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VALTIONEUVOSTOLLE

tulvakomitealta.
Toukokuun 22 p nä 1936 Valtioneuvosto asetti komitean tutki

maan vesistöissämme uusiutuvien tulvien lisääntymisen syitä ja teke
inään ehdotuksen toimenpiteistä sen ehkäisemiseksi. Komitean puheen
johtajaksi Valtioneuvosto kutsui hydrografisen toimiston johtajan toh
tori HENRIK RENQVISTifl sekä jäseniksi metsähallituksen suonkuivaus
osaston päällikön metsäneuvos AKSEL OÄuT6Nin, tie- ja vesirakennus
hallituksen v. t. yli-insinöörin RICHARD GYLLINGin ja apulaismaanvilje
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lysii;sinöori PENTTI KAITERAN. Ins KAITERA on toiminut myös ko.rni

tean sihteerinä.
Tehtävänsä suoritettuaan komitea jättää kunnioittavimmin Valtio-

neuvostolle mietintönsä tutkimustensa tuloksista sekä ehdotuksensa

tulvien mahdollisen lisääntymisen ehkäisernistä ja muista asiaa koske-

vista toimenpiteistä. Maatalousministeriön pyynnöstä komitea rni

myös antanut lausunnon siitä valituksesta, j onka useat Ilomantsin

kunnassa olevat rnaanomistaj at olivat tehneet uiton aiheuttamien

kesätulvien lisääntymisestä Koitajoen ranta-alueilla. Lausunto seuraa

mietinnön liitteenä (Liite 4).
Komitea on lisäksi työnsä aikana tehnyt ehdotuksen eräiden

hydrologisten käsitteiden nimityksi.stä ja merkintätavoista, jotta näissä

voitaisiin eri virastojen ja laitosten kesken päästä yhdeumukaisuu

teen. Tämä ehdotus, joka seuraa mietinnön liitteenä (Liite 1), on jul

kaistu Teknillisessä Äikakauslehdessä N: o 11, 1937.

Mietintöä laatiessaan komitea on käyttänyt myös asiantuntijoita

apunaan. Osastonjohtaja V. V. KoRHoNEN on antanut lausunnon

eräissä ilmatieteeffisissä tekijöissä tapahtuneista muutoksista viimeis

ten vuosikymiuenien aikana (Liite 2). Tohtori V. PÖNTYNEN on esit

tänyt katsauksen Suomen metsävarojen kehitykseen vuosina 1916—

1937 (Lilte 3).
Hydrologisista käsitteistä komitea on neuvotellut professori E. A.

TUNKEL0N ja insinööri VILJO CAsTRNin kanssa. Tohtori 0. SEPPÄNEN

on selostanut komitealle uitto-oloja Koitajoella. iaisteri N. J. NIE

MINEN on myös avustanut komiteaa erittäinkin vedenkorkeuksien ja

sademäärien jaksollisuutta koskevissa laskelmissa.

Komitean mietinnössä esitetyt vesistötietee]liset ja UmatieteelHst

havaintotulokset ovat pääasiassa hydrografisen toimiston ja ilmatie

teellisen keskuslaitoksen kokoamia. Maataloushaliituksen viljelystek

nillisen osaston järjestörnissä kulttuuriteknillisissö tutkimuksissa koot

tuja vesistötieteeffisiä havaintotuloksia ja eräitä muita, kuten soiden

painuniista koskevia havaintoja komitea on myös voinut käyttää hy

väksi. Lisäksi komitealla on ollut käytettävissään maataioushallituk

sen, tie- j.a vesirakennushaffituksen ja metsähallituksen kokoamia yli

distelyitä suoritetuista vedenjärjestelytöistä. Näiden lisäksi komitea

on saanut asiaa koskevia tietoja eiäiltä yksityisiltä henkilöiltä, laitok

silta ja yhdistyksiltä.
Helsingissö, kesäkuun 22 p : nö 1939.

Henrik Renqvist.

Ä. J. Cautön. Rich. Gylling. Pentti Kaitera.
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Johdanto.

Komitean tehtävä, tutkia vesistöissämme uusiutuvien tulvieri lisääii
tymisen syitä, on laaja ja vaikea. Ennenkuin voidaan se1vittiä syit
tulvien mahdollisesti tapahtuneeseen lisääntymiseen, tulee tuntea,
mitkä tekijät aiheuttavat tulvia ja mitä muutoksia näissä tekijöisä on
aikojen kuluessa tapahtunut.

Tulvat ovat rIIppuvaisia lukuisista tekijöistä, joitten vaikutusta ei
ole riittävästi tutkittu. iuutamiin tekijöihin nähden on tutkijoitten
kesken erimielisyyttä jopa vaikutuksen suunnasta, siitä, onko se tulvia
suurentava vaiko pienentivä. Sitäkin suuremmassa määrässä ovat
tutkimukset \Tailli1aisia vaikutuksen määrästä, joka myös tulisi tun
tea, ennenkuin voidaan arvostella, mikä kulloinkin on ollut syynä tul
vatilaiiteessa tapahtuneisiin muutoksiin. Kysymyksen selvittelyä vai
keuttaa myös se, että tekijä, joka toisissa olosuhteissa kohottaa tai
pidentää tulvahuippuja, voi toisissa olosuhteissa olla vaikutukseltaan
päinvastainen (katso esim. 21. lukua). flmatieteellisten tekijöiden, to
pografian ja maaperäsuhteiden suuresta vaikutuksesta johtuen voidaan
muualla suoritettuj en tutkimusten tuloksia soveltaa meidän olosuhtei
siimme vain raj oitetussa määrässä. Omassa maassamme taasen ovat
asiaa valaisevat havainnot ja tutkimukset monessa suhteessa vaillinai
sia. ja lyhytaikaisia. Vedenkorkeushavaintoja on meillä suoritettu laa
jahkossa mittakaavassa vasta tällä vuosisadalla. Ilmastollisten teki
jöitten ajoittaisista vaihteluista johtuen tällaiset noin 30 vuotta kes
tälleet havainnot voivat olla riittämättömiä selvittämään edes sitä,
onko tulvatilanteessa tapahtunut mahdollinen muutos pysyvä tai tila
l)ämen.

Tämä aiheuttaa sen, että lopullista vastausta kaikkiin niihin kysy
myksiin, jotka ovat yhteydessä tulvailmiön kanssa, ei voida antaa.
Komitea toivoo, että suoritettu tutkimus kuitenkin voi antaa hyödyl
listä lisävalaistusta asiaan. Kun komitean tehtäviin kuuluu myös
ehdotus toimenpiteistä tulvien lisääntymisen ehkäisemiseksi, komitea
on tärkeimpien tulviin vaikuttavien tekijöitten ohella kiinnittänyt huo
miota erittäinkin niihin tekijöihin, joissa ihmisten toimenpiteet ovat
voineet aiheuttaa muutoksia tai joita voidaan käyttää hyväksi, pyrit
täessä ehkäisemään haitallisten tulvien lisääntymistä.
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Kun ve.sistötieteellisissä k.äsitteissä ja niiden merkintätavoissa oii
esiintynyt hajanaisuutta ja pätäsmä11isyyttä, komitea laati ehdotuk
sen näiden yhdenmukaistarnisesta (Liite 1).

Myöskin tulva-käsitettä on syytä lähemmin tarkastella. Käytän-
nössä on meillä tulva-käsitteellä erilaisia merkityksiä. Varsinaisesti se
merkitsee ilmiötä, jolloin vesiväylän vedet leviävät tilapäisesti urnnan
ulkopuolelle sellaisille ranta-alueille, jotka tavallisesti eivät ole veden
peittärniä. Sille on sitäpaitsi annettu sama merkitys kuin käsitteelle
ylivesi. Myös on toisinaan tuivalla käsitetty vesiväylällä virtaavaa,
tietyn ajanjakson suurinta vesimäärää, ylivesimäärää. Usein esiintyy
tulva, johon sopivat samanaikaisesti kaikki edelläesitetyt tulkinnat.
]V{utta alavilla rannoilla sattuu tulvia, vaikka ei ylivesi vallitse, sillä
ylivesi-käsite ei lainkaan ota huomioon rantaiuaitten korkeutta. Toi-
saalta voi vallita ylivesi ilman, että vedet tulvivat rantamaille. Samoin
voi veshuäärä saavuttaa vesiväylällä suurimman arvonsa hetkellä, jol
loin vedt eivät leviä rantamaille eikä ylivesi vallitse. Myös on usein
todettu tapauksia, jolloin vedet tulvivat rantamaille ilman, että pur
kautuva vesirnäärä olisi tavallistakaan suurempi. Vedenkorkeus vesi
väylällä riippuu nimittäin paitsi vesimäärästä myös veden virtaus
suhteista.

Komitea on työohjelmaansa laatiessaan ottanut huomioon kaikki
iuainitut tulkinnat. Tulvan alaraja vedenkorkeutena ilinaistuna jö i
kuitenkin näissä määrittelyissä avoimeksi. Onkin vaikea yleisesti möö
ritellä, mikä on se pienin vedenkorkeus, jota voidaan pitää tulvako
keutena. Vedenkorkeusvaihteluitten luonteesta johtuen voivat eteniun
suurien j ärvivesistöjemme rannoilla sellaiset alueet, jotka alives 1-
vuonna ovat yliveden yläpuolella, ylivesikaudella olla koko kauden
veden peittämiä. Kun komitean tehtävään kuuluu myös laatia ehdo
us tulvien lisääntymisen ehkäiserniseksi, on töllö arvattavasti tahdottii
keskittää huomio sellaisiin tulviin, jotka aiheuttavat haittaa tai vahin
koa jollekin talouselämän alalle. Tämän vuoksi komitea on tulvakoe
keuden alaraj aa määrätessään rajoittanut käsittelyn koskemaan
tapauksia, jolloin tavallisen vedenkorkeuden yläpuolella ja hyödyili
sessä käytössä olevat alueet jäävät veden peittoon.

Tulvien lisääntymuinen voi johtua vedenkorkeuksien tai vesimäärien
suurenemisesta sekä myöskin ranta-alueiden alentumisesta. Tällöin
rauta-alue jää syvemmälle ja tietyllä ajanjaksolla useammin tai
kauemmaksi aikaa veden peittoon kuin aikaisemmin. Tulvahaitan
lisääntymiseksi voidaan käsittää myös sellainen seikka, että tulva 1
mahdollisesti ovat siirtyneet vuodenaikaan nähden epäedullisempaan
ajankohtaan.
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Käsitellessään tulvien lisääntymiseen vaikuttavia tekijöitä koniitea
on ryhmittänyt nämä kahteen ryhmään:

1. niihin, joilla on vaikutusta vesiväylillä virtaaviin vesimääriin,
2. niihin, joilla on vaikutusta virtaussuhteisiin vesiväylällä tai

ranta-alueiden korkeussuhteisiin.
Vesimääriin vaikuttavat tekijät voidaaii vielä ryhmittää kahteen

suureen ryhmään:
ilmastollisiin tekijöihin ja
sadealueen vaikutukseen.
Mietintö jakaantuu viiteen osaan. Ensimmäisessä osassa seloste

taan aikaisempia tulvia Suomessa ja muualla sekä esitetään niitä käsi
tyksiö, joita tulvatilanteessa tapahtuneisim muutoksiin nähden on ei
aikoina esiintynyt. Toisessa osassa selostetaan niitä havaintoja, joihin
nojautuen nykyään voidaan tutkia tulvien lisääntymisen syitä. Kol
inannessa osassa tehdään selkoa vedenkorkeusvaihteluista vesistöissä
ja niiden j aksollisuudesta sekä tarkastetaan onko näissä havait
tavissa sekuläärisiä muutoksia. Neljännessä osassa käsitellään tulviin
vaikuttavia tekijöitä ja niissä tapahtuneita muutoksia. Viidennessä
osassa tehdään yhteenveto eri tekijöiden vaikutuksesta ja ehdotetaan
tounenpiteitä tulvien lisääntymisen ehkäisemiseksi.

3571—39



1. Varhaisemmista tulvista ja tulvien syitä koske-
vista käsityksistä.

1. Varhaisemmista tulvista.

Tietoja varhaisemmista tulvista S u o ui e s $ a on vaikea saada sen
johdosta, että niistä ei ole tehty riittävän luotettavia muistiinpanoja.
i\Iuistitiedot ovat epäluotettavia ja havainnot, joista ei ole tehty tark
kaa merkintää, ovat usein harhaanjohtavia. Tämä on voitu monesti
todeta sellaisten vesistöjen rannoilla, joissa havainnoifia on voitu tar
kistaa koottujen tietojen luotettavuutta. Tulvan suuruutta myöhem
min sattuneisiin tulvlln on myös vaikea verrata, koska vesiväyliä on
useasti senjälkeen perattu tai uomaan kasaantunut lietettä, niin että
purkautumissuhteet ovat muuttuneet. Ainoastaan poikkeuksellisen suu
rista tulvista voidaan näinollen saada vähäisiä tietoja, lähinnä vuosi
luku, milloin tulva on sattunut.

Kokernäenjoen ja osaksi myös Kymijoen vesistöalueilla mainitaan
(KEK0MUS-GADD 1786) i) olleen suuria kevättulvia vuosina 1755—56
ja 1780 sekä syystulvia vv. 1765, 176$ ja 1779.

Kun vuosina 1898—99 sattui kautta maan poikkeuksellisen suuria
tiilvia, asetettiin tällöin komitea tutkimaan näitten tulvien syitä.
Tämän tutkimuksensa yhteydessä komitea keräsi myös tietoja varhai
seminin sattuneista suurista tulvista (Komiteanmietintö 1903). Näistä
mainittakoon seuraavaa:

V. 1741 on erään v. 1835 tehdyn muistiinpanon mukaan ollut
suuri tulva, josta ei kuitenkaan ole sen lähempiä tietoja.

V. 1774 erään Pielaveden rannalle kallioon hakatun merkin
mukaan ylivesi olisi ollut silloin yhtä korkealla kuin korkeimmillaan
1899.

V. 1798 oli Kemijoessa huomattavan korkea ylivesi.
V. 1807 vesi oli Rovaniemellä kevättulvan aikana 9 metriä yläpuo

lella normaalin kesävedenkorkeuden aiheuttaen huomattavia vahin
koja.

Uihdeluetteio on sivulla 246.



11

V. 1817 maaherrojen ilmoitusten mukaan erittäinkin Kokemäen
joen vesistössä olivat tavattoman suuret ja pitkälliset tulvat, jolloin
ylivesi oli n. 2.4 metriä yläpuolella keskiveden Kokemäen, Huittisten
ja Loimijoen kirkonkylissä.

Vv. 1821—22 korkea ylivesi oli Isossakyrössä ja Kokemäellä sekä
Päijänteellä keväällä 1822. (Syksyllä v. 1820 ja koko vuoden 1821
satoi runsaasti.)

V. 1823 Oulujoessa oli korkea ylivesi.
Vv. 1825—26 oli kaikkialla maassa poikkei±kseliisen korkea vesi.
V. 1836 suli talvella satanut suuri lumimäärä nopeasti ja sai ai

kani; niin suuren yliveden, että sellaista ei ollut ollut sitten vuoden
1741. Kemi- ja Tornionjoessa vesi oli jäänlähdön jälkeen hyvin kor
kealla; esim. puolet Rovaniemen ja osa Tervolankin pelloista oli
veden alla, monien asukkaiden täytyi paeta. Saimaassa oli vesi Mik
kelin kaupungin kohdalla 75 en; yläpuolella normaalikorkeutta.

V. 1838 Siikajoki tulvi voimakkaasti.
V. 1844 Uudenmaan läänissä oli yleensä korkea ylivesi.
V. 1845 samoin Turun ja Porin läänissä oli suuria tulvia.
V. 1849 Turun ja Porin läänissä sekä Pohjanmaalla oli tulvia.
V. 1859 vesi nousi Kemi- ja Ounasjoessa 7 m yli kesäkorkeuden.

Myöskin Kuopiossa vesi nousi runsaasti, heinäkuussa yli metrin.
Vuodesta 1847 asti on Saimaassa toimitettu säännöllisiä vedenkor

keushavaintoja. Näiden mukaan on suuria tulvia ollut seuraavasti:

Saimaan ylivedet, jotka ylittävät korkeuden 4.30 (Lau
ritsalan asteikkolaskelma) vv. 1847—1937.

VuodeuVuosi Kuukausi

1872 VII 4.o
187$ XII 4.is
1879 VII—Vili 4.oo
189$ VIII 4.3o
1899 VIII 5.34

1900 1 4.60

1903 X 4.52

1904 1 4.32

1905 VII 4.40

1923 XII 4.45
1924 VII 5.13

1930 11—111 4.32

1935 XII 4.s
1936 1—11 4.51
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Kun Saimaan keskivesi on korkeudella 3.55, tarkoittavat siis edellä-
olevat arvot sellaisia tulvia, jotka ovat olleet enemmän kuin 0.75 iii

keskiveden yläpuolella. Tulvat ovat sattuneet heinä—elokuulla, mutta
usein myöskin syystalvestia.

Pitkäaikaiset yli- ja alivesijaksot ovat ominaisia Saimaan järvi-
rikkaan alueen (sadealue Lauritsalan asteikolla 62130 km2, josta jär
viä 20 %) vedenkorkeusvaihteluille. Niinpä vuosisadan vaihteessa on
ollut pitkäaikainen yliveden ajanjakso. Erittäinkin vuodet 1899 ja
1924 ovat olleet koko maassa suurien tulvien vuosia. Tulvat eivät
kuitenkaan aina esiinny samoina vuosina, erilaisissa vesistöissä ja
maan eri osissa.

Seuraavassa esitetään yhdistelmä Näsijärven (s’adealue 7550 km2,
josta järviä 15 %) tulvista ajanjaksoUa 1843—1937.

Näsijärven ylivedet, jotka ylittävät korkeuden 2.90 (Muro
]een ala-asteikon lukerna) vv. 1843—1937.

VuodenVuosi Kuukausi HW

1846 VI 2.94
1849 VI 3.io
1859 VI 3.09

1860 VI 2.91

1866 IX 2.99
1867 VII 3.s
1868 VI 3.s
1869 VI—VII 2.93
1872 VI 2.ot;
1876 VI 2.9o
1882 V 3.oo
1892 VII 2.os
1898 VI 3.13

1899 VI 3.oo
1920 V 2.90

1922 VI 2.94
1923 XI 2.92

1924 VII 3.oz

Havainnot on vv. 1863—1937 suoritettu Muroleen ala-asteikolla ja
sitä ennen A. B. FINLAYSoNin toimittamina Tampereella. Kun aikai
seinpia havaintoja ei ole suoritettu päivittäin, on tästä aiheutuvaii
system aattiseii virheen poistamiseksi vuosien 1853—1862 arvoihin
lisätty 0.io ja vuosien 1863—1895 arvoihin los. Kun keskivesi on
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korkeudella 2. i o, edelläesitetyt arvot tarkoittavat siis tulvaa, joka oii
enemmän kuin 0. 8 ui keskiveden yläpuolella. Näsijärver laskuväylässii
Tammerkoskessa on eri aikoina jonkin verran iuuuteltu uornaa, niiu
että arvot eivät ole täysin toisiinsa verrattavia, mutta antanevat
kuitenkin riittävän oikean kuvan tulvien suuruudesta havaintokau
della. Äinoastaan vuodet. 1872, 1898, 1899, 1923 ja 1924 ovat Sai-
maassa ja Näsijärvessä olleet samanaikaisesti suurien tulvien vuosia.

WALLN (1911) on koonnut R u o ts i s $ a. varhaiseminat tuivia
koskevat tiedot:

V. 1331 on ollut poikkeuksellisen runsasluminen talvi. Vanhoja
mainintoja on myös vuosien 1400, 1402 ja 1495 poikkeuksellisista olo
suhteista.

Eri vesistöjä koskevista tulvist.a mainittakoon:
Hjälmaren-järve.ssä on suuria tulvia ollut. vv. 1654—55, 1734, 1739

ja 1755.
Mälar-järvessä on tulvia. ollut vv. 1640, 1650, 1661, 1730, 1755—

56, 1770, 1772 ja 1780. Viimeksimainittun.a vuonn.a sattunut. tulva
on ollut. suurin havaittu. Vuoden 1650 tulvan mainitaan olleen me[
kein yhtä suuren.

Vet.tern-järvessä on vesi ollut, korkealla vv. 1692, 1696—98.
Siljan-järvessä on suuria tulvia ollut vv. 1655 ja. 1728
Ångerman-joessa on tulvia ollut vv. 1743 ja 1749.
Tornionj.oess.a oli v. 1769 niin suuri tulva, ettei sellaista muistet.a

Pellon kylässä ennen olleen.
[Jrne-joessa oli v. 1721 niin suuri tulva, ettei sellaista ollut sattu

ilut 150 vuoteen.
Dal-joessa on erittäin suuria tulvia ollut vv. 165$, 1764 ja 1860,

näistä lienee suurin ollut v : n 1764 tulva. Lähes’ yhtä suuria kuin
edellämainittujen vuosien ovat myös. olleet vuosien 1780, 1816, 1825
ja. 1867 tulvat. V. 1844 ankara sade .aiheutti suuren tulvan.

Vänern-j ärvessä mainitaan suuria. tulvia olleen 1728 ja 1773.
Säännöllisiä vedenkorkeushavaintoja järvessä on suoritettu v: sta

1807 alkaen. Näiden mukaan on vuoden ylivesi ylittänyt korkeuden
45.4o (NN-tasoon verrattuna) seuraavina vuosina:

Vänern-järven ylivedet, jotka y1ittävt korkeuden 45.40

vv. 1807—193T.

Vuodeis
Vuos Kuukausi HW

1817 IX 45.z
181$ VI 45.47

1831 VI 45.50
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VuodenVuosi Kuukausi EW
1841 XII 45.z
1842 1 45.z
1851 VIII 45.47
1853 1—11 45.i
1860 XI 45.65

1861 1 45.i
1867 VII—Viil 45.s
1868 VI 45.47
1873 XII 45.63

1874 1 45.
1910 VI 45.68

1924 XI 45.s
1927 XI 45.zo

WALLN on koonnut myös tietoja Vänernin tulvien vahingoista esit
täen mm:

V. 1728 korkea ylivesi (45.ss) aiheutti valituksen vuoden 1731
valtiopäivillä samoinkuin vuoden 1746—47 vastaavansuuruinen tulva.
Vuoden 1772—73 korkea ylivesi (45.9 8) aiheutti esityksen järven las
kemiseksi. Vielä on valituksia tehty valtiopäivillä vuosien 1782 (45.81),

1816 (45d36) ja 1817 (45.47) tulvista. Esityksiä järven laskemisesta
ovat aiheuttaneet mm. vuosien 1851—52 ja 1860 tulvat.

Suppoilmiön aiheuttamia tulvia mainitaan Motala-joessa olleen vv.
1291, 1621, 1638, 1639, 1647, 1660, 1661, 1682, 1683, 1685, 1686, 1693,
1704 ja 1706 (WÄLLN 1911).

Edelläolevasta yhteenvedosta havaitaan, että Ruotsissa eri vesis
töissä ja maan eri osissa on suuria tulvia esiintynyt hyvin eri aikoina.
Merkinnät tulvien suuruudesta ovat myös epätarkkoja. On voinut
olla pitkiä aikoja, jolloin merkintöjä ei ole tehty suuristakaan tul
vista, kun taas toisin ajoin on voitu suhteellisen pienetkin tulvat mer
kitä. Tulvat ovat olleet etupäässä kevöttulvia, jotka johtuvat lumen
sulamisesta. Järvirikkaissa vesistöissä, kuten Vänernissä, vedenkor
keuksissa on havaittavissa samanl aista pitkäaikaista j aksollisuutta kuin
esim. Saimaassa.

Tulvien suuruudesta on myös 5 a ks a s s a varsin pitkäaikaisia
havaintoja. Esimerkiksi Rheinissä on tehty seuraavia merkintöjä
Köinin ja Kohienzin luona suurimumisrta havaituista vedenkorkeiiksista
(RECK 1926):
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Asteikkokorkeus rn
Vuosi Päivä Köinin Koblenzin

luona luona

1651 30. 1
— 9.71

1784 29. II 10.20
1819 26. XII 8.63 8.34
1820 22. 1 8.40

1824 5. XI 8.32 —

1824 16. XI 8.50 7.90

1844 29. II 8.ss 8.ro
1845 31. III 9.34 9.12

1846 28. 1 8.36 7.69

1850 5. II 9.2$ 8.81

1862 4. II 8.4$ 8.os
1876 14. III 8.zo 8.11
1882 29. XI 9.52 9.20

1883 1. 1 8.94 8.36
1920 1. 1 8.62 8.iz
1920 16. 1 9.ss 9.23

1924 5. XI 8.90 8.52
1926 1. 1 9.69 9.30

Yhclistelmään ji otettu vain ne tulvat, joiden huippu Köinissä 011

ylittänyt korkeuden 8.20 ja Koblenzissa 7.50. Kölnin luona on sään
nölhsiä havaintoja suoritettu vuodesta 1812 alkaen, Koblenzissa Ovat
suurimmat tulvahuiput tunnetut aina vuodesta 1651 alkaen. Mainit
takoon, että esim. Kobienzissa alin vesi on likimäärin korkeudella 0.5
ja keskivesi hieman yli 2.o. Vedenkorkeusvaihtelut nousevat siis lähes
10 ui: ilm. Kuten yhdistelmästä havaitaan, tulvat ovat etupäässä talvi
tulvia. Ne johtuvat osaksi lumen sulamisesta, osaksi vesisateista. Tul
vien esiintymisessä ei voida havaita mitään säännönmukaisuutta. Ha -

vamnoissa tulvien lisääntymistä tai vähentymistä ei saada näkyviin.
Erikoisen tuhoisiksi ovat muodostuneet Rheinin tulvat vv. 1920 ja

1925—26. Ennen vuotta 1920 oli 37 vuoden ajanjakso, jolloin tulvia
ei esiintynyt, mikä sai ihmiset olettamaan, että suuret tulvat ovat
loppuneet. Rakennuksia oli rakennettu alaville ranta-alueille ja ne
joutuivat veden valtaan. Niinpä esim. v. 1926 kolme neljännestä Neu
wiedin kaupungista oli veden alla.

R a n sk a s s a on myös tehty verrattain pitkäaikaisia havaintoja
tulvista. Esitettäköön seuraavassa muutamia (PÄRD 1928):
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Seine Pariisi;; luona

Ästeikko
VUosi Kuukausi korkeus ui

1649 II 7.6,6

1650 1 7.so
1658 II
1690 IV 7.50

1711 III 7.iiii

1740 XII 7.91

1799 II 6.97
1802 1 7.
1807 III 6.70
1836 XII 6.4o
1876 III 6.5o
1910 1 8.42

1920 1 6.45
1924 1 7.18

Dordogne Bergerac ‘ii; luona

1728 1 12.48
1783 III 11.73
1833 II 9.69

1843 10.92
1844 II 9.82

1849 XI 9.84

1866 IX 10.57
1876 III 10.04
1904 II 9.oo
1912 III 10.oo
1923 III 9.90

Kummassakin tapauksessa suurimmat vedenkorkeudet on havaittu jo
1600- ja 1700-luvuilla, mutta myöskin tällä vuosisadalla on esiintynyt
maksimia lähenteleviä arvoja. Tulvien jakaantumisessa on epäsään
nöllisyyttä. Pitkien väliaikojen perästä saattaa äkkiä tulla useita
tuivavuosia lyhym väliajoin samoinkuin Rheinissä.

P 0 h j o i s-Ä m e r i k a s $ a suoritetuista havainnoista mainittakoon
seuraavat Delaware-, Susquehanna- ja Ohio-joissa saadut (likimääräi
set) arvot (RYDER 1936):
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Delaware-joki
Phullipsburgin hiona

Asteikkokorkeus
Vuosi (jalkaa)

1781 21
1783 20
1785 23
1786 21
1814 20
1841 28.5
1846 24
1862 28.s
1869 24.s
1875 23.s
1878 24.s
1895 23.s
1901 31
1902 29.s
1903 36
1913 22.2
1914 21
1924 22
1925 21
1933 25

20
1936 30.5

Susquehanna-joki
Harrisburgin luona

Asteikkokorkeus
v U0S 1 (jalkaa)

1784 (25)
1786 22
1833 18
1846 22
1847 18
1853 18
1865 24.s
1868 20
1875 1$
1878 20
1881 19.5
1886 20.s
1889 26.s
1891 19.s
1894 25.s
1901 21
1902 23.s
1904 23
1913 19.s
1914 18.s
1916 18.5
1920 20.2
1924 19
1936 30.2

t)liio-joki
Pittsburghin luona

Asteikkokorkeus
(jalkaa)

1762 39
1763 40
1809 37
1810 35
1813 32
1816 36
1832 38
1851 34
1852 35
1860 33
1861 34
1862 33
1865 34.s
1881 30
1883 31
1884 36.2

1891 34.s
1897 32.5
1898 32
1900 31
1901 30.5
1902 35.5
1903 32
1904 33
1905 32
1907 38.s
1908 33.s
1912 31
1913 34.2

1915 31.5
1918 30
1924 32.2

1927 30.2

1936 46

\ruoden 1936 ylivesi on ollut poikkeuksellinen, mutta muutoin

näissäkin havainnoissa on Vaikeaa huomata selvää nousevaa suuntaa,

joskin tällä vuosisadalla on esiintynyt huomattavan suuria vedenkor

keuksma runsaasti.

3
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Edelläolevat yhteenvedot eri aikoina sattunieist;a tulvista antanevat
riittävän kuvan siit, että tulvia on esiintynyt myöskin aikaisemmin,
jopa suurempiakin kuin viime aikoina havaitut. Tulvista on tehty
valituksia aina suurien tulvavuosien j älkeen ja tällöin useasti oletettu
tulvien lisääntyneen ja koetettu siihen etsiä syitä usein joistakin ihmis
toimenpiteistä. Seuraavassa luvussa käsittelemme lähemmin meillä
esitettyjä käsityksiä tulvien lisääntymisen syistä.

2. Tulvien lisääntymisen syitä koskevista käsityksistä Suomessa.

Suurien tulvien ja niiden lisääntymisen syitä on meillä yritetty
selvittää sekä yksityisten suorittamissa tutkimuksissa että lukuisissa
komiteanmietinnöissä.

Mielenkiintoinen on KEKoNlusen GADDin johdolla (1786) julkai
sema väitöskirja ,,Undersökning om orsakerna til flodvatnets öfver
svämningar i Finland”. Siinä selostetaan tulvien haittoja, niiden
vaihtelevaa lukumäärää eri paikkakunnilla ja niiden syitä. Sellaisina
mainitaan ensi sijassa ihmistoimenpiteet. Kun maa oli aikaisemmiim
kokonaan metsän peittämä, kestivät tulvat kauemmin, mutta olivat
pienempiä. Kun maa sitten otettiin viljelykseen rannikolla, mutta
jäi metsän peittoon sisämaassa, tulvat tulivat vielä suotuisemmiksi,
sillä rannikkoalueilla tulvat sattuivat ennenkuin sisärnaasta tulevat
tulvat. Tämä aiheutti tulvien pienenernistä. Kun maata edelleen vii
jeltiin ja metsää hakattiin myöskin sisämaassa, tulvat ovat tulleet
pahemumiksi, sillä koko alueen tulvat joutuvat samanakaisesti ja ovat
äkillisiä.

Muista tulvien aiheuttajista mainitaan ko. väitöskirjassa myllyjen
padotus, jää ja vesikasvit, varomattomat joenperkaukset sekä lietteen
laskeutuminen jne.

Siikajoesta on v. 1840 tehty perkaussuunnitelma, jossa on pyritty
myöskin selvittämään sitä, miksi Siikajoessa oi; huomuattavissa tulvien
lisääntymistä. Suunnitelman laatijan Fa. HÄLLSTRÖmmin (1840) käsi
tyksen mukaan vesistöön kuuluvat järvet ovat niin pieniö, että ne
eivät voi toimia vesivarastoimma muuten kuin kesä- ja syyssateidemi
aikana. Pääasiallisimpana tulvien lisääjänä hän pitää sitä, että joki
varren metsät on hakattu pois ja tehty pelloksi. HÄLLSTRÖM laskee
Siikajoen sadealueeseen 3 700 km2 (hydr. toim. 4 400 km2), josta
100 vuotta aikaisemmin oli metsää 2 600 km2 ja v. 1840 vain n. 1 800
km2. Kirjoituksessaan hän koettaa todistella vääräksi siihen aikaami
vallinneen yleisen käsityksen, että Pelson suolla suoritetut ojitukset
olisivat aiheuttaneet tulvien lisääntymistä Siikajoessa, Rantsilan pitii
jän kohdalla, mainiten mm.:
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,,Tavallinen suo, jossa on huomattavan syvälle liejua ja mutautu
matonta kasvistoa tai ralikaturvetta, sisältää tulvavettä ja sadevettä.
Suurimman osan vuodesta se ottaa vastaan sadevettä, joka syksyllä,
kuu ilman absorbtiokyky pienenee, lisääntyy huomattavasti. Jos suolla
ei ole laskua (aflopp) , ei tämä vesi pysy patoavien reunamaiden
tasolla, vaan hueytyy myös turpeeseen, joka kohoaa tämän tason ylä-
puolelle. Talvella muuttuu koko tämä vesivar.asto kiinteäksi jäämas
saksi, jonka jälkeen sen peittää lumi, mikä sulaa ensimmäisinä kevät-
päivinä ja purkautuu nopeasti yli suon reunojen kuten sadevesi.
Jälelle jäänyt jäärnassa sulaa jälkeenpäin kesän alussa ja virtaa pois
tulvavetenä niin kauan kuin sitä on suon reunatason yläpuolella. Toi-
sin on laita silloin, kun suo on ojitettu. Kesällä ja syksyllä suolle
tullut sadevesi virtaa pois ojia pitkin eikä jää suolle. Talvella tullut
lumi sulaa alkukeväästä ja vesi virtaa pois ja tulva loppuu siihen.
Siten ei kevättulvana virtaa yhtä paljon vettä kuin ennen ojittamista,
koska syysvesi on jo ennen virrannut pois, eikä tämä ylivesi voi
aiheuttaa tulvia. Kun suon reunamaat puhkaistaan ojilla, joita pitkin
vesi voi nopeasti virrata pois, niin luullaan suon purkavan vettä
enemmän kuin ennen, mutta asian laita onkin juuri päinvastoin. Tämä
luulo olisi oikeutettu, jos suo aina olisi reunoihin asti täynnä, mutta
näin ei ole laita, koska ojien kaivamisen jälkeen ei vesi ehdi milloin
kaan nousta samaan korkeuteen, eikä milloinkaan ole koossa yhtä
suurta vesimäärää kuin ennen kaivamista.”

Tilapäisistä tulvista kirjoittaja mainitsee jäätulvat, joiden aiheut
tajana on tavallista vahvemmaksi jäänyt jääkerros. Tämä pysäyttää
ylhäältäpäin tulevat jäät suuriksi röykkiöiksi. Paitsi sitä, että vesi
leviää tällaisen padon yläpuolelle, kasaantuneet vesimassat synnyttävät
tulva-aallon padon rikkouduttua. Pitkissä ja loivissa koskissa, joissa
pääsee kovalla pakkasella muodostumaan jääsohjoa, kulkeutuu tämä
ajoittain alaspäin, painuu aluksi suvannon yläpäässä jään alle virran
mukana, mutta voi tukkia väylän jään alta kokonaan ja pakottaa
veden jään päälle. Jyrkissä ja lyhyissä koskissa on tällaisen paikalli
sen tulvan muodostmniseen pienemmät mahdollisuudet. Kosken yhi
päässä syntyneen joko tilapäisen tai vakinaisen patoutuman varas
tohua vesi aiheuttaa suuremmat vahingot sellaisissa kohdissa, joissa
suvanto on pitkä ja heikkovirtainen, kuin lyhyen suvannon ranta
mailla.

HÄLLSTRö1\i on myöskin jo todennut sen mahdollisuuden, että Siika
joki voi suuren yliveden aikana purkaa osan vedestään Temmesjoen
kautta, niinkuin seudun asukkaat ovat epäffleet ja kuten sitten v: sta
1905 lähtien on useasti todettu tapahtuneenkin.

Vuonna 1872 julkaistiin Keisarillisen Senaatin toimesta tehdyn
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tutkimuksen tulokset siitä, missi määrin vuosilla 1840—1859 suon
tetut jänvenlaskut ja joenpenkaukset ovat vastanneet tankoitustaan
(Benättelse 1872) . Näiden penusteella Senaatti määnäsi, että koska
paikka paikoin oli tehty valituksia siitä, että järvei;laskut ja kosken
penkaukset olivat aiheuttaneet tulvia tai vedenuousua alapuolisessa ve
sistössä, täytyy aina tämänkaltaisia töitä koskeva tutkimus suonittaa
siinä laajuudessa, että se käsittää myöskin laskettavan jänven tai penat
tavan kosken alapuolella olevan vesistönosan. Samalla on selvitettävä,
missä määnin syntyy haittaa alapuolella.

Keisanillinen Senaatti asetti lokakuun 1 p : nä 1889 komitean laa
timaan ehdotusta vesioikeuslaiksi (Komiteanmietintö 1895) . Tämä
komitea on katsonut tanpeelliseksi panna lakiin entistä seikkaperäi
sempiä määnäyksiä siitä patoamisoikeudesta, jota yksityiset voivat vaa
tia vesivoiman hyväksyttämistä vanten. Tässä suhteessa sille olisi
ollut tänkeää saada selvitetyks.i, onko v e d e n k o n k e u d e II j a t
k u v a a 1 e n t u iii i n e II, josta muutamilta paiioin oli kuulunut vail
tuksia, ollut ainoastaan paikallista laatua, vai oliko sitä tapahtunut
kaikkialla maassa. Tutkimus kohdistettlin Näsijänveen, josta oli veden-
konkeushavaintoja vuodesta 1867 alkaen.

Piini-insinööni HILD1N, joka aluksi kysymystä tutki, tuli näiden
havaintojen penusteella siihen tulokseen, että ‘alivesi oli h’avaintokau
della alentunut, mutta ylivesi pysynyt muuttumattomana, jopa nous
sutkin. Syynä tähän oli hänen käsityksensä mukaan se, että Tam
peneen tehtaat olivat muuttaneet vedenjuoksua Näsijänvestä.

Komitea ei hyväksynyt edellämainittuja johtopäätöksiä, vaan yhtyi
komitean jäsenen, insinööni APPELBERGin, joka tutki uudelleen sa
moj a vedenkonkeushavaintoja, käsitykseen, että ali- ja ylivedet ha -

vaintokaudella osoittavat alenevaa suuntaa. Kun myöskin Pyhäjän
vessä oli havaittavissa sama aleneva suuni a ylimmillä ja alimmilla
vedenkonkeuksilla, komitea piti 1 oteenniiytettynä, että Tampeneen
läheisten jörvieli vedenkorkeus vähenee. Syyksi tähän komitea oletti
suonitettua m etsänhakkauksia, ,,minkä k.autta on muun muassa mel
koisilta maa-aloilta niistetty vedenhaihtumista ehkäisevä kasvillisuus,”
sekä toimitettuj a koskenpenkauksia. Koska ,,samat penusteet, jotka
ovat osoittautuneet vaikuttaviksi näitten jänvien suhteen, soveltuvat
muihinkin samanlaatuisiin tapauksiin,” komitea tuli siihen johtopää
tökseen, että vedenpuutetta on niinmuodoin odotettavissa.

Puuttumatta 1 ainkaan siihen, miten komitean jäsenet käsittelivät
käytettävissä ollutta havaintoaineistoa, on tässä vain syytä todeta,
miten hanhauttaviin johtopäätöksiin voidaan 27-vuotistenkin havainto
sanjojen nojalla päätyä. Tuskin oli kulunut neljää vuotta komitean
tulvien alenemista koskevan päätelmän julkaisemisesta, kun asetettiin
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uusi komitea tutkimaai; tulvien lisääntymisen syitä. Myöskin komi
tean olettamus metsänhakkuiden vaikutuksesta tulviin on aivan vas-
takkainen kuin myöhemmät, suoritettuihin erikoistutkimuksiin noj au
tuvat käsitykset.

Vuoden 1898—99 tulvien syitä tutkimaan asetetun komitean teh
tävänä oli erikoisesti suorittaa tutkimus Näsijärven—Längelrnävedei——
Vanajaveden reitillä, Kokernäenjoella, Kyrnijoen vesistössä ji Sai-
maan—Pielisen reitillä (Korniteanmietintö 1903) . Sen ajan saiwma
lehtikirjoituksissa oletettiin näiden tulvien aiheutuneen muutamista
paikallisista ja tilapäisistä esteistä, jotka olivat ehkäisseet veden va
)aata virtausta . Toisaalta uskottiii, että runsaaii pilvisyyclen pienen-
tämä haihtuininen ja tavattoman syvälle maahan tunkeutuimt routa
olisivat olleet ilmiön 5TIä

Paikallisten väviätukkeutumisten etsiminen oli kuitenkin syytä jät
tää kokonaan tekemättä, koska tulvat esiintyivät niin laajalla alalla,
etteivät ne rajoittuneet Suomeenkaan. Koniitearnnietinnössä on veden-
korkeuteen \Taiklffta1Tina syinä esitetty:

1. Sade.
2. Haihturninen.

3. Maastosuhteet samoinkuin maanpinnan kokoonius ja pohjamaan
laatu sikäli kuin nämä vaikuttavat siihen nopeuteen, jolla sulanut ja
sadevesi virtaavat pois maasta ja kerääntyvät vesiväylille ja varasto

altaisiin, taikka vaikuttavat suoraan tai välillisesti haihtumiseen.
4. Varastoaltaiden suuruus ja vesiväylien ohtokyky.
Komitea kiinnitti huomiota paitsi vuosisateisini myös erikseen

talvi- ja kevätsateisiin. Komitealla oli käytettävissään vuoteen 1897
mennessä 4—14 vuodeii sadehavainnot kahdeksalta sadeasemalta. Tut
kiessaa;; vuosien 1897—99 sateita komitea totesi, että vuosisunima
1897—98 oli keskimäärin n. 25 % ja 1898—99 ii. 35 % suurenipi
kuin aikaisemmin, ja että sade marras—toukokuussa v. 1897—98 oli
enemmän kuin 1.s kertaa ja v. 1898—99 lähes 2.5 kertaa nIIn suuri
kuin keskimääräinen sade samalla aikavälillä aikaisemmin. Tämä;;
vuoksi komitea päätteli, että edellämainituissa poikkeukseliisissa sade-
suhteissa ja erittäinkin runsaissa taivisateissa oli aimsyy suuriin tul
viin vuosina 1898 ja 1899.

