effektivering av Seinäjokis reningsteknik är
någon överföring av stadcns aloppsvatten inte
aktucll och frågan borde eventuellt senare
utredas i en generalplan för Seinäjokinejdens
vattenskydd.

Jalasjärvf kommun påpekar, att dess reningsverk
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övergår till biologisk rening tidigast år 1979 i stället
för år 197$, som nämnts i planen.

Bem. Verket fungerar numera som ett bio
logiskt-kemiskt simultanfällningsverk.

Storkyro kommun framhåller med hänvisning till
punkt 3.123 i planförslaget, att åtgärder för att öka
dess dammreningsverks effekt redan har vidtagits.
Dessutom anser kommunen den i planen (kapitel
3.123) föreslagna överföringen av dess avloppsvat
ten till Liilkyro reningsverk vara en dyr lösning
både i fråga om byggnads- och driftskostnader och
konstaterar, att egna reningsverk i kommunerna är
den enda ekonomiskt genomförda eller genomför
bara lösningen.

Bem. 1 planförslaget framlades olika alternativ,
men valet av lämpligt alternativ lämnades att
lösas i samband med detaljplaneringen.

Sydösterbottens Naturskyddsförening påpekar,
att byggandet av de nya reningsverken längs Kyro
älv bör slutföras med en stram tidtabell och till
lägger, att reningsverken vid Malax å och Laihela å
bör byggas.
Lappo stad konstaterar, att staden åtminstone inte
tillsvidare har något behov av ett efterfällningsverk
ävensom att uppgifterna om vattnets kvalitet
härstammer från en tidpunkt, då bl.a. Lappos och
Nurmos gemensamma reningsverk inte ännu var i
funktion. Kuortane kommun framhåller, att Kuor
taneenjärvi i planen har antecknats som utsläpps
plats för kommunens reningsverk, trots att dess
nuvarande utsläppsplats ligger vid Lappo å.

Bem. Arbetsgruppen föreslog att Lappo stads
simultanfällningsverk skulle effektiveras med en
efterfällningsenhet före år 2000. Omnämnandet
av tidpunkten för byggandet av efterfäll
ningsenheten har bortlämnats från planens
åtgärdsrekommendationer. Kuortane kommuns
reningsverk befinner sig vid åstranden, men ca 3
km ovanför sjön.

Etelä-Pohjanmaan Maatalouskeskus framhåller,
att reningen av avloppsvattnet från Kauhava tätort

och dess spridda bosättningsområde borde
effektiveras.

Bem. 1 planförslaget föreslogs, att Kauhavas
effektiverade dammrening före år 1985 borde
ersättas med ett reningsverk som motsvarar
simultanfällning, i vilket också den spridda
bosättningen kunde tagas med.

Bötom kommun anser, att en rening av avlopps
vattnet från Mörtmarks tätort redan före år 1985
inte behövs, eftersom det antal invånare som vid
den tidpunkten är anslutna till avloppsnätet inte
förutsätter byggandet av ett reningsverk.

Bem. Åtgärdsrekommendationen har i försiaget
till totalpian framställts under förutsättning av
att befolkningsprognosen för Mörtmark rea

liseras.
Miljövårdsnämnden i Kristinestad anser en lös
ning av avfallshanteringen brådskande, eftersom
avstjälpningsplatserna i hög grad förorenar Lapp
fjärds å och Tjöck å.

Bem. Avstjälpningsplatserna har inte nog
grannare behandlats i totalplanen, vilket i och för
sig är en brist.

Enligt Närpes kommuns åsikt kan vattenkvalite
ten i Närpes å inte förbättras genom att avleda
avloppsvattnet från Overmark och Yttermark till
reningsverket i Närpes.

Bem. Utgångspunkten för åtgärdsrekommen
dationen har varit principen att man genom att
flytta utsläppsplatserna längre ner i ån och ut
föra reningen i ett enda verk kan förbättra vatt
nets tillstånd och spara kostnader.

Malax kommuns ekonomiska resurser räcker
enligt kommunens åsikt inte till för att bygga
reningsverk i Malax och och Petalax före år 1980.
En rening av Vasa stads avloppsvatten till efterfäll
ningsnivå redan på 1980-talet är enligt stadens åsikt
inte motiverad om man jämför med den renings
effekt som krävs av Kaskö och Metsä-Botnia.

Bem. En behandling av de större samhällenas
avloppsvatten på efterfällningsnivå på 1980-talet
är i enlighet med principprogrammet för vatten
skydd. Havsområdet utanför Vasa är med
nuvarande belastning delvis i ett dåligt tillstånd,
liksom också det utanför Kaskö. Dessutom
kommer ett ständigt växande tryck av rekrea
tionsbruk att drabba havsområdet utanför Vasa
under 1980-talet.

5.22 Industrin

Industrins Centralförbund framhåller, att
sammandragen av enkäten beträifande kemikalier
och gifter borde utföras på nytt av en kommitt,
som representerar olika intressegrupper.

Bem. Materialet i planförslagets bilaga A 3.1/6
bygger på en enkät beträffande användningen av
kemikalier och gifter år 1972. Vattenstyrelsen
har senare publicerat en ny enkät.

Lappo stad påpekar, att Tiistenjoen Osuusmeijeri
har byggt ett behandlingsverk för avloppsvatten.
Det är skäl att inkludera ett omnämnande om
Lappo patronfabriks egna avloppsreningsverk samt
att från industrierna i Lankilankoski numera endast
bosättningens och socialutrymmenas avloppsvatten
hamnar i vattendraget. Avloppsvattnet från Lapuan
Peruna Oy avleds till stadens avloppsnät och drif
tens processvatten irrigeras.

Bem. Anmärkningarna borde beaktas vid detalj
planeringen.
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5.23 Diffusionsbelastningen

Industrins Centralförbund framhåller, att vatten
styrelsen i fortsättningen noggrannare borde utreda
diffusionsbelastningens inverkan och de metoder
med vilka man bäst kan minska den.

Bem. Behovet att minska diffusionsbelastningen
har framförts i åtgärdsrekommedationerna vat
tendragsvis. Metoderna att minska den varierar
för de olika vattendragen och borde därför
utredas noggrannare i samband mcd detaljplane
ringen.

5.3 Vattnens rekreationsbruk
Alavus stad påpekar om bild A 3.3/1 (VS:s pubii
kation 140), att man på stadens försorg under
åren 1976—77 har byggt alimänna badplatser
även i Jääskänjär-vi. Iso-Soukkajärvi och den tidi
gare grustäkten i Kontiainen. Till restaurations
objekten borde såsom en viktig åtgärd tilläggas höj
ningen av vattenståndet och mejningen av växtlig
heten i Miekkajärvi och i Edesjärvi och mejningen
av växtligheten i Rantatöysänjärvi, samt mudd
ringen och mefningen av växtligheten av Jääskän
järvi och Iso-Allasjärvi.

Bem. Alavus stads tillägg kommer att beaktas
vid den fortsatta pianeringen.

Kuortane kommun framhåller, att fiskerihushåll
ningen, rekreationsbmket och strändemas lanU
skapsvård i Kuortanejärvi har rönt alltför litet upp
märksamhet. 1 planen saknas ett konstaterande av
den skadliga effekten av vårvinterns alltför låga
vattenstånd. En åtgärd för att höja lågvatten
ståndet i Kuortaneenjärvi bör ovillkorligen inrym
mas i planen.

Bem. 1 planförslagets rekommendationer har på
sida 245/1 föreslagits ett ändringsbehov av
Kuortaneenjärvis reglering.

Osterbottens Svenska Producentförbund,
Tjöcks iokalavdelning föreslår att det “över
skottsvatten”, som på sommaren och hösten finns
i Tjöck å borde lagras genom att höja medelvatten
ståndet och det lägsta vattenståndet.

Bem. Ställningstagandet är i enlighet med dc
åtgärdsrekommendationer som återfinns på sida
158 (Del II) i planförslaget.

Vasa stad anser att restaureringsplanen för Sundom
viken borde ha behandlats mera ingående.

Bem. Restaureringen har inte på grund av plan
förslagets karaktär kunnat behandias särdeles
ingäende.

Regionpianeförbundet för Vasa iän framhåller,
att i kartorna E 3/1—E 3.3/5, som planförslaget
framlägger i samband mcd rekreationsbmket, före

kommer avvikelser från den första etappen i Vasa
läns regionpian.

Bem. Kartan är uppgjord i enlighet mcd situatio
nen år 1976 för Vasa läns regionplans första
etapp.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen föreslår att
punkt 1 3.363 skall siopas (båtparken), eftersom
den baserar sig p en utredning av VVS, som har
visat sig misslyckad.

Bem. Det är skäl att kontrollera tabeil E 3.3/4
beträffande antalet motor- och segelbåtar.

5.31 Fritidsbosättningen

Kristfnestad påpekar, att planförslagets bild A
3.3/3 som visar fritidsbosättningens utveckling är
felaktig såtillvida att Björneborgs betydligt större
inverkan på Kristinestadsområdet än Vasas inte
framgår.

Bem. Avsikten mcd biiden är att åskådliggöra
fritidsbosättningens inriktning för planenngs
områdets egna befolkning, varför inverkan av en
befolkningstrend som riktar sig mot Björneborg
inte framgår.

5.32 Allmänt rekreationsbruk

Österbottens Svenska Producentförbund mot
sätter sig omfattande reserveringar för rekreations
bruk, eftersom dc inte har stöd i lag.

Bem. 1 pianförsiaget ingår inte några dylika
reserveringar, utan där har hänvisats till etapp
planens områdesreserveringar.

Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan Liitto
framhåller, att rekreationsverksamheten inte får
begränsa utövandet av näring utan att dc därav
förorsakade skadorna ersätts åt jordägaren. Kris
tinestad anmärker, att den målsättning enhigt
vilken allmänna rekrationsområden ställs framom
sommarstugebebyggelse har visat sig svår att reali
sera, eftersom jordområdena är i privat besittning
och vare sig statsmakten eller kommunen har möj
lighet att inlösa ifrågavarande områden.

Bem. 1 planförslaget konstateras (del 1, sida 72),
att förverkligandct av reservationema av rekrea
tionsområden är beroende av vattendragets
fömtsättningar och av kommunernas och deras
invånares värdesättning av rekreationsbruk och
vattendragens skönhetsvärden. Juridiska och
ekonomiska frågor bör lösas förhandlingsvägen.
1 fråga om dc vattendragsprojekt som anses
viktiga mcd tanke på rekreationsbruket kan
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ansökningarna behandias vid syneförrättningar i
eniighet med vattenlagen.

Sydösterbottens Naturskyddsförening framhål
ler, att sjöarnas skick borde tryggas och att några
nya konstgjorda bassänger inte borde byggas.

Bem. 1 natursjöarna är ett hinder för att höja
deras för rekreationsbruk ofta ailtför låga vatten
stånd deras iåga stränder, som i ailmänhet utgörs
av åkerjord. En höjning av vattenståndet skuile
förorsaka skador och utbetalning av ersättningar,
för viika sökanden av åtgärden är ansvarig.

Regionplaneförbundet för Vasa iän anser, att
planläggning och generalpianer för strändema
redan i planeringsskedet är en förutsättning för en
ökad och mera mångsidig användning av sjöama
och de konstgjorda sjöarna för rekreationsändamål.

Bem. Arbetsgruppen har bland de ailmänna
måien för rekiationsbruket (del 1, sida 72) fö
resiagit att generalpianer för stränderna borde
uppgöras för sjövattendragen och de konstgjorda
sjöarna. Det är skäl att hän inkiudera också
kusten och skärgården.

Etelä-Pohjanmaan Maataiouskeskus framhåller,
att en höjning av vattenståndet i Kauhajärvi i
Lappo skulle iägga byns bästa åkrar under vatten
samt påpekar, att bottendammar borde byggas för
att öka vattentiiigångarna i Kauhavanjoki.

Bem. 1 pianförsiaget föreslås att vattenstndet i
Kauhavanjärvi höjs och att dess vattenväxtlighet
mejas. On några åkrar eventuelk biir vatten
sjuka bör frågan avklaras i samband med detaij
pianeringen bLa. genom invallning och täckdik
ning. För att kompiettera den årensning som
utfördes för åns översvämningsskydd har man
redan byggt bottendammar i Kauhavanjoki för
att förbättra dess användbarhet för rekreation.

5.33 Restaurering

Regionpianeförbundet för Vasa Iän framhåiler,
att man vid byggandet av Hippi konstgjorda sjö
bör beakta dess anvandningsmöjiigheter för rek
reation.

Bem. Vid pianeringen av regieringen för Hippi
konstgjorda sjö, vars verkningar sträcker sig
ända till pianområdet för Nurmo tätorts
centrum, har man försökt beakta behovet av
rekreation genom att håila variationerna i vatten
ståndet så små som möjiigt. Kommunen borde
uppgöra en strandplan för användning av åns
fåra som omges av en smal åkerremsa för re
kreation.

Iimoia kommun påpekar, att Vitiäisjärvi, som
nämns på sida 151/1 i VS:s rapport 140, är belägen

inom Ilmola kommuns område.
Bem. Anmärkningen är befogad och har
beaktats vid planens fortsatta behandling.

Regionplaneförbundet för Vasa iän understry
ker, att varrationerna meiian hög- och iågvatten i
Kyro älv är för stora med tanke på aivens använd
ning för rekreation.

Bem. För att utjämna variationerna i vattenförin
gen rekommenderar pianförsiaget också
magasinering av vatten och byggande av botten
dammar.

limola kommun påpekar, att till förteckningen
över rekreationsobjekten på sida 173 borde tiliäggas
Ollinjärvi, Rajalampi och Nahkaluona, vars damm
bonde repareras. Ylihärmä kommun anser en
restaurering av Rannanjärvi och Järvenjärvi viktig
med tanke på rekreation. Kuortane kommun
påpekar, att Mäkijärvi på sida 224 i VS:s rapport
140 bör vara Mänijärvi, samt anser att muddring
borde vidtas som restaurationsåtgärd i Nisos i
stäiiet för höjning av vattenståndet, som ingår i
pianförsiaget.

Bem. Tilläggen beaktas vid den fortsatta piane
ringen. Objektens piacering i prioriteringsord
ning borde ske i samband med detaljplaneringen.

Sydösterbottens Naturskyddsförening föresiår,
att man vid en eventueli restaurering av Suksenjärvi
bör trygga sjöns värdefulia fågeifauna eilen heit
avstå från projektet.

Bem. Andamåiet med restaureringen borde vara
att få sjön mångsidigt användbar, sä att man vid
sidan av friluftsiiv och sedvanlig rekreation även
fäster avseende vid att förkovra fiskstammen
samt vid viltvård och skydd av fågelfaunan.

Lappo stad anser byggandet av bottendammar i
Lappo å ytterst viktigt för att förbättra rekreations
möjlighetenna. Staden föreslår, att vattenstyrelsen
skuile undensöka möjligheterna att rensa Lappo å
vid tätorten åtminstone till det djup som små
båtstrafiken kräver.

Bem. Behovet av en bottendamm i Lappo å har
understmkits i planförsiagets rekommen
dationer på sida 245/1. Fortsatt pianering pågår.

Kuortane kommun anser det motiverat att pä sida
64 nämna, att den kanske mest betydande ailmänna
badstnanden i heia Lappo å är beiägen i Kuortane.
Dessutom päpekar kommunen, att det vore skäl
att fastsiå Kuortane idrottsinstituts behov av re
kreationsbmk, viiket utövas vid Kuortaneenjärvi
av närmane 20 000 kunsdeitagare varje år.

Bem. Badplatsen vid Kuontaneenjärvi framgår av
bild B 3.3/1 i VS:s napport 140. Kuortane idrotts
instituts behov av rekreation ingår i totalsiff
rorna, men bonde eventueilt betonas särskilt.

Sydösterbottens Naturskyddsförening anser, att
Kivi- och Levalampis användbarhet för rekreation
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skulle öka om dess botten skulle rensas från
stubbar.

Bem. Vid den kontgjorda sjöns strand har till
sammans med kommunen iståndsatts en bad
plats. Upprensningen av resten av stränderna är
dc privata strandägarnas sak.

Regionplaneförbundet för Vasa lan framhåller, att
byggandet av Isokorpi bassäng vid sidan av över
svämningsskyddet och en utjämning av vattenfö
ringen är av betydelse också för rekreation
Projektets miljöverkningar bör grundligt under
sökas före byggnadsbeslutet. Rekommendationen
att öka rekreationsanvändningen av Kalapää träsk
borde strykas från pianen, eftersom träsket i
regionplanehs etapp 1 har reserverats som fågel
skyddsområde, varvid bl.a. allmänhetens vistelse
inom området kommer att begränsas.

Bem. 1 vattenståndsregleringsplanen för Malax å
ingår inte någon bassäng i Isokorpi. Inte heller
rekommendationen beträffande Kalapää träsks
rekreationsbruk ingår i totalplanens godkända
version.

Närpes kommun plpekar, att vattenståndet i Hin
järvi inte får ändras utan fortsatta undersökningar.
Enligt kommunens åsikt saknar Närpes å betydelse
som badplats, utan badbehovet borde tiligodoses
mcd simhallar och simbassänger (i Pörtom och
Overmark).

Bem. 1 ptanförslaget föreslås att möjligheterna
till fritidsfiske förbättras i Hinjärvi. Badmöj
ligheterna i Närpes å har förbättrats genom den
redan genomförda regleringen av ån.

Miljövårdsnämnden 1 Kristinestad samt Sydös
terbottens Natur och Miljö föreslår att möjlig
heterna att använda Storsandjärv och Storträsket
för fiske och rekreation skall förbättras på området
mellan Skaftung och Sideby byar. Miljövårds
nämnden i Kristinestad framhåller, att rekrea
tionsmöjligheterna i Storsjö träsk i Sideby borde
förbättras.

Bem. Anmärkningarna är enligt arbetsgmppens
åsikt befogade och kommer att beaktas vid den
fortsatta behandlingen av pianen.

Miljövårdsnämnden 1 Kristinestad konstaterar
också, att restaurationsåtgärderna för sjöarna är
ytterst brådskande. Dc första objekten för Kris
tinestads del är Blomträsket, Härkmerifjärden, Liii-
och Storsandjärv samt Strorträsket.

Bem. Arbetsgmppen delar nämndens åsikt att
det brådskar mcd restaureringen.

Enlig Kuortane kommun borde som små sjöar,
vilka borde restaureras, på sida 224 till Kuortaneen
järvi fogas följande: Porraslampi, Mertajärvi, Haa
rajärvi, Kuhajärvi, Kaarankajärvi, Saarijärvi och
Löyänjärvi. Jalasjärvi kommun påpekar, att
åtgärdsrekommendationerna borde kompietteras

mcd muddring av Lamminjärvi samt höjning av
vattenståndet och mejning av växtligheten i Liika
järvi och Vähä-Madesjärvi.

Bem. Dc sjöar som framförs i pianförsiaget utgör
dc som vid inventeringen år 1976 klassificerades
som mest brådskande. Det är skäl att i samband
mcd detaljplaneringen undersöka ovannämnda
sjöars rcstaureringsbehov och försöka placcra
objekten i prioritetsordning.

Alavus kommun framhålter, att pianerna he
träffande enskilda sjöar och åar är bnstfälliga.

Bem. Den detaljerade planeringen av sjöarnas
och åarnas restaurering är inte totalplanens sak
utan bör ske på general- och projektplanerings
nivå.

5.4 Fiskerihushållningen
Sydösterbottens Naturskyddsförening framhål
1cr, att vandringsfiskarnas yngclproduktion måstc
tryggas. Aven fisket bör tryggas såsom ctt produk
tivt näringsfång och som kultur. Osterbottens fis
karförbund anser, att man vid planeringcn av
vattendragens användning bör se till, att dc åar där
vandringsfiskcn förr steg återställs i sitt tidigare
skick och att fisket bordc kompcnscras mcd
pianteringar och rcstaurering av vandringsfiskarnas
lekpiatser.

Bem. Närmast i avsikt att trygga fiskproduktio
nen i havsområdet borde man i synnerhct för
vandringssikens yngeiproduktion bygga natur
näringsdammar. Det är skäl att till rekommen
dationerna tiliägga iståndsättning av lek- och
vistelseplatser för den. Vid användningen av
vattendragen samt vid planeringcn och förverk
ligandet av åtgärder i vattendragcn borde man se
till att fisk- och kräftstammarna bevaras och för
kovras.

Osterbottens Ffskarförbund framhållcr, att dc
vattenförbrukare, som förorsakar skador för fisket,
borde åläggas tillräckliga förpiiktelser. 1 samband
härmed borde även dc tidigare förpliktelsema
justeras. Dc största skadorna för fisket i åarna har
förorsakats av att vattncn förorcnats och utbyggts
för mycket, så att vandringsfiskcn inte mera har
kunnat föröka sig. Förbundet förutsätter, att man
vid planens förverkiigande fäster uppmärk
samhet vid sådana åtgärder för skydd av vatten
dragen som samtidigt främjar fiskproduktioncn.
Sydösterbottens Naturskyddsfdrening framhål
1cr, att fisket i Kyro älv bör åtcrupplivas. Region
planeförbundet för Vasa iän anser, att man för
Kyrö älv bordc skapa ctt gemcnsamt obscrvations
system, där också dc fiskeriekonomiska förpiiktel

6 4O64O2O45f
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serna beaktas.
Bem. förutsättningarna för fiske borde för
bättras på de ställen inom området, där de är
bäst. Uppföljningen av åtgärdernas verkningar
borde intensifieras.

Kuortane kommun påpekar, att i motsats till vad
som framläggs i pianen har stammen av mujka och
gös i Kuortaneenjärvi i avgörande grad minskat
under de senaste 10 åren.

Bem. 1 pianförslagets åtgärdsrekommendationer
föreslås att en fiskevårdsplan för sjön skall upp
göras, där åtgärder för att vitalisera försvagade
fiskstammar kan beaktas.

Havsforskningsinstitutet framhåiler, att man för
att trygga havsöringsstammen i Lappfjärds å borde
vidta de åtgärder som föreslås i punkt D 1 3.42
utan att invänra en skyddsplan. Sydösterbottens
Naturskyddsförening föreslår, att bottendam
marna och andra hinder för vandringsfisken att
stiga skall avlägsnas från Lappfjärds å. Regionpla
neförbundet för Vas. Jan påpekar, att en detaljerad
pian för fiskodling i Lappfjärds å borde uppgöras
snarast möjligt. Sydosterbottens Naturskyddsföre
ning framhåiler, att fömtsättningarna för husbe
hovs- och fritidsfiske bör tryggas med tiilräckliga
fiskplanteringar och skyddsåtgärder och att Lapp
fjärds å skall förses med bestämda platser för sport
fiske.

Bem. De faktorer som inverkar pä fiskstammen i
Lappfjärds å bör enligt arbetsgruppens åsikt i sin
helhet utredas i samband med den generalplan
för åns vattenskydd som skall uppgöras.

Sydösterbottens Naturskyddsförening anser, att
stammen av nejonögon i Tjöck ä samt områdets
havsfiske borde tryggas. Sydösterbottens Natur
och Miljö instämmer i arbetsgmppens förslag om
att stärka kräft- och nejonögestammen i Tjöck ä,
men anser att också fiskstammen bör stärkas.

Bem. Principerna är i enlighet med pianförslagets
rekommendationer. Vattnets kvalitet i ån staller
dock vissa begränsningar, som borde utredas.

Malax kommun anser, att möjligheter till fiskod
ling borde skapas i Malax ås nedre lopp. Miljö
vårdsnämnden i Kristinestad samt Sydöster
bottens Natur och Miljö framhåller, att också
fiskstammen i Storsjö träsk borde stärkas.

Osterbottens Fiskarförbund anser att rekommen
dationerna beträffande fiskerihushållningen inte
träffar rätt, eftersom man för planeringsområdet
borde uppgöra en pian för vattnens utnyttjande för
fiske.

Bem. 1 planförslaget har uppgörandet av fiskeri
hushållningsplaner rekommenderats för att
fisket bättre än för närvarande skail kunna
beaktas vid pianeringen av vattnens användning.

5.5 Vattenkrafthusliållningen

Statsrådets kansii anmärker, att ett ökat till
varatagande av vattenkraften borde sammankopplas
med utvecklingsperspektiven för hela energihushåil
ningen, och fortsätter, att sådana vattenkrafts
projekt som ldart betjänar mängahanda användnings
former för vattendragen vore fömuftiga att rea
lisera. Detta kräver likväl tilläggsutredningar.
Regionplaneförbundet för Vasa iän anser, att de
små kraftverkens ändamålsenlighet borde övervägas
ur ett vidare perspektiv innan beslut om deras byg
gande fattas. Sähköntuottajien Yhteistyövaltuus
kunta understtyker behovet att tiilvarata vatten
kraften samt åtgärder som tar sikte därpå. Vid över
vägning av ett vattenkraftsprojekts lönsamhet bör
jämförelsen mcd pä annat sätt producerad elkrafts
produktions- och överförmgskostnader göras sä att
vattenkraftens specieila fördelar på ett sakiigt sätt
beaktas. Det föreligger inte några skäl för att för
dröja att projekten förs framåt. Inrikesministeriet
anser inte, att försiaget om mera ingäende under
sökning av vissa åtgärder i avsikt att öka utnytt
jandet av vattenkraften träffar rätt. Enligt minis
teriet är på basen av uppgifterna i planförslaget
nyttan av ifrägavarande projekt för ett ökat utnytt
jande av vattenkraften sä liten, att ett eventuelit
beslut att undersöka projekten i detalj borde
sammankoppias mcd en mera omfattande plan för
användning och produktion av energi.

3cm. Krafthushällningen är en användningsform
för vattendragen. Vid vattenkraftens utbyggnad
borde man utöver energipolitiken pä riksnivå
även beakta regionekonomiska och miljöfak
torer. Utbyggnaden av vattenkraft borde basera
sig pä dc fördelar som dess användning medför
anpassade till andra användningsformer.

Enligt statsrådets kansli är det inte iätt att av de
rekommendatjoner beträffande krafthushållningen
som framläggs i separata totalpianer biida sig en
helhetsuppfattning om humdan man har tänkt sig
den mcd vattenkraft alstrade energins totala andel
av den energi som produceras. Av planen framgär
inte heller hur man förnuftigast borde fördeia den
energi som alstras mcd lokal vattenkraft mellan
olika planeringsområden. Av dessa orsaker har
rekomjnendationerna att öka utvinningen av vatten
kraft i olika totalplaner blivit relativt fragmenta
riska och delvis omotiverade. MaataJoustuottajain
Etelä-Pohjanmaan Liitto anser, att byggandet av
konstgjorda sjöar som huvudsakligen är till nytta
för krafthushällningen medför oskäiigt stora för
luster för jord- och skogsbmket. Industrins
Centraiförbund framhäller, att förslaget till total
pian beträffande utvinningen av vattenkraft endast
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borde framlägga olika alternativ för de sätt på vilka
kraftproduktionen kan ökas och vad det kostar.
VA-avdelningen vid Vasa stads byggnadskontor
framhåller, att krafthushållningens fördeiar borde
beaktas endast, ifail man i pianer för mångsidigt
utnyttjande av vattnen konstaterar, att man vid
tilifredsstäliandet av andra intressen även kan ut
nyttja vattenkraft och inte tvärtom. Osterbottens
Fiskarförbund anser inte rekommendationema för
en fortsatt utbyggnad av vattenkraften riktiga,
utan påpekar att den vattenkraft som man skulle
producera inom området saknar betydelse. Inrikes
ministeriet anmärker, att man vid bedömningen av
en utbyggnad av vattenkraften i Sydösterbotten
bör fästa specieii uppmärksamhet vid de miljö
skador som byggnadsåtgärderna medför.

Bem Åtgärdsrekommendationerna för krafthus
häliningen som i pianförsiaget framlagts skilt för
varje vattendrag är inte fragmentariska utan
sammankoppiade till en mångskiftande använd
ning av hela vattendraget. Vid pianeringen av
konstgjorda sjöar försöker man i mån av möj
lighet minimera skadorna för jord- och skogs
bruket. Några åtgärdsrekommendationer som
enbart skuile ha berört krafthushållningen har
inte framlagts i planförsiaget, utan endast
rekommendationer att undersöka sådana projekt
som betjänar många användningsformer. Av
denna orsak har inte heller aiternativa lösningar
eller dylikas kostnader framlagts. Aitemativen
samt deras verkningar och skador på miijön
kommer att utredas mera ingående i general- och
projektplaner samt i de vattenrättsiiga syneför
rättningarna. Vid jämförelsen av fördeiarna
bör man då även beakta sådan nytta och skada
som inte kan mätas i pengar, såsom synpunkter
på skyddet av natur- och kuiturlandskap.

Regionplaneförbundet för Vasa iän anser det inte
ändamålsenligt att ta Jeppoforsarna i bmk. Ut
byggnad av Huhdankoski och Lankilankoski kan
åter inte förordas på grund av bosättningens när
het. Det kraftverksbygge som föresläs ovanför Mä
kelänkoski kunde ännu undersökas. Regionplane
förbundet stöder inte det aiternativ där forsarna i
Tiistenjoki sammanförs till ett enda kraftverk. På
grund av bosättningen vid åstränderna borde man
också avstå från tanken att ta i bruk Sarvikas och
Palomäki forsar. Man bör avstå från tanken att
effektivera regieringen av sjöarna i Lappo ås vatten
drag, eftersom de är av stor betydeise för rekrea
tionsbruk.

Bem. 1 nästan aila forsar på området har i tiden
byggts dammar för vattenkraftverk, kvarnar och
sågverk. Med teknikens utveckling har deras
ekonomiska betydelse närapå utraderats och en

stor del av dem är förfailna och även deras
vattenbyggnader är i många fail söndriga. De
kan iikväi vara av lokal betydelse bl.a. för utjäm
ning av elkonsumtionstoppar. De forsar som har
ett högt skyddsvärde bör bevaras outbyggda.
Det främsta ändamålet med justeringen av
Lappo ås reglering är att höja dess rekreations
värde. Man har avstått från tanken att bygga
Tiisti bassäng.

Vasa stad framhåller, att målet för krafthushåil
ningen borde vara en mångsidig användning och att
man från målsättningen borde siopa en ökning av
kraftutvinningen genom att terrassera Kyro älvs
nedre iopp. Regionpianeförbundet för Vasa iän
anser, att det inte är ändamålsenligt att utnyttja
vattenkraften i Kyro älvs övre och nedre lopp på
gmnd av de små failhöjderna.

Bem. Kyro äivs vattenkraft är delvis utbyggd.
Arbetsgmppen har i sin rekommendation före
slagit att möjligheterna till en ökning av regle
ringen i Kyro älvs övre lopp undersöks. Terrasse
ringen av älvens nedre lopp blir beroende av fors
ägarnas bedömning.

Regionplaneförbundet för Vasa Iän anser, att
eftervården av miljöförändringarna kring Kirkon-
koski och Kylänpää kraftverk borde skötas på kraft
verksboiagets försorg. Sydösterbottens Natur
skyddsförening framhåller, att man måste beakta
landskapsvärdena vid utbyggnaden av vatten
kraften.

Bem. En anpassning av de pianerade kraftverken
i Kylänpää och Kirkonkoski till vattenmiijön har
undersökts på projektplaneringsnivå. Bi.a. har
man tänkt sig att utforma slänterna och utföra
pianteringar samt att bevara Pelma kvarn och
dess forsmiijö som sammanhänger med vatten
iandskapet. Eftervården av miljöförändringarna
bör faststäiias i vattendomstoiens beslut.

Jyllinkosken Sähkö Oy anser inte planen på Lehti-
järvi pumpkraftverk realistisk och framhåller, att
den inte i sin nuvarande form borde framläggas i
totalpianen.

Bem. Lehtijärvi pumpkraftverk har framlagts
som ett aiternativ för att utjämna effekttoppar.
1 förslaget till totalpian har pumpkraftverk
nämnts som ett aiternativ för produktion av
kortvarig reservkraft. 1 åtgärdsrekommendatio
nerna omnämns inte pumpkraftverken.

Vasa stad föresiår, att i åtgärdsrekommendationer
na borde tiiläggas en punkt, där man undestryker
att vattnet från de konstgjorda sjöarna avtappas för
att tillgodose den vid vattendraget bosatta befoik
ningens och inte krafthushåilningens behov.

Bem. De konstgjorda sjöarna är pianerade enligt
principen för mångsidig användning utgående
från översvämningsskyddets behov.
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5.6 Flottning och sjöfart
Sydösterbottens Naturskyddsförening anser inte
något behov att hålla flottningsstadgorna i kraft
föreligga mcd motiveringen, att flottningen är till
förfång för annan vattenanvändning och inte mera
är av någon betydelse i regionen ens under kristid.
Upphävandet av flottningsstadgorna borde på
skyndas. Enligt forststyrelsens åsikt är sannolik
heten att flottning under kristid skulle bii aktueli i
de här vattendragen inte så stor, att det vore ända
målsenhigt att håtla flottningstadgorna i kraft efter
det flottningen upphört. Ifail ett behov av flottning
under kristid skulle uppkomma, kan man för
vattendragen fastställa nya flottningsstadgor eller
under vissa förutsättningar flotta utan flottnings
stadga (VL 5:3). På havsområdet är en i kraft
varande flottningsstadga givetvis av behovet
påkallad både tinder normala tider och kristider.
Enligt Jyllinkosken Sähkö Oy:s åsikt borde flott
ningsstadgan för Kyro älv upphävas, såsom även
nämns i pianförsiaget, eftersom älven alltid har
varit svårflottad och ännu efter terrasseringarna
innehåller rikligt mcd “hinder”. Under kristid kan
flottning, om läget så kräver, utövas längs de delar
av älven där det utan vidare går för sig. Etelä-Poh
janmaan Kauppakamari anser det inte vara be
hövligt att hålla flottningsstadgorna i kraft och
fortsätter, att det inte i detta sammanhang är me
ningsfullt att kombinera kristider och Hott
ningsstadgorna, i den mån det gäller stadgorna för
åarna. Lapuan Sähkö Oy anser att flottningsstad
gorna inte behövs ens under kristid, eftersom ut
rikeshandeln då ligger nere och transporten av
virke för inhemskt bruk kan skötas mcd gengas
bilar. Vattenföreningen anser att en flottnings
stadga för havsområdet behövs, men att åarna illa
lämpar sig för flottning. Osterbottens Fiskarför
bund anser inte att flottningsstadgorna behöver
hållas i kraft utan borde upphävas. Vattendragen
bör utnyttjas mångsidigt och effektivt.

Bem. 1 totalplanens rekommendationer är det
skäl att föreslå, att flottningsstadgorna för åarna
skall upphävas.

Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari anser att
havsbogseringens möj ligheter borde förbättras
genom skyddshamnar och uppbevaring av stoc
karna i åar och sjöar. Trafikministeriet framhåller,
att flottningens behov förutsätter att dc i istånd
sättningsplanen för Bottenhavets bogseringsled före
lagna byggnads- och utprickningsarbetena slutförs.

Bem. Arbetsgruppen är av samma åsikt som
handeiskammaren beträffande möjlighetema att
förbättra havsbogseringen och har även under
stmkit saken i pianförsiaget. Däremot samman
hänger uppbevaring av virke i åar och sjöar inga

lunda alltid mcd flottning. Om virke uppbevaras
i ett vattendrag kan det leda till att det förorenas
och kräver därför mestadels tillstånd av vatten
domstolen.

Regionphneförbundet för Vasa län anser, att
möjligheterna till båtfart borde förbättras på dc
största sjöarna. Planen uppvisar brister beträffande
farleder för småbåtstrafiken. Svenka Osterbottens
Landskapsförbund föreslår att man borde bygga
mera småbåtshamnar och att dc borde vara bättre
utrustade samt småbåtslederna bättre utprickade.

Bem. 1 planförslagets rekommendationer (del II
sida 260) föreslås, att man för att främja båtfar
ten på havsområdet bör upprätta ett basfar
ledsnät för småbåtar inkluderande småbåts
hamnar mcd erforderlig servicc. För dc största
sjöarna har föreslagits ett intensivare rekrea
tionsbruk, vilket bl.a. förutsätter att möjlig
lieterna till båtfart förbättras. Det är Iikväl skäl
att vänta mcd utgivningen av rekommendationer
skilt för varje sjö tilis djupkarteringen av sjöarna
har slutförts.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen påpekar, att
uppgifterna bcträffande trafiken på hamnarna för
gods- och passagerartrafik inte är tidsenliga. Dess
utom påpekar den, att fiera hamnar saknas på kar
torna £ 3.3/1—5. Kartorna kan komplctteras i
samråd mcd väg- och vattenbyggnadsstyrelsens
Vasadistrikt.

Bem. Hamnsituationen på kartorna £ 3.3/1—5
bascrar sig på läget år 1975. Siffrorna har främst
använts för att jämföra plancringsområdcts
sjöfart mcd siffrorna för hela landet och ge en
bild av sjöfartens utveckling i området.

Vasa stad framhålter, att dc kommunala hamnama
borde inkluderas i punkten om nuläget i kapitiet
“Flottning och sjöfart”.

Bem. Av dc kommunala hamnarna är endast
städernas hamnar av betydelse och dc har
behandlats i texten.

5.7 Översvämningsskydd och
torrläggning

Österbottens Svenska Producentförbund anser,
att planerna för översvämningsskyddet borde reali
seras brådskande och så att dc tryggar lantbmkets
behov av bevattningsvatten. För att främja lant
bruket i Osterbotten bordc också dc halvfärdiga
gmndtorrläggningsarbetena slutföras och deras
finansicringsstöd höjas ansenligt från nuvarandc
nivå. Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan
Ii itto framhåller, att man i vattendragsplaneringcn
bör gå in för att förbättra lantbrukets förutsätt
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ningar samt längs Kyro älv och Lappo å fästa hu
vudvikten vid att slutföra översvämningsskyddsar
betena. Förbundet påpekar, att regieringen av vat
tendragen borde ske med användning av de redan
existerande naturbassängerna.

Länsstyrelsen i Vasa lan anser, att alternativen
för översvämningsskyddet inte kommer tydligt till
synes. För vattendragsarbetenas vidkommande
borde man sträva till en så hög sysselsättning som
möjligt. För detta ändamål borde de regionala
myndigheterna uppgöra en totalpian beträffande
principerna för realisering av vattendragsarbetena i
samrd med jord- och skogsbmksministeriet,
vattenstyrelsen samt liandeis- och industriminis
teriet.

Bem. Också arbetsgruppen anser att det vore
viktigt med en totalpian för de nödvändiga vat
tendragsarbetena inom planeringsområdet, i
vilken samtidigt skulle ingå en utredning av
vattendragens ekonomiska användningsmöjlig
heter och rekreationsbrukets och fiskets behov
av förbättringar. En dylik plan ankommer likväl
på detaljplaneringen.
Sydösterbottens Naturskyddsförening fram

håller, att skyddet mot erosion borde fås effek
tivare än nu. Keskusmetsalautakunta Tapio
anmärker, att man vid planeringen av konstgjorda
sjöar borde beakta de tekniska möjligheterna till
skogsdikning och försöka bibehålla effekten av tidi
gare dikningar. Statens Bränslecentral (VAPO)
framhåller, att man vid planeringen av varten
ståndsregleringar borde beakta de torrläggnings
åtgärder, som bör realiseras inom vattendrags
områder med tanke på jord- och skogsbrukets eko
nomi. Detta kan även anses gälla torrläggnings
behovet inom torvproduktionsområdena. Svenska
Osterbottens Landskapsförbund anser det viktigt
att de konstgjorda sjöarna passar ihop med
naturen. Under lågvattenföringsperioden bör
vattenföringen minst motsvara värdet för medellåg
vattenföringen (MNQ).

Bem. 1 planförslaget har man strävat till att
främja översvämningsskyddet inom hela plane
ringsområdet, medan utnyttjandet av vatten
kraften kan främjas endast på de piatser, där
naturliga förutsättningar därtill föreligger. Vid
pianeringen av konstgjorda sjöar och bestäm
ningen av deras regleringsvolym borde man
beakta att översvämningarnas storlek eventuellt
kan öka på grund av torrläggningsåtgärder inom
vattendragsområdet. Planförslagets rekommen
datiner otti regieringar siktar även på att öka
lågvattenföringarna. När det gäller halvfärdiga
projekt är man tvungen att ställa lantbrukets
krav på översvämningsskydd framom målsätt
ningen om en mångsidig användning.

Etelä-Pohjanmaan Maatalouskeskus framhåller,
att man i samband med regleringarna bör beakta de
skador som en höjning av vattenståndet förorsakar
lantbruket. Oversvämningsskyddet kring Kyro älv
borde slutföras utan avbrott. VA-avdelningen vid
Vasa stads byggnadskontor anser inte de före
slagna åtgärderna för att minska översvämningsska
dorna riktiga och tillräckliga utan anser, att över
svämningsskyddet alltför starkt har sammankopp
lats med krafthushållningens intressen. Inte heller
Sydösterbottens Naturskyddsförening anser de
åtgärder som föreslagits i planförslaget för att
minska översvämningsskadorna riktiga och till
räckliga och framhåller att man för ifrågavarande
objekt borde undvika byggnadsåtgärder och hellre
gå in för att sköta jordägarnas ekonomiska för
luster via ersättningar. Maataloustuottajain Etelä-
Pohjanmaan Liitto anser slutförandet av över
svämningsskyddsarbetena kring Kyro älv vara en
viktig åtgärd samt att man borde sträva till att eli
minera översvämningarna med andra metoder än
att bygga konstgjorda sjöar.

Bem. Oversvämningarna kan till en viss gräns
avvärjas genom reglering av de redan existerande
sjöarna. De sjöar som står till buds har emeller
tid långsluttande stränder, varför en kraftig
reglering försvårar andra användningsformer. De
konstgjorda sjöarna kan regieras inom vidare
gränser. 1 de vattendrag som brukar drabbas av
översvämning är sjöarnas totala volym endast
drygt 60 Mm3 medan regleringsbehovet uppgår
till drygt 1000 Mm3.

Enligt Jyllinkosken Sähkö Oy;s åsikt borde man gå
in för att bygga flera konstgjorda sjöar för att
magasinera flödvatten och öka lågvattenföringarna,
och bolaget föreslår att dylika skall byggas i Kauha
joki samt i Jalasjokis övre lopp. Etelä-Pohjanmaan
Maatalouskeskus anser att Jalasjoki rensades allt
för grundligt. Därför är det nu av nöden att öka
vattentillgångarna i Jalasjokis övre lopp och Hirvi
joki genom att rensa åarnas fåror. Dessutom är det
skäl att söka lämpliga platser för magasinerings
bassänger. Jalasjärvi kommun framhåller, att man
vid vattendragsregleringen av Liikapuro bassäng
bör beakta rekreationsbruket i högre grad än nu.
Dessutom borde vattenståndet höjas och växtlig
heten mejas i Liikajärvi och Vähämadesjärvi. Re
gionplaneförbundet för Vasa län anser, att över
svämningsskyddet för Jalasjärvi—Luopajärvi samt
Hyyppä- och Voitilaområdet borde realiseras
främst genom reglering och invallning. Storkyro
kommun önskar som tillägg till åtgärdsrekommen
dationerna, att den uttorkade Viitajärvi genom att
bygga nya fördämningar kunde fås att bilda en ca
300 ha stor konstgjord sjö.

Bem. 1 planförslagets rekommendationer kons
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tateras, att en komplettering och säkring av Ja-
las- och Hirvijokis översvämningsskydd samt
Hyypänjokis översvämningsskydd är beroende
av möjligheterna att regiera åarna, som borde
utredas. Regieringen av Liikapuro har utförts på
så sätt att vattenståndsvariationerna har förblivit
små. Det tillståndsbesiut, som utfärdats av
Västra finlands vattendomstol för den konst
gjorda sjön och sjöns mångsidiga bruk, ger fulla
möjligheter härtili. Dammbyggnadsmöjligheter
na i Viitajärvi borde utredas.

Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan Liitto
anser att man helt borde avstå från bassängprojek
ten i Tiistenjoki och Kuivasjärvi i Alavus på gmnd
av de skador som de förorsakar lantbruket. Etelä-
Pohjanmaan Maatalouskeskus framhåller att den
i Tiistenjoki planerade konstgjorda sjön skulle
omintetgöra utvecklingsplanen för Lappos jord
bruk, varför en plats för sjön borde sökas på annat
håll. Länsstyrelsen i Vasa iän understryker, att
projekten för Jeppoforsarna och för Tiistenjoki
borde utredas vidare. Enligt Kuortane kommuns
åsikt bör omedeibara åtgärder vidtas för att ändra
regleringen av Kuortaneenjärvi och frågan bör inte
kombineras med Tiistenjoki bassängprojekt. Tiis
tenjoen Kalastusseura, Tiistenjoen Metsästys
seura, Osterbottens Viltvårdsdistrikt och La
puan Riistanhoitoyhdistys motsätter sig pianema
på att bygga Tiistenjoki konstgjorda sjö i Lappo.
Om bassängen byggs uttorkas åfåran längs en $ km
lång sträcka, där det finns tre ytterst forellrika for
sar, och där forellstammen åriigen har förstärkts
genom pianteringar. Avgivarna av utlåtande anser
det vara av största vikt att forsarna bevaras i sitt
nuvarande skick. Den nedanom den pianerade
konstgjorda sjön belägna skogs- och odlingsmarken
är till sin areal 500—600 ha och där finns en natur
lig stam av rapphöna. Området för den konstgjorda
sjön har använts för kennelverksamhet. Om projek
tet genomförs försvinner olika möjligheter till re
kreation (jakt, fiske, kennei). Enligt Sydöster
bottens Naturskyddsförening bör man avstå från
Tiistenjoki bassängprojekt, då det skulle tillfoga
den lokala befolkningen oskäligt stort ekonomiskt
förfång och samtidigt skada Torpparikoski skydds
objekt.

Bem. Man har övergett tanken pä Tiistenjoki
bassängprojekt. För att slutföra översvämnings
skyddet kring Lappo å och säkerställa erforder
liga bassängvolymer borde andra alternativ ut
redas.

Etelä-Pohjanmaan Maatalouskeskus framhålier,
att de pianerade regleringsåtgärderna för vattendra
gen förorsakar kännbart förfång för lantbmket
inom Lappo ås vattendragsområde.

Bem. De viktigaste användningsformerna för

Lappo ä är enligt pianförslaget översvämnings
skydd, rekreationsbruk och krafthushällning.
Huvudmålet för vattendragsarbetena är att
eliminera översvämningarna. Lappo ås översväm
ningsområde har varit 11 000 ha, varav ca 83 %
har eliminerats. Nyttan av vattendragsarbetena
tilifaller i främsta rummet lantbruket.

Ylihärmä kommun konstaterar, att översväm
ningsskyddarbetena för Ylihärmäs del redan i
huvudsakär färdiga.