Komitea tutki myös haihtumisen vaikutusta tulviin. Keskimääräi
sen haihtumisen marraskuun alusta toukokuun loppuun komitea arveli
maamumue keskiosissa olevan ii. 100 min. Tutkittuaan ilman lämnpötilaa,
pilvisyyttä ja tuulisuutta erikoisesti vuoden alkupuoliskon haihtumista
sihuälläpitäen komitea oletti, että. keväällä 1898 haihtuminen oli liki
määrin normaalinen tai hieman sitä suurempi, mutta keväällä 1899
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ratkaisevasti sitä pienempi. Timä oli omiaan suurentamaan viimeksi-
mainitun vuoden tulvaa.

Suoritettuaan Saimaan alueella laskelmia komitea lisäksi päätteli,
että kevättulva, sade ja haituminen huomioonotettuina, oli v. 1898
enemmän kuin 2 kertaa ja v. 1899 vieläpä 3 ‘/2 kertaa niin suuri
kuin normaalivuosina.

Komitea tutki myös esitettyä olettamusta, että syvälle tunkeutu
nut routa olisi ollut syynä tulviin, mutta tuli siihen tulokseen, että
routa tuskin on voinut kovin suuressa määrässä tulviin vaikuttaa.

Metsien ja soiden komitea oletti hidastavan vesien purkautumista
j.a siten tasoittavan tulvia, mutta lisääntyväin metsänhakkausten vai-
kutusta tiilviin ei Suomessa riittämättömän havaintoaineiston vuoksi
voida todeta. Tutkittuaan Saimaan vedenkorkeushavaintoja vuosina
1847—1899 komitea oletti, että ylivesimäärillä on taipumusta nouse-
miseen. Tätä tukevat komitean käsityksen mukaan myöskin ennen
vuotta 1847 saatavissa olevat muistitiedot vuosien 1741 ja 1836 tul-
vista.

Lopuksi komitea on päätynyt siihen tulokseen, että on välttämä
töntä suorittaa järjestelmällisiä vesistötieteellisiä ja ilmatieteellisiä
havaintoja, jotta voitaisiin vastaisuudessa tarkemmin selvitellä suurien
tulvien syitä.

Maanparannustöiden komitean (Komiteanmietintö 1927) mietin-
töön liittyvässä vastalauseessaan on K. R. voN WILLEBRAND esittänyt
mm. käsityksensä tulvien lisääntymisestä seuraavasti:

,,Sitä mukaa kuin sivujokia perataan, järvien ja tulva-alueitten
vedenpintaa lasketaan, maita ojitetaan, metsiö hakataan sekä soita ja
rämeitä kuivatetaan, lisääntyy tällaisten jokien tulvavesimäärä jatku
vasti Mainittakoon vielä, että vesistöjen ja varsinkin pääjokien
vedenpintoj en nousemiseen myötävaikuttavat monet muutkin rannan
ornistajista riippumattomat seikat, kutei; esim, pohjan alituisesti jat
kuva mataloituminen, joka aiheutuu veden tuoiuan lietteen, uppoavan
puutavaran ja kaikenlaisen lian laskeutuinisesta. Samalla tavalla vai-
kai tavat myös kai asi ajien, i auttaajien ja vesilaitosten omistajien luvat
tornasti rakentamat pato- ym. 1 aitteet.”

V. 1928 asetettu joenperkauskomissioni (Komiteanmietintö 1930)
on myös kiinnittänyt huomiota tulviin ja niiden lisääntymisen syihin.
Komitea on suorittanut vertailuja seitsemässä vesistössä vuoden yli-
veden korkeuksista ajanjaksoilla 1910—1919 ja 1920—29 ja todennut,
että ,,tulva jälkkumäisellä kaudella on yleensä ollut tuntuvasti suu
rempi kuin sitä edellisellä lO-vuotiskaudella”. Tärkeimpänä syynä
tähän komitea pitää suoritettuja perkauksia ja kuivatuksia, jotka,
samalla kun ne aiheuttavat yliveden nousua alapuolella, lyhentävät
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tulva-aikaa. Komitea on tehnyt yhteenvetoja mm. suoritetuista metsä-
ojituksista sekä lausuu : ,,On ilmeistä, että näi;; laaja ojitustyö tulee
aiheuttamaan vesien nopeampaa virtaamista metsämailta, mikä taas
lisää tulvien korkeutta alemmissa vesistöissä. Tätä oli myös valitettu
Iliissä ueuvottelukokouksissa, j oita komitea piti maan eri puoIillt
Komitea toteaa kuitenkin, että tulvien lisääntymiseen eivät ole aina-
kaan yksinomaan syynä vesistöjen yläosissa suoritetut perkaus- ja kui
vatustyöt. Myöskin metsien hakkuiden komitea katsoi olevan syynä
tulvien lisääntymiseen. Lisäksi turve- ja lietemaakerrosten painumi
nen viljelystoimenpiteiclen johdosta on komitean mielestä monin pai
koin ollut tuivien lisääntymisen syynä. Paitsi vesistöjen latvoilla suo-
ritettuja inetsäojituksia ja jokien yläjuoksun perkauksia, joita maan-
omistajat yleensä pitivät pääasiallisena syynä tulvien lisääntymiseen,
on esitetty myös väitteitä, että perkaukset ovat aikaansaaneet lisään
tvneen lietteen ja Iiiekan kulkeutumisen alajuoksulle, josta on sen-
rauksena uoman madaltuminen. Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaan
joissa on tämä taas aiheuttanut jäitten kasaantumista alajuoksulla.

Joenperkauskomissionin mietintöön liittyvässä asiantuntijalausun
nossa K. T. JUTILÄ on käsitellyt tulvien lisääntymisen syitä. Hän
edellyttää myös, että tulvavaara jatkuvasti lisääntyy, kun uusia vilje
lyksiä raivataan, inetsämaita ojitetaan ja vesistöjen yläosia perataan.

1. Ä. HÄLLÄK0RPI (1931) on arvostellut edellämainittuja joenper
kauskomissionin mietinnössä esitettyjä olettamuksia tulvien lisäänty
misen syistä mm. seuraavasti:

Komitea on laiminlyönyt tutkia eri vuosikymmenien sateisuutta,
joka todennäköisesti on ollut tärkein syy vuosikymmenen 1920—29
suurempiin tuiviin edelliseen vuosikymmeneen verrattuna. Vertailles
saan Saimaan veclenkorkeuksia vuodesta 1847 lähtien kirjoittaja to

teaa, että eri vuosikymmenien keski-yiive:si vaihtelee varsin suuresti, ja

jos otetaan huomiooii esim. 30- ja 35-vuotiskeskiarvot, niin ei voida

ainakaan väittää tiilvakorkeuksien suurentuneen. Maan kuivatukseii
vaikutusta tulvien lisääntymiseen kirjoittaja on myös käsitellyt. Jär

viä laskettaessa voidaan pienentää tulvavarastotilaa, mikä jouduttaa
vesien virtailua ja voi aiheuttaa tuivien lisääntymistä alapuolella.
Samanlainen on vaikutus myös, kun tulva-alueita hävitetään perkaus
toimenpiteiden johdosta, joskin tulva-alueiden varastoimiskyky on
yleensä pienempi kuin järvien, kirjoittajan arvion mukaan tavallisesti
vain noin puolet siitä. Maan kuivattamisella sensijaan suurennetaai;
maan huokoistilaa, mikä vaikuttaa vesien valumiseen hidastavasti.

HÄLLÄK0RPI on lisäksi tehnyt vertailuja keski-yliveden muutoksista
kuudella hydrografisen toimiston vesiasteikolla eri vuosikymmeninä
suoritettujen havaintojen nojalla. Näiden vertailuj en nojalla hän
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päättelee, että vesistöissämme ei ole tapahtunut tulvavesien lisääiity
mistä. Myöskään metsien hakkuilla ei kirjoittajan mukaan voine olla
suurta vaikutusta, sillä ne aiheuttavat, että lumen sulaminen, joka
aukeilla tapahtuu aikaisemmin kuin metsämailla, jakaantuu pitem
mälle ajanjaksolle.

Tulvien lisääntyinistikin on kuitenkin kirjoittajan mielestä tapali
tunut ja tärkeimmät syyt tähän ovat seuraavat :

1. Turvekerrosten painurninen kuivatus- ja viljelystöiden johdosta.
2. Vesilaitosten patolaitteet. Ne ovat aiheuttaneet vedeni;ousua

joko siitä syystä, että lupapäätöksissä ei ole padotuskorkeudelle inäi
rätty rajaa, tai siiti syystä, että on annettu lupa haitallisen korkeaai
padotukseen, tai että vesilaitos on ylittinyt padotusoikeutensa.

3. Vesistöjen liettyminen.
4. Vesien johtaminen toisen vesistön sadealueelle.
Osa tulvakornitean jäsenistä kävi kesällä 1937 mm. Sukevalla. Su

kevan varavankila on raivannut uutta peltoa lähes tuhat hehtaaria en-
tisestä suomaasta. Alueen latvoilla on lisäksi suoritettu runsaasti
metsäojituksia. Metsänhoitaja NEDERSTRÖMin ilmoituksen mukaan tui -

vat Sukevanjärvessi ovat alentuneet. Tämän hn selitti johtuvan oji
tuksista inainiten mm. : ,,Ennen ojittamista lurnet sulivat suoalueilla,
mutta eivt pässeet virtaamaan pois, kun suot olivat metsien ympäröi

mii, jossa lumi ei viei ollut sul’anut. Soille saattoi näin kerääntyli
0. —1 ui : n vahvuiset vesikerrokset, kunnes joltakin alueelta ympäröivii
lumivalli puhkesi ja vedet pöäsivät aavammalle suolle. Täällä tapah
tui uusi lumivallin murturninen jne., joten ylivesimäärä kasvoi erit
täin suureksi. Nyttemmin lumen sulaessa kertynyt vesi pääsee juok
semaan pois, joten sitä ei kasaannu kuten ennen suuriksi vesimax
soiksi.”

Edelläoleva antanee riittävän kuvan niistä käsityksistä, joita meilhi
on esitetty tulvien lisääntymisen syistä. Jo varhaisimpin a aikoin a
edellytettiin tuh ien tkuvasti lisa’intv an T’irkeimp ui s ui on
eri aikoina o’etettu o’evan sellaisten i bm istmmenpit eiden, kuten mel -

sien hävitykseii ja perkausi öiden, joiden kautta j ondut eta on luin en
sulamista ja vesien viri aU ua. Seusi j aaii ii iii astol 1 isi en tekijöiden vai
kutus useimmiten on kokonaan syrjäytetty. Komiteanmietinnössä vuo

delta 1895 käsitykset ovat aivan vastakkaiset sekä tulvatilanteessa ta
pahtuneista muutoksista että metsien hakkuiden vaikutuksesta kuin
muissa lausunnoissa.

3. Tulvia koskeva kiertokysely.

Saadakseen eräitä tietoja tulvanalaisista maista ja siitä, mikä käsi
tys yleensä on vallalla viime aikoina tulvatilanteessa tapahtuneista
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muutoksista ja niiden syistä, komitea ou hydrografiseri toiinistoia väli-

tyksellä esittänyt eräitä tulvia koskevia kysymyksiä ii. 400 kui;nalli

selle viranornaiselle maan eri puolilla. Esitetyt kysymykset olivat seu

raavat:

,,Kuinka monta hehtaaria peltoja ja niittyjä on kullilassa jäänyt

viimeisen suuren tulvan tai muistissa olevan suurimman tuh ai; alle

Selostuksessa on mainittava tulvavuosi ja vesistö, jonka varrella tuL

vanalaiset maat sijaitsevat.

Kuinka suuri osa ( % : ssa) tulvan alle jääneistä pelloista on turve
maata (turvetta enemmän kuin 30 srn)

Ovatko vesistössä sattuneet tulvat kevättulvia, kesätulvia, syys-
sateitten aiheuttanlia tulvia tai jääsohjon aiheuttamia tulvia alku-

ta1vesta

Onko jossain vesistössä todettu tulvien huomattavaa lisääntymistä
ja mikä on arveltu olevan siihen syynä

Mikäli tulviin iiähden ou tiedossa sellaisia seikkoja, joita ei ylläol e

vissa kysymyksissä ole mainittu, mutta joiden vastauksen antaja arve

lee olevan yhteydessä komitean tehtävän kanssa, pyydetään myös ne

selostamaan. Jos tulva-alueista on suoritettu tarkka tutkimus, eikä

vastauksen antajalla ole tietoa tutkimustuloksista, pyydetään tietoa

siitä, mistä nämä ovat saatavissa. Mikäli vastaukset perustuvat ar

viointiin, on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että alueiite;i

määriä ei liioitella, mitä hyvin usein tulva-alueista tiedusteltaessa on

sattunut.”

Vastauksia saatiin 230 kunnasta. Suhteellisesti eniten tuli tietoja
Saimaan vesialueeseen kuuluvista kunnista (n. 75 % lähetetyistä kir

jelmistä) ja vähiten Pohjois-Suomesta (n. 30 %).
Kysymysten laatu jo oli sellainen, varsinkin tulva-alueiden laa

juutta koskeva, että vastauksiin on suhtauduttava varovaisuudella.
Lisäksi useat vastaukset olivat ilmeisesti virheellisiä, kun tuloksia ver

rattiin ko. kunnan alueella tutkittuihin maarikuivatushankkeiden hyö
tyalueisiin. Mainittakoon, että esiin. Liperin, Pielisensuun, Pyhäselän,
Rääkkylän ja Kiteen kunnissa vastausten. mukaan tuivanalaisia peltoja

oli 353 ha ja niittyjä 1 180 ha, mutta ins. E. RAUSTEEN v. 1927—28

suorittamien tutkimusten nojalla jäi näiden kuntien alueella yksistään
Pyhiselän rannoilla v. 1924 tulvan alle peltoa 663 ha eli $3 % enem

män kuin oli ilmoitettu ja niittyjä 2 751 ha eli 133 % enemmän kuin

oli ilmoitettu. Muutamiin kuntiin nähden poikkeamat olivat useita

satoja prosentteja.
Vastausten nojalla oli niissä kunnissa, joista vastauksia saapui,

tuivanalaisia maita kaikkiaan 72 850 ha. Tällöin ei ole otettu huo

3577—39 4
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mioon niitä tulva-alueita, joista on suoritettu tarkka tutkimus, johoi
tutkimukseen vastauksissa oli viitattu.

Mainittakoon, että joenperkauskomissionin keräämien tietojen mu
kaan 85 tutkitussa joenperkaushankkeessa oli v. 1928—29 yhteillen
hyötyala, joka vastannee likirnäärin suurimman tulyan alle jäävää
aluetta, n. 173 000 ha. Tutkimukseen eivät sisälly Saimaan eikä Päi
jänteen tulva-alueet, joiden yhteiuen pinta-ala on jälkeenpäin suon-
tettujen mittausten mukaan n. 35 000 ha. Vuodesta 1929 lähtien tulva-
alueet ovat penkausten johdosta pienentyneet, mutta edellä mainitut
suunet enoavaisuudet osoittavat, että tulva-alueiden laajuuden määnää
minen on sangen epävanmaa. Kun komitea kyselyssään erikoisesti
tehosti sitä, että tulva-alueiden määrässä tavallisesti liioitellaan, näyt-
tää todennäköiseltä, että vastauksissa on luettu tulvien alle jääviksi
vain sellaiset alueet, joilla tulvat ovat tuottaneet tuntuvaa haittaa.
Kun ilmoitukset tulva-alueiden laajuudesta poikkesivat niissä tapauk
sissa, j oissa tietoj a voitiin tarkistaa, huomattavassa määrässä tutkittu-
jen tulva-alueiden laajuudesta, komitea luopui ajatuksesta edes liki-
määnäisesti määrätä tulvanalaisten alueiden laajuuden maan eri osissa.

Sensijaan tiedot siitä, kuinka suuri osa tulvanalaisista maista on
turvemaata, osoittautuivat huomattavasti luotettavammiksi kuin tulva-
alueiden ahsoluuttisia pinta-aloja koskevat tiedot. Kaikki eivät kui
tenkaan olleet vastanneet tähän kysymykseen lainkaan. Vastaukset
edustavat n. 40 000 ha: n tulvanalaisia maita. Tällä alueella on turve
niaita ilmoitusten mukaan 63 % tulvanalaisesta pinta-alasta. Kun
vastaamatta jääneistä kunnista useat ovat Pohjamuaalta ja Pohjois-
Suomesta, jossa turvemaita on suhteellisesti enemmän kuin muualla,
voidaan joltisellakin varmuudella päätellä, että koko maassa on tul
vanalaisista maista enemmän kuin puolet turvemaita. Tämä on varsin
huomioonotettava seikka tulvien lisääntymistä ajateltaessa, sillä turve
maat painuvat kuivatuksen ja viljelyksen vaikutuksesta. Palaamme
vielä asiaan myöhemmin.

Tuiviemi laatuun nähden vastaukset ovat varsin suppeita. Niistä
käy ilmi, kuten havainnotkin osoittavat, että lumen sulamisen aiheut
taniat tulvat ovat huomattavimpia. Pienillä vesiväylillä on mainittu
myös rankkasateiden aiheuttaneen tulvia. Jääsohjon ilmoitetaan pa
toavan vettä Kymij oen ja Kokernä en joen alajuoksulla sekä eräissä
Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen joissa.

Kysymuykseen tulvien lisääntymisestä, on useimmissa vastauksissa
kiinnitetty huomiota. Noin 1/4 vastanneista olettaa tulvatilanteen py
syneen muuttmnattomuana ja 3/4 tulvien lisääntyneen. Jos perkauksia
on suoritettu tulvien poistamiseksi, ovat tulvat luonnollisesti vähenty
neet, paikoin mainitaan niiden kokonaan loppuneenkin.
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Suhteellisen väliäineii osa niistä, jotka olettavat tulvien lisäänty
neen, mainitsevat syyksi ilmastollisissa tekijöissä tapahtuneet muu-
tokset.

Etelä-Suomessa arvellaan peltoalan kasvun, yläjuoksulla toimitet
tujen perkausten sekä metsäojitusten lisänneen tulvia, milloin ala-
juoksua ei ole perattu. Pohjaiiinaalla mainitaan useissa joissa tulvieii
lisääntyneen ja syynä. siihen oletetaan olevan vesiväylien latvoilla suo-
ritettujen perkausten ja suonkuivatusten. Tätä perustellaan luIn. sillä,
että vaikka tulvat ovat suurentuneet, ne ovat lyhytaikaisempia kuin
ennen. Pohjois-Karjalasta samoinkuin osittain myös Pohjois-Suomesta
saapuneissa vastauksissa yleisesti väitetään kestätulvien lisääntyneei;
alavilla rantaniityillä. Syyksi esitetään uittopatojen hoito, kun niillä
viivästytetään tulva heinänkorjuun aikana tapahtuvaksi. Komitea on
antanut Koitajoen ranta-alueiden omistajien tekemän valituksen joh
dosta erillisen lausunnon uiton vaikutuksesta kesätulviin tämän joen
rannoilla. Suoritetut laskelmat osoittivat kesätulvien lisääntymistä
vähässä määrin tapahtuneen (Liite 4).

1V[yöskin mainitaan vesivolinalaitosten patojen aiheuttaneen tulviei
iiousua. Lisäksi mainitaan maan kohoamisen olevan tulvien lisäänty
misen syynä. Vesiväylien liettymisen, jota myös pidetään tulvien
lisääntymisen syynä, mainitaan paikoin tapahtuneen huomattavasti
nopeammin sen jälkeen, kun metsäojia seudulla on ryhdytty kaiva
maan. Liettymisen aiheuttaj ana mainitaan myös uoman kasvipeite.

Kiertokyselyn tuloksista mainittakoon vielä, että viimeinen suuri
tulva on useissa vastauksissa varsin yhdenmukainen suoritettujen ve
denkorkeushavaintojen kanssa. Niinpä Saimaan ja Kymijoen vesis
töissä aivan yleisesti mainitaan tällaisena vuoden 1924 tulva. Vuoden
1899 tulva mainitaan kahdessa vastauksessa tunnetusti suurimpana.
Pohjois-Suomessa on vuoden 1936 tulva verrattain laajalla alueella
mainittu viimeisenä suurena tulvavuotena. Pohjois-Pohjanmaalla on
v. 1905 ollut huomattavan suuri tulva. Oulujoen vesistössä ja Peli
jois-Suomessa sattuvat maininnat useille eri vuosille. Vastauksista käy
myös ilmi, että pienillä vesiväylillä suuri tulvavuosi ei ole aina sama
kuin suurilla vesiväylillä. Tämän osoittavat myös systemaattiset ha
vainnot.



II . Ilma- ja vesistötieteellisistä havainnoista.

4. Vesistötieteellisistä havainnoista yleensä.

Tietomme vesistöjen purkautumissuhteista perustuvat etupääs&i
jatkuvasti suoritettujen havaintojen tuloksiin. Nämä havainnot ovat
kohdistuneet paitsi suoranaisesti vesistöjen purkauturnissuhteisiin
myöskin niihin ilmastollisiin tekijöihin, joista purkautumisvaihtelut
aiheutuvat. Tällaisia ovat sade, lurnirnäärä ja lumen sularninen, ilman
lämpötila ja kosteus jne.

Ilmastollisten tekij öiden suuresta vaihtelusta j ohtuen havaintoja
on suoritettava lyhyin väliajoin ja useilla paikkakunnilla sekä riit
tävän pitkän ajan, ennenkuin saadaan vesistöjen purkautumi:svaihte
luista ja niiden syistä kyllin luotettavaa kuvaa. Kuten myöhem
min ilmenee, osottautui Vänern-j ärven vedenkorkeuksien muutosta
koskevissa laskelmissa 120-vuoden sarjakin riittämättömäksi selvittä
inään, onko pysyvää muutosta tapahtunut. Jos ilmastollisia tekijöitö
koskevien havaintojen avulla näiden tekijöiden vaikutus voidaan eli
iuinoida, niin jo huomattavasti lyhyemmät havaintosarjat riittävät sel
vittämään, mitä mahdollisia muutoksia muissa purkautumiseen vaikut
tavissa tekijöissä on tapahtunut.

Kun pitkäaikaiset havainnot ja laaja havaintoverkko vaatii suuria
kustannuksia, ilma- ja vesistötieteelliset tutkimukset ovat joutuneet
melkein poikkeuksetta valtioiden johdolla tai avustuksella suoritetta
viksi. Mikäli yksityisesti säännöllisiä havaintoja suoritetaan, näiden
tarkoituksena on tavallisesti joidenkin erikoiskysymysten selvittely.
Seuraavassa tarkastel eflfllle sa(ie—, 1 mn i— ji vesisi öjen }) urkautum issuh—
teita koskevia h avaini 0j a Suom essa L tiö iXSi 1fl Ci ö 1 ö h eli ä olevissa
maissa.

5. Sadehavainnot Suomessa.

Ensimmäiset Suomessa suoritetut sadehavainnot on tehty yksityis
ten ilmastollisista asioista kiinnostuneitten henkilöitten toimesta. Ha
vainnontekijän kuolema tai toiselle paikkakunnalle muuttaminen on
tavallisesti lopettanut sarjan. Havaintojem; käyttökelpoisuutta heiken
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tää lisäksi mittauslaitteiden erilaisuus ja epätarkkuus sekä niiden epä
tarkoituksenmukainen sijoitus.

Varhaisimmat havaintosarjat, joilla on jotakin arvoa, ovat Turussa
vv. 1749—1794 ja 1797—1800 sekä Helsingissä vuodesta 1844 lähtieii
tehdyt. Muista sarjoista mainittakoon Orimattilassa vv. 1861—1878
suoritetut osaksi epäluotettavat havainnot, sekä Viipurissa vv. 1870—
1880 ja sitten 4 vuoden keskeytyksen jälkeen vieläkin jatkuvat ha
vainnot. Kiskossa on myös vv. 1862—1866 tehty sadehavaintoja.
Pietarin fysikaalinen keskusobservatorio perusti v. 1868 Suursaa
relle ja 1874 Valamoon havaintoasemat, joilla havaintoja jatketaan
vieläkin (KoRHoNEN 1921).

Vuoteen 1881 mennessä oli siis samanaikaisesti toiminnassa vaiii
noin 5 asemaa, jotka kaikki olivat maan eteläosassa. Sisämaasta ja
Pohjois-Suomesta ei ole juuri minkäänlaisia sadetietoja ko. ajalta.
Meteorologisen keskuslaitoksen perustaminen viimeksimainittuna
vuonna sai aikaan huomattavan parannuksen. Laitoksen havainto-
asemat varustettiin yhdenmukaisilla sademittareilla, havaintoja ruvet
tiin suorittamaan järjestelmällisesti sekä mittauspaikan valintaan ja
mittaustarkkuuteen kiinnitettiin huomiota. V. 1893 ruvettiin sade
mitareita antamaan myöskin yksityisille asianharrastajille ja havainto-
paikkojen luku kohosi 43 :een. Vuoteen 1908 mennessä luku oli noussut
j.o n. 70: een. Vuodesta 1908 alkaen on voitu palkata havaitsijoita ja
velvoittaa heidät tekemään havainnot entistä suuremmaila huolella.
Asemien luku on senjälkeen jatkuvasti kohonnut. Meteorologinen,
n/kyisin ilmatieteellinen keskusiaitos, on viime vuosina järjestänyt
havaintoja myös yhteistoiminnassa valtion eri laitosten, kuten valtio ii

koulujen, rajavartioston, metsätieteellisen tutkimuslaitoksen, maa
taloushailituksen vesistötutkirnusten jne kanssa.

Hydrografisen toimiston perustamisen jälkeen (1908) on myöskin
sen taholta järjestetty sadeasemia etupäässä päävesistöjemme alueille.
Kaikkien maassamme olleiden sadeasemien määrä eri vesistöalueilla
vuosina 1910 ja 1935 ilmenee allaolevasta yhdistelystä:

Satieasemia kpl V. 1935 oli keski
maarin yksi sade

Ä 1 ii e —--—
-—-— eserna kutakin alla

mainittua km’-
1910 ll3 määrää kohden

Ete1ärarnikko (1) 31 118 240
Laatokan poi;joisranta (1 a) 8 34 840
Vuoksen vesistö (II) 36 104 590
Kymijoen vesistö (111) 34 64 560
Kokemienjoen vesistö (TV) 24 67 370
Pohjanlahden rannikko (V) 31 $6 510
Oulujoen vesistö (VI) $ 25 900
Pohjois-Suomi (VII) 19 49 2 500
Majakat

— 17 —

Koko maa 190 564 680
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Kuvasta 1 ilmenee alueryhmitys.
Sadeasemat olivat aikaisemmin yksinomaan sellaisia, joilla havain

toja suoritettiin läpi vuoden, ns. täydellisiä sadeasemia. Vuodesta 1922
alkaen on myös järjestetty ns. kesäasemia, joilla suoritetaan havahi
toja vain touko—syyskuussa. Täydellisillä sadeasemilla olevissa Wiuhii
sademittareissa keräyspinta-ala on 500 cm2, mittarit n vuodesta 1908
alkaen varustettu NIPHERin tuulensuojuksella. Kesö asemilla käytetääii
Suomessa suunniteltuja (KoRHoNEN 1922) kesörnittareita, joiden ke
räyspinta on 100 cm2 ja jotka ovat ilman tuulensuojusta. Vuonna
1935 oli kesöasemia koko maassa 208 eli 37 % kaikista asemista, loput
olivat täydellisiä sadeasemia. Paitsi edelläselostettuja havaintoja,
joissa kerran vuorokaudessa mitataan sademittariin kerääntynyt sade,
on järjestetty myöskin itsemerkitseviä sademittareita, joilla voidaan
sateen jatkuvat vaihtelut saada selville. Tällaisia mittareita oli v. 1935
kaikkiaan n. 10 kpl.

Sadehavaintojen tarkkuuteen nähden mainittakoon, että sademit
tareilla varsinaiset vesisateet saadaan yleensä suhteellisen tarkasti
havaituksi, mutta lumisateissa tuuli häiritsee suuresti sateen keräänty
mistä mittariin. KoRHoNEN (191$) on laskenut, että sademittarilia

Kuva 1.
Vesistöalueet 1—Yli.
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havaittu vesiinääri on keskimäärin 17 % pienempi kuin lumipeittee
seen vastaavana aikaua kerääntynyt, jos suojailmat eivät sulata luiita
pois. SIR1N (1936) on saiualla tavoin laskenut sademittarilla havaitun
ja lumipeitteeseen keriäntyneen vesirnäärän eroksi keskimäirin
—28 %, ollen vaihtelut + 4 %:sta —74 %:iin.

Edellä selostetuilla sadernittareilla ei voida havaita ns. horisont
taalista sadetta, kun ilman vesihöyry tuulen vaikutuksesta tiivistyy
puiden oksille, vuorien rinteille jne. Tm aiheuttaa, että varsinkin
vuoristoseuduissa sadehavainnoilla voidaan saada aivan harhaa.nj oh
tavia tuloksia sateen aluearvoista. Mainittakoon, että esimerkiksi Noi
jassa on vuoristossa alueita, joissa havaintojen mukaan sataa 50 %
vähemmän vettä kuin vesiväylillä purkautuu (SdHou 1938) . Tämä on
kuitenkin luonnotonta ja syy on sadehavaintojen virheellisyydessä.

Sateen aluearvojen tarkkuus voi jäädä heikoksi myöskin ukkos
sateissa, joissa sateen alue on pieni ja sateen raja jyrkkä. Esim. v.
1934 iuaataloushallituksen vesistötutkimusten järjestämällä havainto-
alueella Viipurin lähistöllä havaittiin 15. VIII 98 mm: n vuorokausi
sade, kun taas 5 km:n etäisyydellä havaintopaikasta mainittuna päi
vänä ei satanut lainkaan. Tämä osoittaa, että varsinkin yksityisten
sateitten vaikutusta vesistöj en purkautuiuissuhteissa ei nykyisen har
van sadeaseiuaverkon avulla ole mahdollista selvittää. Pitempiaikai
sissa havaintosarjoissa paikalliset eroavaisuudet tasoittuvat ja voita
neen olettaa, että Etelä-Suomessa on mahdollista määrätä kuukausi
summien ‘aiuearvot ke:säsateisiin nähden niin, että keskivirhe lienee n.
10 %. Talvisateisiin nähden tän;ä ei ole mahdollista, vaan on siinä
otettava avuksi lumipeitteen syvyyttä ja vesiarvoa koskevat havain
not, joita selostetaan seuraavassa.

6. Lumihavainnot Suomessa.

Meteorologisen keskuslaitoksen ja Maantieteellisen seuran järjes
täiuinä aloitettiin Suomessa säännölliset lumihavainnot v. 1890 (Kon
HONEN 1936). V. 1909 nämä molemmat havaintoverkot yhdistettiin
ja tulivat iueteorologisen keskuslaitoksen hoitoon. Tähän asti oli ha
vaittu vai;; lunien syvyys, nyt ruvettiin tekemään myöskin lumen
tiheyttä koskevia havaintoja lumen vesiarvon määräämiseksi. V. 1909
ryhtyi myöskin hydrografinen toimisto, joka oli perustettu edellisenä
vuonna, suorittamaan säännöllisiä lumen syvyyttä ja tiheyttä koskevia
havaintoja. Myöhemmin ovat eräät muutkin laitokset ryhtyneet suo
rittamaan lumihavaintoja, näistä mainittakoon v. 1933 maataloushal
lituksen vesistötutkimusten yhteydessä aloitetut lumen kevätsulamista
koskevat havainnot.
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.
Lumeil vesiarvon määräämiseksi mitataan lumen syvyys ja tiheys.

Lumen syvyys mitataan meillä tavallisesti mittakepillä, joka pistetäärt

lumipeitteen läpi maahan asti. Myöskin on kiinteitä paaluja, joissa

on senttimetriasteikko, mistä voidaan suoraan lukea lumen syvyys

paalun vierellä. Lumen tiheyden määräys suoritettiin aikaisemmiu

sulattarnalla määrätyn suuruisen lurnipilarin sisältämä lumi. Tämi

edellytti, että havaintopaikka oli asunnon lähistöllä. Suomessa suma

nitellun (KoRHoNEN 1923) lumivaa ‘an avulla voidaan nyt lumen

tiheysmittauksia suorittaa kaukana asunnoista ja niin runsaasti, että

voidaan määrätä lumipeitteen keskitiheys halutulla tarkkuudella. Juok

supainovaa ‘alla punnitaan 100 cm2 : n leikkauspinnalla varustetulla

lieriöllä otettu, pystysuoran pilarin muotoinen luminäyte ja näin mää

rätään lumikerroksen sisältämä vesimäärä. Tämä uusi lumen tiheyden

mittaustapa on aiheuttanut myös, että meillä on kehitetty aivan oma-

laatuisia lumihavaintosysteemej ä muihin maihin verrattuna.

Lumen syvyys ja tiheys vaihtelee maastosta, tuulisuhteista ym.

riippuen siinä määrin, että vaaditaan useita havaintoja, ennenkuin

riittävä tarkkuus saavutetaan. Esim. 30 syvyysinittauksen keskivirhe

on yleensä pienempi kuin ± 2 cm ja 5 tiheysmittauksen keskivirhe pie

Ilempi kuin tiheysarvo ± 0.1 o. Nämä vastaavat lumimäärän ollessa suu

rimmifiaan 2—5 % virhettä havaituista arvoista (KÄITERÄ 1939).

Lumen vesiarvon aluearvoissa keskivirhe noussee erikoistutkimuksissa

km helposti ± 10 % : iii;.
Lumihavaintoja suoritetaan nykyisin usealla eri tavalla, jotta mah

dollisiinman vähillä mittauksilla saataisiin tarpeellinen selvitys mää

rättyja erikoiskysymyksiä varten. Äikaisernmin mittaukset tehtiin

yksinomaan ns. normaalimittauspaikoilla, jotka ovat pieniä, metsän

suojaamia aukeita, missä tuuli ei pääse vaikuttamaan lumipeitteen

muodostumiseen. Tällaisilla mittauspaikoilla lumen syvyys mitataan

3—5 kohdassa, usein myös mittauspaalusta. Ilmatieteellisen keskuslai

toksen toimesta suoritettiin v. 1937 havaintoja kaikkiaan 240: ssä tS]

laisessa mittauspaikassa, näistä ii. 100 : ssa suoritettiin havainnot ker

ran vuorokaudessa ja n. 140 : ssä joka viides vuorokausi. Lumen

tiheysinittauksia ei ole suoritettu kuin 25—3t) inittauskohdassa. Hyd

rografisen toimiston v. 1909 järjestämiä ,,normaalipaikkoja” oli v.

1935 n. 30. Näissä jokaisessa suoritetaan 5 erillistä syvyysinittausta

ja 2 koko lumikerroksen läpi ulottuvaa tiheysinittausta 5 vrk : n väli

ajoin.
Ilmatieteellisessä keskuslaitoksessa osastonjohtaja V. V. KoRHoNEN

(1936) on vuodesta 1919 alkaen suorittanut maaliskuun puolivälissä,

jolloin lumen syvyys yleensä on kautta maan suurimmillaan, laajan

koko maata käsittävän kyselyn lumen syvyydestä erilaisissa maasto-
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tyypeissä. Vastauksia tähän kyselyyn on saapunut vuosittain 1 500—-
2 000 ja ne sisä1tävit tavallisesti mittaustulokset 3—5 erilaisesta
maastosta, joten rnit.tauskohtia on vuosittain kaikkiaan ii. 6 000—-
8 000. 1) Näiden rnitt.austen avulla voidaan rnääräti lumen syvyyden
alueelliset vaihtelut suhteellisen tarkasti.

KORHONEN (1927) on 1isiksi vv. 1922—1926 suorittanut erikois
tutkimuksen, antamalla havainnontekijän mitata lumen syvyyden maa-
liskuun puolivälissä erilaisten maastotyyppien kautta kulkevilla liii-
joilla 50 ui : ii välimatkoilla. Näiden tutkimusten nojalla on voitu
selvittää maaston vaikutusta lumimäärään.

KoRHoNEN (1926) on tutkinut myös lumen sulamista.
Hydrografinen toimisto on edellämainittujen mittaustensa ohella

v : sta 1935 alkaen järjestänyt vastaavan linjamittauksen n. 35 paikka-
kunnalla. Havainnontekij ä kulkee neliön muotoista kierrosta j a mit
taa säännöllisiu välimatkoin (50 m) lumen syvyyden sekä merkitsee
maaston laadun mittauspaikoilla. Neliön sivu on 1 km, joten kierrok
sella tehdään kaikkiaan $0 erillistä syvyysmittausta. Kullakin neliön
sivulla tehdään lisäksi yksi tiheysmittaus. Mittaukset aloitetaan tam
mikuun puolivälissä ja suoritetaan kahdesti kuukaudessa.

Maataloushallituksen vesistötutkimusten yhteydessä suoritetuissa
lumihavainnoissa mittaukset on myös suoritettu linjoilla. Linjat ovat
n. 150 m : n pituisia. Lumen syvyys mitataan 5 m n välimatkoin ja
kullakin linjalla tehdään 30’ syvyysmittausta. Osalla linjoista tehdään
lisäksi tiheysmittauksia, 5 mittausta linjalla. Linjojen paikat on mer
kitty maastoon ja niistä suoritettu maastokuvaus. Mittaukset aloite
taan maaliskuun 10 p nä ja suoritetaan yleensä 5 vrk : n väliajoin.
Lmnen syvyysmittauslinjoja on eri vuosina ollut n. 110 kpl ja tiheys
mittauslinjoja n. 30 kpl. Vuodesta 193$ alkaen on havaintoja täy
dennetty hydrografisen toimiston linjamittauksia vastaavilla havain
noilla. Tällaisia havaintolinjoja on 5 kpl.

Edellä selostettujen havaintojen lisäksi on meillä vielä suoritettu
muita enemmän tai vähemmän tilapäisluontoisia lumitutkimuksia.

Luiuihavainnoilla voidaan tarkistaa ja täydentää sadehavainnoilla
saatuja arvoja. Eritoten lumen kevätsulamisen aiheuttamia tulvia tut
kittaessa niillä on merkitystä. Lumihavaintoja on meillä suoritettu
useita erilaisia menettelytapoja noudattaen. Tämä johtuu osaksi siitä,
että menettelytavat ovat yhä vielä kehityksen alaisia, osaksi siitä, että
kun erikoistutkimuksissa on todettu, mitkä seikat ovat tärkeiiumät
selvittää, jotta saadaan riittävä yleiskuva lumipeitteen alueellisista
vaihteluista, havainnot on voitu järjestää mahdollisimman tarkoituk

1) K0aH0SEN antamat tiedot.

3577—39 5
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senmukaisiksi kulloinkin tutkittavaa erikoiskysyrnystä silmälläpitäen.
Vesistöjen purkautumisvaihteluiden selvittämistä silmälläpitäen näyt
tää kuitenkin siltä, että lumihavaintoja, eritoten lumen tiheysmittauk
sia ja mäkiseuduilla myöskin lumen syvyysmittauksia on täydennet
tävä, jotta niiden nojalla voidaan esim. etukäteen arvioida kevättul
vien suuruutta nykyistä suuremmalla tarkkuudella.

7. Vesistötieteelliset havainnot Suomessa.

Vedenkorkeushavaintoja on vesistöissämme suoritettu jo viime vuo
sisadan puolivälistä alkaen. Vanhimmat havaintosarjat ovat Näsijär
ven (alkaen v: sta 1843) ja Saimaan (alkaen v: sta 1847) vedenkor
keuksia koskevat. V. 1863 on aloitettu havainnot usealla vesiastei
kolla mm. Kallavedessä Konnuksen luona ja Koivukoskessa Kajaanin
luona. V. 1870 oli havaintoja käynnissä 22 vesiasteikolla ja v. 1900
jo 107 asteikolla. Hydrografisen toimiston perustamisen jälkeen lisät
tiin vesiasteikkojen lukumäärää huomattavasti. V. 1915 havainnot o1i-
vat käynnissä jo n. 360 vesiasteikolla.

Hydrografisen toimiston suorittamat havainnot kohdistuvat pää
asiassa vesistöihin, joiden sadealue on suurempi kuin 200 km2. Eri
koistutkimuksia varten on asetettu asteikkoja pienempiinkin vesistöi
hin. Erikoisesti pieniä vesistöjä koskevia havaintoja ryhdyttiin maa
taloushallituksen toimesta suorittamaan v: sta 1929 alkaen. V. 1935
oli rnaataloushallituksen vesistötutkimusten asteikkoverkossa 50 ha
vaintokohtaa. Yhdessä hydrografisen toimiston vesiasteikkoj en kanssa
oli tällöin käynnissä havaintoja 440 asteikolla, jotka vesistöalueittain
(kuva 1) jakaantuivat seuraavasti:

Ä 1 11 e
ves;asteikkoja Sadealuetta yhtä vesi-

kpl asteikkoa kohdeu (kl112)
keskimäärffi

Etelärannikko (1) 32 $95
Laatokan pohjoispuoli (1 ui 9 3 150
Vuokse;; vesistö (II) loi 605
Kymijoe;; vesistö (111) 111 315
Kokemäenjoen vesistö (1V) 68 368
Pohjanlahden rannikko (V) 56 790
Oulujoen vesistö (Vi) 24 935
Pohjois-Suomi (VII) 36 3 390
Koko maa 440 $70

Lisäksi on maankuivatushankkeiden, joenperkausten ym. vesiraken

nustöiden suunnittelua varten suoritettu vedenkorkeushavaintoj a,

jotka kuitenkin useimmiten on lopetettu, kun ne ovat varsinaisen tai

kt)itukxeflxn hivttaneet.
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Vedenkorkeushavainnot suoritetaai tavallisesti kerran vuorokau
dessa. Pienillä vesivaylillä on yy1 suorittaa havaintoja usearnmillkiii.
Itsernerkitseviä vedenkorkeusmitareita on hydrografisella toirnistolla
12 kpl ja ;naataloushallituksen vesistötutkimuksissa 4 kpl sekä yksi•
tyisesti vesivoirnalaitoksilla n. 10 kpl.

Vedenkorkeushavaintojen ohella on tarpeen suorittaa myös vesi-
määrämittauksia, ennenkuin vesistöj en purkauturnissuhteet voiclaaii
selvittää.

jos lomassa ei tapahdu muutoksia, vastaa yleeusä määrättyä ve
denkorkeutta sama vesimäärä. Vesimäärärnittauksilla rnäärätääi; ve
denkorkeuden j a vesirnääräu riippuvaisuussuhde — purkautumiskäyri.
Purkautumiskäyrä voi aikojen kuluessa vaihdella, inyöskiu vuoden-
ajoittain voi vaihteluita esiintyä. Sellaisilla vesiasteikoilla, joissa
uornan tilapäiset muutokset vaihtelevat runsaasti, ei purkautumiskäy
rillä ole käytännöllistä merkitystä vesimäärävaihteluita tutkittaessa.
Purkauturniskäyrän määräämiseksi vaaditaan siis eri vedenkorkeuk
sula suoritettuja vesirnäärärnittauksia. Eri aikoina tapahtuvien vaih
teluiden selvittämiseksi on syytä määrätä puikautumiskäyrä aika ajoin
uudelleen.

Huolellisesti suoritetussa vesimäärämittauksessa voitaneen ny
kyään saavuttaa niin suuri tarkkuus, että keskivirhe on vain noin
3 %. Purkautumiskäyrien avulla sekä ottamalla avuksi samalla vesi
väylällä suoritetut muut vedenkorkeushav.ainnot edullisissa olosuh
teissa keskivirhe vesimääräarvioissa supistunee 5 % iin.

Vesimäärämittauksia niinä varhaisimpina aikoina, jolloin jo suo
ritettiin säännöllisiä vedenkorkaushavaintoja, on tehty vain aivan
poikkeustapauksissa ja useinkin sellaisissa vesiväylissä., joiden veden
korkeuksista ei ole tehty säännöllisiä havaintoja. Vanhimmissa mit
tauksissa mittausvälineet ja mittaustapa myös vähentävät niiden käyt
tökelpoisuutta. Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta vasta vuosi
sadan vaihteessa on suoritettu sellaisia vesimäärämittauksia, joita voi
daan käyttää hyödyksi purkautumuiskäyriä määrättäessä. LöNNFoR

(1936) on koonnut vuoteen 1936 saakka suoritetut vesimäärämittauk
set. Näiden kokonaislukumäärä on 3 270, tästä määrästä on hydrogra
fisen toimiston suorittamia 2 320. Näistä mittauksista puuttuu kui
tenkin maataloushailituksen vesistötutkimusten yhteydessä sekä suurin
osa maankuivatushankkeiden suunnittelua varten suoritetuista mittauk
sista. Näitä mittauksia on vuoteen 193$ mennessä yhteensä toista
tuhatta. Lisäksi on vesiteknillisten töiden yhteydessä suoritettu vesi
määrämittauksia niin, että nykyisin tiedossa olevien mittausten koko
naismnäärä on vähintään 5 000.
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8. Havainnot ulkomailla.

Ruotsissa suorittaa sekä ilmatieteelliset että vesistötieteelliset lia
vainnot valtion meteorologis-hydrograafinen laitos, joka on perustetta
v. 1915. Sitä ennen vuodesta 1907 alkaen hydrografinen toimisto
hoiti vesistötieteellisiä tutkimuksia. V. 1910 oli toiminnassa 526 veden-
korkeus- ja 569 sadehavaintoasemaa, mitkä vastaavat yhtä asemaa
853 ja 790 km2:ä kohden (WALLiN 1911). V. 1934 suoritettiin veden
korkeushavaintoja 503 : lia asemalla, joista 50: liä oli itsemerkitsevät
mittarit. Sadehavaintoasemia oli 744 ja lumen syvyys mitattiin
410 :llä asemalla sekä lumen vesiarvo 11: ilä (ÅRSB0K 1934). Vesi
asteikkojen määrä vastaa siis meidän asteikkoverkostoamme. Sade-
asemia on hieman runsaammin kuin meillä, lumihavaintoja taas huo
mattavasti vähemmän.

Norjassa oli v. 1936 519 sadeasemaa eli keskimäärin 624 km2 : ä
kohden yksi asema (ScHou 1938).

Eestissä suoritetaan vesistötieteelliset havainnot v. 1924 peruste
tun Sisevete uurimise biiroon toimesta. Havaintoasemia on keskimää
rin yksi 550 km2 :ä kohden (WELLNER) 1928).

Keski-Euroopan maissa suoritetuista sade- ja vedenkorkeushavain
noista mainittakoon:

Sadeasemia on Itävallassa yksi 110 km2 : ä kohden, samoin myös
Sveitsissä ja Baijerissa. Badenissa, Preussissa ja Saksassa vastaavat
luvut ovat 300, 150 ja 80. Havaintoasemat ovat neljää eri tyyppiö,
jotka eroavat toisistaan sen mukaan, miten usein ja minkälaisia ha
vaintoja suoritetaan (SCHAFFERNACK 1935). Vesiasteikkoja on Itäval
lassa yksi 170 km2 : n sadealuetta kohden. Myöskin muissa Keski
Euroopan maissa olosuhteet ovat keskimäärin samankaltaiset.

Edellä olevasta havaitaan, että meillä sade- ja vedenkorkeus
havaintoja suoritetaan likimäärin samassa suhteessa kuin Eestissö,
Norjassa ja Ruotsissa. Keski-Euroopan maissa on asteikkojen luku
määrä noin 5-kertainen meihin verrattuna. Erittäinkin Pohjois-Suo
messa ja rajaseuduilla havainnot ovat vielä kovin puuHeelhsia.



III . Vedenkorkeusvaihteluista.

9. Vedenkorkeuksien vuosijakso Suomessa.

Sateen varastoiturninen lumipeitteeseen ja sademäärien vuotuinen
jakaantuminen sekä erilainen haihtuminen eri vuodenaikoina ovat
pääasiallisimmat syyt siihen, että vesiväylien vedenkorkeusvaihteluilla
Suomessa on selvä vuosijakso. Alueen suuruudella ja järvisyydelIi
on tähän myös vaikutusta. Tässä jaksossa on kaksi maksirnia ja kaksi
minimiä.

Ensimmäisen maksimin aiheuttavat lumen kevätsulainisessa vapau
tuvat vedet. Tämä maksimi on yleensä erittäin selväpiirteinen. Usean

kuukauden aikana lumisateena maahan saapuneet vedet pääsevät ke
väällä virtaamaan vesiväylille verrattain lyhyen ajan kuluessa ja
vesistön koko sadealueella likimäärin samanaikaisesti. Routakerrok
seen varastoituneet vedet ovat myös lisäämässä vesivarastoa. Kaikki
nämä seikat aiheuttavat, että kevätmaksimi yleensä edustaa myös vuo
simaksimia. Suurissa ja j ärvirikkaissa vesistöissä tämän maksiiuiu
ajankohta siirtyy alkukesään ja vieläpä, esim. Saimaassa, aina heinä—-
elokuun vaihteeseen saakka.

Kesällä on sateen vuosikäyrässä inaksimi usein heinä—elokuussa,
mutta siitä huolhuatta vesistöjen vedenkorkeuksissa esiintyy tällöin
noriuaalisina vuosina kesäminimi. Vain poikkeuksellisen suurteii sa
teiden tai pitkäaikaisen sadekauden sattuessa vesiväylien vedenkor
keudet voivat, eritoten pienissä ja järviköyhissä vesistöissä, kohota
lähelle kevään normaalista ylivettä taikka ylittääkin sen. Normaalinen
kesäminimi riippuu ennenkaikkea suuresta haihtmuisesta. Maahan voi
myös tällöin varastoitua runsaasti vettä, sillä alkukesän kuivuuden ja

suuren haihtumisen vuoksi maan vesivarastot ovat suhteellisen pienet.
Syksyllä haihtuminen pienenee alkukesään verrattuna. Tässä on

vaikutamassa sekä ilman lämpötilan aleneminen että suhteellisen kos
teuden lisääntyminen. Syyssateet voivat myös olla runsaita. Foman
kasvipeite voi myös pienillä vesivaylillä esiintyä kesällä ja syksyllä
vedenkorkeuksia lisäävänä tekijänä. Syysmaksimi voi joskus ylittää
kevätsulamisen aiheuttaman maksimin.
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Syystalvella vesiväylien vedenkorkeudet alkavat alentua, kun sade-
vedet varastoituvat lurnipeitteeseen. T alven kuluessa maan vesivaras
tot vähitellen tyhjenevät ja keväällä, lumensulamisen alkuvaiheessa
saavutetaan yleensä minimi. Tämä on suurilla vesiväylillä myös

yleensä. vuosiminimi, mutta pienillä alueilla — riippuen myös alueen
järvisyydestä — voi sensijaan kesäminimi, varsinkin Etelä-Suomessa,
olla normaalinen vuoslininimi.

Suoj ailmat voivat talvella, varsinkin Etelä-Suonessa, aiheuttaa
niin runsaan lumen sulamisen, että vedenkorkeuden vuosimaksimi saa
vutetaan jo tällöin. Tässä voi lisäksi olla vaikuttavana tekijänä jäiden
aiheuttama patoutuminen. Myöskin sellaisissa kevätmaksimeissa, jotka
sattuvat jäiden lähdön yhteydessä, voi jäiden aiheuttamalla patoutu
misella olla osuutta.

Järviin varastoituneet vedet voivat myöskin aiheuttaa poikkeuksia
edelläesitettyyn vuosijakson yleiseen kulkuun, varsinkin suurissa ja
järvirikkaissa vesistöissä. Pääasiallisimmat syyt tähän ovat eri vuo
sien erilaiset sadesuhteet. Saderikkaan vuoden jälkeen voi järvissä
olla vesivarastoa siinä määrin, että vesiväylän vedenkorkeus jatkuvasti
alenee koko seuraavan vuoden. Toisaalta keväällä alkanut nousu voi
tasaisesti jatkua aina vuoden loppuun saakka.

Taulukossa 1 on esitetty, miten useana vuonna ajanjaksoila 1911—

1935 vedenkorkeus on eri kuukausina saavuttanut vuosimaksimin.
Taulukko on hydrografisen toimiston laatima. Sama maksimikorkeus
voi esiintyä kahtena kuukautena, mistä johtuen joillakin alueilla kuu

kausiarvojen summa ylittää havaintovtiosien määrän. Kuteii taulu

kosta havaitaan, vuosiinaksimi on sattunut yleensä touko- ja kesäkuun

aikana, mutta vähäjärvisillä alueilla jo huhtikuussa. Suurissa ja järvi

rikkaissa vesistöissä lumen kevätsulamisen aiheuttama maksimi on

siirtynyt heinäkuulle, joskus aina elokuulle.

Ryhmittelemme aineiston kolmeen ryhmään, talvi (XII—II), kevät

ja kesä (ui—yhT) ja syksy (IX—XI). Tällöin saadaan koko aineis

ton keskiarvoksi, etta vuosiinaksimi esiintyy talvella 17 %, keväällä ja

kesällä 74 % ja syksyllä 9 % havaintovuosista.



Vuoksi

ilLieksanjoki, Höpöttäjä
2 Koitajoki, Lylykoski
3 Koitereenjoki, Hiiskoski
4 Koitajoki, Siikakoski
5 Pielisjoki, Kaltimo .

6 Iisalmen reitti, Viannon
koski

7 Nilsiän reitti, Lastukoski
8 Juojärven lisäjuoksu, Pa

toonkoski
9 Vuoksi Imatra

Kyrnijoki

10 Viitasaaren reitti, Pot
monkoski

11 Viitasaare;; reitti, Huo
panankoski

12 Saarijärven reitti, Kii
maskoski

13 Viitasaaren—Saarijärven
reitti, Kuusankoski

14 Rautalammen reitti, Sii
kakoski

151 Sysmän reitti, Jääsjärven
lasku

16Kymijoki, Kalkkinen

17 Kymijoki, Koskenniska

181 Mäntyliarjun reitti, Puo
lakka—Jaala

191 Kymijoki, Perno

Kokemäenjoki

20 Pääskylänjoki, Joenpolvi
21 Hauhon reitti, Puutikkala
22 Vanajan reitti, Leppä-

koski
23Längelmäveden—Hauiion

—Vanajan reitti, Kuok
kala $ 680

24 Ähtärhi reitti, Oulukoski 915
25 Ähtärin reitti, Herras

koski 1475
26 Pihlajaveden reitti, Vi

ronkoski 600
27 Kokemäenjoki, Nokia .. 16975
2$lkaalisten reitti, Jämijär

ven lasku 365
29Ikaalisten reitti, Kyrös

koski 2 705
30 Kokemäenjoki, Kiikka .. 21 290
3l1Loimijoki, Vesikoski ... 1 265
32 Kokemäenjoki, Harjavalta 26 025

Taulukko 1. Vedenkorkeuden vuosimaksirnin lukuisuus eri kuukausina eräillä

hydrografisen toimisto;; vesiasteikoilla.
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Älueiden maantieleelliseifii, asemalla on vaikutusta vuosimaksimin
j akaantumiseen. Jos taulukossa 1 luetellut alueet ryhmitellän ase
rn ansa perusteella kuu een iyhm i in, saadaan taulukossa 2 esitetyt
1 vhmäkeskiarvot.

rIlSi.tluhi.O 2. Vedenkoikeuden vuosimaksimin j akaantuminen (¾) vuodenaj oittain
maan eri osissa taulukossa ] esitetyn aineiston mukaan.

Visosimaksimin jakaantumineu %

1 ii ( Kevät ja Syksy
(XII-—II)

(IJII)
(IX—XI)
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Taulukko 1 (jatkoa).

Vesiväylän ja vesiasteikon $adealue Vuosien lukumäärä, jolloin ylivesi.

° nimi -

Havainto- on sattunut

‘ k’ järvi kausi ,

-____________

1 680

1 995

- (1912—16 ‘2.o
k1920—35 2 — 9

12.2 1911—35 2 — — 7

Etelärannikko

33 Vantaanjoki, Oulunkylä.

34 Karjaanjoki, Landsbro

Pohjanlahden rannikko

35 Kyrönjoki, Skatila
36 Ähtävänjoki, Evijärven

lasku
37 Lestijoki, Niskakorpi
38 Kalajoki, Tynkä

Oulujoki

Hyrynsalmen reitti, Kian
tajärven lasku

Emäjoki, Kiehimä
Sotkamon reitti, Lammas

järven lasku
Sotkamon reitti, Koivu-

koski
Oulujoki, Vaala

3ft.
14 1

51

73

63
9—

1912—35
f1920—33
1933—35
1920—35
1912—35

1911—35
1912—35

1911—35

3 520
8785

3 395

43

10.5
7.7

10.9

1
1

—1

17

13

8

743011.6
19 860 12.7

19
22

21

7
2

13

16
23

——14

Pohjois-Suomi

lijoki, Ii 14315 5.5 1912—35
Kemijoki, Kemijärven

lasku 27285 2.4 1919—35
Kemijoki, Taivalleoski .. 50 820 2.9 1911—35
Tornionjoki, Kukkolan

koski 39 785 4.z 1912—35
Patsjoki, Virtaniemi .. . 14 39511

Vuoksi
Kymijoki
Kokemäenjoki
Etelärannikko
Pohjanmaa
Oulujoki ja Pohjois-Suomi

25
27
17
16
14

2

66 9
69 4
75

0

8
67 17
71 15
96 2
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Taulukosta havaitaan, että useimmissa ryhmissä vuosimaksimi on
keskimäärin kahtena vuonna kolmesta pääasiassa lumen kevätsulaiui
sessa vapautuvien vesien aiheuttama. Oulujoen vesistössä ja Pohjois-
Suomessa vain noin kerran kahdessakymmenessä vuodessa vuoshnak
simi sattuu syksyllä tai talvella.

Myöskin sadealueen suuruudella ja järvisyydellä on vaikutusta
tähän vuosimaksimin jakaantumiseen. Tämä lienee myös syynä tau
lukossa 2 oleviin Kokemäenj oen vesistön poikkeuksellisiin arvoihin
Kymijoen ja Vuoksen vesistön arvoihin verrattuna. Tämän seikan
selvittämiseksi on taulukossa 1 esitetyn aineiston alueet 1—38 ryhmi
tetty sadealueen suuruuden perusteella kahteen ryhmään, joissa suu
ruusvaihtelu on 240—9 645 km2 ja 16 975—62 140 km2. Edellisen
ryhmän alueet on vielä järviprosentin nojalla jaettu kahteen ryhmään.
Järviprosentti vaihtelee näissä ryhmissä 1.0—10.9 % ja 11.5—28.8 %.
Ryhmäkeskiarvot on esitetty tauluhossa 3.

Taulukko 3. Vedenkorkeuden vuosimaksimin j akaantuminen (%) vuodenaj oittain

erilaisilla alueilla taulukossa 1 esitetyn aineiston (alueet 1—38) mukaan.

5 a 0 e a 1 u e Vuosimaksimin jakaantuminen %
. Talvi Kevät ja Kesä Syksy

- km- Jarvi-% (XII—II) (111—Till) (IX—XI)

3190 7.0 14 7$ $
3040 17.4 19 74 $

29920 16.3 37 56 6

Taulukosta havaitaan, että sadealueen suuretessa talvimaksimien
suhteellinen määrä lisääntyy. Samoin näyttää olevan myös asian laita
järviprosentin lisääntyessä, joskaan eroavaisuudet kahden ensimmäi
sefl ryhmän välillä taulukossa 3 eivät ole suuret.

Taulukko 4. Vedenkorkeuden vuosimaksimin jakaantuminen eräillä pienillä
sadealueilla vv. 1931—1937.

Sadealue Vuosimaksimin jakaantuminen
vuosineljänneksien osalle

o Vesaayls Pkm kunta Kesa Syl sy
km’ Järvi-% xii—ii m—v ix—xi

1 Putaanjoki Velimaa 94 1 1 4 0 2
2 Vihtjärvenoja ,, 29 3 2 5 0 0
3 Köyliönjoki Köyliö 150 9 2 3 0 2
4 Pihkalanjärvenoja Viipurin pit. 45 0 0 6 0 1
5 Alasenjärvi Rantasalmi 66 2$ 2 4 0 1
6 Ekoluoma Mahärmä $0 1 1 6 0 ()
7 Kähtävänoja Alavieska 60 2 0 7 0 0

Pienillä sadealueilla ei ole saatavissa niin pitkiä havaintosarjoja
kuin suurilla. Olemme kuitenkin taulukossa 4 esittäneet maatalous-

3577—39 6
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hallituksen vesistötutkimusten nojalla 7 alueella vuosimaksimin ja
kaantumisen eri vuosineljänneksiin ajanjaksoila 1931—1937.

Kuten taulukosta havaitaan, tässäkin, huolimatta aineiston niuk
kuudesta, tulee näkyviin maantieteellisen aseman vaikutus. Lounais-
Suomessa (3 ensimmäistä aluetta) maksimi on sattunut likimäärin
yhtä useasti syksyllä ja talvella yhteensä kuin keväällä. Tämä johtuu
talven vähäisestä lumimäärästä. Alavieskassa, Kähtävänoj alla taas
maksimi on esiintynyt vain keväällä. Kesällä ei maksimi ko. vesiväy
lillä ole esiintynyt millään alueella, ei edes v. 1934, jolloin paikka

paikoin sattui heinäkuussa poikkeuksellisen runsaasti sateita. Taulu
kossa kiintyy huomio vielä Pihkalanjärvenojan ja Älasenjärven, jotka
sijaitsevat n. 120 km:n päässä toisistaan, erilaisuuteen. Järvirikkaalla
Alasenjärven alueella maksimi on useammin sattunut syksyllä ja tal

vella kuin vähäjärviseilä Pihkalanjärvenojan alueella.

Kuva 3.

lily III

Kuva 2.

Eri kuukausien ;)UrkaUtt;misarv()

suhteessa keskipurkautumisarvoon,
Vuoksen vesistö. 1 Lieksanjoki (Hö
pöttäjä); 2 Koitajoki (Lylykoski);
3 Koitereenjoki (Hiiskoski); 4 Koi
tajoki (Siikakoski); 5 Pielisjoki
(Kaltimo); 6 Iisalmen reitti (Vian
nonkoski); 7 Nilsiän reitti (Lastu
koski); $ Juojärven lisäjuoksu (Pa

toonkoski); 9 Vuoksi (Imatra).
(RENQVISTin mukaan.)

Eri kuukausien purkauturnisarvot
suhteessa purkautumisen keskiar
voon, Kymijoen vesistö. 10 Vlitasaa
sen reitti (Potmoskoski) ; ii Vilta
saaren reitti (Huopasiaitkoski) ; 12
Saarijärven reitti (Kiimaskoski); 13
Viitasaaren—Saarijärven reitit (Kuu
sankoski); 14 Rautalammin reitti
(Silkakoski); 15 Sysmän reitti (Jääs
järven lasku); 16 Kymijoki (Kalkki
nen); 17 Kymijoki (Koskenniska);
1$ Mäntyharjun reitti (Puolakka—

Jaala); 19 Kymijoki (Perno).
(RENQVISTin mukaan.)

76

6

Jtk.
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Purkautumisen keskimiäräiset vuosikäyrät eräillä hydrografiseii

toimiston vesiasteikoilla ajanjaksolla 1921—1930 verrattuna vuodeii

keskipurkautumiseen on esitetty kuvissa 2—7 (RENQVIST 1936) Ku

SL%JJ/
7

23

L 1 Y \%[.I7
±1 27

8

29
30

Kuva 4.

Eri kuukausien purkauturnisarvot suh
teessa purkauturnisen keskiarvoon,
Kokemäenjoen vesistö. 20 Pääskyläi;
joki (Joenpolvi); 21 Hauhon reitti
(Puutikkala); 22 Vanajan reitti (Lep
päkoski); 23 Längelmäen—Hauhon
—Vanajan reitit (Kuokkala); 24 Äh
tärin reitti (Oulukoski); 25 Ähtärin
reitti (Herraskoski); 26 Pihlajavedeii
reitti (Vironkoski); 27 Kokemäen
joki (Nokia); 28 Ikaalisten reitti
(Järnijärven lasku); 29 Ikaalisten
reitti (Kyröskoski); 30 Kokemäen
joki (Kiikka); 31 Loimijoki (Vesi-

koski); 32 Kokemäenjoki (Harja
valta).

(RENQVTSTin mkaan.)

Kuva 5.

Eri kuukausien purkauturnisarvot suh
teessa purkautumisen keskiarvoon,
rannikkovedet etelässä ja Pohjan
maalla. 33 Vantaanjoki (Oulunkylä);
34 Karjaanjoki (Landsbro); 35 Ky
rönjoki (Skatila); 36 Ähtävänjoki
(Evijärven lasku); 37 Lestijoki (Nis

kankorpi); 38 Kalajoki (Tynkä).
(RENQVISTin nikkaan.)
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Eri kuukausien purkautumisarvot suh
teessa purkautumisen keskiarvoon,
Oulujoen vesistö. 39 Hyrynsalrnen
reitti (Kiantajärven lasku); 40 Ernä
joki (Kiehirnä); 41 Sotkamon reitti
(Lammasjärven lasku); 42 Sotkamon
reitti (Koivukoski); 43 Oulujoki

(Vaala).
(RENQVI$Tin. mukaan.)

45

Kuva 7.

Eri kuukausien purkautumisarvot suh
teessa purkautumisen keskiarvoon,
Pohjois-Suomi. 44 lijoki (1); 45 Ke
;nijoki (Kemijärven lasku); 46 Ke
mijoki (Taivalkoski); 47 Tornion-
joki (Kukkolankoski); 48 Paatsjoki

(Virtaniemi).
(RENQVISTin mukaan.)

vista havaitaan myöskin selvästi edellä selostettu vuosijakson yleinen

kulku. Lumensulamisen ja syyssateiden aiheuttamien maksiinien kes
kinäisessä suuruudessa on havaittavissa samansuuntainen riippuvai
suus alueen maantieteellisestä asemasta ja sadealueen j ärvisyyclestä
kuin edelläesitetyssä vuosimaksimin jakaantumisessa eri vuosineljän
nesten osalle. Käyriin nähden on kuitenkin huomattava, että niissä
tulevat vaihtelut näkyviin vaimeiinettuina, sillä huiput eivät satu eri
vuosina samanaikaisesti. Tässä suhteessa on lisäksi eroa kevät- ja
syysmaksimeissa, syysmaksimin sattumisaikaan nähden on vielä suu
reinpi haj onta kuin kevätinaksirnin.

10. Vedenkorkeusvaihteluiden jaksollisuudesta yleensä.

Ilmastollisissa tekijöissä on havaitavissa myöskin muunlaista jak
sollisuutta kuin uosijakso Tata jaksollisuutta joka lienee paaasiassi

Kuva 6.
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riippuvainei; kosmillisista tekijöistä, on kuitenkin tutkimuksilla, huo
lirnatta niiden runsaudesta, toistaiseksi vain vaillinaisesti kyetty sel
vittärnään. Kuitenkin on ilmeistä, että myöskin vesiväylien veden-
korkeusvaihteluissa, jotka ovat riippuvaisia ilmastollisten tekijöiden
vaihtelui:sta, on todettavisisa ko. jaksollisuutta. Vedenkorkeusvaihtelui -

den voidaan olettaa muodostuneen lukuisista eri pitkistä jaksoista, jotka
uusiutuvat määrättyj en sääntöjen mukaan. Tämän osoittamiseksi ko
ilutea on koettanut saada näkyville ne jaksot, joista Saimaan veden
korkeusvaihteluiden voidaan olettaa muodostuneen.

Tässä on ollut valittavana kaksi eri menettelytapaa. Ensinnäkin
voidaan selvittää jaksollisuutta niissä ilmas.tollisissa tekijöissä, joista
vedenkorkeuksien jaksollisuus riippuu. Näiden jaksojen nojalla voi
daan sitten arvioida vedenkorkeuksien jaksollisuutta. Toinen mahdol
lisuus on käyttää lähtökohtana suoraan vedenkorkeushavaintoja ja tut
kia siten edellämainittujen tekijäin lopputulosta.

Komitea suoritti tutkimuksen vi imemainitulla tavalla. Vedenkor
keushavaintoja on Saimaasta jo yli 90 vuoden ajalta, kun taas luotet
tavia ilmastollisia havaintoja koskevat sarjat ovat paljon lyhyempiä.

.Jaksollisuutta voidaan tutkia harmoonisella analyysillä, jossa pyri
tään määräämään se jaksollinen funktio, jolla on lähinnä samanlaiset
vaihtelut kuin tutkittavalla ilmiöllä. Tutkimus suoritettiin SdHusTERin

periodogramma-analyysillä. Jos tahdotaan niäärätä se funktio, joka
uusiutuu n-aikayksikön kuluttua, niin havaintoarvot p järjestetään
kaavioon seuraavasti:

Pi P2 P3

+ 1 + 2 + 3 2n

kn + 1 kn + 2 kn + 3 = (k + 1) n

T2 T3

ja lasketaan jokaisen pystysuoran sarekkeen keskiarvo T. Jos tahdo
taan määrätä vuosijakso kuukausikeskiarvoista, on n = 12, T : t ovat
kuukausikeskiarvojen keskiarvoja ja arvot T1, T2, . . . . T esittävät
vuosijakson.

Jaksollisen käyrän yhtälö on:

f2i
(1) y=a0+rxsrn—t+q,

jossa p on jakson pituus, q on vaihekulma, r amplituudi ja a0 yhden
jakson keskiarvo. y : llä on arvo a

,
kun
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(2) t=xq+kx.

jossa k on mielivaltainen kokonaisluku. Suurin poikkeus keskiarvosta
sattuu silloin, kun

(3) t=xq1-(1+2k).

Jos meillä on käyrä, joka on kokoonpantu useista jaksoista, niin
sen yhtälö voidaan kirjoittaa muotoon:

(4) s=ao±risin(t+q;)+r2sin(t+q2)+

+r8 sin(-Zt+q8).

jossa s on jaksojen 1ukumiärä.
SCHUSTERin menetelmässä muodostetaan äskenmainittu kaavio vas

taamaan kaikkia mahdollisia p : n arvoja ja lasketaan vastaavat T: t.
on koko havaintoaineiston keskiarvo. Lasketaan lausekkeet:

1 2t
-- pa1 = T1 (05 + T2 cos + + T cos 2

Pi P2
1 . 2n . 2n

p_b_ = sin + T2 sm + + T sin 2 ,
P1 P2

joista saadaan:

(5) ri=Va12±b12 ja q1=arc.tg

Vastaavasti saadaan kaikki eri r : t ja q : t.

Kun joistakin havainnoista, joissa on sekä jaksollisia e1einenttcji
että satunnaisten häiriöiden aiheuttamia poikkeuksia, 1 asketa an cii
r:n ja q:n arvoja, saadaan niille noilasta eroavat arvot. Tiimä ei

kuitenkaan todellisuudessa merkitse sitä, eli ii olisi olemassa jokaista
p : n arvoa vastaava jakso. SCHITSTERiII mukaan piirretääi ns. p e
r i o d o g r a m 111 a, jossa abskissami on jakson pituUs p ja ordinaat
tana sen ainphtuudi r. Tässä käyrä ssä osoittavat erästä määrättyä
arvoa korkeampien huippukohtien abskissat todennäköisten jaksoj en
pituuksia. Se arvo, johon käyrähuippuja verrataan, riippuu havainto-
aineiston laadusta ja perustuu todennäköisyyslaskun avulla suoritet
tuun tutkimukseen satunnaisen poikkeuksen mahdollisuudesta. Jos
huippu on 3 keitaa korkeampi kuin tämä kirjallisuudessa nimellä
,,expectancy” tunnettu suure, on todennäkisyys, että todella on ole-
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massa jakso tällä p : ii arvolla 20 : 1, ja jos se on 7 kertaa korkeampi,
on jakson olemassaolo 1 000 kertaa suurempi kuin se mahdollisuus,
että huippu olisi syntynyt satunnaisteu tekijäin vaikutuksesta. Toden-
näköisyyttä 20 : 1 SCHITSTER pitää riittävänä.

Tämän analyysin teoriassa on kohta, joka oleellisesti rajoittaa sen
käyttömahdollisuuksia. Jakson olemassaolon todennäköisyyden yllä
saatu arvo nimittäin edellyttää, että havaintoarvot ovat toisistaan
riippumattomia. Titä ehtoa ei voida pitää vedenkorkeushavainnoissa
täytettynä vielä kuukausikeskiarvoihinkaan nähden täydellisesti.

Tutkimusaineisto käsittää Saimaan vedenkorkeudesta Lauritsalassa
tehtyjen päivittäisten havaintojen kuukausikeskiarvot vuosina 1847—
1936, siis 90 vuoden ajalta. Kesällä 1859 suoritetun Höytiäisen laskun
vaikutus poistettiin siten, että mainitun vuoden elokuun arvosta
interpoloitiin suoraviivaisesti väliarvot seuraavan vuoden huhtikuuhmi
asti.

Periodogramma määrättiin kahdessa osassa, niin että kuukausikeski
arvoista laskettiin jaksojen pituus aina 13 vuoteen asti ja vuosikeski
arvoista 10 vuotta pitemmät jaksot. Edellistä esittää kuva $ ja jäi
kimäistä kuva 9. ,,Expectancy” on kuukausikeskiarvoilla 2.2 cm ja
vuosiarvoilla 6.4 cm. Periodogrammnoista voidaan todeta, että ha
vaintosarj assa esiintyvät mahdollisesti seuraavat jaksot:

Pituus Ampiituutii Stilitle cxpectaucy’iill

12 kk 18.3 cm 8.3: 1
36 kk 10.s cm 4.9: 1
60 kk 13.7 cm 6.2: 1
76 kk 18.3 cm 8.3:1
12 v. 9. cm 4.4: 1
19 v. 15.3 cm 2.4: 1
29 v. 23.z cm 3.z: 1

Näistä on vuosijakso luonnollinen ja kolmen vuodeii jaksokin on
havaintoja esittävästä käyrästä usein paikoin selvästi havaittavissa,
joskin se tässä ilmaantuu odottamattoman pienenä. 12 v : n jakso vas
taa mahdollisesti auringonpilkkujaksoa, jonka jossakin niäärin vaih
televa pituus on n. 11.5 vuotta.

Komitea suoritti myös laskelmia Kalkkisten alueella sademäärien
aluearv.oj en jaksollisuudesta käyttämällä alkuaineistona hydrografisemi
toimiston laskemia kuukausisummia ajanjaksolia 1907—1935. Tällöin
saatiin 7 kk:n, 12 kk:n, 30 kk:n ja 132 kk:n jaksot. Sadehavain
iioissa todettu 30 kk: n jakso nähtävästi esiintyy Saimaan vedeirkor
keuksissa 60 kk : n jaksona, mikä on selitettävissä siten, että sadejakso
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Jakson Pituus Jakson pituus

Kuva 8.
Saimaan vedeukorkeuksi’en kuukausikeskiarvojeu periodo
gramma vv. 1847—193;6 13 vuotta lyhyeuimillä jaksoilla

päättyy joka toinesi kerta oleellisesti samanlaisena aikana vuodeil
aikaan nähden.

Jos jaksollisuutta yritetään määrätä siten, että haetaan sellainen
jaksonpituus, joka eri kohdista havaintosarjaa otettuna antaa havain
toarvojen summaksi tällä jaksolla vakioarvon, saadaan Saimaan ve
denkorkeuksissa 58 vuoden jakso. Näin pitkästä jaksosta emme ha
vaitse riittävää merkkiä periodogrammasta, mutta 29 vuoden ja 19 ‘/
vuoden jaksojen pienin yhteinen jaettava on 5$ vuotta, mikä selitkiä
äskenmainitulla tavalla löydetyn , ,j akson” olemassaolon. Vieläpä 58
vuoden yhdeksäsosakin (77j3 kk) on köyrösti 1 öydettävissa, kun ote
taan huomioon jakson pituuden määröäinisessä mahdollinen epävar
muus, eikä myösköän vmmdesosa mainitusta jaksosta (11.o v.) 01C

periodograrnm ari perusteella kiellettävissä.
Älkuperöisestö havaintosarjasta poistettiin edelläluetellut jaksot

sinimuotoisina ja jäännöskäyrää tutkittiin uudelleen. Nyt huomattiin,
että tässä jäännöskäyrässä esiintyy sekä 6 v: n että 7 v : n jakso, joiden
kummankin amplituudi on noin 25 cm, mutta muoto ei ole sinikäyrän.
Ne voitiin kuitenkin rakentaa sinikäyristä puhtaasti matemaattisesti
ja ottaa siten huomioon. Alkuperäisessä periodogrammassa esiintynyt
76 kk: n jakso voi olla näiden vektorinen summa. Teorian mukaan
pitäisi näiden jaksojen ilmetä havaintosarjassa 42 (= 6 X 7) vuoden

Kuu%o’.’/ periodoyrammo’ ViasX peia9ic/mi7a

c,

0
0

8
0

c

0

/0

/0 /1 i2 /3V 02 .‘ 5 7 8 20 30 40 50 91

Kuva 9.
Saimaan vedenkorkeuksien vuosikeski
arvojen periodogramn;a vv. 1847—1936

10 vuotta pitemmillä jaksoilla.
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Kuva 10.
Sai;naa;i vedenkorkeusvaihtelut (yhtenäinen viiva) sekä 9 jakson nojalla lasketut

vedenkorkeudet (katkoviiva) vv. 1847—1936.

jaksona, mutta aineisto on ilmeisesti ollut liian pieni, jotta tämä voisi
näkyä.

Kuva 10 esittää sekä alkuperäisen havaintosarjan (yhtenäinen
viiva) että näistä 9 jaksosta rakennetun käyrän (katkoviiva), joiden
pitäisi Tast toisiaan.

Ennenkuin jatkamme tähän asti saadun tuloksen tarkastelua, viit
taamme erääseen Ruotsissa suoritettuun tutkimukseen, mikä käsittelee
oleellisesti samaukaltaista asiaa. R. LINDQVIST ön kirjoittanut väitös
kirjan ,% Treatise on reliable Predictions of Water Oonditions” (Tut
klinus vedenkorkeusvaihtelujeri luotettavasta ennustamisesta). Tässä
teoksessa hän käsittelee Vänern-järven vedenkorkeusvaihteluita ajalta
1807—1931, ja käyttäen ScmTSTERin menetelmää määrää jaksot ja
purtiiä todellisen ja lasketun vedenkorkeuskäyrän. Tutkija ei eroit
tele jaksoja ,,expeetaneyn” perusteella todellisiin ja mahdollisesti
satunnaisiin. Hän ottaa kaikkia periodogramman huippuja vastaavat
jaksot huomioon alajaksoineen. Näin hän saa kaikkiaan u. 130 eri
pituista jaksoa, jot1a jakaautuvat seuraavasti:

pituus < 0.5 v. lukumäörä 17
0. s—1 v. ,, 42

1—2 v. ,, 34
2—3 v. ,, 11

‘7 3—4v. ,, 7

A

3577—39
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pituus 4—5 v. lukumäärä 2
5—6v. ,, 2

Cv. ,, 14

Näin monien jaksojen löytäminen on käynyt mahdolliseksi ainoas
taan suorittamalla välillä löydettyjen jaksojen eliminoinnin havainto-
sarjasta. Pisin jakso on 116 vuotta ja seuraavat 49, 34 ja 21.s vuotta.
]\iainittakoon vielä, että LuSDQVIST on havainnut, että alkuosasta ha
vaintosarjaa aina vuoteen 1901 asti saadaan erään jakson pituudeksi
11 vuotta, mutta tätä vuotta myöhäisemmästä ajasta saadaan samalla
jaksolla pituudeksi 11.2 5 vuotta. Äivan sama jakson pituuden muu
tos on löydetty auringonpilkkujaksoissa aikaväleillä 1749—1901 ja
1901 : stä eteenpäin.

18 — ?•• 0 Cl

50F —T-•—

430&18. 70 •J0 •tQ I4Li8Q.

Kuva ii.
Vnern-järven vedenkorkeusvaihtelui (yhtenäinen viiva) sekä n. 130 ii eri jakso;;
nojalla lasketut vedenkorkeudet (katkoviiva) vv. 1807—1931 LINDQVISTiII mukaan.

Kuva 11 esittää Vönern-järven vedenkorkeuskäyriä havainnoista ja
lasketuista jaksoista kokoonpantuna. Käyrät pitävät yhtä niin suu
rella tarkkuudella, että suurin eroavaisuus niiden välillä on 3$ en;
ja keskivirhe ± 12 cm. J05 kummastakin käyrästä lasketaan vuosi
keskiarvot, on niiden välinen epävarmuus eli suurin eroitus 22 cm ja
keskivirhe ± 9.2 cm.

LTNDQVIST, jonka tarkoituksena on oli ui suorittaa alustavia tutki
muk$ia luotettavan vedenkorkeusennusteiun mahdollisuuksista, on sitä
mieitö, etu havaintokäyrä on analysoitava hönen käyttämällään tark
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kuudella, jotta voitaisiin toivoa tuloksia. Hän ei kuitei;kaan pidä saa-
maansa tulosta riittivänä, jotta sen avulla voitaisiin ennustaa Vänernjärven

vedenkorkeutta tulevaisuudessa, vaan pitää vä1ttäinttörnällä
eri tutkimusta siitä, minkälaisiin tuloksiin siinä päästään. Hänen tu
lostaan on pidettävä Täner;;j irven vedenkorkeushavaintokyrän ma
ternaattisena yhtälönä ko. aikavälillä. 130 eri pituisen jakson iuäärää -

minen on valtava työ, mutta se antaa kyllä jo käyrälle sen tarkkuuden,
joka olisi riittävä vedenkorkeuksien ennustamisessa, ja se pitäisi paik
kansa myös l’askuiss’a käytettyj en arvojen ulkopuolella.

LIDNQVISTiII iuenettely, hyväksyä kaikkia periodograrnrnan huippu-
kohtia vastaavat jaksot todellisiksi, on tuskin oikeaan tulokseen vievä
tässä asiassa. Saamme kyllä kauniin yhteyden todellisten ja laskettu-
jen arvojen välillä, mutta suurin merkitys on sittenkin sillä, iuiten
saatu tulos pitää paikkansa tulevaisuudessa. Tällä tavalla mukaan
tulevat tilapäiset elementit muodostavat näin suuresta ,,jakso “-mää
rästä huomattavan osan, ja vaikkakin ne yksityisinä olisivat pieniä,
niin summa saattaa aiheuttaa odottamattomia heilahteluja ulkopuo
lella laskelmien alueen, ja todellinen epävarmuus on todennäköisesti
hyvin paljon suurempi sen ulkopuolella kuin sisällä. J05 sensijaan
kykenemme rakentamaan muutamista harvoista jaksoista sellaisen käy
rän, joka pitää yhtä todellisuuden kanssa, vaikkapa huomattavastikin
heikommin, on meillä oikeampi kuva epävarmuudesta, ja saatu tulos
muodostaa jonkinlaisen rungon, josta juuri nuo satunnaisesti tapahtu
vat häiriöt aiheuttavat poikkeuksia.

Pikainenkin vertailu laskemiemme Saimaan käyrien ja LINDQvISTin
saamien Vänern-järven käyrien välillä osoittaa, että yhtäpitäväisyys
ei niissä ole edes samaa suuruusluokkaa. Mutta juuri senvuoksi
voimme hiukan arvostella, minkälaisiin tuloksiin tässä kysymyksessä
voidaan päästä. Kummassakin on ollut tarkoituksena tutkia äsiaa täy
sin matemaattisesti antamatta mahdollisen henkilökohtaisen mieli
piteen mitenkään vaikuttaa asiaan. Saimaan vedenkorkeustutkimuk
sessa on otettu huomioon vain se oleellinen osa, mikä selvästi tulee
esille, ja siten koetettu eliminoida satunnaisuuden vaikutusta. Käy
rien välinen ero on se virhe, mikä on odotettavissa todellisuudessakin,
jos tämän perusteella ruvetaan ennustamaan vedenkorkeutta.

Kun kiinnitämme huomiota käyrämme yksityiskohtiin, näemme,
että parhain yhtäpitäväisyys on vuosien 1896—1930 välillä, jossa käy
rien voidaan ainakin sanoa olevan samaa tyyppiä. Selitys tähän on
osaltaan siinä, että tälle ajanjaksolle ovat suuret vedenkorkeusvaihte
lut tunnusomaisia, ja laskelmissa sellaisten vaikutus on tuntuva. Eri
koisen suureksi tulee eroitus havaintosarjan alussa. SdHusTERin mene
telmä ei kykene ilmaisemaan jaksojen todellista pituutta aivan tark
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kaan toisten olemassaolevien jaksojen tähden ja senvuoksi virheet jak
sojen pituudesta tuntuvat enimmin havaintosarjan kummassakin
päässä. Tämä ominaisuus vähentää huomattavasti menettelyn käyttö-
mahdollisuuksia etupäässä ennustelua silmälläpitäen, sillä juuri ha
vaintosarjan lopussa pitäisi yhtäpitäväisyyden olla mahdollisimman
hyvän.

Kokeilimme myös, minkälaatuisia tuloksia antaisi sellainen menet
tely, että koko havaintoaineisto jaetaan kolmeen yhtä suureen osaan,
joista lasketaan erikseen muutamia jaksoja. Tulokset eivät olleet sel
laisia, että niiden perusteella saataisiin asiaan parannusta. Havainto-
sarjat olivat ilmeisesti liian lyhyitä, niin että jaksolliset elementit
eivät voineet päästä esille jaksottomien joukosta kyllin itsenäisinä.