Ben. Oversvämningsarbetena i Lappo å har i
tiden planerats för översvänmingar som inträffar
en gång på tjugo är. Det har visat sig behövligt
att förbättra skyddet sä att beredskap finns för
tom. en översvämning som inträffar en gäng pä
femtio år.

Kuortane kommun päpekar, att till åtskillnad frän
vad som nämns i planen har man inte ens påbörjat
översvämningsskyddsarbetena i Kuortane, trots att
översvämningsområdet uppgår till 600 ha.

Ben. Planförslaget rekommenderar att skyddet
av översvämningsområdena i Kuortanejärvis om
givning skail beaktas vid omarbetningen av pla
nen för sjöns reglering. Arbetsgruppen anser att
fömyandet av regieringen är brådskande.

Alahärmä kommun understryker, att man borde
fästa uppmärksamhet vjd att eliminera översväm
ningsområdet i Haapajärvi och att invaliningen där
borde slutföras så snart som möjligt.

Bem. Arendet omnämns i planförslagets rekom
mendationer. Utanför Lappo äs invallningsom
råde blir en areal pä ca 900 ha, vars översväm
ningsskydd kommer att utredas i de planer som
uppgörs för att säkra översvämningsskyddet av
de redan byggda invallningarna.

Etelä-Pohjanmaan Maatalouskeskus framhåiler,
att översvämningsskyddet för Lappo ås nedre lopp
och Saarimaa-området kring Kauhavanjoki bör fäs
med i arbetsprogrammet inom en nära framtid.

Bem. Också arbetsgmppen är av den äsikten att
ifrågavarande arbeten är brädskande.

Alavus stad anser, att regleringen av vattenståndet
i sjöarna i Nurmonjokis övre iopp inte borde änd
ras. 1 samband med regleringar, rensningar och
muddringar bör man trygga vattenföringen i äarna
och bäckarna även sommartid, sä att bl.a. bevatt
ningsvatten finns att tillgå i tillräcklig mängd.

Bem. 1 ändringsplanen för regleringen av sjöarna
i Nurmonjokis övre lopp bör man sträva till att
bättre trygga sjöarnas ansenliga rekreationsbmk
samt fritidsbosättningens behov och minska de
olägenheter som det gällande regleringsbeslutet
innebär för fiskstammen i form av syrebrist
mm.

Ca 30 personer som bor inom Vehkaojas in
fluenskrets har undertecknat ett utlåtande, där de
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framför skadliga faktorer, som borde beaktas vid
pianeringen av Kuivasjärvi konstgjorda sjö. Om
detta projekt realiseras ändras riktningen för vatt
nets avtappning, vilket i avgörande grad förändrar
deras odiingar. De motsätter sig att avtappningen
av vattnet från Vehkajoki fiyttas till Kontolampi
och därifrån vidare till Kuivasjärvi och framlägger
sina motiveringar härför. Karsinankosken Sähkö
Oy påpekar, att Kuivasjärviområdet är ett skyd&
område (sida 250, punkt 7.3), som inte borde för
störas med en bassäng, eftersom nyttan härvid biir
mindre än skadan.

Bem. Pianeringen av Kuivasjärvi konstgjorda sjö
är inte aktueli.

Malax kommun framhåller, att variationerna i
Malax ås vattenföring bör utjämnas genom att
bygga en regleringsbassäng och att förslaget till
totalpian för Malax kommuns vidkommande bör
realiseras brådskande. Sydösterbottens Natur
skyddsförening påpekar, att den inverkan som
förverkligandet av skogsdikningar på 9 000 ha kan
komma att ha på Malax å/Laihela å i form av över
svämningar bör förhindras. Kommunen påpekar
även att regieringar av de små vattendragen vid
kusten (Oravais å m.fl) är onödiga samt att man
bör avstå från projektet för Isokorpi konstgjorda
siö.

Bem. Typiskt för de små vattendragen i Oster
bottens södra del är deras sjöfattigdom och
stora variationer i vattenföringen, som speciellt
under tider av lågvattenföring framträder i form
av vattenbrist. Dessutom är nederbörden inom
ornrädet ofta knapp under växtsäsongen, vilket
är till förfång för bl.a. vattentäkten från åarna.
Ett av de huvudsakliga målen för de utförda vat
tendragsarbetena och de aktuella pianerna har
varit att öka lågvattenföringen. Detta är till
nytta bl.a. för vattnens rekreationsbruk, för vat
tenförsörjningen och för fisket. De smä vatten
dragens översvämningsområden stiger till över
8 000 ha, varav ca 70 % har eliminerats genom
vattenståndsregleringar. En utgångspunkt för
planeringen av konstgjorda sjöar har även varit,
att det ökade flödvattnet på grund av skogsdik
ningarna kan aviedas till dem. Isokorpi bassäng
ingår inte i regleringsplanen för Malax ä. Upp
märksamhet bör fästas vid skogsdikningarna.
Osterbottens Svenska Producentförbund,

Töcks lokalavdelning motsätter sig planens
förslag att reglera Tjöck å och överföra en del av
dess vattenföring till Närpes å samt föreslår, att
nedersta delen av Tjöck å förenas med Pjelaxfjär
den i Närpes, varvid den skulle komma att utgöra
en bra sötvattenreserv för pappersindustrin i
Kaskö. Närpes kommun påpekar, att det inte är
möjligt att bygga en konstgjord sjö i Lillträsk, ef

tersom det finns grundvattenförekomster på områ
det.

Bem. 1 planförslaget har ett behov av att öka
regleringen av Tjöck å konstaterats föreligga.
Användningen av Pjelaxfjärden som sötvatten
bassäng är enligt arbetsgruppens åsikt i dess
nuvarande skick inte motiverad, eftersom om
rådet har ett ansenligt rekreationsvärde, vilket
för sin del skulle begränsa bassängens använd
ning för vattenförsörjning. för att trygga vat
tenförsörjningen till områdets skogsindustri har
igångsatts en regional generalplanering, där olika
alternativ behandlas noggrannare. På Lillträsks
område finns en för vattenförsörjningen viktig
grundvattenförekomst, varför dess användning
som konstgjord sjö åtminstone inte i detta skede
är motiverad.

5.8 Skydd och vård av
vattenlandskap och vattenmiljö

Inrikesministeriet framhåller, att det är skäl att i
planerna mera än brukligt betona landskapsfak
torer, eftersom ådalarna och deras bosättning inom
planeringsomrädet utgör en värdefull landskaps
miljö. Detta betyder att det vore skäl att i högre
grad samarbeta med främst länsstyrelsen och
regionplansförbundet. Om man önskar öka
planernas detaljrikedom är i synnerhet kommuner
nas medverkan viktig.

Bem. 1 planförslaget har de inventerade land
skapsobjekten framlagts vattendragsvis som
grupp 7. Dessutom föreslås en noggrannare
inventering samt uppgörande av vård- och
skyddsplaner för dessa objekt. Inventeringen har
gjorts i samråd med kommunerna, och det är
skäl att i framtiden utföra den på samma sätt.
Efter planförslaget har inrikesministeriets inven
tering av riksviktiga kulturhistoriska miljöer
samt jord- och skogsbruksministeriets land
skapsbetänkande blivit färdiga. En målsättning
har varit att de nya vattenbyggnaderna så natur
ligt som möjligt borde sammansmäha med det
omgivande landskapet.

Vattenföreningen framhåller, att byggandet av
bottendammar inte kan rekommenderas eftersom
de förstör naturforsar.

Bem. Avsikten med att bygga bottendammar är
främst att minska förefintliga olägenheter. De
skyddsvärda forsarna borde man försöka bibe
hålla outbyggda.

Kristinestad anmärker, att man till åtskillnad från
vad som sägs i bilaga E 3.8/1 inte inriktar några
speciella vattenskyddsåtgärder på Härkmeriviken.
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Dessutom, fortsätter staden, har som stöd för
naturskyddsåtgärder uppräknats en alltför stor
mängd lagar. Deras mångfald har gjort dem så
svårtolkade och ouppnåeliga, att miljöskyddsla
garna redan en längre tid inte mera har iakttagits.

Svenska Österbottens Landskapsförbund
påpekar, att förteckningen över skyddsobjekten är
ofullständig. Jordägarna borde informeras och
kommunerna borde uppgöra skyddsplaner.

Bem. Pianeringen av skyddet av vattenmiljön är
inte någon uttrycklig uppgift för vattenförvaft
ningen utan för andra myndigheter. De med vatt
nen sammanhängande objekten har i samband
med totalpianeringen inventerats, för att de skall
kunna beaktas vid vattendragsplanering och
-byggnad. För pianeringen av vattenanvänd
ningen är det viktigt att skyddsobjekten är
kända, och detta är orsaken till att pianförsiaget
rekommendar en fortsatt inventering och
precisering av skyddsobjekten. Naturskydds
myndigheterna har efter det planförslaget upp
gjordes utarbetat olika skyddsprogram, bl.a. för
skydd av fågelvatten och åsar.

Ilmola kommun föreslår, att på sida 177 i pian
försiaget till förteckningen över skyddsobjekt
skulle tilläggas hängbroarna vid Röyskylä, Palonky
lä, Liinaniemi och Suomula. Väg- och vattenbygg
nadsstyrelsen anser inte att den i Ilmola belägna
heiheten som biidas av Koskenkorva järnvägs- och
landsvägsbroar är värd att bevaras och föresiår att
såsom museibro bevara den gamia stenbron i Han
nula i Storå. Nikkola hängbro är av landskapligt
värde men svår att sköta och en eventueli renove
ring av bron i dess nuvarande form är oekonomisk.

Bem. Planförslagets förtcckning över dc objekt
som lämpar sig för skydd anger läget år 1976.
Dc objekt som bäst lämpar sig för att restaure
ras och bevaras borde väljas på basen av fortsatta
studier och för dem uppgöras restaurerings- och
vårdplaner.

Enligt Museiverkets åsikt borde fornlämningarna i
pianen avskiljas till en separat grupp av skydds
objekt, eftersom de är fredade direkt med stöd av
lagen om fornminnen (295/1963). Förteckningen
över skyddsobjekten bör utvidgas till att omfatta
dc längs ådalarna gmpperade kulturhistoriskt cller
landskapligt värdefulla bosättningscentra, såsom
ådalsbyarna i t.ex. Ilmola, Ylistaro och Lillkyro
samt dc industrihistoriskt värdefulla minnesmär
kena såsom Ostermarks bruksområde i Seinäjoki
och Kimo bruksområde i Oravais. Vid gransk
ningen av förteckningen övcr skyddsobjekt borde
Vasa läns regionplaneförbunds inventering av kul
turhistoriska objckt tas till utgångspunkt.

Bem. Ett omnämnande av dc skyddsobjekt som
utgörs av förhistoriska fornlämningar ingår på

sida 90 (del 1). På gmnd av materialets omfång
har någon förteckning över objekten likväl inte
prcscnterats, utan man har hänvisat till Musei
verkets förteckningar. Material har också insam
lats till•Vasa vattendistrikts vattenbyrå, där det
står till förfogande i samband mcd plancring och
byggnad av vattendragen, avgivanden av
utlåtande mm. Det fortsatta utarbctandct av
planer för vård och skydd av vattcnmiljön bör
ske i samråd mellan olika myndighctcr.

Enligt Sydösterbottens Naturskyddsförenings
åsikt bör dc goda fågclvattncn bcvaras orörda.
Kuivasjärvi i Alavus bordc bevaras som fågclvatten
i naturtillstånd. Uppmärksamhct bör fästas vid
skyddet av havsörnen, harren och vikarcn. En
kartläggning av dc små vattendragen och dc ut
satta fiskarterna såsom bäckforcllcn samt dcras förc
komstplatscr bör i brådskandc ordning genomföras.
Dc vattendrag som nämns i skyddsvattenarbcts
gmppcns bctänkandc bör snabbt få dctaljerade
skydds- och vårdplaner. 1 plancn har cj alis
myrarna bchandlats. Stammarna av bäckforcli i
Kyro älvs, Lappo äs och Storå ås övre iopp bör bli
spccialskyddsobjekt. Kartläggningcn av dc mcd
vattenmiljön sammanhängandc objcktcn borde fort
sättas omcdelbart, varvid forsarna i Sydöster
botten samtidigt borde invcntcras på ctt sätt
som utredcr deras betydeise för naturskydd och
rekreationsbmk.

Bem. 1 pianförsJaget har skyddsobjektcn bland
myrarna och myrtjärnarna behandlats som en
särskild gmpp (gmpp 4, sida 88, dcl 1). Objektcn
har medtagits endast i det fail, att deras använd
ning direkt sammanhängcr mcd vattenanvänd
ningen. Skyddsobjckten borde bli förcmål för
fortsatta utredningar. Vid utrcdningen av fisk
stammcn i vattendragcn bordc man samtidigt
utrcda skyddet av sälisynta djurartcr.

Keskusmetsälautakunta Tapio anscr det vara en
brist att dc myrmarkcr som rcserverats för natur
skydd intc framgår av planförslagcts karta.

Bem. Ifall myrarnas användning dirckt ansluter
sig till vattcnanvändningcn framgår deras posi
tion av kartan (se tidigare).

Sydösterbottens Naturskyddsförening kräver
noggranna dircktiv för skogsdikningen för att
hindra erosion av sandjordarna i Lappfjärds ås
vattendragsområde.

Bem. Direktiven bör uppgöras t.cx. i den gcne
ralplan för vattcnskyddct i Lappfjärds å som re
kommenderats i planförslagct.

Sydösterbottens Naturskyddsförening fram
håller, att skogarna i skärgårdcn bör bchandlas
varsamt. Glosjöarna samt dc sanka ställen som har
uppstått till följd av landhöjningen bör skyddas. 1
planförslaget fastställs (sida 89, dcl 1), att gio



89

sjöarna hör till de enligt den sk. skyddsvattenarbets
gruppens betänkande internationelit betydelsefulla
objekten. Sjöarna utgör ett värdefullt forsknings
objekt på grund av sin fauna och sin fiora. En del
av de sanka markema ingår i jord- och skogsbruksminis
teriets fågelvattenarbetsgrupps betänkande.

Regionplaneförbundet för Vasa iän betonar,
att specieil uppmärksamhet borde fästas vid
bevarandet av naturen och vattenmiljön kring Kyro
älv.

Bem. Inom Kyro älvs vattendragsområde har i
pianförsiaget inventerats 66 för skydd av vatten
miljö och vattenlandskap lämpade objekt, som
bl.a. bör beaktas vid vattendragsplaneringen.

Lappo stad anser, att Huhdankoski på grund av
sitt läge i tätorten är ytterst värdefull, varför man
bör förhålla sig försiktigt till att rensa och ändra pä
forsen.

Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan Liitto
framhåller, att ifali sådana skyddsåtgärder för land
skap eller vattenmiljö realiseras, som förorsakar en
enskild odiare förfång eller skada, bör odlaren till
fullo ersättas. Etelä-Pohjanmaan Maatalouskes
kus påpekar, att lantbruket inte bör belastas med
extra kostnader för att hålla Lappfjärds å ren och
inte heller med några särskilda åtgärder för att
begränsa sin produktion. Bötom kommun anser,
att medtagandet av Lappfjärds å i Project Aqua
medför stora krav på dem som bor vid åns avrin

ningsområde samt kostnader, som inte torde
komma att tillräckiigt ersättas.

Bem. Att ett vattendrags utväljs till Project
Aqua-vattendrag förutsätter ännu inte i och för
sig att verksamheten inom vattendragsområdet
skulle beläggas med strängare bestämmelser,
utan härför krävs vattendomstolens beslut enligt
1:21 i vattenlagen.

Svenska Österbottens Landskapsförbund stöder
de skyddsåtgärder som pianen föreslår för Lapp
fjärds å, men tiiiägger att staten borde stå för de
extra kostnader, som en eifektivare rening medför.

Österbottens Svenska Producentförbund
anser, att skyddsplanen är överdimensionerad och
att bl.a. Mickelsörama borde avlägsnas från natio
nalparksobjekten i enlighet med statsrådets beslut
hösten 1977.

Jyllinkosken Sähkö Oy framhåller, att det
synbarligen inte är skäl att i alltför hög grad utöka
antalet skyddsobjekt och -områden.

Bem. 1 pianförslaget har framlagts en förteck
ning över de objekt, som enligt arbetsgmppens
åsikt bör skyddas. De objekt som bäst lämpar
sig för skydd bör utväljas i samband med en
mera detaljerad planering och beslutsfattning.
Skyddet av Mickelsörarna blir i första hand
beroende av naturskyddsmyndighetema och
jordägama.
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1. INLEDNING

Totalplaneringsområdet för vattenanvändningen i
Osterbottens mellersta del omfattar avrinningsom
rådena för Kovjoki och Pöntiönjoki och dc mellan
dem belägna vattendrag som rinner ut i Bottenvi
ken samt motsvarande del av kusten. Karaktäristis
ka drag för planeringsområdet är att sjöarna är
fåtaliga, små och grunda, och åarnas vattenföring
till följd härav ojämn. Dessa faktorer försämrar
vattendragens användbarhet bl.a. för rekreation
och som utsläppsplats för avloppsvatten medan dc
å andra sidan förorsakar skadliga översvämningar.
Ett karaktäristiskt drag kan också anses vara
vattendragens höga humushalt och sulfatbelast
ningen på vattendragen av alunjordarna vid kust
området. Alla dessa omständigheter har lett till att
vattendragen i planeringsområdet i jämförelse mcd
många andra delar av riket har ett betydligt större
behov av restaurering oa. byggnadsarbeten.

Största delen av planeringsområdets befolkning
är bosatt i kustområdet. Då dc högkvalitativa
grundvattnen i ailmänhet är belägna i inlandet, har
man inom planeringsområdet byggt och måste fort
farande bygga långa stamvattenledningar för att
tillgodose bosättningens vattenbehov. Man nödgas
också använda ytvatten som råvattenkälla för
samhällenas vattenverk. Vattenförsörjningen för
den industri på området som förbrukar rikligt mcd
vatten baserar sig på användning av vatten från den

närhet byggda sötvattenbassängen Larsmo—
Ojasjön. Belastningen från områdets avloppsvatten
riktar sig av dessa orsaker till en ansenlig del mot
kustvattnen. Kustområdet mcd sin skärgård utgör
till sina användningsmöjligheter en ytterst betydel
sefull vattentillgång exempelvis för rekreation och
fiske.

Arbetsgruppen och delegationen

Vattenstyrelsen tillsatte år 1974 en arbetsgmpp för
att uppgöra en totalpian för vattenanvändningen i
Osterbottens mellersta del. Till ordförande för
arbetsgmppen utsågs äldre ing. Age Ahnger från
vattenbyrån vid Karleby vattendistrikt och till
mediemmar äldre ing. Asser Typpö, yngre ing.
Mauri Korhonen, ing. Unto Saukko och limnolog
Sinikka Jokinen från vattenbyrån vid Karleby
vattendistrikt, dipl.ing. Simo Ventonen från
vattenstyrelsens planeringsbyrå för älvarna i
Osterbotten och yngre ing. Jussi Luoma från
vattenbyrån vid Vasa vattendistrikt.

Senare, då yngre ing. Mauri Korhonen och yngre
ing. Jussi Luoma övergick till andra uppgifter, ut
sågs till arbetsgruppen yngre ing. Raimo Rantalahti

från vattenbyrån i Karleby och äldre ing. Reino Ee
rola från vattenbyrån i Vasa. Som arbetsgruppens
sekreterare har fungerat dipl.ing. Esko Lakso och
under hans frånvaro dipl.ing. Heikki Nikkarikoski,
bägge från vattenbyrån vid Karleby vattendistrikt.

På vattenstyrelsens försorg tiilsattes en
delegation representerande olika myndigheter,
näringsgrenar och intressegmpper för att följa mcd
totalplaneringens framskridande, ge impulser och
framföra synpunkter från vattenförbrukarhåll.
Delegationen sammankom under planeringsarbetets
förlopp inalles 5 gånger. Dess sammansättning var
densamma som för totalplaneringen av vatten
användningen i Osterbottens södra del (se del 1 in
ledning).

Arbetsgruppen har vid utarbetandet av sitt plan
förslag anlitat följande utomstående sakkunniga:
Kala- ja Vesitutkimus Oy och Pohjanmaan Kalasta
jaseurojen Liitto (utredningar i fråga om fiskerihus
hållningen), fil.kand. Esko Räsänen (utredningar
gällande skydd och rekreationsbmk), Oulun Yli
opisto, Bottenvikens forskningsstation (utredning
av förutsättningarna för en vitalisering av natura
hushållningen i Lehtisjoki), dipl.ing. Hamilkar
Aalto (utredning av förutsättningarna för utbygg
nad av områdets vattenkraft), Ingenjörsbyrå Jaak
ko Pöyiy & Co (utredning om träförädlingsindust
rins avloppsvatten) samt fil.kand. Harri Hongell
(utredning om vattenfåglarna).

Planens skeden

Arbetsgruppens förslag till totalplan för vatten
användningen blev färdig i slutet av år 1977. Den
publicerades i två delar i vattenstyrelsens rapport
serie mcd nummern 123. Dessutom uppgjordes ett
finsk- och svenskspråkigt sammandrag av planför
slaget. Förslaget presenterades i form av en utställ
ning i Karleby, Jakobstad, Kannus, Kaustby och
Lappajärvi. Planförslaget sändes på remiss till
inalles 96 statliga myndigheter, kommuner, organi
sationer och företag. Sammanlagt 69 utlåtanden
inkom. Ett sammandrag av remissrundans kritik
och arbetsgmppens bemötanden framläggs som
bilaga till pianen.

Vattenstyrelsen har i sitt plenum 21.2.1979
behandlat och godkänt samt i sitt pienum
15.11.1982 efter omröstning reviderat planens åt

gärdsrekommendationer (kapitel 7).
öre1iggande totalpian för vattenanvändningen

i Osterbottens mellersta del är till sin framställ
ningsform betydligt mera kortfattad än arbets
gmppens förslag till totalplan. Arbetsgruppens

7 40840204511



förslag innehåller utöver dess granskning av
åtgärderna även rikligt med uppgifter om vattnens
nuvarande användning samt övrigt bakgrundsmate
rial till pianen. 1 föreliggande totalpian ligger
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tyngdpunkten däremot på en framställning av
åtgärdsalternativen och -möjligheterna. Förverk
ligandet av totalplanens rekommendationer behand
las i siutet av denna publikation i kapitel IV.
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2. PLANERINGSOMRADET

2.1 Planeringsområdets avgränsning
och förvahning

Totalplaneringsområdet för vattenanvändningen i
Österbottens mellersta del omfattar avrinningsom
rådena för de vattendrag som mellan Jakobstad och
Vasa läns norra gräns rinner ut i Bottenviken samt
motsvarande del av kusten, skärgården och havs
området. Vattendragsområdena framgår av bild
1/11 och kartbilaga 2/11 (i publikationens bakpärm).
Planeringsområdets totala areal med undantag av
havsområdet uppgår, beräknat enligt vattendrags
områdenas gränser, till ca 9 600 km2. Insjövattnens
andel av denna areal är närmare 500 km2 eller ca
5 %.

Inom planeringsområdet befinner sig åtminstone
till sina största delar 22 kommuner, av vilka två,
Karleby och Jakobstad, är städer. Esse och Purmo
kommuner har från början av år 1977 inkorporerats
med Pedersöre kommun. Kommungränserna
framgår av bild 1/11. Planeringsområdet tilihör i sin
helhet Vasa Iän samt Vasa läns regionplaneförbunds
och Västra finlands vattendomstols behörighetsom
råden. Största delen av området tillhör Karleby
vattendistrikt. Lappajärvis omgivning och den del
av Esse ås vattendrag, som ligger ovanför Lappajär
vi hör till Vasa vattendistrikt. Av kommunema i
planeringsområdet är Kronoby, Larsmo och Peders
öre svenskspråkiga. Karleby och Jakobstad städer
är tvåspråkiga och de övriga kommunerna finsk
språkiga.

2.2 Naturförhållanden och
jorddisposition

Typiskt för området är att marken sluttar från
sydost till nordväst mot havet. Områdets högsta
punkter, mera än 200 m över havsytan, befinner sig
vid vattendelaren i Soini. Ett drag som ger sin
prägel åt kusten är landhöjningen, som är störst vid
Jakobstads kust, där den uppgår till ungefär en
meter på 100 år.

Vid kusten söder om Karleby och norr om
Himango finns rikligt med öar. 1 synnerhet utanför
Lochteå är kusten jämn och saknar skärgård. Den
kuperade terrängen kring Lappajärvi sträcker sig
från Alajärvi ända till Kelviå. Typiska för denna
trakt är dess kullar som bildats av moräntäcket.
Suomenselkäs myrmarker sträcker sig kilformigt
ända till Lochteå. Kommunerna kring Lestijokis
ådal anses med undantag av Lestijärvi höra till Ka
lajokislätten, där odlingarna och bosättningen följer

de sandiga åstränderna.
Enligt den ailmänna lantbruksräkningen år 1969

fördelades jordispositionen inom området baserad
på kommunernas gränser på föjande sätt:

Åker, äng och betesmark
Skog (klass IV medräknad)
Myr och impediment
Vägar, gårdsplaner mm.

Areal Andel
km2

Sammanlagt 10 105 100

Den genomsnittliga årsnederbörden inom plane
ringsområdet uppgår till 550 mm och årsavrin
ningen till 250 mm (se bild 2/1 i totalpianen för
Österbottens södra del). Medeltemperaturen inom
planeringsområdet är ca + 3°C. Snöns vattenvärde
i mitten av mars är vid kusten i medeltal 70 mm
och i områdets östra delar 100 mm.

2.3 Befolkning och näringsliv
Folkmängden i planeringsornrådets kommuner
uppgick i slutet av år 1980 till ca 134 000. Därav
bodde 54 600 (41 %) i städerna. Befolkningsutveck
lingen åren 1960...80 och regionplansförbundets
prognos från år 1980 för åren 1985...2000 framgår
kommunvis av tabeil 1/11. Betecknande för beflk
ningsutvecklingen är dess obetydliga tillväxt både i
städerna och i nästan samtliga landskommuner. En
ligt motsvarande prognos från år 1978 skulle folk
mängden åren 1985 och 2000 vara 600. ..700 mindre
i hela området än enhigt bifogade prognos. För
kommunerna är skillnaden i regel mindre än 200
invånare.

År 1950 var områdets huvudnäring jord- och
skogsbruk, som då sysselsatte över hälften av
områdets befolkning. Är 1970 var antalet arbets
platser i jord- och skogsbruk, industri och bygg
nadsverksamhet samt servicenäringar ungefär lika
stort för alla tre grupperna. Totalantalet arbets
piatser har hållit sig praktiskt taget konstant vid ca
57 000. 1 framtiden torde antalet arbetsplatser i
jord- och skogsbmket fortfarande i någon mån
minska. Områdets industri består huvudsakligen av
industri som förädlar jord- och skogsbmkets
produkter. Också största delen av handeln är direkt
eller indirekt sammankopplad med jord- och skogs
bruket. Industrins största vattenförbrukare
framgår av tabell 7/11 och kartbilaga 2/11.

1 235
5 216
2518
1136

12
52
25
11



44

4
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TabelI 1/11. Befolkningsutvecklingen kommunvis samt Vasa 1ns regionplanef6rbunds prognos år 1980 över befolkningsutvecklingen.
TaWe 1/11. Popiilatron der’elopment by commanes.

Tttorternas Tätorternas
efo1kningsurveck1ing andel (%) Befolkningsprognos andet (%)

Past developrnent Percentage Projection Percentage
Iiving in tiving in
population poputation
centres (¾) centres (%)

1960 1970 31.12.1980 31.12.1980 1985 2000 2000

Karleby 22650 29900 33900 87 35600 38300 89
Jakobstad 14750 18800 20700 98 21600 22800 98
Alajärvi 9 700 8 750 8 650 23 8 850 9 150 32
Evijarvi 4 050 3 500 3 400 28 3 450 3 500 36
Halso 2 150 1 750 1 650 29 1 700 1 700 41
Himango 3 350 3 150 3 250 58 3 300 3 400 66
Kannus 5 750 5 100 5 350 56 5 550 5 800 63
Kausrby 3 800 3 550 4 000 48 4 150 4 350 56
Kortesjärvi 3 600 3 150 2 850 24 2 900 2 900 31
Kronoby 7 450 6 750 7 000 39 7 100 7 250 46
Kelviå 4 100 3 850 4 050 37 4 250 4 450 47
Lappajarvi 5 450 4 750 4 500 36 4 600 4 700 45
Lestijkrvi 1 750 1 400 1 050 29 1 050 1 050 38
Lochteå 3 300 3 050 2 900 37 3 100 3 200 45
Larsmo 2 500 2 550 3 100 48 3 150 3 550 55
Perho 3 900 3 200 3 150 22 3 250 3 350 33
Pedersöre 8 550 8 000 8 700 46 8 900 9 400 53
Soini 4 450 3 750 3 050 28 3 000 3 000 37
Toholampi 4 700 4 000 3 950 34 4 100 4 300 44
Ullava 1 450 1 150 1 000 — 1 000 1 000 —

Vetil 4 500 3 850 3 900 44 4 050 4 250 53
Vindala 4300 3750 3700 54 3750 3850 61

Totaft/Totat 126 300 127 700 133 800 60 138 400 145 250 66

Vasa lan/ Vaasa province 432 000 432 000 433 000 58 443 000 459 000 64

2.4 Planläggning och annan regional
planering

Regionplansförbundets förbundsfullmäktige god
kände en regionpian för Vasa läns rekreations- och
skyddsområden år 1978. Pianen stadfastes av stats
rådet 30.7.1981. Vasa läns första regionala utveck
lingsplan (LAKS) blev färdig 28.4.1978. Närapå i

varje kommun har av fulimäktige fastställda general
pianer färdigställts eller håller på att bii färdiga.
Generalpianerna gäller för det mesta också stränder
na. En särskild strandgeneralplan har uppgjorts i
Karleby, Himango och Kelviå. År 1980 fanns inom
planeringsområdet 7 000 ha stads- eller byggnads
planlagda områden, vilket urgör 0,7 % av jord
arealen.
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3. VATTENTILLGÅNGARNA

3.1 Vattendragen
Vattendragens ailmanna hydrologiska drag

Den årliga nederbörden inom området är i medeltal
550 mm, vid kusten 450 mm och i områdets östra
delar 650 mm. Den genomsnittliga årsavdunst
ningen är, bestämd med vattenbalansmetoden, ca
300 mm. Avrinningens andel av årsnederbörden är
ca 250 mm eller 8 l/s/km2.

Planeringsområdets areal beräknad enligt vatten
dragsområdenas gränser är ca 9 600 km2, varav
5,1 % sjöar. Motsvarande siffra i hela landet är
9,4 %. Inom omrdet finns åtta huvudvattendrag,
vilkas avrinningsområden täcker en areal på
200...2 600 km2 (tabeil 2/11). Med undantag av Esse
ås vattendrag, vars sjöprocent är 10,5 %, är vatten

dragen sjöfattiga. Sjöarna är i regel grunda och har
långsluttande stränder; ett undantag härvidlag är
Lappajärvi. 1 tabeli 3/11 ges uppgifter om de 15
sjöar som har en större areal än 3 km2. Inom om
rådet finns 34 sjöar större än 1 km2 och deras
sammanlagda areal uppgår till 322 km2. Antalet
sjöar större än 0,1 km2 är 211. Dessutom finns i
Perho äs vattendrag tre konstgjorda sjöar med en
sammanlagd areal pä ca 33 km2. Vid kusten har
Larsmo—Ojasjön uppdämts av havsvikar och dess
areal uppgår till ca 85 km2.

På grund av vattendragens sjöfattigdom är
variationerna i vattenföringen stora. Medelhög
vattenföringen (MHQ) beräknas i hela planerings
området stiga till 450 m3/s, medelvattenföringen
(MQ) till 75 m3Is och medellågvattenföringen
(MNQ) till 12 m3/s. Vattenföringarna i de enskilda
vattendragen framgår av tabefi 2/11.

De för olika ändamål i vattendragen byggda
dammarnas läge framgår av kartbilaga 2/11 (i pub
likationens bakpärm).

Vattendragens alimiinna tillstånd och
användbarhet

Typiskt för området är vattendragens naturliga
humusbelastning och vattnets bruna färg, som
beror på områdets rikedom på myr- och kärrmarker.
1 ådalarna finns ända upp till en höjdnivå på 80 m
sulfathaltiga jordar, som härstammar från
litorinperioden. Urlakningen av svavelföreningar
förorsakar speciellt under vårflödet en kraftig ök
ning av vattnets surhet.

Insjövattnen förorenas förutom av den naturliga
belastningen även av avloppsvatten från bosätt
ningscentra och livsmedelsindustri. Också belast
ningen från jord- och skogsbruket är betydande i insjö
vattnen. Kustvattnen utsätts för en ansenlig belast
ning från storindustrin i Karleby och Jakobstad.
Avloppsvattnet förorsakar syrebrist, eutrofiering
och hygieniska olägenheter. Också belastningen
från den spridda bosättningen och jordbruket är
betydande, eftersom de är bandformigt koncent
rerade kring ådalarna.

Vattendragens användbarhet i enlighet med dess
allmänna klassificering framgår av kartbilaga 1/11
(i publikationens bakpärm). Ifrågavarande av
vattenstyrelsen uppgjorda klassificering och
grunderna för den är refererad i kapitet 3 i totalpia
nen för Osterbottens södra del. För åarna i pia
neringsområdet är det för det mesta de hygieniska
faktorerna under perioder av lågvattenföring som
bestämmer klassen och för sjöarna senvinterns

Snömätningarna spelar en vilctig roll för översvämnbgs
prognoserna. Bild: Pertti Sevola.
Snow measurements play an important role in the
precipitation offioods. Photo: Pertti Sevola.
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Tabeil 2/11. Vatcendragsområdenas och deras viktigaste detområdens arealer, sjrikedom och vartenföring.

Tabte 2/11. Hydrologicat data about the ptanniag area.

Vatrendrag Avrinnings- Sjö-% Vattenföring2 m3/s

— delomrlde område ftow m3,’s
Drasnage basin Drainage Lake
— siibarea basin area percentace HQI,.,t) MHQ MQ MNQ NQ1/s()

km2

451) Kovjokis vattendrag 292 0,5 30 20,0 2,4 0,1 0,0

46 Purmo Is vattendrag 866 3,5 90 60 6,9 0,8 —

—Purmonjoki (södra fl.ran) 514 3,0 42,0 3,9 0,5 —

—Norijoki 327 4,6 24,4 2,5 0,3 —

—Purmo å 115 1,8 12,3 0,9 0,1 —

47 Esse ås vattendrag3 2 048 10,5 44,1 34,0 15,8 5,6
—Evtjarvis mynning 1 715 12,2 41 26 12 3,9 3,4
—Lappajrvis 1 513 11,8 28 21 10,8 4,9 3,6
—Kurejoki 651 3,4 42,0 6,5 0,7 —

—Vimpelinjoki 400 0,8 30,0 3,6 0,4 —

48 Kronoby ås vattendrag 767 4,2 81 46 6,1 0,9 —

49 Perho ås vartendrag4 2 560 2,6 280 164 24,0 2,8 1,8

—Halsuanjoki 778 2,7 84 47,1 6,2 0,9 —

—Ullava å 422 4,4 44,8 25,1 3,3 0,5 —

—Köyhjoki 305 0,5 33,6 18,8 2,5 0,4 —

—Perho å (Halsuanjoki) 552 0,7 61,5 34,4 4,6 0,7 —

5)) Kalviänjokis vattendrag 321 0,9 43,5 24,2 2,6 0,2 0,0

51 Lestijokis vartendrag 1 409 6,3 150 92 1 1,5 1,6 —

—Kannus 1 264 6,9 135 82 10,4 1,6 —

—Toholampi 806 10,7 70 6,6 1,2 —

—Lestijärvis mynning 380 20,2 9,8 5,0 3,0 1,7 0,9

52 Pöntiönjokis vartendrag 201 1,0 18,1 1,5 0,2 0,0

Dc små vattendragen vid kusten 1 130

Sammanlagt/Totat 9 594 5,2 458,3 70,8 12,2 9,7

1) Vattendragets nummer på kartan i publikationens bakpärm (kartbilaga 2/11)
mdcx on Map Appendix 2/11

2) HQ1/,() den största dygnsvattenföringen en gång på 20 år
,naxi,nurn daily flow, occurrence once en 20 years

MHQ medelhögvartenföring

inean hsgh flow
MQ = medelvattenföring

7setan finn’
MNQ medellågvactenföring

inean tow fiow
NQ1 minsra dygnsvattenföring en gång på 20 år

minimum dady fiow, ocdurrence once en 20 years

3) Enligt 1961 års reglering åren 1969... 1978
te 1969—1978 according te the 1961 fiow regutateon scherne

4) Före byggandet av dc konstgjorda sjöarna
Prior te the constructeon of the art,flceat takes

syrehalter. Lappajärvi och Lestijärvi faller på grund
av vattnets färgvärden ner till klass. 2. Åarna hör i
ailmänhet till användbarhetsklass 3. Vattenområden
som till sin användbarhet är tolerabla (klass 4) före
kommer främst i havsområdena utanför Jakobstad
och Karleby, som har förorenats av avloppsvatten.

Genomgång av vattentillgångarna
vattendragsvis

naturlig belastning. Färgvärdena kan uppgå ända
till 600 mg Pt/l och pH-värdet varierar från under
fyra till över sju. Någon inverkan av avloppsvatten
från industri eller bosättning på vattnets kvalitet
kan dock icke förmärkas. Åns användbarhet
begränsas mest av den obetydiiga lågvattenföringen
sommartid.

1 Purmo ås vattendrags nordliga gren, Norijoki
har vattenståndet i Kerttuanjärvi höjts år 1973 med
ca 0,7 m. För närvarande är sjöns areal 3,0 km2 och
dess medeldjup 1,0 m. Aven Purmo å har en hög
naturlig belastning. Dessutom belastas ån avKovjoki vattendrag är utsatt för en betydande
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Tabeli 3/11. Uppgifter om sjöar och konsrgjorda sjöar med en areal
över 3 km2.
Table 3/11. Dara about natural and artiflciat lakes exceeding 3 kin
in surface area.

Vattendrag Areal Nivå (MW)
Sjöris namn/kommun km2 m (N(,())

Drainage basin Surface Mean water
Lake/coinrnune area tevel etevation

(Ifleters above
sea tevel)

Purmo 1
Purmojärvi/Kortesjarvi 4,0 64,5
Kerttuanjärvi’/Evijitrvi 3,0 58,0

Esse 1
Evijitrvi°/Evijärvi 28,0 61,6
LappajarviU/Lappajärvi 142,0 69,4

AIajärvi’/A1ajärvi 19,9 103,4
Isoräyrinki/Lehtimitki 3,6 —

Kronoby 1
Räyringinjärvi/Veteli 4,0 85,3
Sääksjärvi/Vimpeli 3,3

Perho 1
HalsuanjärviD/Halso 7,7 119,5
Ullavanjärvi/Ullava 1 5,5 1 12,5
Patana2/Veti1 ml. 11,3 123,5<)
Venetjoki2/Ke1viå ml. 18,0 133,9” N,
Vissavesi2’/Kaustby 3,7 96,5’)

Leon joki
Lestijärvi/Lestijärvi 65,0 140,8
Lehtosenjärvi/Lestijärvi 4,0 162,2

Kuoren
Larsmo—Öjasjön °/
Larsmo ml. 85

Sammanlagt/Total 418

avloppsvatten från bosättning och från Kortesjär
ven Perunavarasto Oy. Influensen av urlakade sva
veiföreningar är kännbar i åns nedre lopp, speciellt
under översvämningsperioder. färgvärdet varierar
mellan 200...400 mg Pt/l och pH mellan 4,0...6,5.

Esse ås vattendrag är planeringsområdets
sjörikaste; av områdets areal utgör sjöarna 10,5 %.
från den största sjön i hela Osterbotten, Lappajär
vi strömmar vattnet längs Välijoki till Evijänri och
därifrån längs Esse å vidare till Larsmosjön. Vatten
draget är till sin största del utbyggt för energi
produktion och i ån finns för närvarande nio vat
tenkraftverk (kartbilaga 2/11, tabell 9/11).

Åren 1961...1975 iakttog man vid regleringen av
Evijärvi och Lappajärvi den 15.5.1950 daterade sk.
Walmans pian. Numera försiggår regieringen enligt

ett detaljerat avtappningsdirektiv på basen av
vattendomstolens tillstånd av år 1975. Vatten
ståndet i Lappajärvi har under de olika reglerings
planerna varit följande (N60-nivå):

Narurtillstånd Reglering
1927...39 1961...74
1944...58

HW 70,64 70,25 70,41
MHW 70,26 69,94 69,83
MW 69,73 68,41 69,34
MNW 69,40 68,87 68,84
NW 69,23 67,48 68,66

Vattenståndet i Evijärvi har varit följande
(N60-nivå):

Naturtillstånd Reglering Reglering
1933.60 1961...74 1975...79

HW 62,56 62,14 62,13

MHW 62,07 61,86 61,86

MW 61,62 61,62 61,60

MNW 61,30 61,33 61,32

NW 61,04 61,09 61,14

De största enskilda belastarna av Esse å är om
rådets kommuner och fyra potatismjölsfabriker.
Aven bosättningens och lantbrukets andei är bety
dande. Sjöarna förbättrar vattenkvaliteten i vatten
draget, bl.a. kvarstannar en ansenlig del av beiast
ningen med avloppsvatten och humus från dess
övre lopp i Lappajärvi. Vattnet i Lappajärvi är rela
tivt klart med ett genomsnittligt färgvärde på 50
mg PtIl. Växtnäringshalterna är rätt låga; fosfor
finns i ytvattnet 0,01...0,03 mg/l och kväve 0,3...0,7
mg/l. Vinter- och sommartid, då vattnet är skiktat,
förekommer syrebrist och tidvis total avsaknad av
syre i svackorna, vilket ökar växtnäringshalten.
Vattenkvaliteten i ån nedanom Lappajärvis utlopp
försvagas ansenligt under tider då den vid sjöns ut
lopp befiniliga potatismjölsfabriken släpper ut sitt
avloppsvatten där. 1 största delen av Evijärvi är
vattenkvaliteten likväl relativt god. Viken Kniivi
länlahti i närheten av Evijärvi tätort är eutrofierad
eftersom avloppsvattnet från Lappajärvi tätort
avleds dit via ett dammreningsverk. Också de andra
små vikarna i Evijärvi, såsom Inanlahti uppvisar
vintertid syresvinn. Evijärvis vatten varierar till sitt
färgvärde mellan 60...110 mg Pt/l. Kring Esse ås
nedre lopp finns svavelhaltiga jordar, vilkas inver
kan under översvämningstider kan sänka vattnets
pH-värde till under fem.

1 Kronoby å är vattnets kvalitet ungefär den
samma som i Purmo å. Ån belastas utöver diffu
sionsbelastningen med avloppsvatten från de cent
rala tätorterna i Kronoby och Terjärv samt från två
läderfabriker och två mejerier. Alunjordarna i vat

Reglering
1975...79

1) Reglerad sjö
Regulated take

2) Konstgjord sjö
Man-made lake

3) Ur havet uppdämd sötvattenbassäng
fresh warer karin cnncezved by dumming a sea bay

x) Arealen och höjdnivån vtd regleningens Övre gräns
Surface area and water tevel at upper regutarion ti,nit
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tendragsområdets nedre del förorsakar kraftiga
variationer i pH-värdet.

1 Larsmo—Ojasjön utmynnar Kovjoki, Purmo
1, Esse å och Kronoby 1. Deras avrinningsområden
uppgår till inalles 3 970 km2. Larsmosjön och
Ojasjön är förenade med varandra via Kronoby ås
sidogrenar samt med en förbindelsekanal, så att
deras vattenstånd kontinuerligt är på samma nivå.
Vattnet från bassängen rinner ut i havet via två
dammar (kartbilaga 2/11). 1 banken mellan sjön och
havet finns fyra båtstussar. Larsmosjön, som för
dämdes mot havet år 1961, regleras i enlighet med
variationerna i havsvattenståndet. Det vid observa
tioner uppmätta vattenståndet har växlat meltan
— 35.. .+ 80 cm (N60-nivå). De motsvarande varia
tionerna i havsvatenståndet har varit — 120...
+ 105 cm.

P1 gmnd av temporär urlakning av kväveföre
ningar har vattenkvaliteten i Larsmosjön varierat
ansenligt, den kemiska syreförbrukningen mellan
10...150 mg/l, pH-värdet mellan 4,0...7,0 och färg
värdet mellan 20.. .200 mg Pt/l. Vattenkvaliteten i
Ojasjön har följt värdena i Larsmosjön sI att
pH-värdet har varit ca 0,5 enheter lägre. Surheten
har ofta förorsakat fiskdöd och fiskflykt från
bassängen.

Sjöarna i Perho ås övre iopp befinner sig pI en
höjd av ca + 200 m. flödvattnen i Ins huvudfåra har
Ir 1965 vänts så att de rinner genom Patana konst
gjorda sjö. Ovre loppet av Halsuanjoki som
mynnar ut i Perho å har år 1960 uppdämts för att
biida Venetjoki konstgjorda sjö. Före sjögruppen i
Perho ås mellersta lopp rinner Köyhäjoki från for
dost ut i huvudfåran och där har år 1964 uppdämts
Vissavesi konstgjorda sjö. För regieringen av sjö
gruppen i Perho ås mellersta lopp har man år 1979
igångsatt erforderliga invallnings- oa. arbeten. Sjöar
nas regleringsvolym kommer inalles att uppgå till
ca 8 milj. m3. Samtidigt byggs ett kraftverk i
Kaitforsen nedanom sjögmppen. Tack vare
ovannämnda, huvudsakligen med tanke p1 över
svämningsskydd byggda, konstgjorda sjöar har
medelhögvattenföringen i Ins mynningsdel enligt
gjorda observationer minskat ca 50 m3/s och medel
lågvattenföringen ökat 1—2 m3/s (jmfr tabeil 2/11).
De konstgjorda sjöarnas viktigaste hydrologiska
data är:

Avrinningsområde km2
Areal km2
— vid Övre gränsen
— vid nedre gränsen
Regleringens
— Övre gräns (N43-nivå)
— nedre gräns
Regleringsvolym milj. m3

Patana Venetjoki Vissavesi
400 196 39

11,3 18,0 3,7
0,2 1,6 0,2

123,50 133,90 96,50
112,00 130,40 92,00
53,5 27 6,6

värden mellan 70.. .480 mg Pt/I med ett medelvärde
på ca 200 mg Pt/l. Höga värden påträffas i synner
het under översvämningsperioderna. Vattnets pH
värden varierar mellan 4,7. ..7,3 med ett medelvärde
på 6,0. 1 Ins nedre lopp försämrar bl.a. avloppsvatt
net från läderfabrikerna vattnets kvalitet. Vatten
dragets största sjöar, Halsuanjärvi, Ullanvanjärvi
och Isojärvi utsätts för en ansenhig humusbelastning
och vattnets färgvärden är i alimänhet 100.. .300 mg
Pt/l. Bl.a. i Ullavanjärvi har man iakttagit en bety
dande minskning av syrehalten vintertid. Samtliga
konstgjorda sjöar i vattendraget har kärrbotten,
varför deras botten förbmkar en stor del av botten
skiktets syre, vilket leder till att vattnet där
vanligtvis vintertid heit saknar syre. Färgvärdena i
Venetjärvi och Patana uppgår för närvarande till i
medeltal 200 mg Pt/l. 1 Vissajärvi är färgvärdet 400
mg Pt/l. Hygieniskt uppfyller de konstgjorda
sjöarnas vattenkvalitet kraven på badvatten. Bott
nens och strändernas risighet begränsar likväl deras
användning som badplatser.