Tuloksemme perusteella voitaneen sanoa, että Saimaan vedenkor
keushavainnoissa vuosilta 1847—1936 on matemaattista jaksollisuutta.
Tuloksen käytännöllinen merkitys sellaisenaan on sangen pieni.
Olemme saaneet jonkinlaisen rungon, jonka eri puolille ,,luonnon
oikullisuus” sijoittaa todelliset arvot. Jos tällä tavoin pyrimme ennus
tamaan vedenkorkeuksia, on meidän lähinnä selvitettävä, ovatko ne
ilmiöt, jotka näitä arvaamattomia poikkeuksia aiheuttavat, mitkään
analysoitavissa. Vuosien 1899—1900 suuren tulvan aiheuttivat suuret
talvisateet ja jälkimäisen vuoden lyhyt ja lämmin lumensulamiskausi
sekä kevään ja kesän kylmyys ja pilvisyys, jotka pienensivät haihtu
mista. Voim;ue odottaa, että jos kykeneiume selvittämään näissä teki
jöissä ilmenevän jaksollisuuden, on meillä mahdollisuus pienentää
luonnon ,,oikullisuuden” vaikutusta. Mutta ennenkuin tästä kysy

myksestä voidaan sanoa varmuudella mitään, vaatii asia perusteellisen
tutkimuksen ja riittävän pitkäaikaisen havaintoaineiston.

Luotettavia sademäärä-, lämpötila- ym. ilmatieteellisiä havaintoja
on meillä olemassa huomattavasti lyliyemmältä ajalta kuin vedenkor
keu.shavaintoja. Mutta on todeimäköistä, että näistä tekijöistä rlittä
vätkin tiedot lyhyemmältä ajalta juuri siksi, että ,vedenkorkeus on
i uppuvainen kaikst n u’t i ‘ dnkorkeusarvot ovat lisaksi rnppu
vaisia niitä edeltävistä arvoista. Näin ei ole samassa määrin asian laita
edellömainittuihin ilmastollisiin tekijöihin nähden. On mahdollista,
että meillä käytettävissä olevat vedenkorkeushavaintosarjat ovat vielä
liian lyhyet, jotta niissä oleva jaksollisuus olisi voinut tulla esille,
joko sen vuoksi, että se on laadultaan erittäin monimutkainen, tai että
tilapäiset häiriöt ovat jaksollisiin elementteihin nähden liian suuret.
Jälkimmäisessä tapauksessa ei luonnollisesti olisi mitään käytännöl
listä merkitystä jaksojen määräämisellä. Edellisessä tapauksessa voi
ilmastollisten tekijäin jaksollisuus selvittää asiaa.
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Ii. Vedenkorkeuksien sekuläärisistä muutoksista.

Vedenkorkeuksissa tapahtuneitten sekulääristen muutosten selvit
tämiseksi tulisi olla käytettävissä riittävän pitkäaikaisia vedenkorkeus
havaintoja, jotta j aksollisuuden aiheuttamat muutokset voidaan pois
ta. Verrattain pitkiä sarjoja on Suomessa tosin vain muutamilta vesi
asteikoilta. Koetamme kuitenkin näiden nojalla asiaa tutkia.

Taulukossa 5 on esitetty hydrografisen toimiston laatimat yhteen

vedot keski-yliveden, keskiveden ja keski-aliveden korkeuksista (5-vuo-
tiskeskiarvot) sellaisilta vesiasteikoilta, joilta on saatavissa verraten
pitkät havaintosarjat ja joissa lasku-uomassa tapahtuneet ;nuutoket
ovat todennäköisesti olleet vähäisiä. Järviköyhistä vesistöistä on saa
tavissa vain verrattain lyhytaikaisia havaintoja, mutta vertailun
vuoksi on eräitä tällaisiakin sarjoja otettu taulukkoon mukaan.

Taulukko 5. Keski-ylivsi (MHW), keskivesi (MW) ja keski-alivesi (MNW)
eräillä hydrografisen toimiston vesiasteikoilla.

Vesiasteikko Havaintokausi

51 55 56—60 61—65 66—70 212526--3031--35

Häihä, ylä

— MHW 304 305 295 333 323 307 303 311 330 317 316
MW 241.s 250 24$ 266 266.2 244.z251.2 254.4265 259.2 269.2.
MNW 192 202 202 221 207 202 210 214 217 212 221
MHW 346 353 355 369 324 384 343 352 319 321 360 345 326Neikoo MTV 217 214 9 20$ 4 217 20$ 220 9 210 1207 9 201 b 20$ 7214 6211 S 220 3y a MNW177 170 167 17$ 167 175 163 1E39 163 165 171 171 170

7•. MHW 425 414 424 390 1444 402 411 330 335 419 405 335kion- MW 235.4270.6 234.9 276.8 292.s 274.6 270.0 269.3 27$.o 235.0 279.7 290.5lahti,ya !MNW 226 213 234 227 238 21$ 224 223 230 234 231 230

K •

329 ‘335 315 315 29$ 353 325 325 301 313 333 320 31$onnus
272 5 272 9 266 3 246 3253 6 244 7 269 7 25$ 1 24$ 3246 o256 o 267 6 260 ‘ 269 t)i a
225 233 226 201 219 206 227 210 205 208 224 226 219 226

Lauritsala
363 380 396 405 396 401 376 376 379 42$ :425 366 363 367 42$ 407 398
329 3367 36$ 9 365 71 $ 365 3344 6 350 341 S 3$5 i 3799 32$ 7 333 0 335 330 93b8 1 362
297 290 334 323 339 322 307 323 308 350 335 239 303 302 341 326 331

MHW 227 226 1251 213 213Imnas IJIV 102 a103 51201 11$ 6 1171jalvi MNW 42 (50) 62 1 54 50
MHW ‘25$ 295 270 270 254 262 273 273 273

$äviä, yli MW 224.8236.9 223.6 219.1 217.2 224.6 23361223.2234.6,
MNWI 201 209 196 139 197 202 207 194 201
MHW1 300 272 273 261 270 231 277 232

Kolu, ala MW 252.s 237.s233.2232.1236.3 246.9242.7:241.1
IMNII: 1 227 211 206 1212 215 222 215 2i2
MHIV 276 23$ 27$ 264 266 323 290 275 269 270 296 29$ 301‘
MTV 241 0 244 1 232 7 2278 231 3 25$ 245 $1227 1 231 1 230J 251 249 920d
MNW214 205 139 202 1199 220 208 1139 204 204 215 20$ 206
MHWI 202 147 :155 143 176 202 190

Pemo yla Till 125 977 10391009121s 12211111
MNW $4 51 6$ 67 $7 $0 72
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237 292 23O 3M 41 3O8
105.0 113.4 106.1 115.8 115.6 1O7o

50 58 54 47 43 ••3L

Kun vesimiiirämittauksia ei ole varhaisemmilta ajanjaksoilta, oii
uoman muutosten selvittäminen vaikeaa. iloman syöpymisen vaiku
tusta voidaan mahdollisesti jossain määrin poistaa muodostamalla ryh
mäkeskiarvoja useiden vesiasteikkojen lukemista, sillä jos jollakin
vesiasteikolla uoman sypyminen on alentan ui vedenkorkeuksia nk
vaintokauden aikana, voi uoman täyt tym inen jollain toisella vesiastei
kolla vaikuttaa vast akkaiseen suuntaan Uoin an muutoksiin nähden
voidaan kuitenkin Ii uom auttaa, cii ii j ii iven 1 uusuassa syöpyminen on

leistmp kuiii litiliinmeri, j luin tt siisitikot tavallisesti sijaitse
vat järvissä, on odotettavissa, että ryhmäkeskiarvoissakin tämä tulee
esille.

Taulukon 5 noj ali a ei 5-vuotiskesluarvoissa voida havaita mitään
selvää tendenssiä. Suurimmat arvot, jotka taulukossa on painettu liha
valla, ovat yleensä esiintyneet viisivuotiskaudella 1896—1900. Suuret
tulvavuodet 1898 ja 1899 sisältyvät tähän ajanjaksoon. Jos iuäärä

ään 5-vuotiskausien keskiarvot kaikilta niiltä kuudelta vesiasteikolta,
joilla havaintoja on ainakin 60 vtiodelta, saadaan taulukossa 6 iuai
nitut arvot.

vesiasteikko II a v a i II t 0 k a 11$ i

51—5556—6061 —65 66—70

Valkia
koski, ala

MHW 294 275 297 261 280 334 325 281 286 298 300 317 304
MW 231.8 208.4 212.9 190.6 221.6 239.1 241.1 212.1 226.5220.4 224.6 238.0 229.4
MNW 177 159 141 146 173 190 192 173 179 174 17$ 190 181
MHW 326 Sh 324 332 324 321Harras

1 MW 247 3 248 7 249 $ 255 9 257 4 260 1
C0$ 1, a MNW 214 217 220 222 226 229

MHW 24$ 216 191 192 203 205 209 200
Simo, ala MW 154.2147.9125.7 135.6 130.3 134.5 139.9 137.5

MNW 106 98 83 89 88 73 95 8$
MHW 1 303 296 272 269

Skatila MW 125.7 137.2 135.4 128.7
1l1NW 52 63 56 40

Peli MHW J$2 196 186 187
?‘ MW 89.4 95.4 95.6 96.5ola MNW 35 46 49 44

MHW 336 412 352 357
Tynkä MW

:
152.0 169.5 163.4 173.21

MNW : 103 113 100 10$
MHW 211 182 187 fd 171 191 172 181

l’luasjärvi MW
:

115.2 102.0 97.3 96.7 103.0 109.6 105.6 118.6
MNW 66 45 53 51 55 63 5$ 65
MllW 146 119 127 iöE iW 126 104 164

Vaala MW : 67.8 56.4 53.9 47.7 55.0 59.7 53.0 1098
MNW 117 104 111 10$ 114 117 111 119

Kemi
MHW
MW
MNW

293
111.2

58

30$
122.7

50
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Yhteenvedossa on myös esitetty MHW :11, MW :11 ja MNW: ii. jär
jestysluvut suurimmista arvoista lähtien. Tulokset osoittavat, että var
sinkin viime vuosikymmenen tulvat ovat olleet huomattavan suuria
joskaan eivät yhtä ajanjakson 1896—1900 arvoja. Mutta suhteellisen
suuria tulvia 011 sattunut myöskin 1870—80 luvulla ja vuosisadan
alussa. Kuvassa 12 on ryhmäkeskiarvot esitetty aikadiagrammassa ja
havaitaan käyrissä selvää jaksollista aaltoilua.

cm

V)

300

OÄI)

240

Jos vastaavalla tavalla määrätään kolmehiatoista vesiasteikohla kes
kiarvot 40-vuotiskaudelta 1896—1935 saadaan seuraavat arvot:

Taulukko 6. Vedenkorkeuksien rylirnäkeskiarvot kuudella vesiasteikolla
vv. 1876—1935.

MHIV MW MYI4T

Ajanjakso Järjestys- J3rjty
Keskiarvo luku Keskiarvo Keskiarvo

1876—80
1881—85
1886—90
1891—95
1896—1900
1901—05
1906—10
1911—15
1916—20
1921—25
1926—30
1931—35

346
339
335
323
37$
352
335
320
326
356
349
339

5
6
9

11
1
3
$

12
10

2
4
7

264.1
252.6
254.1
254.0
277.7
268.3
249.0
251.3
255.;
270.7
268.0
270.3

6
10

8

4
12
11

7
2
5
3

218
203
217
213
233
221
20$
213
217
22$
224
224

6
12

7
10

1
5

11
9
8
2
3
4

:-----------

•d

—-
-‘ \• --

/O% M/YW -€

/•%%

/880 /890 /900 /9/0
Vu03/

/920 /930

Kuva 12.
Taulukossa 6 esitetyt 5-vuotiskeskiarvot (MEW,

MW ja YNW) vv. 1876—1935.



Taulukko 7. Vedenkorkeuksien ry1;mkeskiarvot 13 vesiasteikolla
vv. 1896—1935.

= MHW MW MNW
Ajanjakso

rvo

1896—1900 315 1 (1) 220.8 1 (1) 185 1 (1)
1901—05 291 3 (3) 211.4 4 (4) 172 5 (5
1906—10 281 6 (6) 198.6 8 (8) 165 $ (8)
1911—15 26$ 8 (8) 199.4 7 (7) 169 7 (7)
1916—20 27$ 7 (7) 203.9 6 (6) 172 6 (6
1921—25 299 2 (2) 214.5 3 (2) 179 2 (2)
1926—30 289 5 (4) 211.1 5 (5) 174 4 (3)
1931—35 289 4 (5) 219.9 2 (3) 177 3 (4)

Sulkurnerkeissä ovat j ärj estysluvut, huornioonottaen taulukossa 6
esitettyjen asteikkojen keskiarvot ajanjaksolla 1896—1935.

Kaikki taulukossa 5 mainitut vesiasteikot huomioorrnttaen saadaan
20-vuotiskaudella 1916—1935 vastaavasti seuraavat arvot:

Taulukko 8. Vedenkorkeuksien ryhmäkeskiarvot taulukossa 4 esitetyillä
vesiasteikoilla ry. 1916—1935.

MHW MW JVLNW
Ajanjakso tiJeskisJ Jijis- tärjestys

Keskjarvo luku Keskiarvo Keskiarvo luku

1916—20 270 4 (4) 182.z 4 (4) 145 1 (4)
1921—25 292 1 1) 194 1 2 (1) 154 1 (1)
1926—30 281 2 (2) 191.4 3 (3) 149 3 (2)
1931—35 279 3 (3) 197.6 1 (2) 150 2 (3)

Suikumerkeissä ovat, j ärj estelyluvut huomioonottaen taultlkossa 6
esitettyjen asteikkojen keskiarvot ajanjaksolla 1916—35.

Verrattaessa taulukoissa 7 ja 8 esitettyjä järjestyslukuja taulu-
kossa 6 esitettyjen keskiarvojen nojalla määrättyihin, vastaavien ajan-
j aksoj en arvoihin, havaitaan yhdenmukaisuutta. Tämä osoittaa, että
taulukossa 6 esitetyt jirjestys1uvut kuvaavat varsin suuressa määrin
yleisiä olosuhteita suurilla ja järvirikkailla vesisäylillä. Näin ollen
voimme todeta, ett% ne johtop66tökset, jotka edellä teimme taulukon 6
arvoa en nojalla, voidaan yl elsI 66.

Lis6ksi olemme m uodost a ireet peräkkäisiä keskia rvoja, joista on
saatavissa v6hint6ä;i kaksi 20-, 3t)- tai 40-vuotisia keskiarvoa. Keski
ylivettä koskevat tulokset on esitetty taulukossa 9. Tällaisissa keski
arvoissa saadaan 1 oisist aan eroavia tuloksia, jos sarj oj en alkamisvuosi
111 uutetaan. T6 m 611 huomioonottamiseksi on taulukossa i esitetty kaksi
sarjaa tällaisia keskiarvoja. Toiseil sarjan alkamisvuosi on 5 vuotta
invohäisempi kuin ensimmäisen.

Lisäksi on taulukossa 9 esitetty ryhinäkeskiarvoja niiltä vesiastei
koilta, joilta on saatavissa tiett) a vastaavilta aj anj aksoilta.



57

Taulukko 9. Peräkkäisten 20-, 30- ja 40-vuotiskausien keski-ylivesi eräillä taulu.

kossa 4 esitetyillä vesiasteikoilla.

K e Skl -ylive si eri alueilla

z
Ajaujaksot

a

ii. s

1 2 4 5 6 7 8910111213
20-vuotiskaudet (1—5) (1—8)

1851—70 386
1871—90 387324356277282 325
1891—1910 400 325 351 289 305 412’315273 334 334
1911—30 3913i73362833003973i5266 326 326

(1—ö’)il-—13)
1856—75 394
1876—95 383316350274278413 336
1896—1915 396 326 350 289 307 409317272 277 212 187 124 291 346 289
1916—1935 400 321 338 29i305 399 3l9270 278 204 179 127 323 342 289

30-vuotiskautiet (1—6)
1876—1905 398 324355 285295 417 346
1906—1935 388 318 337 285298 398 337

(15)
1871—1900 392 324 355 282 290 329
1901—1930 393 320340 283’301 327

40-vuotiskaudet
1851—1890 387
1891—1930 395

1856—1895 389
1896—[935 398

Taulukossa 10 on vastaavat keskivettä koskevat ja taulukossa 11
keski-alivettä koskevat arvot.

Jos tarkastetaan yksityisten alueiden keski-yliveden arvoja taulu
kossa 9, ei yleensä voida havaita muutoksia tapahtm;een tulvatilan
teessa. Mikäli joissakin arvoissa näyttää samaan suuntaan tapahtuvaa
kehitysta esiintyneen, samaa vesiasteikkoa koskevat muut laskelmat
voivat osoittaa t5märi olevan vain satunnaista. Niinpä esim. ajanjak
soen 1851—1930 ja 1856—1935 peräkkäiset 40-vuotiskeskiarvot Lau
ritsalan asteikolla osoittavat 8—9 cm n lisääntymistä keski-ylivedessä,

mutta esim. ajanjakson 1876—1935 peräkkäiset 30-vuotiskeskiarvot
10 cm: n vähenemistä. Samoin esiin. Vääksyn ala-asteikon peräkkäiset
20-vuotiskeskiarvot ajanjaksoila 1876—1935 osoittavat lisääntymistä,
mutta vastaavan ajanjakson peräkkäiset 30-vuotiskeskiarvot muuttu
matonta keski-vlivettä.

Nerkoon ja Ahkiolahden vesiasteikoilla näyttää vähäistä keski-yli-

3577—39 8
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Taulukko 10. Peräkkisten 20-, 30- ja 40-vuotiskausien keskivesi taulukossa $
esitetyffli vesiasteikoilla.

Keskivesi eri alueilla

Ajaujaksot

-c
i
r—

e: n

1 2 345 78910111213
20-vuotiskaudet (1—5) (1—8)

1851—70 30
1871—90 • 3582602142362111 256
1$91—1910 359 255 212 241 229 278256 226 259 257
1911—30 355 258 209 241 228 278 258 226 258 257

(1—6)(1—13
-1856—75 361 1
1876—95 35025321223420$2$0 256
1896—1915 357 256 210 241 230 277257 224 239 141 103 57 109 262 20$
1916—1935 362 264 214 246 22$ 283262 230 242 136 109 69 115 266 212

30-vuotiskaudet (1—6)
1876—1905 361 257 214 240 219 281 262
1906—1935 352 258 211 240 225 279’ 261

(1—5)
1871—1900 360259214239217 25$
1901—1930 354 256 209 239 227 257

40-vuotiskaudet
1851—1890 354
1891—1930 357

1$56—1$95 356
1 1$96—1935 1359

veden alenernista tapahtuneen. Sekä 20- että 30-vuotiskeskiarvojen
mukaan keski-yliveden aleneminen on toistakymmentä senttirnetrili
huolimatta siitä, että keskivesi on pysynyt ikimäärin muutturnatto
mana. Keski-alivesi taasen näyttää Nerkoossa hieman alentuneeri liii
pysyneen muuttmnattomana, mutta Ähkiol ii hdessa nousseen.

Ryhmakeskiaivoi lim nähtien ei myoskaim voida havail a mii aan
yleistä muUt 1 11111 lxi fl denssiö.

Tassä on syyt ö kun iiit1 ii ii Ii uomiota erikoisesti keskial iveden arvoi
hin. Niissä ei voida yleensä havaita alenemista yhtä vähän kuin yle
iiemistäkään, lukuunottamatta vähäisiä muutoksia joillakin vesiastei
koilla. Kun uoman syöpymisen tai liettymisen vaikutus olisi toden
näköisesti havait.tavissa etenkin aliveden korkeuksissa, osoittaa tämä,
että vesiväylissä ei ole tapahtunut kovin suuria muutoksia. Joka
tapauksessa vedenkorkeuksissa havaitut muutokset taulukossa 5 esi
teh ilki ‘esiasteikoi1l 1 o-a1 min ihaisma, etta niiden peiusteelh ei
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Taulukko 11. Peräkkäisten 20-, 30- ja 40-vuotiskausien keski-alivesi taulukossa $
esitetyillä vesiasteikoilla.

Keski-alivesi eri alueilla

-,

3U1)1SOt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213
20-vuotiskaudet (1—5) (1—8)

1$51—70 311
1871—90 323 220 173 203 156 214
1891—1910 321 212 169 204 182 227 208 199 217 215
1911—30 31$ 219 168 208 180 230 213 200 219 217

(1—6)(1—13)
l$56—75 322
1876—95 315 213 171 199 155 225 213
1896—1915 319 213 16$ 205 184 226 210 198 214 94 54 110 55 219 172
1916—1935 325224169208181231216201216 91 60115 44 223 176

30-vuotiskauclet (1—6)
1876—1905 324 215 170 204 167 226 21$
1906—1935 315218168204179229 219

(1—5)
1$Z1—1900 325 219 172 205 164 217
1901—1930 31621&1672051$1 217

40-vuotiskaudet
1$51—1$90 317
1891—1930 319

1856—1895 31$
1$96—1935 322

voida viittää tulvatilanteessa tapahtuneen sekuläärisiä muutoksia.
Samaan tulokseen on tullut myös HALLAK0RPI (1936 a) astaavanlai
sissa vertailuissaaii.

Taulukossa 5 esitettyyn aineistoon nähden on huornautettava, että
siinä esiintyvät pääasiassa vain järvirikkaat ja suuret vesistöt. Osa-
alueilla tapahtuvat mahdolliset muutokset yleensä tasoittuvat älem
pana vesiväylällä, niin että edelläolevat tulokset eivät oikeuta teke
mään sellaisia johtopäätöksiä, että tulvatilanteessa ei olisi tapahtunut
muutoksia. Ne kuitenkin osoittavat, että muutokset tällaisiin vesi
väyliin nähden — olivatpa ne mihin suuntaan tahansa — ovat olleet
yleensa vähäisiä.

Vänern-järven säännöstelysuunnitehuaa laadittaessa suoritettii;i
matemaattis-tilastollinen tutkimus siitä, ovatko vedenkorkeudet jär
vessä 120-vuotiskaudella 1807—1926, jolta ajalta oli saatavissa sään
nöllisiä vedenkorkeushavaintoj a, muuttuneet suuntaan tai toiseen. Tut
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kimuksessa (ÖSTLIND 1927) havainnot on ryhmitetty 30 : een 4-vuoti
seen jaksoon ja näiden nojalla on määrätty se suora aikadiagram
massa, joka lähinnä kuvaa vedenkorkeuksissa vuosien kuluessa tapah
tuneita muutoksia. Tämän suoran tulee täyttää ehto, että havaittujeia
ja suoran avulla inäärättyjen arvojen erotusten neliösumma tulee mi
niiuiksi. jos x on ajan muuttuva arvo, on suoran yhtälö:

(6) y = a + bx

bl21vC_(n+1)El
— n(n2—1)

El (n+1)b
a =—— —

______

n 2
y = vedenkorkeus
v = havaintoarvon järjestysnumero

= v : s havaintoarvo
n = havaintojen määrä

Suoran lisäksi tutkimuksessa on myös määrätty vastaavat ehdot
täyttävä paraaheli-käyrä.

Yhtälöt ovat matemaatti.sesti täysin päteviä vain siinä tapauksessa,
että havaintoarvojen välinen aika on vakio.

Paitsi vuosikeskiarvoille, suoritettiin laskelmat myös kesä—heinä
kuun kuukausikeskiarvoille. Saadut yhtöl öt ovat:

Vuosikeskiarvot:

suora, y = 44.4zs —0.0092391

paraabeli, y = 44.307$ + 0.o222s2x—0.ooror68x2

Kesä—heinäkuun keskiarvot:

suora, y=44.6zoo—0.00szsox
paraabeli, y = 44.s + 0.oi4soax—0.000zsI3x2

= 1 vastaa 4-vuotisjaksoa 1807—1810 ja y vastaavaa vedemikoi
keutta, ; 30 vastaa ne] ivimot isjaksoa 1923—1926.

Yht al oist a saada a mm, am 1 amal km X : 11 t arvot 1
/2 5 1 / 2 ja 0 2’

ko. ajanjakson al nssa keskel 1 ii ja lopussa seuraavat arvot

Keskikorkeus yhtälöideis mukaall

Havaittu keski-
korkeusilissa keskella lopussa

\‘ itosikoskiarvo
4uora 44.17 4433 44.19
Pataaheli 44.32 44.41 44.04

Ktsii heinäkuu11 keskikorkeus
,U019 4167 4453 4440

Painabeli 44.55 44.59 41.29
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Laskelmat osoittavat sekä suoraan että paraabellin nähden veden
korkeuksilla olevan alenevan suunnan. Erotus liavaintokauden alku-
ja loppuarvon välillä On vuosikeskiarvoissa kummassakin tapauksessa
0.28 m. Kesä—heinäkuun keskikorkeuteen nähden on aleneminen suo
raha 0.27 m ja paraabelilla 0.26 m.

Keskivirhe, joka rasittaa laskelmassa saatua erotusta suoran alku-
ja loppuarvojen välillä, on n kertaa kaavassa esiintyvän suureen 1)
keskivirhe u (b).

1 101

(7) i (b, = ±
(n— 2) (n2—1), jossa

(1 ± 1 El2 b2(n2—l)
n nJ 12

i (1) tarkoittaa havaintoarvojen hajontaa suoraan nähden eli ha
vaintojen keskipoikkeamaa. Keskivirhe edellä esitetyissä laskelmissa
suoraan nähden on kummassakin tapauksessa ± 0.20 in.

Tutkimuksessa on vielä laskettu vastaavasti suoraviivaiset muutok
set 40-vuotiskausille. Kesä—heinäkuun maksiiuikorkeuksille on saatu
seuraavat arvot:

Ajaojakso Alussa Lopussa Erotus

1807—1846 44.665 44.895 + 0.230+0.216
1847—1886 44.792 44.698 — 0.094+0.221
1887—1926 44.630 44.718 + 0.088±0.108
1807—1926 44.791 44.675 — 0.116+0.105

Muutos on siis eri ajanjaksoilla ollut erilainen. Koko havainto-
kauteen nähden laskelmat osoittavat alenevaa suuntaa. Tutkimuksessa
ei kuitenkaan haeta syitä tähän, todetaan vaiii se. Mielenkiintoista on
havaita, että ei ollut kulunut vuottakaan tutkimuksen julkaisemisesta,
kun Vänernin vedenkorkeus ylitti kaikki 120-vuotiskaudella 1807—
1926 havaitut korkeudet. Myöskin vilsivuotiskauden 1927—1931 vuosi
keskiarvoista laskettu keskivesi samoinkuin kesä—heinäkuun arvoista
saatu keski-arvo ylitti kaikki aikaisemmat havaitut vastaavat arvot,
edellinen vastaavan suurimman arvon 0.14 in :hlä ja jälkimmäinen 0.o
114: ilä. On huomattava, että selostetussa tutkimuksessa ei pidetä las
kelmia riittävinä, jotta niiden nojalla voitaisiin arvioida vedenpinnan
alenemista tulevaisuudessa.

Sovellamme edellä esitettyä suoravlivaista menettelytapaa Laurit
sahan asteikon havaintoihin 90-vuotiskaudella 1847—1936. Tällöin x
on vuosien lukumäärä alkuhetkestä lähtien ja summa-arvo () on
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määrättävä arvosta v = 1 arvoon v = 90. Eri vuosien yliveden inu
kaan saadaan seuraava yhtälö:

y = 379.z + 0.253x

Tämä osoittaa y : liä, joka tarkoittaa Lauritsalan asteikkolukemaa,
olevan lisääntyvän arvon. Lisäystä saadaan 90 vuodessa 22.5 cm. Yli-
veteen nähden käytetty kaava ei ole täysin pätevä, sillä havaintoarvo
jen välinen aika ei ole täysin vakio. Täsmällisen kaavan käyttäminen
johtaisi kuitenkin pitkällisiin laskutoimituksiin ilman, että saavute
tulla tarkkuusvoitolla on merkitystä.

Erotuksen keskivirheeksi saadaan ± 6.9 cm.
Jos vastaavalla tavalla määrätään Lauritsalan aliveden muutosta

kuvaava suora, saadaan:

y = 311.3 + 0.izox

Älku- ja löppuarvon eroitukseksi saadaan 15.i ± 12.i cm. Näinä
tulokset osoittavat nousevaa suuntaa. Keskivirheitten suuruus osoit
taa ainakin mitä aliveteen tulee, että noususuunta on sangen epä
varma. Tuloksiin vaikuttavat suuresti vuosikymmenen 1851—186t)
poikkeuksellisen pienet arvot.



Iv. Tulviin vaikuttavista tekijöistä ja niissä
tapahtuneista muutoksista.

Ä. Ilmastollisten tekij öitten vaikutus
purkautumissuhteisiin.

12. Sade- ja 1umimr.

Vesivävlillä virtaavat vesimäärät saavat alkunsa pääasiallisesti sa
teistä. Vesirnäärissä tapahtuvat vaihtelut riippuvat joko suoranaisesti
sademäärissä tapahtuneista vaihteluista tai siitä, että kiinteässä mm)
dossa maahan tullut sade vapautuu vasta pitkän ajan kuluttua vir
ratakseen vetenä vesiväylille. Purkautumisvaihteluihin vaikuttavat
lisäksi monet muut ilmastolliset tekijät, kuten haihtuminen sekä sateen
laadusta riippuva vesien kokoontuminen vesiväylille. Tässä rajoi
tumme aluksi käsittelemään pääasiassa sateita. Meillä Suomessa o
lumisateilla, joita pohjoisosassa maata tulee n. 30 % ja eteläosassa
n. 20 % vuoden sadekorkeudesta, mitä suurin merkitys vesistöjen pur
kautumisvaihteluitten ja tulvien aiheuttajana, joten käsiteltäessä sä-
teitten osuutta tulviin on syytä eroittaa pääasiassa vesisateista ja
lumisateista aiheutuneet tulvat.

Suomen ilmastossa tulee näkyviin sekä läntisen valtameren että
itäisen mantereen vaikutus. Skandinavian korkea vuoriselänne kat
kaisee huomattavassa määrin meri-ilmaston vaikutuksen. Eri vuoden-
ajat ovat kuitenkin tässä suhteessa erilaisia. Pohjois-Ätlantilla muo
dostuu O-olf-virran vaikutuksesta yhä uusia sadetta aiheuttavia mä
talapainekeskuksia, jotka liikkuvat itäänpäin ja saapuvat maahamme
joko Keski-Euroopan kautta tai Skandinavian yli. Ne merituulet,
jotka tulevat Skandinavian vuoriselän yli, menettävät kosteutensa jo
siellä ja maahamme saapuessaan ovat vähäsateisia. Toisin on sen
sijaan laita niitten tuulien, jotka kiertävät Atlantilta Keski-Euroopan
kautta maahamme. Maasto siellä on verraten alavaa, joten merituulet
matkallaan menettävät vain osan kosteudestaan. Kohdatessaan Suo
meen saapuessaan esteitä, kostea ilma kohoaa ja jäähtyy aiheuttaen
sateita. Kun maassamme ei ole mitään huomattavia vuoristoja, sateit
ten jakaantuminen on suhteellisen tasaista moneen muuhun maahan
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verrattuna. Mm. järviylängön eteläreunalla meillä kuitenkin huoma
taan korkeussuhteiden vaikutusta sademääriin. Vielä selvempäuä se
ilmenee Pohjois-Suomessa vaarojen rinteillä (HEIKINHEIMO 1920) . Sa
detta aiheuttavien tuulien saapuessa eritoten ete1ästi päin, Etelä-
Suomi muodostuu runsassateisemmaksi kuin Pohjois-Suomi.

Erittäin käy valtameren vaikutus maamme sateisiin näkyviin tal
vella, jolloin Pohjois-Ätlantin matalapainealue yleensä on voimak
kaimmillaan. Tällöiu, maau ollessa lumen peitossa ja ilman lämpö-
tilan ollessa alhaisen koko Itä-Euroopassa, haihtuminen mantereella
on vähäistä. Mlantilla tapahtuvan haihtumisen ohella myös Itäme
rellä tapahtuu talvella haihtumista runsaammin kuin maalla, ja tällä
haihtumisella on myös osuutta talvisateisiimme. Johtuen talvisateitten
merellisestä alkuperästä, etelärannikolla sataa talvisin enemmän kuin
sisärnaassa.

Vielä keväälläkin olosuhteet suuresti muistuttavat talven olosuh
teita, mutta kesällä tilanne huomattavasti muuttuu. Tällöin maalla,
lämpötilan nopean koho’amisen ansiosta, haiht.uminen on suhteellisen
runsasta ja huomattava osa sateista saa alkunsa maalla tapahtu
vasta haihtumisesta. Tämä maalta tapahtuvan haihtumisen osuus suu-
renee siirryttäessä rannikolta sisämaahan. Kesällä myöskin ilman-
paine on suhteellisen tasaisesti jakaantunut, joten ei ole enää samassa
määrin olemassa kuin talvella sitä tekijää, joka aiheuttaa voimakkaan
ilmavirtauksen Ätlantilta maahamme. K esöllö sateitten j akaantumi
nen onkin toisenluontoinen kuin talvella. Tällöin sataa sisämaassa
enemmän kuin rannikolla. Syksyllä rupeaa taas sateitten alkuperässä
meren vaikutus kasvamaan.

Itäisen mantereen osuus ilmastoomme on pääpiirteissään seuraavaim

läinen: Talvella se on kylmän tuoja ja kun sääsuhteet mantereella
ovat tällöin tasaiset, se vaikuttaa myöskin meillä, eritoten sisärnaassa,
lämpötilavaihteluita tasoittavasti. Kesällä mantereella kehittyy sykloo
m ja Kun mantereen lampiamistn johdosta siella snIy ui l ii ip um

keskuksia, jotka vetövät läheisiitä valtarneril tä puoleeusa viileö ö ilmaa,
töinä vomustuti aa meillä pohjois— a luodetuulia.

\Tuodeii sadeinääriimi jakaaiiiuminen maaim eri osissa ilmenee ku

vassa 13 olevasta, KORHoSEN (1937) laathnasta sadekartasta. Kuten

siitä näkyy, vuotuinen sadekorkeus maan runsassateisimmissa sen

cluissa etelärannikolla on n. 750 mm ja sadeköyhimmissä maan poh

joisosassa n. 400 mm. Huomautettakoon kuitenkin, että tiedot Poh
jois-Suomen sadesuhteista voivat olla jossain määrin liian alhaisia,

koska sadeasemat sijaitsevat yleensä vain laaksoissa. Sadeasemaverkko

on siellä myös kovin harva.
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Tarkastam;ne aluksi sademäärien vaihteluita. Tarkastelun lähtökoh
ana käytämme ilmatieteellisen keskuslaitoksen sadehavaintoja kym

meneltä sellaiselta sadeasemalta, joilta on saatavissa tietoja 50-vuotis-
kaudelta 1886—1935. Asemat ovat: Kajaani, Oulu, Vaasa, Tampere,
Maarianhamina, Helsinki, Jyväskylä, Viipuri, Kuopio ja Sortavala.
Näiden kymmenen maan eri puolilla olevan aseman keskiarvot kuu
kausittain on esitetty taulukossa 12. Äikaisemmat arvot, jolloin mit
tausvälineissä ei ollut NIPHERin suojuksia, on korjattu suoritettuihiri
erikoistutkimuksiin nojautuen (KoRHoNEN 1921). T.aulukoissa 13 ja 14
on lisäksi esitetty vastaavat arvot kahden sadeaseman, Helsingin ja
Kajaanin, havaiimöista.

Jos verrataan taulukon 12 vuosisummia keskenään, voidaan niissä
havaita vaihtelua. Suurin arvo (759 mm v. 1898) on 158 % pieniin
mästä arvosta (479 mm v. 1913). Keskiarvoon verraten äärimmäiset
arvot ovat 123 ja 78 %. Kuvasta 14, jossa on piirretty taulukkojen
12—14 havaintojen noj alla eri vuosien suhteellisten sadesummien lu
kuisuutta esittävät käyrät, käy ilmi, että esim. kerran kymmenessä

Kuva 13.

Suomen sadekartta Koanossn mukaan.

3577—39 9
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vuodessa on odotettavissa sellainen vuosisumma, jolloin kymmenen
aseman keskiarvossa saavutetaan tai ylitetään 115 % keskimääräisestii
arvosta. Poikkeamat eivät siis ole kovin suuria. Runsas- ja väliä
sateisten vuosien jakaantuminen ei tapahdu tasaisesti, vaan kuten
taulukon 12 arvoistakin voi havaita, usein esiintyy 2—3 runsas- tai
vähäsateista vuotta peräkkäin. Tällaisia runsassateisia jaksoja ovat
olleet esim. vv. 1898—99, 1902—03, 1923—24, 1927—28, 1934—35.
Viime aikoina ovat runsassateiset jaksot olleet tiheässä.

0

:c

5
0

5
0

0
5

Kuva 14.
Sadernäärien (suhteelliset arvot) lukuisuutta kuvaavia käyriä

sekä Helsingin () ja Kajaanin (3) havaintojen mukaas

Jos verrataan taulukkojen 13 ja 14 vuosisunmrien vaihtelua taulu
kon 12 vaihteluihin, havaitaan, että ne ovat ensiksimainituissa jonkun
verran suuremmat kuin taulukossa 11. Helsingissä on suurin arvo
(832 min v. 1935) 171 % J)ienirnmistä (487 mm v. 1901) ja keski-
arvoon verraten ääriarvot ovat 124 ja 73 %. Kajaanissa suurin arvo
(824 mm v. 1898) on 222 % pienimmästä (370 mm v. 1915) ja keski-
arvoon verraten ääriarvot ovat 142 ja 64 %. Tämä suurempi vaihtelu
yhdellä sadeasemalla 10 aseman keskiarvoon verrattuna käy vielä se
vemmmn ilmi kuvasta 14 Kar ml 2 ja 3 ovat vasemmalla kayran 1

go

:.

/0

/0 ‘0 30 40 50 60

Sadearvoj en lukuisuus

70 80 90 /00%

1 0 sadeasemau (1)
vv. 1856—1935.
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Taulukko 12. Sadekorkeus 10 aseman mukaan vuosina 1886—1936 (mm).

Vuosi 1 HIllIV V VI VllVIX XXIXII’

1886
1887
1888
‘$89
1890

1891
1892
1893
1894
1895

1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905

1906
1907
1908
1909
1910

1911
1912
1913
1914
1915

1916
1917
1918
1919
1920

1921
1922
1923
1924
1925

1926
1927
1928
1929
1930

1931
1932
1933
1934
1935

Normaali

43
34
29
48
41

51
43
37
49
37

45
42
36
59
3

46
56
49
29
55

52
37
45
30
61

37
30
16
33
47

49
27
43
38
47

65
32
48
33
28

31
51
35
30
52

52
58
27
39
44

41.9

16
28
19
38
13

25
26
33
43
20

22
44
53
37
54

47
21
42
40
33

45
40
56
24
57

51
23
37
28
31

27
21
30
27
47

18
22
11
48
45

38
31
32
13
19

36
20
40
30
53

33.3

19 29
17 28
33 45
38 24
47 42

42 8
16 34
41 16
22 15
30 24

35 33
45 38
74 30
48 61
27 43

24 41
53 3
33 49
1$ 48
43 43

46 46
28 32
18 32
45 29
27 36

17 36
49 19
48 32
35 16
18 33

31 21
16 42
8 13

34 51
25 68

39 38
35 41

5 25
53 29
30 50

39 32
46 56
16 26
23 35
35 22

28 34
14 54
28 30
39 41
29 48

32.4 34.7

50
46
41
30
47

56
52
32
33
22

26
30
69
68
23

13
43
41
54
26

50
65
20
37
31

21
64
23
57
42

51
35
15
10
52

26
79
56
57
39

53
61
58
46
49

46
65
21
47
23

42.3

46
41
33
27
46

28
92
50
66
46

50
47
58
53
32

51
72
54
63
53

45
83
57
43
48

37
72
54
37
57

80
35
64
87
38

72
75
77
87
60

44
58
80
38
47

69
71
34
32
43

55.0

75
56
84

124
85

49
70
40
68

108

38
72
87
52
70

28
108
88
48
$0

48
69
49
71

104

65
11
39
49
66

36
27
49
40
63

92
63
49
24
53

37
62
95
79
46

63
48
85

124
73

65.0

59
$5
55
94

115

58
69
70
91
74

97
77
76
42
59

57
114
127
108
103

79
105

53
71
24

85
87
67
53
55

59
39
65
80
61

51
90
87
75
81

69
102
89
88

120

77
89
70
61
80

77.6

44
63
67
69
45

78
78

114
44
46

71
71
72

103
50

25
94
56
24
69

33
46
65
47
61

74
97
15
66
89

57
109
115

71
45

59
53
98
94
77

44
72
44
74
60

$4
96
37
46

107

66.8

22
59
8$
34
87

50
66
80
49
78

97
33
42
83

102

56
52
75
51
70

40
39
23
80
38

76
65
34
19
27

71
$5
54
70
16

93
45
99
70
61

72
84
85
98
69

65
75
58

125
120

65.3

530
67
568
601
632

530
607
598
587
569

575
608
759
702
602

484
684
705
603
643

608
591
494
607
626

630
640
479
487
571

616
585
566
591
520

638
634
709
642
623

540
692
681
650
635

639
669
480
700
717

613.8!

51
40
41
39
48

41
25
46
61
53

25
57
68
45
47

51
41
62
57
45

69
3’
37
66
82

85
65
70
34
63

60
81
36
40
35

28
57
90
35
40

46
46
75
60
93

24
49
24
$5
32

52.;

76
71
34
37
17

43
38
39
47
32

38
53
92
51
57

46
26
29
63
24

58
18
39
65
59

46
59
46
63
44

55
67
74
43
26

58
42
56
39
60

35
24
48
67
25

59
33
28
31
64

47.4
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Taulukko 13. $adekorkeus Helsingissä vuosina 1886—1935 (mm).

Vuosi 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1886
1887
188$
1889
1890

1891
1892
1893
1894
1895

1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905

1906
1907
1908
1909
1910

1911
1912
1913
1914
1915

1916
1917
1918
1919
1920

1921
1922
1923
1924
1925

1926
1927
192$
1929
1930

1931
1932
1933
1934
1935

61
40
18
44
53

68
73
42
53
7$

61
41
36
5$
56

46
63
60
42
63

62
51
32
39
59

42
37
13
34
56

65
45
$5
53
63

116
46
62
58
41

46
5$
40
47
47

79
57
42
33
41

35
18
15
56

3

43
30
53
66
22

13
45
92
76
82

51
16
42
80
27

53
36
50
16
80

79
21
43
21
31

50
41
50
26
5$

37
25
19
50
24

41
37
57

7
21

50
77
45
23
54

12
24
41
45
59

53
ii
35
24
36

50
52

113
49
45

29
64
34
31
52

49
36
39
65
23

17
50
71
62
32

4$
22

7
60
26

43
41
14
56
32

43
52
14
16
34

43
33
36
44
44

22
23
48
15
47

16
43

6
14
29

38
35
49
41
49

43
2

79
74
37

59
33
3$
47
18

39
29
36
20
41

30
50
33
49
85

35
36
20
35
43

30
63
37
53
39

20
82
56
42
78

23
48
31
20
65

6$
67
47
33
1$

1$
34
70
46
31

1
86
56
69
19

35
59
33
39
59

3$
6$
25
73
58

97
10
5
9

59

34
60
55
66
29

93
100
106

36
59

50
7$
17
30
11

17
18
29
26
31

24
117
45
94
34

20
34
49
69
36

39
112
49
61
11

50
91
50
32
40

7
84
3$
27
43

102
42
67
73
43

80
94
62
69
$5

32
45
74
43
25

50
31

8
16
57

86
24
70
78
73

26
115
48
64

111

31
63
67
25
83

32
97
85
35
73

53
57
43
75

113

40
8

36
12
76

32
8

74
38
61

61
66
37
2$
$7

27
25
51
70
$5

55
47
61
64
77

54
65
75

120
143

64
84
63

109
66

128
73
47
15
87

48
78

108
87

137

148
100

39
66
44

83
92
69
24
40

105
10
55
74
94

52
.118
122
100
12$

73
99

112
77
76

50
72
71
44

132

57
51
57
66
29

111
66

141
28
93

91
88
45

115
40

1$
93
80
33
52

56
79
58
45
56

65
101

19
94

116

39
95

159
44
56

54
59
96

106
11$

31
7$
65
$5
36

95
67
24
6$

105

33
65

100
36
95

50
71
64
26

115

147
40
37
45

116

49
55

114
66

123

26
31
69
67
33

74
103

30
23
49

72
89
49
17
21

85
14

120
85
65

78
127
94

10$
63

63
72
59

163
125

50
30
38
44
82

87
35
69
96
90

10
42
77
69
43

58
44
86
60
56

84
33
30

106
133

100
101

87
45
95

84
91
21
73
36

31
64

134
36
71

3$
72
$1
79

126

22
85
22
77
26

80
93
2$
53

9

36
44
22
53
37

94
74’

.115
63
60

73
49
19
60
1$

72
14
27
84’

108

4$
$3
59

121
$7.

54
65
99’
61
19

79
3$
61
42
79

31
37
59
$5
3%

128
35
51
26
$5

529
498
‘550
603
689

646
755
635
660
728

702
621
797
670
727

487
760
811
697
669

747
620
507
679
767

631
775
526
555

‘723

‘77$
56$
704
628
619

706
659
799
731
803

563
794
783
705
64%

702
687
490
629
$32

M 52.2 40.7 40.2 39.7 46.8 49.5 55.1 80.4 70.5 71.4 65.0 59.0 671.4,
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Taulukko 14. $adekorkeus Kajaanissa vuosina 1886—1935 (mm).

Vuosi 1 II III IV V VI VII VIII IX X IX XII
Vuosi

mm

1886
1887
‘$88
1889
1890

1891
1892
1893
1894
1895

1896
1897
189$
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905

1906
1907
190$
1909
1910

1911
1912
1913
1914
1915

1916
1917
191$
1919
1920

1921
1922
1923
1924
1925

1926
1927
1928
1929
1930

1931
1932
1933
1934
1935

M

37
30
41
27

53
19
32
40
12

54
28
44
3$
31

28
43
31
26
38

46
30
52
42
65

45
27
42
41
32

51
29
32

34

33
2$
52
27
13

24
55
28
18
46

25
62
26
39
35

36.1

37
14
17
21

31
15
14
31
1$

14
32
37
16
28

26
25
35
11
64

31
41
46
27
62

32
26
24
49
20

27
24
27

57

25
25

6
40
72

38
1$
27
20
16

32
13
35
51
67

30.6

23
39
14
39

5
29
24

5
27

32
13
24
62
40

27
4

34
49
41

28
20
13
2$
41

43
33
39
19
27

21
25
16

69

28
31
25
29
45

44
70
23
34
16

49
52
33
41
67

13
21
32
49

18
17
18
14
23

20
25
38
16
22

20
24
35
13
28

2$
24

9
38
33

20
39
51
19
16

28
17
12

18

34
36

1
49
22

32
44
22
34
46

25
9

33
34
26

26.2

45
27
31
28

56
38
38
25
15

30
28
96
62
19

9
23
30
45
34

70
35
19
32
33

7
32
28
55
41

28
$3
26

47

29
76
36
56
28

25
46
62
51
61

103
32
40
69
14

72 64 108
8 124 52

14 151 124
67 95 94

41 87 35
71 75 62
48 70 90
34 34 90
33 100 81

51 23 114
108 86 39

80 126 78
11 71 36

21 118 61

57 29 20
63 129 141
32 144 157
60 57 144
59 159 166

51 51 78
107 98 117
$0 66 69
43 94 66

109 102 7

59 115 146
69 10 69
83 49 72
24 62 88
49 26 50

90 93 39
75 19 56
69 27 49

31 27 23

97 101 37
72 49 104
85 83 33
77 3 53
46 55 54

101 45 61
46 33 85
51 163 58
24 95 172
28 45 109

115 60 147
133 55 90

71 121 45
34 93 110
25 56 43

59.6

98
70

117
3$
42

78
81
66
58
25

73
61

140
92
44

14
89
40
12
78
47O

56
8$
39
50

71
85
19
64
33

67
127

24

73
35

111
82
46

47
47
38
34
55

55
147
30
39

102

13
44
88
28
69

37
43
63
48
53

75
28
53
85

114

48
56
28
51
27

44
33
19

101
47

66
43
36
13
16

36
92

24

106
40
93
46
64

58
48
55
83
44

76
102

74
115
117

581
580
569
578

499
510
532
449
436

539
528
$24
554
567

327
658
624
559
759

563
59$
547
600
636

744
510
529
534
370

587
67$

414

634
607
643
529
499

563
55’
641
698
570

74’
772
577
719
638

3$
38
31
30
29

2$
38
33
28
30

3$
47
52
42
26

25
37
34
44
35

41
28
31
51
43

89
45
41
39
35

57
82

36

1$
72
7$
36
27

56
32
63
69
$0

22
41
37
69
44

46
31
29
49
18

3’
22
36
42
20

16
34
56
25
43

25
24
26
46
31

49
9

54
39
44

52
44
46
62
24

5’
50

24

54
40
4’
32
25

.3’
28
52
64
25

34
38
31
25
44

32.2 40.1 76.9 80.3 62.3 5&’i 43.1 36.5 583.2
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yTäpuolella ja oikealla sen alapuolella. Näistä käyristä huomataan,
että esimerkiksi sellainen suhteellinen sadekorkeus normaaliarvoon
verrattuna, joka 10 asemalla saavutetaan tai ylitetään kerran kymme
nessä vuodessa, Helsingissä saavutetaan tai ylitetään kerran viidessä
vuodessa ja Kajaanissa kerran kuudessa vuodessa. Mitä suurempi
alue yleensä on kysymyksessä, sitä pienemmät poikkeamat keskiarvoon
nihden ovat.

Meillä on mitattu huomattavasti suurempia vuosisateita kuin del1ä
esitetyt vuosisummat. Suurimmat havaitut vuosisummat ovat olleet
v:een 1935 saakka (KoRHoNEN) :

Virolahti 1937 1 024 min
Viipuri 1923 1 006

,, 1927 981 ,,

Lappeenrailta 1927 959 ,,

Uurainen 1934 941 ,,

Kivennapa 1935 926 ,,

Helsinki, Jumala 1925 924
$uistamo, Loimala 1923 923 ,,

Karjalohja 1903 921 ,,

Sippola, Inkeroinen 1927 920 ,,

Kaikki edellämainitut asemat ovat etelärannikoila.
Edelläesitetyt luvut tarkoittavat katenterivuosien niaksimisummia.

Suurimmat 365 vrk: n maksimit ovat jonkin verran suurempia kuin
edelläesitetyt, mutta yhteenvetoja suurimmista arvoista ei ole sata
vissa.

Suurimmat vuosisummat ovat, Karjalohjalla v. 1903 havaittua ar
voa lukuunottamatta, mitatut vuoden 1923 jälkeen. Tosin viime ai
koina sadehavaintoaseinia on ollut huomattavasti runsaammin kuin
aikaisemmin, mutta siitä huolimatta edelläolevat havainnot osoittavat,
että viimeisen 15 vuoden aikana on runsaasti esiintynyt poikkeuksel -

lisen suuria vuosisuminia. Tulokseen voi kuitenkin vaikuttaa se, että
aikaisempina vuosina ei ole ollut sademittareissa Nnmimin suojuksia.

Jos tarkastetaan taulukkojen 12—14 kuukausisuirnuia, havaitaan,
että ne vaihtelevat varsin suuresti. Kuukauden sadekorkeus on tau
lukon 12 mukaan vaihdellul välillä 3—127 mm, Helsingissä vaihtelu
on ollut 1—163 mm ja Kajaanissa 1—172 mm. Yksityisten sadease
mien kuukausiarvoi voivat olla viehi huomattavasti suurempia kuin
edellä esitetyt Helsingin ja Kajanin arvot. KoRHoSEN antamien

tietojen mukaan ovat suurimmat meillä kuukaudessa havaitut sade
korkeudet olleet seuraavat (v:teen 1935 saakka):

Vahviala, elokuu 1927 308 mni
Laukaa, Pellosniemi, 1ieinikuu 1934 302 ,,

Mäntyharju, heinäkuu 1934 277 ,,

Laukaa, Kuusa, heinäkuu 1934 273
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Sippola, heinäkuu 1934 268 mm
Viipuri, elokuu 1927 265
Saarijärvi, heinäkuu 1934 259 ,,

Kivennapa, elokuu 1935 247 ,,

Vihti, heinäkuu 1929 245 ,,

Kangasniemi, heinäkuu 1934 238 ,,

Huomio kiintyy erityisesti siihen, että kaikki ylläolevat kuukausi
maksimit on havaittu heinä- ja elokuussa vuoden 1926 jälkeen, ja
useimmat arvot on havaittu sisämaassa.

Edelläolevat kuukausisummat tarkoittavat kalenterikuukausia. Suu
rhnmat 30 vuorokauden sadesummat ovat vielä jonkin verran suu

rempia kuin ko. arvot, mutta niistä ei ole saatavissa yhteenvetoja.
KORHOSEN (1921) mukaan on Kajaani:ssa vv. 1886—1915 suurin ha
vaittu 30 vrk: n sadesumma ollut keskimäärin 19 % suurempi kuin
kalenterikuukausista laskettu keskiarvo, ja Helsingissä 17 % suurempi
kalenterikuukausien mukaista arvoa.

civ — — — — — — — .,-*- — — — —
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Kuukausi

Kuva 15.

Eri kuukausien keskimääräiset sadekorkeudet
10 sadeasemalla (1) sekä Helsingissä (2) ja

Kajaanissa (3) vv. 1886—1935.

Kuvassa 15 on esitetty eri kuukausien keskimääräiset sadekorkeu
det ajanjaksolla 1886—1935 sekä 10 aseman keskiarvon (1) että Hel
singin (2) ja Kajaanin (3) havaintojen mukaan. Käyrät osoittavat
selvästi, että kesällä sataa enemmän kuin talvella. 10 aseman keski-
arvossa elokuun sadekorkeus on 2.4 kertaa niin suuri kuin maalis
kuussa, Helsingissä vastaava suhde on 2.o kertainen ja Kajaanissa 3.1

kertainen. Purkautumissuhteita silmälläpitäen tällä on merkitystä,
sillä kesällä haihtuminen on suurin. Runsaista sateista huolimatta sat
tuu kesällä tulvia vain harvoin, kuten jo aikaisemmin on esitetty.
Talvella sateet taas varastoituvat lumipeitteeseen, josta sitten koko

5

0

0
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talven aikana kerääntyneet lurnet sulavat suhteellisen lyhyen ajan ku
luessa vedeksi. Jos talvet olisivat runsassateisia, olisivat kevättulvat
vielä nykyistäänkin suurempia. Tulvia silmälläpitäen sateitten vuo
tuinen jakautuminen on siis meillä varsin edullinen.

Taulukkojen 12—14 mukaan ovat eri kuukausien suurimmat havai
tut sadekorkeudet (mm) seuraavat:

1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
10 aseman mukaan 65 57 74 68 69 92 124 127 115 125 93 92
Helsinki 116 92 113 $5 106 117 115 148 159 163 134 128
Kajaani 65 72 51 70 103 133 163 172 147 117 89 64

Edelläoleva yhteenveto, samoinkuin aikaisemmin esitetyt tiedot
suurimmista havaituista kuukausisummista, osoittavat, että ne saavu
tetaan yleensä kesällä. Eri kuukausien suurimmat sadekorkeudet suh
tautuvat toisiinsa yleensä samalla tavoin kuin keskimääräiset.

Tarkastamme vielä suurimpia havaittuj a vuorokausisateita. KoR
H0SEN antamien tietojen mukaan suurimmat meillä mitatut arvot ovat
olleet seuraavat:

Karuna 23/7 1927 182 mm
Viliti, Suontaka 13/7 1929 136 ,, 1)
Viliti, Vanjärvi 13/7 1929 132
Sälgrund 23/7 1927 120
Pankakoski 28/6 1913 111
Ranua, Simojärvi 6/8 1913 101 ,,

Viipuri, Kilpeenjoki 15/8 1934 98
Kajaani 28/7 1905 95
Mäntyharju 15/7 1906 93
Silkainen 22/7 1927 91

Sadetta, joka ylittää 100 mm vuorokaudessa, on kuten edelläole
vasta näkyy pidettävä meidän ilmastossamme erittäin harvinaisena.
Kun tällaiset vuorokausimaksimit voivat sattua hyvin rajoitetulle
alueelle, saadaan suurimpia arvoja harvoin mitatuksi niin tiheään
kuin olisi tarpeen. Äikaisemmin on jo selostettu, miten jyrkkärajai
nen Kilpeenjoella 15/8 1934 mitattu 98 mm vuorokausiarvo oli. Ha
vaintojen luotettavaisuutta tukevat sademaksirnin lähellä useassa pu
rossa suoritetut vedenkorkeushavainnot. Näiden nojalla on voitu
todeta, että vielä 15 tuntia sateen päättymisen jälkeen n. 20 km2 : n
alueelta sademaksirnin läheisyydessä oli purkautumiskertoin 100 litraa
sekunnissa km2 :ltä, kun se samanaikaisesti muilla läheisillä alueilla.
oli n. 3 litraa sekunnissa km2 : ltä.

1) Sade oli 11 tunnin aikana kaikkiaan 160 mm, sillä liavainnonteko katkaisi
sateen kahden vuorokauden osalle. Purkautuminen ailwutti maantiesiltojen nk
koutumisia.
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Kaikkiaan v. 1927
Heinäkuu Vuosi Vuosi saakka

ParväSUmma 1927 1927 1922
Heinäkuu Koko vuosi

40.0 ‘‘‘‘ 1 68 98 3$ 132 393
50.0 ,, 35 52 7 39 123
60.0 ,, 17 22 3 12 46
70.0 ,, 7 10 1 7 1$
80.0 ,, 3 4 0 3 $
90.0 ,, 3 3 0 2 4

100.0 ,, 2 2 0 0 2

Ko. aineistossa on sadehavaintovuosien kokonaismäärä ii. 4 000.
Se, miten suuria vesimääriä tällaisissa yhden vuorokauden aikana

sattuneissa rankkasateissa joutuu vesiväyhlle, käy ehkä parhaiten ilmi
niistä seurauksista, joita vuoden 1927 rankkasateista on ollut. Karu
nassa sattuneen sateen aikana mainittiin, että kaikki alavat pellot
tulivat tulvilleen ja vesi uursi maanteihrn usein paikoin metrinkin
syvyisiä katkeimia sekä hävitti useimmat maantiesillat niin, että lii
kenne keskeytyi useaksi päiväksi. Lohjalla sattui 31/7 1927 rankka
sade, joka rajuudessaan ja seurauksiltaan lähinnä lienee verrattavissa
Karunan sateeseen, vaikka siitä ei ole suoranaisia mittauksia olemassa.
Samoin sattui esim. v. 1935 Pieksämäellä pienellä n. 5 km2 : n suurui
sella alueella niin ankara rankkasade, että rautatien penger viemäriri
rummun luona murtui aiheuttaen junavaurion. Tämäkään sade ei
tule näkyville missään läheisen sadeaseman havainnoissa.

Edellämainituista. suurimmista havaituista vuorokausisateista
useimmat ovat sattuneet muutaman tunnin aikana. Esimerkiksi Karu
nan sateesta tuli 17$ mm 7 tunnin aikana ja Kilpeenjoella v. 1934
sattunut sade tuli n. 5 tunnin aikana. Edellinen vastaa n. 25 min n
ja jälkimmäinen n. 20 mm: n keskimääräistä sadetta tunnissa.

Saderankkuus lyhytaikaisissa sateissa on vielä huomattavasti suu
rempi. Mainittakoon, että KoRHoSEN (käsikirj.) laskelmien mukaan
15 minuutin rankkasateifia Keski- ja Etelä-Suomessa ovat seuraavat
todennäköisyydet:

Sademäärä 15 min:ssa Todennäköisyys
mm 1/s ha

4.5 50 300
5.5 60 211
6.3 70 157
7.2 80 100
8.i 90 67
9.0 100 47
9. 110 34

10.8 120 24
10

Tuoden 1927 rankkasateista kirjoittaessaan KORHONEN (1927 5) on
koonnut kaikki siihen asti havaitut 40 mm: ä suuremmat vuorokausi
sateet seuraavaan yhdistelmään:

Rankkasateitten lukumäärä vuoteen 1927:

357 7—39
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Todennäköisyysprosentti 100 tarkoittaa, että kysymyksessä oleva
sade sattuu paikkakunnalla kerran vuodessa. Edellä olevan perus-
teella voidaan siis olettaa, että sellainen 15 minuuttia kestävä sade,
jonka rankkuus on 80 l/s..ha, :sattuu joka vuosi. Joka toinen vuosi
sattuu n. 100 l/s.ha : n sade. Vielä harvinaisemmista rankkasateista
mainittakoon, että kerran kymmenessä vuodessa esiintyy sade, jonka
rankkuus 15 min. aikana on n. 145 1/s.lia.

H0M1N (1917) esittää ilmassa olevista vesimääristä seuraavan las-
kelman:

Jos esim. vesihöyryn paineen kuukausikeskiarvo jollakin seudulla
vastaa 10 min: n elohopeapainetta, kuten meillä keskikesällä on usein
asian laita, jolloin 1 m3 : ssä ilmaa on vesihöyryä noin 10 gr, niin
on tämän paine

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 km:n korkeudella
10.o 6.o 4. 2.z 1.6 0.9 0.5 0.3 0.14 0.oz 0.03 mm

Tästä saadaan sen sadeveden painoksi, joka mainituissa olosuh
teissa sisältyy ilmapilariin, jonka poikkileikkaus on 1 m2 ja joka ulot
tuu maanpinnalta ilmakehän rajalle, noin 27 kg, vastaten 27 mm:
vesimäärää.

Jos vesihöyryn paine on 20 mm alimmissa ilmakerroksissa, on vas
taavasti vettä ilmassa 54 mm. Tällaiset olosuhteet esiintyvät meillä
harvoin. Tiheissä cumuluspilvissä on mitattu vesihöyryä n. 5 gr/m3.
Kolmen kilometrin korkea pilvi, mikä on harvinainen, sisältäisi, jos
siinä kauttaaltaan olisi edellämainittu maksimivesihöyrypaine, 15
mm : n vesikerroksen. Näinollen voi meillä ilmaan yhdellä kertaa mah
tua korkeintaan 50—60 min : n sadetta vastaava vesimäärä. Tavalli
sissa olosuhteissa lienee kirkkaina kesäpäivinä tämä määrä 20—30 mm
ja talvella 10 mm. Euroopassa on ilmakehän keskimääräinen kosteus
määrä arvioitu 25 mm: ksi.

Edelläoleva osoittaa, että suurimmissa meillä havaituissa vuoro
kausisateissa sadevettä on täytynyt kulkeutua myös läheisiltä alueilta.
Kun on kysymys aivan äkillisistä lyhytaikaisista rankkasateista, riit
tää niihin sadevettä yläpuolella olevassa ilmassa. Näissä, samoinkuin
vuorokauslinaksimissa, tulee kuitenkin kysymykseen myös läheisten
alueitten ilman vesihöyryvarastot. Tämä aiheuttaa, että sademäärä
tällaisissa äkillisissä sateissa nopeasti pienenee alueen laajetessa. Pit
kien aikojen, kuukausien ja vuosien maksimit aiheutuvat yleensä kos
teista merituulista. Sateen peittämä alue voi tällöin olla laaja. Sateeii
rankkuus, sateen peittämän alueen suuruus ja sadeaika ovat näin riip
puvaisuussuhteissa toisiinsa.
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Ii u 111 i S a t e e ii a tullut vesi varastoittui aluksi lurnipeitteeseen a
ilipeaa vaium:aaii a1uee1ta vasta lumen sulattu:a. Lumipeite aikaa 111110-

dOstua yleensä loka—marraskuulla. Sen syvyys lisääntyy aina maalis-
kuui puoliväliiii saakka, jolloin se on maksimissaan suuressa osassa
maata. Aikaisemmin, vuosisadan vaihteessa lumen syvyyden kevät-
maksiini esiintyi likirnäärin samanaikaisesti koko maassa (KoRHoNEN

1926). Viime vuosikymmeninä näyttää Etelä-Suomessa maksimin ajan
kohta siirtyneen entistä aikaisemmaksi, mutta Pohjois-Suomessa pysy
een suurin piirtein muuttumattomana.

KoRHoNEN on laskenut lumen keskisyvyyden vv. 1891—1910 ja
1921—1938 viidellä ilmatieteellisen keskuslaitoksen lumiasemalla
helmi—maaliskuussa ja saanut seuraavat arvot (cm)

vv. 1891—1910

11 III
1—10 11—20 21—28 1—10 11—20 21—31

man 62 64 65 68 70 68
Kajaani 46 51 53 56 57 55
Kuopio 60 67 72 73 76 75
Jyväskylä 46 51 55 58 61 58
Helsinki 32 39 43 47 48 42

vv. 1921—1938

Sodankylä 57 61 63 68 67 67
Kajaani 37 42 45 4$ 51 48
Kuopio 47 54 57 62 66 61
Jyväskylä 34 37 39 39 40 36
Helsinki 29 33 36 36 34 28

Lumen tiheys, jolla seuraavassa tarkoitetaan sitä lukua, millä
cm : nä ilmaistu lumen syvyys on kerrottava, jotta saadaan lumen vesi-

arvo mm: nä, lisääntyy myös talven kuluessa. Lumen vesiarvo voi siis

kasvaa vielä senkin jälkeen, kun lumen syvyys on jo alkanut vähetä.

Vesiarvon maksimi esiintyy yleensä pari viikkoa myöhemmin kuin

syvyysmaksimi, eli maaliskuun lopulla ja huhtikuun alussa (KORHO

NEN 1926). Kuvassa 16 on esitetty lumen syvyyden, vesiarvon ja

tiheyden keskimääräinen kehitys talven kuluessa vv. 1920—30 eräillä

hydrografisen toimiston lumiasemilla SIRNin (1936) mukaan. Vesi-

arvon maksimi syvyysmaksimin aikaiseen vesiarvoon verrattuna on
KORHOSEN (1918) mukaan Lounais-Suomessa keskimäärin 106 % ja
muualla maassa 108 ¾.

Lumen alkaessa sulaa muuttuu sulamisvesi alem;uissa lumikerrok

sissa uudelleen luiueksi ja jääksi. Kun sulaminen tapahtuu riittävän
nopeasti ja kun lumi on saavuttanut määrätyn tiheyden, sulamisveden
ylijääiuä poistuu alapuolella olevaan maakerrokseen tai alkaa pinta
vetenä valua vesiväyhile. Talvellakin, suojailmojen aikana voi lumi-
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Lumen syvyyden (yhtenäinen viiva, vasen kuva), vesiarvion (katkovliva,
vasen kuva) ja tiheyden (oikea kuva) niuutokset talven kuluessa eräillä
hydrografisen toimiston lumiasemilla vv. 1 92O1 93t) (IRNin mukaan).
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peitteestä pOistua vettä maahan. Tämä vesi voi valua hiljalleen tai
ven kuluessa vesiväylille, mutta se voi myös varastoitua alueelle ja
valua vasta keväällä, jolloin se on osaltaan lisäämässä kevättulvien
vesimääriä.
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Kuva 17.

Lumen syvyys harvahkoissa metsissä 15. III. vv. 1919—1934 (KORHOSEN

mukaan).
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%1

Kuva 18.

Lumen syvyys aukeilla kentillä 15. III. vv. 1919—]934 (KoRJIosEN mukaan).
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Lumen syvyys maan eri osissa maaliskuun puolivälissä käy ilmi
KORHOSEN (1936) laatimista kartoista (kuvat 17 ja 1$). Niissä oli
esitetty. vuosien 1919—34 keskisyvyys aukeilla kentillä sekä harvah
koissa havu- ja sekametsissä. KoRHoNEN on laskenut myös keskimää
räisen lumen vesiarvon vv. 1919—34 vesistöalueittain. Tulokset tär
keimmiltä alueilta Ovat:

Metsä Ankea kenttä Koko alue

Ä 1 n e Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen
syvyys vesiarvo syvyys vesiarvo syvyys vesiarvo

cm mm cm mm cm mm

Lounais-Suomi 26 65 19 50 23 60
IJusimaa 36 89 31 83 34 86
Vuoksen vesistö 58 133 50 125 55 130
Kymijoen vesistö 48 112 41 103 46 109
Kokemäenjoen vesistö 40 95 30 79 36 90
Etelä-Pohjanmaa ja Pohjois-

Satakunta 35 80 22 55 30 71
Keski-Pohjanmaa 45 101 31 76 41 94
Oulujoen vesistö 70 153 57 135 66 14$
Kemijoen vesistö 71 150 54 132 67 144
Utajoki, man ja Petsamo 57 119 44 101 52 112

Yhdistelystä havaitaan, että lumen syvyys ja vesiarvo ovat md
sissä suurempia kuin aukeilla. Suhteellinen ero lumen vesiarvoon näh
den on kuitenkin pienempi kuin lumen syvyyteen nähden, mikä joh
tuu siitä, että lumen tiheys aukeilla on yleensä suurempi kuin met
sässä.

Lumen tiheys kevätsulamiskaudella
erilaisissa maastotyypeissä (ryhmät

1—VI, katso tekstiä) (KÄITERAN
mukaan).

sulamiskaudella vv. 1934—37 (KÄITERA 1939). T0 tarkoittaa ajan
kohtaa, jolloin lumi pelloilta on pääasiallisesti hävinnyt. Ryhmä 1

Kuva 19 esittää lumen tiheyttä aukealla ja eri tiheissä metsissä

7-3O -26 7-2O 7-/5 7-/O -5

Aika.

Kuva 19.
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tarkoittaa peltoaukeita, ryhmä III lehtirnetsiä, joissa on aukkoja 60—
90 % tai sekametsiä, joissa on aukkoja 80—90 %; ryhmä IV havu
metsiä, joissa on aukkoja 60—90 % tai sekametsiä, joissa on aukkoja
40—70 %, taikka lehtimetsiä, joissa on aukkoja 0—50 ¾; ryhmä V—
VI tarkoittaa havumetsiä, joissa on aukkoja 0—50 % tai sekametsiä,
joissa on aukkoja 0—30 %. Lehtimetsiin kuuluviksi on luettu sellaiset
metsät, joissa on lehtipuita $0 % puiden kuutiomäärästä tai sitä
enemmän, havumetsiin taas sellaiset metsät, joissa on havupuita vas
taavasti $0 % tai sitä enemmän. Äukkojen määrä tarkoittaa latvus
projektioiden ulkopuolelle jäävän alueen prosenttiosuutta metsän
prnta-alasta. Kuvasta havaitaan, että ryhmää 1 esittävä murtoviiva
eroaa muista viivoista kulkien niiden yläpuolella. Ryhmiä Ili—VI
esittävät viivat sensijaan kulkevat varsin lähellä toisiaan ja risteilevät
keskenään.

Lumimäärä metsässä on riippuvainen metsän tiheydestä ja laa
dusta. Kuvassa 20 on esitetty lumen vesiarvon kevätmaksimi eri

Kuva 20.

Lumen vesiarvon kevätmak

simi eri tiheissä lehti-, seka

ja havurnetsissä vv. 1934—

1937. 1. = peltoaukea, 2.

lehtimetsä, 3. sekametsä,
4. havumetsä (KÄITERÄN

mukaan).

ilwissä 1cM i-, seka- ja havuinetsissi, verrattuna peltoaukeitten (ryhmä
1) lumivarastoon (KÄITERÄ 1939). Kuvan mukaan lumen vesiarvo on
sellaisissa havumetsissä, missä aukkoja on 50 %, likimäärin saman-
suuruinen kuin peltoaukeilla. Samoin on asianlaita sellaisissa seka
metsissä, missä aukkoja on 25 %. Havu- ja sekametsissä, joissa auk
kojen määrä on edellämainittuja arvoja suurempi, sekä lehtimetsissä
lumen vesiarvo on yleensä suurempi kuin peltoaukeilla. JV[etsäaukoissa
on edelläolevan mukaan lumen vesiarvo noin 30 % suurempi kuin
peltoaukeilla.

0
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0
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Aukkojen määrä.
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Erot erilaisten metsien lurnivarastossa johtuvat suureksi osaksi
metsien vaikutuksesta lumen pinnalta tapahtuvaan haihtumiseen. Met
sät toisaalta lisäävät haihtumista ja toisaalta sitä vähentävät. Lisäävä
vaikutus aiheutuu puiden oksille jääneen lumen haihtumisesta. Haih
tumista pienentävä vaikutus johtunee pääasiassa siitä, että metsät
suojaavat lumen pintaa tuulelta. Metsät estävät lisäksi auringonsätei
lyä saapumasta vapaasti lumipeitteeseen.

Äukeilla tuuli kuljettaa lunta paikasta toiseen ja kokoaa sitä kinok
sun aitavierille, metsien laiteille jne. Tällä seikalla on myös vaiku
tusta lumivaraston suuruuteen erilaisissa maastotyypeissä.

Lumen sulamisen vaikutus tulviin on riippuvainen paitsi lumipeit
teeseen varastoituneista vesimääristä myös lumen sulamisnopeudesta.
Lumen sulaminen keväällä tapahtuu yleensä aluksi hitaasti, nopeinta
sulaminen on vähän ennen kuin lumi on pelloilta hävinnyt. Sulamis
kauden lopulla taas sulaminen hidastuu, sillä viimeiset lumiläikät
esiintyvät yleensä sellaisissa kohdissa, minne auringonsäteily ei pääse
täydellä tehollaan vaikuttamaan (KoRHoNEN 1926 ja KÄITERÄ 1939).

Lumen syvyyden ja vesiarvon suurin väheneminen eri pitkinä
aikoina (esim. 5, 10, 15 jne. vrk: ssa) on pitkien ajanjaksojen keski-
arvojen ollessa kyseessä ensi sijassa riippuvainen lumivaraston kevät
inaksimista. KoRHoNEN (1926) on saanut, että tämä vähenemisnopeus
maan eri osissa suhteessa kevätmaksimiin on likimäärin samanlainen.
Tätä osoittaa seuraava yhdistely:

Lumen syvyyden ja vesiarvon maksimiväheneminen % : na talven maksimiarvosta:

Lumen syvyys Lumen vesiarvo

Alue
5 10 15 20 5 10 15 20

vrt, vrt, vrt. vrk. vrt. vrk. vrt, vrt.

Pohjois-Suomi 36 56 64 69 47 68 77 82
Lounais-Suomi 39 57 69 79 50 70 82 89
Kymijoen vesistö 36 56 68 77 46 68 80 87
Vuoksen vesistö 3$ 59 72 $0 47 6$ 84 $8

Eroa sulamisessa tosin on havaittavissa sikäli, että Pohjois-Suo
messa lumivaraston sulaminen kestää hieman kauemmin kuin Etelä-
Suomessa, mutta tämä ero on varsin vähäinen, kun otetaan huomioon
lumivarastoissa esiintyvät suuret erot. Vv. 1934—37 tehtyjen havain
tojen mukaan lumen syvyyden suurin väheneminen eri pitkinä aikoina
suhteessa lumen syvyyden kevätmaksimiin on pysynyt likimäärin
saman suuruisena kuin KoRHoSEN tutkimuksissa (KÄTTERÄ 1939). Eri
maastotyypeissä lumen syvyyden ja vesiarvon suurin havaittu vähe
neminen eri pitkinä aikoina suhteessa syvyyden ja vesiarvon kevät

3577—39 11
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maksimiin on likimäärin samanlainen (KÄITERA 1939). Kuvissa 21 ja
22 on esitetty lumen vesiarvon suurin havaittu väheneminen eri p11-
kinä aikoina maan eri osissa ja erilaisissa maastotyypeissä vv. 1934—
37 maataloushailituksen vesis’tötutkimuksissa suoritettujen havaintojen
mukaan. Älue Ä tarkoittaa Lounais-Suomea, alue B maan keskiosia
ja alue C Pohjois-Suomea. Ryhmät 1—VI ovat samoja kuin ku
vassa 19.
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Kuva 21.

Lumen vesiarvon suurin havaittu väheneminen eri pitkinä aikoina maaii eri
osissa vv. 1934—1937 (katso tekstiä) KAITERÄN mukaan).

Lumen vesirvon suurimmat havaitut vheuemisaivot ovat vv.
1910—1934 KoRHOSEN (1926) mukaan olleet:

MaksimivUieiremiiieii
Aika Paikka mm

5 vrk. Iisalmi, Sukeva 160
It) ,, Sippola, Enäjärvi 232
15 ,, Iisalmi, Sukeva 26$

Vuosina 1934—37 on rnaataloushallituksen vesistötutkimuksissa ha
vaittu (KÄITERÄ 1939) suurin väheneminen ollut:

Mak5miväheneminen
Äika Paikka mnr

5 vrk. Sysmäjärvi, Kuusjärvi 170
10 ,, Ylijoki, Ranua 220
15 ,, ,, ,, 284

Aika (vrk.)
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Kuvista 21 ja 22 saadaan, että yhdessä vuorokaudessa tapahtuva
maksimiväheneminen on n. 30 % suurempi kuin viiden vuorokauden
vähenemisarvoista suoravlivaisen interpolation avulla lasketut arvot,
eli likimäärin 12 % lumivaraston kevätmaksimista. Suurimmat sula
iuisnopeudet tämän mukaan voivat nousta n. 45—50 min : iin vuoro
kaudessa.

Sulamisvesiei; suurimmat vuorokausiarvot jossain havaintokohdassa

:c

5se
I2 :c

:c

c

5

5

Kuva 22.
Lumen vesiarvon suurin havaittu väheneminen eri pitkinä aikoina eri maasto
tyypeissä vv. 1934—1937 (ryhmät 1—VI, katso tekstiä) (KÄITERÄN mukaan).

ovat huomattavasti pienempiä kuin vesisateina vuorokaudessa tulleet
vesimäärät. Useiden vuorokausien vesiiuäärissä suhde on kumminktn
päinvastainen.

RENQvIsT (1917) on koonnut meillä vv. 1882—1913 havaitut suu
rimmat sadesummat ja saanut seuraavia arvoja:

Sademaksirni Lumen vesiarvon mak
mm vahenemmen

mm
1 vrk. 111 (182) 45
5 ,, 120 lcO

10 ,, 12$ 232
15 ,, 200 284
30 ,, 253 (30$)

5

Aika (vrk.) u Aika (vrk.)

Yhdistelyssä 011 sulkumerkeissä esitetty vuoden 1913 jälkeen havai
tut sadeinaksimit (30 vrk : n arvo tarkoittaa kalenterikuukauden sade-
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määrää) . Vertailun vuoksi on yhdistelyssä esitetty myös lumen vesi-
arvon maksimivähenemistä osoittavat arvot. Lukuj a keskenään verrat
taessa on otettava huomioon, että lumihavaintoja on suoritettu vähem
män kuin sadehavaintoja, että lumen sulaminen on mitattu 5 vrk :
aikavälein ja että lumihavaintojen välillä sattuneita vesisateita ei ole
otettu huomioon.

Yhden vrk : n keskimääräinen maksimisade on meillä noin 30 mm
KoRHoN 1927 a) . Kuvan 21 mukaan saadaan, että lumen vesiarvon
vuorokautisen vähenemisen keskimaksimi vaihtelee maan eri osissa
10—20 mm. Keskimääräisissäkin olosuhteissa on siis vesisateitten ai
kana tiilovesimäärä pienillä alueilla varsinkin Etelä-Suomessa suu-
rempi kuin lumen sulamismäärä. Viiden vrk : n ja sitä pitempien ajan-
jaksojen arvoissa tulovesimäärät lumen sulamisen aikaan ylittävät
keskimääräisissäkin olosuhteissa vastaavan sademaksimin. Esim. tau
lukosta 14 saadaan touko—joulukuussa keskimääräiseksi sademaksi
miksi Kajaanissa kuukaudessa 108 mm. Lumen vesiarvon keskimää
räinen kevätmaksimi Kajaanissa on likimäärin 170’ mm. Kuu lisäksi
huomioidaan sulamiskaudella 30 vrk : ssa satanut vesimäärä, mikä on
noin 35 min, on tulovesimäärä lumen sulamisen aikana ainakin 200
mm. Helsingissä touko—joulukuun keskimääräinen sademaksimi on
taulukon 13 mukaan 111 mm. Lumivarasto keväällä on noin 100 mm
ja sulamiskaudella satanut vesirnäärä noin 40 mm eli sulamiskauden
tulovesimäärä n. 140 mm. Kun sadesummat ovat kalenterikuukausien
arvoja, ovat todelliset 30 vrk : n sadearvot jonkun verran (arviolta n.
20 %) suurempia kuin edellä esitetyt luvut. Tämä korottaa 30 vrk : n
sademaksimin Helsingissä likimäärin samaan kuin vastaavan ajan
jakson tulovesimäärä lumen sufamisen aikana. On kuitenkin huomat
tavaa, että haihtuminen on sulamiskaudella keväällä alhaisen lämpö
tilan johdosta vähäisempää kuin kesällä ja syksyllä runsaiden vesi
sateiden aikana. Routakerrokseen varastoituneet vedet vapautuvat
myös keväällä tai ovat tällöin täyttämässä maan huokoistilaa.

Lumen sularninen eroaa vesisateesta lisäksi siinö, etti se laajoilla
alueilla tapahtuu samanaikaisesi i, eikä sadealueen tul ovesimäärissä ole
havaittavissa aluevaikutusta sihiä määrin kuin vesisateissa. Edel]ä
on jo mainittu, että vesisateissa ja erittäinkin raiikkasateissa sateen
alue voi olla varsin rajoitettu. Ne alueelliset eroavaisuudet, jotka tulo
vesimäärissä lumen sulamisen aikana ovat havaittavissa, johtuvat lä
hinnä maaston laadusta, korkeusasemasta ja kaltevuussuhteista. Vain
suurissa vesistöissämme on myöskin maantieteellisestä asemasta aiheu
tuvilla eroilla merkitystä sulamisen ajankohtaan ja sulamisessa vapau
tuviin vesimääriin.
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Maastotyypin vaikutus lumen sularnisessa ilmenee kuvasta 23, joka
on laadittu rnaata1ousha11itu1sen vesistötutkimuksissa vv. 1934—37
suoritettujen havaintojen nojalla (KÄITERÄ 1939). Siinä on lumen
vesiarvo kuvassa 19 esitetyissä tyyppiryhmissä sulamiskauden eri vai
heissa. Äika on verrattu T0-ajankohtaan. Kuvasta 23 havaitaan, että
sulaminen alkaa kaikissa tyyppiryhmissä likimäärin samanaikaisesti.
Älussa lumen vesiarvo vähenee peltoaukeilla nopeimmin, esim. ryh
mässä V—VI, jossa lumivarasto on alussa 3 mm pienempi kuin ryh
mässä 1, se 10 vrk: n kuluttua on 8 mm suurempi. Senjälkeen kulke
vat kummankin ryhmän lumivarastoa kuvaavat käyrät likimäärin
vhdensuuntaisina niin, että esim. sulamismaksimin aikana on lumi-
varasto metsämaastossa noin 3 vrk. n;yöhemmin vähentynyt samaan
määrään kuin peltoaukean lumivarasto. Sulamisen lopulla ero lisään
tyy 5 vrk ksi. Tyyppiryhiiiissä III ja IV lähtökorkeus on huomatta
vasti suurempi kuin edellämainituissa ryhmissä, ja tämä viivästyttää
sulamista peltoaukeisiin nähden enemmän kuin ryhmässä V—VI.

Vv. 1934—37 lumi on hävinnyt pelloilta keskimäärin 4—6 vrk.
aikaisemmin kuin metsistä maataloushallituksen vesistötutkimuksissa
suoritettujen linjamittausten mukaan. KoRHoSEN (1918) mukaan lumi
häviää metsistä keskimäärin 2 viikkoa myöhemmin kuin pelloilta.
Suuri eroavaisuus johtuu osaksi talvien 1934—37 luonteesta, osaksi
on eroon syynä havaintomenetelmien erilaisuus. KORHOSEN arvot pe
rustuvat silmämääräisiin havaintoihin ja niissä lienee kiinnitetty huo
mio viimeisiin lumiläikkiin. KORHONEN on laskenut vastaavan aika-
eron myös vuosina 1934—37 ja saanui sen 8 vrk : ksi. Yksityisinä vuo
sina voivat ko. aikaerot kasvaa useiksi viikoiksi.

Maanpinnan kaltevuus aiheuttaa myös aikaeroja lumen sulami
sessa kevaalla V 1937 on todettu, etta esim ero pohjoisrinteiden ja
tasaisen maaston välillä on likimäärin samaa suuruusluokkaa kuin
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Kuva 23.

Lumen vesiarvo sulamis
kaudella eri maastotyy
peissä (ryhmät 1—VI,
katso tekstiä) vv. 1934

—1937 (KÄITERÄN

mukaan).
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aikaero tiheiden havumetsien ja peltoaukeiden välillä (KÄITERA 1939)..
Samoin oli asian laita myös tasaisen maaston ja etelä-rinteiden välillä.
Vuonna 1937 aikaerot erilaisten maastojen välillä lumen sulamisessa
olivat kuitenkin poikkeuksellisen pienet.

Rinteiden jyrkkyydellä on pohjois- ja etelärinteillä myös varsin
suuri vaikutus siihen, missä määrin auringonsäteilyä saapuu lumi
peitteeseen. Itä- ja länsirinteille sensijaan auringonsäteilyä saapuu
likimäärin saman verran kuin vaakasuoralle pinnalle kaltevuussuh
teista riippumatta. Tämä ilmenee mm. LuNELUNDin (1927) laskemista
suoranaisen auringonsäteilyn arvoista. Ällaolevassa yhdistelyssä on
esitetty teoreettiset lämpösummat 60. ja 65. leveysasteilla huhtikuun
15 p : nä (cal/vrk. cm2).