Kelviå ås vatten har pI grund av diffusionsbe
lastningen ett färgvärde på fiera hundra mg Pt/l.
Inom dess avrinningsområde finns svavelhaltiga
jordar, vilket tidvis kan iakttas i form av ett sänkt
pH-värde.

Lestijoki har sin upprinnelse i Lestijärvi, varifrln
den med tairika forsar strömmar till lugnvattnet i
Toholampi. P1 en sträcka av ca 22 km är fallhöjden
65 m. Lestijärvi är inte reglerad och i dess myn
ningsdel varierar vattenföringen rätt litet, men i
Kannus däremot rätt kraftigt (jmfr tabeli 2/11).
Lestijäiwis vatten är klart, bl.a. beroende på att
vattnet kvarstannar i sjön rätt länge. Den huvud
sakiiga belastningen p1 sjön består av diffusions
belastning från dess omgivning, i synnerhet av
skogsdikning och torvproduktion. Den största
punktbelastningen p1 Lestijoki kommer från
bosättningen och mjölkförädlingsindustrin i Toho
lampi. Dessutom belastas Lestijoki av bosättningen
och jordbruket, som bandformigt koncenterar sig
kring Idalen. Ås pH-värden hIller sig i regein
också vid översvämningstider över fem, varav man
kan siuta sig att det inte finns mycket svavelhaltiga
jordar i trakten.

De små vattendragen vid kusten är kilformigt
belägna mellan de större vattendragen. Deras avrin
ningsområden uppgår med undantag av Pöntiöjoki
till mindre än 200 km2. De fiesta av dem saknar
sjöar, vilket innebär att största delen av vattnet
strömmar genom dem under vårflödet. Under
regnfria perioder och p1 vintern är strömningen
liten eller obefintlig. Vattendragens humushalt är
i regel hög. 1 de flesta vattendragen såsom i Kuikki
senoja i Kelviå förekommer tidvis att vattnet blir
klart pI grund av urlakning från svavelhaltiga
jordar.1 Perho 1 ovanför Kaustby varierar vattnets färg
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3.2 Havsområdet
Det havsområde som ingår i planeringsområdet har
Bottenvikens karga natur. Undantag utgör åarnas
mynningsområden och de områden som påverkas
av industriernas och städernas avloppsvatten.
Utanför Karleby utspäds avloppsvattnet snabbt
under tiderna av öppet vatten på gmnd av de
förmånliga blandningsförhållandena. Under vintern
kan avloppsvattnet förflytta sig långa sträckor
under isen. Några förändringar i naturtillståndet
har inte observerats utanför linjen Tankkaris
sydsida — Poroluoto. Det starkt förorenade
området sträcker sig ca 3 km ut i havet från fab
rikerna. Utanför Jakobstad finns en instängd
skärgård, där vattenbytet är obetydligt och
avloppsvattnets inverkan sträcker sig över ett
relativt vidsträckt område. Influensen av Jakob
stads avloppsvatten yppar sig närmast genom eut
rofiering i Alholmsviken och hygieniska olägen
heter i vikens södra del. Det yttersta området, som
inftueras av Oy Wilhelm Schauman Ab:s avlopps
vatten, sträcker sig till linjen Tolvmansgmnden —

Oren — Ädös sydsida. 4arnas inverkan på havet
gör sig märkbar bl.a. i form av minskad salthalt
och höjda färgvärden.

3.3 Grundvattnet
År 1971 utfördes en generalinventering av plane
ringsområdets grundvatten, vars resultat publice
rades i en riksomfattande utredning (Vatten
styrelsen 1976). Uppgifterna om grundvattenföre
komsternas avkastning har därefter kontrollerats
och på basen därav har de för vattenförsörjningen
viktiga grundvattenområdena enligt läget år 1978
fastställts och utmärkts på kartbilaga 1/11 (pubiika
tionens bakpärm). Av tabeli 4/11 framgår de för
samhällenas vattenförsörjning viktiga grundvatten
förekomsternas avkastning, kommunvis angiven.
Enligt tabellen är avkastningen inalles 71 500 m3Id,
varav 20 500 m3/d utnyttjades år 1980. Tabellen
inkiuderar resultaten av de gmndvattenundersök
ningar som utförts till och med år 1980. De rikii
gaste förekomsterna av högkvalitativt gmndvatten
är belägna i Lestijärvi. 1 Jakobstads omgivning samt
kring Lappajärvi och Evijärvi är tillgången p1 an
vändbart grundvatten minst.

Vid kusten är grundvattnet i regel mycket surt,
med ett pH-värde som rentav kan understiga 4,
och starkt frätande p1 järnrör. Vattnets järnhalt är
vanligen ca 10 mg/l men som högst till och med
över 60 mg/l. Vattnets kvalitet försämras ofta då
uttaget från vattentäkten ökas. Inåt landet biir
grundvattnets kvalitet i allmänhet bättre.

Hygieniskt är grundvattnet för det mesta klander
fritt.

Tabeli 4/11. för vattenförsörjningen viktiga grundvattenområden
kommunvis (koden hitnvisar till kartbilagan 2/11 i publikationens
bakparm).
Table 4/11. t,nportant aquifrrs frorn the paine of view of water tupply,

by cornmunes (code refrrs ts Map Appendix 2/11).

Kommun/ Uppskatcad 1 bruk
Grundvatten- avkastning år 1980
områdets kod och m 1/d m3/d
namn
Cornmnne Estimated Extracted
Code and na,ne of aqnifir yield in 1980

AIajrvi
005 01 Höyringintiarju 1 600 1 000
005 02 Porasharju II 1 000 —

005 03 Ristiharju 800 —

005 04 Porasharju III 3 000 —

005 05 Autiokangas 350 —

Evijiirvi
05201 Hietakangas 300 300

Halso
07401 Isoharju 1 500 180
074 02 Kanala 300 40
07403 Ylikylä 450 120

Himango
095 01 Sahanojankankaat 1 000 —

Kannus
217 01 Narikka 400 400
21702 Polehenmäki 600 200

Kausrby
23601 Kirkkoharju 500 415
236 51 Niemenharju 2 000 150

Karleby
20301 Scoppesharju 50 50
272 51 Patamäki 7000 7000

Kortesjärvi
281 01 Änttikangas 400 450

Kronoby
28801 Borgmossåsen 500 100
288 02 Backändåsen 1 300 200
288 03 Storåsen 3 500 600
28851 överbuggåsen 500 —

288 52 Stormossen 5 000 —

Kelviå, Ultava
315 51 Tuohikorvenmäki 780 100

Lappajärvi
403 01 Kärnänsaari 200 50

Lestijärvi
421 01 Syrinharju 3500 1 200
421 02 Parannankangas 4000 100
421 03 Kasalankangas 1 200 50

Lochteå
42901 Karhinkangas 3000 600
429 02 Sivakkokangas 600
429 13 Pesäkangas 1 200 —

429 04 Marinkainen 1 200 650
429 05 Hietakangas 1 500 1 000
429 06 Tiilipruukinkangas 750 400
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Kommun/ Uppskattad 1 bruk
Grundvatten- avkastning år 1980
områders kod och m3/d m/d
namn
Commune Estimated Extrac:ed
Code and name of aquifrr yield in 1980

Larsmo
44001 Hannula 400 200

Perho
58401 Luolakangas 1 300 100
584 02 Jngnharju 500 100
585 51 Haukkaharju 1 700 —

Pedersöre
62101 Korpunbacken 250 100
621 02 Harmala 200 100
990 51 Östermossbacken 1 750 500
59901 Sandåsen 4150 —

Soini
75901 Lintuharju 350 200

Ullava
885 01 Rahkosenharju 2 000 200

Nykarleby
89451 Hysalheden 3 500 3 000

Vetil
924 01 Hirvelankankaat 1 100 400
924 02 Sulkaharju 1 500 100
92403 Polsonharju 500 —

Vindala
93401 Porasharju 550 —

93451 Pelwkangas 1 500 100

Kalajoki, Himango
20851 Pahkala 300 80

Sammanlagt/Total 71 530 20 535

O..

5.

.

. . ‘‘ s
O O V.

.

0
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4. MÅLSATTNINGEN fiR VATTNENS ANVANDNING OCH SKYDD

4.1 Samhälleliga utgingspunkter
Den alimänna samhälleliga målsättning som har
varit utgångspunkten för totalpianeringen presen
teras i samband med totalpianen för Osterbottens
södra del i publikationens del 1, kapitel 4.1.

4.2 De alimänna utvecklingsmålen
för Osterbottens mellersta del

De alimänna utvecklingsmål som ställts närmast i
samband med länsplanering och regionplanema
presenteras likaså i lel 1, kapitel 4.2.

4.3 Speciella mål för vatten
användningen och vattenskyddet
1 Osterbottens mellersta del

Målsättningen för vattnens användning i Öster
bottens mellersta del framläggs nedan på basen av
användningsform, vitka detvis är sinsemellan
stridiga. Försök till lösning av dessa stridigheter
framlaggs i planeringen enligt användningsform och
sammanjämkningen av olika användningsformer i
kapitlen 5 och 6. 1 pianeringen strävar man till en
sådan samhällsekonomisk lönsamhet som även
beaktar i pengar svårmätbara inverkningar.

Vattenförsörjningen

Målet för bosättningens vattenförsörjning är att
tlygga tillgången på bmksvatten av god kvalitet.
Den bör om möjligt ordnas från gmndvattentill
gångar. För de för vattenförsörjningen viktiga
grundvattenområdena bör definieras skyddsåtgär
der. Vid ordnandet av vattenförsörjningen borde
man sträva till samarbete mellan kommunerna. Vid
jämförelse mellan olika alternativ bör man vid sidan
av de ekonomiska aspekten beakta även bl.a. vatt
nets kvalitet, vattenverkets driftsäkerhet och
beredskap för krissituationer.

För industrin försöker man reservera tillräckligt
med för ändamålet lämpat vatten. Sådan industri
som använder rikligt med vatten försöker man
anvisa därtiil lämpade platser för etablering. Beho
vet av bevattningsvatten tas i beaktande i pianema
för de enskilda vattendragen.

Vattnens belastning och vattenskyddet

För vattenskddets vidkommande är det alimänna
målet det, som presenterats i principprogrammet
för vattenskydd (Vattenstyrelsen 1974 och 1976).
Målet är att hindra skadliga förändringar av vatten
dragens tillstånd och vattnets kvalitet. Man strävar
att bevara alla vattendrag som en hygieniskt och
estetiskt duglig livsmiljö. De förorenade vattendra
gens kvalitet försöker man genom vattenskydds
åtgärder höja till en sådan nivå, att den fyller
kraven för så många användningsformer som
möjligt.

För att minska den belastning som vattendragen
utsätts för strävar man i första hand till att hindra
uppkomsten av avloppsvatten och till att återan
vända avfall. Återanvändning kommer i fråga
speciellt inom industrin och jordbruket. Först i
andra hand, sedan ovannämnda möjligheter har till
varatagits, går man in för behandling av avlopps
vattnet.

Målet för behandlingen av samhällenas avlopps
vatten är i ailmänhet en behandlingseffekt som
motsvarar simultanfällning. Därefter borde behovet
att effektivera behandlingen bedömas dels på basen
av utsläppsvattendragets tillstånd och användnings
behov och dels på basen av kostnaderna.

Belastningen från industrins avloppsvatten
försöker man minska genom de bästa pro
cesstekniska förbättringar och behandlingsmetoder
som är tekniskt-ekonomiskt realiseringsdugliga.
Att gifter, oljor och andra skadliga ämnen släpps ut
i vattendragen försöker man hindra så noggrant
som möjligt, likaså tillfälliga läckage och driftstör
ningar. 1 samband med nyetablering och utvidg
ning av gammal industri fömtsätts den bästa
miljöskyddsteknik som är möjlig att realisera.

Vid val av utsläppsplats är målsättningen, att av
loppsvattnet efter rening avleds till ett sådant
vattendrag eller sådan del därav, där det medför så
små olägenheter som möjligt för vattnets använd
ning och användbarhet. Man försöker också
förbättra användbarheten genom restaurerings
åtgärder som direkt riktar sig mot vattendraget.
Vatten- och avloppsförsörjningen för spridd och
fritidsbosättning strävar man till att ordna genom
anlitande av sk. naturmetoder. Också övrig diffu
sionsbelastning försöker man minska med till
budsstående medel.

Vattnens rekreationsbruk

Mlet för planeringen är att ttygga möjligheterna
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till en mångsidig användning av vatten- och strand
områdena för rekreation. Detta innebär bl.a. att en
del av strandområdena bevaras obebyggda för ali
mänt bmk och att man sörjer för en riktig place
ring av fritidsbostäderna. Vid de största sjöarna
och vid kusten går man in för att ordna nödig
seiwice för småbåtar och att minska de olägenheter
som annan användning av vattnen utsätts för av
båttrafiken genom att dirigera den till anvisade far
leder och få till stånd småbåtshamnar för att täcka
båtfartens behov. 1 åama försöker man utveckla för
dem lämpade rekreationsformer, såom kanotfärder.
För de små sjöarna och tjärnama samt bäckarna går
man i första hand in för att täcka den lokala befolk
ningens behov.

Ffskerihushållningen

Målet är att främja yrkesfisket på havsområdet
utanför planeringsområdet samt i Lappajärvi och
Lestijärvi. 1 områdets övriga vattendrag är yrkesfis
kets betydelse liten. För att upprätthålla vandrings
fiskarnas yngelproduktion försöker man bevara där
till lämpliga forsar i åarnas mynningar orörda. Pro
duktionen av fiskyngel i kustvattnen och de största
sjöarna försöker man öka mcd uppfödning i na
turnäringsdammar. Vid planeringen av åtgärder
som riktar sig mot vattendragen går man in för att
att beakta både yrkes- och fritidsfiskets behov.

Översvämningsskydd och torrläggning

Tryggandet av jord- och skogsbrukets verksam
hetsbetingelser förutsätter, att dikningar kan
genomföras efter behov. Den ansenliga ökning av
den täckdikade arealen som uppstäilts som mål för
utsätter en betydande intensifiering av grundtorr
läggningen inom planeringsområdet. Detta innebär
i dc flesta fali att nätet av utfallsdiken fördjupas till
ett djup som är tiiiräckligt för täckdikning. Genom
olika åtgärder försöker man undvika dc olägenheter
som dikningen medför, främst försämrad vatten
kvalitet och större högvattenföring.

Målet för översvämningsskyddet är att eliminera
dc återstående översvämningsområdena, där det är

ekonomiskt lönsamt. 1 några vattendrag är målet
att upprätthålla det uppnådda översvämnings
skyddet och i vissa fall även att förbättra det. Det
senare behövs i synnerhet på områden, där det
finns fast bosättning inom översvämningsområdet.

Vattenkrafthushållningen

Vattenkraftcns uppgift är att skära av elkon
sumtionstopparna. Detta förutsätter att vatten
draget är så reglerbart som möjligt. Man går in för
att terrassera vattendraget i sin heihet eller den del
därav som används för kraftproduktion i avsikt att
förhindra översvämningsskador på grund av issörja.
Då man ökar utnyttjandet av vattenkraften strävar
man till att vid sidan av energipolitiken på riksnivå
även beakta regionala ekonomiska faktorer.

Flottning och sjöfart

Inom planenngsområdct utövas numera endast
knippflottning längs kusten. Utgångspunkter för
förbättringen av bogseringsleden har varit att
underlätta utvältningen av virket i vattnet och att
säkerställa själva bogseringen bl.a. genom att bygga
skyddshamnar. Dc gällande flottningsstadgorna för
åarna borde revideras, så att dc inte i onödan
inskränker annan användning av vattnen.

Skydd och vård av vattenmiijö och vatten
landskap

Mlet är att anvisa skyddsvärda områden, som bör
skötas och bevaras i sitt nuvarande tillstånd bl.a. på
grund av sin värdcfulia elier vackra natur, sitt vat
tenlandskap eller sin fauna, mcd tanke på alimänt
studium av vattnen elier för naturvänner. Avsikten
mcd inventeringen är att kompiettera bl.a. dc
skyddsområdesplaner, som uppgjorts i samband
mcd planläggning. Vissa sjöar kunde även skyddas
mcd tanke på sin för jakt värdefulla fågelstam.
Bland gamla vattenbyggnader försöker man utvälja
rcprescntativa objekt att bcvaras för att ge en bild
av sin tids användning av vattnen.
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5. PLANERINGEN AV VATTNENS
VATTENSKYDDET

Arten och noggrannheten av pianeringen av vatt
nens olika användningsformer och vattenskyddet
refereras i början av kapitel 5 i del 1.

5.1 Vattenförsörjningen
Samhällenas vattenförsörjning

Inom planeringsområdet fanns år 1980 inalles 39
vattenverk som stod under kontinuerlig övervak
ning. Till dem var anslutna 110 000 invånare, vilket
utgör 82 % av områdets befolkning (medeltalet för
hela landet är 75 %). Ytvattnets andel av det dist
ribuerade vattnet var ca 30 %, varav Jakobstad an
vände största delen. Den genomsnittliga vatten
förbrukningen var 217 Ilinv/d, van ingår den till ail
mänt vattenledningsnät anslutna industrin (heli
landet 297 llinv/d). Industnins andel av vatten
verkens distribution var 6 %. De viktigaste stam
vattenledningarna och deras vattentäkter framgår
av kartbilaga 2/11 (i publikationens bakpärm).
TabeIl 5/11 visar prognosen för samhällenas vatten

behov åren 19$0...2000. Den hittilisvarande och
den beräknade utvecklingen för hela planerings
området är följande:

Är Ansluma personer Vattenförbrukning
m3

1971 79000 15500
1978 104000 23500
1980 110300 23900
1985 121 800 35 500
2000 134000 46200

Är 2000 beräknas befolkningen i tätorterna till
100 % vara ansluten till allmänt avloppsnät och 1

områdena med spridd bosättning 90..J00 %
beroende på svårigheten att sköta vattenförsörj
ningen privat. Vattenförbrukningen per invånare
har uppskattats enligt de grunder som framläggs i
Stadsförbundets pubiikation B 34. 1 städema har
förbrukningen uppskattats till 400 l!inv/d och för
den spridda bosättningen till 300 llinv/d.

Största delen av planeringområdet kommuner
kan år 2000 tillfredsställa åtminstone sina centrala
tätorters vattenbehov självständigt från gmndvat
tentillgångar inom kommunens eget område (jmfr
tabell 5/11). Samarbete mellan kommunerna behövs
emellertid speciellt för att ordna vattendistributio
nen på områden med spridd bosättning.

1 det följande behandlas de områden, där
samarbete i fråga om vattenförsörjningen kommu
nema emellan är ändamålsenligt eller där

OLIKA ANVANDNINGSFORMER OCH

alternativa lösningar eller problem föreligger he
träffande den framtida vattenförsörjningen. Sådana
områden är främst Karleby—Jakobstad samt Lap
pajärvis och Evijärvis omgivningar. Då Karleby
stads vattenbehov börjar överstiga de nu i bruk
varande vattentäkternas kapacitet finns det fiera
olika alternativ för anskaffning av tillskottsvatten.
De har utretts både i generatplanen för Karlebynej
dens vattenförsörjning som blev färdig år 1975 och
i senare detaljerade utredningar. Behovet av till
skottsvatten kan tillfredsställas bl.a. på följande
sätt:
— genom att infiltrera konstgjort grundvatten
— från grundvattentillgångar, genom att ta i bruk

nya i inlandet belägna förekomster allteftersom
behovet ökar (jmfr tabell 5/11 och kartbilaga
1/11)

— med vatten från Öjasjön, antingen i samarbete
med Outokumpu Oy och Kemira Oy genom
att utvidga deras gemensamma vattenverk, eller
genom att bygga ett eget ytvattenverk för
staden.

1 Jakobstadsnejden svarar Pedersöre Varten och
Avlopp Ah för anskaffningen och distributionen av
vatten inom Pedersöre och Purmo kommuner.
Bolaget köper erforderligt bruksvatten av Kovjoki
Vatten Ab, som verkar inom Nykarleby. Esse Vat
ten Ab distribuerar grundvatten till Esse kommuns
tidigare område i Pedersöre (kartbilaga 1/11). 1 Pe
dersöre räcker vattnet från de i bmk varande
grundvattentäkterna ända till år 2000. Jakobstad
tar sitt bruksvatten från ytvatten, för närvarande
från Esse ås mynning. Det finns inte titlräckligt
med grundvattentillgångar att anvisa för tryggandet
av stadens vattenbehov. 1 Larsmo kommun har
hela avkastningen från den enda kända grund
vattenförekomsten tagits i bruk och några nya före
komster har inte upptäckts.

för att säkerställa Jakobstads tillgång på vatten
speciellt under exceptionella förhållande bör en för
bindelselinje byggas till Pedersöres vattenlednings
nät ellet också borde i samarbete med Pedersöre
byggas antingen en grundvattentäkt ellen ett verk
för konstgjort grundvatten vid den på gränsen
mellan kommunerna belägna grundvattenföre
komsten i Sundby (599 01 Sandåsen). Larsmo
kommuns behov av tillskottsvatten kan fås från
grannkommunerna antingen genom att bygga en
förbindelseledning till Karleby eller till Jakobstad
eller till vardera.

Av Alajärvi, Lappajärvi och Vindala (Vimpe
Ii) kommuner är det endast Alajärvi som har några
mera betydande gmndvattenförekomster. De i
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TabelI 5/11. Antalet till kommunala vattenverk anslutna personer år 1980 samr utvecklingen av vartenbehovet år 1980.2000.
Tahle 5/11. Population served by publjc water works ja 1980 and development ja wajer demand ja 1980.2000.

Antal anslutna Vartenförbrukning3(m/d) Vattenkäfla/avkastning’ 2)

Kommun Poputation served Water ase (m3/d) Source/yjetd
Co,nrnune 1980 1980 1985 2000 m3/d

STÄDER:
Karleby 33 300 98 6 734 11 200 12 500 272 51/7000; Öjasjön

(288 52/5000; 288 03/3500)
Jakobstad 19 899 96 5 499 7 000 9 200 Esse å; (599 01/4 150)

LANDSKOMMUNER:
Alajrvi 5 004 58 953 1 560 2 210 005 01/1600; (934 51/1500)
Evijärvi 1 765 52 411 700 1010 05201/300; (Esse å)
Halso 1460 90 186 360 480 074 01/1500; 074 02/300; 07403/450
Himango 2738 85 457 770 1 100 429 06/750; 217 02/400
Kannus 4 800 90 1 521 1 360 1 870 217 01/400; 429 05/1500; 217 02/600
Kaustby 3465 87 715 770 1 280 23601/500; 236 51/2000; 885 01/2000
Kortesjärvi 2 440 85 603 580 800 281 01/400
Kronoby 6 009 86 1 180 1 560 2 040 288 01/500; 288 02/1300;

288 03/3500; 236 5 1/2000
Kelviå 3 400 85 660 900 1 400 429 04/1200; (429 03/1200)
Lappajitrvi 2 132 47 526 1 010 1 330 403 01/200; Lappajärvi

(934 51/1500; 584 51/1700)
Lestijärvi 770 73 181 190 280 421 02/4000; 421 03/1200
Lochteå 2 765 95 528 770 1 030 429 01/3000
Larsmo 2 845 92 335 790 1 090 440 01/400; Luodonjärvi
Perho 1356 43 221 520 840 58402/500; 58401/1300
Pedersöre 7 377 85 1 441 1 830 2 670 894 5 1/3500; 990 5 1/1750;

(599 01/4 150)
Soini 600 20 197 550 840 759 01/350
Toholampi 3 670 93 531 1 350 1 670 421 01/3500
Ullava 276 27 68 160 220 315 5 1/780
Veril 2 538 66 567 700 1 140 924 01/1100; (924 03/500)
Vindala 1 746 47 414 890 1 220 Lappajärvi; (934 51/1500; 584 5 1/1700)

1 medettal/
sammanlagt 110355 82 23918 35 520 46220
Average Iiota!

1) Sifferserien hänvisar till grundvartenförekomsrerna i tabell 4/11 och karrbilaga 1/11.
ode refer5 10 aquifers in Tabte 4/11 and Map Appendjx 1/11.

2) De inom parentes nämnda förekomsterna rorde ras i bruk i framtiden.
Ja pareniheses aquijers ihat wj/t probahty he exp/ojteä ja the Jiiture.

3) Vatrenförbrukningsprognosen är uppgjord på basen av 1978 års befolkningsprognos.
Estimate based on population projectioa drawn up in 1978.

4) Percentage of totat populatjoa.

bruk varande förekomsterna ger dock inte tillräck
lig avkastning för att tillfredsställa det uppskattade
vattenbehovet i framtiden. 1 Lappajärvi och
Vindala finns fiera mindre vattenverk, som tar sitt
råvatten huvudsakligen från Lappajärvi och distri
buerar det antingen obehandlat eller bristfälligt he
handiat. Vattenförsörjningen i dessa kommuner har
utretts bl.a. i en generalpian för vattenförsörj
ningen i Lappajärvis omgivning, som blev färdig år
1977. Vattenbehovet i Lappajärvi och Vindala samt
behovet av tillskottsvatten i Alajärvi kan fram till
år 2000 tiligodoses antingen med ytvatten från
Lappajärvi eller mcd grundvatten från förekoms
terna i gränsområdet mellan Vindala, Perho och
Vetil kommuner, vilkas avkastning uppgår till

inalles 4 700 m3/d. Enligt utredningama har Vindala
kommun beslutat tillgodose sitt vattenbehov från
de här förekomsterna. Stamledningen torde bli fär
dig år 1982. Lappajärvi kommun har beslutat fort
sätta vattentäkten från Lappajärvi sjö.

Dc i närheten av Evijärvi tätort belägna grund
vattentillgångarna är helt otillräckliga för att trygga
det uppskattade vattenbehovet i framtiden. Också
Vetil kommun har mcd den nuvarande vatten
täkten svårigheter att få tillräckligt grundvatten av
god kvalitet. Dessutom föreligger behov av att
effektivera och säkra vattenförsörjningen för den
spridda bosättningen i trakten.

Evijärvis behov av tillskottsvatten kan tillfreds
ställas genom att infiltrera konstgjort grundvatten
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av vattnet i Esse å. Detta försvåras likväl av att den
förekomst som kan användas till framställning av
konstgjort grundvatten är liten och av att vatten
kvaliteten i Esse å varierar med årstidema. En
annan möjlighet är att skaffa tiilskottsvatten från
grundvattenförekomsterna i Vetii tiilsammans med
grannkommunerna Veti! och Kaustby.

Den spridda bosättningens vattenförsörjning

1 synnerhet vid kusten förutsätter grundvattnets
höga järnhalt för det mesta att vattnet behandias
före sin användning som hushåi!svatten. Kvaiitets
kraven på vattnet för kreaturshushållning är de
samma som på hushåilsvatten.

Tiiigång på tiliräckligt vatten av god kvalitet är
av största vikt för den spridda bosättningen inom
planeringsomrjdet, eftersom det är iivsviktigt för
de näringar som där utövas, specieilt för boskaps
skötsein.

Industrins vattenförsörjning

Den industri som förbrukar vatten består med
undantag av storindustrin i Karleby och Jakobstad
främst av sådan industri som förädiar lantbrukspro
dukter och skinn. Dessa fabrikers vattenbehov är,
med undantag av de säsongmässigt arbetande pota
tismjö!sfabrikerna, inberäknade i vattenförbmk
ningsprognoserna per invånare (tabeli 5/11). Endast
för Toholampi kommun, där det finns livsmedeis
industri som använder rikiigt med vatten, har den
normala prognosen höts med 500 m3/d. Indust
rierna får i ailmänhet sitt högklassiga vatten från
alimänna vattenledningsnät. För kvalitetsmässigt
sekundära ändamål använder industrianlägg
ningarna ytvatten.

De fyra potatismjölsfabrikerna inom planerings
området använder under de 2—3 månader de åriigen
är i drift inalies ca 3 000 m3/d. Till största delen
sköter fabrikerna själva om sin vattenanskaffning.

Oy Wilhelm Schauman Ab och Jakobstads stad
har år 1961 byggt Larsmosjöns sötvattenbassäng
och får med vattendomstolens tiilstånd därifrån
avieda högst 5 m3Is vatten. Kemira Oy, Outokum
pu Oy och Karieby stad har år 1961 byggt Oja elier
Karleby sötvattenbassäng och får därifrån i medel
tai avieda högst 1 m3/s samt ytterligare 5 m3/s, om
det gr ut i havet som förbitappning. Larsmo—
Ojasjöns genomsnittliga inloppsvattenföring är 34
m3/s och medellågvattenföring 7,6 m3/s.

Outokumpu Oy:s och Kemira Oy:s anläggningar
i Karleby tar tillsammans i medeltal 1,5 m3/s vatten
från Ojasjön, varav produceras 7 000 m3/d vatten
som minst motsvarar kvalitetskraven på hushålls

vatten. Dessutom använder fabrikerna ca 7 m3/s
havsvatten för kyining. Oy Wilhelm Schauman
Ab:s anläggningar i Jakobstad tar från Larsmosjön
1,5...2,0 m3/s process- och kyivatten.

Det är svårt att uppgöra en prognos för den i
Karleby---Jakobstadsnejden befintiiga storindust
rins behov av sötvatten. Därför har man i totalpia
nen utrett alternativa möjiigheter att skaffa till
skottsvatten till området utöver de 6 m3/s som vat
tendomstolens tillstånd medger. En möjlighet är
att förveridiga den pian som år 1976 anhängiggjorts
i vattendomstolen. Enligt den kan man från Lars
mo—Ojasjön kontinuerligt ta ut 9 m3/s. 1 jäm
föreise med den tidigare regieringen skulle vatten
ståndet i sjön då åtskiljas från växlingama i havs
vattenståndet. 1 pianen har som lägsta reglerings
gräns föreslagits —0,25 m och som högsta på ym
tern +0,10, och på sommaren +0,25 m (N60-nivå).
Havsvattenståndet växlar mellan —1,20 m och
+1,05 m. Andra åtgärder som kan komma i fråga
för vattenförsörjningen eller för att komplettera
ovannämnda reglering är bl.a. en utjämning av vat
tenföringen i de åar som utmynnar i sötvatten
bassängen genom att bygga konstgjorda sjöar samt
att undet iågvattenföringsperioderna avieda till
skottsvatten till bassängen från Perho å.

Skydd av grundvattnet

Kring de gmndvatten som är eller skall tas i bmk
kan bildas skyddsområden för vilka kan sökas stad
fästelse av vattendomstolen. Vid sidan av de möjlig
heter som vattenlagen bjuder kan gmndvattenom
råden även skyddas via planläggningen. Trots att
en icke faststäild pian saknar rättslig grund har
skyddsplaner för grundvatten som uppgjorts på
region- eiler generaiplansnivå ändå en riktgivande
inverkan på jorddispositionen. Med hjälp av stads
och byggnadsplaner kan man effektivt påverka
oiika lokaliseringsbeslut för t.ex. bosättning,
industri och trafikleder. Allmänna direktiv gäliande
skyddsområden för grundvatten finns närunda bl.a.
i Stadsförbundets publikation B 37, där de begräns
ningar som gäller för verksamhet inom gmndvat
tenskyddsområden definieras.

Vattenförsörjning under kristid

Grundvattnen är bättre skyddade mot nedsmuts
ning än ytvattnen, varför de är av stor betyde]se för
vattenförsörjningen under olika slags kristider.
Samhälien som använder sig av enbart ytvatten,
såsom Jakobstad, borde söka samarbete med sina
grannkommuner som använder grundvatten för att
få sitt behov av bruksvatten tiyggat i situationer,
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1 tisterbottens kusttrakter är det ont om grundvaP
tenförekomster och även i dem är vatuiet ofta allt
för jämhaltigt. Förekomstens avkastning studeras
genom provpumpnhig. Bild: Paavo Päätalo.
Groundwater fonnations are sarce in the coastal
areas of Ostrobothnia and often the iron content of
the groundwater is too high. Photo: Paavo Pöätato.

Grustäkt utgör på fiera stälien ett hot mot grund
vattenområdena. Bild: Pertti Sevola.
Extraction ofgravel is often a threat to the aquifers,
Photo: Pertti Sevota.

8 408402045H
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då ytvattnet av någon orsak är oanvändbart. Om
behovet under exceptionella tider uppskattas till
50 llinv/d, är det möjligt att tillfredsställa Jakob
stads vattenbehov genom samarbete med grann
kommunerna.

Genom att koppia fiera vattentäkter till samma
vattenledningsnät kati vattentillgången tryggas, ifali
någon förekomst blivit obrukbar eller någon stam
linje fått alivarliga skador. Den bandformiga bo
sättningen längs åstränderna ger goda möjligheter
till att kombinera vattenledningsnäten.

Anskaffning av bevattningsvatten

För närvarande bevattnas endast 300—500 ha åker i
Osterbottens mellersta del. Behovet av bevattnings
vatten är störst i juni före vattendragens sommar
lågvattenföring. Enligt prognosema för behovet
kati tillräckligt med vatten vid denna tidpunkt fås
från områdets huvudvattendrag. 1 små vattendrag
som saknar sjöar, såsom Kelviå 1, Lochteå å och
Viirrejoki kan tillgången p1 vatten begränsa möj
ligheterna till bevattning, otti inte magasinering
tillgripes.

5.2 Vattnens belastning och
vattenskyddet

Samhällena

Till alimänna avloppsanläggningar var i siutet av år
1980 i Osterbottens mellersta del anslutna ca
69 200 invånare, dvs. 52 % av folkmängden. Vid
tidpunkten fanns där sammanlagt 20 avloppsan
läggningar för mer än 200 personer. Genom de ali
männa avloppsanläggningarna avleddes i medeltal
ca 31 000 m3/d, varav industrins avloppsvatten ut
gjorde ca 2 000 m3Id. Samarbete i fråga om av
loppsvattenbehandlingen förekommer mellan
Kaustby och Vetil kommuner samt i Jakobsrads
trakten mellan Pedersöre, Larsmo och Jakobstad.
Situationen beträifande reningsverk år 1982
framgår av bild 2/11 och beträffande belastningen
av tabeil 6/11. Belastningen av avloppsvattnet
från tätorterna och deras genomsnitttiga tenings
nivå var år 1980 i hela planeringsområdet följande:

BS7 Fosfor Kväve
P N

De två städerna Karleby och Jakobstad, som
släpper ut sitt avloppsvatten i havet, svarar för ca

60 % av den totala belastningen från planeringsom
rådets samhällen. Storleken av de cirklar på kart
bilaga 2/11 som visar tätorternas storlek ger i stora
drag en bild av belastningens regionala fördelning.

Tabeil 6/11 innehåller en prognos av avloppsvat
tenbelastningens utveckling i tätorterna före re
ning. 1 siffrorna ingår belastningen från den i tätor
tema befintiiga småindustrin. Utvecklingen av be
lastningen från den till samhällenas och ailmänna
avloppsnät anslutna småindustrin före och efter re
ningen framgår av biid 3/11. Dessa prognoser
baserar sig p1 att avioppsvattnet renas med en
effekt som motsvarar simultanfälining, varvid re
ningseffekten i fråga om BS7 har beräknats till
90 % och i fråga om fosfor till 85 %.

Som reningsåtgärder från samhällenas sida
kommer i första hand i fråga rening av avloppsvatt
net och flyttning av utsläppsplatserna. Vid bedöm
ningen av samhällenas behandlingsnivå i framtiden
har två nivåer skärskådats. Som grundnivå har be
traktats simultanfälining elier motsvarande behand
ling och som effektiverad nivå efterfällning eller
motsvarande. Kvävereduktion har inte i detta
sammanhang utretts.

För sådana områden, där utsiäppsplatsen är en
sjö, där utspädningen av avloppsvattnet är dålig
eller där vattendraget nedanför utsläppsområdet är
föremål för krävande användning, har man under
sökt möjligheterna att rena avloppsvattnet effekti
vare än till grundnivån. Dylika objekt är bI.a. Lap
pajärvi och Evijärvi samt Toholampis lugnvatten,
där den närmast nedanom befintiiga delen av Les
tijoki är av stor betydelse för fiske och rekreation.

1 Jakobstadstrakten, där avloppsvattnets utspäd
ningsförhållanden är dåliga och kustvattnen livligt
aniitade för rekreation, har fiyttning av utsläpps
piatser utretts som alternativa möjligheter till
behandling av avioppsvattnet. Motsvarande utred
ningar har även gjorts i Lappajärvitrakten. De
industrier som avleder sitt avloppsvatten till
samhällenas avloppsnät kan ha stor inverkan på
reningsverkens störningsfria drift. Reningsnivån för
de olika vattendragen behandias även i kapitel 6.

Industrin

De industrier inom pianeringsområdet som avger
den största belastningen framgår av tabeil 7/11 och
kartbilaga 2/11. Med undantag av storindustrierna i
Karleby och Jakobstad förädiar nästan samtiiga
anläggningar iantbmksprodukter. Med undantag av
potatismjölsfabrikerna och fem andra produktions
anläggningar (i tabeli 7111 angivna med siffrorna 1,
2, 4, 5 och 6) är anläggningarna anslutna till alI
männa avioppsnät.

Storindustrin i Karieby och Jakobstad sköter sin

Före behandiingen (kg/d)
Efter behandiingen (kg/d)
Reningseffekt (%)

6190 310 1190
1140 30 800

86 90 33
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Tabeli 6/11 Antalet till kommunala avloppsverk anslutna personer och belastningen före rening.
Taide 6/11. Population served by municipat waste water works and pottution toading prior to treatment.

Belastning år 1980 Belastningsprognos 1985—2000’
Vatrendrag Anral anslutna Pollution in 1980 Projeeteä pollution toading
Kommun Population BS Fosfor BS7 (kg/d) Fosfor (kg/d)
Drainage basin served 80137 Phosphoriis BOD7 (kg/d) Phosphorus (kg/d)
Cornrnune 1980 % kg/d renings-% kg/d renings-% 1985 2000 1985 2000

Reduction • Reductton
% %

KUSTEN
Karleby 27400 81 1672 61 156 98 3310 4400 170 200
Jakobstad 19 400 94 2 300 96 92 92 2 600 3 500 110 160
LarsmoD 800 26
Kelviå 1 260 31 53 70 3.5 54 140 200 7 12
Lochteå 500 17 22 70 1.2 50 98 170 5 9
Himango 1 350 42 64 89 3.5 80 150 230 7 10

KOVJOKI OCH
PURMO Å
Kortesjrvi 650 23 125 38 2.6 31 230 290 5 7

ESSE Å
Soini 570 19 30 91 1.8 89 77 120 6 6
AIadrvi 2 350 37 90 98 5.2 96 140 220 6 12
Vindala 1 300 35 91 64 2.5 12 140 210 6 11
Lapparvi 980 22 19 44 1.5 20 84 140 4 7
Evijtrvi 970 28 34 74 3 50 70 130 3 7
Petersöre 2950 34 90 39 2.9 48 1) 1)

PERHO Å
Perho 430 14 20 0 0.5 0 42 77 2 4
l-lalso — — 30 50 1 2
Veti12, Räyrinki 830 21 19 96 0.3 0
Kronoby 1 740 25 200 81 6.7 79 310 400 11 18
—Kyrkobyn (156) (81) (3.2) (94)
— Terjärv (44) (80) (3.5) (66)
Kaustby2 1 300 33 169 96 5.4 76 260 450 12 24
Ullava 75 7 0.5 0 0.2 0

LESTIJOKI
Lestijitrvi 220 21 17 61 0.7 29 21 34 1 2
Toholampi 1 050 27 911 97 15.4 87 1 700 1 750 37 38
Ksnnus 3 100 58 265 96 5.7 70 520 690 13 24

Simmanlagr/
i medeltal 69225 52 6192 86 310.6 90 9922 13061 406 553
Tstat/average

1) Avloppsvattnet avleds till jakobsrads avloppsnät.
2) Avloppsvatrner från Vetiis kyrkoby avleds till Kausrbys avloppsnär.
3) Belasrningsprognosen är upgjord på basen av befolkningsprognosen år 1978.

rening av avloppsvattnet på egen hand. Belast- Mängden avloppsvatten och belastningen från
ningen från Outokumpu Oy och Kemira Oy har Oy Wilhelm Schauman Ab har utvecklats på föl
uppvisat följande utveckling (t/a utom för kvick- jande sätt:
silver kg/a): 1973 1978 1980

Outokumpu Oy Kemira Oy Avloppsvatten 1 000 m3/d 235 142 155

1978 1980 1978 1980 BS7 1 000 kg/d 50 27 26

Arsen 0,30 059 — Fast substans 1 000 kgld 10 8,1 7,0

Totalkväve 732 1044 27,6 39,0
Totalfosfor — — 9,1 6,9 Möjligheterna att minska avloppsvattenbelast
Kadmium 0,252 0,101 —

— ningen från ovamiämnda anläggningar på 1980- och
Zink 60,5 50,8 —

— 1990-talen är föremål för studier och experiment.
Koppar 20,9 29 — — .

Kvicksilver 3 23 0 63 9,51) 14 31) Potatismjölsfabnkerna arbetar 1 medeltal tva
månader under tiden september-november. 1 de

1) råvattnet innehåller ca 5 kg/a kvicksilver flesta fallen sprider de ut största delen av sitt av
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Kväve kg/d
Nitrogen kg/d

1980 1985 2000

Fosfor kg/d
Pbosphonss kg/d

550

410

310n 1
D fl

O Belastning efter rening
Pollution Ioading after treatment

Bild 3/11 Beräknad utveclding för samhäflenas avloppwatten, mängd och belastning.
Fig. 3/11 Estimated development in municipal wanewater, ftow and poilution loading.
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Karleby
1. Outokumpu Oy
2. Kemira Oy

3. Hagströms
täderfabrik’1

4. Karleby
kromläderfabrik

5. Rimmi
täderfabrik

Jakobstad
6. Oy Wilh.

Schauman Ab
7. Jaro Oy”

8. Ah Snellmans Köct
och Korv Oy

Alajärvi
9. Hämeen Peruna Oy porarismjll

Evijärvi
10. Evijärven peruna

jauhotehdas potarismjöl

Himango
11. Himangan Kala

ja Minkki’ pälsdjursfoder

Kannus
12. Pouttu Oy’ körtförädling

Kurtesjärvi
13. Kortesjärven

Perunavasto Oy’

Kronoby
14. Brödarna Gustafson
15. Ahlskogs

läderfabrik

Lappajärvi
16. Pohjanmaan

Peruna Oy potatismjöl

Pedersöre
17. Andetslager

Österbortens Kött”
18. jakobsrads

Mjölkcentral”
19. Pälsberederi Ab”

Toholampi
20. Osuuskunra

Maitokolmio”1
2 1. Keski-Pohjan

Juusrokunta’

Vindala
22. Järviseudun

Peruna Oy

anstuten till kommunens avloppsnät
connected to municipal .sewer network

1 jämt fördelad på hela året

loppsvatten över åker- och skogsmarker genom
ovanmarksbevattning. Denna är likväl i fiera faIl
bristfällig ur vattenskyddssynpunkt beroende på
bl.a. den olämpliga tidpunkten med tanke på vat
tenskyddet. Den mängd vatten som krävs per ton
potatis har ae senaste åren ansenligt minskat, t.ex.
Järviseudun Peruna Oy klarade sig år 1976 med en
dast 1,2 m3 per ton potatis. Ett realistiskt mål kan
anses vara 0,2 m3/t. Allteftersom vattenförbruk
ningen har minskat har också avloppsvattenbelast
ningen minskat betydligt.

Diffusionsbelastningen

Diffusionsbelastningen består av den naturliga be
lastningen (bl.a. från jordmånen och av regn) och
den direkta eller indirekta mänskiiga belastningen
t.ex. av spridd bosättning och boskapsskötsel samt

200 av gödsling och dikning.
Av planeringsområdets befolkning bor ungefär

40 hälften eller drygt 60 000 personer numera i
fastigheter som inte är anslutna till ett allmänt

200’ avloppsnät. Fram till år 2000 beräknas andelen
minska till ca 30 %.

Då bosättningen är belägen bandformigt längs
150” åarnas och sjöarnas stränder, är diffusionsbelast

ningen en väsentlig belastare av vattendragen. Man
räknar också med att antalet fritidsbostäder, som

20 till största delen ligger vid vattendragen, kommer
att öka kraftigt.

170 1 en del av de ca 5 000 kreatursbyggnaderna
inom området sköts lagringen och transporten av

80 gödsel och speciellt urin bristfälligt, varigenom för
belastningen av vattendragen betydande mängder

60 avfall kommer åt att rinna ner i dem. Också tiliva
ratagandet av pressafren vid framställning av press

50 foder är ofta ännu illa skött. ?ressaften är på
grund av sina syreförbrukande egenskaper 100...200
gånger kraftigare än avloppsvattnet från bosätt

280” ning. Gödslingen av åkrarna torde i framtiden
bibehållas kvantitativt på nuvarande nivå. Ok
ningen av täckdikning och placeringsgödsling kom-

40 mer antagligen att minska urlakningen av gödsel i
80 vattendragen. Skogsgödslingen är så obetydlig att
20 den på sin höjd är av lokal betydelse som belastare

av vattendragen.

Sulfatbelastningen

De höga sulfathalterna i Österbottens vattendrag
beror på de inom området förekommade svavel
haltiga jordarna, som även kallas litorin- eller alun
jordar. Inom planeringsområdet är förekomsten av
dylika jordar rikligast inom Larsmo—Ojasjöns till
rinningsområde, uppskattningsvis 1 000. ..1 500 ha.

Tabeli 7/11. Produkrionsinriktning och mängd avloppsvatten för de
industrier som mesr belastar vatrendragen. Nr i kartbitaga 27/11
Tabte 7/11. Poltuting induxtry (Index refers to Map Appendix 2/11).