60. leveysaste 65. leveysaste
Rinteei

Kaltevuuskulma vaakasuoraa pintaa vastaan
viettosmiilta

L5 30° 450 15° 30° 45°

E, W 422 414 403 378 379 378
8 523 586 608 483 555 591
N 304 157 35 253 109 34
SE, SW 495 533 555 457 509 538
NE, NW 338 246 197 289 209 173

Vaakasuoralle pinnalle tuleva auringonsäteily on vastaavana ai
kana 60. leveysasteella keskimäärin 429 cal/vrk. cm2 ja 65. leveys-
asteella 382 cal/vrk. cm2. Nämä arvot tarkoittavat teoreettisia lämpö-

summia täysin kirkkaalla ilmalla.
Vuosina 1927—1931 suorittamiensa mittausten mukaan LuNELuND

(1931) on saanut vaakasuoralle pinnalle tulevan suoranaisen aurin
gonsäteilyn keskiarvoksi Helsingissä huhtikuussa 32.2 % kirkkaan
ilman teoreettisista arvoista. Mitatut lämpösummat auringonsäteitä

vastaan kohtisuoralla pinnalla ovat vastaavana aikana olleet keski
määrin 31.o % teoreettisesti mahdollista (LuNELuND 1931). Vuosien

1932 ja 1933 suhteeffiset arvot eivät mainittavasti eroa näistä (LuNE
LUND 1937). Suhdeluku, joka ilmaisee todellisen säteilyn osuuden teo
reettisesta, on sus aurmgonsäteitö vastaan kohtisuoralla pinnalla ollul
] ikirnö ärin sama kuin vaakasuoralla pinnalla.

Paitsi suoranaista auringonsäteilyä tulee lu;nipeitteeseen myös ha
jasäteilyä. Helsingissä se on ollut vuosina 1929—1931 huhtikuussa

keskimäärin 4 237 cal/cm2 eli vuorokaudessa 141 cal/crn2 (LuNELuND

1931). Jos oletetaan, että eri suuntiin viettäville ja eri kalteville rin
teille tulee suoranaista auringonsäteilyä, verrattuna teoreettisesti mah
dollisiin arvoihin, huhtikuussa likimäärin samassa suhteessa kuin vaa
k suoi alle pinnalle a etta haj rsate;lya tulee kaikille rinteille liki
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määrin yhtä paljon, voidaan edelläolevassa yhdistelmässä esitettyjen
arvoj en poikkearnia vaakasuoralle pinnalle tulevasta vastaavasta sätei
lystä pitää vertailuperusteena arvosteltaessa, millaisilla rinteillä aurin
gonsäteilyn vaikutus lumipeitteen sulamiseen on likimäärin saman
suuruinen. Itse asiassa etelärinteille tuleva säteily lienee yleensä suu-
rempi kuin pohjoisrinteille tuleva, sillä pilvet auringon suunnassa
ovat kirkkaainmat kuin muualla, mutta mahdolliset eroavaisuudet voi-
taneen tässä yhteydessä jättää huomioonottamatta.

Lumen pinnalle saapuvasta säteilystä heijastuu huomattava osa
takaisin ilmaan. Heijastuminen on suuressa määrin riippuvainen
lumen laadusta. Esim. likainen ja tumma lumipeite imee enemmän
lämpösäteilyä kuin piihdas, valkoinen lumi. Helsingissä heijastuu
keskimäärin 50 % kokonaissäteilystä suurimman havaitun arvon ol
lessa 82 %. 1) Lumen pinnalta tapahtuvaa heijastumista koskevat tut
kimukset ovat vielä varsin puutteellisia. Paitsi tätä esiintyy lumen
sulamisen aikana muitakin seikkoja, jotka aiheuttavat, että esitettyjen
lärnpöarvojen nojalla ei ole syytä ryhtyä laskemaan, miten nopeasti
lumi sulaa erilaisilla rinteillä. Tällaisia epävarmoja tekijöitä ovat
lumen pinnasta tapahtuva haihtuminen ja ilmasta johtumalla tai sa
teen yhteydessä saapuvat lämpömäärät.

Ne erot, joita esiintyy eri maastotyyppien ja erilaisten rinteiden
lumen sulamisessa, jakavat lumensulamisen pitemmälle ajanj aksolle
kuin jos alueella olisi vain yhtä maastotyyppiä. Tämä tasoittaa kevään
ylivesiaaltoa

Toisaalta sulamisvedet sulamiskauden alkuvaiheessa huomattavalta
osalta pidättäytyvät alueelle. Kerääntyvien pintavesien virtailua on
lumipeite estämässä. Kun lumi sulaa, tämä este häviää ja vedet pää
sevät virtaamaan. Tämä tapahtuu yleensä samoihin aikoihin, jolloin
lumen sularnisnopeus on suurimmillaan. Näin voivat lumipeitteeseeri
varastoituneet vedet vapautua virtaamaan varsin lyhyen ajan kuluessa
ja siten aiheuttaa äkillisen ylivesiaallon. Vesien kokoontumista suu
riksi vesijoukoiksi ennenkuin kevätvedet alkavat virtaifia voivat edis
tää mm. sellaiset seikat kuin maaston tasaisuus. Toisaalta esim. maas
ton mäkisyys ja vesiväylien perkaarninen, ojitus ym. voivat joudut
taa virtailua lumen sulamisen aikana ja ehkäistä pintavesien kokoon
tumista lammikoiksi.

13. Routa.

Maan routaantumisella on myös vaikutusta vesiväylien purkautu
missuhteisiin. Osa vesistä, jotka syksyllä ja talvella valuisivat hiljal

1) Prof. LuNELUNDin antama tieto.
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leen pois alueelta, pidättäytyvät maan routaantuessa auee11e ja pää-
sevät valurnaan vasta keväällä lumen sulamisen aikana tai hieman sen
jälkeen. Routa täyttää keväällä, lumen sulamisen aikana, osan maan
huokoistilasta ja estää siten lumen sulamisvesien varastoiturnista maa-
han. Routa vaikeuttaa myös vesien tunkeutumista maahan. Routaan
tuneet maat läpäisevät kuitenkin vettä, mitä osoittavat mm. KES0N
(1936) salaojitetuilla savimailla suorittarnat havainnot. Roudan vai-
kutus maan vedenläpäisykykyyn on riippuvainen maan laadusta $ekä
routakerroksen vesipitoisuudesta j a vahvuudesta.

Routaantumista on viime aikoina tutkinut etenkin BEsxow (1935)
Ruotsissa. Suomessa on KoKKoNEN (1926) tehnyt varsin yksityiskoh
taisia havaintoja.

Eri maalajit routaantuvat eri tavalla, riippuen hiukkassuuruu
desta. Hiekkamaa ja karkea hietamaa routaantuvat homogenisesti.
Hienojakoisissa maalajeissa on routaantuneen osan pystyleikkaus jiiä
juovainen. Mitä hienompi maialaji on, sitä karkeamiuak’si ja tasai
semmaksi tulee yleensä jääjuovaisuus. Jääkerrosten välinen savimassa
ei jäädy kovaksi, vaan pysyy piastillisena, samoin on asian laita rnyö
hiesussa.

Vedellä kyllästetyn maan jäätyminen alkaa jonkin verran 0-pisteen
alapuolella, jolloiu osa vedestä jäätyy. Lämpötilan laskiessa jäätyy
vettä yhä enemmän. Esim. karkeassa hiekassa jäätymispiste on —0.i i

å—O.° 0. Kevyessä savessa taas n. —0.5° 0. Tämä .joh
tuu siitä, että adsorhtiovesi ja myös kapillaarivesi ovat rou
taantuvassa maassa molekylääristen voimien vaikutuksen alai
sena, mikä vaikuttaa jäätymispistettä alentavasti. Lihavissa savissa
jäätymispis.te voi olla —22° 0 (BRENNER 1931). Pienenevä hienous
aste vaikuttaa jäätymispistettä alentavasti. Jos maassa on halkeamia,
on niissä veden jäämispiste korkeampi kuin itse maamassassa, koska
molekylääriset jännitykset halkeamissa ovat vähäisiä. Vesi jäätyy siis
ensin halkeamissa. Kivien, puunkantojen ym. ympärille muodostuu
samoin jäätä ennenkuin itse maamassassa.

Välittömästi routarajan alapuolella on jäätymätön maa kuivempaa
kuin kauempana. .Iäätyessään maa imee vettä alemmisla kerroksisk.
Täiuän seikan huomasi ensin JOHANSSON (1914) ja BESK0W (1935) oli
sen myös todenu ui. Veden imeytyessä aihaal ta yl öspäin, jää routa
kerroksen alle tämön johdosta tyhjiä kapillaaritiehyeitä.

Maassa routaantumisen alkaessa ollut vesimäärä aiheuttaa vain
vähäisen tilavuuden kasvun. Maan kohoaminen routaantumisen aikana
voidaan selittaa vain alhaaltapain tapahtuvan vedensaanrnn avulla
Tämä tapahtuu kapillaarisesti ja sen jatkumixen edellytyksenä on
katkeamaton kapillaarinen yhteys vapaaseen pohjaveteen. Jos kapil:
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laarinen nousunopeus on suuri, ei kuivakerrosta routarajan alapuo
leila muodostu. Kapillaarinen nousunopeus ja routarajan etäisyys
pohjavedestä määräävät, missä määrin routakerrokseen pääsee vettä
irneytymään.

Rakenteensa puolesta KoKKoNEN (1926) jakaa roudan seuraavasti:

A. Rouste
B. Maarouta

a ) onteloinen
5) massiivinen
e) kerroksellinen

Rouste on maan pinnassa muodostunutta pystyneulaista routaa,
jonka päällä on ohut (1—2 mm: n) maakerros. Roustetta esiintyy
tavallisesti paljaalla tai harvan kasviston peittämällä hiekka-, hieta-,
hiesu-, savi-, multa- ja turvemaalla. Roustekerroksen vahvuus on ta
vallisesti muutamia senttimetrejä.

Rousteen alapuolella oleva routa on maaroutaa.

Onteloisessa roudassa vesi on jäätynyt maassa olevien onteloiden
seinämiin. Jääkerrokset övat epäsäännöifisiä. Jään muodostavat usein
sauvamaiset tai pallomaiset neulaset ja piikit, jotka ovat eri kokoisia.
Nämä alkuperäiset muodot katoavat myöhemmin ja tilalle tulee paksu,
osittain yhtenäinen jäämuodostus. Onteloista routaa esiintyy etenkin
muokatussa peltomaassa eri maalajeissa.

Massiivinen routa muodostaa yhtenäistä routaa eri inaalajeissa.
Savi- ja hiesurnaissa se on hienojakoista, paljaalle silmälle melkein
näkymätöntä routaa. Jäykkä savimaa routaantuneena voi muodostua
rakeiseksi ja näyttää hiedalta tai hiekalta. Tällöin on inassiivisessa
roudassa havaittavissa epäsäännöllisiä j äämuodostumia. Hietamaassa
syntyy usein n. O.r mm vahvoja ja 3—4 mm pitkiä jääkerroksia, joi
den suunta on jokseenkin vaakasuora.

Kerroksellinen routa eroaa massiivisesta siinä, että vesi jäätyy
iuelkein yksinomaan vaakasuoriin kerroksiin. Kerrokset voivat olla
toistensa yhteydessä tai erillään, niiden välimatka on vaihteleva.
Välillä oleva maa on massiivisesti routaantunutta. Hiekkamaassa ker
rosten välit ovat suuria. Hietamaissa kerrosten vahvuus vaihtelee
O.i—5 mm. Hiesumaassa jääkerrokset ovat säännöttömiä ja saattavat
yhtyä moninaisiksi sokkeloiksi. Savimaassa on säännöllisten kerrosten
välillä epäsäännöllisiä kerrostumia. Säännöllisten kerrostumien vah
vuus voi nousta 5—8 cm: iin ja niiden yläpinnalla voi olla puhdas
jääkerros.

3577—39 12
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Röudan bfljyl riippuu pääasiassa seuraavista se&oist&:

ilman lämpötilasta,
lumipeitteen vahnudesta ja tiheydestä,
kasvipeitteen laadusta,
maan laadusta, biuhassuunudesta ja kosteudesta,
maan lämpövaroista.

flmq lämpötila on luonnollisesti vaikuttavin tekijä. Puolassa suo
ritettujen tutkimusten mukaan (Dnsn 1938) on routskerroben sy
vyys riippuvainen ilman lämpötilasta ja maslajista likfr4ärin seu
navasfi

1. kivinen jahiskksinen maa Z1 =0.iisit
2. savipitoinen maa Z11 =0.ioeXt
3. humuspitoinen ja tunemaa Zm = 0.o021 t
Z= roudÄn tsyvyys cm:nä
1 t = Mo 7 suoritettujen negatilvisten ilmRn lämpötilaanojen

summa (° C) laskettuna sikutalvesta havaintopäivääa Ryhmässä 1
suoritettujen havaintojen luku on 814, ryhmässä 2 1

390O
ja ryh

missä 3 266. Lunta on havaintopaikoifia ollut vähemmän kuin 10 cm.

Lumen syvyyden vaikutus routakerroksen nhnuteen ryhmässä 1
ilmenee kaava:

= 131—0.os s,
jossas tarkoittaa lumen syvyyttä cm:nä ja Z0 roudan syvyyttä (cm)
ryhmässä 1, kunlt=1050°C.

KnISRN (1923) laatiman yhteenvedon mukaan aineistosta, joka
:on saatu Mertokyselyn avulla, on roudin keskisyvyys maan eri osissa
hiekka-, moreeni-, savi- ja turvemaifia seuraava (cm):

Alue.
Maelaji ABCDEPGH 1 JE
Eekh 7180615089505236543183
Moreeni 8686745185526226504443
Savi 5762444024243523868532
‘Pane 58 52 31 38 23 25 31 24 29 25 22

Syvimmälle on muta tunkeutunut Pohjois-Pohjanmaalla (alue B),
missä lunta on vähän ja talvet ankaria; ohuin on routakerros ollut
Etelä- ja Lounais-Suomessa (alueet I—K). Ankarina routatalvina voi
muta saavuttaa alueella B hiekka- ja moreenimaifia 1.8 m:n sekä
savi. ja turvemailla 0.o m:n eyvyyden, mutta alueella 1 arvot jäävät
eri maalajeissa 0.s m : iin. Leutoina talvina maat voivat pysyä rou
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Äluejako ilmenee kuvasta 24.

taantumatta. Mainitseepa KERÄNEN, että talvella 1901—02 routaa ei
esiintynyt keväällä huolimatta siitä, että lämpötila oli varsin alhai
nn rnnrrraskuusta maaliskuuhun. Syynä tähän on ollut lämmin
syksy sekä vahvan ja pysyvän lumipeitteen muodostuminen routaan
tumattomaan maahan. Maan lämpövarat olivat tällöin runsaat ja lumi
suojasi maata kylmältä.

SIMOLÄN (1930) keväällä 1929 tekemien havaintojen mukaan on
routakerros Lounais-Suomessa, Uudellamaalla, Hämeessä, Etelä-Poh
janmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla, jossa lunta oli vain 20—30 cm,
ollut pelloilla monin paikoin 70—90 cm syvä. Pohjois-Karjalassa taas,
missä lunta oli 60—80 cm, routakerroksen vahvuus oli vain 20—30 cm.
Eri maalajien routaantuminen on ollut varsin vaihtelevaa. Suomaissa
on yleensä ollut ohuempi routakerros kuin hieta- ja savimaissa. Metsä-
mailla routa on ollut ohuempaa kuin aukeilla. Tämä johtunee osaksi
siltä, että lunta on metsissä runsaammin ja. sen tiheys on pienempi
kuin aukeilla, mutta osaksi siihen lienee syynä myös metsän suojaava
vaikutus.

Kuva 24.

Äluej ako KERÄ5EN routatutkimuksisa.



0

I

1 11

Kuva 25.
Roudan syvyys savi-, muta- ja hietamaalla tai
vina 1926—1929 Tikkurilassa. Viivoitettu alue

osoittaa roudan syvyyttä, murtoviiva lumen
syvyyttä (SIM0LÄN mukaan).

]

Roudan syvyydess tapahtuneet muutokset muta-, savi- ja hieta
maalla vv. 1926—1929 maatalouskoelaitoksella Tikkurilassa ilmenevät
kuvasta 25. Roudan erilainen tilnkeuturninen eri maalajeihin johtuu
suurelta osalta maalajien erilaisesta vesipitoisuudesta. Mitä VeSiJ)itoi
sempaa maa on, sitä hitaammin routa siihen tunkeutuu. Tämä on
ynirnärrettävissä, sillä veden jäätymiseen kuluu lämpöä 80 eal. cm3 :

kohden, ja tämä lämpömäärä on monin verroin suurempi kuin ne Iäm•
pömäärät, mitkä kuluvat maaosasten lämpötilan muuttamiseen ilman
lämpötilavaihteluiden mukaisesti. Kosteusvaihtelut samassa maalajissa
aiheuttavat samoin roudassa syvyysvaihleluita. Niinpä FEILITzEN

(1910 ja 1913), SIMoLA (1923) ja RINNE (1931) ovat todenneet, että
ojittamaton suo routaant uu inat al ampaan kuin ojitettu.

Roudan sulaminen tapahtuu sekä. yli- että alapuolelta. Mielipiteet
sulamisesta ovat olleet jonkin verran erilaisia. HoMN (1917) oletti
Mustialassa tehtyjen inittausten nojalla, että roudasta sulaa keväällä
huomattava osa altapäin maan lämpövarastojen vaikutuksesta. KEÄ
siu (1 923) mukaan taas roudan sul am inen maan sisästä ‘j ohtuvt
1 ämmön vaikutuksesta on verrattain vähäistä. S/ksyllä ja talvella
tällä seikalla on kyllä merkitystä, mutta kevääseen mennessä meillä
yleensä on lämmön johtuminen maasta alentunut merkityksettöitäi
vähäiseksi. Lumesta ja vesisateista muodostuneella pintavedeliä voi
kuitenkin olla vaikutusta roudan altapäin tapahtuvaan sulamiseen
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(Snioi& 1930). Vedet pysähtyvät keväällä notkelmlin, tekevät routa
kerrokseen reikiä sekä painuvat roudan alapuolelle ja sulattavat sitä.

Routakerroksen sulamisnopeus on riippuvainen ilman lämpötilasta,
sateista, kasvipeitteestä ja maalajista. Lämpimät vesisateet keväällä
edistävät erittäin tehokkaasti roudan sulamista. M.ättäiden alla ja
turvemaassa routa säilyy huomattavan kauan senkin jälkeen, kun se
on muualta jo sulanut. Kuivassa maassa routa sulaa nopeammin kuin
kosteassa, lukuunottamatta tietenkin sellaisia notkelmia, joihin pinta-
vesi kerääntyy ja sulattaa alla olevan roudan. Esim. ojitetuissa soissa
routa häviää keväällä aikaisemmin kuin ojittamattomissa huolimatta
siitä, että se ensiksimainituissa tunkeutuu syvemmälle.

KERÄNEN (1923) on aineistonsa nojalla laskenut, että lumen sula
misen jälkeen routa sulaa eri maalajeissa vuorokaudessa keskimäärin:

hiekka- ja moreenimaassa 2.7 cm
savimaassa
turvemaassa 0.9

Pelloilla on sulaminen ollut keskimäärin 2.o cm vrk: ssa.
Kuivissa maalajeissa on routaa KERÄ5EN mukaan ollut alueilla

A ja B (kuva 24) n. 30 vrk., alueella 0 n. 16 vrk., alueilla D—G
n. 20 vrk. ja maan eteläosissa alueilla H—K 13—45 vrk. sen jälkeen,

ÅouäQn P6S /77y/ICfl i7Tt/QJ

ijj7iyj9 4Ycvuuspro.L’

Kuva 26.
Roudan vesipitoisuus turvemaassa eri kuivatus
syvyyksi11 maatalousliallituksen vesistötutki

muksissa tehtyjen havaintojen mukaan.
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Kuva 27.

Puri autuvan vesimaaian, sademaa;an ja pohjavedenkoikeude

muutokset Huhtisuon ja Latosuon alueilla Ruokolahdeila joulu

kuussa 1938 maataloushallituksen vesistötutkimuksissa tehtyjen

havaintojen mukaan. Ilman lömpötila on Lappeenrannasta

ilmatieteellisen keskuslaitoksen havainnoista.
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kun lumi on maasta hävinnyt. Kosteissa maalajeissa routaa on ollut
kauemmin, Pohjanmaalla n 40. vrk., etelämpänä n. 30 vrk. ja Lou

nais-Suomessa kolme viikkoa lumen häviämisestä.

Roudan vesipitoisuutta koskevat tutkimukset ovat varsin puuVteel

lisia. Luotettavia tietoja siitä, miten suuria vesimääriä varastoituu

alueilja routakerrokseen, on varsin vähän. KoKKoSEN (1926) mukvao
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routakerroksen vesipitoisuus turvemaassa vaihtelee 69—94 tilavuus
prosenttia, hietamaassa 59—74 %, hiesumaassa 57—84 % ja savi
maassa 66—75 %. KOKKOSEN tutkimukset kOhdistuvat erikoisesti sii
hen, mikä vaikutus vesipitoisuudella Ofl roudan rakenteeseen. BEsKow
(1935) on kiinnittänyt huomiota siihen, että routaantumisen tapah
tuessa nopeasti, veden1isiys tilavuusyksikköä kohden on suhteellisesti
vähäisempi kuin hitaassa routaanturnisessa.

/-T[ri:\ 2

0 1
Kuva 2$. ff7

Huhtisuon ja Laosuon
sadealueet. 1. sade- f/
alueen raja, 2. peltoa,

3. suota, 4 vesi- ••‘j
asteikko f/o42

Maataloushallituksen vesistötutkimusten yhteydessä on myös tut
kittu roudan vesipitoisuutta. Kuvasta 26 ilmenee talvella 1939 tehty
jen mittausten tulokset hyvin lahonneessa metsäturpeessa pohjaveden
korkeuden vaihdeliessa.

Roudan vaikutus erittäinkin pintavesien virtailussa on merkityk
sellinen alueilta tapahtuvaan purkautumiseen. Kuvassa 27 on esitetty
kahdella maataloushallituksen vesistötutkimuksiin kuuluvalla, Ruoko
lahdella olevalla rinnakkaisalueella, Huhtisuolla (N:o 44) ja Lato
suolla (N:o 42)7 joiden sadealue on n. 4. km2, purkautuminen joulu
kuussa 1938. Latosuolla on huomattava osa (n. 20 %) alueesta suo-
peltoa (kuva 28), kun taas Huhtisuolla peltoa ei ole lainkaan. Joulu
kuun alkupuolella ilman lämpötila oli yläpuolella 0° 0. Kun kuukau
den puolivälissä, jolloin lunta ei ollut maassa lainkaan, ilmat äkkiä
kylmenivät, ollen keskilämpötila kuun loppupuolella n. —12° 0, tapah
tui äkillinen routaantuminen maan pintakerroksissa. Tämä aiheutti,
että Huhtisuolla parissa vuorokaudessa 30 l/s n purkautuminen vä
heni arvoon 0, Latosuolla n. 37 l/s n purkautuminon väheni 3 vrk ssa
10 litraan. Latosuolla veden valuminen väheni kuukauden loppupuo
lella vähitellen 7 litraan sekunnissa, kun taas Huhtisuolla koko alku-
ja sydäntalven virtaus alueelta oli täysin pysähdyksissä. Tähän eroon
on mahdollisesti vaikuttanut ainakin osaksi se, että Latosuolla on oji
tettua peltoaluetta. Purkautumisessa havaittava äkillinen taite parin
vuorokauden aikana, jolloin maa ei vielä ole voinut kovin syvään
routaantua, osoittaa, miten tärkeä osuus pintavesien virtailulla alueilta
tapahtuvaan purkautumiseen on.
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Kuvasta 27 havaitaan vielä, että pohjavesi on (10 mittauspaikassa)
alentunut sen jälkeen, kun maan routaantuminen on alkanut, nopeam
min kuin kuukauden alkupuolella. Maaliskuun puolivälissä 1939, 35
mittauspaikassa tehtyjen havaintojen mukaan, on roudan keskisyvyy
ollut 25 cm. Pohjavesi oli tällöin likimäärin samalla korkeudella ja
alueilta purkautuvat vesimäärät myös likimäärin saman suuruisia
kuin joulukuun lopussa.

Roudan vaikutus purkautumissuhteisiin on riippuvainen siitä, min
kälaisissa ilmastollisissa olosuhteissa routa sulaa. Jos sulaminen tapah
tuu eritoten sateiden vaikutuksesta, huomattava osa roudan vesistä
painuu alas maahan. Jos routaa taas sulaa kirkkaiden (ja tuulisten)
ilmojen vallitessa, sen vedet suurelta osalta haihtuvat ilmaan.

Vaikkakin roudan vaikutusta vesiväylien purkautumissuhteisiin on
selvitetty varsin vähän, voidaan kuitenkin niidenkin tutkimustulosten
perusteella, mitä edellä on esitetty, päätellä, että routa kärjistää
meillä purkautumisvaihteluita. Kevättalvella alivesi roudan vaikutuk
sesta vähenee, ja tulvien aikana purkautuva kokonaisvesimäärä ke
väällä kasvaa.

Viimeksimainittua seikkaa on koetettu selvitellä mm. maataloushal
lituksen vesistötutkimuksissa (KÄITERÄ 1939). Kolmella rinnakkais
alueella saatiin vv. 1934—1937, että maaliskuun puolivälistä touko
kuun puoliväliin tapahtuva purkautuminen ylitti lasketun lumen sula
misessa ja vesisateina saapuneen tulovesimäärän vähennettynä vas
taavana aikana tapahtuneella haihtumisella keskimäärin seuraavasti:

Routaa
. Purkautui enemmän kuin

Vuosi lasirelmat edellyttivät min oreeni- ja Turye- ja
hiekkamaat savimaat

cm cm

1934 34 50—70 15—30
1935 20 0—25 0—10
1936 21 0—30 0—10
1937 34 30—60 15—30

Laskelmissa on otettu huomioon alueiden vesivarastot olettaen,
että routakerrokseen ei vesiä varastoidu. Roudan syvyyttä koskevat
tiedot, jotka myös on merkitty yhdlistelyyn, tukevat olettamusta, että
ko. purkautumismäärien lisäys on pääasiassa routakerrokseen varastoi
tuneiden vesien aiheuttama. Esitetyt luvut antanevat samalla jonkin
laisen kuvan siitä, mitä suuruusluokkaa routakerrokseen varastoitunei
defl vesien määrä on.

Käytännössä, mm. uiton yhteydessä saadut kokemukset ovat myös
aikaansaaneet kösityksen, että kevättulvat kestävät kauemmin sellai
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sina vuosina, jolloin routakerros on vahva, kuin vuosina, jolloin rou
taa on vähän. Samoin näyttää todennäköiseltä, että routa kohottaa
myös tulvahuippua.

Tätä käsitystä ei kuitenkaan voida perustella suoritetuilla havain
noilla. Komitea on tehnyt. eräillä Kokemäenjoen vesistön sivualueilla
vertailuja siitä, missä määrin kevättulvat ovat riippuvaisia lumivaras
tosta, yläpuolisten järvien vesivarastosta ja roudan syvyydestä. Rou
tahavainnoilla ei kuitenkaan voitu parantaa lumivaraston ja kevät-
tulvien keskinäistä vuorosuhdetta. Tämä johtunee ennenkaikkea routa
havaintojen puutteellisuudesta. Lisäksi lumivarastojen määräämisessä
tehdyt virheet lienevät samaa suuruusluokkaaa kuin roudan syvyys
vaihteluiden aiheuttamat muutokset alueiden vesivarastoissa.

Maisteri SIRNin hydrografisessa toimistossa laatimien yhteenveto
jen mukaan Päijänteen vedenkorkeuden lasku oli vv. 1915—37
runsasroutaisina talvina yleensä (9 tapausta kahdestatoista) tavallista
nopeampi, mutta vähäroutaisina talvina yleensä (8 tapausta kymme
nestä) tavallista hitaampi. Kevät-yliveden arvossa roudan vaikutusta
ei ollut havaittavissa.

14. Haihtuminen.

Äikaisemmin on jo mainittu, että haihtumisella on varsin suuri
merkitys mm. vesistöjen purkautumisvaihteluiden vuosijaksossa. Seu
raavassa tarkastelemme lähemmin haihtumisilmiötä ja siihen vaikutta
via tekijöitä.

Jokaista lämpötilaa vastaa määrätty grammamäärä vettä, minkä
yksi kuutiometri ilmaa voi pidättää höyryn muodossa. Sitä ilman
lämpötilaa, jossa se on kyllästetty siinä olevalla vesihöyryllä, sanotaan
kastepisteeksi. Suhteellinen kosteus tarkoittaa, kuinka monta prosent
tia ilmassa on vesihöyryä siitä määrästä, minkä se ko. lämpötilassa voi
sisältää. Kyllästysvajaukseksi sanotaan vallitsevassa lämpötilassa suu
rimman mahdollisen sekä havaitun vesihöyrypaineen erotusta (mm nä
ilmaistuna).

On muodostettu lukuisia erilaisia kaavoja siitä, miten haihtuminen
on riippuvainen eri ilmatieteellisistä elementeistä. Näissä kaavoissa
vaikuttavina tekijöinä esiintyvät mm. ilman paine, ilman lämpötila,
tuuli, kyllästetyn ilman vesihöyryn paine ko. lämpötilassa, suhteelli
nen kosteus, kyllästysvajaus jne. Tällaiset kaavat tarkoittavat useim
miten vapaasta vedenpinnasta tapahtuvaa haihtumista. Maastossa
haihtuniinen riippuu ensi sijassa saatavissa olevan veden määrästä,
lisäksi kasvipeitteen laadusta ja maalajista.

35TT—) 13
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Kun maa on kasvien peittämä, tapahtuu haihtuminen pääasiassa
kasvien välityksellä. Osa sadevesistä pidättäytyy jo kasvien lehdille,
puiden oksille jne. ja haihtuu siitä takaisin ilmaan. Osa painuu maa
han, josta kasvit imevät sitä juuristollaan. Kasvit käyttävät kasva
miseensa huomattavat määrät vettä. Esim. viljelyskasvit tarvitsevat
muodostaakseen yhden kilon kuiva-ainetta 250—750 litraa vettä. Tämä
vesimäärä on riippuvainen paitsi kasvilajista myös saatavissa olevan
veden ja kasviravintoaineiden määrästä. Kun vettä on runsaasti tai
kasviravintoaineita vähän, on kasvien haihdutt.ama vesimäärä suu
rempi kuin päinvastaisess’a tapauksessa Osoitukseksi, mitä suuruus
luokkaa kasvien haihduttamat vesimäärät ovat, mainittakoon, että
esim. kasvi, joka kuluttaa vettä 400 litraa kuivaainekiloa kohden ja
joka muodostaa kuiva-ainetta 5 000 kg hehtaarilta, haihduttaa kasvu-
kaudella 200 mm: n vesikerroksen.

Kasvien pinnalta tapahtuvaa haihtumista koskevat tutkimukset
kohdistuvat etupäässä puiden oksilta tapahtuvaan haihtumiseen; Äi
kaisemmin on jo lumimäärää selostettaessa esitetty, että talvella p111-

den oksille pysähtyneen lumen haihtumnisella on merkitystä kevääll
maksimilumivarastoon (kuva 20).

Vesisateiden ‘aikana haihtuu puiden oksille pidättäytyneestä ve
destä suhteellisesti enemmän kuin talvella lumisateiden aikana. Tämä
oksilta haihtunut veslinäärä on riippuvainen metsän laadusta ja tihey-

destä sekä sateen määrästä ja rankkuudesta. E. HOPPE (1896) esittää
seuraavia lukuja I)uihm pidättäytyneen sateen määrästä:

Puiden pidättämä osuus sateista (¾ aukealla havaitusta).

. Pienet Suuret
.. Havainto

M e t s a n 1 a a t u sateet sateet
vuosi

<10 mm 10—20 mm

60 vuotinen kuusikko 1894 63 39
65 , männikkö 1895 42 24
8$ ,, pyökkimetsä 1894 30 17
$4 ,, 1895 32 19

Tutkimuksessa esiintyneet metsät ovat olleet Suom en ol osuhteisii ii

nähden suhteellisen tiheitä.
Maataloushallituksen vesistötutkimnuksissa on myös tutkittu, miten

suuri osa vesisateista pidättäytyy puihin. Kuvassa 29 on esitetty sade
määrän ja metsän tiheyden vaikutus oksilta tapahtuvaan haihtumiseeri
eräässä 50-vuotiaassa, puolukkatyypin mäntymetsässä Ruokolahdeila
touko—lokakuussa vv. 1935—1936. i\Ietsässä on aukkoja keskimäärin
50 %. Havainnot ovat linjamittauksia (KÄITERÄ 1936), joissa sade-
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fflJj7Jflfl 1i 011 5 m. Ryhmittämällä havaintotulokset sen mukaan,
miten suuri on aukkojen määrä 2.5 m :1; säteellä sademittari keski
pisteenä piirretyssä ympyrässä, on saatu kuvassa 29 esitetty metsän
tiheyden vaikutusta kuvaava käyrä keskimääräisen vuorokausisateen
ollessa 5 mm.

Tämänkaltaisissa linjamittauksissa ei tule näkyville puiden runkoa
pitkm vahva sade, mikä varsinkin lehtimetsässä voi olla huomattava.
Havumetsissä se sensijaan on merkityksettömän vähäistä.

Samoinkuin puut pidättävät muutkin kasvit sadetta. Li&sinon koe-
asemalla Venäjällä Leningradin alueella on kasvien pidättämän vesi-
määrän suuruudeksi saatu seuraavia arvoja (RUTK0wSKY 1936):

HoMuiN (1917) on suorittanut haihtumismittauksia ruohon ja sam
maleen peittämällä suolla sekä avoimella hiekkakankaalla. Mittaustea
tulokset kahtena kesänä ovat olleet seuraavat:

.11)
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Kuva 29.
Mäntymetsän vaikutuksesta maassa mitattuihin sademääriin maa
taloushallituksen vesistötutkimuksissa tehtvj en havaintojen mukaan

vv. 1935—1937.

Luonnolliset sateet Keinotekoinen sadetus

Ruoho- ja sammal
Sadekorkeus peite $ammalpe]te Ruoho- ja samrnalpeite

1_ui’
. Pidattynvt Pidattynyt . PidattynytHavamto-. sademäää Havainto- sademäärä Havainto- sademääräjen luku , jen luku jen luku 0/

25
18—45

7—5
4—2.5

1.0—0.3

6
2
6

45
57

80—100.

4
2
2

11—14
21—31
50——55
70—80

2
11
12

21
25
31
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Yhdistelyssä on myös esitetty haihtuminen prosentteina saman
‘aikaisesta sadekorkeudesta. Älkukesäfiä on suolta haihtunut suhteelli
sesti enemmän kangasmaahan verrattuna kuin loppukesällä. Tämä
johtunee lähinnä haihtumiselle alttiin veden määrässä olleista eroista.

BLOMQvI$T (1917) on tutkinut haihtumista vapaasta vedenpinnasta
Pyhäjärvellä Tampereen lähellä ja saanut seuraavia arvoja:

Haihtuminen mm
Ilman

vuosi ja kuukausi Järvessä Maahan WIinin lämpötila
(eteläran- kaivetussa mittarissa C

nalla) mittarissa (maalla)

1912
heinäk. 148 107 157 17.7
elok. 94’) 69’) 81’) 15.9

1913
kesäk. — 80 110 13.8
heinäk. 943) 96 119 18.5
elok. 85 52 77 16.0
syysk. 84 30 56 11.2
lokak. 35 16’) 26 4.8

Kyseessä olevat kuukaudet ovat olleet verrattain lämpimiä. Haih
tumisarvot ovat varsin suuria, järvessä huomattavasti suurempia kuin
maahan kaivetussa mittarissa. Suurimmat havaitut haihtumisarvot
vuorokaudessa ovat WILDin mittarissa nousseet n. 8.o mm: iin, maahan
kaivetussa mittarissa 5.s mm: iin ja järvessä olevassa mittarissa 9.8

mm: iin.

Viime aikoina on varsinkin Saksassa ryhdytty tutkimaan haihtu
mista suurissa (n. 1.o m3 : n) astioissa. 4) Ne on täytetty eri tavoin
riippuen siitö, mitö seikkaa on tahdottu tutkia. Esim FRIEDRIcH

(1938) esittiiö seuraavia lukuja Nherswaldessa vv. 1934—1937 saa
duista 1 ui okss1 ii:

1) 29 vrk:n aikana.
2) 27 vrk :n aikana.
3) 15—24 vrk:n aikana.
4) Suomessa RENQVIST on rakentanut itsemerkitsevän haili±uniismittarin, jossa

haihtumispinta on 1 m2 ja astiaan mahtuu maata 1 m3. Vuollna 1939 toukokuun
10 p : stä kuukauden loppuun mennessä haihitui kaikkiaan 78 mm ja kesäkuussa
20 p :ään mennessä 130 mm eli yhteensä 208 mm. Suurimmat vuorokausiarvot
kesäkuussa ovat ylittäneet 11 mm. Pohjavettä ei tällöin ole ollut astiassa lainkaan.
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H a i h tum lue ei mm

‘T 0 S Wieiuuii . Nurmi, ei Nurmi,
vaaka Maatyja pohjavettä eorkea

pohjavesi

1934 640 388 282 864
1935 575 516 381 736
1936 488 439 347 625
1937 — 465 502 337 599 —

1934—1937 542 461 337 706

Eri kuukausien osalle j akaantuu vuosihaihtuminen keskimäärin
seuraavasti (% : na vuosisummasta):

1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

WILDin vaaka 2.6 1.7 2.6 3.5 5.2 9.4 14.0 17.2 17.3 11.6 9.6 5.3
Mäntyjä 3.0 2.0 2.0 2.9 5.3 10.2 15.7 13.4 13.1 14.6 11.1 6.7
Nurmi, ilman poli

javettä 1.9 0.7 1.3 1.7 4.6 11.2 18.5 11.6 14.4 16.4 12.5 5.2
Nurmi, kork. poh

javesi 1.5 0.7 1.2 1.5 2.5 6.i 15.6 21.5 2O9 14.6 9.9 4.0

Edelläolevista yhdistelyistä käynee riittävän selvästi ilmi, miten
suuria vaihteluita haihtumisessa on havaittavissa erilaisista haihtumis
pinnoista ja eri aikoina. Alueiden vesitalouslaskelmissa haihtuminen
onkin ehkä vaikeimmin suoranaisilia havainnoilla määrättävissä oleva
tekijä.

Toistaiseksi ei ole vielä voitu alueelta tapahtuvaa haihtumista mää
rätä muutoin kuin välillisesti laskemalla haihtuminen alueelle tulevien
ja sieltä purkautuvien vesimäärien erotuksena. Pitkäaikaisissa keski
arvoissa tämä on mahdollista, mutta haihtumisessa tapahtuvia lyhyt
aikaisia vaihteluita (esiin, eri kuukausien haihtumista) määrättäessä
esiintyy vielä tuntemattomana tekijänä alueefr vesivarastojen muu
tokset.

Alueen vesitalous jollakin aikavälillä vöidaan laska esim. kaa
valla:

(8) U = rI + E + (R—B), jossa
U = tulovesirnäärä,
Ä = purkautuminen,
E = haihtmuinen,
R = alueen vesivarasto tutkittavan aikavälin lopussa ja
B = ,, ,, ,, ,, alussa.
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Pitkäaikaisissa keskiarvoissa on R—B = 0. RENQVIST (1935) on
hydrografisen toimiston havaintojen nojalla laskenut, että vv. 1920—
1930 Etelä-Suomessa haihtui enemmän kuin puolet vuosisateesta,
mutta Pohjois-Suomessa vain n. neljännes. Kuvassa 30 on esitetty,
miten suuri osa vuosisateesta purkautui eri vesistöalueissa. Pohjois-
Suomen arvoihin nähden on kuitenkin otettava huomioon sadeasemien

Kuva 30.

Purkautumiskertoimia (% sademääristä) eri vesistö
alueilla vv. 1920—1930 (RENQVISTin mukaan).
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vähälukuisuus ja niiden sijainti laaksoissa, mistä johtuen sadearvot

voinevat olla liian pieniä, kuten jo aikaisemmin on mainittu.

Kun R—B-arvojen määrääminen lyhyillä aikaväleillä tuottaa vai

keuksia etenkin suurilla ja järvirikkailla alueilla ja silloin, kun maa

on lumen peittämä, tai kun maan vesivarastoja on sitoutunut routa

kerrokseen, on eri kuukausina tapahtunut haihtuminen koetettu mää

rätä jakamalla vuosihaihtuminen kuukausien osalle esim. niiden suhde-

lukujen avulla, joita haihtumismittausten nojalla on saatu. lyös on

koetettu ilman lämpötilahavaintoja hyväksikäyttäen määrätä eri kuu

kausina tapahtunut keskimääräinen haihtuminen, kun vuosihaihtumi

nen on tunnettu. Tällaista menettelytapaa ovat käyttäneet mm.

O0UTÄGNE ja MÄRTONNE (1933) Ranskassa sekä KusIN (1936) Venä

jällä. Suomessa SIRN (1936 a) ja CAsTRN (193$) ovat samoin saa

neet varsin kauniita lämpötilan ja kuukausihaihtumisen suhdetta km

vaavia käyriä Kymijoen ja Vuoksen vesistöissä. Kuva 31 esittää

Kuva 31.

Kuukausihaihtumisen riippuvaisuus
ilman lämpötilasta Kymijoen alueella

IRNin mikaan).

SIRNin käyriä. Syyskuukausien käyrä on ylempänä kuin kevätkuu

kansien käyrä, mikä johtuu siitä, että syksyllä kyllästysvajaus on pie
nempi kuin keväällä saman lämpötilan vallitessa. Tämä seikka on

kuiikausihaihtumisen arvoja määrättäessä otettu huomioon.

Tällaisia menettelytapoja käyttäen voidaan mahdollisesti saavuttaa
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keskimääräisissä arvoissa verrattain oikeaan osuvia tuloksia, mutta
yksityisinä vuosina arvot voivat erota jopa satoja prosentteja ede11ä-
esitetyn kaavan avulla lasketuista arvoista pienillä vesiväylillä, missi
R—B-arvojen määrääminen purkautumishavaintoja käyttäen kesä-
kuukausina voi tulla kysymykseen (KAITERA 1939) . Komitea, selvitel
lessään Koitajoen uittopatoj en vaikutusta, suoritti, tutkiessaan heinä
kuun keskivedenkorkeuden riippuvaisuutta ilmastollisista tekijöistä,
laskelmat sekä ottamalla huomioon ilman lämpötilau nojalla määrätyn
haihtumisen että jättämällä sen huomioonottamatta. Kummassakin
tapauksessa poikkeamat havaituista arvoista olivat likimäärin samaa
suuruusluokkaa, joten haihtumisen huomioonottaminen ko. tavalla ei
parantanut tuloksia (Liite 4).

Syynä siihen, että haihtumista ei voida määrätä pelkästään ilman
lämpötilaan ja kyllästysvajaukseen nojautuvilla arvioilla, lienee en
nenkaikkea se, että haihtumiselle alttiin veden määrä luonnossa vaih
telee huomattavasti mm. sadesuhteista riippuen. Lisäksi on huomat
tava, että talvella, kun lunta on maassa, sen pinnalla voi tapahtua
ilman vesihöyryn tiivistymistä siinä määrin, että lämpötilan kohotessa
haihtuminen voi pienentyäkin (KÄITERÄ 1939). Tällaista tapahtuu,
jos ilman kastepiste on yläpuolella lumen pinnan lämpötilan.