Kommun Produktions- Mängd avtopps
Indusrri inriktning vatten år 1980
Co7nmune Product or Effluent flow
Industrial piaat activity in 1980

m3/d

77 000
108 000

45

80

15

zink m.fl. metafier
svavelsyra
konsrgödsel

beredning av läder

beredning av hudar

sulfat-celtulosa
kraftpapper

— plastprodukter
stålprodukter

korv

145 000

potatis
förädting

beredning av hudar

kött

mjötkprodukter
frskinn

mjölk
ost, spraytorkning
valstorkning

40

300

potatismjöl 70’

Sammanlagr/To:a/ 331 940
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Pälsfannerna är starkt koncennerade till kusttrakterna. B1andningsan1ggningarna för deras foder kan Iokak vara
avsevärda belastare av vauendraget. Bild: Heikki Huntus.
fur farming concentrates on the coastal zone. Fodder mixing ptants seniing fur farins may tocally he important
pottuters. Photo: Heikki Huntus.

Enskilda personers åtgärder lain ha en betydande inverkan på vattendragets dflstånd. Pressaften som skiljs Mii ensilage
ken i sinä bäckar orsaka bl.a. fiskdöd. Bild: Heildd Huntus.
The activities of individuat people may affect sigitiflcantly the state ofwatercourses. Sitage liquor for example, may
cause fish kilis in smatt brooks. Photo: Heikki Huntus.
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Inom Perho ås vattendragsområde uppgår alunjor
darna till ca 400 ha. De skadliga verkningarna av
urlakningen av suifater har behandlats vattendrags
vis i kapitel 3.1.

Vattnets låga pH-värden och dess snabba väx
lingar minskar fiskstammens trivsel i vattendraget,
gör stammen ensidig och kan tidvis rentav leda till
fiskdöd. På grund härav är bl.a. Larsmo—Ojasjöns
betydelse för fiske numera obetydlig. De snabba
förändringarna i pH-värdet försvårar också varten
försörjningen.

För att eliminera de skadliga pH-värdena på
grund av suifaturlakningen och utjämna de snabba
växlingarna i dem finns det i princip två lösningar.
Antingen försöker man hindra urlakningen av
svavel i vattendragen eller också avleds det mest
sulfathaltiga vattnet förbi Larsmo—Ojasjön direkt
ut i havet. Eftersom pH-variationernas verkningar
på Larsmo—Ojasjön ävensom metoderna för att
hindra urlakningen av svavel ännu är bristfälligt
kända, har man inte tilisvidare kunnat vidta
konkreta åtgärder för att lösa probiemet.

5.3 Vattnens rekreationsbruk
Användningen av vattnen för rekreation i annan än
lokal bemärkelse förekommer inom planeringsom
rådet främst vid kusten och i de största sjöarna.
Åarna och de små sjöarna betjänar närmast lokaft
rekreationsbmk, men är i några fall också av
regional betydelse.

Omständigheter som inverkar på rekreations
bmket är vattnets kvalitet, vattendjupet, strandens
art och vattendragets form. Det som mest
försämrar vattnets kvalitet ur rekreationsbmkets
synpunkt är avloppsvattnet, men temporärt också
t.ex. årensningar. För vissa former av rekreation är
också vattnets naturliga höga humushalt en
nackdel. En frodig växtlighet till följd av gmnda
stränder och växtnäring i vattnet minskar också
dess användbarhet för rekreation.

Vid kusten och i åarnas mynningar kan använd
barheten ökas lokalt t.ex. genom muddring eller
sandning av badplatser. 1 Karleby- och Jakobstads
nej den kan möjligheten till rekreationsbruk för
bättras genom en effektivare behandling av av
loppsvattnet och eventuella flyttningar av ut
släppsplatser.

Sjöarnas och åsträndernas användbarhet kan
påverkas bl.a. genom att ändra vattenståndet och
vattenföringen, meja vattenväxtligheten och av
lägsna bottenslam från vattendraget. Enligt till vat
tendistriktens vattenbyråer inlämnade restaure
ringsansökningar och förfrågningar från kom-

munerna finns det inom planeringsområdet inalles
drygt 50 vattendragsobjekt i behov av restaurering.
Sådana objekt som måste anses viktiga är bl.a. sjöar
na i Evijärvi, Terjärvområdet i Kronoby, Viirre
joki i Lochteå samt Ullava och Halso sjöar i Perho
ås vattendrag. 1 de konstgjorda sjöarna kan re
kreationsbruket främjas tex. genom att iståndsätta
stränderna samt båt- och badplatser och genom att
vidta riktgivande åtgärden för användningen av
stränderna. Restaurering av sjöar är i vårt land
ännu i sitt begynnelseskede och de projekt som är
på gång är närmast av experimentell karaktär. De
främsta restaureringsåtgärderna är höjning av vat
tenståndet och mejning av vattenväxtligheten.

Fritidsbosättningen

Antalet fritidsbostäder inom området uppgick en
ligt Vasa läns regionplaneförbund år 1976 till $ 100,
varav 4 100 vid kusten, 1 400 vid Larsmo—Ojasjön
och 750 vid Lappajärvi. Karlebybornas fritidsbostä
der är i allmänhet belägna vid kusten norrom Kar
leby. Jakobstadsbornas fritidsbosättning riktar sig
mot Larsmo kommun. 1 Lappajärvi- och Evijärvi
trakten bor största delen av ägarna till fritids
bostäder i länets södra delar.

Enligt den minimiprognos som regionplanför
bundet uppgjorde år 1977 kommer antalet fritids
bostäder att fram till år 2000 öka till det 1 ,7-faldiga
eller till 13 500. Eligt maximiprognosen är siffrorna
2,5 respektive 20 000.

Fritidsbosättningens vattenskydd kan i ail
mänhet skötas relativt enkelt så att nersmutsning
av vattnen samtidigt förhindras. Därför biir
skyddet av vattnen tillsammans med trivseln för
det mesta den avgörande faktorn vid bedöm
ningen av fritidsbostädernas täthet och lokalisering.
Utbyggnaden av stränderna kan dirigeras exempelvis
genom generalplanering av strandanvändningen
längs större områden. Att bygga fritidsbostäder på
platser med en vacker natur är ofta tvivelaktigt och
detsamma gäller stränderna kring små tjärnar och
små öar.

Allmänna rekreationsområden

Med allmänna rekreationsområden avses närmast
VI(virkistys)-områden på etapplanen, lägerområden,
semesterbyar samt allmänna badstränder och land
stigningsplatser för småbåtar. Områdenas använd
ning baserar sig i allmänhet på sk. allemansrätt.
Nuförtiden fösöker man förlägga allmänna
rekreationsområden till platser som samtidigt be
tjänar tätorternas servicestmktur.

De inom planeringsområdet belägna lägerområ
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tSsterbottens åar och Uvar har i tiden varit rilca på vandringsfisk. Numera är endast fängst av nejoögon av nägon större
ekonomisk betydelse för fisket. Bilden från Kalajokis nedre lopp. Bild: Karlebys vattendistrikts vattenbyrå.
The nvers of Ostrobothnia were earlier used by migratoiy flsh. Today the only species of any considerable commericat
interest is the lamprey. The picture is from the lower reaches of River Kalajoki. Photo: Water District Office of

Kokkola.

Kanotfärder hlier pA att uwecklas till en populär friridssysselsättnhsg. Lestijoki lämpar sig speciellt i sitt övre iopp
väl för paddllng. Bild: Erkki Santala.
Canoeing is becoming a popular passtime activity. At River Lestijoki especially the upper reaches are suited for
canoeing. Photo: Erkki Santala.
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dena och semesterbyarna framgår av kartbilaga 2/11.
De viktigaste är Joutseno semesterby i Jakobstad,
Nykälä semestercentmm vid Lappajärvi och Vai
keinen lägerområde vid Lestijärvi. Speciellt antalet
mindre semesterbyar har de senaste åren ökat
betydligt bl.a. i Lappajärvis omgivning.

Antalet ailmänna badplatser inom planeringsom
rådet uppgår till drygt 100. De vanligaste brist
fälligheterna är bristande hygien och avsaknad av
omklädningsrum och toaletter. Behov av att bygga
badplatser föreligger främst i åarna, bl.a. i Kannus
och Toholampi vid Lestijoki, Kaustby och Vetil
vid Perho å, Pedersöre vid Esse 1 samt Purmo vid
Purmo å.

Båtfart

Utöver havsområdet, Larsmo—Öjasjön och Lappa
järvi lämpar sig också fiera mindre sjöar och åmyn
ningar för småbåtstrafik. Av åarna lämpar sig t.ex.
Lestijoki väl för båt- och kanotfärder.

Antalet småbåtar inom området uppskattas till
drygt 10 000. Hälften av dem är försedda med
motor. Enligt en båttrafikräkning som vatten
styrelsen lät göra år 1972 är havsområdena utanför
Karieby och Jakobstad samt Lappajärvi livligast
trafikerade.

Möjligheterna till båtfart samr dess trygghet
försämras av att planeringområdet lider
brist pI småbåtsieder och -hamnar. Genom att
dirigera båttrafiken till vissa områden kunde man
samtidigt freda andra skyddsvärda holmar och vat
tenområden. Inom planeringsområdet finns för
närvarande drygt tio hamnar, som byggts främst
för fiske men som också anlitas av småbåtar (kart
bilaga 2/11). Behov att planera småbåtshamnar före
ligger bl.a. i kustvattnen, i Larsmo—Ojasjön och i
Lappajärvi.

5.4 Fiskerihushållnfngen
För yrkesfisket är utöver havsområdet Lestijokis
nedre lopp, Lappajärvi och Lestijärvi viktigast. Les
tijokis nedre lopp är en betydande yngeJplats för
vandringssik. 1 Lappajärvi och Lestijärvi sjöar fiskar
man mujka. 1 Perho ås nedre lopp stiger siken i
någon mIn för att leka. 1 Kuninkaanjoki, Halsuan
joki och Lestijokis övre lopp ovanför Alajärvi finns
lokala forellstammar, som är av betydelse närmast
mcd tanke p1 naturskyddet.

Pianeringsomrldets vattendrag har närmast pI
basen av deras betydelse för fisket klassificerats i
fem gmpper (bild 4/11):

Klass 1 1 vattendraget finns till laxsläktet hörande
fiskarter och vattendraget är av direkt eiler indirekt
betydelse för yrkesfisket.
Klass II 1 vattendraget förekommer i någon mIn
till laxsläktet hörande fiskarter eller vattendraget
har en viss betydelse för yrkesfisket.
Klass III 1 vattendraget förekommer några till
laxsläktet hörande fiskarter. 1 vattendraget utövas
husbehovs- och fritidsfiske av olika omfattning.
Klass IV Vattendraget är endast av obetydligt
värde för fiske.
Klass V Vattendraget är med tanke p1 fiske prak
tiskt taget betydelselöst.

Fordom har åarna i planeringsområdet varit av
mycket större betydelse som lekplatser för
vandringsfisken än numera. 1 Esse 1 utövades
åtminstone p1 1 500-talet lax- och sikfiske. Men i
början av 1900-talet steg fisken inte mera och när
Larsmosjöns sötvattenbassäng blev färdig år 1961
avstängäes vattendragets förbindelse mcd havet
helt. En viktig faktor som minskat fiskets betydelse
i de vattendrag som utmynnar i Larsmo—Ojasjön
är vid sidan av dammarna urlakningen av suifat
från de svavelhaltiga jordarna och den därpl
beroende stegringen av vattnets surhet. fångsten
av vandringssik i Perho 1 uppgick ännu på 1930-
och 1940-talen till 30 000...40 000 kg/a, men var
t.ex. år 1974 mindre än 1 000 kg/a. De senaste åren
har flngsten i Perho å något ökat och år 1980 upp
gick sikfångsten redan till 5 000 kg.

1 Lestijoki stiger vandringsfisken, huvudsakligen
sik, ännu i dag cirka 10 km för att leka och i
mindre mIn ända upp till Korpela kraftverksdamm.
Fångsten av vandringssik i Lestijokis mynning är
den enda som har bibehlllits p1 samma nivå som pI
1950-talet (ca 40 000 kg/a).

De viktigaste fångstfiskama i områdets insjövat
ten är gädda, abborre och braxen. 1 de konstgjorda
sjöarna får man ocksl bl.a. lake. Lappajärvis fisk
stam är mera mängsidig och det viktigaste fångstob
jektet är mujka. Fisket i de konstgjorda sjöarna har
man dc senaste Iren varit tvungen att begränsa p1
grund av att fiskarnas kvicksilverhalt har varit alIt
för hög. Problemet kräver ingående undersök
ningar.

1 de vattendrag som har en kraftig kräftstam kan
inkomsten av kräftfångst ansenligt överstiga
inkomsten av fiske. Kräftan är emellertid känslig
för kräftpest och andra förändringar som plverkar
dess förekomstområden. Enligt situationen år 1975
var kräftstammen svag i den del av Esse 1 som llg
nedanom Evijärvi och starkare i vattendragets övre
delar Kaartusenjärvi och Ojajärvi. 1 övre ändan av
Kronoby 1 finns en kräftstam i Porasenjoki. Enligt
en enkät som gjordes kring Perho 1 år 1974 finns
det kräftor i Ins övre lopp. Likasl finns det kräftor
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i Lestijokis nedre lopp.
Den hittilis viktigaste åtgärden för skötsel av

fiskevattnen har varit plantering. 1 havet har bl.a.
åren 1970—74 planterats 200 000 yngel av
vandringsfisk och 400 000 gäddyngel. Också i in
sjövattnen har man pianterat fisk.

Ovriga åtgärder för att vårda fiskevattnen har
varit den effektiva minskningen av skräpfisk i Lap
pajärVi och Evijärvi före pianteringen av värde
fullare fiskarter såsom sik. Plantenngsvärdig yngel
kan produceras både i sjöarna och i havet med na
turnäringsdammar, om det hela sköts så att dam
men är så nära det vattendrag där pianteringen sker
som möjligt. Enligt hittilisvarande utredningar
finns det fiera lämpiiga dammplatser inom området.

För fisket och kräftfångsten är det viktigt att
området bevras i ett skick som fisk och kräftor
trivs i. Detta kan påverkas bl.a. genom en tillräck
ligt effektiv behandling av avloppsvattnet och
genom att hindra en minskning av syrehalterna i
vattendragen samt genom att ända från början
beakta fiskets synpunkter vid pianeringen av vat
tendragsarbeten. Hittilis har beaktandet av fiskeri
hushållningssynpunkter i viss mån försvårats av att
målsättningen för fisket i vattendragen saknats.
Det är möjligt att ordna regieringen av vittendra
gen på hösten sä att rommen frän de fiskar som
leker på hösten inte fryser under vintem på grund
av att vattenståndet sjunker för mycket samt sä att
rommen från de fiskar som leker på vären inte
torkar. Fiskarnas trivsel kan också ökas genom att
sörja för en tillräcklig vattenmängd i vattendraget
alla tider pä året.

5.5 Översvämningsskydd och
torrläggning

Den sammanlagda arealen av de större arbeten för
översvämningsskydd som slutförts före utgången av
år 1980 uppgår till ca 14 000 ha, varav ca 8 500 ha
åker (tabeli 8/11). Utöver elimineringen av över
svämningarna har vattenståndsregleringarna i hu
vudfårorna möjliggjort upprensning av bifårorna
och lokal torrläggning av åker- och skogsmark.
Arbetena har finansierats av staten och huvudsak
ligen verkställts av vattendistrikten och deras före
gängare jordbruksingenjörs- samt väg- och vatten
byggnadsdistrikten.

Bl.a. våren 1977 drabbades planeringsområdet av
exceptionellt stora översvämningar. Den upp
skattade tiden för deras upprepning är 10...50 är.
De viktigaste översvämningsområdena framgär av
kartbilaga 2/11. För de olika vattendragen var över
svämningsområdenas storlek år 1977 ungefär föl

jande:

Vatten4rag

Kovjoki
Purmo 1
Esse 1
Kronoby 1
Perho å
Kelviå 1
Lestijoki
Sammanlagt

Översvämningsområde
ha

420
320
500
750

3 500
270
740

6 500

Tabeli 8/11. Dc viktigaste översviimningsskyddsarbetena i huvud
fårorna, som biivit färdiga fram till år 1980.
Tahle 8/11. The most irnpottant flsod coatrol uorks in the main river
branches, cornpteted by the enä af 1980.

Objekt och åe då Nyttoareal (ha)
arbetet blivic fitrdigt Benefit area (ha)
Site and year
of cornp/etion torait andel

åker
total fields

Kovjokis och Purmo ås nedre lopp,
upprensning och invallning 1976 563 536

Kovjokis mellersea lopp, upprensning
1978 450 115

Kovjokis huvudfåra, upprensning 1957 1 400 644

Purmo sbdra å, upprensning 1970 2 030 1 460

Sundbickens och Purmo lars nedre
lopp, upprensning 1979 841 784

Norijoki upprensning, 1978 910 430

Kronoby ås nedre lopp,
upprensning 1964 500 80

Kronoby ås meltersea lopp,
upprensning 1967 850 420

Perho ås nedre lopp, upprensning 1979 1 239 754

Perho ås övre lopp, vartenståndsreglering,
bl.a. Patana konsrgjorda sjö 1979 1 046 787

Köyha1oki och Tastulanjoki upprensning
samr Vissavesi konstgjorda sjö 1974 373 275

Venetjoki och Halsuanjoki upperensning
samt Venerjoki konsrgjorda sJö, 1960 — —

Kälvtiinjokis nedre Jopp, upprensning
1966 664 425

Kälvi8njokis Övre lopp, upprensning 1958 512 239

Lohtajanoki, upprensning 1957 641 378

Lohtajanjokis Övre lopp,
uppeensning 1967 535 201

Lestijokis nedre lopp, invallning 1961 420 300

Pöntiönjoki, upprensning 1967 630 230

Himankajoks Övre lopp, upprensning
1958 678 328

Himankajokis nedre lopp, upprensning
1963 131 92

Sammanlage/Totat 14 413 8 478
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Akerodlingen kräver att udallsdikena kontinuerligt hAfis i skick. Synpunkter på landskapsbilden bör beaktas i synner
het vid linjedragningen och behaxidllngen av grävmassorna. Bild: Hannu Arola.
Trunk ditches on cultivated land need continueres upkeep. The landscape must be taken into account especially in
the layout ptanning of the channets and in the handling ofexcavated earth. Photo: Hannu Arola.

— -

%O

1 5sterbottens mellersta del är största delen av dc stora vattendragsarbetena redan slutförda. Bild vattenstyretsen.
In the central part of Ostrobothnia most of the big river construction works have aiready been carried aut. Photo:
National Board of Waters.
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Enskiida objekt där det är aktuelit att realisera
översvämningsskydd är bl.a. Perho ås mellersta
lopp, Lestijokis nedre lopp samt de nedersta delar
na av Esse å, Purmo å och Kovjoki.

De vattenståndsregleringar som utförts är mått
satta enhigt observationer av vattenföringen pä
1950- och 1960-talen. Till följd av bl.a. dikningar
har högvattenföringen emellertid stigit. Detta på
visas t.ex. i en utredning om Kalajokis hydrologi
(Järvinen 1978), en undersökning av skogsdik
ningens inverkan pi ett kärrs hydrologi (Musto
nen & Seuna 1971) samt forststyrelsens direktiv för
måttsättning av vattenfåror.

Dessutom förorsakar också bl.a. kraftiga föränd
ringar i vattenföringen, drivande slam, landhöj
ningen och växtligheten förändringar i vatten
dragen, till följd av vilka fårornas vattenlednings
förmåga försämras. För att upprätthålla säkerheten
i fråga om översvämningsskyddet är det därför skäl
att vid måttsättningen av fårorna beakta en
eventueil ökning av högvattenföringen.

Byggena för översvämningsskydd är i ailmänhet
måttsatta för en översvämning som inträffar en
gång på 20 år. De översvämningar som kan inträffa
mera sällan (1/50, 1/100) är till sin storleksordning
ca 1,2 gänger större än 1/20-översvämningarna. Det
kan därför vara skäl att för områden där skadorna
kan bii stora, t.ex. genom att bostadshus byggts på
översvämningsområden, justera måttsättningen
enligt de mera sälisynta översvämningarna och rea
lisera erforderliga översvämningsskyddsarbeten. En
dylik situation föreligger exempelvis inom området
för Lestijokis gamia invaliningar.

De isvallar som uppstår under vårflödet samt
isskorpan och kravisen vid isbildningen på hösten
leder till situationer som är svåra att fömtspå. Is
skorpa har lett till översvämningar bl.a. i de oter
rasserade forsarna i Esse å, nedanom Patana konst
gjorda sjö och i Sykäräinen i Lestijoki. De svåraste
platserna för bildning av isvallar är Perho ås mel
lersta lopp och Lestijokis nedre lopp. Uppkomsten
av isvallar kan förhindras bl.a. genom att försöka fä
till stånd lugnvatten, som bl.a. avbryter ismassor
nas drift från åns övre iopp till dess nedre. Over
svämningar på grund av isskorpa kan minskas bl.a.
genom att i breda forsar koncentrera strömningen
till en viss del av färan. Medien att bekämpa dessa
slag av översvämningar kräver likväl ännu ytterli
gare utredning.

Nyttoarealen för de grundtorrläggningsarbeten
som genomfördes Iren 1950...1974 uppgår till
inalles 54 000 ha eller 44 % av områdets totala
åkerareal. 1 denna beräkning ingår utöver dc sk.
jordtorrläggningsarbetena, främst utfallsdikningar,
också de vattenståndsregleringar som nämns i
tabell 8/11.

Behovet av gmndtorrläggning inom planerings
området uppskattades år 1964 till ca 25 000 ha eller
ca 20 ¾ av åkerarealen. Numera uppgär den vat
tensjuka åkerns andel till ca 13 ¾ av arealen eller
ca 16 000 ha. Målsättningen för jordtorrläggningsar
betena är nuförtiden nästan undantagslöst att nå
ett sådant dräneringsdjup, som möjliggör täckdik
ning av åkrarna. Den areal som årligen borde bli fö
remål för effektiverad grundtorrläggning uppgår till
ca 3 500 ha. Pä 1970-talet har man pä grund av
knappheten på anslag kunnat realisera endast ca
500 ha/a av dessa jordtorrtäggningsarbeten enligt
finansieringslagen. Underhållsrensning av utfalls
dikena måste på gmnd av att dikena tilltäpps
utföras mcd i medeltal 10—30 års intervaller. Den
täckdikade äkerarealen uppgår inom planeringsom
rådet för närvarande till ca 16 %, medan den i hela
landet är ca 34 % (1981). Grundtorrläggningens
svaga situation har försvårat en intensifiering av
täckdikningen.

Vattensjuka skogar har dikats till stora arealer,
årligen ca 10 000 ha. 1 framtiden kommer nydik
ningarna att minska, men kompletterings- och un
derhållsdikningarna att öka, så att den totala årliga
skogsdikningsarealen beräknas förbli pä nuvarande
nivå.

1 skogsdikningens finansieringsprogram MERA
III föreslogs år 1974, att nya skogsområden pä ca
100 000 ha ännu skulle dikas inom planeringsom
rådet. Därvid skulle ävenledes ca 100 000 ha kärr
marker lämnas utanför dikningen. Dessutom har
skogsdikningens underhållningsbehov i framtiden
beräknats uppgå till ca 3 500 ha/år.

5.6 Vattenkrafthushållningen
Av vattendragen i Österbottens mellersta del är Esse
å, Perho å och Lestijoki av betydelse för krafthus
hällningen. 1 viss mån minskas möjlighetema att
utnyttja deras energi av att vattenfallen ofta är
fördelade på läga avsatser och att variationerna i
åarnas vattenföring på grund av den läga reglerings
graden är stora.

Inom planeringsområdet var år 1981 i funktion 11
vattenkraftverk- och ytterligare ett verk, Kaitfor
sen, färdigt att tas i bruk (tabell 9/11 och kartbilaga
2/11). Deras sammanlagda effekt är 18 MW och
årsenergi ca 74 GWh. Energiförbrukningen inom
dc tre ådalarna var år 1978 diygt 400 GWh/a,
storindustrin i Karleby och Jakobstad frånräknad.

1 Esse å förbättras förutsättningarna för utnytt
jandet av vattenkraften genom regleringarna av Lap
pajärvi, Evijärvi och Majärvi. Vattendragets regle
ringsgrad är ca 35 ¾ och den genomsnittliga årligen
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Tabeli 9/11. Nuvarande vatrenkraftverk.
Tabte 9/11. Exs5ting water Power plants.

Vattendrag/krafrverk (fardigt år) Effekt Energi
River basin/power ptant Capacity Energy
(year of completion) MW GWh/a

Esse 1.
1” Herrfors (1979) 0,8 4,1
2 Långfors (1931) 0,3 1,2
3 Varnum (1963) 0,7 4,5
— Hattarfors (1981) 1,1 6,4
4 finnholm (1958) 0,8 4,8
5 Björkfors (1931) 1,3 4,5
6 Kattilakoski (1980) 2,3 9,3
7 Hanhikoski (1969) 1,3 5,5
8 Koskenvarsi (1962) 0,9 3,3

9,5 43,6

Perho å
9 Kaitfors (t981) 7,5 25,0

10 Pirttikoski (1928) 0,1 0,5

7,6 25,5

Lestijoki
11 Korpeta (1921) 1,0 4,7

Osterbottens mellersta del rotalt 18,1 73,8
Totai

regierade vattenmängden 180 milj. m3. 1 vattendra
get finns nio vattenkraftverk. Fallhöjden för de åtta
kraftverken nedanom Lappajärvi uppgår till inalles
47 m, vilket är 68 % av den totala fallhöjden för
avsnittet av ån.

Den i handeis- och industriministeriets vatten
kraftarbetsgrupps betänkande (1981) föreslagna till
byggnaden av Långforsens kraftverk skulle öka
verkets effekt till 1,3 MW och den årliga energi
mängden till 6,8 GWh (tabeil 10/11).

1 Perho ås vattendrag är, efter det regieringen av
sjögruppen i Ins mellersta lopp blivit färdig, den
totala regleringsvolymen sammanlagt 95 milj.m3,
vilket motsvarar en regleringsgrad på ca 12 % (jmfr
kapitel 3.1). Ovanför sjögmppen i Ins mellersta
lopp har p1 1920-talet byggts det lilla kraftverket
Pirttikoski och nedanom sjögruppen Kaitfors kraft
verk, som blev färdigt i slutet av Ir 1981.

För utnyttjandet av vattenkraften i Perho 1 finns
det flera olika möjligheter. Det utbyggnadsalterna
tiv som handels- och industriministeriets vatten
kraftarbetsgrupp föreslår i sitt betänkande omfattar
utöver en modernisering av Pirttikoski i Ins
huvudfåra ytterligare byggandet av fem nya kraft
verk, av vilka två nedanom sjögruppen, två

Vattenkraften är av regional betydelse för asterbottens efförsöening. Hanhikoski kraftverk på bilden är ett av krdt
verken i Esse å, som är terrasserad nästan i hda sin 1ngd. Bild Esko Lakso.
Hydro-etectric power production is of regional signiflcance in Ostrobothnia’s electricity supply. The Hanhikoski
water power station, in the picture, is one of the power statioas in the aimost comptetely constructed River Äbtäiiän
joki. Photo: Esko Lakso.

Siffran anger kraftverkets lage på kartbilaga 2/11.
mdcx refers the tocation of the pian: on Map Appendix 2/11.
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Tabeil 10/11. Eventueil rillbyggnad av vattenkraften enligt handeis
och industriministerjets bet8nkande (KTM sarja C: 12, 1981).
Tahte 10/11. Feasihte additions ts the existing water psuer prodacti
on.

Vattendrag
Kraftverk Effekr Energi
River basin Capacity Energy
Pouer plant MW GWh/a

Esse å
Långfors (renovering) 1,3 6,8

Sammanlagr/Total 1,3 6,8

Perho å
Isokoski 3,4 12,7
Murikankoski 2,2 7,5
Vätr8koski 1,2 4,1
Pirttikoski (renovering) 1,9 6,6
Heikkihinkoski 3,0 12,1
Parana 1,0 2,3

Sammanlagt/Totat 12,7 45,3

Lesti joki
Polvikoski 6,5 12,7
Ntemosenkoski 1,9 3,9
Kattilakoski 2,4 4,8

Sammanlagt/Total 10,8 21,4

Österbotrens mellersta del totah 24,8 73,5
Totesi

ovanför den och ett i samband med Patana konst
gjorda sjö. Dessa verks sammanlagda effekt skulle
uppgå till ca 13 MW och den årliga energiproduk
tionen till 45 GWh (tabeil 10/11).

1 Lestijokis mellersta lopp fungerar Korpela
kraftverk, vars effekt är 1,0 MW och årliga energi
mängd 4,7 GWh. 1 åns övre iopp finns Parkkikoski
rätt lilla kraftverk, som med sin damm bryter av
hela ån.

Utan att ta ställning till miljöverkningar anser
handeis- och industriministeriets arbetsgmpp i sitt
betänkande, att det kan bli fråga om att bygga tre
nya kraftverk i ån. Deras effekt skulle inalles uppgå
till ca 11 MW och den årliga energiproduktionen
till 21 GWh (tabell 10/11).

Eftersom Lestijoki även har ett högt skyddsvär
de (jmfr skyddsvattenarbetsgmppens betänkande,
Kommjttbetänkande 1977:49), bör motsättningen
mellan skydd och utbyggnad särskilt utredas i
samband med detaljplaneringen.

5.7 Flottning och sjöfart
1 planeringsområdets åar utövas inte mera flott
ning. Den senaste samflottningen utfördes år 1969 i

Perho å. De obehövliga flottningsstadgor som ännu
är i kraft upphävs eller ändras att svara mot nu rå
dande förhållanden. Möjligheterna till lösflottning
i krissituationer vore det synbarligen skäl att bibe
hålla t.ex. i Perho å och Esse å.

Utanför området bogseras delvis i skydd av
skärgården knippflottar. Virke transporteras till
Oy Wilh. Schauman Ab;s fabriker i Jakobstad och
till Metsäliiton Selluloosa Oy:s fabriker i Kaskö.
Flottningsstadgan för området har år 1975 fast
stälfts i Högsta förvaltningsdomstolen. Svårig
heterna för kustflottningen är för närvarande de
grunda bogseringslederna, bristen på utprickning
samt de bristfälliga och fåtaliga skyddshamnarna
och utvältningsplatserna. Viktigast är behovet av
skyddade farleder och skyddshamnar, eftersom 6
m/s anses vara den högsta vindstyrkan för
bogsering. För att eliminera ovannämnda problem
befinner sig den tidigare uppgjorda iståndsättnings
planen för Bottenvikens bogseringsled samt flott
ningsstadgan under revidering i vattenstyrelsen.

Alholmens hamn i Jakobstad och Yxpila hamn i
Karleby har ända sedan år 1970 hållits öppna hela
vintern med hjälp av isbrytare. Hamnen i Himango
är öppen om sommaren för transport av virke. Till
Yxpila importeras huvudsakligen olja och anrik
ningar samt råvara för konstgödsel. De viktigaste
exportartiklarna är svavel, metaller och trävaror.
Av exporten via Alholmen består största delen av
olika träförädlingsprodukter, medan massaved och
olika slags oljeprodukter är de viktigaste
importartiklarna. Om sommaren finns bilfärjeför
bindelse från Alholmen till Skellefteå i Sverige.

Farleden till Alholmen har ett djup på 8,0 m.
Farleden till Yxpila är på 9,5 m och man planerar
att muddra upp den till 11 meter. På grund av
landhöjningen blir det i längden dyrt att hålla
farlederna i skick. Dessutom torde fartygens djup
gående öka i framtiden 1 Larsmo skärgård mellan
Jakobstad och Karleby finns många platser, där ett
vattendjup på över 10 m sträcker sig till närheten
av stranden. Behovet av sötvatten för den djup
hamn som eventuellt kommer att byggas på om
rådet och för den industri som torde uppstå i sam
band med den kunde tillgodoses från Larsmo—
Ojasjön.

5.8 Skydd och vård av vattenmiljö
och vattenlandskap

Med skyddet och vården av vattenmiljön och vat
tenlandskapet strävar man till att bevara vattnen
och deras omgivning sä att deras möjligheter för
rekreationsbruk förbättras. Åtgärderna kan beröra
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bådc bosättningsområden och från dem avlägset
belägna områden. Sådana för planeringsområdet
specifika med vattnen sammanhängande element
som är värda att skyddas är bl.a.:
— den vidsträckta skärgård som huvudsakligen

finns utanför Larsmo
— dc sk. glosjöar som till föjd av Iandhöjningen

befinner sig i olika stadier av frigörelse från
havet

— de små tjärnar med obebyggda stränder som
befinner sig nästan i naturtillstånd

— dc sammanhägande å-forssträckor som har kvar
ödemarksnatur

— de nästan i naturtillstånd befintiiga bäckarna
i åarnas översta lopp

— gamia vattenbyggnader som varit i nyttobruk,
såsom vattenkvarnar.

Inom planeringsområdet har tilisvidare inrättats
relativt få skyddsområden. Den sammanlagda
arealen av dc naturskyddsområden, som grundats
på basen av naturskyddslagen och dc av forststyrel
sen fredade naturvårdsskogama och urskogsområde
na uppgår inom planeringsområdet till ca 5 000 ha
(tabeli 11/11, kartbilaga 2/11).

Dc fasta fornlämningarna inom planeringsområ
det utgörs av rester av bopiatser, gravar, jätte
kyrkor eller gravfält från järnåldern (500 fKr...1200
eKr) eller från ännu äldre tid. Alideles vid kusten
finns det på grund av landhöjningen inga fornläm
ningar. 1 inlandet är dc vanhigen koncentrerade
kring vattendrag. Ingående undersökningar av forn
lämningarna har gjorts bl.a. i Evijärvi, Kaustby,
Pedersöre och Veti!. Rikligt mcd fornlämningar finns
bia. i Overpurmo, Essc, Evijärvis omgivning, Lap

Tabeli 1 1 /11. På basen av naturskyddslagen gundade naturskyddsområden (MMM 1978, lager 1.1.1978) samt av forststyrelsen fredade
naturvårdsskogar och urskogsområden (specialskogsförteckningen, läget 1.1 1979). 1 rabellen ingår också dc genom !agen 676/81 grundade
nya naturskyddslagsen!iga myrskyddsområdena (märkra mcd X).
Tahte 1 1/11. Ex:sting nature reserves.

Område Kommun Areal
(nr på kartbtlaga 2/11) Commune Surface area
Name of descriptzon of sete of the reserve
(Index on Map Appendjx 2/11) ha

Naturskyddsområden
1. Området i Paukanevas nordvastra hörn Lestijärvi 38
2. Nivasaaei i Veti! å Vetit 0,4
3. Kasakkakangas och Hautaketos områden Veti! 3

X) Pohjoisneva-Haapineva myrskyddsområdeö A!ajärvi 430
X) Kivineva-Tuomtkonneva- Lampineva området Lestijärvi, Toho!ampi, Reisjarvi 1 330
X) Hangasneva-Säästopitrinneva området2 Perho 1 330

Naturvårdsskogar
4. Lestijärvis ho!mar Lesrijärvi 38
5. Aho parkskog Lestijärvi 6
6. !soneva” Lestijärvi 39,1
7. Va!keinen Lestijärvi 43
8. Myllyjärvi-Tankkarinkoski2t Perho 5 1
9. Saime!a ås Perho 255

10. Soidinniemi Veti! 30

Urskogsområden
1 1. Y!immSisenneva3 A!ajärvi 127
12. Ahven!amminneva A!ajärvi 286
13. Pohjoisneva’> A!ajärvi 298
14. Hangasneva2’ Perho 438

(15. Sa!amajärvi’ Perho, Kivijärvi 5 478)
16. Paranajärvi Perho 70

Samman!agc (utom område ts) 4 812,5
Totat (area 15. not inctuded)

1) — märkta rvå områden omfattar huvudsak!igen samma område
the tuo proiectlon areas rnarked with 1) concern oire and the Jame bog area

2) — märkta tre områden omfattar huvudsakligen samma område
the three protectron areas rnarked u’,th 2) concern one and the same bog area

3) tngår Sven i grundprogrammer för myrskydd
znctuded ne the nanonat bog protectnon prograrnme

4) är huvudsak!igen be!ägen utanför p!aneringsområdet
for the rnost pari outizde the plannrng area

9 408402045H
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pajärvis mynning, i Kurejoki by i Alajärvi, i Kaust
by, Veti! och Toholampi. Objekten är skyddade
enhigt lagen om fornminnen (295/1963).

Natur- eller nationalparker finns inte tilisvidare
på området. Salamaperä naturpark befinner sig lik
väl alideles vid områdets östra gräns. Beslut om att
grunda Salamajärvi nationalpark ingår i en lag av år
1981 (674/81) om biidandet av nationalparker och
naturparker av vissa statsägda områden. National
parkens areal är ca 5 500 ha och den består till sin
största del av Salamajärvi urskogsområde.

1 dc principbeslut om basprogram för myrskydd
som statsrådet fattat 19.4.1979 och 26.3.1981 ingår
30 objekt inom planeringsområdet. Deras areal
uppgår till inalles ca 16 000 ha (tabeli 12/11).

De i Vasa läns regionplan för skydds- och re
kreationsområden ingående skyddsområden inom
planeringsområdet, som sammanhänger med vatten
tillgångarna, framgår av tabeli 13/11. Regionpianen
har godkänts av regionplansförbundets fulimäktige
år 1978 och stadfästs medels ett statsrådsbeslut
30.7.1981.

1 det riksomfattande skyddsprogrammet för
fågelvatten ingår från Osterbottens mellersta del

två havsviksobjekt och åtta sjöobjekt (tabeli 14/11).
Statsrådet fattade 3.6.1981 principbeslut om att
stadfästa programmet.

Enligt den sk. skyddsvattensarbetsgruppens he
tänkande (Kommittbetänkande 1977:49) är följan
dc objekt av riksomfattande betydelse: Lestijoki,
Lappajärvi samt Valsörarnas—Mickelsörarnas
område.

Inrikesministeriet publicerade år 1980 en i
samråd mcd museiverket uppgjord förteckning över
kulturhistoriska miljöer av betydelse på riksnivå. 1
förteckningen ingår bl.a. följande objekt inom
området:
— Ohtakari fiskarsamhälle, Lochteå
— Fiskestranden vid Lochteå ås mynning, Lochteå
— Raumankari kulturbygd och Lestijokis myn

ning, Himango
— Lestijoki kulturlandskap, Kannus, Toholampi
— Viirrejoki kulturlandskap, Kannus
— Rytikari fiskehamn, Kelviå
— Perho ås kulturlandskap, Kaustby, Vetil
— Kirkkoniemi, Lappajärvi
— Itäkylä husgrupp, Lappajärvi
Redan före ävensom under planeringen har en

GIoöarna bia. i Larno är unilca geologiska företeelser. Dc utgörs av öar der ttäsk som pA grund avlandhöjningen
har avsnörts ftån havet. N bilden glosjöarna på Lappörarna vid Kvarken. PubLicerad mcd tillstind av Iuftfarrsstyrclsen.

B11d1 Pertti Sevola.
The gto-takes e.g. iii the Luoto archipetago are a unique geotogicat phenornenon. They are takes tbat have been separated

from the sea by tandrise. The picture shows the gio-lake of Lappör. Pubtished with permission of Nationat Board of

Aviation. Photo: Pertti Sevota.
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Tabeil 12/11. Myrar inom planeringsområdet som ingår i det riksomfattande basprogrammet för myrskydd (Maa- ja metsätalousministeriö
1981).
Tahle 12/11. Bogs in the planning area, included in the national 6og proteczion programme.

Objekt Kommun Areal
Name of the bog Commune Suface area

of the bog
ha

Sydösterbottens högmossar
Valmossanneva Evi järvi 85
Kåtölandets mossar Karleby 80
Vahaneva Lappajärvi 260
Srorängmossen—Angjärvmossen Pedersöre 150
Rasiahonkangas Lappajärvi 20
Ruokkaanneva Vindala 265

österbottniska kustens högmossar
Vionneva Kelviå, Ullava, Kaustby 715
Iso-Ristineva—Pikku-Ristineva Kelviå, Kronoby 260
Kiimaneva—Ison Köyrisenneva Kelviå, Kronoby 350
Pilvineva området Vetil, Kaustby 310
Pentinneva Lochteå 35

Suomensetkäs aapamyrar
Hötölamminneva—Mittarinneva området Majärvi, Perho 770
Iso Nauruneva Majärvi 230
Pohjoisneva—Haapineva ‘) Alajärvi, Kyyjärvi 705
Säästöpiirinneva Halso, Perho 745
Eteläneva—Viitasaloneva—Seljäsenneva området Kelviå, Lochteå, Kannus 1 940
Kotkanneva—Metsolamminneva Kelviå, Halso 2 200
Kivineva—Tuomikonneva—Iso Lampineva området’ Toholampi, Sievi, Lestijärvi, Reisjärvi 1 400
Hangasneva—Luolanneva området’ Perho 1 360
Matosuo Soini 300
Matoneva Toholampi 305
Ritaneva—Vipusalonneva—Märsynneva Toholampi 900
Paukaneva Toholampi, Lestijärvi 830
Kuparikallio—Kalkkikangas området Majärvi 2
Moskovankaltio—Hosionmsankallio området Vindala 20
Pilleskytö området Perho

.

1
Ytimmäiseneva urskogsområde2 Majärvi 118
Ahvenlamminneva urskogsområde2’ Alajärvi 252
Isoneva naturvårdsskog2 Lestijärvi 370
Linjasalmenneva dikningsfredningsområde2 Lestijärvi 800

Sammanlagt/Total 14 778

1) Största delen av området har genom lagen 676/2.10.1981 bildats som myrskyddsområde i enlighet mcd naturskyddslagen

2) Åtminstone en del av myrområdet är fredad genom forststyrelsens beslut

preliminär inventering gjorts av piatser och
objekt, som på grund av sin vattenmiljö, sitt
vattenlandskap och sin kulturhistoriska betydelse
är skyddsvärda. Största delen av dem är små till
arealen, såsom vattenkvarnar, dammar, forsar osv.
Dc objekt som lämpar sig för skydd har uppdelats i
fyra gmpper:
— vattenmiljöns skyddsobjekt
— vattenlandskapets skyddsobjekt
— skyddsvärda fågelvatten
— skyddsvärda vattenbyggnader

Vid totalplaneringen av vattenanvändningen har
man inte gått in för att noggrannare definiera och
avgränsa dc skyddsvärda områdena eller pianera dc

begränsningar som skyddet förutsätter, eftersom
detta sker på ifrågavarande myndigheters försorg.

1 det följande presenteras i stora drag dc grunder
enligt vilka ifrågavarande områden eller objekt i
totalplanen har ansetts skyddsvärda samt dc
begränsningar av deras nyttjanderätt, som bevaran
det av objekten allmänt sett förutsätter. Några för
skydd lämpade objekt omnämns vattendragsvis i
kapitel 7.2. Fågelvattnen har inte nämnts i detta
sammanhang, på grund av att statsrådet fattade sitt
tidigare nämnda beslut om ett riksomfattande
skyddsprogram för fågelvatten (Kommittbetän
kande 1981:32) just då denna pubiikation siutredige
rades.
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Tabeil 13/11. Skyddsområdena i den av stacsrådet 30.7.1981 scadflsta regionpianen
Tahle 13/11. Protecnon areas inchided ja the regioaai lanä-use pian.

för Vasa 1ns skydds- och rekreacionsområden.

Kod Område Kommun Objekc efier reserveringsgrund
C’ode Area ommine Descrsption of the Lue

Skyddsområden (SU):
12701 Mikonlahti—Ruonalahti Himango Skydd av fge1faunan
13701 Bjenöglopper—Bergöflagan Karleby Skydd av flgelfaunan och landskapet
16708 Maalaaka—Paskalaaka Kaustby Skydd av yetre skärgårdslandskap
17705 Kinnulankangas Lestij.rvi Skydd av åslandskap
18703 KaihiIanjrvet Lochteå Skydd av fge1faunan
18704 Tiinukoski Lochteå Skydd av bäcklandskap
18705 Tupalaaka—Kraaseli—Somerolaaka Lochceå Skydd av ynre skargårdslandskap
19702 Patanajrvenkangas Perho fredat urskogsområde
19705 My11yjrvi—Myl1yjoki Perho Landskapsskydd
20701 Paukaneva Toholampi Myrkmark av riksomfattande betydelse
22707 Pirkkutaisenj.rvi Veti! Skydd av fgelfaunan
31704 Hysa1trsker Nykarleby Skydd av fge1faunan och Iandskapet
33701 Harju—Salmenharju Kronoby Skydd av åslandskap
33702 Köyrisenharju—Piäkkisenharju Kronoby, Kaustby Skydd av åslandskap
34702 Storträsket Larsmo Skydd av fågelfaunan
34703 Moinviken Larsmo Skydd av fge1faunan
82709 Ylimmäisenneva Alajärvi Aapamyr. fredad som urskogsområde
83704 Särkisenjäivi Evijärvi Skydd av fge1faunan
85701 Vekarainen Kortesjärvi Skydd av figeifaunan
92703 Lohilampi—Lohineva Lehtimäki Skydd av figeifaunan och Iandskapet

Skyddsområden (SU- 1):
10701 Rummelören—Harriniemi Karleby Skydd av fågelfaunan
16706 Kertorma (Kertut) Kelviå Skydd av figeifaunan
17703 Iso Ruonanen Lestijärvi Skydd av flgetfaunan
19704 Salamajärvi Perho Myrmark av riksomfactande becydelse
22709 Haucakew Veti! fredac Iandskapsskyddsområde
34701 Skild, förekomsc av havrom Larsmo Av vetenskapligt intresse
35701 Ädösand Pedersöre Typisk Iandhöjningsstrand
83702 Valmosanneva Evijärvi Myrmark av riksomfactande berydelse,

Skydd av figeifaunan
86702 Lokkikari Lappajärvi ‘Vu1kano — geologiskt skydd
86703 Förekomsr av Iavasren (Viitakangas) Lappajarvi Geologiskt skydd

Skyddsområden (SU-4):
16707 Porokedonkrunni Kelviå Landskapsskydd
17701 Lehtosenjärvi Lesitijärvi Skydd av figeifaunan och Iandskapet
22705 Pitkäkoski—Polsonharju Vetil Skydd av forslandskapec
33703 Säljesåsen Kronoby Skydd av åslandskap

Tabeli 14/11. Objekt rillhörande der riksomfattande programmet för skydd av figelvatten (statsrdet har 3.6.1982 fattat ett principbeslut
om art stadfästa programmet).
Table 14/11. Areas inctuded ja the national water-fou’i habitat protectioa programme.