Varsinkin kesällä on haihtuminen runsasta. RENQvIST (1917) on
saanut kahdella Vantaanjoen sivualueella haihtumisen suuruudeksi
vv. 1913—1914 kesäkuukausina seuraavia arvoja (% sateesta):

Ä 1 ii e e

Vuosi ja kuukausi Ridasjärvi, Palojoki,
pinta-ala = 90.s kiss2 pinta-ala = 57.4 km’,

järviä 6 % järviä ei ole

1913
kesäkuu 8 5
heinäkuu 3 3

1914
toukokuu 26 36
kesäkuu 12 14
heinäkuu 2 1
elokuu 3 2
syyskuu 8 4
lokakuu 30 23

Ilaihtumisen suuri merkitys kesällä purkautuviin vesimääriin ilme
nee myös seuraavasta yhdistelystä, joka on laadittu maataloushall.i
tuksen vesistötutkimuksissa kesä—syyskuussa vv. 1931—1935 suoritet
tujen havaintojen nojalla (KÄITERÄ 1937):
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adea1ue Haihtunut kesä-syys
kuussa % sateestaVesiväylä,

km’ järviä % (likimäärin)

Putaanjoki, Velimaa 94 1 95
Pihkalanjärvenoja, Viipuri 45. 0 85
Ekoluoma, Alairärmä $0 0 85
Kähtävinoja, Alavieska 60 2 75

Yhdistelystä voidaan saada viitteitä myös maantieteellisen aseman
vaikutuksesta haihtumiseen.

Runsas haihtuminen kesällä aiheuttaa, että tällöin etenkin pienillä
vesiväyhllä voidaan saavuttaa purkautumisminimi huolimatta siitä,
että kesällä sademäärä on yleensä runsaampi kuin syksyllä tai talvella.
Vuoden 1899 : ii tulvia tutkimaan asetettu komitea (Komiteanmietintö
1903) oletti ko. vuoden suurien tulvien osaltaan johtuneen vähäisestä
haihtumisesta talvella.

Haihtumisella on, kuten edelläolevasta lienee käynyt ilmi, ratkai
seva merkitys vesiväylien purkautumissuhteissa. Tulvien lisäänty
mistä silmälläpitäen on tämän vuoksi tärkeää tuntea, missä määrin
haihtumiseen vaikuttavissa tekijöissä on aikojen kuluessa tapahtunut
muutoksia. Ilmastollisilla tekijöillä tässä on erittäin suuri vaikutus,
mutta myös sellaiset seikat kuin kasvipeitteessä ja pohjavedeii kor
keudessa tapahtuneet muutokset voivat merkittävästi vaikuttaa alueilta
tapahtuvaan haihtumiseen. Viljelyksillä haihtumista koetetaan pie
nentää sopivalla maan muokkauksella katkaisemalla äestyksellä kapil
laaritiehyeet. Toisaalta taas voimaperäinen vilj elys huomattavasti
lisää haihtumista.

15. Ilmastollisissa tekijöissä tapahtuneista muutoksista ja niiden
vaikutuksesta purkautumissuhteislin.

Edellä on selostettu ilmastollisten tekijöiden vaikutusta vesistöjen
purkautumissuhteisiin. Seuraavassa tarkastellaan, mitä muutoksia eri
tekijöissä on tapahtunut ja miten näinä muutokset vaikuttavat yli
veteen. Havaintojen puutteen vuoksi tarkastelu koskee vain viimeisiä
vuosikymmeniä.

Komitea on pyytänyt osastonjohtaja V. V. K0RH0SELTA selvitystä
siitä, mitä muutoksia on viime vuosikymmeninä havaittu:

1. kevättalven maksimilumimäärässä,
2. lumen sulamisnopeudessa,

3577—39 14
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3. vuoden sadesummassa,
4. sateen vuosikäyrässä,
5. sateen rankkuudessa,
6. vuoden keskilämpötilassa,
7. lämpötilan vuosikäyrässä ja
8. maan routaanturnisessa.

Lausunto seuraa mietintöä liitteenä (Liite 2) . Selvitys koskee
ajanjaksoa 1891—1930, jolta on olemassa havaintoja useimmista yllä-
mainituista seikoista. Lisäksi eräitä seikkoja koskeva selvitys ulottuu
taaksepäin vuoteen 1886 ja eteenpäin vuoteen 1935. Lumen tiheyttä
ja lumen sulamisnopeutta koskeva aineisto on ajanjaksolta 1909—1930.
Maan routaantumisesta ei selvitystä ole voitu esittää.

Lausunnon mukaan k e v ä t t a 1 ve n m a k s i m i 1 u rn i iii ä ä
r äs s ä on todettavissa alenemista maan eri osissa ja koko maan keski-
arvoissa. Suhteellisesti suurin on :aleneminen ollut lounaassa ja ete
iässä, pienin pohjoisessa. Koko maan keskiarvot ovat pienentyneet
noin kolmeen neijännekseen siitä, mitä ne olivat vuosisadan vaihteessa.
PohjoisSuomessa väheneminen alkaa vasta 1920 jälkeisenä vuosikym
menenä.

Lumen sulamisnopeudessa keväällä on myös havaitta
vi:ssa alenemista, jos otetaan huomioon lumen vesiarvon suurin vähene
minen tiettynä aikana mm: nä ilmaistuna. Tämä johtuu lumimäärän
vähenemisestä, sillä jos verrataan vesiarvon maksimivähenemistä lumi
varaston kevätmaksimiin, pysyy suhde suurin piirtein muuttumatto

mana ajanjaksoilla 1911—1920 ja 1921—1930 (KoRHoSEN laus.). Edellä
on jo mainittu maataioushallituksen vesistötutkimuksissa suoritetuista

laskelmista lumivaraston maksimivähenemisestä ajanjaksolla 1934—
1937, joissa todettiin, että tällöinkin suhteellinen maksimiväheneminei;
(% lumivaraston kevätmaksi;nista) on pysynyt saman suuruisena
kuin osastonjohtaj a KORHOSEN laatimissa aikaisemmissa yhteenvedoissa.
Vv. 1934—1937 on lisäksi todettu, että lumen vesiarvon suhteellinen
maksimiväheneminen on riippumaton maastotyypistä, — siitä, onko
maasto aukeaa vai metsän peittämää — ja alueen maantieteeiiisestg
asemasta. Kun otetaan huomioon, että KORHOSEN lausunnossa käsitel
lyt ajanjaksot sattuvat ajanjaksolle, jolloin muutokset muissa ilmas
tollisissa tekijöissä, kuten sateissa ja ilman lämpötilassa, ovat selvästi
todettavissa, voidaan olettaa, että suhteellinen maksimiväheneminen
on pysynyt muuttumattomana koko sen ajanjäkson, jolloin lumen sy
vyyttä koskevia havaintoja on suoritettu. Näinollen lumen syvyyttä

koskevat luvut antavat myös kuvan siitä, mitä muutoksia lumen kevät
sul amisen vaikutuksessa kevään yliveteen nähden on mahdollisesti
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tapahtullut. Kun lumen syvyydessä on havaittavissa selvä alenemi
nen, tulisi tämän ilmetii myös kevättulvissa.

Aikaisemmin esitetyissä yhdistelmissä niistä muutoksista, joita
keski-viivedessä on tapahtunut, ei MHW-arvoissa voitu todeta alene
mista. Edellämainitun lausunnon ja taulukon 7 nojalla saadaan tällä
vuosisadalla seuraava vertailu koko maahan nähden:

MHW
Vuosi 13:lla vesi- Lumeii syvyys

asteikolla 15. III (cm)

1901—1910 286 56.2
1911—192() 273 51.2
1921—1930 294 44.8
1931—1935 289 43.o

Yhdistelvssä havaitaan siis iiHW-arvoissa nousua vuosikymmenellä
1921—1930 vuosikymmeneen 1911—1920 verrattuna, vaikka lumivaras
tossa vastaavana aikana on tapahtunut vähenemistä.

Haettaessa syitä tähän on kiinnitettävä huomio s a d e m ä ä r i as ä
tapahtuneisiin muutoksiin. S’ademääräthän ovat viime vuosikymmeninä
lisääntyneet aikaisempiin verrattuina. Erittäin selvä tämä lisäänty
minen on juuri 1920 jälkeisellä ajanjaksolla. Sademäärän lisäys on

syntynyt huhti—marraskuussa. Suurin kasvu on lokakuussa (KoR
HOSEN laus.).

Tällä sademäärien lisäyksellä on myös vaikutusta edellä esitettyi
hin MHW-arvoihin, sillä ne tarkoittavat etupäässä suurien ja järvi-
rikkaiden vesistöjen keski-ylivettä, jossa on huomioitu myös syysmak
simit, milloin ne ovat vuosimakshneja. Kevätkesällä tapahtunut sade-
määrän lisäys ehtii vaikuttaa myös lumen sulamisesta aiheutuvaan
yliveteen, ja syksyllä sattuneet sateet varastoituvat järviin ja kohotta
vat kevään alivettä, millä seikalla ko. vesistöissä on vaikutusta vuosi
maksimiin.

Saadaksemme selville k e v ä ä n ylivedessä tapahtuneet muutokset,
olemme taulukkoon 15 koonneet hydrografisen toimiston havainnoista
maan eri puolilta eräiden vesistöj en kevään keski-yliveden arvot ajan

jaksoilta 1911—1922 ja 1923—1935.
Taulukkoa laadittaessa on otettu huomioon sellainen yliveden kor

keus, joka todennäköisesti johtuu pääasiassa lumen kevätsulamisesta.
Niinpä jos on esiintynyt keväällä kaksi selvää ylivesihuippua, on
otettu huomioon ensimmäinen, vaikka se olisi ollut matalampi, kunhan
se on esiintynyt niin myöhään, ettei ole ollut syytä olettaa sen aiheu
tuneen jäiden patoamisesta. Jos useana päivänä on esiintynyt sama
yliveden korkeus, on sen ajankohdaksi valittu keskimmäinen tai pani
listen lukujen ollessa kyseessä lähinnä edellinen päivämäänä. Jos yli
vesi on uusiutunut, on ajankohta määrätty aikaisimman huipun mu
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Taulukko 15. Kevään keski-yliveden (MEW) ja keski-aliveden (MNW 111—TV)
korkeudessa ja keski-yliveden sattumisajassa tapahtuneet muutokset vuosina

1912—23 ja 1924—35 eräillä hydrografisen toimiston vesiasteikoilla.

.. . IVluutos$adealue Kevatkaudefl iirivw iii—iv Yliveden (jälkijakso —MHW sattumisaika alkujakso)

Vesiasteikko
4

järvi
km2 r L2

- r0
roao

16$

57
53
74
62
75

4 700

3025
$95

2 200
430
300

1 035
550
915

1475
565
660

1

59
56
77
62
76

13.5
8.5
9.5
1.5
3.5

17.5
7.5

15.5
6.5
9.5

Ylivesi en. 1912—23 sattunut ennen toukokuun 15. päivää
6 32$ 335 172 12.5 16.5 + 7 ± 4

10 233 222 —11 + 2
6 203 189 —14±3
$ 20$ 204 —-4±3
7 182 171 —11+0
$ 24$ 232 •16T 1

4 206 211 ±5—3
$ 190 184 —6+3

12 160 151 — 9±10
11 324 312 —12 ± 9
9 163 154 9±3

10 181 162 —19 + 1

100 95 ±6

130
84
77

221
$1

106

127
87
87

230
84

107

25.4
26.4

8.5
10.5

6.5
14.5

3.5
5.5

11.5
13.5
12.5
18.5

47 53 6.5

Vuoksi
Nerkoo, ylä

Kymijoki
Kiimasjärvi
$alosjärvi
Saarijärvi
Kankarej ärvi
Jäppäjärvi

Kokemäenjoki
Leppäkoski
Haapaniemenj ärvi
Ouluvesi
Herraskoski
Kituisjärvi
Sääksjärvi

Ktelärannikko
Karjaanjoki

Pohjanmaa ja Pois
jois-Suomi

Kyröjoki, Skatila
Kalajoki, Tynkä
Perhonjoki, Perho
Kuivajoki
lijoki, Ii

Vuoksi
Höpöttäjä
Häihä, ylä
Lastukoski, ylä
Kallavesi

Kymijoki
Vuosjärvi
Iiolu, ala
Konnevesi
T(alkkinen

Kokernäes joki
Pitkävesi
Kukkiajärvi

Oulujoki
\Tala
Relijänselkä
Lei;tua
Lammasjärvi

Ristijärvi
Kiantajärvi

13.5995 12

4780 1
3000 2
2445 3
1330 3

14315 6

Ylivesi
$ 935 :10

21 $00 12
2455 11

16275 15

62
lii

56
92

130

67
108

55
85

139

23.4
28.4
26.4

5.5
8.5

288 262
370 359
192 183
295 295
322 315

vv. 1912—23
257 250
306 310
338 347
308 317

24.4
30.4
30.4
4.s

10.5

—26 ±
—11 —

—9—
±0—
— 7 +

5
3
1
7
ii

sattunut toukokuun 15. p.n jälkeen

2 275
421t)
5 780

26 475

14
21
21
20

111
266

77
284

140
143

117
27t)

86
293

145
152

240 17
$35 19

11 —3 17.5 20.5 — 7 —14
214 222 16.6 18.6 ± 4 ± 6
179 186 30.5 4.6

- 9 ± 7
222 231 14.6 18.6 9 ± 9

55 58 22.5 27.n -- 6 -1- 3
219 227 10.6 7.6 -1 3 ± $

42 52 5.6 5.6 ± 9 ± 10
21$ 233 16.6 18.t; -- 9 -f 15

$4 92 16.5 18.5 + 5 ± 8
99 116 26.5 24.5 + 9 + 17

13 1$ 16.6 19.6 ± 0 ±
139 143 4.6 8.6 ± 2 ± 4

53 4$ 27.5 27.5 ± 0 —

42 47 19.5 23.5 ± 3 H 5
136 138 18.5 20.5 ± 5 ± 2

: $8 87 26.5 26.5 — 16 — 1

19860
7 430

270
3395
$ 580
3 520

13
12

7
11

8
11

114 114
254 256
147 147
184 187
31 326
231 215
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kaan. Kevään alivesi tarkoittaa maalis—huhtikuun alivettä. Milloin
ei ole esiintynyt lainkaan ylivesiaalloa, vaan vedeilkorkeus on ollut
jatkuvasti nouseva tai laskeva, vedenkorkeudeksi on valittu yli- tai ali-
veden keskimääräistä satturnisaikaa vastaava korkeus.

Taulukossa on havainnot ryhmitetty sen mukaan, onko ylivesi vv.
1912—23 sattunut ennen vai jälkeen 15. V. Kuten taulukosta havai
taan, edellisessä ryhmässä ylivesi on paria poikkeusta lukuunottamatta
alentunut, mutta jälkimmäisessä ryhmässä kohonnut. Älivesi on yleensä
kohonnut. Vaikkakin muutokset yleensä ovat vähäisiä, suunta on var
sin selvä.

Tämä on mahdollisesti selitettävissä seuraavasti : Syyssateiden ii-
sääntymisen ja leutojen talvien ansiosta alivesi on yleensä kohonnut.
Lumimäärän väheneminen on vaikuttanut ylivettä alentavasti sellai
si.ssa vesistöissä, joissa ylivesi sattuu keväällä aikaisin, huolimatta siitä,
että alivesi on kohonnut. Taas sellaisissa vesitöissä, joissa ylivesi sat
tuu myöhään, alkukesän sademäärissä tapahtunut lisäys kohottaa sitä.
Näissä vesistöissä myös kevään aliveden kohoamisella on suurempi vai
kutus yliveteen kuin vesistöissä, joissa ylivesi sattuu varhain.

Ne poikkeukset, mitä taulukossa 15 on havaittavissa, voivat johtua
esim. yläpuolella tapahtuneesta keinotekoisesta varastoimisesta tai
maantieteellisen aseman vaikutuksesta. Yleensä taulukossa esitetyt
alueet ovat kuitenkin sellaisia, joissa vesien keinotekoisen varastoimi
sen vaikutus ylivesimäärlin on vähäistä.

Taulukosta 15 havaitaan vielä, että yliveden sattumisaika on jälki-
jaksolla useimmissa tapauksissa ollut myöhäisempi kuin alkujaksolia.
Mikä tämän on aiheuttanut, on esitetyn aineiston nojalla vaikea rat
kaista. Tämä seikka kuitenkin on voinut myös osaltaan vaikuttaa
käsitykseen tulvien lisääntymisestä, sillä myöhään sattuneiden tulvien
aiheuttama vahinko on yleensä suurempi kuin varhaisten tulvien.

Ilman keskilämpötilassa on tapahtunut nousua, mikä
aiheutuu etupäässä syys- ja talviarvojen noususta (KoRHoSEN laus.).
Tämä onkin tärkein syy maksimilumivarastossa tapahtuneeseen vähen
tymiseen, josta edellä on mainittu. Ilman lämpötilan nousua voi
aiheuttaa toisaalta haihtumismäärien lisääntymistä, mutta sademää -

rissä kesällä ja syksyllä tapahtunut lisäys ylittänee mahdollisen haih
turnisen lisäyksen. Mitä talvella tapahtuvaan haihtumiseen tulee,
lämpötilan nousun ei tällöin tarvitse välttämättömästi merkitä haihtu
inismäärien lisääntymistä (Vert. 14. luku).

Ilman lämpötilan nousiilla on vaikutusta myös r o u t a k e r r o
seen varastoituneisiin vesimääriin. Voidaan olettaa,
että nämä ovat yleensä pienentyneet, mutta toisaalta on huomattava,
että lumikerroksen ollessa ohuen ja suojailmojen johdosta tiiviin,
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routa tunkeutuu syvemmälle, kuin jos lunta on paljon ja se on löyhää.
Tämän vuoksi ne muutokset, mitä roudan pidättärnissä vesiinäärissä
edellä mainittujen seikkojen vuoksi on tapahtunut, lienevät varsin
vähäisiä, niin että niillä tuskin on suurta merkitystä tulvatilanteessa
tapahtuneisiin muutoksiin. Samaa on sanottava myös niistä muutok
sista, joita roudan pidättämissä vesimäärissä on tapahtunut maan-
kuivatustöiden johdosta. Sillä vaikka routa tunkeutuukin yleensä sy
vemmälle kuivatetussa maassa kuivattamattomaau verrattuna, niin
toisaalta rauta on viimeksimainitussa tiivisrakenteismpaa, j oten varas
toituneissa vesimäärissä tapahtuneet muutokset lienevät vähäisiö.

Edellä esitetyissä keskiarvotuloksissa eivät tule näkyville yksityis
teu vuosien poikkeukselliset arvot. Tällaisia poikkeuksellisia vuosia
kevättulviin nähden ovat olleet vuodet 1924, 1931 ja Pohjois-Suoiues.sa
vuosi 1936, kesä- ja syystulviin nähden taas vuodet 1934 ja 1935.
Vuonna 1924 suuri tulva johtui suurista lumivarastoista ja korkeasta
kevään alivedestä, vuosina 1931 ja 1936 äkillinen lumen sulamh;en oli
tulvan aiheuttaja, vuosien 1934 ja 1935 kesä- ja syystulvissa taas
poikkeukselliset sademäärät olivat tulvien syynä.

Tämän mukaan voidaan siis huomattavalta osalta viime aikoina
tapahtunut mahdollinen tulvien lisääntyminen selittää ilmastollisista
seikoista johtuvaksi. Miten olosuhteet vastaisuudessa tulevat kehitty
mään, riippuu siis mm. siitä, ovatko ne muutokset, jotka ilmastollisissa
tekijöissä on todettu tapahtuneen, pysyviä vai onko kysymyksessä
jokin pitkäaikainen jakso, johon osastonj ohtaj a KoRHoNEN lausunnos
saan on viitannut. Tällöin kehityssuunta voi siis vastaisuudessa muut
tua.

B. Sadealueen vaikutuksesta purkautuviin vesi-
mä ä r ii n.

16. Alueen vaikutuksesta yleensä.

Kun vedet saapuvat esim. vesisateena sadeaueelle, osa vesistä va
rastoituu alueelle, osan alkaessa heti valua sieltä pois ja osan Iiaih
tuessa. Älueen ominaisuuksista riippuu, miten nopeasti valuminen
tapahtuu. Jos sade jatkuu tasaisella rankkuudella riittävön kauan,
min pinta-al ayksikköä kohden aikayksikössä purkautuvat vesiiuäärät
tulevat lopulta likimäärin yhtä suuriksi kuin pinta-alayksikölle vas
taavana aikana satavat vesimäärät. Tällöin alueen vaikutus purkautu
miseen häviää, mikäli alueelta tapahtuva haihtuminen on kaikkialla
sam anhmen a puikautuv it vesunaarat jaavat rnppuwusiksi vksir
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omaan saderankkuudesta. Mitä nopeammin vedet purkautuvat alueelta,
sitä pikemmin yleen&i purkautumismaksirni kohoaa saderankkuudeu
maaraamaan arvoon.

Saderankkuudessa esiintyvat nopeat vaihtelut aiheuttavat, että
alueen vaikutus purkautumissuhteislin yleensä on varsin huomattava.
Alueella on vaikutusta myös saderankkuuteen, kuten jo aikaisemmin
on mainittu.

Lumipeitteeseen ja routakerroksen varastoituneet vedet lumen ja
roudan sulaessa vapautuvat virtaamaan laajoilla alueilla likhnäärin
samanaikaisesti. Alueen vaikutus aikayksikön tulovesimäärään’) jää
tällöin yleensä vähäiseksi. Eroavaisuutta eri osa-alueilla voivat aiheut
taa mm. kasvipeite, korkeus- ja kaltevuussuhteet sekä se seikka, että
lumipeite sulamisen alkuvaiheessa estää eri tavoin vesien virtailua
erilaisilla alueilla. Suomessa lumen sulaminen jatkuu niin kauan, että
pienillä ja vähäjärvisillä alueilla (esim. sadealueen pinta-ala on
0—30 km2 ja järviprosentti 0—3) vuorokauden keskipurkautuinisen
maksimi on likimäärin saavuttanut vastaavan tulovesimäärän maksi
min. Tällöin alueen vaikutus purkautuiuiseen voi jäädä vähäiseksi
(KAITERA 1939). Vuorokauden keskipurkautumisen ;naksimi voi täl
löin olla riippuvainen siitä, miten alue vaikuttaa tulovirtaukseen.

Ne alueen ominaisuudet, joiden vaikutusta purkautuviin vesimää
riin seuraavassa tarkastellaan, ovat:

pinta-ala ja muoto,
korkeus- ja kaltevuussuhteet,
järvet ja vesien keinotekoinen varastohuinen,
maaperä sekä
maastotyyppi, jossa käsitellään erikseen metsien, peltojen ja soidemi

vaikutusta.

17. Sadealueen pinta-ala ja muoto.

On luonnostaan käsitettävissä, että sadealueen p i n t a-a 1 a vai
kuttaa ratkaisevasti vesiväylällä virtaavaan vesimäärään. Sitä käy
tetäänkin yleisesti lähtökohtana virtaavia vesimääriä arvioitaessa. Esi
merkiksi:

t9 qXF
7

‘ 1ooo,
jossa

Q = vesiväyläliä virtaava vesimäärä (m3/s),

1) Aikayksikön tu1ovesimäirU1ä tarkoitetaan tällöin niitä vesimääriä, jotka
alueella vapautuvat aikayksikössä virtaamaan. Nämä voivat olla vesisateeha saa
puvia tai lumen ja roudan sulamisessa vapautuvia vesiä.
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q = valuma (1/s . km2) j
F = sadealueen pinta-ala (km2).

Varsinkin ylivesimäärissä tulee sadealueen pinta-alan vaikutus nä
kyviin myös pinta-alayksikköä kohden tapahtuvassa purkautumisessa
siten, että sadealueen suuretessa ylivaluma yleensä pienenee. Tähän
voidaan esittää mm. seuraavia syitä:

1) Älueen suuruus on tasoittava tekijä pinta-alayksikön saderank
kuuteen nähden, joten vesisateitten ollessa kyseessä suurilla alueilla
aikayk;sikössä km2 kohden tulevat vesimäärät ovat pienempiä kuin
pienillä alueilla.

2 ) Suurilla alueilla veden kulkema matka alueen eri osista tie-
tylle kohdalle vesiväylää vaihtelee enemmän kuin pienillä alueilla,
minkä vuoksi vedet alueen eri osilta eivät joudu siinä määrin saman-
aikaisesti vesiväylälle kuin pienillä alueilla. Tämä aiheuttaa valuma
arvoj en pienenemisen. Samansuuntainen vaikutus voi olla sivualuei
den erilaisella muodolla, maanpinnan erilaisella kaltevuudella ym.
valumisnopeuteen vaikuttavilla seikoilla, joihin nähden suurilla alueilla
esiintyy yleensä enemmän vaihtelua alueen eri osien välillä kuin pie
nillä alueilla.

3) Pienillä alueilla ylivedet voivat olla suhteellisesti suuremmassa
määrässä pintavesiä kuin suurilla alueilla. Tämä johtuu siitä, että
vesillä, joutuessaan suurilla alueilla virtaamaan maan pintaa pitkin
pitemmän matkan kuin pienillä alueilla, on suuremmat mahdollisuudet
painua maahan; samalla kuin pintavesillä on enemmän aikaa haihtu
miseen. Tihkuessaan maakerrosten läpi vesien kulku hidastuu varsin
suuresti.

4) Lumen sulamiseen nähden voi suurilla alueilla esiintyä maas
ton laadun, kuten kasvipeitteen, kaltevuuden ja korkeusaseman ym.
sulamisnopeuteen vaikuttavien tekij öitten suhteen enemmän eroavai
suutta alueen eri osien välillä kuin pienillä alueilla, joten suurilla
alueilla ylivalurna on yleensä i)ienelupi kuin pienifihi alueilla.

Rankkasateitten aikana on aineen suuruuden tasoittava vaikutus
aikayksikössä aiueelle sataviin vesirnääriin nähden varsin suuri, kuten
saderankkuuden ja alueen suuruuden suhdetta käsiteltäessä on esi
tetty. Maasateisiin nähden alueen suuruuden vaikutus on huomatta
vasti vähäisempi. Mitä tulee lumipeitteen sulamiseen, voidaan meillä,
mikäli maaston aiheuttamat eroavaisuudet sulamisnopeudessa jätetään
huomioonottamatta, katsoa vesien vapautuvan laajoillakin alueilla
likimäärin samanaikaisesti. Sadealueen suuruuden purkautumista ta
soittava vaikutus perustuu tällöin etupäässä siihen, että vedet eivät
ehdi kaikista alueen osista samanaikaisesti vesiväylälle.
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Ällaolevassa yhdistelyssä on esitetty Iiydrografisen toimiston vv.
1912—1926 tekemiin havaintoihin nojautuvia keski-ylivaluman arvoja
eri suuruisilla alueilla ryhmitettynä sadealueen järviprosentin mukaan
(RENQvIST 1933). Sadealueet on määrätty hydrografisen toimiston
vuosikirjan N:o 10 mukaan.

Sadealue
MHq

1/s km’km- Jarvi %

Keravanjoki, Tikkurila 355 2 115
Jämijoki, Salava 365 3 75
Vantaanjoki, Oulunkylä 1 680 2 91
Kalajoki, Tynkä 3000 2 98
Kyrönjoki, Skatila 4 780 1 68
lijoki, Ii 14315 6 61
Kemijoki, Taivalkoski 50 $20 2 4$

Niemisjoki, Reijonkoski 245 11 60
Isojoki, Oulukoski 915 12 32
Saarijärven r., Kiimaskoski 3 025 10 31
Koitajoki, Siikakoski 6 605 9 37
Lieksanjoki, Hölmävuolle $ 935 10 26
Kokemäenjoki, Kiikka 21 290 14 16
Pielisjoki, Häihä 21800 12 20

Alueen maantieteellisestä asemasta sekä muista seikoista johtuen

pinta-alan kasvun aiheuttama valuma-arvojen pieneneminen ei ole täy

sin säännöllistä. Suunta on kuitenkin riittävän selvä osoittamaan

pinta-alan vaikutusta.
Alueen pinta-alan vaikutusta ylivalumaan on runsaasti tutkittu.

Se esiintyy tekijänä useimmissa kaavoissa, jotka on laadittu ylivalu

man muääräämiseksi sadealueen ominaisuuksien perusteella. Järvettö

millä alueilla se usein esiintyy ainoana vaikuttavana tekijänä. Tällai

set kaavat ovat tavallisesti tyyppiä:

(10) Hq =

j/F

jossa 11q1 on F : n arvoa 1 vastaava ylivaluma. BfjRKLI-ZIEGLERin (v.

1880) ensiksi esittämä kaava, jota nimitetään Bfi’RKLIn kaavaksi, oli
(GENzMER 1924):

(11)

jossa Hq on ylivaluma,

Hu aikayksikön tulovesiiuäärän maksimi ja

p alueen kaltevuudesta riippuva kertoin.

ii577—39 15
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Tässä on oletettu n — 4. Eri tutkijoiden mukaan n : i arvo vaili
telee 4—8. Tällaiset kaavat tarkoittavat usein asutuskeskuksien loka-
ja katuviernreissä virtaavia vesirnääriä. HALLAK0RPI (1934) samoin-
kuin KAITERÄ (1939) ovat olettaneet edellämainittua tyyppiä olevissa
kaavoissaan, että Suomessa luonnoilisilla vesiväylillä on n 6.

s a d e a 1 u e e n m u o t o voi mys vaikuttaa ylivalumaan. Pit
källä ja kapealla sadealueella purkautumismaksimi on yleensä pic
nempi kuin muutoin samanlaisella ympyrän tai neliön muotoa lähen
televällä sadealueella. Edellisessä tapauksessa vesien samanaikainei
kokoontuminen vesiväylälle on vähemmän todennäköistä kuin jälki-
mäisissä tapauksissa, jolloin veden kulkema matka vesiväylälle alueen
eri osista ei idii; suuressa määrin vaihtele kuin pitkähköillä alueilla.
Suhde on sama kuin suhde suuren ja pienen sadealueen välillä.

Myöskin eri sivualueiden keskinäiset muotoeroavaisuudet voivat
huomattavasti vaikuttaa kokonaisalueen purkautumismäärään. Jos
sivualueet ovat likimäärin samanlaisia, niin että niiden tulvahuiput
sattuvat samanaikaisesti, lähentelee kokonaisalueen ylivaluma osa-
alueiden ylivalmuaa, jolloin alueen suuruuden vaikutus jää vähäisem
mäksi.

Sadealueen muodon vaikutus ylivalumaan on riippuvainen vesi-
väylien asemasta ja pituudesta. Eritoten järvirikkailla alueilla on jär
ylen asemalla myös merkitystä. Näiden tekijöiden vaikutus riippuu
siitä, miten ne edistävät tai ehkäisevät vesien samanaikaista kokoontu
mista vesiväylille. Kun on myös monia muita tekijöitä, kuten maaiu
pinnan ja vesiväylien kaltevuus, sadealueen suuruus ym., jotka voivat
joko hidastuttaa tai jouduttaa vesien saapumista tietylle kohdalle vesi-
väylää, voi yksityisen tekijän tulvia suurentava vaikutus helposti
kumoutua, jopa muodostua vastakkaiseksikin, joten myöskin vesiväy
lien muodon vaikutusta on arvostehava kussakin tapauksessa erikseen.

Yleisesti voidaan sanoa, että tekij ät, jotka joudutt avat vesien vaI u
m isnt))eUtta, 1 isäävät samalla ]) urkaut ura isvaiht ei uil a ja idi rjistävii t
tulv dilanndt i MuU tasta s innost sunUy lu1unssti pmkk(uks
Nnfll)ä voidaan ajatella, että sivual ueen pitkahkö muoto kohottaa pää -

alueen vlivai mIIna, jos se viivästyt t ää sivual ueen purkaut um ista niin,
että ylival um an ajankohta sattuu yht een ä äalueen yl ivaluman
kanssa.

Alueen m uodoll ja nnt a-al aii vaikutusta vesisateitten aiheutta
maan purkautumiseen on koetettu myös matemaattisesti esittää mm.
siten, että on määrätty pienien alueosien keskimääräinen etäisyys tie
tyllä kohdalta vesiväylää, ja tekemällä määrättyjä olettamuksia veden
virtailusta, on laskettu tulva-aallon suuruus (KLUNzINGER, IMBEÄPX,
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RENQVIST, KÄITERÄ) . Tällaiset laskelmat ovat kuitenkin suuritöisiä ja
epävarmoja.

Empllrisissä kaavoissa on. alueen muodon vaikutuksen selvittämi
seksi esitetty tunnuslukuna käytettäväksi ns. inuotokertointa (KAi
TERA 1939):

(12)

jossa i = muotokertoin,
F = sadealueen pinta-ala (km2) ja

1 päävesiväylän pituus (km).

Päävesiväylän pituuden määrääminen järvirikkailla alueilla tuot
taa vaikeuksia ja järvien vaikutus ylivalumaan on yleensä siksi suuri,
että tällöin edelläesitetyllä muotokertoimella tuskin on merkitystä
empiirisen kaavan tekijänä.

Pienillä, vähäjärvisillä sadealueilla ei myöskään muotokertoimen
vaikutus tule Suomessa lumen kevätsulamisen aiheuttamassa vuoro
kauden keskipurkautumisen maksimissa näkyville. Syynä tähän on
mahdollisesti ylivesiaallon nopea eteneminen keväällä järvettörnifiä
alueilla. Esiin. 40 km2 : n suuruisilla alueilla, joiden inuotokertoin
vaihtelee 0.i—0.o, havainnoissa ei : n vaikutus ole vv. 1934—1937
tullut näkyville. Tällaisilla alueilla kevään ylivaluma sattuu muutoin
samanlaisissa olosuhteissa likimäärin saman vuorokauden aikana (KAI
TERA 1939).

Päävesiväylän pituus empiirisen kaavan tekijänä edustaa määrä
tyissä olosuhteissa pinta-alan ja muotokertoimen yhteisvaikutusta
(KÄITERA 1939). limorrin (1928) mukaan saadaan jonkin verran
parempia tuloksia, jos kaavan (10) asemesta käytetään kaavaa

(13) k =

/ 1

jossa k = väylä.n pituuden vaikutusta, kuvaava kertoin ja 1 väylän
pituus lausuttuna sadoissa metreissä. Arvo n vaihtelee alueen kal
tevuudesta ja muodosta riippuen 2.5—3.5. VAN KooTENin (1934)
mukaan vesiväylän pituus antaa myös luonnollisilla vesiväylillä pa
rempia tuloksia kuin sadealueen pinta-ala.

18. Korkeus- ja kaltevuussuhteet.

Yleensä oletetaan, että mäkisessä maastossa purkautumisvaihtelut
ja ylivesiinäärät ovat suurempia kuin taisaisessa maastossa.
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SCHEWIOR (1909) esittää seuraavia y1ivaurna-arvoja vuoristossa ja
tasangolla:

Purkauturniskertoin 1/s km2
$aclealueen

pinta-ala km -

Vuoristo Tasanko

Talven ylivesi

0.1—10 400—700 200—300
10 —60 250—400 150—200

. Kesän ylivesi
0.1—10 250—450 100—200

10 —60 150—250 50—100

Nämä arvot kuvaavat Keski-Euroopan ja vuoristoseutujen olosuh
teita. Niistä käy selvästi näkyville mäkisyyden tulvia lisäävä vaiku
tus. Tähän vaikutukseen voidaan esittää seuraavia syitä:

1) Vuoristoissa maanpinnan suuren kaltevuuden johdosta vedet
virtailevat nopeammin vesiväylille kuin tasangoilla.

2) Korkeilla vuorilla sataa huomattavasti enemmän kuin tasa;;
goilla.

3) Vuoristoissa maaperä on usein vaikeammin läpäisevää kuin

tasangoilla, joten pintavirtailua on runsaasti, mikä lisää purkautumis
vaihteluita.

Mitä tulee meidän maamme olosuhteisiin, ei maaston mäkisyyden
ylivesimääriä lisäävä vaikutus ole yhtä selväpiirteinen. Tämä on luoll

nollista jo sen vuoksi, että Suomi on kauttaaltaan suhteellisen tasaista
verrattuna maihin, joissa mäkisyyden tulvia lisäävä vaikutus on eri

koisen merkityksellinen.

Paitsi maaston tasaisuutta, on olemassa muitakin syitä, jotka ai

heuttavat, että mäkisyys Suomessa on toisarvoinen tekijä valuma
arvoihin nähde;;. Tällöin kiinnittyy ensinnäkin huomio sadesuhteisun.
MeiJ 1 ä maasto ko maa vähitellen rannikolta sisämaahan mentäessä ja

korkeinta se on Pohjois-Suomessa. Sademäärät eivö t ktiitenkaan

yleensä meillä ui aaston kohotessa kovin suuresti lisäänny. Varsinkin

pohjoiseen pain mentaessa sademaara parnvasto;n pienenee Syyna

lähän on, kuten jo on esitetty, Skandinaavian vuoriselänne, joka estää

suoraa;; vait am ereltä saapuvien länsituulien tuomasta Pohjois-Suo

meen sadetta. Sadetuulet saapuvat lounais-etelä-itä-suunnasta, ja ne

menettävät jo maan eteläosissa suuren osan kosteudestaan. Vain har

voissa, ympäristöään korkeammissa kohdissa, kuten esim. Pohjois-

Suomen vaara-alueilla (HEIKINHEIMO 1920) voidaan ympäristöönsä

verrattuna havaita pieniä sadekeskuksia, mutta nämä alueet ovat suh
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teellisen rajoitettuja, ja ,sademäärä niissä on vain vähäisen ympäris
töään runsaampi.

Lurnipeitteen sulainisnopeuteen nähden voidaan piinvastoin olet-
taa, että se mäkimaastossa jakaantuu auringon erilaisen säteilyn vuoksi
eri ilmansuuntaan kallistuvilla rinteillä pitemmälle ajanjaksolle kuin
tasangoilla, mikä taas on omiaan tasoittamaan kevään purkautuinis
vaihteluita.

Km; 1T1yöskäin maaperän läpäiseväisyyteen nähden ei meillä
yleensä voida havaita niin selvää eroa, mikä Keski-Euroopassa esiin-
tyy mäkimaaston ja tasangon välillä, jää näinollen tärkeimmäksi teki-
jäksi, joka mahdollisesti voisi kärjistää purkautumisvaihteluita mäki-
maastossa tasankoihin verrattaessa, maanpinnan suuremman kalte
vuuden vesien virtailua jouduttava vaikutus.

Kuitenkin tähänkin tekijään nähden voidaan esittää eriäviä mieli
piteitä sen vaikutuksen suunnasta.

Kuten jo aikaisemmin on esitetty, tärkein tulvan aiheuttaja meillä
on luinipeitteen sulaminen keväällä. Kevään yliveder; purkauturnis
kertoimeen vaikuttaa suuresti se, tapahtuuko koko sulami,skaudella
vapautuneitten vesien valuminen vesiväylälle samanakaisesti. Mäki-
maastossa lumien sulamisessa vapautuneet vedet pääsevät maasto;;
suuremman kaltevuuden johdosta helpommin virtaamaan vesiväylille
kuin tasaisessa maastossa, missä veden virtailu on aluksi varsin vä
häistä. Vasta sulamiskauden loppuvaiheessa, jolloin sulamisnopeus
yleensä on suurimmillaan, pääsevät myös lumipatojen taakse kerää;;
tyneet vesimassat purkautumaan ja virtaamaan valtoimenaan maan
pintaa pitkin vesiväylille. Varsinkin lumirikkaina vuosina — ja siis
erityisesti tulvavuosina — tällaista pintavirtailua on havaittavissa
tasankomaasto.ssa, soilla, niityillä ja pelloilla, ja tällöin voidaan siis
olettaa, että maaston tasaisuus on kärjistänyt tulvatilannetta ala
puolella.

Eräässä mielessä maaston mäkisyydellä voi olla ilmeinen kevät
tulvia suurentava vaikutus. Varsinkin syvissä rotkoissa kerääntyvät
vesiväylille suuret lumikerrokset, joiden sulamista keväällä ympäröi
vät rinteet voivat huomattavasti ehkäistä ja siten estää vapaata
virtailua uomassa. Kysymykseen palaan;me vielä vesiväylien vaiku
tusta selvitettäessä.

Maanpinnan kaltevuuden ja korkeusaseman vaikutuksesta ylivalu
maan voitaneen esittää seuraavat yhteenvedot:

1) Mäkimaastossa ja etenkin vuoristoseuduissa maaston korkeus
asema ja kaltevuussuhteet vaikuttavat ylivalumaan siten, että korkeu
den ja kaltevuuksien lisääntyessä ylivaluma yleensä kasvaa.

2) Maaston mäkisyys ja maanpinnan suuremmat kaltevuudet jou
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duttavat ilmeisesti vesien virtailua vesiväylille — ja eritoten sade-
tulvien ollessa kyseessä ylivaluma myöskin Suomessa mäkisillä alueilla
voi olla suurempi kuin tasaisilla alueilla.

3) Lumipeitteen kevätsulamisen aiheuttamien tulvien ollessa ky
seessä, maaston mäkisyys, samalla kun se jouduttaa sulamisvesien
valumista vesiväylille, voi vaikuttaa hidastuttavasti lurnien ,sulamiseei;
tai ehkäisevästi vesien sarnanaikaiseen kokoontumiseen tulvahuipun
ajaksi niin, että vaikutuksen yleistä suuntaa ei toistaiseksi ole riittä
vällä varmuudella voitu määritellä. Mäkisyyden vaikutusta on arvos
teltava kussakin yksityistapauksessa erikseen.

19. Jirvet ja keinotekoinen varastoiminen.

Järvien j a varastoaltaiden vaimentava vaikutus vedenkorkeussuh
teisiin johtuu eritoten siitä, että järveen purkautuva vesimäärä pää-
see siinä levenemään, joten veden nousu käy hitaammaksi joessa tapah
tuvaa nousua, ja koska järvessä tapahtuva nousu vuorostaan määrää
sen lasku-uomasta purkautuvan vesimäärän, niin tämä kasvu tulee
olemaan pienempi järven tulojoessa havaittua, ja sen huippu myöhäi
sempi. Laskujoen suurin vesimäärä on sitä pienempi tulojoen suu
rimpaan vesimäärään nähden, kuta suurempi järven pinta-ala on, ja
kuta lyhyempi tulojoen ylivesiaalto on. Huipun myöhästyminen on
niyöskin sitä suurempi, kuta suurempi järven pinta-ala on, mutta toi
saalta se on myös sitä suurempi, kuta enemmän tulojoen ylivesiaalto
on pitkistynyt. Myöhästyminen on riippumaton ylivesiaallon korkeu
desta. Lasku-uoman poikkiprofiili vaikuttaa niin ylivesiaallon kor
keuteen kuin myöhästymiseen (RENQVI5T 1917).