Fågelvatcen Kommun Objektets areal (ha)
Water-fowt habjtat Commuae Surface area of the The

Havsvikarna Sea bays
Rummetören-Harrbådan-Silvenstenbukten Karleby 231
Maakannuskarinlahci och mynningen av Viirrecjoki Lochteå—Himango 218

Sjöarna Lakes
Hallörsfjärden•Mossaviken* Kronoby 292
Laajalahti (Bredviksfjärden) Karteby-Kronoby 175
Kalisjön Pedersöre 75
Särkisenjärvi Evijärvi 68
Hanhilahti (Ullavanjärvi) Ullava, Kelviå 217
Elämäinen Perho 266
Viitajärvi Kannus, Lochteå, Toholampi 136

Sammanlagt/Total 1 678

internationelk värdefu!It objekt
of international significance
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Med ur vattenmiljöns synpunkt skyddsvärda
objekt avses områden, som är betydelsefulla för be
varandet av någon viss typ av vattenmiljö eller
något naturskönt objekt eller från alimän natur
skyddssynpunkt. Grunden för skyddet kan vara
t.ex. botanisk, biologisk, hydrologisk eller
geologisk. Bevarandet av skyddsobjektets värden
kan förutsätta olika grader av begränsningar för
områdets användning, beroende på målsättningen
för skyddet. Byggande i ett dylikt vattendrag eller
längs dess stränder står i ailmänhet i konflikt med
skyddsmålen.

Ur vattenlandskapets synpunkt skyddsvärda
objekt är mera vidsträckta vatten- och strandom
råden, van kan ingå ingredienser både av natur- och
kulturlandskap. Avsikten med skyddet är att bibe
hålla vattendragens landskapsvärden och trygga
deras användbarhet för rekreation. Behandiingen av
strandskogarna inom dessa områden kräver veder
börlig planering. Smärre vattenbyggnadsåtgärder,
såsom mindre ändringar av vattenståndet, rensnin
gar och muddringar behöver inte nödvändigtvis stå
i konflikt med skyddsmålen. 1 vissa fali kan de rent

av krävas för att målet skall uppnås. Om behovet av
dylika åtgärder är känt då skyddsområdet pianeras,
kan det synbarligen i fiera fail beaktas vid planering
och områdesreservering.

Skyddsvärda fågelvatten är viktiga vistelse- eller
häckningsområden för vattenfåglar samt Hyttfåglar
nas vilopiatser. Genom skyddet kan man beroende
på områdets art sträva till att bevara deis möjlig
heterna för vattenskapliga eller hobbymässiga orni
tologiska iakttagelser och dels för fågeljakt.
Skyddet kan främjas genom att bevara sådan växt
lighet som skyddar fåglarna och begränsa sådan
verksamhet som stör dem under häckningstiden.
Smärre vattenbyggnadsåtgärder står inte nödvän
digtvis i konflikt med dessa skyddsmål.

Skyddsvärda vattenbyggnader kan vara
exempelvis gamia kvarnar, sågar, kraftverk eller
flottningsanordningar, som man önskar bevara som
minnen av gamia tiders vattenbyggnad och sätt att
använda vattnen. Objektens skydd förutsätter i
regeln att de restaureras och hålls i skick samt att
omgivningen sköts.
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6. SAMMANJAMKNING AV VATTNENS ANVANDNINGSfORMER

1 detta kapitel skärskådas i allmänna drag de
enskiida vattendragens utvecklingsbehov och -möj
ligheter på basen av de i föregående kapitel enligt
användningsform presenterade pianerna. Speciell
uppmärksamhet riktas härvid på de delar av vatten
dragen, där de olika användningsformernas målsätt
ningar står i konflikt med varandra. Det har inte
varit möjligt att i en så här komprimerad betrak
telse framlägga nlgra i mark angivna värden för’
nytta respektive skada. Den nytta/skada som
åtgärderna medför har således uttryckts endast i
ord, trots att de till stor del även kan mätas i
pengar.

Kovjoki och Purmo å rinner ut i Larsmo—
Ojasjön, som används för vattenförsörjning, varför
åarnas vattenkvalitet borde bibehåflas åtminstone
pä nuvarande nivå. Eftersom belastningen med
avloppsvatten från de inom deras vattendragsom
råden belägna tätorterna och industrierna är
obetydlig i jämförelse med den totala belastningen,
kan man inte genom att effektivera avloppsvattnets
behandling uppnå någon väsentlig förbättring av
vattnets kvalitet. En större inverkan på den torde
kunna uppnås genom åtgärder som riktar sig mot
diffusionsbelastningen.

Esse å, som är områdets sjörikaste vattendrag, är
föremål för behov av alla former för vattenanvänd
ning. Jakobstad tar sitt råvatten från Esse ås
mynningsdel. Också Lappajärvis vatten används
nuförtiden för samhällelig vattenförsörjning och
kommer synbarligen även i framtiden att
åtminstone i någon mån användas härför (jmfr
tabeli 5/11). Eftersom en relativt riklig belastning av
avloppsvatten från samhällen och produktionsan
läggningar förefinns inom sjöns avrinningsområde
och eftersom också Evijärvi är rätt känslig för föro
rening, är det motiverat att av de belastare som är
belägna ovanför sjöarna förutsätta en effektivare
behandling av sitt avloppsvatten.

Lappajärvis regleringsgränser finns nämnda i
kapitel 3.1. Sjön är områdets viktigaste insjövatten
för rekreation och dessutom utövas där yrkesfiske,
främst mujkfångst. Med tanke på rekreationsbmket
och fisket är sommarvattenståndet i Lappajärvi i
ailmänhet alltför lågt. Ur fiskets synpunkt är också
vårvinterns vattenstånd för lågt, eftersom isarna då
Iigger fast vid strandområdenas botten och förstör
de höstlekande fiskarnas rom och de vårlekande
fiskarnas lekplatser. för lantbruket är främst det
höga vattenståndet under vårflödet till förfång.

Som ett centralt alternativ har man utrett möjlig
heterna att höja regleringsnivån med ca 25 cm från
den nuvarande. Genom att utveckla metoderna att

prognostisera våröversvämningarna biir det
synbarligen möjligt att höja medellågvattenståndet
ännu mera än till nämnda regleringsnivå.

Nyttan av en högre regleringsnivå skulle i
främsta rummet komma sjöns rekreationsbruk och
fisket till godo. Dessutom skulle den vara till gagn
för vattenskyddet och vattenförsörjningen, efter
som t.ex. starndväxtligheten decimeras av att de
grunda stränderna hålls torra på sommaren och
tjälen minskar på vintern.

En höjning av vattenståndet skulle på låglänta
ställen försämra strandåkrarnas dräneringssituation.
Inom det område som skulle bli vattensjukt finns
inalles ca 500 ha åker. På några platser, bl.a. vid
Kurejokis och Vimpelinjokis mynningar är det
möjligt att skydda de vattensjuka områdena med
invallningar, varvid odlingsmöjlighetema för dessa
åkrar rentav skulle förbättras.

Under exceptionellt vattenrika vårar skulle man
bii nödsakad att i Esse å avtappa större mängder
vatten än för närvarande. Detta skulle medföra
smärre förluster för krafthushållningen samt
vatten- och översvämningsskador för Esse ås strand
områden. Enligt preliminära kalkyler skulle en
höjning av åtminstone sjöns lågvattenstånd ur
helhetens synpunkt vara en positiv åtgärd.

En utjämning av vattenföringarna i de åar som
rinner ut i Lappajärvi och Alajärvi skulle underlätta
regleringen av Lappajärvi och vattenförsörjningen
från Larsmo—Ojasjön. Den kunde realiseras genom
att bygga små regleringsbassänger längs lama. Av
topografiska data framgår, att en konstgjord sjö
kan byggas vid t.ex. Kuninkaanjoki ovanför Alajär
vi. Också i Vimpelinjokis översta lopp finns piatser
som lämpar sig för konstgjorda sjöar. En utredning
av platsernas lämplighet ur teknisk-ekonomisk samt
ut vattenskyddets synpunkt förutsätter detaljerade
undersökningar.

Kronoby å rinner ut i Larsmo—Ojasjön och är
därför viktig för vattenförsörjningen från sjön. Dl
belastningen från tätorterna är obetydlig i jämförel
se med diffusionsbelastningen, kan simultanfällning
åtminstone tillsvidare anses vara en tillräcklig be
handlingsmetod för avloppsvattnet. Vattnet från
Kronoby 1 har en betydande skadlig inverkan p1
vattnet i Larsmo—Ojasjön på grund av sitt tidvis
ytterst låga pH-värde och de kraftiga variationerna
i pH-värdet.

Larsmo—Ojasjön kommer också i framtiden
att ha stor betydelse för vattenförsörjningen. Den
vattenkvantitet som kan tas ut kontinurligt kan
enligt den plan som är under vattenrättslig behand
ling vara 9m31s. Uttaget kan ökas genom att vid
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Kovjoki, Purmo å och Esse 1 bygga små konst
gjorda sjöar. Utöver vattenförsörjningen skulle de
förbättra översvämningsskyddet och rekreation
sbruket kring åstränderna. Om vattenbehovet an
senhigt ökar från nuvarande nivå kunde tillskotts
vatten tas också från Perho å.

Vattnets pH-värde i Larsmo-Ojasjön kan höjas
och variationerna däri minskas genom att avtappa
surt vatten förbi sjön. Enligt preliminära utred
ningar finns härtiil fiera olika tekniska möjligheter,
vilka samtidigt skulle ha positiva verkningar för öv
riga vattenanvändningsformer. Tilisvidare har man
likväl inte kunnat beräkna nyttan av de olika åtgärds
alternativen, delvis på grund av att man ännu inte
tillräckligt väl känner till pH-växlingarnas
betydelse för olika användningsformer. Synbarligen
skulle Itgärderna inverka positivt på vattenanskaff
ningen och -behandiingen, på rekreationsbmket av
stränderna, på fiskstammen samt minska eutrofier
ingen i Larsmo—Ojasjön och kring dess stränder.

1 Perho ås vattendrag utgör de konstgjorda
sjöarna en vattentillglng med betydande utnyttj
ningsmöjligheter för kraftförsörjning. Å andra
sidan är vattendraget även föremål för ett kraftigt
behov av rekreationsbmk, vattenskydd mm, som
begränsar en ökad utbyggnad av vattenkraften.

1 Lestijoki kommer den största punktbelast
ningen från bosättningen och mejeriet i Toholampi.
Om den i mejeriet genomförda dubbla biologiska
reningen kontinuerligt uppnår de pianerade re
ningsresultaten, ar Toholampis andel av Lestijokis
belastning inte mera av större betydelse och någon
effektivering av reningsåtgärdena kan inte anses
ändamålsenlig. Genom att vidta åtgärder som
minskar diffusionsbelastningen torde belastningen
likväl ännu kunna minskas.

1 Lestijokis nedre lopp befinner sig planerings
områdets bästa fortplantningsplatser för vand
ringsfisk, som under dessa förhållanden i hög grad
begränsar de åtgärder som kan vidtas i vatten
draget. En utbyggnad av vattenkraften i Ins

mellersta lopp skulle exempelvis med tanke p1 Ins
nedre lopps betydelse för fisket förutsätta en
utjämning av vattenföringen ovanom forsarna i
nedre loppet. Den rikiiga produktionen av
vandringsfisk är viktig framför allt för yrkesfisket
vid Lestijokis mynning men även p1 ett vidsträckt
havsområde. Det.r möjligt att intensifiera produk
tionen av yngel med hjälp av naturnäringsdammar.

Oversvämningsområden förefinnes i Lestijokis
övre lopp vid Sykäräinen, i Ins mellersta lopp
ovanom och nedanom Kirkkojärvi samt i dess
nedre lopp i Hillilä. 1 Ins övre lopp är det möjligt
att eliminera översvämningarna genom smärre rens
ningar. 1 dess nedre lopp kan översvämningsskyddet
realiseras genom att höja och fortsätta de redan
existerande invallningarna.

Vid kusten och skärgården utanför är rekreation
och skydd ett förhärskande intresse. Med tanke pI
vattenskyddet borde längs kusten skapas ett sam
manhängande farledsnät för småbåtstrafik, varvid
de ur skyddsynpunkt viktiga objekten skulle
Iämnas utanför de utprickade farlederna.

Utanför Karleby och Jakobstad står skyddets,
rekreationens och fiskets intressen i konflikt rned
den belastning, som förorsakas av det avloppsvatten
som leds ut i havsområdet. Den del av havsområdet
där avloppsvattnets influens är betydande är lika
stor utanför Karleby som utanför Jakobstad, eller
för vardera staden ca 10 km2 svårt förorenat och ca
80 km2 lindrigare förorenat område.

Genom att minska avloppsvattenbelastningen
kunde dessa influensområden gradvis förminskas.
Området utanför Jakobstad är instängt av skärgår
den, varför vattenväxlingen sker långsamt. Där kan
det komma i fråga att leda avloppsvattnet från Oy
Wilh. Schauman Ab:s fabriker tillsammans med
stadens avloppsvatten ut i öppna havet. Vid ut
släppsplatsen, som t.ex. kunde vara belägen utanför
Ådö, skulle avloppsvattnets inverkan på gmnd av
den snabba vattenväxlingen vara ansenligt mindre
än vid den nuvarande utsläppsplatsen.
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7. ÄTGÄRDSREKOMMENDATIONER FtIR iSTERBOTTENS MELLERSTA DEL
(Godkända vid vattenstyrelsens plenum 2 1.2.1979 och reviderade 15.11.1982)

Åtgärdsrekommendationerna presenteras i två
delar, sä att rekommendationer som gäller hela
planeringsområdet samt ailmänna utsagor om
detaljrekommendationer framläggs enhigt vattnets
användningsformer. Detaljrekommendationerna
framläggs åter enhigt delomräde, närmast vatten
dragsområde. Delarna har utarbetats att kompiet
tera varandra, även om ett visst mått av upprepning
har ansetts päkallat.

7.1 Rekommendationer enligt
användningsform

Vattenförsörjningen

Dc grundvattenområden som är viktiga för vatten
försörjningen borde skyddas antingen genom att för
dem biida skyddsområden i enlighet med vatten
lagen eller genom att för dem definiera skyddsåt
gärder genom föreskrifter och rekommendationer i
samband mcd planeringen av jorddispositionen.
Största delen av ifrågavarande gmndvattenområden
är redan i bruk eller kommer att tas i bruk före år
2000.

Bosättningens vattenförsörjning borde i mån av
möjlighet realiseras mcd hjälp av grundvattentill
gängar för samtliga tätorter, med undantag
av Jakobstad samt tillskottsvattnet till Larsmo

Ø kommun. 1 Jakobstads—Nykarlebyregionen borde
man genom samarbete mellan kommunerna utreda
grundprinciperna för omrädets vattenförsörjning,
varvid tillgången på både konstgjort och naturligt
grundvatten bör beaktas. Till samarbetsregionen
borde ytterligare höra Pedersöre och Larsmo
kommuner. Karleby stad borde utreda möjligheter
na att bygga ett infiltreringsverk för konstgjort
grundvatten samt möjligheterna att ta i bruk nya

® grundvattenförekomster. Sättet att skaffa tillskotts
vatten åt staden borde lösas pä basen av dessa ut
redningar mcd beaktande av både kostnaderna och
det renade vattnets kvalitet samt vattenanskaff
ningens sakerhet.

® 1 Lappajärvis omgivning borde man gå in för ge
mensam vattenförsörjning mellan Alajärvi, Lappa
järvi och Vindala kommuner. Evijärvi borde sörja
för sitt bchov av tillskottsvatten antingen genom
att infiltrera konstgjort grundvatten frän sin
nuvarande vattentäkt eller genom att skaffa gmnd
vatten i samarbete mcd grannkommunerna Vetil,
Kaustby och Terjäiw by i Kronoby kommun. Ett
samarbete mellan kommunerna behövs oberoende

av det sätt, pä vilket Evijärvi kyrkoby ordnar sin
vattenförsörjning, deis mcd tanke på den spridda
bosättningens behov och dels för att öka vatten
verkens driftsäkcrhct. Dc övriga kommunerna kan
enligt prognoserna tiligodose sitt behov själv
ständigt från grundvattentillgångar.

Vattenledningsnätena i områden mcd spridd bo
sättning borde för att trygga en riskfri tillgång på
vatten av god kvalitet alltid utvidgas, då det är
möjligt till skäliga kostnader.

Larsmo—Ojasjön och Esse ås vattendrag
kommer även i framtiden att betjäna vattenförsörj
ningen. Om den i Karleby—Jakobstadsregionen
belägna storindustrins behov av vatten ansenligt
ökar, kan även Perho å anlitas för industrins vatten
försörjning.

Bevattningsvatten finns längs mcd huvudvattcn
dragen i tillräcklig mängd utan specialåtgärder. Vid
ökningen av lågvattenföringen i mindre vattendrag
borde man samtidigt beakta behovet av bevatt
ningsvatten.

Belastningen av vattnen och vattenskyddet

1 inlandet är tätorterna små och har rätt litet
industri, varför simultanfällning eller motsvarande
behandlingsnivå i regel där kommer att vara till
räcklig åtminstone fram till mitten av 1980-talet.
1 dc tätorter, som ännu inte har ett reningsvcrk av
denna nivå, borde den sä snart som möjligt reali
seras som ett minimum. 1 tätortcrna vid kusten kan
även en effektiv kemisk rening komma i fråga.
Avloppsvattnet från dc tätorter, som avieder det till
Lappajärvi och Evijärvi eller till vattcndraget ome
delbart ovanom sjöarna, bör renas mcd en effekt
som minst motsvarar efterfällning. Flyttningar av
utsläppsplatser borde utredas bl.a. i Jakobstad och
kring Lappajärvi. Härvid bordc uppmärksamhct
även fästas vid hopsamling av avloppsvatten från
spridd bosättning mcd kloaker.

Dc skadliga verkningarna utanför Jakobstad av
avloppsvattnet från Oy Wilh. Schauman Ab:s
fabriker bör minskas kännbart samtidigt som en
eventuell flyttning av utsläppsplatscn undersöks.
Outokumpu Oy:s och Kemira Oy:s fabriker i Kar
leby bör i synnerhet minska sitt avloppsvattens
belastning mcd tungmetaller och andra miljögifter.
Speciellt vid Outokumpu Oy:s fabriker bör man
fästa vikt även vid avloppsvattncts kvävebelast
ning.

Mcd tanke på vattenskyddct bör sådan ny
industri som kännbart bclastar vattendragen i mIn

Ø hänvisningarna förkiarade p1 sid. 141
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av möjtighet för1ggas till de nuvarande industriom
rådena.

Avloppsvattnet från den existerande livsmedels
och läderindustrin borde renas tillsammans med
bosättningens avloppsvatten.

Före avledningen till allmänt avlopp bör indust
rins avloppsvatten vid behov förbehandlas. för ny
etabieringar samt vid utvidgning av existerande an
läggningar bör behandiingen av avloppsvattnet
övervägas från fali till fali med beaktande av till
budsstående teknik och ekonomiska omständig
heter.

Belastningen från potatismjölsfabrikerna bör
fortsättningsvis minskas. 1 första hand blir det

fråga om olika processuella ändringar för att
minska användningen av vatten samt om att lagra
avloppsvattnet så att man kan använda det till he
vattning på sommaren. Vid sidan härav bör man
undersöka också andra möjligheter art ta tilivara
avfallsprodukterna.

För den spridda bosättningen bör man sträva till
att hindra avloppsvattnet från att komma ut i
vattendragen eller effektivera dess behandling
främst på naturlig väg såsom genom infiltrering in
i jorden. Speciellt fritidsbosättningen borde gå in
för torrklosetter. Minireningsverk borde användas
på sådana platser, där nämnda naturmetoder inte
kommer i fråga.

Tiilvaratagandet av boskapskötselns avfall samt
pressfodersaften borde göras effektivare. ?å gårdar
na bör man se till, att flytgödseln, urinen och
pressaften har tillräckligt rymliga och täta behållare.
Vid utbredning av flytgödsel och urin bör vatten
skyddssynpunkter iakttas bl.a. i fråga om utbred
ningens tidpunkt, kvantiteter och skyddsområden
kring vattendrag.

Utnyttjandet av avloppsslam inom lantbruket
bör främjas på gmnd av dess växtnäringsinnehåll
och de skador som avfallsplatserna tillfogar vatten
dragen.

Man borde undersöka möjligheterna att hindra
urlakningen av suifater vid dikning av sk.
alunjordar och de därav föranledda försurnings
skadorna på vattendragen.

Aven möjligheterna att minska urlakningen av
fast substans och humus i samband med skogsdik
ning bör undersökas. Ett medel vore att bygga
sedimenteringsbassänger nedanför de områden som
dikas.

Vattnens rekreationsbruk

Möjligheterna till bad, båtfart, fiske o.a. rekreation
borde förbättras för den lokala befolkningen
genom att restaurera sjöar och åar samt förverkliga
vattenskyddsåtgärder. Inom området finns ca 50

mindre sjöar och träsk i behov av restaurering.
Möjlighetema och behovet borde utredas i avsikt
att utvälja de objekt som är realiseringsdugliga med
beaktande av tillbudsstående metoder och
kostnaderna. Som restaureringsåtgärder kommer i
regel i fråga höjning av vattenståndet och mejning
av vattenväxtligheten. Mejning i experimentellt
syfte bör utföras också i andra sjöar inom området
än Evijärvi.

Behovet av och möjligheterna till restaurering av
åarna bl.a. mcd tanke på fiske och rekreation borde
utredas för hela vattendrag i sänder. För att
förbättra vattenkvaliteten i åarna borde man bl.a.
sörja för en tillräcklig rening av avloppsvattnet. 1
samband mcd vattendragsarbeten borde man för
säkra sig om att åarna får ett tillräckligt vatten
djup samt tillräcklig areal och vattenföring sam
tidigt som man beaktar landskapliga synpunkter
vid lämpningen av rensningsmassorna.

Iståndsättningen och skötseln av stränder samt
båt- och badplatser kring dc färdiga och planerade
konstgjorda sjöarna borde ordnas. 1 havsområdet,
Larsmo—Öjasjön och Lappajärvi borde småbåts
rutter och -farleder utprickas samt ett tillräckligt
nät av småbåtshamnar utbyggas. Dc existerande
och planerade fiskehamnarna borde utvecklas s
att de kan användas också för småbåtstrafikens
behov.

Vid lokaliseringen av fritidsbostäder bör man
sörja för att det finns tillräckligt mcd fri strand
för allmänt bruk och att fritidsbostädema byggs
så att dc anpassar sig till vattenlandskapet och inte
förorenar vattnen. Detta förutsätter i allmänhet
generalplanering av strandanvändningen. Speciellt
på områden som är värdefulla på grund av sin natur
eller sitt kulturlandskap bör man sörja för att fri
tidsbosättningen smäfter in i landskapet. Vid sjöar,
vilkas vattennivå borde höjas, bör byggande vid
alltför låglänta stränder inte tillåtas. Detta förut
sätter samarbete mellan vattenmyndigheterna och
de tillståndsbeviljande myndigheterna.

Fiskerihushållningen

1 åarnas och bäckarnas vattenfattiga delar borde
fiskarnas och kräftornas cxi stensmöjligheter för
bättras med olika slags vattenskyddsåtgärder, bl.a.
genom minskning av belastningen och i vissa fail
ökning av lågvattenföringen.

Vid planering och förverkligande av åtgärder
som berör vattendragen samt vid användningen av
vattnen bör man tilivarataga och öka deras värde
för fiskerihushållningen. Detta förutsätter bl.a. att
ett vattendrags fiskeriekonomiska tillstånd utreds
tillräckligt innan åtgärderna vidtas, att fiskets syn
punkter beaktas dl åtgärderna verkställs och att
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uppföljning av åtgärdernas verkningar ombesörjs.
För att fiskets behov i högre grad än för

närvarande skall bii ihågkommet vid pianeringen av
vattnens användning borde regionala fiskerihushåll
ningsplaner uppgöras.

Området erbjuder möjligheter till att bygga
naturnäringsdammar i avsikt att förbättra förutsätt
ningarna för fiske. Piatser som lämpar sig för
dammar borde kartläggas i samband med detaljpla
neringen.

Vid pianeringen och lokaliseringen av fiske
hamnar borde också småbåtstrafikens behov
beaktas.

Översvämningsskydd och torrläggning

Målsättningen bör vara, att några mera betydande
översvämningsområden inte mera skall bii kvar
inom planeringsområdet. På några redan skyddade
ställen blir det fråga om att öka säkerheten mot
översvämningar. De behov, som översvämnings
skyddet kan komma att ställa, bör beaktas i
samband med åtgärder som ändrar vattenföringen
och fårornas vattenledningsförmåga. Vid
planeringen av åtgärder för översvämningsskydd
och vid skötseln av redan genomförda regieringar
bör man även beakta andra användningsformers
behov. Möjligheterna att hindra översvämningar på
grund av isvallar och sk. kravis bör utredas.

Eftersom åtgärderna för översvämningsskyddet
inte är måttsatta för stora säLtan återkommande
översvämningar, borde byggande inom skyddade
områden inte tilJåtas.

Beträffande dikningsverksamheten föreligger det
i allmänhet inte några skäl att begränsa den av
hänsyn till vattendragen. Om torrläggningen visar
sig utgöra ett allvarligt hot mot något vattendrags
vattenkvalitet bör man sträva till att minska hotet i
samband med planeringen av torrläggningsarbetet.
För att hindra de skador på vattendragen som
föranleds av dikningar av sk. alunjordar borde möj
ligheterna till praktiska åtgärder undersökas.
Detsamma gäller möjligheterna att minska ut
släppen av humus och fast substans från skogsdik
ningsområdena.

Vattenkrafthushållningen

Vid utbyggnaden av vattenkraften bör både energi
politiken på riksnivå och regionala ekonomiska
faktorer beaktas. Vid lönsambetsjämförelser bör
även i pengar svårmätbar skadaJnytta tas i
betraktande, Forsar och delar av forsar som har ett
skyddsvärde bör man sträva att bevara i deras natur
tillstånd.

Flottning och sjöfart

Flottningsstadgorna för åarna bör revideras att
motsvara nuläget. Närmast med tanke på krissitua
tioner bör man utreda, i vilka vattendrag eller delar
därav det är skäl att hålla en flottningsstadga i
kraft.

För att trygga havsflottningen borde en flott
ningsstadga utarbetas och stadfästas inkluderande
nödiga arbeten p1 flottningslederna samt utvält
ningsplatserna och skyddshammarna.

De nuvarande farlederna bör förbättras i avsikt
att öka sjöfartens trygghet och minska dess olägen
heter för annan vattenvändning.

Skydd och vård av vattenmiljö och
vattenlandskap

P1 basen av en preliminär inventering av vatten
miljön och vattenlandskapet presenteras i kapitel 7.2
vattendragsvis några skyddsvärda objekt och
vattenbyggnader.

Avgränsningen av skyddsområdena och definitio
nen av skyddsbehovet borde ske i samband med
planeringen av jorddispositionen och detaljplane
ringen. Vid uppgörandet av skyddsområdesplaner
är det skäl att i detalj utreda de begränsningar av
nyttjandet, som bevarandet av objekten förut
sätter. Härvid bör man bl.a. sträva till att samman
jämka dem med övriga användningsbehov för
samma område. Smärre vattenbyggnadsåtgärder,
såsom mindre ändringar i vattenståndet, rensningar
och muddringar, inverkar inte nödvändigtvis
skadligt p1 områdets eller objektets skyddsvärde.
Möjligheter till dylika åtgärder borde vid behov
inrymmas i skyddsbestämmelserna och -rekom
mendationerna vid uppgörandet av områdesreser
veringar och grundandet av skyddsområden. 1 vissa
fall kan smärre vattenbyggnadsåtgärder vara av
behovet även för att skyddsmålet skall kunna för
verkligas. För objekt, vilkas skyddsvärde grundar
sig p1 deras vattenmiljö, kan byggnadsåtgärder i
ailmänhet inte komma i fråga. Bevarandet av gamla
vattenbyggnader förutsätter oftast att de
iståndsätts och deras närmaste omgivning sköts.
för objekt, vilkas skyddsvärde grundar sig p1 deras
vattenlandskap, bör speciell uppmärksamhet fästas
vid byggande längs stränderna och behandlingen av
strandskogarna.

1 den av statsrådet fastställda regionplanen för
Vasa läns skydds- och rekreationsområden ingår
fiera områdesreserveringar som sammanhänger med
vattnen. Rekommendationerna i totalpianen är i
samklang med dem liksom också med principbe
sluten i statsrådets basprogram för myrskyddet och
skyddsprogram för fågelvattnen.
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7.2 Ätgärdsrekommendationer enligt
vattendrag

Kovjokis och Purmo ås vattendrag

Målsättningen för vattendragen bestäms närrnast av
rekreationsbruket, som huvudsakligen r koncent
rerat till de små sjöarna i deras övre iopp. Sjöarna
är så grunda, att fiera av dem hotas av att växa

3 igen. För att hindra detta borde möjligheterna att
restaurera dem exempelvis genom höjning av vat

® tenståndet undersökas. Vid pianeringen av Purmo
ås mynningsdels och Strömmens översvämnings
skydd bör man samtidigt beakta också båtfartens
behov.

Ett för sin vattenmiljö skyddsvärt objekt är bl.a.
den i sitt naturtillstånd befintiiga skogstjärnen
Katilampi i Korreslampi kommun. För sitt vatten
landskap skyddsvärda omården är bl.a. Långforsen i
Purmo och Kukkolaforsen i Kortesjärvi. Skydds
värda gamia vattenbyggnader är bl.a. Slipforsens
vattenverk i Purmo samt Hakalankoski kvarn i
Kortesjärvi.

Esse ås vattendrag

® Avloppsvattenbelastningen på Lappajärvi har de
senaste åren minskat, på grund varav man har
kunnat förmärka en viss förbättring av vattenkva
liteten i sjön. Avloppsvattnet från de inom Lappa
järvis och Evijärvis omedeibara tillrinningsområden
befintliga tätorterna och industrierna bör, för att
trygga sjöarnas användning för rekreation och fiske
samt deras skydd, renas åtminstone med en effekt
som motsvarar efterfällning. 1 Soini kommun är en
effekt motsvarande simultanfä]lning tillracklig. För
att minska eutrofieringen av Kniivilänlahti i Evi
järvi bör man utreda möjligheterna att fiytta av
loppssvattnet från Lappajärvi kyrkoby till Välijoki,
antingen genom att svänga det dike som utgår från
det nuvarande reningsverket eller genom att bygga
en ny utsläppskloak.

® Regleringen av Lappajärvi borde i avsikt att
främja rekreation, fiske och skydd justeras enligt
följande principer:
— regieringen lägsta vattenstånd borde höjas och

variarionerna i vattenståndet minskas.
Höjningens storlek bör utredas genomdetalj
planering.

— regleringsgränserna borde bestämmas så att de
är så fasta som möjligt.

6 För Evijärvi borde en utredning göras om
möjligheterna till restaureringsåtgärder, bt.a.
en höjning av sommarvattenståndet, främst med
tanke på sjöns rekreationsbruk. Man borde även
utreda möjligheterna att hålla en högre vatten
niv i Kniivilänlahti än i själva sjön, då viken

befinner sig i kyrkobyns omedeibara närhet. Det är
skäl att fortsätta med den experimentella mej
ningen av vattenväxtligheten i Evijärvi.

Med tanke på sin vattenmiljö skyddsvärda
objekt är bl.a. Lohipuro, som är belägen på gränsen
mellan Alajärvi och Lehtimäki, och där det finns
en naturlig forelistam, samt Lohilampi i bäckens
övre lopp, ävensom Kninkaanjokis ådal inklusive
Kantopuro och Toraspuro. Med tanke på sitt vat
tenlandskap skyddsvärda objekt är bl.a. de obebygg
da små holmarna och skären på Lappajärvifjärden,
Angjärv i Esse, Kalliojärvi i Veti! samt Valkeisjärvi
i Lehtimäki.

För produktion av värdefisk vore det ändamål
sen!igt att i Alajärvi, Lappajärvi och Evijärvi bygga
naturnäringsdammar. För Alajärvis del kunde en
naturnäringsdamm förläggas t.ex. i någon sidogren
till Levijoki och för Lappajärvis t.ex. till Vimpelin
jokis eller Vieresjokis område.

Om utnyttjandet av vattenkraften i Esse å
nedanom Evijärvi ökas, borde kraftverken byggas i
själva ån eller dess omedelbara närhet. Vid utbygg
naden bör speciell uppmärksamhet fästas vid beva
randet av åns landskapsbild.

för att underlätta regieringen av Lappajärvi och
Evijärvi samt trygga vattenförsörjningen från
Larsmo—Ojasjön borde man utreda möjligheterna
att bygga konstgjorda sjöar bl.a. i Kuninkaanjoki
nedanom Puntulankoski samt i Vimpelinjokis övre
lopp. Ifalla dessa bassänger likväl i ansenlig grad
skulle försämra vattenkvaliteten i Lappajärvi och
Evijärvi, borde projekten inte realiseras. För
Kuninkaanjokis del bör man vid utredningarna
även beakta dess ådals ovannämnda skyddsvärden.

Kronoby ås vattendrag

Lädedabrikerna bör fästa speciel! uppmärksamhet
vid förbehandlingen av sitt avloppsvatten eller, ifall
det inte leds till kommunens reningsverk, dess be
handling skilt för sig.

för att främja rekreationsbruket av sjöarna i
närheten av Terjärvs tätort borde en höjning av
deras vattenstånd och mejning av vattenväxtlig
heten utredas i deta!j. Det mest brådskande är res
taureringen av Hemsjön i Kronoby kommun.

Ett för sitt vattenlandskap skyddsvärt objekt är
bl.a. Rönnforsen i Kronoby. De gamla vattenkvar
narna i Kronoby å, t.ex. Grundforsens kvarn i
Kronoby, borde bevaras som skyddsobjekt.

Larsmo—Öjasjöns område

Här föreligger ett behov av en utredning i detalj
om, hur variationema i vattnets pH-värde och de
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olika pH-nivåerna inverkar på sjöns olika använd
ningsformer såsom vattenförsörjning och rekrea
tion. Efter utredningen biir det eventuelit skäl att
pianera åtgärder för att förbättra sjöns använd
ningsmöjligheter.

Den regionala industnns vattenbehov borde till
godoses från Larsmo—Ojasjön. Bland annat av
denna orsak och dessutom med tanke på rekrea
tionsbruket borde sötvattenbassängens vattenstånd
skiljas åt från växlingarna i havsvattenståndet.
Samtidigt förhindrar man att bassängen små
ningom biir alit gmndare på grund av landhöj
ningen. En pian med denna målsättning har år 1976
anhängiggjorts i vattendomstolen.

li3 För att främja rekreationsbruket borde en pian
för båtfar1edr och småbåtshamnar uppgöras för
Larsmo—Ojasjön. För att hindra dess vatten
växtlighet från att breda ut sig och för att öka
arealerna av öppet vatten borde man undersöka
möjligheterna att avlägsna växtligheten. 1 detta
sammanhang bör man likväl beakta fågelfaunans
behov av att dess skyddsområden bevaras.

Perho ås vattendrag

Den vid kusten belägna industrins eventuella behov
av tillskottsvatten i framtiden kan under penoder
av iåg vattenföring tiligodoses med vatten från Per
ho å.

För att främja Patanajärvis användning för rek
reation borde dess vattenstånd höjas åtminstone
sommartid. Möjligheterna att restaurera Ullavanjär
vi och Halsuanjärvi för att öka möjligheterna att
använda sjöarna för fiske och rekreation borde
utredas. För Ullavanjärvis del borde därvid Hanhi
lahtis betydelse som fågelvatten beaktas.

Ett för sin vattenmiljö skyddsvärt objekt är bl.a.
Pitkäkoski i Halsuanjoki. För sina vattenlandskap
skyddsvärda objekt är bl.a. områdena kring Emmet
träsket och Storseljes i Kronoby, Ullavanjärvi och
Halsuanjärvi samt Ullavanjokis nedre lopp genom
skogarna ovanför Emmes åkerområde. Av vatten
dragets gamia vattenkvarnar borde några skyddas
som representanter för en vattenanvändningsform i
seklets början. Lämpiiga skyddsobjekt vore
exempelvis Heikkilä kvarn i Vetil och Sikalankoski
kvarn i Ullava.

Förutsättningarna för att utnyttja vattenkraften
i de konstgjorda sjöar, som närmast med tanke på
översvämningsskydd har byggts i Perho ås vatten
drag, borde utredas. Härvid borde vattnens använd
ning för rekreation beaktas på ett sådant sätt att
Perho å skulle bevara sitt vattenlandskap och sina
rekreationsmöjligheter åtminstone på samma nivå
som nu. Vid utredningarna borde också ådalens
kulturhistoriska värden ihågkommas.

En reglering av sjögruppen i åns mellersta lopp
är en ändamålsenlig åtgärd. För åns nedre lopp
borde nan utreda de ailmänna principerna för
utveckling av vattendragets användning. Inom
Ullavanjokis avrinningsområde borde möjlighetema
att genomföra översvämningsskyddet utredas.

Möjlighetema att öka förutsättningarna för fiske
i de konstgjorda sjöarna borde utredas. För
produktion av värdefisk, främst sikyngel, i Ullavan
järvi, Halsuanjärvi och sjöama i Perho ås mellersta
lopp vore det ändamålsenligt att bygga natur
näringsdammar.

Kelviå äs vattendrag

Avloppsvattnet från Kelviås centrumtätort borde
även efter det en effektivare rening genomförts
ledas till Kuikkisenoja.

Lestijokis vattendrag

Kännetecknande för Lestijoki är de med dess
naturtillstånd sammanhängande värden, till vilka
även dess nuvarande användningssätt till största
delen har anpassat sig. Skyddsvärda områden med
tanke på vattenmiljön är exempelvis Lehtosenjärvi,
Lestijärvi, samt själva åns övre och nedre lopp.

Lestijokis nedre lopp är av stor betydelse som
lekområde för värdefiskar. Vattendragsområdet
erbjuder möjligheter att bygga naturnäringsdammar
för att öka vandringsfiskens yngelproduktiän.

För översvämningsskyddet kommer mindre
rensningar i fråga, bl.a. i Sykäräinen. Oversväm
ningsvallarna kring bostadsområdena kring Lesti
jokis nedre lopp borde kontrolleras. Om några
byggnadsprojekt i samband därmed realiseras borde
deras inverkan på vandringsfiskens yngelproduk
tion beaktas.

Användningen av vattendraget bör även i fram
tiden anpassas efter de värden som dess naturtili
stånd innebär.

De små vattendragen vid kusten

Viirrejoki borde nu, efter det att reningen av av
loppsvattnet från Kannus har effektiverats, bii
föremål för restaurering. De erfarenheter som
därvid fås borde tillvaratas också vid restaureringen
av andra små vattendrag vid kusten.

Vid sidan av restaureringsåtgärdema bör också
belastningen av åama minskas. Detta gäller i
synnerhet diffusionsbelastningen från den spridda
bosättningen och lantbmket.

0



141

Kusten och havsområdet utanför

Längs kusten borde farleder för småbåtstrafiken
utprickas och även annan nödig service inrättas.
För att fiskets intressen skall bii tillgodosedda är
det ändamålsenligt, att båtlederna inte pianeras
genom de viktigaste områdena för utövande av
fiske. Vid pianeringen av fiskehamnar borde även
småbåtstrafikens behov beaktas. Vid kusten borde
reserveras tillräckligt med alimänna rekreations
områden, speciellt i närheten av regionens största

Förkiaringar till hänvisningarna på sid. 1 36...141:

1) Generatplanen för vattenförsörjning har btivit
färdig år 1982.

2) På basen av utredningarna har Karleby beslutat att
ta i bruk de inom det egna området befintiiga
grundvattenförekomsterna.

3) Alajärvi och Vindala har tagit i bruk grundvatten
förekomster av god kvalitet.

4) För Evijärvi har upptäckts en grundvattenföre
komst av tlllräcklig avkastning.

5) Experimentstadiet för mejningen av vattenväxter är
redan överståndet.

6) På grund av översvamningarna som under de senaste
åren förekommit har vattenstyrelsen påbörjat
planeringen av vattenståndsregleringen av Purmo ås
vattendrag, där bäde översvämningsskyddet och
rekreationsbruket tas i beaktande.

7) Vattenstyrelsen har år 1984 anhåtlit av jord- och
skogsbruksministeriet rätt att ansöka tillstånd av
vattendomsroten för ptanen över Purmo och Esse
åars mynningar.

bosättningscentra, Karleby och Jakobstad.
För sin vattenmiljö skyddsvärda objekt är bl.a.

glosjöarna på Kåtölandet inom Larsmo—Ojasjöns
område samt Mikonlahti—Ruonalahti-området
utanför Himango. 1 Larsmos yttre skärgård borde
de för sin vattenmiljö skyddsvärda objekten
utredas. Ur vattenlandskapets synpunkt är skydds
värda områden bl.a. Larsmos yttre skärgård i sin
heihet, Renö- och Renögrundstrakten i havet utan
för Karleby och Vattajanniemi och Käräjäluoto
utanför Lochteå—Himango samt Pauha, Vohla
och Hevoskari, vilka tillhör Rahja skärgård.

8) Efter nedgången av fosforhatten som konstaterades
i Lappajärvi ären 1972-1975, har halten varir svagt
uppgående (statistiskr relevant trend).

9) Vattenstyrelsen har sänt justeringsplanen för regle
ringen av Lappajarvi till vattendomsrolen år 1984.

10) Den gjorda utredningen förespråkar en höjnmg av
Evijärvi, men den ailmänna opinionen på orten
motsätter sig pianen.

11) Utredningarna biir färdiga år 1985.

12) Restaureringen av Hemsjön anses inte mera vara
mest brådskande.

13) Generalplanen för båtfarten meflan Karleby och
Nykarleby har sänts på remiss i början av år 1985.

14) Dc arbeten som regieringen av sjögruppen i Perho
äs mellersta lopp förutsätter rorde bii färdiga år
1987.

15) Vattenståndsregleringsplanen för nedre delen av
Ullavanjoki har sänts till vattendomstolen år 1984.

16) Realiserat år 1982.

17) Höjningen av översväinningsvallarna kring Lesti
jokis nedre lopp torde bli färdig år 1985.
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BILAGA 2. SAMMANDRAG AV UTLÅTANDENA iIVER fÖRSLAGET TILL
TOTALPIAN SAMT ARBETSGRUPPENS BEWITANDEN
Inledning

Sedan den av vattenstyrelsen tiUsatta arbets
gruppen färdigstllt sitt förslag till totalpian för
vattenanvändningen i Osterbottens mellersta del
sändes det på remiss till sammanlagt 96 myndig
heter, kommuner och samfund. Alit som allt
inkom 69 utlåtanden.

Som grund för utlåtandena uppgjordes ett fråge
formulär. Med hjälp av formuläret strävade man
först och främst till att få så klara svar som möj
ligt på de centrala frågorna i planen.

Efter det pianförsiaget biivit färdigt anordnades
en utställning för att presentera det, som
cirkulerade i Karleby, Jakobstad, Kannus, Kaustby
och Lappajärvi.

Kritiken i utlåtandena har inte återgivits orda
grant. De sifferkorrigeringar och rättelser av för
legade uppgifter som gjorts av remissinstansema
har beaktats vid revideringen av planen och har inte
behandlats i detta sammanhang.

Arbetsgruppens mediem Sinikka Jokela har inte
till alla delar förenat sig om bemötandena.

Alimänna anmärknfngar

Enligt Pedersöre och Kronoby kommuners åsikt
har kommunerna inte hörts tillrackligt vid planens
uppgörande. Enligt Larsmo kommuns och Oster
bottens Svenska Producentförbunds åsikt borde
handlingarna i sin heffiet översättas till svenska.
Sjöfartsstyrelsen skulle ha önskat vara represen
terad i delegationen.

Bem: Våren 1975 besökte arbetsgruppen varje
kommun inom området skilt för sig i samband
med planeringsarbetet. Därvid klargjordes
arbetsgången för kommunens representanter
samt hördes deras åsikter beträffande totalplans
arbetet. Under totalplaneringens föriopp var det
inte i praktiken möjligt att hålla tillräcklig
kontakt med kommunerna, varför kommuner
nas ställningstaganden erhölls endast via de
organisationer som representerade dem i delega
tionen, närmast regionplansförbundets och
landskapsförbundets representanter.

Förslagets åtgärdsrekommendationer över
sattes till svenska, ävensom ett sammandrag
(Användningen och utvecklingen av vattentill
gångarna i Osterbottens mellersta del). Då pla
neringsområdet delvis är svenskspråkigt är det
en brist, att hela planförsiaget inte översattes till
svenska. Ovannämnda översättningar har dock
innehållit de väsentligaste uppgifterna om total

pianeringen och sälunda gett möjligheter till
vederbörlig beredning av utlåtandena.

Sjöfarsstyrelsens verksamhet i samband med
vattenanvändningen inom planeringsområdet är
så obetydlig, att det inte har ansetts nödvändigt
med en representant för sjöfartsstyreisen i
delegationen. Representanten för vattenvägsav
delningen vid väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
torde delvis ha bevakat fartygstrafikens in
tressen vid planeringen.

Enligt Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto före
kommer det en hei del stridigheter i den egentiiga
planen: i målsättningen för olika användnings
former, i deras sammanjämkning och i åtgärdsre
kommendationerna. De olika användningsformerna
och deras behov har getts olika vikt och övriga
användningsformer har på alla sätt försökts
anpassas till krafthushållningen krav. Förbundet
anser, att grundfelet i planen är, att den ger en
vilseledande bild av de föreslagna åtgärdemas
förnuftsmässighet. Enligr planen drar alltid aila
bruksformer nytta av de åtgärder som förändrar
vattendragen. Detta strider mot förefintlig kun
skap och erfarenhet.

Bem: Den maximala målsättningarna för olika
användningsformer är naturligtvis detvis mot
stridande. Man har emellertid försökt lösa dessa
stridigheter vid sammanjämkningen av delplaner
na. Arbetsgruppen har tikväl inte i sinä rekom
mendationer önskat ta slutlig ställning till alla
frågor, delvis också därför att alla de faktorer
som inverkar på en lösning inte kan uttryckas
med jämförbara konkreta siffror. Vid jämföreisen
av oilka lösningsalternativ har också beräknade
markbelopp för skador uppgivits, t.ex. beträf
fande Lestijoki.

Enligt Keski-Pohjanmaan Maakuntaliittos åsikt
är områdets avgränsning mindre lyckad, eftersom den
bryter mot landskapets helhet.

Bem: Avgränsningen av totalplansområdena har
i främsta rummet gjorts med tanke på att bevara
vattendragsområdena som helheter, varvid dock
uppmärksamhet i mån av möjlighet har fästs
också vid enhetliga ekonomiska regioner.

Kelviå kommun påpekar att befolkningsprog
nosen för kommunens del är felaktig. Kommunens
invånarantal är år 1985 betydligt över 4 000. Re
gionplaneförbundet för Vasa län anser de anlitade
befoikningsprognoserna förfldrade, men konsta
terar att detta torde sakna praktisk betydelse för
pianen.



143 Bilaga 1/2

Bem: De av regionplansförbundet uppgjorda
befolkningsprognoser som använts är föråldrade,
varför de i samband med planens fortsatta
behandling kommer att justeras i enlighet med
förbundets senaste prognoser.

Finlands Naturskyddsförbund föreslår, att största
delen av Karleby och Vasa vattendistrikts
överstora personal skulle frigöras från vattenbygg
nadsarbeten till vattenskydds- och övervaknings
uppgifter.

Kelviå och Lochteå kommuner framhåller, att
små vattendrag såsom Kälviänjoki och Viirrejoki
inte borde glömmas på grund av de stora vatten
dragen.

Bem: Behandlingen av de små vattendragen in
skränker sig ofta till ailmänna drag, eftersom det
tillbudsstående materialet om dem är knapp
händigt. De lösningar som realiseras i de små
vattendragen är dessutom till sina verkningar av
så liten omfattning att det inte är motiverat att i
en planering på totalpläheringsnivån gå alltför
långt i detaljbehandling av dem.

Enligt Etelä-Pohjanmaan Kauppakamaris åsikt
baserar sig planen i alltför hög grad på medelvärden.
Jordbruksstyrelsen frågar, vai-för jordbruket inte
har behandlats i ett skilt kapitel.

Bem: Användningen av medelvärden beror för
det mesta på bristen på tillgängliga uppgifter om
delområdena gällande hydrologiska mätningar
och vattendragens toleransgräns. Dessutom har
också andra myndigheter endast uppgivit
medelvärden för t.ex. behovet av badstränder
och naturnäringsdammarnas avkastning osv. Vid
behandlingen av exempelvis översvämnings
skyddet har man dock inte hållit sig till
medelvärden utan som utgångspunkt för piane
ringen valt den högsta vattenföringe, som up
repas en gång på 20 år.

Vid totalplaneringen är det fråga om pia
nering av vattnens olika användningsformer, var
vid dessa användningsformer och inte enskilda
näringsgrenar måste tas till utgånspunkt. Därför
har också jordbruket behandlats i samband med
planeringen av översvämningsskydd, torrlägg
ning, bevattning och vattenförsörjning.

Lestijärvi kommun anmärker, att rekommenda
tionerna beträffande Lestijokis mångsidiga använd
ning kunde ha varit mera uttömmande.

Bem: Att framföra detaljerade åtgärdsrekom
mendationer för Lestijoki är i detta skede för
tidigt. Rekommendationema beträffande Lesti
jokis framtida användning och skydd kan senare
preciseras genom detaljplanering.

Evijärvi och Kronoby kommuner, Ostrobotnia
Australis och Osterbottens Svenska Producent
förbund anser, att inom Larsmo—Ojasjöns områ

de alltför stor vikt har fästs vid industrins vatten
försörjning på bekostnad av vattendragets övriga
delar och övriga användningsformer.

Bem: Vattnets kvalitet och tillräckiighet i Lars
mo—Ojasjön är en av de viktigaste frågorna i
hela området. Industrins nuvarande vattenbehov
kan täckas inom ramen för den plan som är
under behandling i vttendomstolen, specieilt då
t.ex. W. Schaumans vattenbehov under 1970-
talet har minskat, trots att produktionen ökat.
1 planförslaget har utretts möjligheterna att
skaffa tillskottsvatten, ifall vattenbehovet inom
området ansenligt ökar från nuvarande nivå,
t.ex. i faIl att sådan industri som förbrukar
rikligt med sött vatten etableras på området.

Enligt Finlands Naturskyddsförbund samt Syd
och Mellanösterbottens naturskyddsföreningar
är planen alltför utbyggnadsvänlig, åarna har setts
som rena byggnadsobjekt. Enligt Statsrådets
kansli är många av de i åtgärdsrekommendationer
na föreslagna lösningarna tunga och byggnadsdomi
nerade. Detta gäller VA-försörjningen, behandlin
gen av avloppsvattnet samt krafthushållningen.
Planen borde noggrannare utreda alternativa och
lättare lösningsmodeller för vattenanvändningen.
Inte heller har man granskat de föreslagna åtgär
dernas följdverkningar. Industrins Centralför
bund, anser att planen på vissa punkter är trång
synt. Inrikesministeriet uppmanar till noggran
nare studier av de föreslagna projektens inverkan
på närmiljön och invånarnas näringsutövning,
innan beslut om verkställighet fattas. Kronoby
kommun, Pedersöre kommun, Vetils kommun,
Keski-Pohjanmaan Metsänhoitoyhdistysten
Liitto, Ostrobotnfa Australis, Pohjanmaan
Kalastajaseurojen Liitto och Fiskeriföreningen i
Finland anser, att krafthushållningen i planen har
en alltför stark ställning specielit i jämförelse med
naturskyddet och fiskerihushållningen. Pohjan
maan Kalastajaseurojen Liitto anser att de erfar
enheter som man fått vid utbyggnad av vatten
dragen inte har beaktats. 1 synnerhet nyttan av Per
ho ås utbyggnad har överdimensionerats. Oiägen
heterna har inte uppskattats eller också under
skattats. Bottenvikens forskningsstation vid
universitetet i Uleåborg (Oulun yliopisto, Peräme
ren tutkimusasema) föreslår att principerna för
översvämningsskyddet och energi-investeringarnas
inriktning skall tagas till fömyat övervägande.

Bem: Avsikten med en totaiplan för vattenan
vändningen är inte att den skall leda till direkta
byggnadsåtgärder, utan följdverkningama av
dylika kommer i samband med samtliga projekt
att utredas i detalj. Å andra sidan avser fiera åt

gärdsrekommendationer, t.ex. rekommendatio
nen beträffande Perho ås krafthushåilning, just
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en fortsatt utredning av projektet och dess följd
verkningar.

Nästan alla de sjöfattiga vattendragen i Oster
botten kräver en utjämning av vattenföringen
för att bättre än för närvarande kunna betjäna så
många vattenanvändningsformer som möjligt.
En utjämning av vattenföringarna är en grund
förutsättning även för ett effektivare utnytt
jande av vattenkraften. Av de realiserade bygg
nadsobjekten har man fått och får värdefull
kunskap för planering av nya projekt. Följdverk
ningarna av de planerade åtgärderna har grans
kats bl.a. på basen av utredningen om Lappo
ådal och Kyro älvdal.

Enligt Bottenvikens forsknfngsstation får man av
pianen den uppfattningen, att fiskerihushållningen
inte tilihör vattenstyrelsens ansvarsområde. Enligt
Osterbottens fiskarförbund och Fiskeriföre
ningen i Finland borde fiskerihushållningens
intressen i den framtida planeringen beaktas mera
noggrant och i större omfattning. Vilt- och fiskeri
forsknfngsinstitutet frarnhåller, att förslag till
åtgärder för att utveckla fiskerihushållningen
saknas. Osterbottens Svenska Producentförbund
framhåller att pianerna gällande fiskerihushåll
ningen borde vara mera ingående. Man borde av
hålla sig från åtgärder som skadar fisket.

Bem: Till vattenförvaltningens åligganden hör
enhgt lagen om vattenförvaltningen inte bl.a.
ärenden som gäller rekreations- och annat fiske,
vården av fiskevatten eller statens fiske, ej heller
fiskeriforskning. Av denna orsak hör piane
ringen av aktiv utveckling av fiskerihushåll
ningen inte heller till totalplaneringen av vatten
användningen. främjandet av fiskeribushåll
ningen inom statsförvaltningen ankommer på
avdelningen för jakt och fiske vid jord- och
skogsbruksministeriet.

1 enlighet med nu gällande praxis har fiskeri
hushållningen behandlats närmast pä basen av
nuvarande och lätt överkomliga inventeringsupp
gifter. Dessa uppgifter täcker inte heller i samma
mån hela området. Fiskerihusliällningen har
beaktats i den mån planerade åtgärder inverkar
därpå. 1 pianen ingår dessutom några förslag till
åtgärder som skulle förbättra fiskerihushåll
ningens förutsättningar, såsom effektivering av
vattenskyddet och byggandet av naturnärings
dammar.

Jord- och skogsbruksministeriet anser att pianen
saknar en granskning av naturahushållningen, bl.a.
kärrens och skogsdikningen inverkan på vattnens
kvantitet och kvalitet. Vetiis kommun påpekar att
skyddsalternativet utelämnats ur planen.

Bem: 1 samband med planeringsarbetet lät vat
tenbyrån vid Karleby vattendistrikt Oulun yli-

opisto göra en utredning av förutsättningarna
att vitalisera naturahushållningen i Lestijoki,
men den frambragte inte något väsentligt nytt.
Inom området pågår hela tiden dikningar, som
leder till att vattenföringstopparna alIt mera
tilispetsas. Dikningarnas belastning på vatten
dragen har behandlats på basen av tiligängliga
uppgifter. Att komplettera uppgiftema beträf
fande dikningens inverkan är grundforskning,
som inte i någon högre grad har kunnat utövas
i samband med totalplaneringen. För Perho ås
del har tillräckliga grunder saknats för en realis
tisk granskning av skyddsalternativet.

Enligt Fiskeriföreningen i Finland kan det anses
som en brist, att kompensationen för fiskerihus
hållningen för de verkställda arbetena inte har be
handlats och att belastningen från konstgjorda
sjöar och bottendammar inte torde ha beaktats.
Dessutom borde speciell uppmärksamhet fästas vid
ackumulerande ämnen. Pohjanmaan Kalastaja
seurojen Liitto påpekar, att fiskarkåren i området
söder om Karleby saknas i inventeringen av nu
läget. Förekomsten av tungmetaller och gifter har
inte tillräckligt utretts. Belastningen förorsakad av
byggande och reglering har inte beaktats. Inte hei
ler har någon utredning gjorts om naturnärings
dammar och för fiskodling lämpliga vatten.

Bem: Totalplaneringens uppgift är inte att
befatta sig med justeringar av enstaka förpliktel
ser, utan att föreslå ailmänna åtgärder för fö(
bättring av vattnens användning oberoende av
vem som borde verkställa dem. Basuppgiftema
beträffande fiskerihushållningen är inte identiska
för hela planeringsområdet, vilket torde bero på
att käilmaterialet varit av varierande nog
grannhet.

Beträffande förekomsten av tungmetaller och
gifter har några ytterligare uppgifter inte varit
tiligängiiga. Då de bestämningar som gjorts av
Outokumpu Oy delvis är osäkra, är det skäl att
kontrollera uppgifterna på basen av de senaste
forskningsresuitaten. De viktigaste ämnena som
belastar vattendrag är tungmetalierna och kväve.

Några piatser för naturnäringsdammar har
inte inventerats i samband med denna pIan. För
att förbättra fönitsättningama för fiskerihushåil
ningen ingår emellertid i pianförsiaget en
rekommendation att bygga dammar i de för
fiskerihushållningen viktigaste vattendragen.

1. Vattenförsörjning
Samhällenas vattenförsörjning

Jordbruksstyrelsen anser, att en tillräcklig ut
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redning om grundvattnen inte har gjorts. Med
tanke på den ökade förbrukningen biir grund
vattnens avkastning i framtiden otillräckiig.
Ostrobotnia Australis framhåller att grundvat
tenområdena snarast möjligt bör skyddas.
Dessutom borde användningen av konstgjort
gnindvatten undersökas. Iestijrvi kommun
förordar inte biidandet av skyddsområden kring
Yli-Lesti, Parrannankangas och Syrinharju vatten
täkter, utan förutsätter att vattendistriktet och
vattennämnden övervakar områdenas användning.
Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto anmärker,
att någon kiar pian för inventering av grundvatten
tiilgångarna inte föreiigger. Enligt Pedersöre
kommun borde skyddsområden biidas för Esse
Vatten Ab:s och Lappfors Vattenandeisiags vatten
täkter. Dessa vattentiilgångar borde reserveras för
Esse kommundeis bruk.

Bem: De i pianen ingående uppgifterna om
gmndvattentiligångar baserar sig på en utred
ning om för vattenförsörjningen viktiga gnind
vattentillgångar, som vattenstyreisen gjorde år
1976. Eniigt uppgifterna om gmndvattentiil
gångar och vattenförbnikningsprognoser kan
bosättningens och småindustrins vattenbehov
tillgodoses ända fram till århundradets siut,
med undantag av Jakobstads samt eventueilt
tillgodoses anda fram till århundradets siut,
Larsmo kommuns och Karleby stads anskaff
ning av tiliskottsvatten. Tiiläggsutredningar
beträffande gnindvattnet är också i alimänhet
påkaliade inom planeringsområdet, bl.a. för att
försäkra sig om grundvattnens kvalitet och för
att avgränsa till sin storlek ändamåisenliga
skyddsområden.

År 1979 har igångsatts ett av vattenstyrelsen
koordinerat utredningsarbete, i samband varmed
avgränsningen av för vattenförsörjningen viktiga
gmndvattenbassänger justeras. Biidandet av
skyddsområden är möjiigt endast på basen av
vattendomstoiens besiut (vatteniagen 9:20), som
ges efter ansökan av den som behöver vattnet,
och således inte i samband med t.ex. en alimän
pianering av vattenanvändningen.

Grundvattenförekomsterna i Lestijärvi kom-
mun är ingalunda i någon undantagssituation.
Speciellt Syrinharjus grundvattenområde be
finner sig delvis under en landsväg och
brunnarna i omedeibar närhet av landsvägen.
Därför är det särskilt viktigt att ett skydds
område på kommunens initiativ bildas kring
detta grundvattenområde.

Eniigt preliminära gmndvattenutredningar
kan Evijärvis behov av tiliskottsvatten skötas
antingen genom att infiitrera konstgjort gmnd
vatten i samband med den nuvarande vatten

täkten eiler i samarbete mellan Kaustby, Vetil
och Terjärv. från de grundvattenområden, som
är i Esse Vattens bruk, avleds redan nu vatten
nedåt längs Esse å.

Prognosen för Karleby stads vattenbehov år 1980
är överdimensionerad.

Bem: Vattenförbrukningen i Karleby stad har
tilisvidare varit lägre än genomsnittiigt i städer
na, varför åtminstone prognosen för år 1980
torde vara något överdimensionerad. Den enda
föijden härav är, att tidpunkten för de erforder
liga åtgärderna förskjuts några år framåt.

Kelviå kommun påpekar att det, trots att Riippas
och Klapurinjärvis vattentillgångar torde vara till
räckliga för kommunens behov, är skäi att
undersöka möjligheterna att överföra grundvatten
av hög kvalitet för Kelviäs och till och med Karle
bynejdens behov.

Bem: Kelviå kommun torde avse en utredning
om överföring av grundvatten från Ullava. En
dylik utredning behövs synbarligen, men inte
ännu de närmaste åren, eftersom Kelviå för
närvarande har tillräckliga grundvattentill
gångar.

Industrins vattenförsörjning

Larsmo kommun, Pedersöre kommun, Jakob
stadsnejdens Handeiskammare, Jakobstadsnej
dens Natur, Viit- och fiskeriforskningsinstitu
tet, fiskeriföreninen i Finland, Industrins
Centralförbund, Osterbottens Fiskarförbund
och Osterbottens Svenska Producentförbund
anser att Larsmosjön inte borde förstoras. Larsmo
kommun, Ostrobotnia Australis och Osterbot
tens Svenska Producentförbund önskar att man i
planen undersöker möjligheterna att minska stor
industrins vattenbehov. Enligt Etelä-Pohjanmaan
Kauppakamaris uppfattning bör regleringen av
Larsmosjön och sötvattenfrågan för industrin vid
kusten övervägas i förhållande till hela vattendragets
toleransförmåga. Dessutom bör man överväga att
öka antalet sötvattenbassänger i havsvikarna.

Bem: Såsom framgår av planförslaget (del li
s. 62) skulle en förstoring av Larsmo—Ojasjön
inte vara någon förmånlig åtgärd med tanke på
den ringa nyttan för industrins vattenför
sörjning. Dessutom skulle den strida mot bl.a.
vattenskyddets, fiskerihushållningens och rek
reationsbrukets intressen. Därför föreslår
åtgärdsrekommendationerna inte heller att sjön
skall förstoras. Vid övervägningen av olika alter
nativ för anskaffning av tillskottsvatten har de
vattendrag som utmynnar i Larsmo—Ojasjön
behandlats som en heihet.

10 408402045H
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Inom industrin har på 1970-talet skett en
betydande nedgång i vattenförbrukningen per
producerad enhet. Det har emellertid inte varit
möjligt att inom ramen för planen uppställa
några mäl för en ytterligare minskning av vatten
förbrukningen, eftersom detta skulle ha förut
satt en granskning av produktionsprocessema
skilt för varje anläggning.

Jakobstads stad anser det intevara tillfredsställan
de, att vatten från Larsmo—Ojasjön används för
industrins behov, utan anser att en del därav borde
användas för att skölja bort Schaumans fabrikers
avloppsvatten från kusten. Ostrobotnia Australis
anser det vara en felaktig uppfattning, att det vat
ten som genom dammluckorna rinner ut från sjön
går till spillo. Enligt Jakobstadsnejdens Natur
borde vatten från sjön avtappas via Hästgmndet
och Gertruds alltid då havsvattnet står Iägre än i
sJon.

Bem: Utsläppsplatsen för Schaumans avloppsvat
ten är inne i skärgården, varför det är svårt att
skölja ut det i havet utan att smutsa ner skärgår
den utanför Jakobstad och Larsmo. Som första
åtgärd borde en kännbar minskning av avlopps
vattenbelastningen äga rum. Också möjlig
heterna att via ett rör leda avloppsvattnet ut i
havet borde utredas. Aven i framtiden kommer
över hälften av Larsmo—Ojasjöns inkommande
vattenföring att via regleringsluckorna ledas ut i
havet. Det krav som Jakobstadsnejdens Natur
ställer är omöjligt att realisera, såframt man öns
kar bibehålla en bl.a. för rekreationsbruk till
räcklig vattennivå i sjön.

Osterbottens Fiskarförbund framhåller att vat
tenkvahteten i Perho å borde förbättras, eftersom
ån är ett potentielit objekt för anskaffning av till
skottsvatten till Larsmo—Ojasjöns område. Ja
kobstadsnejdens Handelskammare päpekar, att
för industrin i framtiden bör reserveras tillräckligt
med sött varten. Enligt Ostrobotnia Australis är
prognosen för industrins vattenbehov överdimen
sionerad. Jakobstadsnejdens Natur framhåller att
sött vatten inte bör användas för kylning.

Bem: Det är svårt att göra en prognos för in
dustrins framtida vattenbehov. Därför har man
undersökt möjligheterna att leda tillskottsvatten
till området. Den vattenmängd om 15 m3/s som
nämnts är ingen prognos utan den största
mängd sött vatten som ekonomiskt finns att
tillgå inom området. Sötvatten används för
kylning i alimänhet endast då användningen av
havsvatten skulle medföra ansenliga risker.

Enligt Larsmo sjös vattenskyddsförening borde
pH-värdet i Larsmo—Ojasjön utjämnas. Statsrå
dets kansii framhåller, att olika möjligheter att
höja vattnets pH-värde ännu borde utredas. Som

en möjlighet föreslår Jakobstadsnejdens Natur
att avieda det sura vattnet direkt ut i havet. Enligt
Outokumpu Oy är vattenkvaliteten i Ojasjön för
narvarande närmast försvarlig, men det torde dock
inte vara behövligt att förbättra vattnets kvalitet.

Bem: Åtgärder med sikte på en eventuell höj
ning eller utjämning av vattnets pH-värde krä
ver tilläggsutredningar. 1 planförslaget under
söktes förbitappningsmöjligheter av det sura
vattnet i avsikt att höja och utjämna Larsmo—
Ojasjöns pH-värde. Man kan likväl ännu inte på
basen av de föreslagna alternativen göra några
förslag till åtgärder.

Maataloustuottajain Keski-Pohjanmaan Liitto
framhåller att tillräckligt med hushållsvatten av
god kvalitet bör tryggas också för den spridda bo
sättningen. Enligt Statsrådets kansli verkar mäl
sättningen att ansiuta 70.. .90 % av den spridda bo
sättningen till allmänna vattenledningsnät väl liög.
Det skulle vara på sin plats att undersöka billigare
lösningar.

Bem: Grundvattnet inom planeringsområdet
lämpar sig i regel inte uran behandling till hus
hållsvatten, i synnerhet inte i närheten av kusten
eller i ådalarna. Å andra sidan är bosättningen
huvudsakligen bandvis koncentrerad till ådalar
na. Mot denna bakgrund kan den uppställda mäl
sättningen snarare anses vara alltför låg.

Anskaffning av bevattningsvatten

Kortesjärvi kommun anser, att en bassäng för
bevattning ytterligare behövs pä Porkholmas
område.

Bem: Utredningen av ärendet ankommer pä de
taljplaneringen. Totalplanens åtgärdsrekommen
dationer intar en positiv ställning till byggandet
av bevattningsbassänger.

2. Vattnens belastning och
vattenskyddet

Sam hällenas avloppsvatten

Inrikesministeriet anser att de krav
som ställts på rening av avloppsvattnet är relativt
anspråkslösa. Strömmande varten tål väl belastning
av avloppsvatten, men då vattenvolymen i Oster
bottens åar är liten, behövs det en effektiv rening
av avloppsvattnet. Enligt Osterbottens Svenska
Producentförbund bör större vikt fästas vid
behandiingen av avloppsvattnet från bosättning
och industri. Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liit
to och Jordbruksstyrelsen anser att simultanfäil
ning inte är en tillräcklig behandlingsmetod för att
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bevara vattendragens kvalitet på nuvarande nivå.
Ostrobotnia Australis framhåller att avloppsvatt
net mcd undantag av kusttrakten bör behandias
effektivare. Himango kommun kräver att Lesti
joki bevaras ren, varvid åtminstone dess nedre lopp
lämpar sig för fiske. Vindala kommun anser
separat behandling av avloppsvattnet vara en bättre
lösning för Lappajäiwi och Vindala tätorter samt
för industrin. Evijärvi kommun undrar om avsik
ten mcd pianen är, att det avloppsvatten som
släpps ut i Lappajärvi renas effektivare än det som
släpps ut i Evijärvi. Kelviå kommun önskar att en
utvidgning av avlopp-svattnets influensområde
utanför Karleby förhindras. Enligt Lochtd kom-
mun borde det avloppsvatten som leds ut i Viirre
joki renas betydligt effektivare än nu sker. Också
havsviken har varit föremål för nersmutsning.
Enligt Karleby stad borde Larsmo—Ojasjön för
att trygga vattenförsörjningen skyddas mot ned
smutsning. Jakobstads stad föreslår en effektiv
behandling av avloppsvatuiet i dc åar som mynnar
ut i Larsmosjön. Enligt Jakobstadsnejdens Natur
bör behandlingsnivån i Esse å vara efterfällning.

Bem: Tätorterna inom planeringsområdet är
relativt små, speciellt i inlandet. En jämförelse
av det mcd simultanfällning behandiade avlopps
vattnets belastning mcd den sk. naturliga belast
ningen (t.ex. i vattendrag som mynnar ut i Lars
mo—Ojasjön) visar, att avloppsvattnet inte i
ngon högre grad ökar den totala belastningen i
åarna. Undantag utgör platser där avloppsvatt
net avleds till vattenfattiga diken.

Den uppställda minimimålsättningen att av
loppsvattnet bör renas mcd en effekt motsvarar
simultanfäilning bör i nuvarande läge anses rea
listisk. Samma målsättning tillämpas i praktiskt
taget hela landet. Det vore även befogat att, till
åtskillnad från pianförsiaget, förutsätta en effek
tivare rening av vattnet från dc tätorter
och industrianläggningar, som avieder sitt av
loppsvatten till Evijärvi elier vattendragen strax
ovanom sjön. Vid åstranden nedanom Evijärvi
finns inte några mera betydande belastare, som
skuile avieda avioppsvatten till Esse å. Kraven
på högre reningsnivå än normalt beror huvuds
sakligen på Lappajärvis betydelse för vattenför
sörjningen och fisket samt på skyddsmålen för
Evijänri. Minskningen av dc mängder avioppsvat
ten som rinner ut i Larsmo—Ojasjön har i
åtgärdsrekommendationema föreslagits ske
genom att realisera pianen för Jakobstadsnej
dens avloppsnät och centralreningsverk. Åtgär
dema för att minska sjöns surhet och växlingar
na däri kräver mera detaljerad forskning och
planering. För storindustrins del har målsätt
ningen varit att hindra en utvidgning och också

en stadig minskning av deras avloppsvattens
nuvarande influensområden. Beträffande behand
lingen av avloppsvattnet baserar sig pianen hu
vudsakligen på en tidigare uppgjord VA-general
pian.

1 Kannus tätort, som avleder sitt avloppsvat
ten till Viirrejoki har byggts ett reningsverk år
1979. Den organiska belastningen från siakteriet
kommer att minska.genom förbchandling innan
dess avloppsvatten ieds till kommuncns renings
verk. Viirrejoki borde bli föremål för restaure
ringsåtgärder nu, när ovannämnda rcningsåtgär
der verkställts.

Industrins avloppsvatten

Eniigt Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto har
några förslag till förbättring av den vid kusten
belägna industrins avloppsvattenfråga inte gjorts.
Viit- och fiskeriforskningsinstitutet fäster upp
märksamhet vid minskning och behandiing av
avloppsvattnet fi%n storindustrin i Jakobstad och
Karleby. ViIt- och fiskeriforskningsinstitutet
samt Regionplaneförbundet för Vasa iän anser
att en skild utredning krävs beträffande möjiighctcr
na att leda avloppsvattnet från storindustrin i Ja
kobstad i ett rör eller en tunnei direkt ut i havet.

Bem: Vid behandiingen av avioppsvattnet från
storindustrin vid kusten har man utgått från att
avloppsvattnets influensområde gradvis borde
minskas.

Enligt Industrins Centralförbund är måisätt
ningen för minskning av belastningen från stärkel
seindustrin alltför sträng.

Bem: Såsom i planförsiaget ppekas, är utgångs
uppgifterna bcträffande potatismjöisfabrikemas
avloppsvattenbelastning rätt så inexakta p
gmnd av observationsresultatens stora sprid
ning. Målsättningen 0,8 m3/ton potatis för den
vid driften använda vattenmängden tordc inte
vara oskälig. Till exempel Järviseudun Peruna
Oy i Vindala har redan i fiera års tid lyckats
hålla sitt vattenbehov vid i det närmaste denna
nivå.

Diffusionsbelastning

Vindala kommun, Etelä-Pohjanmaan Kauppaka
man, Etelä-Pohjanmaan Maatalouskeskus, Ou
lun Maatalouskeskus, Maataloustuottajain Kes
ki-Pohjanmaan liitto, Jordbruksstyrelsen och
Osterbottens Svenska Prod ucentförb und om
fattar inte arbctsgruppens uppfattning att fiyt
gödselbehållare borde undvikas. Detta är enligt
Etelä-Pohjanmaan Maatalouskeskus åsikt den
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rationellaste behandlingsformen för slamgödseln
och dess olägenheter för miljön kan avvärjas.

Bem: Vid användning av en flytgödselbehållare
är risken för att slamgödseln och den däri befint
liga växtnäringen kommer ut i vattendraget rela
tivt stor. Genom att beakta vattenskyddssyn
punkter både vid lagring och utbredning kan
man i hög grad minska dessa olägenheter. Det är
därför motiverat att justera åtgärdsrekommen
dationerna på denna punkt.

Statsrådets kansii understryker, att också avlopps
vattnet från spridd bosättning och fritidsbosätt
ning på lång sikt borde fås under bättre kontroll.
Dessutom bör gödslingens betydelse som belast
ningsfaktor beaktas.

Bem: Det är en synnerligen arbetsdryg uppgift
att övervaka den spridda bosättningens och fri
tidsbosättningens avloppsvattenhantering. Här
vidlag är en effektivare rådgivning mera ändamåls
enhig än kontroll. .Gödslingens betydelse som
belastningsfaktor har behandlats på basen av till
gängliga uppgifter.

3. Vattnens rekreationsbruk
Inrikesministeriet anser, att målsättningen
för rekreationsbrukets olika verksambetsfor
mer inte är balanserad, och att det t.ex. inte an
kommer på vattenstyrelsen att göra framställningar
om reservation av områden för badstränder. Piane
ringen av rekreationsområden täcker delvis region
plansförbundets och hör inte heller till vatten
styrelsens åligganden. 1 planen har på basen av en
enkätundersökning gällande två sjöar fastställts
rekreationsvärden för olika vattendrag. Det synes
rätt djärvt att tillämpa ifrågavarande undersökning
generellt på hela planeringsområdet.

Bem: Till vattenförvaltningens åligganden hör i
enlighet mcd vattenförvaltningslagen att främja
vattnens rekreationsbruk. Pianeringen har gjorts
i samarbete med regionplansförbundet inkiusive
fastställandet av badsträndernas områdesbehov.
Man har också strävat till att få fram någon slags
reell storleksordning för vattendragens rekrea
tionsvärde. Någon undersökning som bättre
skulle ha tiickt området fanns inte tillgänglig,
men andra undersökningar utanför området
visar, att de uppgivna markbeloppen för rek
reationsvärdet till sin storleksordning är rikti
ga.

Enligt Pedersöre kommun får reserveringarna av
rekreationsområden inte gå alltför mycket in i
detalj. Keskusmetsälautakunta Tapio påpekar,
att även äganderätten bör beaktas beträffande rek

reationsområden för allmänt bruk. Lappajärvi
kommun föreslår utprickning av bestämda
båtfarts- och fiskeleder. Lestijärvi kommun
godkänner inte utprickning av båtleder.’
Regionplaneförbundet för Vasa Iän önskar, att
den för båtfarten viktiga inre skärgårdsleden mellan
Karleby och Jakobstad skulle visas på kartan i
planen.

Bem: Avsikten är att inom en nära framtid kart
lägga och pianera den inre skärgårdsleden mellan
Karleby och Jakobstad på försorg av vattendist
riktet och områdets kommuner samt övrika in
tressenter. 1 samband med totalplaneringen av
vattenanvändningen har inte gjorts några re
kommendationer beträifande områdesreserve
ringar, eftersom detta hör till regionplansför
bundens uppgifter.

Syd- och Mellanösterbottens naturskyddsföre
ningar anser stridigheter föreligga beträifande
användningen av de konstgjorda sjöarnas stränder.
Ostrobotnia Australis godkänner en höjning av
vattenståndet för rekreationsbruk, men då bör vat
tenståndet hållas högt största delen av året. Ett
annat sätt att främja rekreationsbruket är att meja
ner vattenväxtligheten. Också växtnäringen och
inte endast grunt vatten leder till eutrofiering.

5cm: Då de konstgjorda sjöarna byggdes på
1960-talet fästes inte någon större uppmärksam
het vid rekreationsbmk av stränderna. Det är
motiverat att i framtiden förbättra strändernas
användbarhet. för nya konstgjorda sjöar kan
åtgärder med tanke p strändernas användning
för rekreation ombesörjas redan vid byggnads
skedet.

4. Fiskerihushållningen
Inrikesministeriet konstaterar, att de föreslagna
fiskevårdsåtgärderna eventuellt förblir orealiserade,
såframt vattnets kvalitet inte blir bättre. En effek
tivare produktion av fiskyngel räcker uppenbarli
gen inte till som fiskeriekonomisk utvecklingsåt
gärd, om inte tillståndet i ynglets livsmiljö förbätt
ras.

Bem: Beträffande de största vattendragen i om
rådet kan man inte som helhet betraktat vänta
sig någon mera väsentlig förbättring av vatten
kvaliteten, eftersom belastningen av vattendra
gen på några undantag när huvudsakligen består
av diffusionsbelastning från skogar, kärr, åkrar
mm. Under perioder av lågvattenföring kan
åvattnens tillstånd förbättras genom en effektiva
re behandling av avloppsvattnet samt genom att
öka vattenföringen mcd hjälp av regleringsåtgär
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der.
Ostrobotnia Australis påpekar, att odling av
fiskyngel i naturnäringsdammar inte är tillräckligt.
Det bör också finna narurliga förökningsområden.
Bottenvikens forskningsstation vid universitet i
Uleåborg understtyker likaledes, att naturnärings
dammar lämpar sig för produktion av yngel jämsi
des med åarnas egna produktion av yngel. Enligt
Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto är natur
näringsdammar i princip en riktig metod, men de
föreslagna piatserna, d.v.s. de konstgjorda bas
sängerna, är inte lämpiiga. Osterbottens Fiskarför
bund frågar, var naturnäringsdammarna skall vara
belägna och vad för slags fisk som skall odias i dem.

Bem: Piatserna för naturnäringsdammarna har
inte inventerats i detalj. Jordmånen inom piane
ringområdet är i regel sur. Olägenheterna härav
måste eventuelit elimineras på konstlad väg,
t.ex. genom kalkning. 1 de naturnäringsdammar
som kommer att byggas tänker man sig i första
hand odia sik- och regnbågsforellyngel både för
insjövattnen och havsområdet.

Enligt Jordbruksstyrelsen ar fiskynglets möjlighe
ter att hållas vid liv vid odling i konstgjorda bassän
ger slumpmässig. Bottenvikens forskningsstation
vid Universitetet i Uleåborg anser, att vattentillgån
gen inte utgör något probiem för fiskarnas och
kräftornas övervintring i åarna om blott avlopps
vattnen renas. Enligt Vitt- och fiskeriforsknings
institutet är förutsättningarna för att utveckla
fisket begränsade till havet. Man borde förhindra
åtgärder som försvagar havsfisket, såsom en
eventueil uppdämning av Perho ås mynning, vissa
kraftverksförslag samt en förstoring av Larsmo—
Ojasjön.

Bem: 1 flera av vattendragen inom planerings
området, som nästan heit saknar sjöar, är lågvat
tenföringen liten. Trots behandlingsåtgärder
förorsakar avloppsvattnen en belastning av vat
tendragen som når sin kulmen vid lågvatten
föringen på vintern, då istäcket hindrar syretili
förseln. Avloppsvattnets inverkan kan lindras
bl.a. genom att öka lågvattenföringen. Vid
behov kan vattenkvaliteten i de konstgjorda
sjöarna och i åarna förbättras på artificiell väg.

Osterbottens Fiskarförbund anser, att antalet
traditionella fiskodlingsanstalter borde ökas. Enligt
Keski-Pohjanmaan Maakuntaliitto borde byggan
det av Pajuoja bassäng påskyndas redan på gmnd
av dess utjämnande inverkan på vattenföringen.
Också Perho kommun skyndar på realiserandet av
Pajuoja bassäng. Syd- och Mellanösterbottens na
turskyddsföreningar samt Pohjanmaan Kalasta
jaseurojen Liitto anser inte Pajuoja bassäng lämp
lig som naturnäringsdamm. Inte heller Oulun
Maatalouskeskus anser Isokoski och Pajuoja vara

lämpiiga platser för naturnäringsdammar.
Bem: Man har rekommenderat att utveckla
fisket i Perho ås övre iopp och i Isokoski i sam
råd med fiskerivårdsmyndgheterna. Mot bak
grunden av utlåtandena är det skäl att justera
rekommendationerna beträffande fiskerihushMl
ningen i Perho å.

Enligt Ostrobotnia Australis är Lestijoki och
Perho å områden, där vandringsfiskarna producerar
yngel. De är av betydelse även på riksnivL Upp
märksamhet bör också fästas vid, att de förpliktel
ser beträffande fiske som Osterjöavtalet ålägger
Finland inte har tagits till behandling. Nedervetil
Fiskelag hoppas, att fiskens vandringsmöjligheter i
Perho å inte bryts. Enligt fiskeriföreningen i
Finland borde nyttan av vandringsfisk och kräftor
beaktas vid restaurering av sjöar för fiskeri. Poh
janmaan Kalastajaseurojen Liitto framhåller, att
de åtgärder som föreslås för att kompensera de
skador liavsfisket åsamkats och kommer att åsam
kas av vattenståndsregleringen i Perho å är alltför
små. Keski-Pohjanmaan Kauppakamari, Fin
lands Kraftverksförening och Korpelan Voimas
kommunförbund stöder inte byggandet av fisk
trappor i samband med Korpela kraftverk. Enligt
Jord- och skogsbruksministeriet borde en fisk
trappa byggas förbi Korpela kraftverk.

Bem: För att trygga en tillräcklig produktion av
yngel bör inom området byggas naturnärings
dammar samt eventuelit också en fiskodlings
anstalt. 1 framtiden kommer naturlig produk
tion av fiskyngel att förekomma åtminstone i
Lestijokis nedre lopp. Enligt en utredning av
Bottenhavets forskningsstation lönar det sig inte
att bygga en fisktrappa vid Korpela kraftverk
förrän man försäkrat sig om att fiskarna stiger
upp till dammen bättre än nu är fallet. Östersjöav
talet fastslår principer av ailmän art gällande
fiske och fiskevård, men man kan inte på basen
av dem specificera åliggandena för fiskyngel
produktion inom planeringsområdet.

Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto har fram
lagt följande siffror för avkastningen från Lestijoki:
— vandringssik 40 000 — 50 000 kg/a och

nejonögon 5 — 10 000 kg/a, till ett värde av
0,7 — 1,0 milj. mk.

— naturlig forelistam, produktion av 60 —

100 000 st/a forellyngel till ett värde av
150 000 — 280 000 mk/a.

— kräftor till ett värde av fiera hundratusen mark.
Fiskeföreningen i Finland framhåller, att Les

tijokis användning för krafthushållning i åns övre
lopp samt skyddet och fisket i åns nedre lopp inte
harmonierar med varandra. Ån är ett unikt vatten
drag för vandringsfisk och kräftor, varför man
borde avhålla sig från alla projekt som förändrar
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naturtillståndet. Enligt Bottenvikens forsknings
station vid universitetet i U1eborg är det lönsamt
att vitalisera kräftstammen. Korpelan Voimas
kommunförbund vädjar till undersökningar av
Karleby vattendistrikt, som visar att kräftor finns
endast i Lestijokis nedre iopp och inte Iängs hela ån.
Enligt Oulun Maatalouskeskus borde Lestijoki
bevaras i naturtillstånd som förökningsplats för
vandringsfiskar. En avkastning från kräftva tten på
7 500 mk/ha torde vara möjlig att få ut också i Les
tijoki. Lestijärvi kommun föreslår sportfiske i
Lestijokis övre lopp.

5cm: Med beaktande av fångstuppgifterna från
havsområdet samt motsvarande uppgifter för
Lestijoki vattendrag verkar avkastningssiffrorna
i utlåtandet övervärderade, eftersom föröknings
områden för vandringsfisk och nejonögon också
finns i dc övriga åarnas mynningar, närmast
Perho ås. Mellan Karleby och Himango uppgick
sikfångsten år 1974 till 202 000 kg, varav vandnngs
sikens andel utgjorde endast 20 % (42 000 kg).

Den av Oulun Maatalouskeskus nämnda av
kastningen från kräftvatten 7 500 mk/ha/år är
ett observationsvärde vid provkräftningar i Pyhä
jokis övre iopp. Vattendistriktets kräftutred
ning i Lestijoki tyder på en genomsnittlig av
kastning på 3 000 mk/ha/år eller 2,5 st per
meter strandlinje, vilket värde har anlitats i
planen. Utredningen av kräftstammen i Lestijoki
gjordes huvudsakligen i åns nedre Iopp. 1 Lesti
jokis övre lopp torde kräftstammen vara svag,
om där också finns en del stallen där bottnens
beskaffenhet lämpar sig för kräftor. För att
komma upp till ovannämnda genomsnittliga
produktion 3 000 mk/ha krävs pianteringar i den
del av ån som befinner sig ovanom Korpela
kraftverk.

5. Översvämningsskydd och
torrläggning

Sydöstcrbottens distriktsskogsnämnd fram
håller, att täckandet av skogsmarken mcd vatten
vid byggandet av konstgjorda sjöar ser ut att hända
utan tillräckliga jämförande beräkningar. Enhgt
Ostrobotnia Australis är konstgjorda sjöar det
sista mediet för att avvärja översvämningar. Där
förinnan bör man ty sig till bl.a. regleringar.

5cm: Byggandet av konstgjorda sjöar förutsätter
alltid en detaljerad projektplanering, i samband
mcd vilken även förutsättningarna för att reah
sera projektet tas till övervägande. Oversväm
ningar kan till en viss gräns avvärjas genom reg

lering av redan förefintiiga sjöar, om det finns
sjöar i vattendraget. Dc sjöar som står till buds
har emellertid långsluttande stränder, varigenom
en kraftig reglering försvårar andra använd
ningsformer. Konstgjorda sjöar kan i ailmänhet
regleras inom vidare gränser än naturliga sjöar.

Enligt Bottenvikens forskningsstation vid univer
sitetet i Uleåborg är beräkningsgrunderna för över
svämningsskyddet osäkra.

5cm: Den kapitaliserade nyttan av översväm
ningsskyddet för jordbruket har i förslaget till
totalplan (t.ex. del II s. 192) uppskattats till
4 000 mk/ha åker, 500 mk/ha skog och för ska
pandet av förutsättningar för skogsdikning till
200 mk/ha. Enligt det betänkande som arbets
gruppen för undersökning av slutfinansieringen
av dc pågående vattendragsprojekten i Oster
botten (1974) fick man som värde för översväm
ningsskyddet i Kyro älvdal 364 mk/ha eller
kapitaliserat på 30 år mcd 6 % ränta 5 000
mk/ha.

Maataloustuottajain Keski-Pohjanmaan Liitto
framhåller, att eventuella skador på grund av vat
tendragsarbeten borde ersättas till sitt fulla värde.
Enligt Jordbruksstyrelsen är en ersättning i
pengar inte en tillräcklig kompensation för dc
jordar som går förlorade i bassängerna, utan
vederlagsjord borde erhållas.

Bem: Dc skador som förorsakas av eventuella
vattendragsarbeten kommer att uppskattas vid
vattenrättsliga syneförrättningar, såframt över
enskommetse om dem inte har nåtts i godo. En
ligt vattenlagen ersätts jord som blivit under
vatten mcd 1,5 gånger gängse värde. En upp
skattning av skadeersättningarna tillbör inte upp
gifterna på totalplaneringsnivå.

Himango kommun föreslår som ett lokalt objekt
förbättring av översvämningsskyddet i Lestijokis
nedre lopp genom att rensa Pajalankoski. Dessutom
bör man se till, att förbindclsen mellan Lestijoki
och havet bibehålls på tillräcklig nivå. Etelä-Poh
janmaan Kauppakamari understryker, att möjlig
heter till invallning av Lappajärvis stränder bör
beaktas. Enligt Jordbruksstyrelsen förutsättcr en
torrläggning av åkrarna till täckdikningsdjup rens
ning av Sykäräinen och Tomikoski. Kirkkojärvi i
Toholampi bör muddras eller invallas.

5cm: Behovet av muddring i enskilda forsar och
kortare avsnitt bör utredas genom detaljplane
ring. Allmänt kan konstateras, att man bcträffan
dc Lestijoki vattendrag förhåller sig synnerligcn
reserverat till rensning av forsarna. Behovet att
höja invaliningen vid Lestijokis nedrc lopp samt
förbindelsen mellan Lestijoki och havet bör ut
redas genom detaljplanering.
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6. Vattenkrafthushållningen
Tiilvaratagande av vattenkraften

Industrins centralförbund anser strävan att
trygga tillgången på vatten och elektricitet även för
en expanderande industri vara positiv, men en
ensidig behandling av frågan har i viss mån skadat
näringslivet, eftersom den alimänna opinionen
kraftigt har reagerat. Jord- och skogsbruksminis
teriet framhåller, att man borde avstå från sådana
koncentrerade projekt, som har skadlig inverkan på
miljön. Den lokala befoikningen bör höras tillräck
ligt. Enligt Statsrådets kansii är synvinkein på
utvecklingen av krafthushåflningen alltför snäv.
Det är svårt att finna en lösning enbart på basen av
kalkyler över nytta/skada. Man bör därför speciellt
beakta den lolala befolkningens åsikter. T.ex. utlå
tandena från Vetil avviker i hög grad från planens
ståndpunkt. Trots kraftigt framförda förslag till
ätgärder till förmån för krafthushållningen uppges
inte i planen en hur stor del av hela landets kraft
hushållning planeringsområdet täcker.

Sähköntuottajien Yhteistyövaltuuskunta
(Elproducenternas samarbetsdelegation) föreslår,
att man vid den fortsatta behandiingen av pIan
förslaget noggrannare utreder de ider om vattnens
användning för kraftförsörjning såväl beträffande
lönsamhetskalkylerna som beträffande den nytta
och skada som kraftbruket förorsakar andra an
vändningsformer och miljön. Med tanke på elför
sörjningen på riksniv brådskar tilläggsutrednin
garna inte, varför man inte bör pruta på deras
grundlighet. Syd- och Mellanösterbottens natur
skyddsföreningar framhåller i ett gemensamt
utlåtande, att de förluster som fisket och landskaps
biiden lider måste utredas noggrannare, såframt
man realiserar krafthushållningsalternativen. 1 kost
nadskalkylerna kommer grtinderna för beräkningen
av energipriset inte tydligt fram. Enligt Regionpla
neförbundet för Vasa Iän är fallhöjderna i åarna
små varför man är tvungen att bygga små kraftverksen
heter, varvid många forsar går förlorade medan
nyttan från helhetens synpunkt är obetydlig.
Osterbottens Fiskarförbund motsätter sig en
utbyggnad av vattenkraften inom området.

Bem: Ugångspunkten för planeringen har varit,
att kraftverksbyggen, liksom vattenbyggen i all
mänhet borde realiseras endast under medverkan
av ifrågavarande kommuner. Mätta med riksom
fattande mått är kraftverkslösningarna inom pla
neringsområdet av rätt liten betydelse. På lokal
nivå har vattenkraften dock en större betydelse,
speciellt för att skära av effekttoppar och som
reservkraft.

Totalplanen strävar till att skapa ramarna för
en mera ingående planering, där planens inver

kan på miljön mm. noggrannare övervägs. Då to
talpianen cirkulerade i kommunerna och på ut
stäliningar informerades den lokala befolkningen
och invånarnas åsikter hördes.

1 fail detaljerade beräkningsgninder inte funnits
tillgängliga har i pianförslaget använts som
gmnd för energipriset 12 p/kWh kapitaliserat med
6 % ränta under 30 års tid. Bl.a. Lestijokis vat
tenkraftsproduktion har beräknats på denna bas.
För Perho å baserar sig kalkylerna på en mera
detaljerad planering och är i enlighet med det
betänkande som (1974) avgetts av arbetsgruppen
för undersökning av slutfinansieringen för Os
terbottens pågående vattendragsprojekt.

Enligt Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari bör
gränsdragningen mellan krafthushMlningen och
rekreationsbruket inte göras till fördel för kusten
och nackdel för åarnas övre iopp.

Bem: Planförslaget strävar till att främja van
nens rekreationsbruk inom hela planeringsområ
det. Användningen av vattenkraft kan främjas
endast på de piatser där det finns förutsätt
ningar därför.

Pedersöre kommun föreslår att de kvarvarande
små forsarna skall skyddas. Några kraftverk bör
inte byggas förrän nyregleringen av Esse å är
genomförd. Jakobstadsnejdens Natur understry
ker Esse ås narurskyddsvärden. Finnholmens och
Björkforsens kraftverk får inte höjas, inte heller
får ån kanaliseras bort från sin nuvarande fåra. Ost
robotnia Australis framhåller, att Humla-området
är ett objekt som bör bevaras. Jakobstadsnejdens
Handelskammare föreslär, att användningen av
Esse å för krafthushållning bör begränsas till det
nödvändipste utan att fåran fiyttas eller naturen
skövlas. Osterbottens Svenska Producentförbund
motsätter sig att fallen i Esse å och Perho å kon
centreras. Om Kattilakoski kraftverk realiseras,
kräver Etelä-Pohjanmaan Maatalouskeskus att
olägenheterna för jordbruket förebyggs eller i sin
heihet ersätts. Detsamma gäller om Lappajärvi
höjs. Enligt Lappajärvi kommun är det ekonomiskt
olönsamt att öka uttaget av vattenkraft ur Esse å.

Bem: Esse å är delvis utbyggd. Användningen
av ytterligare några forsar såsom Hattarfors,
Långfors och Kattilakoski för vattenkrafthushåll
ningen torde vara ekonomiskt lönsamt (ett kraft
verk har byggts i Hattarfors år 1981 och i Kattila
koski år 1980). De miljöförändringar som ett
koncentrerat kraftverksbygge i Esse å skulle
innebära vore dock synbarligen så stora, att man
bör avstå från projektet. Eventuella kraftverks
byggen kommer således att äga rum i åns fåra
eller i dess omedelbara närhet.

Syd- och Mellanösterbottens naturskyddsföre
ningar motsätter sig en koncentrerad krafthushåll
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ningslösning för Perho å. Keski-Pohjanmaan Maa
kuntaliitto konscaterar, att motståndet för Pöös
kallios del är alltför starkt. Till de övriga projekten
rörande Perho å förhåller sig landskapsförbundet
positivt. Regionplanefdrbundet för Vasa Iän på
pekar, att pianerna för utbyggnad av vattenkraften
i Perho å bör fås realistiska med beaktande av mil
jöfaktorer och den utvinnbara energins ringa bety
delse på riksnivå. Enligt Keski-Pohjanmaan Met
sänhoitoyhdistysten Liitto bör man, om Pööskal
lioprojektet realiseras, försäkra sig om en tillräcklig
vattenföring i de torrlagda fårorna och om att de
viktiga gmndvattenområdena bevaras. Det genuina
landsbygdslandskapet bör bevaras sä orört som
möjligt och naturskyddets behov bör noggrant
beaktas. Skogshushållningens intressen bör tryggas
pä de ställen där kanalerna bryter skogstegarna. Ui
lava kommun godkänner inte den planerade kana
len mellan Ullavanjärvi och Vissavesi konstgjorda
sjö. Vetils kommun motsätter sig bestämt afterna
tivet med en koncentrerad krafthushällning för
Perho ä. Enligt Kronoby kommuns åsikt torde en
del av forsarna i Perho ä kunna utbyggas, men inte
alla.

Bem: En eventuell utbyggnad av vattenkraften i
Perho ä skulle vara av stor lokal betydelse.
Energimängden motsvarar den nuvarande ener
giförbrukningen i Perho ådal fränräknat stor
industrin i Karleby. Såsom ett fiertal utlätanden
framhåller, torde en lösning av typen Pööskallio
med sina Iånga kanaler inte kunna komma ifräga,
bl.a. pä grund av dess miljöförändrande
karaktär. 1 stället borde man dra nytta av de för
utsättningar som de tidigare i vattendraget
byggda konstgjorda sjöarna skapat för att till
varataga vattenkraften med hjälp av mindre
kraftverk.

Korpelan Voimas kommunförbund understry
ker, att planeringarbetet för Lestijoki är starkt
försenat. Det hoppas att pianeringen skall pä
skyndas till en nivä, då beslut kan fattas. Kommun
förbundet äger största delen av forsarna och försö
ker inom sitt distributionsområde trygga en större
självförsörjning (20—30 %) än den nuvarande (ca
6 %). För att öka det existerande kraftverkets
effekt förutsätts en lagringsbassäng 30 milj. m3
som tillskott till den naturliga avrinningen.

Bem: Det mest realistiska alternativet för att
öka energiuttaget ur Lestijoki torde vara, att i
samband med en modernisering av det nuva
rande kraftverket bygga ut forsräckan mellan
Kannus och Toholampi, vilket det lokala kraft
bolaget, Korpelan Voimas kommunförbund har
planerat. Däremot borde man avstä frän en ut
byggnad av Lestijokis övre iopp, dit även Pauka
neva skyddsomräde hör, bl.a. pä grund av att

denna del av än är sä betydelsefuil ur natur
skyddssynpunkt.
Enligt Himango kommun bör vattenföringen i

Lestijoki hällas pä en sä jämn nivä som möjligt, ifail
man går in för en effektivare användning av än för
krafthushällning. En bassäng för reglering av Lesti
järvi skulle byggas i detta sammanhang.

Bem: Det är inte ändamålsenligt att reglera
Lestijarvi för krafthushållningsbruk, bl.a. pä
grund av sjöns ringa djup. En utgängspunkt för
utvecklingen av krafthushållningen i Lestijoki
vattendrag bör vara, att åns nedre lopps värde
för utövande av fiske beaktas.

Regleringar mcd tanke pä krafthushållningen

Enligt Pedersöre kommun och Jakobstadsnejdens
Natur får nägon dygns- och veckoreglering inte
genomföras i Esse ä. Ostrobotnia Austraiis god
känner inte nägon dygns- eller veckoreglering av
Perho å. Pedersöre kommun godkänner inte ut
jämningsbassänger eller bottendammar i Esse ä
nedanom Lappajärvi. Lappajärvi kommun före
slår att man skall avstå frän en dygns- och veckoreg
iering av Esse ä. Enligt Esse Elektro Kraft borde
regleringen av Lappajärvi eifektiveras och bestäm
melsen om ett lägsta vattenstånd slopas. Kunm
kaanjoki bassäng borde realiseras för regleringsän
damål och utjämningsbassänger borde anordnas i
Esse å för att genomföra dygns- och veckoreg
lering. Man borde dock inte tillgripa alltför
radikala lösningar beträffande Esse å.

Bem: För att på ett modernt sätt utnyttja vat
tenkraft är nägon grad av dygns- och veckoreg
lering nödvändig. 1 Esse å kan någon särdeles
drastisk regiering likväl inte genomföras på
grund av vattnets andra användningsformer.
Mcd bottendammar och utiämningsbassänger
kunde vattenföringen utjämnas och ett lämp
ligt vattenstånd i fåran även under tider av låg
vattenföring bibehållas och sålunda på ett avsevärt
sätt hindra en försämring av ådalens värde för
rekreation och fiske. Bassänger ovanom Lappa
järvi skulie skapa möjligheter att minska höjd
skillnaden mellan övre och nedre gränsen i Lap
pajärvis och Evijärvis reglering speciellt under
exceptionella år.

7. Flottning och sjötrafik
Lestijärvi kommun anser det inte nödvändigt att
bevara möjiigheterna till flottning i Lestijoki.
Enligt Jordbruksstyrelsen bör man inte gå in för
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att bevara flottningsmöjligheterna i huvudfårorna,
eftersom leder för knippflottning kräver onödigt
stora muddringsarbeten. Osterbottens fiskarför
bund föreslår restaurering av de forsar som har
muddrats för flottning.

Bem: Enligt rådande uppfattning kommer flott
ning i lama inom området i fråga endast i form
av lösflottning i krissituationer. Härför behövs
inte just några muddringar eller byggen. 1 vat
tendragens övre lopp, t.ex. i Perho 1, kan det
även bii fråga om att restaurera de forsar som
muddrats för flottning.

Enligt Kelviå kommun behövs det en utväftnings
plats utanför Kelviå för flottningen till Kaskö. En
ligt Väg och vattenbyggnadsstyrelsen är planens
behandling av flottningen, hamnarna och trafiken
till sjöss kanske något för ytlig. Dessutom är ett
vattendjup på 10 m inte tillräckligt i djupledemna,
utan det borde vara 12—14 m. Keski-Pohjanmaan
Maakuntaliitto påpekar, att en noggrannare redo
görelse för djuphamnarna saknas. Larsmo kom-
mun anser Helsingö djuphamnsprojekt obehövligt.

Bem: Till vattenförvaltningen åligganden hör
inte en ingående behandling av hamnfrågor. Av
planförslaget och utlåtandena framgår, att flott
ning utövas endast längs kustlederna. För att ut
veckla kustflottningen har nämiigen p1 ifrågava
rande bogseringsledskommissions försorg upp
gjorts en bogseringsledsplan, som delvis redan
har realiserats.

8. Skydd av vattenmiljö och
vattenlandskap

Syd- och Mellanösterbottens naturskyddsföre
ningar framhåller i sitt gemensamma utlåtande, att
vattenlandskapets och vattcnmiljöns behov av
skydd har undersökts alltför ensidigt. Basutred
ningens objekt har samlats i samband mcd rund
turen i kommunerna år 1975. Planen borde fästa
uppmärksamhet vid skyddet av heiheter. 1 basutred
ningen saknas bl.a. Pitkäkoski i Halso 1, som repre
senterar en del av områdets värdefullaste forsland
skap, samt Vetils kyrkoby, som uppmärksammats
även p1 riksnivå. Skyddet har inte uppfattats som
en självständig användningsform. 1 pianen har mcd
punkter utmärkts icke namngivna objekt. Å andra
sidan kan varken Kerttuanjärvi eller Haapajärvi
höra till skyddsområdena. 1 rekommendationsdelen
avslöjas slutgiltigt planens lättvindighct, dl där
ännu finns mcd bl.a. objekt, som baserar sig uteslu
tande pI uppgifter under mndturen i kommunerna.
Skyddsplanemna har intc förts lika långt som pIa
nerna för de övriga användningsformema, varige

nom sammanjämkningen blivit ensidig. Enligt Re
gionplaneförhundet för Vasa Iän saknas en stor
del av de i samband med inventeringen samlade ob
jekten bland dem som föreslås som skyddsobjekt.
Dessutom framhåller regionplansförbundet, att
man i samband mcd skyddet av naturen och vatten
landskapet borde ha fäst uppmärksamhet vid, att
flera för Osterbottens lar utmärkande drag av kul
tur- och naturmiljö kan anses vara av riksomfattande
betydelse. Dylika är exempelvis Esse 1, Lestijoki
och Perho 1, vilkas helhetsbilder av natur- och kul
turlandskap förutsätter att åarna åtgärdas mcd
yttersta försiktighet.

Bem: Vid övervägningen av skyddsområden har
man begränsat sig till vattcndragcn och dc ob
jekt som direkt ansluter sig till dem. Mindre ob
jekt har huvudsakligen valts p1 basen av under
rundturen i kommunerna eller tidigare gjorda
utredningar, som gallmats av arbetsgruppen. Som
mera vidsträckta objekt värda att skyddas för
sitt vattenlandskap har betraktats bl.a. Lestijo
kis övre lopp från Toholampi lugnvatten uppåt
och omgivningen kring Lestijärvi samt som
objekt värda att skyddas för sin vattenmiljö Lars
mo yttre skärgård. Kulturlandskap i form av
vidsträckta hellieter har inte behandlats i total
planförslaget. 1 planeringsdelen har objekten
inte uppräknats utan endast utmärkts mcd
punkter p1 kartan, dl dc ham framförts i sam
band mcd basutrcdningamna. Dc objekt som
nämns i åtgärdsrekommendationerna bör be
traktas närmast som utgångspunkt för en nog
grannare planeming. Pitkäkoski i Halso 1 ingår i
basutredningamna (dcl 1 s 239). Att Kerttuanjärvi
och Haapajärvi förekommer i förslagets skydds
kapitel bör anses vara ett fel. Det bör påpckas,
att aktivt främjande av naturskyddet inte inglr i
vattensförvaltningcns cgcntliga åliggandcn,
varför det inte hcllcr har varit möjligt att i sam
band mcd totalplaneringen uppgöra några
särdeles ingående skyddsplaner.

1 den slutgiltiga publikationen ingår förtcck
ningar över dc skyddsområden, som ingår i dc
planer och progmam för skyddsobjekt, vilka
under totalplancns revideringsskede blivit fär
diga på riksnivå (myrar, fågelvatten, kulturhisto
riska miljöer) och p1 regional nivl (ctapplanen).

Ostrobotnia Australis anmärkcr, att i klassi
ficeringen av skyddsområdena saknas en uppdel
ning i riksomfattande, regionala och lokala objekt.
Kaitfors och hela Lcstijoki är skyddsobjekt pI riks
nivå. Syd- och Mellanösterbottens natur
skyddsföreningar förvånar sig övcr att åsträndema
intc ges något värdc i samband mcd vattncns rek
rcationsbruk och skydd. Dc föreslagna vattcn
ståndsreglcringarna skulle fömstöra alla lunder längs
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åstränderna.
Bem: Det är svårt att utgående från regional
totalplaneringsnivå göra en uppdelning, varför
den inte gjorts. Vid valet av riksomfattande
objekt bör man ha en ailmän uppfattning om
skyddsobjekten i hela riket. 1 åtgärdsrekommen
dationerna fästes uppmärksamhet vid förbättring
av åarnas användningsmöjligheter för rekreation
speciellt mcd tanke på den lokala befoikningen.
Flera åsträckningar har föreslagits till skydds
objekt p1 olika nivå. Det bör likväl påpekas, att
inventeringen av åsträndernas natur- och
kulturlandskap inom planeringsområdet ännu är
bristfällig.

Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto anmärker,
att en del av dc områden som föreslås till skydd
inte befinner sig i naturtillstånd. Dc viktigaste ob
jekten, av vilka också övriga användningsformer
skulle dra nytta, har lämnats bort.

Bem: Strävan har varit att finna så naturnära
objekt som möjligt att föresil till skyddsom
råden för sin vattenmiljö eller sitt vattenland
skap. Om man beaktar mängden dikningar,
skogshyggen osv, är det likväl nästan omöjligt
att uppnå detta mli för ens något större om
räden. Enligt arbctsgruppens uppfattning är pla
neringsområdets viktigaste skyddsområden be
lägna inom Lestijoki vattendragsområde samt
utanför Larsmo.

Osterbottens Svenska Producentförbund kons
tatcrar att alla slag av skyddsområden är överdi
mensionerade. Kannus kommun föreslär att
dimensioneringen av skyddsområdcna utrcds innan
beslut fattas. Toholampi kommun påpckar att
sädana forsar, vilkas utbyggnad är viktig för över
svämningsskydd, kraftförsörjning eller av någon
annan väscntlig orsak, inte bör reserveras om
skyddsområdcn.

8cm: Arbetsgmppen understryker, att det fak
tum att vissa objekt befunnits värda skydd en
ligt totalplanens åtgärdsrekommendationer
närmast bör betraktas som en utgångspunkt för
en mera ingäende skyddsplanering. Det ankom
mer p1 regionplaneförbunden och kommunerna
att göra dc slutgiltiga områdesreservationerna
och att biida skyddsområdena.

Att Lestijoki bör skyddas i sin heihet understöds
av Jord- och skogsbruksministeriet, Bottenvikens
forskningsstation, Pohjanmaan Kalastajaseuro
jen Liitto samt Syd- och Mellanösterbottens na
turskyddsföreningar. Dc sistnämnda understryker
särskilt, att Lestijoki bör lämnas i fred för kraft
verksbyggen. Jord- och skogsbruksministeriet
föreslår Lestijoki till ett mångsidigt skyddsområde,
i enlighet mcd t.ex. Project Aquas måisättning.
Keski-Pohjanmaan Maakuntaliitto anser skyddet

av Lestijokis nedre lopp viktigt. Å5 betydeise som
skyddsobjekt är likaledes obestridligt. Eventuelit
vora en liten höjning av sommarvattenståndet i
Lestijoki pä sin plats. Lestijirvi kommun under
stöder att sträckan mellan Lestijärvis utlopp och
Paukakoski börreserveras som skyddsområdeförvat
tenmiijön p1 ett avstånd av 100 m p1 Ins bägge
sidor. Keski-Pohjanmaan Kauppakamari mot
sätter sig att Lestijoki ändras till skyddsvattendrag,
eftersom detta kunde höja kraven p1 rening, varvid
områdets industri skullc råka i en sämre ställning
än industrin i övrigt. Dessutom skulle det försvåra
etablering av ny industri p1 området. Också Ins
användning för krafthushållning skulle förhindras
och övcrsvämningsskyddet skulle bli oskött. Skyd
det skulle även försvåra skogsdikningen och in
skräkningar i användningen av konstgödsel skulle
leda till minskade skördar. Dessutom skulle skyd
det förorsaka oskäliga svårigheter för semester- och
rckreationsbruk.

8cm: Mcd beaktande av skogsdikningarna och
det effektiva jordbruket längs In speciellt pä
området inom Kannus och Toholampi kom
muner samt den täta bosättningen ävensom livs
medelsindustrin p1 samma område kan Lestijoki
inte anses befinna sig i naturtillstånd. Planför
slaget föreslår därför områden mcd glesare
bosättning till skyddsområden för vattenmiljö
och vatteniandskap. Dylika är bl.a. Lestijokis
nedre lopp, Lestijärvi mcd omgivning och Lesti
jokis övre lopp.

Enligt Halso kommun borde Pajuoja bassäng inte
få leda till att de natursköna forsama i Penninkijoki
uttorkas. Kortesjärvi kommun föreslär Saarijärvi
till fågclsjö. Kronoby kommun nämner också
Hammarforsen, Hakkasforsen och Kcmiforsen
mellan Emmes och Staraträsk samt Kaitforsen och
Murickforsen som värdefulia forsavsnitt. Enligt
Kelviå kommun borde utöver Hangasjärvi också
kommunens övriga fåtaliga sjöar, såsom Vähäjärvi
och Keiskinjärvi skyddas, cftersom dc är rena och
lämpliga för rekreationsbmk. Larsmo kommun
framhåller, att dess yttrc skärgård i cnlighet mcd
plancn borde skyddas för rekreationsbruk. Peders
öre kommun förcslår att sjöarna inom kommunen
skyddas för rekrcationsbruk.

Bem: Dc allmänna pnncipen är, att vattnen
borde skyddas sI att dc till sin kvaiitet skulle
fylla sI många användningsformers behov som
möjligt. för att uppnå ett visst ändamål kan
begränsningar för vattnens övriga användnings
former ställas. Som exempel kan nämnas dc
speciclla krav som bör ställas p1 byggandct i
vattnet och dess närmaste omgivning i avsikt att
bevara skyddsområdens landskapliga värden.

Vetil kommun påstår, att det koncentrerade
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kraftverksalternativet i vattendragsplanen för
Perho 1 förutsätter att en kanal grävs genom Pilvi
neva mosse, som är ett Project-Mar objekt. Kom
munen motsätter sig skarpt detta alternativ. Enligt
Museiverket borde lagen om fornminnen
(295/1963) nämnas även i den punkt som berör
fornlämningar. Inventeringen av fornlämningama
ändras kontinuerligt. Museiverket förenar sig med
de skyddssynpunkter som framläggs i Vetils kom
munaistyrelses skrivelse 9.6.1977, som lägger ton
vikten på kulturhistoriska skyddsobjekt. Dess
utom framhåller museiverket, att kulturhistorien är
bunden till lama. Dem omfattar lika väl odlin
garna, byarna och bebyggelsen som de byggnader
och anläggningar, som sammanhänger med varten
dragen.

Bem: Lösningarna i enlighet med det kon
centrerade karftverksalternativet i vattendrags
pianen för Perho 1 skulle inte ha någon inverkan
p1 Pilvineva. Den kanal mellan Patana och Vis
savesi som nämns i pianförsiaget skulle gå pä
cirka 2 km:s avstånd från Pilvineva söder om
den. Kanalen från Ullavanjärvi till Vissavesi
skulle tangera Haapaneva, som i nationalparks
kommittens betänkande är föreslagen till kydds
område för Pilvineva. 1 regionplansförbundets
förslag ingår inte nämnda reservering. Haapane
va mosse är belägen inom Kaustby kommuns
område och kommunen och skogsägamna på om
rådet motsätter sig nämnda reservering. 1 detalj
planeringen har man likväl kommit till resul
tatet, att en koncentrerad lösning inte torde
komma i fråga för Perho å, bl.a. p1 gmnd av att
den i alltför hög grad förändrar miljön.

9. Mångfaldig användning av
vattendragen och samman
jämkandet av användnings
formerna

Vattenskydd och restaurering av vattendrag

Enligt Oulun Maatalouskeskus har små vatten
dragsobjekt, som borde restaureras, inte beaktats
i tillräckligt hög grad. Kortesjärvi kommun före
slår att utöver de i pianen nämnda sjöarna också
Suomelanjärvi, Pitkäjärvi och Syväjärvi borde res
taureras. De skulle samtidigt delvis kunna tjäna
som utjämningsbassänger för lågvattenföringamna.
Kronoby kommun anser att en förbättring av
vattnets kvalitet är behövlig inte blott i Larsmo—
Ojasjön utan också i Kronoby, Purmo och Kovjoki
åar. Utöver sjöarna i närheten av Terjärvs centrala
tätort borde också Risbackasjön i Terjärv samt
Loulus- och Emmessjöarna i Nedervetil restaure

ras. Perho kommun konstaterar, att Perho 1 inom
kommunens område tidvis är vattenfattig till följd
av de renningar som gjordes p1 1960-talet. Vatten
mängden borde ökas genom att bilda regleringsbas
sänger av sjöamna i Ins övre lopp. Dessutom borde
man använda sig av bottendammar, såframt erfaren
hetemna av dem är goda. Vindala kommun före
slår, att Sääksjärvi tas med bland de sjöar som bör
restaureras. Vattenståndet kunde höjas 0,5 m.
Vattnet i det övre avrinningsområdet borde inte
vändas förbi Sääksjärvi.

Bem: De vattendragsobjekt som är i behov av
restaureming har inte varit fömemål för en täckan
de inventering. Inte heller har man i detta skede
försökt placera dem i viktighetsordning. Det är
skäl att i detaljplaneringen behandla varje sjö
skilt för sig.

Vattendragsreglering

Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto förvånar
sig över den enorma nytta för rekreation och fiske
som man väntar sig av de nya ännu obyggda bassän
gerna, dl någon motsvarande nytta inte har erhål
lits av de redan existerande bassängema. Byggandet
av konstgjorda bassänger i Mellanöstembottens åam
leder alltid till mema förfång än nytta för fiskemihus
hållningen i åmynningen och i havet (jmfm Hautape
mä och Uljua bassänger). Enligt Bottenvikens forsk
ningsstation vid universitet i Uleäborg är bas
sänger som är byggda för krafthushållning och
översvämningsskydd till skada för fisket och bas
sänger för s.k. mångfaldig användning bör kraftigt
motarbetas. Fiskeriföreningen i Finland anser, att
planerna beträffande bassängernas användning för
fiske inte är realistiska. Enligt Syd- och Mellanös
terbottens naturskyddsföreningar har de konst
gjomda bassängernas inverkan p1 vattendraget
ovanom och nedanom dem inte beaktats.

Bem: Endast de konstgjorda sjöar som hänför
sig till det s.k. koncentrerade kraftverksaltema
tivet för Lestijoki skulle vara av någon betydelse
för fisket i åmynningen och på havsomrädet. Vid
granskningen av alternativen i Perho 1 har ska
dor för vandnngsfiskamas yngelproduktion
uppskattats. De alternativ mcd konstgjorda
sjöar som föreslagits för de övriga vattendragen
saknar betydelse för vandringsfiskamnas produk
tion av yngel, eftersom de flesta av dessa vatten
drag urmynnar i Larsmo—Ojasjön. Dc konst
gjorda sjöar som undersökts för Perho å och
Kelviå 1 skulle inte väsentligt påverka vartnets
kvalitet.

Den ärliga nyttan för fisket av regleringsbas
sängerna har uppskattats till 10 kg fisklha och
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fiskens värde till 3 mk/kg. Den totala fångsten
exempelvis i Patana uppskattades för år 1973 till
12000 kg eller 11...12 kg/ha. Produktionen av
yngel i naturnäringsdammarna har uppskattats
till 10 000 st/ha och 0.30 mk/st. De konstgjorda
sjöarnas nytta för rekreation har framställts
endast verbalt.

1 de konstgjorda sjöar som planerats för
mångsidig användning är avsikten att tilivarata
fiskerihushållningens intressen bättre än för när
varande, bl.a. genom att inte under vårvintern
sänka vattenståndet så lågt att det hotar fisk
beståndet. (Enligt år 1980 publicerade utred
ningar innehåller fisken i konstgjorda sjöar de
första 15—20 åren efter det sjöarna byggts
kvicksilver i en mängd som överstiger medici
natstyrelsens normer. Sålunda är endast de
konstgjorda sjöar som är äldre än så av betydelse
för fiskerihushållningen).

Enligt Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari bör de
misstyckade rensnings- och regleringsåtgärderna
rättas till innan man begynner med nya.

Bem: 1 planförslaget föreslås bl.a. att regieringen
av Lappajärvi justeras för att bättre motsvara nu
rådande förhållanden. Åarnas användbarhet kan
förbättras med hjälp av konstgjorda forsar, ut
jämning av vattenföringen och andra åtgärder.

Sydösterbottens distriktsskogsnämnd förenar
sig i princip om tanken att höja sommarvatten
ståndet, men ställer sig tveksam till regleringens
verkningar. Bottenvikens forskningsstatfon vid
universitet i Uleåborg anser, att en höjning av vat
tenståndet i sjöarna ofta är att rekommendera, men
motsätter sig konstgjorda sjöar. Jakobstadsnej
dens Handeiskammare och Larsmo Sjös Vatten
skyddsförening föreslår, att regieringen av Lappa
järvi—Esse å—Larsmosjön bör ske som en heihet.
Dessutom föreslår vattenskyddsföreningen, att reg
leringsgränserna för Larsmosjön borde vara
— 10...+ 20 (N60-nivå). För lågvattenföringen
borde bottendammar byggas i Esse å, så att vat
tenståndet skulle hållas på en godkännbar nivå.
Enligt Keski-Pohjanmaan Maakuntalikto borde
man vid sidan av vattenkvaliteten i Larsmo-Oja
sjön sörja för att den lägsta gränsen för vattenstln
det hålls tillräckligt hög ± 0 cm. Härigenom skulle
möjligheterna till rekreationsbnik förbättras. Ja
kobstadsnejdens Natur föreslr, att minimivärdet
för Larsmo—Ojasjöns reglering sättes till — 10
cm. Osterbottens Svenska Producentförbund
motsätter sig den aktuella pianen att reglera Lars
mo—Ojasjön, eftersom strandområden därvid skul
le hamna under vatten.

Bem: 1 den regleringsplan som vattenstyrelsen
uppgjort för Larsmo—Ojasjön och för vilken
ansökan är inlämnad till vattenrättslig behand

ling har som nedre gräns föreslagits — 0,25
(N60-nivå) samt som övre gräns om vintern
+ 1,10 och om sommarn + 0,25. Enligt pia
nen skulle sjöns vattenstånd för det mesta
ligga nära den övre gränsen. 1 samband med
justeringen av regleringsplanen för Esse ås vat
tendrag tas också Lasrmo—Ojasjön i betraktan
de. Härvid kommer också behovet av botten
dammar i Esse å att övervägas.

Variationerna i vattenståndet är enligt den nu
varande regleringen 80—90 cm och dessutom
oregelbundna. Vattenstånd på + 0,30 och till
och med ännu högre återkommer årligen. Den
övre gränsen för vattenståndet sommartid är
enligt den regleringsplan som för närvarande är
föremål för vattenrättslig behandling + 0,25.

Lappajärvi kommun anser att Ojasjön inte hör
till Esse ås influensområde. Därför kan använd
ningen av Ojasjön inte i framtiden förorsaka krav på
ökad avtappning i Esse å. Också regleringen av
Larsmosjön bör fömyas så att vattentillgångarna
i Esse å inte belastas för mycket.

Bem: Ojasjön får nuförtiden sitt vatten dels från
Kronoby å och deis från Larsmosjön. Det är
således motiverat att även Ojasjön beaktas vid
planeringen av Esse ås vattendrag.

Jakobstads stad anser det, att planen baserar sig
på 1974 års regleringspian, vara ett fel för Larsmo
sjöns vidkommande. Aviedandet av Kovjoki och Pur
mo å till Sandsundfjärden leder till fiskdöd och
igenväxt. Pedersöre kommun godkänner inte de
vändningar av åvattnens strömningsriktning som
föreslås i förbättringsplanen för Larsmosjön.

Bem: 1 pianförslagets åtgärdsrekommendationer
har föreslagits, att eventuella åtgärder för att
minska surhetsskadorna i Larsmo—Ojasjön
ännu kräver ytterligare undersökningar.

Pedersöre komun, Oy Wilh. Schiuman Ab,
J akobstadsnejdens Natur och Ostrobotnia Aust
ralis föreslår, att regieringen av Lappajärvi borde
rättas till så, att minimivattenföringen också under
de torraste perioderna skulle vara 8 m3/s i stället för
nuvarande 3...5 m3/s. Enligt Pedersöre kommun
skulle man kunna sträva till detta även genom att
bygga konstgjorda bassänger i Esse ås övre lopp.
Dessutom borde man undersöka möjligheterna att
reglera Norijoki och Purmo å.

Bem: Kravet på att öka minimivattenföringen i
Esse å på nämnda sätt är oskäligt, eftersom det
skulle kräva en återgång till en regiering av Lap
pajärvi av samma typ som år 1961 samt till
övriga åtgärder för att utjämna lågvatten
föringen. Till byggandet av konstgjorda sjöar i
Esse ås övre iopp har man i åtgärdsrekommenda
tionerna förhållit sig positivt. Inom Kovjokis
och Purmo ås vattendragsområden är det möj
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ligt att bygga konstgjorda sjöar, genom vilka
vattenföringen vid översvämningar minskar och
Larsmo—Ojasjöns framtida lågvattenföring
ökar.

Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari rekommende
rar att Evijärvi heit fritages från sin avtappnings
förpiiktelse och att en höjning av dess vattenstånd
övervägs i samband med höjningen av Lappajärvis
vartenstånd. Också Evijärvi kommun föreslår att
Evijärvi höjs.

Bem: En smärre höjning av Evijärvi kunde kom
ma ifråga. Den nuvarande växlingen i vatten
ståndet på ca 75 cm representerar en reglerings
volym på ca 20 milj. m3. Med hjälp av Evijärvi
är det således möjligt att regiera vattnen i det ca
200 km2 vidsträckta avrinningsområdet mellan
Lappajätwi och Evijäiwi. Att heit fritaga Evijärvi
från avtappningsförpliktelsen och hålla dess vat
tenstånd i det närmaste konstant är sålunda inte
möjligt.

Lappajärvi och Vindala kommuner förslår fasta
övre och nedre gränser för Lappajärvi. Enligt
Vindala kommuns åsikt vore en lämplig övre
gräns kanske + 169,00 och nedre gräns + 168,20.
Olägenheterna för lantbruket bör förhindras eller
ersättas. Enligt Lappajärvi kommun kan ifråga
varande gränser höjas mcd hjälp av invallningar.
Om regleringsgränserna överstiges bör skadorna
ersättas. Sydösterbottens distriktsskogsnämnd
anser det förnuftigt att justera regieringen av Lap
pajärvi. Jord- och skogsbruksminfsteriet är för en
justering av Lappajärvis reglering i avsikt att trygga
bevarandet av sjöns landskapliga värden samt dess
värde för fiske och rekreation. Enligt Bottenhavets
forskningsstation borde åtminstone lgvattenstån
det i Lappajärvi höjas. Jordbruksstyrelsen föreslår
att Lappajärvis regledng justeras sålunda art
variationerna i vattenståndet biir så små som möj
ligt.

Bem: Justeringen av regieringen för Lappajärvi
och hela Esse ås vattendrag är som bäst under
beredning i en för ändamålet tillsatt arbets
grupp. För sjöns reglering borde uppställas så
fasta övre och nedre gränser som möjligt.

Evijärvi kommun anser att en justering av Lappa
järvis reglering är en saklig åtgärd. Nedanom Väli-
joki kraftverk behövs brådskande rensningsåt
gärder på grund av uppslamning. De gällande regle
ringsbestämmelserna är svåra att iaktta. Om regle
ringen i framtiden är mindre förmånlig för kraft
hushållningen, bör skillnaden ersättas till den del
som den nya regleringen är mindre fördelaktig för
krafthushållningen än den sk. Wallmans plan.
Likaså bör eventuella olägenheter för lantbruket
ersättas eller kompenseras.

Bem: Avsiktcn är att utreda behovet av rensning

i fåran nedanom kraftverket i samband mcd de
taljplaneringen av Esse ås vattendrag. Såsom
även i utlåtandet har konstaterats, kan regle
ringen enligt vattendomstolens beslut av år 1974
senare ändras i för krafthushållningen oförmån
lig riktning utan kompensation, och ersättning
behöver betalas endast ifail regieringen är mera
oförmånlig för krafthushållningen än 1961 års
regleringsplan.

Enligt Kannus kommun kunde vattenståndet i
Lappajärwi höjas ca 20 cm. Lestijärvi kommun
motsätter sig åtgärder, som berör en höjning eller
reglering av Lestijoki. Också Ostrobotnia Aust
ralis motsätter sig en rcglering av Lestijärvi.

Bem: Enligt arbetsgruppcns åsikt är Lestijärvi
skyddsvärd för sitt vattenlandskap och någon
reglering av sjön rekommenderas icke. Den för
avvärjning av översvämningar erforderliga regle
ringsvolymen kan fs till stånd t.ex. genom att
uppdämma vatten i dc torrlagda sjöarna ovanför
Toholampis lugnvatten och reglera dem.

Övrig mångsidig användning

Enligt Evijärvi kommun är en kanal mellan Kro
noby å och Evijärvi orealistisk på grund av avtapp
ningarna och vattenkvaliteten i Kronoby å.

Bem: Oversvämningsskyddet kring Kronoby å
kunde bäst skötas i samband mcd Esse å. Härvid
kunde flödvattnet från Porasenjoki utnyttjas
ävcn för krafthushållningen. Mcd hjälp av kana
lcn skulle man samtidigt få till stånd en ström
ning till Inanlahti i Evijärvi, vilket skulle inverka
fördclaktigt på vikcns tillstånd. Projektet är lik
väl inte aktuellt.

Kannus kommun förcslår att Lestijoki nedanom
Kannus bibehålls i sitt naturtillstånd, mcn att
mångsidig användning kan komma ifråga högrc upp
i ån. Lösningarna skall rcaliscras på basen av nog
granna plancr och bör slutföras så fort som möjligt.
Utövandet av näringsfång får intc äventyra vatt
ncns användning genom att belasta dem. Dc vatten
tillgångar som innehåller vattenkraft bör användas
för traktens bästa och flödvatten magasineras så att
vattcnföringcn kan utjämnas. Enligt Pohjanmaan
Kalastajaseurojen Liitto är en utbyggnad av Lcsti
joki inte ekonomiskt lönsam, varför dylika reserve
ringar som främjar en enda användningsform inte
bör godkännas.

Bem: På bascn av Lestijokis övre lopps skydds
värdc, reserveringar av skyddsområden samt
kraftekonomiska lönsamhctskalkyler kan man
säga, att utnyttjandet av vattenkraftcn i Lcstijo
kis övre lopp (från Toholampis lugnvatten
uppåt) inte mcd rådande encrgipris är särdeles
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fördelaktigt. Lestijokis mellersta lopp, som inte beslut om vattendragsskydd av Lestijoki eller
är värdefullt som skyddsobjekt, är för krafthus- om utbyggnad av åns vattenkraft är likväl i detta
hållningen fördelaktigare än åns övre lopp. Ett skede förtidigt.
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1. ALLMANNA SYNPUNKTER PÄPLANENS ftiRVERKLIGANDE

En totalpian för vattenanvändningen har huvud
sakiigen en riktgivande inverkan p1 använd
ningen och skyddet av vattnen inom planerings
området, eftersom lagstiftningen inte innehåller
några bestämmeiser, som skulle tvinga olika myn
digheter eller vattennyttjare att iaktta total
planens rekommendationer beträffande åtgärder
som berör vattentillgångarna.

Totalpianen är en regional pian över vattnens
användning och skydd, som beaktar samtliga
vattnens användningsformer och som vid behov
preciseras genom generalpianering av olika an
vändningsformer eller vattendragsområden. 1 to
talpianens åtgärdsrekommendationer har man
strävat till flexibilitet, så att lokala förhålianden
och behov samt förändringar i dem skail kunna
beaktas vid enskiida iösningar.

De som har användning för totalpianen är 1)
vattenförvaltningen, 2) övriga myndigheter samt
3) vattennyttjare och de organisationer som
presenterar dem. De olika instansernas ställning
vid planens förverkiigande kan karakteriseras p1
följande sätt:
1) Vattenförvaltningen: De åtgärdsrekommenda

tioner som vattenstyrelsens kollegium god
känt i totalpianen är bindande för vattenför
vaitningens organisation i dess verksamhet.
Väsentiiga avvikelser från pianen fönitsätter
ett nytt beslut i ärendet av kollegiet. Rekom
mendationema utgör i vattenförvaitningens
egen verksamhet direktiv vid bl.a. lång
medeliång och kortsiktsplanering, vid vai av
objekt för vattenbyggnad, vid uppgörandet
av mera detaljerade general- och projekt
pianer, vid fördelningen av statiigt stöd för
vattenskydd och VA-arbeten, vid av vatten
iagen förutsatt bevakning av alimänt intresse,
vid inriktningen av den egna byggnadsverk
samheten samt vid avgivande av utlåtanden.

2) Ovriga myndigheter: Pianeringen av vattnens
användning är en sektor av samhäilsplane
ringen. 1 detta hänseende har strävan varit att
uppgöra totalpianerna så att de stöder andra
utvecklingsmåi inom regionen. Därför borde
man vid regionens övriga samhällsplanering
och beslutsfattning 1 sin sida beakta totaipia
nens rekommendationer.

3) för vattennyttjare och de organisationer som
representerar dem: Totaipianen är riktgivan
de för dem som nyttjar vattnen och represen
terar sedan den godkänts av kollegiet vatten
styrelsens uppfattning om hur användningen
och skyddet av vattnen inom planeringsom

rådet borde utvecklas.
1 tabeli 1 uppräknas de instanser, som vid

sidan av vattenförvakningen i sin verksamhet kan
påverka förverkiigandet av totalplanens rekom
mendationer. De i tabellen uppräknade myndig
heternas och intressegruppernas inverkan på
planens förverkiigande är direkt (härmed avses
möjlighet att direkt inverka p1 vattentiligln
gama). Därutöver kan pianen förveridigas
indirekt bl.a. genom annan riktigivande plane
ring. 1 synnerhet regionpiansförbundens och vat
tenskyddsföreningarnas andel är i detta hän
seende viktig. Också övriga organisationers
inverkan pI beslutsfattarna och den ailmänna
opinionen är ofta betydande. Bild 3 i samband
med pubiikationens företai visar hur pianeringen
av vattenanvändningen på olika nivåer ansiuter
sig till övrig samhälisplanering.

Tabeli 1/IV. De viktigaste myndigheterna och övriga
intressenter som direkt påverkar förverktigandet av
totalpianen för vattenanvändning.
Table 1111/. Authorities and other interests invotveä in
the impiemeatation of comprehensive water resources
deuelopment ptans.

form av vatten
användning Myndigheter och intressenter
Form of water use Interest groups

vattenförsörjning kommuner, industri, vattenför
sörjningsbolag

vattnens belastning kommuner, industri, jord- och
och vattenskydd fastighetsägare

vattenkraft- kraftbolag, företagsverksamhet
hushållning

flottning flottningsföreningar, industd

sjöfart kommuner, företagsverksamhet,
väg- och vattenbyggnadsverket,
sjöfartsstyrelsen

fiskerihushålining fiskerimyndigheter, fiskelag och
fiskevårdssammanslutningar

rekreationsbmk kommuner, företagsverksamhet,
jordägare

översvämningsskydd jordägare, jordbruksstyrelsen
och torrläggning
skydd och vård av kommuner, jordägare, övriga som
vattenmiljö och använder vattnen för rekreation
vattenlandskap
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2. GRANSKNING AV TOTALPLANENS
NINGSFORM

Förverkiigandet av totalplanens rekommendationer
och ansvarsfördelningen behandias i detta kapitel i
samma ordning som i rekommendationerna (kap.
7.1).

Vattenförsörjningen

Pianeringen av skyddsåtgärder för sådana grund
vattenområden som är viktiga för vattenförsörj
ningen ankommer närmast på ifrågavarande kom-
mun i samråd med vattendistriktets vattenbyrå.
Grundvattenskyddet kan ytterligare främjas bl.a.
genom att inrymma skyddsområden samt bestäm
melser och rekommendationer om deras skydd i
jorddispositionsplaner på olika nivåer. För en en
skild vattentäkt kan vattendomstolen på basen av
kapitel 9, § 19 och 20 i vattenlagen på ansökan fast
ställa ett skyddsområde samt erforderliga åtgärder
eller begränsningar av dess användning. Grundvat
tenskyddets verkställighet och övervakning sker på
basen av vatten- och hälsovårds- samt byggnads
lagstiftningen i första hand på kommunernas för
sorg.

För realiserandet av samhällenas VA-åtgärder
svarar i sista hand ifrågavarande kommun. Närmast
inom områden med spridd bosättning kan vatten
försörjningen även realiseras av ett för ändamålet
biidat samfund. Sådana industrier som behöver
rikligt med vatten sköter i ailmänhet själva sin vat
tenförsörjning. Om det gäller mera omfattande vat
tenförsörjningsplaner är det ofta ändamålsenligt att
realisera dem som ett samprojekt mellan kommu
nerna och industrin. Staten kan stöda kommuner
nas VA- och vattenskyddsarbeten genom ränte
stödslån och bidrag samt genom att låta utföra stat
liga VA-arbeten.

För byggandet av anläggningar för vattenförsörj
ning eller avlopp samt för behandling och myllning
av siam kan kommun, kommunalförbund eller för
ändamålet biidat samfund erhålla räntestödslån och
VA-bidrag. Bestämmelserna om förutsättningarna
för beviljande av bidrag ingår i lagen om bidrag för
kommunala VA-åtgärder (56/80), och om förutsätt
ningarna för beviljande av räntestödslån i jord
och skogsbruksministeriets beslut (144/78, ändrat
877/78 och 631/81).

Som statligt VA-arbete kan bland annat utföras
byggande av vattenverkens matningsledningar eller
förbindelseledning mellan två vattenverk samt
överförings-, utsläpps- eller uppsamlingskloak för
en avloppsanläggning. Förutsättningarna för att ett
arbete skall kunna utföras som statligt VA-arbete
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är fastställda i statsrådets beslut (214/78).
På områden med spridd bosättning kan statlig

finansiering för byggande av vattenförsörjnings
eller avloppsanläggningar även erhållas i form av
statligt VA-lån enhigt lagen om gårdsbmksenheter
(188/77).

Till kommunernas uppgifter hör ävenledes att
sörja för åtgärder med tanke på grundvattnets till
räcklighet och vattenförsörjningen under kristid. 1
detta sammanhang är samarbete mellan kommuner
na ofta både behövligt och ändamålsenligt. De ge
neralpianer för vattenförsörjningen inom områden
med spridd bosättning, som föreslås i rekommen
dationerna, uppgör kommunerna mest ändamåls
enligt i samråd med vattendistriktets vattenbyrå.

1 samband med valet av etableringsplats för ny
industri ankommer det i första hand på den som
fattar lokaliseringsbeslutet att beakta synpunkterna
på vattentillgång och vattenskydd. Men också vat
tenmyndigheterna, länsstyrelsen, regionplansför
bunden och kommunerna kan påverka ärendet bl.a.
med hjälp av olika tillståndsbehandlingar och utlå
tanden samt planläggning och övriga planer.

Byggandet av lagringsbassänger, vattenöverförin
gar och pumpverk för att trygga tillgången på be
vattningsvatten är möjligt endast med jordbmka
rens egna medel, då det tillsvidare inte finns någon
lag, enligt vilken statlig finansiering kunde beviljas
för detta ändamål. Visserligen ingick ett utkast till
en dylik lag redan i det betänkande som avgavs av
kommittn för finansiering av torrläggnings- och
bevattningsarbeten (Kommittbetänkande. 1973:
150).

Vattnens belastning och vattenskyddet

Enligt den sk. åsamkarprincipen svarar den som
förorenar ett vattendrag eller förorsakar annan skada,
själv för planering och verkställighet av erforderliga
vattenskyddsåtgärder, alltså vanligtvis kommuner
och industriföretag. Som ett undantag från åsam
karprincipen kan likväl även staten deltaga i kom
munernas, industriföretagens och i någon mån
också gårdsbrukens vattenskyddskostnader. Sta
tens finansieringsformer för verkställighet av kom
munala VA- och vattenskyddsarbeten har refererats
ovan i samband med vattenförsörjningen. P1 basen
av lagen om gårdsbmksenheter (188/77) kan medel
ur gårdsbrukens utvecklingsfond under vissa fömt
sättningar (närmast med undantag av Sydfinland)
användas för finansiering av byggen och anlägg
ningar, som betjänar lantbmkets vattenskydd.
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För industrins vattenskydd kan beviljas statslån
för finansiering av sådana affärsekonomiskt olön
samma åtgärder, som syftar till att minska förore
ningen av vattendrag samt att bevara och förbttra
deras självreningsförmåga. Också statsgarantier kan
beviljas som säkerhet för vattenskyddskrediter.

Ett effektivare tiilvaratagande av avloppsslam
förutsätter aktiva åtgärder från kommunernas sida
bLa. för att organisera behandling och transport av
slammet samt skaffa fram jordbmkare som tar
emot siammet. Det är möjligt att erhålla VA-bidra
och räntestödslån för byggande av behandlings- och
myllningsanläggningar för siam.

De specialutredningar, som tar sikte på att
minska de skadliga verkningarna på vattendragen
av dikningar av alunjordar och skogsdikningar, an
kommer närmast på den statiiga myndighet som
svarar för vattenskyddet, m.a.o. vattenförvak
ningen. Eniigt åsamkarprincipen bör likväl ett visst
ansvar för detta forskningsarbete åligga även jord
och skogsbruksförvaftningen och dess forsknings
anstafter samt Keskusmetsälautakunta Tapio.

Ansvaret för förverkiigandet av erforderliga
åtgärder för att minska de skadliga verkningarna på
vattendragen vid torrläggning av torvupptagnings
områden och av själva torvproduktionen åligger
Statens Bränslecentral och övriga torvproducenter.
1 forskningsarbetet kan likväl även t.ex. vattenför
valtningen sarnt olika forskningsanstalter och hög
skolor deltaga.

De åtgärder, som är av nöden för att minska
avloppsvattenbelastningen från de industrianlägg
ningar som är anslutna till kommunala avloppsnät,
bör utredas i samråd mellan kommunerna och in
dustriföretagen. Parterna i fråga överenskommer
sinemeilan om fördelningen av kostnaderna för de
åtgärder som förverkligas.

Utredningen av behovet att effektivera behand
lingen av avloppsvatten ankommer på vattenför
valtningen. De åtgärder och observationsförplik
telser, som vattenskyddet förutsätter från enskiida
belastares sida, fastslås antingen i vattendomstolens
tiilstånd eller i ett av vattenstyrelsen avgivet ut
låtande på basen av ifrågavarande belastares
förhandsanmälan. Det åligger sökanden, dvs. en
kommun eller ett företag, att till sin ansökan om
tillstånd att avleda avioppsvatten till något vatten
drag bifoga nödig utredning om bl.a. avloppsvatt
nets kvantitet och kvalitet, reningsfödarandet samt
recipientens tillstånd.

Utredningar om möjligheterna att flytta ut
släppssplatser görs mest ändamålsenligt i form av
samarbete mellan kommunerna, industriföretagen
och ifrågavarande vattendistrikts vattenbyrå. Rea
liserandet av eventueila utsläppsarrangemang sker i
regel på förorenarnas bekostnad enligt den sk.

åsamkarprincipen. Staten kan deltaga i finansie
ringen av dylika, ofta synnerligen kostsamma,
projekt eller i deras förverkligande som statligt
VA-arbete.

Enligt åsamkarprincipen ankommer även ut
förandet av erforderliga strömningsundersök
ningar i samband mcd lokaiisering av ny större
industri eller av kraftverk i första hand på ifrågava
rande företag. På grund av undersökningarnas stora
vikt och behovet av sakkunskap kan likväl även
t.ex. kommunerna inom området, vattenförvait
ningen, regionplansförbunden, vattenskyddsför
eningarna och vissa forskningsanstalter deitaga i
dem.

För att minska belastningen på vattendragen
från spridd och fritidsbosättning samt jord- och
skogsbnik är uppiysning och övervakning de vik
tigaste metoderna. Dessa uppgifter ankommer vid
sidan av vattenförvaitningen närmast på kommu
nernas respektive nämnder. Upplysning beträffande
vattenskydd kan ytterligare ges av iantbrukets
rådgivningsorganisationer samt av vattenskydds
och naturskyddsföreningar.

Utredningar rörande fortsatt användning av
avstjälpningsplatser, som är belägna på piatser
som medför risker för vattenförsörjningen, ankom
mer närmast på kommunerna. Det är likväl vatten
distriktets vattenbyrås uppgift att sörja för att
nödiga utredningar biir gjorda. Då en ny avstjälp
ningsplats etabieras ankommer det på den som in
rättar den att till ifrågavarande vattendistrikts vat
tenbyr inlämna en i enlighet med förordning
283/62 uppgjord förhandsanmäian. De utredningar
som eventuellt behövs beträffande muddringsarbe
tens inverkan på vattendragen ankommer på den
som utför arbetena.

Vattnens rekreationsbruk

De strand- och vattenområden som behövs för
allmänt rekreationsbmk fastställs i alimänhet i
jorddispositionsplaner på olika nivå. Att uppgöra
dem ankommer, mcd undantag av regionpianerna,
på kommunerna. Som bögsta myndighet i fråga om
planeringen av jorddispositionen fungerar inrikes
ministeriet. Anskaffningen av områden för allmänt
rekreationsbmk sker närmast på kommunernas
försorg och finansieras även av dem.

Trots att generalplaneringen beträffande
vederbörlig lokalisering av fritidsbostäderna och
användning av stränderna ankommer på kom
munerna, är det skäl att samarbeta mcd region
plansförbundet och mcd vattendistriktets vatten
byrå. Vid planeringen av rekreationsservice samt
avlopps- och avfallsservice för fritidsbosättning är
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kontakt med vattenbyrån nödvändig. Byggnadstill
stånden för fritidsbostäder beviljas i alimänhet av
kommunens byggnadsnämnd, och i detta sam
manhang fastslås t.ex. byggnadernas läge och
utfärdas bestämmelser om vattenskyddet. Ifali
behovet av strandplan är oklart sänder nämnden
ärendet till länsstyrelsen för avgörande.

Utredning av möjligheterna att restaurera sjöar,
åar och konstgjorda sjöar samt experimentell
verksamhet i samband med resraureringen hör
närmast till vattendistriktets vattenbyrås uppgifter.
För verkställigheten och finansieringen av restaure
ringsåtgärderna svarar i första hand nyttohavarna,
dvs. oftast en kommun. Aven staten kan i allmänt
intresse deltaga i något projekts detaljplanering och
realisering.

Med hänsyn till vattenlandskapet betydel
sefulla förfallna vattenkraftverk kan restaureras och
eventuellt på nytt tas i bruk t.ex. på försorg av ett
lokalt elbolag. Restaureringen av en förfallen kvarn,
damm eller flottningsränna till turi ‘attraktion kan
intressera en kommun, en hembygdsförening eller
ett byalag. En förfallen dammanläggning kan även
vara i behov av restaurering t.ex. för att försköna
vattenlandskapet i åns ovanför dammen befintliga
fåra, varvid kommunen eller traktens invånare kan
ta sig an saken. Sakkunnighjälp för planeringen av
arbetet fås på begäran av museiverket och vatten
distriktets vattenbyrå. Under vissa fömtsättningar
kan också vattenförvaltningen deltaga i realiseran
det av projektet. Skötseln och underhållet av ob
jekten ankommer vanligen på kommunen eller
innehavaren av området.

Byggandet av båtfarleder och -mtter samt
småbåtshamnar ankommer i första hand på kom
munerna. Också vattendistriktets vattenbyrå kan
deltaga i detaljplaneringen och byggandet av båt
leder och småbåtshamnar, beträffande de sist
nämnda även väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.
För byggandet av båtleder inom havsområdet
svarar sjöfartsstyrelsen. 1 förverkligandet av en
båtfartsplan, kan ytterligare medverka t.ex. företag
inom turistbranschen, markägare och båtklubbar,
speciellt när det gäller hamnarna.

Fiskerihushållningen

Att utföra fiskeriekonomiska undersökningar samt
uppgöra utvecklings- och vårdplaner ävensom att
sörja för vattnens användbarhet för fiske ankom
mer i första hand på fiskerimyndighet, dvs. på
avdelningen för jakt och fiske vid jord- och skogs
bruksministeriet samt Viit- och fiskeriforsk
ningsinstitutet i samråd med fiskeriorganisationer
na inom området. Aven bl.a. vattenförvaltningen,

fiskelagen och i synnerhet de kommuner och före
tag, som avleder sitt avloppsvatten till varten
draget, kan påverka dess användbarht för fiske. På
möjligheterna att bevara åarnas nedre lopp i ett för
vandringsfiskar lämpat skick kan också bl.a. vatten
kraftbolagen och kommunerna i hög grad inverka.

De åtgärder, som krävs för att få till stånd en
hetiiga fiskevatten och undvika delning av vattnen,
syftar på att främja fiskerihushållningen, vai-för det
ankommer på fiskerimyndigheterna att sörja för
dem. förverkligandet av detta mål torde också fis
keriorganisationerna, kommunerna, vattenförvalt
ningen och lantmäteriförvaftningen å sin sida
kunna främja. Fiskehamnarna planeras och byggs
i allmänhet av väg- och vattenbyggnadsverket i
samarbete med fiskerimyndighet.

Inventeringen av platser för naturnäringsdammar
samt pianeringen och byggandet av dem sker
vanligen på vattenförvaltningens försorg på upp
drag av fiskerimyndihet.

De fiskeriekonomiska utredningar som krävs i
samband med vattendragsprojekt ankommer på
den som realiserar projektet.

Översvämningsskydd och torrläggning

Planeringen av översvämningsskyddet ankommer
på vattenförvaltningen, som även under vissa
förutsättningar står för förverkligandet av
projekten med statens medel (63/433).

Planeringen av grundtorrläggningsprojekt,
närmast utfallsdiken, ombesörjs av vattendis
triktens vattenbyråer efter det jordägarna uppgjort
en vederbörlig ansökan på basen av vattenlagen.
Byggandet av utfallsdiken kan i sin helhet genom
föras med statlig finansiering (lån, bidrag), varvid
finansieringsbesluten fattas av jordbmksstyrelsen.
Själva dikningsarbetena utförs härvid av vatten
distriktets vattenbyrå eller av ett av ansökarna
bildat bolag. På grund av den knappa tillgången
på statsmedel har likväl jordägarna ofta själva stått
för realiseringen och finansieringen av projekten.
För underhållet av utfallsdikena svarar alltid nytto
havaren.

Undersökningarna beträffande eliminering av
isvallar och kravis bör i första hand anses ankomma
på vattenförvaltningen, även om samarbete med
kraftbolagen är av nöden.

Vattenkrafthushållningen

Planeringen och realiseringen av vattenkraftverk
och till dem hörande konstruktioner och anlägg
ningar sker uteslutande på försorg av kraftbolagen,
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likaså utredningen av deras inverkan på vatten
dragen. Till vattenförvaltningens åligganden hör
enligt vattenlagen att frmja utnyttjandet av vat
tenkraft, vilket i praktiken närmast har inneburit
att göra allmänna utredningar om möjligheterna att
tilivarataga vattendragens energi deis för något
enskiit vattendrag och dels regionalt samt att pia
nera och bygga sådana konstgjorda sjöar och
terrasseringar av åar som även betjänar andra vat
tenanvändningsformer än krafthushållningen.

J usteringen av vattenkraftsregleringar sä att de
bättre motsvarar rådande allmänt intresse ankom
mer i första hand pä vattenförvaltningen.

Flottning och sjöfart

Planeringen och byggandet av de utvältningspiatser,
skyddshamnar och flottningsleder som ingär i
pianerna för havsområdets bogseringsled sker till
största delen pä antingen skogsförvaltningens eller
vattenförvaltningens försorg mcd statens medel
och delvis även på fiottarnas försorg. Fördjupning
en av de ailmänna farleder som flottningen anlitar
omhanderhas likväl i allmänhet av väg- och varten
byggnadsverket. Utprickningen av dc alimänna far
lederna sker pä sjöfartsstyrelsens försorg. Under
hållet av ftottningsanläggningarna ankommer van
ligen på dc trävambolag som fiottar virket. Att
faststälia, ändra och på ansökan upphäva flott
ningsstadgorna, som innehåller bestämmelser bl.a.
om var flottning fär verkställas, ankommer pä vat
tendomstolen.

Utvecklingen av flottningsverksamheten sä att
den medför minsta möjiiga olägenhet för annan an
vändning av vattnen och stränderna ankommer
förutom pä vattendistriktets vattenbyrä närmast
pä fiottarna.

Att upphäva eller förnya flottningsstadgorna för
insjövattnen ankommer i första hand pä vattenför
valtningen.

Att utveckla farlederna och fartygstrafiken och
att förbättra deras säkerhet ankommer pä sjöfarts
styrelsen.

Skydd och värd av vattenmiljö och
vattenlandskap

Pianeringen av naturskyddet på regional nivå an
kommer närmast pä länsstyrelsen och regionplans
förbunden (etappianerna för skyddet) och på
riksnivä närmast pä jord- och skogsbruksminis
teriet. Naturskyddet kan förverkiigas bl.a. genom
att i form av naturskyddslagar grunda national- och
naturparker samt myrskyddsomräden. Skyddsom
råden och -objekt kan också biidas genom fred
ningsbeslut av olika grader. Aven markägaren kan
själv ta initiativet till skydd. Skyddsbeslutet kan
fattas av statsrådet, jord- och skogsbruksministeriet
eller länsstyrelsen och i vissa fali också av forst
styrelsen.

Vattenförvalrningen deltar i förverkiigandet av
skyddet bl.a. genom att informera om och restaure
ra vattendrag, som bör skyddas. Värdefulla gamia
vattenbyggnader kan även under vissa förutsätt
ningar restaureras i samband mcd vattendrags
arbeten. Natursköna och kufturhistoriska objekt
kan också skyddas mcd stöd av byggnadslagen
(135 §) genom att inta en bestämmelse därom i
byggnadsplanen. Förhistoriska objekt och
fornminnen, även i vattendragen, är utan särskilt
beslut skyddade mcd stöd av fornminneslagen.
Sädana skyddsobjekt kan vara bl.a. vattenbygg
nader, som berättar som forntida färdvägar och
näringsfång, såsom gamla kanaler, broar och vat
tenkvarnar.

Skyddet av vattenmiljö och vattenlandskap
(rekommendationer) kan förverkiigas även vid
sidan av bildandet av skyddsområden genom att
beakta skyddet vid ali användning av vattnen och
stränderna, bl.a. den som baserar sig på allemans
rätt. För vattenförvaltningens vidkommande gäller
detta planering och byggande samt vård och över
vakning av vattnens användning. Dc största möjlig
heterna att verka för att skyddsvärdena bevaras har
kommunerna, bl.a. i samband mcd planläggning,
övrig kommunplanering och behandling av bygg
nadstillstånd samt genom upplysningsverksamhet.
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ENGLISH SUMMARY

first the organization, character and procedure
of intergrated regional water resources deveiop
ment planning and its iinks with other forms of
pianning in the society have been scrutinized.
After that the structure of this publication is
presented. Noteworthy about the structure is
that it consists of brief presentations of three
separate water resources deveiopment pians in
Ostrobothnia. Next the nature, population, and
water resources are described. Before proceeding
to the section where the contents and a detailed
description of the recommendations for action
to be taken are given, the recommendations
common to ali the three plans are presented.

Integrated water resources development
planning
Water Administration sees to the pianning of
water use on the national, regional and project
level. lntegrated water resources development
planning in Finland is regionaL planning and it is
based on the Law on Water Administration
which defines integrated planning of ali the
forms of water use as one of the most important
tasks of the Nationai Board of Waters. Integrated
water resources deveiopment planning started in
Finland when the National Board of Waters was
established in 1970. for this purpose the country
has been divided into 19 pianning areas. The
pianning areas and the actual planning situation
are given in Fig. 1.

Intergrated water resources development
pianning is long and medium term planning that
provides guidelines for the rational use of the
water resources and strives to reconciiiate the
different interests in water use and protection.
Water resources comprise surface waters, ground
water, the sea area and the scenic value of water.

The different forms of water use are municipal
(and rural) water supply, industrial water suppiy,
irrigation, reception of wastewaters, recreationai
use, fisheries, production of water power, timber
floating, navigation, flood controi and drainage,
and conservation of the aquatic environment, in
cluding the waterscape. Water pollution control
includes abatement of wastewater and other
loading, selection of wastewater discharge sites,
and directing and restricting the iocation of
poiiuting activities.

Water resources development planning has

links with pianning carried out by the provincial
and municipal authorities, land use plannmg of
the regional ievel, and other sectorial pianning
(Fig. 2).

The Nationai Board of Waters has nominated
a working group for each pianning area. The
working groups consist of pianners from the
Water District Offices and the National Board of
Waters. To foiiow up the planning work and to
give incentives the National Board of Waters
has summonned for each area an advisory board
representing the different interests. When the
working group’s proposal was completed the
National Board of Waters consulted the munici
palities, other governmental authonties and
other spheres of interest. Expositions and book
lets were used to acquaint the general pubiic
with the pian. On the basis of the consultation
the pian proposais were revised and the National
Board of Waters then approved the recommen
dations of the pians. The recommendations serve
as a directive for the National Board ofWaters and
its district organization. For the other authorities
and water users they serve as guidelines and a
source of information. The pianning procedure is
presented in Fig. 3.

Structure of the publication
This publication consists of the following water
resources deveiopment plans:
Part 1 Southern Ostrobothnia
Part II Central Ostrobothnia.

This book does not include Part III, Northern
Ostrobothnia, but it is described in the English
Summary of the Finnish version.

Chapter 7 of each part consists of the rec
ommendations for action, and annexed are the
statements of opinion by different spheres of
interest on the pian proposai and the replies of
the working groups. Finaiiy in Part IV common
to Parts 1—111 the impiementation of the pians is
scrutinized. The back pocket contains Map
Appendices 1 (the general usability of the water
courses, and the ground water resources) and
Map Appendices 2 (existing facilities and factors
affecting water management).

General facts about Ostrobothnia

The three pianning areas jointly cover an area of
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39 000 km2 and, in addition, the coastal waters
of Ostrobothnia. Ali of the area’s watercourses
drain into the Guif of Bothnia. In the east the
area is bound by the country’s main north
south-oriented water divide (Suomenselkä) east
of which the watercourses drain into the Gulf of
Finland and Ladoga. In the south the area is
bound by the Kokemäenjoki River basin and in
the north by the Oulujoki River basin. Ostro
bothnian watercourses are relatively small. There
are 21 watercourses with a drainage basin iarger
than 200 km2 and 7 of these exceed 2 000 km2
(see Map Appendices 2).

The natural conditions in Ostrobothnia are
in many respects relatively homogeneous. Scarcity
of lakes and consequentiy great variations in
river flows are typicai of the area. The iake
percentage in the area is 2.7 (totai surface area of
lakes is about 1 000 km2), while the percentage
for the country as a whoie is 9.4. Ali the im
portant lakes are in the upper reaches of the
watercourses. There are nearly 20 small artificiai
lakes in the area, built mainly for ftood control
purposes. Their total area is about 130 km2.

The average annuai temperature in Ostro
bothnia varies between + 2 and + 4 °C. The aver
age annual precipitation varies in the range 500...
600 mm and is about 50 mm higher iniand than
on the coast. The portion of snow in the average
annuai precipitation varies in the range 100... 200
mm and is highest inland. The average annual
mnoff varies in the range 200.300 mm (7...10
lis/km2). The rivers freeze usually in December
and ice melts in Aprii-May.

Land-use in Ostrobothnia is characterized by
a high percentage of fields. The fields, like the
population, in the whoie of Ostrobothnia con
centrate along the rivers. Level cuitivated areas are
a speciai feature of Ostrobothnia when compared
with the rest of Finland. Variations in the ground
surface elevation are smail. The highest points are
a little over 200 m above the sea ievei. The portion
of bogs is high especialiy in the northern parts of
the area. A speciai geological facture is the iand
rise resuiting from the giacial period 10 000 years
ago. The land rise is most prominent, about
1 cm/a, in the centrai part of the Ostrobothnian
coast.

The totai population of the area is about
570 000. The greatest population centres are the
coastal cities and towns, where aiso most of the
areas industry is located. However, also inland
along the rivers viabie small towns exist.

In the 1950s agriculmre and forestry were
dominant, but now they only provide one fifth

of the jobs. Industry in the area is many-sided.
Important production units area located in
the area, representing metal industry, wood
processing, chemical industry and consumer
products. In number, a great majority of the
industrial plants process raw material from
agriculture and forestry.

Water quality in the Ostrobothnian rivers is
in places poor by nature, due to erosion. The
water quality also varies greatly due to flow
variations. Water running from bogs is rich in
humus, and colour values and concentrations of
organic matter are high. A speciai feature of the
Ostrobothnian coast are the so-called sulfate
lands that have risen from the sei They formed
at the sea bottom, during the Litorina phase and
later, some 7 000 years ago. They cause acidity
problems especially in the southern parts of
Ostrobothnia.

Wastewaters pollute watercourses downstream
of population centres, especially during low flow.
Judging by the hygienic conditions, however, the
situtation is bad also in the upper reaches of
several rivers poiluted only by non-point sources.

Also the lakes of the area ate vety brown in
colour and naturaily dystrophic. The water is
poor in electrolytes, and humic. At present,
strong oxygen depietion may he observed due to
natural Ioading. In the artificial lakes the mercury
concentrations in fish have in places exceeded
the values recommended by the health authorities.
The condition of the sea area is good outside the
limited areas next to towns and industriai plants
(see Map Appendices 1).

Besides floods, water suppiy for the population
has been one of the greatest water problems in
Ostrobothnia. The location of the groundwater
resources is unfavourable as regards population
distribution, and often the yield and quality of
the groundwater resources are poor (see Map
Appendices 1). However, during the last 20 years
extensive water supply works have been carried
out, and nowadays about 80 % of the total popu
lation in Ostrobothnia is seived by centralized
water supply networks. Recreational use of the
waters is restricted in general by the naturaliy
poor quality of the waters and iocally also by
wastewaters.

Recommendations for action, common to
the three planning areas

The groundwater areas that are important from
the point of view of water supply are to be
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protected by creating for them protection areas
defined in the Water Act, or with regulations
and recommendations included in the land-use
plans. Water supply of the settlements should,
when possible, be based on groundwater resources;
this is feasible for most population centres. The
remoteness of the groundwater resources necessi
tates in many eases joint venmres by two or
more communes. In sparsely settled rural areas
the existing network shouid be extended and new
networks constructed to safeguard the acquisition
of good-quaiity water and riskless water supply.
The industiy that uses water abundantly should
base its water supply primarily on surface water.

The minimum goal in municipal wastewater
treatment is simultaneous precipitation or
equivalent treatment level; this level has aiready
been attained in most population centres. In
certain population centres more efficient treat
ment than simuitaneous precipitation is deemed
necessary, in others immediate investigations are
considered necessary. In ali popuiation centres
the need for more efficient treatment must be
studied in connectiori with the expansion of the
treatment ptants. Also, the tightness of the sewer
networks shouid be improved to prevent leakage.

Detailed recommendations aiming at abating
water poilution have been proposed for different
branches of industry and individual industriat
plants. in most cases these have deait with in
piant measures. Wastewaters from small industry
shouid be conducted, possibiy after pretreatment,
to a municipai treatment plant. Special attention
is paid to the abatement of poilution by heavy
metais and other substances harmful to the
environment. For the sake of water protection
new heavily poliuting industry shouid be iocated
in the aiready industrialized areas on the coast.

Measures shouid be taken to prevent untreated
wastewaters from sparse settiement from entering
the watercourses or to improve the efficiency
of their treatment using, in the first place,
possibilities offered by the environment, such as
infiitration into the ground. In seasonal residences,
in particular, flush toilets shouid be avoided.

Poilution abatement measures in agriculture
shoutd focus on the utiiization of fertilizers and
cuitivation methods. Detailed recommendations
have been given aiming at minimizing discharges
from animal production as weil as the poiluting
effects of silage liquor. Aiso, increased agricultural
utilization of municipai sctwage sludge, and
investigations on the adverse effects caused by
drainage of suifate lands and by peat extraction
have been recommended.

In onnection with river construction works
the effects of the measures on the state of the
watercourse and the forms of water use that
depend on water quaiity and the state of the
watercourse in general should be taken sufficientiy
into consideration. The work should be so planned
that sufficient water depth and water area is
guaranteed in the rivers and that scenic aspects
are taken into consideration, inter aiia, in the
location of excavation masses.

To improve the recreational possibilities
offered by the water bodies it is recommended
that the more than a hundred lakes where
restoration is possible be investigated as to the
need for restoration, restoration methods avail
abe, and costs, in order to select the lakes where
restoration is feasible. To improve river water
quality low flows should be increased. In the
location of vacation houses it is recommended
that free shoreline is left sufficiently for public
use and that scenic aspects are taken into con
sideration. Usually this calls for the planning of
the use of shores. To improve safety in boating,
marking of boating routes in the sea area and on
the Iargest iakes is recommended as weil as
improved equipment level in harbours for small
boats.

In inland waters, different water pollution
control measures should be taken to improve the
conditions for fish and crayfish, for example by
diminishing the poilution oading, increasing low
flows or restc’ring spawning and rearing areas.
Conservation and increasing of fish and crayfish
stocks shouid be taken into consideration n ait
use of watercourses and in the planning and
impiementation of ali measures that affect the
watercourses. Fisheries goals and strategies should
be defined for the watercourses. The reproduction
of migratory white-fish shouid be ameliorated by
creating nutrition ponds for the young fish, the
conditions in Ostrobothnia being very good for
such activity.

In flood control the aim is to eliminate in
Ostrobothnia ali important flood areas. This wili
still require flood control measures in many
watercourses. In some areas where flood controi
measures have already been impiemented ad
ditionai measures are needed for increased safety.
In pianning new measures and in operating the
existing reservoirs the needs of other forms of
water use must be taken in consideration on
the spot and in the related watercourse. The
possibiiities to prevent floods caused by ice dams
or frazil ice must be srudied. Since flood controi
measures have not been designed to meet fioods
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that occur at intervais greater than 20 years, no
building should be allowed in the areas protected
against flood. Basic drainage of fields should be
intensified in the whole of Ostrobothnia.

In the construction of water power it is
recommended that both the national energy
policy and the factors influencing the regional
economy he taken into consideration as well
as the intangible benefits and adverse effects.
The environmentally valuable rapids should be
protected and kept in natural state. To secure
the timber-ftoating activity in the sea area, a
floating rule is recommended. The floating rule
would provide a basis for implementing the
necessary channel construction works, safety
harbours and timber launching sites. In the
planning of timber-floating activities and in
timber-floating itself the adverse effects to
other forms of water use and to the aquatic
environment should be minimized.

Protection of the aquatic environment and
landscape aims at nature consen’ation, and
amelioration of recreational capacity. Among
the most important protection sites in Ostro
bothnia are the unique gio-lakes of the coast
and the cultural and scenic values along the
riVers.

In the following more detailed recommen
dations for action are given for each area separ
ately.

1 Southern Ostrobothnia

The main economic centres of the area are the
cities of Vaasa and Seinäjoki. There are also six
smaller towns and 26 other municipalities
(communes) in the area (Table 111). In 1980 the
total population of the area was 291 000 of
which 57 % lived in population centres. In the
1960s the population decreased 3.5 ¾, but in
the 1970s it increased again.

The planning area consists of the Kyrönjoki
and Lapuanjoki river basins and nine smaller
river basins (Fig. 1/1). The surface area, without
the sea area, is 15 900 km2, 200 km2 or 1.3 ¾ of
which is water. The sea area within the territorial
waters is about 13 700 km2. About 30 ¾ of the
planning area is bogs. The only watercourse
where the water quality is naturally good is the
Lapväärtinjoki river into which abundant ground
water flows. The general usability of the water
courses is shown in Map Appendix 1/1 (inside the
back cover).

The total mean high flow of the planning area
is 850 m3/s, mean flow 108 m3/s and mean low
ftow 12 m3/s (Table 211). The number of lakes
whose surface area exceeds 1 km2 is 39. Their
mean depth is 2.1 m, total surface area 200 km2
and total length of shoreline 1 500 km. In addition,
there are nine artificial lakes whose total surface
area at the upper water level limit is 55 km2
(Map Appendix 2/1, Table 3/1). The mean depth
of these is 2.4 m and the total length of shoreline
is 100 km.

The most important groundwater resources
are in the water divide in the upper reaches of
the rivers Kauhajoki and Isojoki (Map Appendix
1/1 and Table 5/1). The total yield of the aquifers
is 2.2 m3/s and their total surface area 150 km2.

Some two thirds of the areas water needs
are met with groundwater. The groundwater
resources are sufficient up to the year 2000
except in Vaasa and its immediate surroundings
where the possibilities of producing artificial
groundwater should be studied.

The average per capita water consumption
was 267 1/d in 1980. Water use is estimated to
increase considerably, although the forecast in
Table 7/1 represents the maximum values.

Master plans for water supply, covering the
entire area, have been drawn up in order to find
the most economical and rational solutions.
Water is being transferred across municipal
borders (Fig. 4/1). Joint ventures of the com
munes to convey water over long distance will
have greater emphasis in the future.

Industry is for the most part connected to
municipal water worh. Byfarthemost important
industrial plant with own water supply is Metsä
Botnia that manufactures paper and pulp and
takes its process water from a freshwater reservoir
dammed at the mouth of the Närpiönjoki river.
The choice of possible sites for industry that uses
water abundantly is restricted by the relatively
scarse water resources of the rivers Lapuanjoki
and Kyrönjoki.

Irrigation has been so far significant only in
the southwestern parts of the area, where culti
vation in greenhouses is intensively practiced.
Availability of irrigation water is poor due to
the low flows in the irrigation period. Irrigation
is estimated to increase, and by 1985 5 000
hectares (1.5 ¾ of the field area) will be irrigated.

Public sewerage works served in 1980 48 % of
the population and several industrial plants (Table
8/1). 96 % of the wastewaters were treated. There
were 38 wastewater treatment plants, two thirds
ofwhich were based on simultaneous precipitation
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fFig. 5/1). The average treatment efficiency was
as follows: BOD7 84 %, total phosphorus 75 %
and total nitrogen 39 %. The pollution loading in
the year 2000 may he kept at the same level as in
1980, except for nitrogen, by using simultaneous
precipitation or equivalent method.

The total industrial wastewater flow was
30 000 m3/d. The most importana industrial
polluters are presented in Map Appendix 2/1 and
in Table 10/1.

The portion of non-point source pollution is
about $7 % when total phosphorus is considered.
Most of this pollution loading is introduced
during spring floods.

The recreational possibilities offered by the
area are restricted, with the exception of the sea
area and the lake area. The demand for water
related recreational possibilities is increasing,
however. Recreational use has been taken into
account also in the planning of artificial lakes.
There are some 70 lakes where restoration is
needed, representing about 15 % of the total
lake area.

The number of vacation houses in 1978 was
14 000, the majority of which were on the sea
coast.

Sea trout has used earlier many of the rivers
for spawning. The sea here is stiil the most
important fishing area. Especially salmon and
white-fish catches in the southern part of the
area and Baltic herring and scalefish catches in
the Quark are important.

When about 50 % of the annual discharge
flows during 1.5 months in spring, flood control
is in the first hand implemented through dredging
and diking (Table 12/1). By additionally retaining
the flood waters in artifical lakes, increased
floods downstream have been prevented. To
improve the profitableness, water power projects
have been added to the ftood control projects.
On the other hand, forest drainage has increased
the risk of floods.

Floods covered once as much as 38500 hectares.
By 1980 some 23 000 hectares or 60 ¾ of the
flood areas were reclaimed. These are great
variations in the impiementation of the flood
control plans among the different watercourses
(Table 14/1). For example, at the Jalasjoki river
and the Maalahdenjoki river flood control works
are stili needed (Map Appendix 2/1 and Table
15/1), while at the Kyrönjoki river and the Lapu
anjoki river flood control security should be
improved. Dredging and river bed clearing would
only shift the floods downstream. But it has also
become more and more difficult to find suitable

sites for artificial lakes. In the latest flood control
projects the goal often is to eliminate only the
summer floods by using dikes and pump stations.

The area benefiting from the drainage projects
totais 211 000 hectares. Drainage is on an in
crease when compared with the 1970-level as
subsurface drains require greater drainage depth.

Regionally the Lapuanjoki river and the Ky
rönjoki river are important for their water power.
In 1981 11 water power stations were in use
(Table 16/1 and Map Appendix 2/1). The dams
created in connection with flood control schemes
and the flow regulation offer possibilities for the
construction of water power, that will be utilized
to the extent allowed by their environmental
effects (Table 17/1).

Timber-floating in the rivers ended in the
beginning of the 1960s. In the coastal sea area
timber is floated in the 3-meter deep navigation
channel following the coastlme. The maritime
channel rnns in the high seas outside the archipel
ago. About 10 ¾ of Finlands international
passenger traffic goes through the Vaasa harbour.

Many nature reserves and conservation sites
are related to waters (Map Appendix 2/1, and
Tabies 19/1 and 20/1). In 1981 the area’s first
national parks were founded: Lauhavuori and
Kauhaneva—Pohjakangas. The river basin of Lap
väärtinjoki—Isojoki is included in the international
biological programme “Project Aqua” and is
classified as a nationally important watercourse
where urgent protection measures are needed.

Coastal gio-lakes are unique in the world and
exist only in the land-rise areas of the Baltic Sea,
most of them in the planning area. The national
programme for the protection of bogs comprises
3$ bogs in the planning area (Table 18/1). The
programme for the protection of water fowl
habitats includes 17 sea bays and lakes in the
planning area (Table 21/1).

II Central Ostrobothnia
The planning area is presented in Fig. 1/11 and
in Map Appendix 2/II(in the back cover of the
publication). The area covers 9 600 km2 and 22
communes. The population of the area is over
130 000 of which 60 ¾ live in population centres.
The two cities, Kokkola and Pietarsaari, have
40 % of the total population (Table 1/11).

The planning area includes eight drainage
basins of more than 200 km2 and the coastal
waters. The rivers whose drainage areas are the
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largest are River Perhonjoki and River Ähtävän
joki (Table 2/11). The watercourses have few
lakes, with the exception of River Ähtävänjoki
where the area’s largest and most important lake,
Lake Lappajärvi, is located. There are 34 lakes in
the area whose surface area is superior to 1 km2,
totalling 320 km2. In the Perhonjoki river basin
there are, in addition, three artificial lakes
(33 km2) that were constructed in the 1960s
mainly to serve flood control. On the coastal area
the Luodon—Öjanjärvi lake (85 km2) was dammed
in the sea for industrial water supply purposes
(Table 3/11).

The general usability classes of the planning
area’s watercourses and coastal sea areas are
presented in Map Appendix 1/11 (inside the back
cover). The classification is presented in Chapter
3.12 in Part 1 ofthis publication.

The groundwater resources of the planning
area are concentrated in SE—NW-oriented eskers
shown inMapAppendix 1/11. The yields and the
capacities used are given in Table 4/11. About
30 % of the groundwater resources are exploited.
Their use is restricted by their acidity and high
iron content especiatly in the coastal zone.

About $2 % of the area’s population or 110 000
people were joined public water systems in 1980;
this is ciearly above the countiy’s average (75 %).
The water utilities used water 24 000 m3/d which
corresponds to a per capita consumption of
217 1/d. The proportion of groundwater in total
water use is 70 %. The most important trunk
pipelines are illustrated in Map Appendix 2/11.
Table 5/11 gives information on public water
utilities and their present and future sources of
water. These figures also include industrial water
use with the exception of big industiy.

it is possible to arrange the water suppiy of
the communities until the year 2000 from ground
water resources or with artificial groundwater in
the entire area with the exception of the town
of Pietarsaari and its surroundings, where the
water supply must also in the future rely on the
Luodon—Öjanjärvi dammed lake. It is estimated
that in the population centres 100 % of the
population wiii in the year 2000 be connected to
public water systems, and in the mral areas the
percentage wiil be 90—100.

The towns of Kokkola and Pietarsaari and the
large-scale industrial plants in their areas, that
have constructed the fresh water reservoir of
Luodon—Öjanjärvi, may draw water from the
reservoir a total of 6 m3/s. According to a study
included in the pian the possible additional need
of industry for water can be met for example by

diverting water from River Perhonjoki.
In 1980 pubiic sewerage works served 69 000

people or 52 % of the population. The implemen
tation of wastewater treatment plant projects is
presented in Fig. 2/11. Information on pollution
from wastewaters is given for the whoie area in
Fig. 3/11 and for popuiation centres in Tabie 6/11.
The treatment level (rate of reduction) for sewage
.was in 1980 on an average 86 % for organic
matter (BOD7), 90 % for phosphorus and 33 %
for nitrogen.

Wastewater treatment more efficient than
simultaneous precipitation is recommended for
the immediate catchment areas of the lakes Lap
pajärvi and Evijärvi.

The quantity of industrial wastewater in 1980
is given in Table 7/11. The effluents from big
industry contain considerable amounts of differ
ent materiais harmful to the aquatic environment.
The BOD7 of the wood-processing industry in
Pietarsaari was in 1980 stili 26 t/d. A substantial
reduction in the poilution ioading has been
recommended in the pian for these production
plants.

Recreational use of water concentrates on the
coast and the greatest iakes of the area. Hoiiday
vilages, camping areas and boating harbours have
been illustrated in Map Appendix 2/11. The
number of vacation houses was about 8 100 in
1976 and it is estimated to be 2.5-foid by the
year 2000.

Recreational possibilities in the watercourses
are often impaired by the poor water quality
caused by wastewater and non-point source
pollution, and the abundance of weeds. Some 50
water bodies or water areas need restoration in
the pianning area. Some of the most important
restoration sites are named in the pian.

from the point of view of fisheries the sea
area is of greatest importance. Also the lower
reaches of the river Lestijoki, Lake Lappajärvi
and Lake Lestijärvi are significant from the
point of view of commerciai fishing. The fisheries
ciassification of the area’s watercourses drawn up
in connection with the pian is presented in Fig.
4/11. The watercourses used to be ofmuch greater
importance than they are now as spawning areas,
for migratory fish. The crayfish stocks have aiso
deteriorated due to disease and dredging works.

With flood controi works on the main branches
of the watercourses some 14 000 hectares of
agricuitural and forest lands have by 1980 been
protected (Table 8/11). It is estimated that there
stiil is a totai of some 6 500 hectares of flooded
areas aiong the different watercourses of the
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planning area. The flood control works are
dimensioned against floods that occur once in
20 years. These works carried out and financed
by the state have prepared ground for com
prehensive clearing and dredging of th tributaries
and local drainage of fields and forest lands. A
total of 54 000 hectares or 44 % of the pianning
area’s field area benefited from the basic drainage
works carried out in the period 1950—1974.
The simation as to basic dramage is stiil rather
unsatisfactory and this has slowed down the
impiementation of subsurface drainage. In 1981
the proportion of subdrained fields (16 %) in
the planning area was considerably lower than in
the country in general (34 %).

The capacities and production figures of the
area’s water power plants are given in Table 9/11.
Additionai construction of water power is
possible primarily in the rivers Perhonjoki and
Lestijoki (Table 10/11). Water power production
is of great economical importance for the region.
In the pian a recommendation is given conceming
a feasibility study on expioitation of water power

potentiai of the flood control resewoirs con
structed in the Perhonjoki river.

Timber is ftoated, in bundies, only in the
coastal sea area, the destination being primariiy
the wood-processing industries of the towns of
Kaskinen and Pietarsaari.

As to the protection and care of the aquatic
environment, including waterscape, Table 11/11
contains the existing resenes and Tabies 12—
14/11 contain resewes inciuded in recently
completed protection programmes and plans. The
water resources development pian is in harmony
with these protection plans and programmes,
and, in addition, on the basis of a special study
certain water structures and water environments
have been proposed for protection.

A set of recommendations that touch upon
several forms of water use are the principles
according to which the regulation of Lake Lap
pajärvi should be corrected. As to River Lesti
joki a recommendation is given whereby its
future use should be harmonized with values
related to the natural state of the river.
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KÄLLMATERIAL

Som grund for uppgörandet av denna pubiikation
har legat planeringsarbetsgruppernas förslag, vilka
har publicerats i publikationsserien Vesihallituk
sen tiedotuksia enhigt följande (på finska):
— Tiedotus 140: Pohjanmaan eteläosan vesien

käytön kokonaissuunnitelma (Totalpian för
vattenanvändningen i Österbottens södra del),
osat 1 ja II, 1978

— Tiedotus 123: Pohjanmaan keskiosan vesien
käytön kokonaissuunnitelma (Totalpian för
vattenanvändningen i Österbottens mellersta
del), osat 1 ja II, 1977

Av de båda pianeförsiagen har därtili gjorts föl
jande svenskspråkiga sawmandrag, som har distri
buerats till myndigheter, olika intressegrupper
och i samband med utställningar över pianeför
slaget till regionens invnare:
— »Utnyttjandet och utvecklingen av vattentill

gängarna i Österbottens södra del», 1977
— »Användningen och utvecklingen av vattentili

gångarna i Österbottens mellersta del», 1977
Därtill har som grund för denna publikation och i
synnerhet för pianernas åtgärdsrekommenda
tioner (kapitel 7 i både pian) legat myndigheters,
organisationers o.a. intressegruppers utlåtanden
över planeförslaget.

Förteckning över litteratur som väsentligt pä
verkat totalpianen för vattenanvändningen i
Österbotten.

Dc fiesta publikationerna föreligger enbart på
finska.
Järvinen, J. 1981. Kalajoen vesistöalueen hydrologinen

perusselvitys. Vesihallitus, hydrologian toimisto,
Moniste. Helsinki.

Kauppa-ja teollisuusministeriö. 1981. KTM:n vesivoima
työryhmän mietintö. Sarja C :12. Helsinki.
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laitoksen julkaisuja 8. English summary: The quality
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cations of the Water Research Institute. Helsinki.

Komiteanmietintö 1977:49. Erityistä suojelua vaativat
vedet (Vattendrag tom fordrar speciell vård). Hel
sinki.

Liikenneministeriö. Maa- ja metsätalousministeriö, Tie-
ja vesirakennushallitus. 1976. Keskuskalastussatama
työryhmän raportti. Helsinki.

Maa- ja metsätalousministeriö. 1978. Luonnonsuojelu
lain nojalla rauhoitetut luonnonsuojelualueet ja
luonnonmuistomerkit. Luonnonvarainhoitoroimis
ton julkaisuja 1. Helsinki.

Maa- ja metsätalousministeriö. 1981. Valtakunnallinen
soidensuojelun perusohjelma (Basprogram för myr
skyddet). Moniste. Helsinki.

Maa- ja metsätalousministeriö. 1982. Valtakunnallinen
lintuvesiensuojeluohjelma (Basprogram för fågel
faunan). Moniste. Helsinki.

Mustonen, S. & Seuna, P. 1971. Metsäojituksen valku
tuksesta suon hydrologiaan. Vesientutkimuslaitoksen
julkaisuja 2. English summary. Influence of forest
draining on the hydrology of peatlands. Publications
of the Water Research Institute 8. Helsinki.

Oulun lääninhallitus. 1978. Oulun läänin alueellinen
kehittämissuunnitelma (LAKS). Oulu.

Pohjanmaan keskeneräisten vesistötyöhankkeiden lop
purahoitusta tutkivan työryhmän mietintö 29.3.
1974. Helsinki.

Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto. 1978. Pohjois-
Pohjanmaan seutukaava, vaihe 1, suojelu-, virkistys-
ja metsien monikäyttöalueet. Oulu.

Selkämeren hinausväylätoimikunta 1976. Selkämeren
hinausväylän kuntoonpanosuunnitelma. Helsinki.

Sisäasiainministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto. 1980.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistoriailiset
ympäristöt. Yhteenveto v. 1979 käytettävissä olevien
inventointien pohjalta. Tiedotuksia 1. Helsinki.

Länstyrelsen i Vasa iän. 1978. Regional utvecklingsplan
för Vasa län (LAKS). Setie nr. 25. Vasa.

Regionplaneförbundet för Vasa Iän. 1981. Regionplan
för Vasa Iän, etapp 1, rekreation och naturskydd,
Serie A:7. Vasa.

Vesihallitus. 1972. Vesistösuunnitelmien kannattavuus-
laskelmat. Tiedotus 19. Helsinki.

Seppänen, P. 1973. Järvien kunnostuksen limnologiset
perusteet ja toteutusmahdollisuudet. Vesihallituksen
julkaisu 3. English summary: Limnological principles
and possibilities within lake restoration. Publications
of the National Board of Waters 3. Helsinki.

Vesihallitus. 1974. Vesiensuojelun periaatteet vuoteen
1985. Julkaisu 8. The principles of water poilution
control up to 1985. Publications of the National
Board of Waters 8. Helsinki.

Vesihallitus. 1976. Vesiensuojelun periaatteiden sovel
tamisesta. Julkaisu 16. Preface: Application of water
pollution control principles. Publications of the
National Board of Waters 16. Helsinki.

Vesihallitus. 1976. Yhdyskuntien vedenhankinnalle tär
keät pohjavesialueet. Tiedotus 109.

Av vattenfötvaltningen och kommunerna i samråd upp
gjorda generalplaner för vattenförsörjning och avlopp
(=VA-generalplaner):
— Kyrönjokilaakson vedenhankinnan yleissuunnitelma

(generalplan för vattenförsörjningen i Kyrö älvdal)
(1973)

— Suupohjan vesihuollon yleissuunnitelma (VA
generalplan för Suupohja områdets vatten- och av
loppsförsörjning) (1974)
Vaasan seudun vesihuollon yleissuunnitelma (VA
generalplan för Vasaregionen) (1976)

— Lappajärven ympäristön vesihuollon yleissuunnitel
ma(1976)

— Kristiinan seudun vesihuotlon yleissuunnitelma (V4
generalplan för Kristinestadsnejden) (1976)
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— Pietarsaaren seudun vesihuotion yleissuunnitelma
(VA-generalpian för Jakobstadsnejden) (1973)

— Lestijoen, Perhonjoen ja Luodonjärven vesistöalueen
vesihuollon yleissuunnitelma (1973)

— Kalajokilaakson vesihuollon yleissuunnitelma (1973)
— Pyhäjokivarren alueen vesihuotion yleissuunnitelma

(1977)
— Vihannin ja Keltalan harjujen pohjavesien käytön

yleissuunnitelma (1977)
— VA-generalpian för åtta kommuner: Kempele, Li

minka, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Tyrnävä, Tem
mes, Utajärvi (1977)

— Kyrönmaan vesihuollon yleissuunnitelma (1980)

PUBLICERADE TOTALPLANER

1 vattenstyrelsens rapportserie har följande för
slag av respektive arbetsgruppen utkommit:
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naissuunnitelma. 1972. Tiedotus 29.
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Kallaveden reitin vesien käytön kokonaissuunni
telma. 1975. Tiedotus 90.

Pohjois-Karjalan vesien käytön kokonaissuunni
telma. 1976. Tiedotus 102.

Läntisen-Uudenmaan vesien käytön kokonais
suunnitelma. 1976. Tiedotus 104.

Saimaan alueen vesien käytön kokonaissuunni
telma. 1976. Tiedotus 118.

Kymijoen vesistön yläosan vesien käytön koko
naissuunnitelma. 1977. Tiedotus 122.

Pohjanmaan keskiosan vesien käytön kokonais
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Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöjen vesien
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Päijänteen alueen vesien käytön kokonaissuunni
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yleissuunnitelma (1981)
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Lapin vesien käytön kokonaissuunnitelma. 1980.
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1 vattenstyrelsens publikationsserie har efter
behandling och godkännande i vattenstyrelsen
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käytön kokonaissuunnitelmasta. 1974. Julkai
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nitelma. 1977. Julkaisu 20.

Läntisen Uudenmaan vesien käytön kokonais
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Totalpian för vattenanvändningen i Västra Ny
land. 1978. Julkaisu 25.

Pohjois-Karjalan vesien käytön kokonaissuunni
telma. 1979. Julkaisu 27.

Kymijoen vesistön yläosan vesien käytön koko
naissuunnitelma. 1980. Julkaisu 32.

Lounais-Suomen vesien käytön kokonaissuunni
telma. 1980. Julkaisu 33.

Kallaveden reitin vesien käytön kokonaissuunni
telma. 1980. Julkaisu 34.

Päijänteen alueen vesien käytön kokonaissuunni
telma. 1981. Julkaisu 36.

Totalpian för vattenanvändningen i Sydvästra
Finland. 1981. Julkaisu 37.
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suunnitelma. 1983. Julkaisu 38.

Keski- ja Itä-Uudenmaan vesien käytön kokonais
suunnitelma. 1983. Julkaisu 39.
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