Näinoilen sekä kevätsulamisen suuret vesimäärät että myös ke
sien rankkasateet ja syksyjen laajat, runsaat sateet järvirikkailla
ilucilla aikvmsa iv ii hit iainpi i j i du mpi iiousuja kuin vesistossa,
jossa järvialtaita ei ole. Moiiin paikoin ulkomailla, eritoten Saksassa
ja Yhdysvalloissa, on katsottu välttämättömäksi patorakennusten
avulla luoda keinotekoisia varastoaltaita yksinomaan tulva-vaaran tor
jumiseksi vesistön alaosassa.

Ylivesimäärän riippuvaisuus vesistön järvirikkaudesta siten, että
suurempi järviala vastaa pienempää valumismäärää yliveden aikana,
ilmenee mm. seuraavista esimerkeistä (RENQviST 1933 ja hydrografisen
toimiston vuosikirja N: o 10).
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Keski-ylivaluma (MHq) vv. 1912—1926 eräillä liydrografisen toimiston

havaintoalueilla.

— $acleah;e
MuIqÄ 1 ii e e n ii i m i 1 j5rvi— lis. km’km- prosesitti

Vuoksi, Imatra 62 130 20 12
Kemijoki, Taivalkoski 50 $20 3 4$

Päijänteen vesistö, Kalkkinen 26 475 20 13
Saarij.—Viitas.—Rautal. r., Vaajakoski 17 585 1$ 16
Kokemäenjoki, Kiikka 21 290 14 16
Pielisjoki, Räihä 21 $00 12 20
Oulujoki, Vaala 19 $60 13 24
lijoki, Ii 14 315 6 61

Saarijärven—Viitasaaren r., Kuusankoski 9 645 15 19
Vanajavesi, Kuokkalankoski $ 680 14 16
Sotkamon r., Koivukoski 7 430 12 33
Lieksanjoki, Hölmävuolle 8 935 10 26
Kiantajärven r., Kiehimän virrat 8 580 8 52
Kivijärven lisävesi, Huopana 2 275 14 1$
Karjaanjoki, Karjaa 1 995 12 23
Ähtärin r., Herraskoski 1 475 II 33
Loimaa, Vesikoski 1 250 7 42
Uittamonjoki, Leppäkoski 1 035 4 37
Vantaanjoki, Oulunkylä 1 680 3 91

Pienillä vesiväylillä on maataloushallituksen vesistötutki;nuksissa
saatu vv. 1934—1937 kevään keski-ylivalumaksi seuraavia arvoja
(KAITERA 1939):

$adealue
Älue ja pitäjä l/s-k’

km’ proseutti

Putkijärvi, Rantasalmi 38 21 17
Rappusenjjärvi, Rantasalmi 25 19 20
Kuusjärvi, Kuusjärvi 23 9 87
Vilitjärvenoja, Vehmaa 29 3 91
Raasinl;aara, Karjala T. 1. 37 1 106
Ekoluoma, Oravainen 28 1 110

Edelläolevissa yhdistelyissä on samaa suuruusluokkaa olevat sade-
alueet yhdistetty samaan ryhmään ja kussakin ryhmässä alueet jär
jestetty j ärviprosentin suuruusjärj estystä noudattaen. Alueiden maan-
tieteellisestä asemasta ja sadealueiden pinta-alasta johtuvat erot ai
heuttavat jossain määrin epäsäännöllisyyksiä ylivaluma-arvojen muu
toksissa ryhmien puitteissa, mutta esitetyt arvot osoittavat selvästi
j ärvisyyden vaikutuksen ylivalumaan.

Järvisyyden vaikutusta on pyritty esittämään kaavojen avulla ku
ten pinta-alankin vaikutusta. Näistä mainittakoon seuraavat:
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Suomessa käytetyt:
(14) Hq = 166—12.2 J + 0.224 J2 + 0.ooii J3 (JusiLIus 1905)

190
(15) MHq = 10 + ———--———— ———-- (REN

1±0.02 J2+Oo;j/p +0.oooi Jv’F
QVIST 1933)

(16) MHq = 10
(•)8.

6 + 0.03 (HÄLLAK0RPI 1934)
100

Venäjällä käytetty:

(17) Hq20
= 1.6o—O81og (J + 1)

1 000 (S0K0L0WSKY 1936)

Näissä kaavoissa Hq merkitsee ylintä valumaa (l/s.km2) ja
MHq keski-ylivalumaa, Hq20 valumaa, joka voi tulla ylitetyksi
kerran 20 vuodessa (kaavoissa (14), (15) ja (17) l/s.km2 ja kaavassa
(16) l/s.h’a). 1 merkitsee alueen järviprosenttia ja F sadealueen
pinta-alaa (kaavassa (16) ha : n ilmaistuna, muissa k.aavoissa km2 : nä)

i tarkoittaa maan läpäiseväisyyslukua.
Järvien asemalla on myös vaikutusta ylivalumaan. Sellaisista kaa

voista, joissa tämä on huomioitu, mainittakoon:

(18) Hq = Hu 10 . Hu 0.5
.

0.s
. k (SØGNEN) 1)

(L5 + 40)
(19) Hq =

L
+ c (KÄITERÄ 1939)

VF+1
Näissä kaavoissa Hu merkitsee järven tuovirtauksen maksimia ja

L5 lumen vesiarvon maksimivähenemistä 5 vrk: ssa. Tekijä j merkit
see painollista järviprosenttia, joka voidaan määrätä kaavasta:

(20) )
—

f (Ri isi 1937)

((1, C2, (j3, . Cii jäiViC11 pinta—aial,

f, f2, 13, . . . .
sacleaiueiden pmla-alat vastaavien järvien

1 uusuassa ja
F = koko sadealueen pinta-ala.

Keski-ylivalmna on SUoiflCsSa tehtyjen havaintojen mukaan II. 2/

suurimmasta vai um asta ja ruppumaton j ärvisyydestä.

1) Kirjeellinen tiedonanto.
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Järvien tulvia vaimentava vaikutus kohdistuu inyöskh; jääsohjo
tulvlin (vert. 28. luku).

Toisaalta on syytä pitää mielessä, että järvet ovat omiaan piden

ämään tulvatilannetta ja täten myötävaikuttamaan haittoihin, mikäli
näinä ovat riippuvaisia vuodenajasta tai johtuvat osaksi siitä, että
muutamia vuosia kestäneen matalan kauden aikana on totuttu työn
tämään viljelyksiä entistä alavammalle tasolle, missä uusi tulvakausi
ne hukuttaa.

Kuva 32.

Ylivaluman i’iippuvaisuus sade
alueen pinta-alasta ja järvi

syydestä (RENQvISTin mukaan).

Esimerkkinä siitä, että järvirikkaassa vesistössä niin suuret kuin

alhaisetkin vedenkorkeudet ovat pitempiaikaisia kuin järvistä köy
hässä vesistössä, esitettäköön seuraava yhdistelmä, joka perustuu päi
vittäisiiu vedenkorkeushavaintoihin Kemijoessa ja Saiinaassa vuosina
1896—1936, siis 41 vuoden aikana. Tällöin on tarkastettu päivittäi
sistä lukemista laskettuja kuukausikeskiarvoja, ja määrätty iuontako
peräkkäistä kuukausikeskiarvoa yli tai alle määrämittojen on ollut
enintäin olemassa.

Kuukausikeskiarvojen mukaan vesi on yhteen mittaan pysytellyt korkeam
maila kuin

170 cm yläpuolella keskiveden: Saimaassa 1 kk, Kemijoessa 0 kk
160 ,, ,, ,, ,,

3
,, ,,

1
150

,, ,, ,, ,, 3
,, ,,

1
140

,, ,, ,, ,, 4
,, ,, 1

Järviprosentti

¾

3577—39 16



130 cm yläpuolella keskiveden:
120 ,, ,,

110 ,,

100
90 ,,

$0 ,,

70 ,,

60 ,,

50 ,,

10 ,,

ja alempana kuin
10 cm alapuolella keskiveden:
20 _,

30 ,,

40 ,,

50 ,,

60 ,,

70 ,,

$0
7,

90 ,, ,,

Saimaassa 5 kk, Kemijoessa 1 kk
6 ,, ,, 1

Kun siis järvirikkaalla alueella (Saimaan alueella järviprosentti
on 20, Kemijoen alueella 3, sadealueet ovat samaa suuruusluokkaa)
voi tapahtua, että vesi yli kolme vuotta umpeen voi pysytellä yli
30 cm keskiveden alapuolella, on odotettavissa, että haitat voivat ko
hota melkoisiksi, jos vesi tämän jälkeen kolmena vuonna läpeensä
pysyy 30 cm yläpuolella keskiveden, siis 60 cm yläpuolella sen arvon,
mihin kolmen vuoden aikana on totuttu. Kuitenkin Kemijoen päivi.t
täisten ääriarvojen ero ko. aikakaudella (415 cm) on huomattavasti
suurempi Saimaassa havaittua (283 cm). Ääriarvot alaspäin ovat suu
rin piirtein yhdenmukaisia Saimaassa ja Kemijoessa. Itse asiassa sun
rin poikkeama keskiarvosta alaspäin on hieman suurempi Sahuaassa
kuin Kemijoessa, mutta yliveteen nähden Kemijoki on huomattavasti
IToitolla
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Päivittäisten havaintojen mukaan vesi on yhteen mittaan pysytellyt korkeani
malla kuin

330 cm yläpuolella keskiveden: Saimaassa 0 vrk., Kemijoessa 1 v;k.
300 ,, ,, ,, ,, 0 ,, ,, 1
25t0 ,, ,, 0 ,, ,, 2
20t) 0 12
iSo ,, ,, ,, ,, 1 ,, ,, 15
170

,, ,, ,, ,, 45 ,, ,, 16
160 ,, ,, ,, ,, 76 ,, ,, 18
150 ,, ,, ,, ,, 98 ,, ,, 22
140 ,, ,, ,, ,, 132 ,, ,, 25
130 ,, ,, ,, ,_ 159 ,, ,_ 26
120 ,, ,, ,, ,, 192 ,, ,, 30
110 ,, ,, ,, 217 ,, ,, 37
100 ,, ,, ,, 247 ,, ,, 42

ja alempana kuin
50 cm alapuolella keskiveden: Saiiaaassa 288 vrk., Kemijoessa 105 vrk.
60 ,, ,, ,, ,, 234 ,, ,, $6
70 ,, ,, ,, ,, 164 ,, ,, 67
$0 ,, ,, 77 ,, 117 ,, ,, 7$
90 ,, ,, ,, ,, 56 ,, ,, 0
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Ylläolevasta ylidistelmästä huomataai; selvästi, kuinka järvistä köy

liässä vesistössä ylivesi on paljon korkeammalla kuin järvirikkaassa
vesistössä, mutta että samalla viimernainitussa se voi kestää kolme-
neljä kertaa kauemmin yhteen mittaan kuin järviköyhällä alueella.

Tässä. esitetty esimerkki järvien vaikutuksesta kohdistuu siiheu ai
kaari, jonka vesi on y h 1 ä j a k s o i s e s t i määrätyii tason ylä- tai
alapuolella. On syytä edelleeu selostaa, missä määrin jä.rvisyys vai-
kuttaa erinäisten vesistötieteellisten merkkilukuj en lukuisuuteen.

On todettu, että niitten päivien luku, jolloin vesi on keski-yliveden
yläpuolella, on sitä pienempi, kuta pienempi alueen järviala on, ja
että samalla lailla aika, jolloin vesi on keski-aliveden alapuolella, on
sitä pienempi, kuta pienempi järviala on.

Lisättäköön, että keski-yliveden kestävyysarvoa rasittava toden

näköinen virhe on sitä suurempi, kuta suurempi järviprosentti on.

Pyöristetyin numeroin voidaan sanoa:
Jos jonkin aiuen järviprosentti on 10, niin on vesi yhteensä

10 ± 2 prosenttia ajasta keski-yliveden ja keski-aliveden rajojen ulko

puolella. J05 järviprosentti on 15, niin on vesi 15 ± 4 prosenttia

ajasta näitten rajojen ulkopuolella. Jos järviprosentti on 20, niin 011

vesi 20 ± 6 prosenttia ajasta näitten rajojen ulkopuolella (RENQvISr

1934).
Kuta suurempi järviala on, sitä useamman kerran keski-ylivesi siis

ylitetään. Toisaalta on pidettävä mielessä, että yleensä keski-ylivesi

poikkeaa sitä enemmän keskivedestä, kuta pienempi järviala on. Ryh

mittelemällä hydrografisen toimiston vuosikirjasta N:o 10 saadut poik

keamat keski-ylivesi——keskivesi (jolloin käsitellään vähintään lO-vuotis

jaksoja ja jätetään pois padotuksen vaikutuksen alaiset lukemat)

alueiden järviprosenttien mukaan saadaan seuraavat keskiarvot:

Poikkeama
Ryhmä Keskiylivesi- Alueita

(Järvi 0/) keskivesi ryhmässä
cm

0—5.0 174 19
5.1—10.0 101 2$

10.i—15.o $7 60
15.1—20.0 56 40
20.i—25.o 34 17
25.i—30.o 32 5

Seuraava kaava kuvastaa järviprosentin (J) ja ko. poikkeaman

välistä tasoitettua suhdetta: j

(21) Keski-ylivesi—keskivesi 200.2 o (RENQvIST).

Kun järviprosentti kasvaa 10: llä, niin poikkeama keski-ylivesi—
keskivesi siis suurin piirtein supistuu puoleen entisestä arvostaan.
Näitä arvoja ei tietenkään voi sovelluttaa keski-yliveden laskemiseen,
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ne ovat siksi epävarmoja ja riippuvat oleellisesti sekä siitä, kuinka
suuri järven pinta-ala on mittauspaikalla, että myös 1asku-uomaLi
poikkiprofiilista ; ne kuvastavat vain keskitilannetta.

Edelleen huomautettakoon, että keski-yliveden ja keskiveden ero
prosentteina ylimmän ja keskiveden erosta on sitä suurempi, kuta
pienempi järviprosentti on. Suurin piirtein voidaan sanoa, että Suo-
men vesistöissä ko. prosenttilukujen summa on 70, so., jos järvi-
prosentti on 10, niin on keski-yliveden ja keskiveden ero 60 % ylini
inän ja keskiveden erosta ; jos järviprosentti on 20, niin keski-yli-
veden ja keskiveden ero on 50 % ylimmän ja keskiveden erosta, jne.
Kaava olisi siis:

MHW—MW
(22) 100

WMW = 70—J (RENQVIST).

Tulvakuukaudeksi sanottakoon sitä kuukautta, jonka vedenkorkeus
keskiarvo on suurin. Tuivakuukaus.i on yleensä sitä myöhäiseinpi,
kuta suurempi alueen pinta-ala ja kuta suurempi sen järviprosentti
on.

Voisimme yleensä käyttää kaavaa:

(23) M = 1.4 log [(J + 1) 1 + ij + 4 (RENQVIST),

jossa 111 merkitsee tulvakuukauden järjestysnurneroa vuodessa. Kaava
ei ole ehdottomasti oikea, myötävaikuttamassa on myöskin tässä kos
kettelemattornia tekijöitä, kuten maantieteellinen asema. Kaava antaa
tulvakuukaudeksi heinäkuun myöskin sellaisissa tapauksissa, joissa ha
vaintojen mukaan elokuu on tulvakuukausi. Kuitenkin kaavassa ilmi-
tuotu tulvakuukauden rlippuvaisuus järvisyydestä on kieltämätöil
tosiseikka, joka monin paikoin huomattavasti muuttaa järvien vaiku
tusta, aiheuttaen — tosin vaimennetun — tulvan esiintymisen sellai
seen aikaan, jolloin se voi tuottaa suurempia haittoja maanviljelyk
selle kuin korkea ja aikainen tulva järvettömällä alueella.

Ylivalum ai; ajankohdan riippuvaisuus sadealueen suuruudesta ja
jaivipioserttista on es;htt un os s(uiaavanhlsella kaavalla (KÄTrIR i

1939):

(24) 7’
— F+ 10. (t).oos J2 + 0.12 J + 1) —3,

jossa i’ ylivalurnan satturnisaika,
= ajankohta, jolloin lumi on pelloilta pääasiassa hävinnyt,

F = sadealueen pinta-ala (km2) ja
J järviprosentti.



Jirviprosentti

Kuva 33.

Kevään ylivaluman sattumisajan riippuvaisuus sadealueen
pinta-alasta ja järvisyydestä (KAITERÄN mukaan).

Kuvassa 33 on esitetty kaavan nojalla määrätyt T1-arvot T0-aikaau
verrattuna 10, 100, 1 000 ja 10 000 km2 : n suuruisilla sadealueifia.

Jokien tulva-alueilla on ylivalumaan samansuuntainen vaikutus
kuin järvillä, joskaan tulva-alue ei useinkaan kykene yhtä suuressa
määrin purkautumisvaihteluita tasoittamaan kuin .samansuuruinen
järvi. Tämä johtuu siitä, että tulva-alueen varastoimiskyky on usein
alueen laajuudesta huolimatta suhteellisen vähäinen, kun vesi virtaa
alueella ohuena kerroksena. Vedenpinnan putous voi nimittäin tulva-
alueilla olla melkoinen.

Jos tulva-alueet suoritettavien perkaustöiden johdosta häviävät,
ylivesimäärät lisääntyvät yleensä alapuolella ja niiden ajankohta siir
tyy aikaisemmaksi. Näin on asian laita erittäinkin pääväyläilä suon
tettavissa perkauksissa. Sivuväylillä suoritettuihin perkauksiin näh
den taas vaikutus on riippuvainen myös siitä, mihin aikaan ylivesi
pääväylällä sattuu verrattuna sivuväylän yliveteen. Jos pääväyl.än
ylivesi sattuu myöhemmin, niin perkauksen aiheuttama nopeampi pur
kautuminen voi aiheuttaa, että ylivesi on jo huomattavasti sivuväy

,
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iällä laskeutunut silloin, kun pääväyläii ylivesi sattuu. Kokonais
alueen ylivesirnäärät voivat tämän johdosta jopa pienentyakin, vaikka
sivuväylän ylivalurna lisääntyy.

Järvien lasku aiheuttaa myös yleensä järvialan pienentyiuistä ja
siten vaikuttaa ylivesimääriä lisäävästi alapuolella. Vaikutus ei kui
tenkaan ole riippuvainen yksinomaan j ärvialan muutoksesta, vaan
n;yös ja ennenkaikkea järven varastoirnistilassa tapahtuneista muutok
sista. Riippuen lasku-uornan muutoksesta vedenkorkeusvaihtelut voi-
vat järvenlaskun vaikutuksesta jopa suurentuakin, ja tämä voi aiheut
taa varastoimistilan kasvun huolimatta siitä, että järviala pienenee.
Tällöin järven laskulla on ylivesiiuääriä pienentävä vaikutus.

Tässä on huomattava, että vaikutus ylivesirnääriin on riippuvainen
yliveden korkeudella olevan varastotilan muutoksista eikä järven ko
konaisvarastotilasta. Voipa sattuu, että huolimatta kokonaisvarasto
tilan pienenemisestä varastonmuutos yliveden korkeudella jää vähäi
seksi, jolloin järven järjestelyn vaikutus yliveshuääriin myös jää vii
häiseksi. Kuitenkin yleensä kokonaisvarastotilassa tapahtuneista muu-
toksista voidaan päätellä, vaikuttaako järven järjestely ylivettä kohot
tavasti vai alentavasti.

Jos järven kokonaisvarastotila järjestelyn johdosta pienenee, voi
se aiheuttaa muutoksia j ärvestä purkautuviin alivesimäärlin, pienen-
täen niitä. Joen tulva-alueitten poistarnisella ei tässä suhteessa yleensä
ole yhtä suurta vaikutusta. Haihturnisessa tapahtuneet muutokset voi-
vat tällöin ratkaisevasti vaikuttaa siihen, aiheuttaako tulva-alueen
poistaminen aliveden alenemista vai nousua.

Kuten edellä on käynyt ilmi, tehokkaimpia vuoden purkauturnis
vaihteluita tasoittavista sadealueen ominaisuuksista on sen j ärvisyys.

Järvien vaikutusta voidaan vielä tehostaa k e i n o t e k o i s e 11 a v a
r a s t o i iu i s e 11 a muodostamalla niistä varastoaltaita, joista juok
sutetaan vettä tarpeen mukaan. Monessa maassa yksi tärkeimmistä
keinoista tulvavaaran poistamiseksi on vesien keinotekoinen varastoi
imnen. Kun luonnoli isia varast oah aita ei ole, muodostetaan tätä tai
koit ust a va ii en kein ei ekoisesi i j ii rviä. Meillä Suoiuessa olosuhteel
yleensä ovat poikkeukse]lisen eduN iset, sekä siten, että järvet tasoit
tavat jo uonnollisia purkauimnisvaihtelmta, että myös siten, että

nämä järvet muodostavat luonnollisia varastoaltaita, mikäli halutaan
keinotekoisesti vielä purkautumisvaihtel uita muuttaa suuntaan tai toi
seen.

Vesien keinotekoista varastoimista on myös meillä suoritettu.
Vaikka varastoimisen iäätarkoitus ei varsinaisesti ole ollutkaan tulva
vaaran poistaminen, on sillä kuitenkin useasti myös tulvatilannetta
helpoitettu. Mutta on toisaalta myös tapauksia, joissa ilmeisesti tulva-
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tilannetta on kärjistetty. Kun keiiiotekoisen varastoimiseil vaikutus
purkauturnissuhteisiin riippuu siitä, kuinka ja mitä tarkoituksia siL
mäI1äpitien sitä suoritetaan, ou syytä kisite11ä erikseen eri tarkoituk
sia varten suoritetun keinotekoisen varastoirnisen vaikutusta.

Vesien keinotekoista varastoimista voidaan ajatella tapahtuvai
Suomessa mm.:

1) vesivoimatalouden tarpeita varten,
2) uittoa tai keskus1iikennetti varten,
3 ) niittyjen vesitystä varten,
4) purkautumisvaihteluiden pienentämiseksi alapuolisten ranta-

alueiden tulvavaaraa silmälläpitäen.

V e s i v 0 iii a. t a 1 o u d e n tarpeita silmälläpitäen pyritään keino-
tekoisella varastoimisella säännöstelemään vesien purkautuminen voiman
kulutusta vastaavaksi. Voiman kulutuksessa esiintyvät vaihtelut ovat
yleensä pienempiä kuin purkautumisvaihtelut vesiväylillä, joten vesi-
voimataloutta palvelevassa varastoimisessa pyritään yleensä tasoitta
maan purkautumisvaihteluita. Voiman kulutuksessakin esiintyy kui
tenkin sekä lyhytaikaisia, tuntien ja vuorokausien vaihteluita, että
pitkäaikaisia, viikottaisia ja vuodenajoista riippuvia vahteluita. Mil
loin säiliöimisallas on pieni, pyritään vesien juoksutuksessa seuraa
maan vain voiman tarpeen lyhytaikaisia vaihteluita. Milloin taas on
käytettävissä suuria säiliöimisaltaita, voidaan myöskin pitkäaikaiset
voiman tarpeen vaihtelut ottaa huomioon.

Vesien luonnollisessa purkautumisessa esiintyvät vaihtelut eivät
yleensä noudata vesivoimalaitosten voiman tarpeen vaihteluita. Lyhyt
aikaisiin vaihteluihin nähden ovat voiman tarpeessa esiintyvät vaihte
lut, tulvakausia lukuunottamatta, meillä yleensä suuremmat kuin luon
nollisessa purkauturnisessa havaitut. Tämän vuoksi lyhytaikaisia voi
man tarpeen vaihteluita noudattava vesien juoksutus yleensä lisää pur
kautumismäärien lyhytaikaisia vaihteluita. Pitkäaikaisiin vaihteluihin
nähden taas voiman tarpeessa esiintyvät vaihtelut ovat yleensä pie
nempiä kuin luonnollisessa purkautumisessa havaitut. Siksi myöskin
voimatalouden tarpeita palveleva säännöstely useassa tapauksessa ta
soittaa pitkäaikaisia purkautumisvaihteluita välittömästi säiliöimis
altaan alapuolella.

Eritoten silloin, kun säiliöimisallas on niin suuri, että voidaan ke
vään ylivettä varastoida kesämatalan aikana juoksutettavaksi, taikka
pidättää sitä aina seuraavaan kevääseen, voidaan säännöstelyllä vai
kuttaa varsin tehokkaasti purkautumisvaihteluihin. Talven lumivaras
ton perusteella voidaan tällöin jo etukäteen arvioida kevään yliveden
määrää ja sen mukaisesti varata aliveden aikana riittävä varastoallas,
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niin että yliveden aikana juoksutettava vesirniärä voi huomattavasti
auttaa luonnollisen purkautumismäärän.

Kuten aikaisemmin on esitetty, ilmenee toisaalta suurissa, j ärvirik
kaissa vesistöissä useita vuosia kestävät ali- ja ylivesikaudet selvä-
plirteisempinä kuin järviköyhissä vesistöissä. Myöskin näitä vaihte
luita voidaan keinotekoisella varastoimisella tasoittaa ja on tämä vesi-
voimatalouden etujen mukaista. Tämä edellyttää kuitenkin, että vesis
töt kokonaisuudessaan liitetään samaan säännöstelyverkkoon, jolloin
voidaan muodostaa riittäviä varastoaltaita näitä pitkiä ali- ja ylivesi
jaksoja silmälläpitäen. Näihin altaisiin säiliöidään ylivesikaudella vettä
enemmän kuin luonnolliset purkautumisvaihtelut edellyttävät ja ali-
vesikaudella vastaavasti juoksutusvesimäärä pidetään normaalia suu-
rempana. Tällaisten säiliöimisaltaitten lasku-uomissa voivat purkau
tumisvaihtelut lisääntyä riippuen siitä, miten tehokkaan säännöstelyn
säiliöiden suuruus sallii.

Vedenkorkeusvaihteluihin nähden säiliöimisaltaan alapuolella voi
kuitenkin tulvatilannetta kärjistävänä tekijänä esiintyä talven jää-
suhteet. Kun yleensä ja etenkin suurimmissa vesivoimalaitoksissamme
voiman kulutus talvella on suurempi kuin kesällä, joudutaan, jos sään-
nöstelyssä noudatetaan yksinomaan voimatarpeen vaihteluita, talvella
juoksuttamaan suhteellisen suuria vesimääriä. Jos jostakin syystä
tällöin muodostuu vesiväylälle vaikea jäätilanne, nämä vesimäärät,
jotka kesällä juoksutettuina aiheuttavat varsin normaalisia vedenkor
keuksia, voivat talvella synnyttää tulvia.

Edelläoleva koskee olosuhteita säiliöimisaltaan alapuolella olevassa
vesistössä. Itse säiiöimisaltaan vedenkorkeusvaihteluita voimatalouden
tarpeita palveleva säännöstely on yleensä omiaan lisäämään.

Yliveden aikana pyritään juoksutusvesimääriä pitämään luonnol
lista pienempinä, jolloin siis vedenpinta entisestään kohoaa — taikka
aliveden aikana purkautumismääriä lisäämällä alivesi saadaan entises
tään alenemaan. Ellei suoriteta lasku-uomassa tarpeellisia perkaus- ja
jär;jestelytoimenpiteitä, aiheuttaa vedenkorkeusvaihteluitten lisäämi
Ilen säiliöimisaltaan ranta-alueilla tulvatilanteen kärjistymistä. Näi

11 ftimenpiteiden ja ( ngeri mnsen 7m avulla se voidaan valttaa t’n
tulvia vähentää.

i t o n tarpeita silmälläpidettäessä pyritään keinotekoisessa varas
toums( ss i yle nsa pitkittaniaan tulva ialtoa, niin etta saadaan riitta
västi uittovettä myöskin myöhemmin kesällä. Suurissa ja järvirik
kaissa vesistöissä vettä on useimmiten siksi runsaasti koko kesän, että
vesien varastoiminen uittoa varten ei ole tarpeen.

liiton suorittaminen pienissä vesistöissä on mahdollista vain yli
veden aikan i Taman vuoksi pyrit’iankin, milloin suoritetaan keino
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tekoista varastoimista uittoa silinälläpitäeii, sillä aikaansaamaan riitti
vän suuret ja riittävän pitkäaikaiset ylivesirnäärät. Tämä tarkoitus-
perä on yleensä iuäiräävä uittoa varten suoritettavassa varastoimi
sessa. Riippuu kuitenkin suuresti vesiväylällä virtaavista vesimää
ristä, tulva-aallon jyrkkyydestä ja ajankohdasta, uittoväylän suuruu
desta ja laadusta, rantojen korkeudesta jne., mihin suuntaan kussakin
erikoistapauksessa pyritään luonnollista purkautumista muuttamaan,
jotta varastoiinisella edistettäisiin uiton suorittamista. Esimerkiksi
tulvivaa, huonoa uittoväylää voidaan parantaa varastoimt11a tulvahui
pun vesiä yläpuolelle niin, että tulvat poistuvat.

Tarastoiuisen tehokkuus taas riippuu varastoaltaan suuruudesta
ja virtaavista vesimääristä.

Voitaneen sanoa, että uittopadot yleensä alentavat alapuolisessa
vesistössä kevään ylivettä ja siirtävät yliveden ajankohtaa myöhäisem
möksi. Tämä johtuu siitä, että padoilla varastoidaan tulvahuipun ai
kana vettä varastoattaisiin. Toisaalta voivat uittopadot myöhemmin
kesällä aiheuttaa tulvia alavilla rantaniityillä. Komitea on 1aatalous-
ministeriön pyynnöstä antanut lausuntonsa tällaisesta tapauksesta,
kun joukko Ilomantsin pitäjässä olevia maanomistajia on valittanut
uittopatojen lisänneen tulvaa Koitajoen rantaniityillä heinän korjuun
aikana. Tässä yhteydessä suoritetuissa laskelinissa kävi ilmi, että
kevään keski-ylivesi Lylykosken asteikolla on alentunut samalla kun
heinäkuun vedenkorkeus on kohonnut. Tähän uitto on todennäköisesti
myötävaikuttanut (Liite 4).

Varastoitaessa vesiä uittoa silmälläpitäen on syytä kiinnittää huo
miota varastoaltaan vedenkorkeuteen tulvakauden alkaessa. Jos uitto
padot suljetaan jo aikaisin kevättalvella, niin että pidätetään kevään
alivesiä virtaamasta ja hävitetään varastojärven säiliöimistila, varas
toimisella aikaansaadaan tulvanaikaisten vesimäärien lisääntymistä.
Tällainen tulee kysymykseen ennen kaikkea sellaisissa pienissä vesis
töissä, joissa luonnolliset purkautumismäärät ovat uittoa silmällä
pitäen riittämättömiä yliveden aikana.

Vedenkorkeusvaihtelut ja tulvanaikaiset vedenkorkeudet itse va
rastoaltaassa pyrkivät uittoa varten suoritettavassa varastoimisessu
yleensä lisääntymään, mikäli tulvien lisääntymistä ei erikoistoimen
piteillä ehkäistä.

Keinotekoinen varastoiminen 1 u o n n o n n i i t t y j e n v e s i t y k
s e n yhteydessä voi tapahtua usealla tavalla, riippuen vesityksen tarkoi
tuksesta. Tavallisimmin vesitetään niittyjä kevätkesästä seuraavasti:
Kun maa on paljastunut lumipeitteestä, suljetaan vesityspatoja niin pal
jon, että maan pinnalle tulee ohut vesikerros. Niittykasvien kasvaessa
kohotetaan vähitellen vettä, kunnes 1—2 viikkoa ennen heinäntekoa tai

3.577—39 17
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joskus vasta heinänteon alkaessa padot aukaistaan ja vesi lasketaani nii
tyiltä pois. Tällainen varastoirninen tasoittaa yleensä alkukesän pur
kautumisvaihteluita alapuolella, samalla kuu se lisää vedenkorkeus
vaihteluita itse ,,paiseniityilä”. Tulvahuippuun ei tällaisella varastoi
misella ole sanottavasti vaikutusta. Toisinaan, milloin vettä on puron
pienuuden tai varastoaltaan suuruuden vuoksi liian vähän saatavissa
myöhemmin keväällä, suljetaan pato jo kevättulvan alkaessa siltä huo
lirnatta, että vesi tällöin voi olla vielli haitallisen kylrniä, ja pato picle
tään suljettuna, kuten edellä, heinäntekoon saakka. Tällaisen varas
toiinisen vaikutus on yleen&i purkautumisvaihteluita tasoittava. Myös
tapahtuu niittyjen ,,paisuttamista” syksyllä, jolloin niitty jätetään
talveksi veden alle ja vesi lasketaan vasta keväällä, lurnien sulaessa
pois.. Laskeminen voidaan suorittaa silloin, kun vettä purossa on
riittärnättömästi myöhemmin suoritettavaa ,,paisutusta “ varten, vasta
ennen heinäntekoa. Edellisessä tapauksessa varastoiminen lisää kevääii
ylivesimääriä. Jälkimäisessä tapauksessa varastoiinisen vaikutus’ on
riippuvainen siitä, miten suuri varastoallas kevättulvan aikana ,,paise
niitylle “ ‘muodostuu.

Niittyjen vesitystä tapahtuu myös valuttamalla, so. siten, että nii
tyn ylälaidasta valutetaan kasteluvesi niityn pintaa pitkin yli niityn.
Tällaisessa vesityksessä keinotekoisen varastoimisen vaikutus supistuu
yleensä merkityksettömäksi.

Keinotekoisen varastoimisen vaikutus niittyjen vesityksen yhtey
dessä on riippuvainen paitsi siitä, miten vesitys toimitetaan, myös
siitä, onko vesitysniitty muodostettu sellaisesta alueesta, joka ei ole
aikaisemmin ollut veden peitossa, tai onko se aikaansaatu esim. järveä
kuivattamalla. Edellisessä tapauksessa on tulvavesien varastotilaa
yleensä lisätty. Jälkimäisessä tapauksessa taas varastotila pienenee,
ellei ali- ja yliveden korkeuseroa säiliöimisaltaassa entisestään lisätä.
Vesitysniittyjä on varsin rajoitetussa määrässä ja etupäässä vain Itä-
ja Pohjois-Suomessa. Tämän vuoksi niiden merkitys purkautumissuh
teisiin on vähäinen.

Purkautumisvaihteluiden pienentämi;;en a 1 a p u o 1 i s t e n r a n t a
a u e i d e n t u 1 v a v a a r a a silmälläpitöen keinotekoisen varastoimi
sen avulla on, kuten jo on mainittu, monessa maassa yksi tärkeimpiö
menettelytapoja tulvavaaran torjumisessa. Nämä toimenpiteet yhdis
tetään kuitenkin usein palvelemaan myös muita tarkoitusperiä ja
toisaalta muita tarkoitusperiä palvelemaan suunniteltu keinotekoinen
varastoiminen voidaan samalla järjestää ehkäisemään tulvavaaraa ve
sistön alajuksulla.

Edellä on tarkkailtu eri tarkoituksia varten suoritetun keino
tekoisen varastolinisen vaikutusta varastoaltaan ja sen laskuväylän
ranta-alueiden tulvatilannetta silmälläpitäen. Tämä vaikutus voi
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alempana vesistössä muuttua riippuen sivulta vesistööll liittyvieii vesi-
väylien purkautumisvaihteluista. Niii;pä voi toimenpide, joka välit-
tömästi varastoaltaan alapuolella pienentää tulvahuippua ja siirtää
sen myöhäisemmäksi, aiheuttaa alempana tulvatilanteen huonontu
musta sen kautta, että alempana vesistön tulvahuippu yhtyy tähän
myöhästyneeseen tulvahuippuun. Näin on asian laita etenkin pie
nemmän tai järviköyhän vesistön yhtyessä suurempaan tai järvi-
rikkaaseen. Kuitenkin pienien sivualueiden vaikutus päävesiväyläi;
purkautumisvaihteluihin jää usein varsin vähäiseksi, oli sitten kysy-
mys tulvahuipui; suurenernisesta tai pienenernisestä sivualueella. Vesis
tössä suoritettavan toimenpiteen vaikutus ulottuukin yleensä sitä
kauemmas alaspäin ja sen määrä on sitä suurempi, mitä suuremmassa
vesistössä muutoksia purkautumissuhteisiin aiheutetaan.

Mitä tulee erityisesti vesien keinotekoiseen varastoiniiseen, sen vai-
kutus voi muodostua siksi tehokkaaksi, että se myöskin sivualueilla
suoritettuna voi tasoittaa purkautumisvaihteluita alempana vesistössä.

Vesien juoksutuksen säännöstely suurissa säiliöimisaltaiss’a, jol
laisina meillä voivat toimia lukuisat järvemme, on epäilemättä tehok
kaimpia keinoja vaikuttaa sadealueen purkautumisvaihteluihin tasoit
tavasti. Jos jokia perkaamalla poistetaan niiden rannoilla olevat
tulva-alueet, jotka ovat toimineet luonnollisina varastoaltaina tulvien
aikaia, taikka järvien laskemisen yhteydessä pienennetään järvien
varastotilaa, kuten myös tapahtuu, ja siten lisätään vesien purkau
tumisvaihteluita, niin olisi toisaalla syytä pyrkiä vesien varastotilaa
yliveden aikana lisäämään. Vaikka järvien laskemisen yhteydessä
pyritään yleensä uoman muodon avulla säilyttämään vesien varasto-
tila muuttumattomana, tällaisen toimenpiteen vaikutus jää useimmi
ten vain ehkäisytoimenpiteeksi, jotta purkautumisvaihtelut eivät suu
renisi. Keinotekoisella varastoimisella voidaan sensijaan ei ainoastaan
palauttaa mahdollisesti huonontunut tilanne entiselleen, vaan myös
tasoittaa luonnollisia purkautumisvaihteluita ja helpoittaa tulva-
tilannetta.

Mitä tulee niihin eri tarkoitusperiin, joita varten meillä keino
tekoista varastoimista on suoritettu, voidaan nekin varsin usein sovit
taa niin, että varastoimisella hyödytetään kaikkia. Aiheutunut haitta
voidaan rajoittaa vähäiseksi, kunhan varastoiminen suoritetaan tarkoi
tuksenmukaisesti ja sen järjestelyssä otetaan huomioon eri tarkoitus
perät. Itse asiassa useimmilla talouselämän aloilla, jotka joutuvat
tekemisiin vesistöjen kanssa, vesien liialliset purkautumisvaihtelut,
jotka ovat tavallisesti tulvien syynä, ovat haitallisia. Näin ollen
niitten tasoittaminen on myös usein eri tarkoituksia palvelevan keino
tekoisen varastoimisen yhteinen päämäärä.

Kun keinotekoisen varastoimisen vaikutus voi olla joko tulvia
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1isiävi tai iffitä pienentävä riippuen siitä, onko varasto täysi tai
tyhjä tulvan sattuessa, olisi erittäin tärkeää osata edeltäpäin arvos
tella, milloin tulvia on odotettavissa. Tällaiseen e ii ii a k k a r v i o o n on
kiinnitetty kaikkialla paljon huomiota, koska sillä on suuri merkitys
sekä maataloudelle että vesivoimataloudelle. Erittäinkin lumipeitteeu
kevätsulamisen aiheuttamissa tulvissa, jotka ovat säännöllisesti uusiu
tuvia ja riippuvaisia huomattavassa määrässä lumivaraston suuruu
desta, ennakkoarvioilla voidaan saavuttaa tuloksia. Järvirikkaissa
vesistöissä voidaan arvioinnissa lisäksi käyttää apuna yläpuolisten
vesistöj en vedenkorkeuksia, kun j ärvien purkautumista hidastavan
vaikutuksen vuoksi tulvahuippu alapuolella saavutetaan jopa kuu-
kautta tai kahta myöhemmin kuin yläpuolella (BL0MQvIST 1923).
Pitkäaikaisten ali- ja ylivesikausien arvioimisessa tulisi taas tuntea
edeltäpäin sateessa tapahtuvat heilahtelut. Tässä suhteessa tutkimuk
set ovat vielä varsin puutteellisia.

Myöskin meillä Suomessa on vedenkorkeusvaihteluitten ennakko
arviointiin alettu kiinnittää entistä suurempaa huomiota. Mikäli tut
kimuksilla tähän voidaan saada aikaan lisäselvityksiä, sikäli myös
voidaan keinotekoista varastoimista käyttää entistä paremmin apuna
tulvavaaraa vastaan taisteltaessa. Niinpä CAsTRN ( 1938 ) on Sai-
maan säännöstelyä varten muodostauut ehdotuksia, j oissa säännöstely-
ohj e nojautuu purkautumismäärien enuakkoarvioihin. Suoritettujen
laskelmien mukaan ennakkoarvioita hyväksikäyttäen voidaan ranta-
alueiden tulvavaaraa pienentää varsin tehokkaasti sekä säiliöimis
altaassa että säännöstelypadon alapuolella.

Ruotsissa on vv. 1930—32 valtion toimesta suoritettu tutkimus
Smålannissa sijaitsevan Emån vesistön tulvien syistä senjohdosta, että
rantojen omistajat esittivät olettainuksenaan viime aikoina tapahtu
nee tulvien lisähtyiuisen johtuneen lukuisista samaan aikaan suon
tetuista vesistösäännöstelyistä (ERNF0R5, LINDQVIST 1932). Nrn sijait
see sellaisessa }lmastossa, jossa kevittulva ei ole yhhi miiriiivä kuin
Suomessa. Tissi tutkimuksessa 0)11 esitetty vesien keinot ekoisen pado
luksen vaikutuksesta tulviin mm. seuraavaa:

,,Päätarkoitus Emän vesistön järvisäännöstelyissä on ollut lisätä
vesimääniä alivesikausina. Sen vuoksi pidätetään vettä järvissä sil
loin, kun sitä on rumisaasti, ja juoksutetaan sen jälkeen tarpeen muu
kaami. Kun mmiimimuodom tulvia kiytetään hyväksi varastoja täytet
täessä, on lähellä olettamus, että ne tulisivat pienemmniksi.

Yleinen käsitys kysyniyksessäolevia järvisäännöstelyitä suunnitel
taessa on myös ollut, että niiden toteuttamisen kautta tulvat aleni
sivat tai pysyisivät muuttumattomina.
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Kokemus on kuiteikin osoittanut, että ei ole suinkaan varmaa,
että tulvarnaksimi aina iienentyisi taikka pysyisi entisellään, vaaii se
voi sensijaan suurentua. Lisätty juoksutus matalavesikausina täytyy
korvata pidättämällä vettä silloin, kun sitä on runsaasti. Tulvat,
jotka sattuvat, kun varasto on tyhjä, voisivat senvuoksi melkoisesti
pienentyä taikka välittömästi säännöstellyn järven alapuolella koko-
naan hävitä. Eräät viirneaikaisista kevättulvista ovat Ernåssa olleet
yllättävän pieniä, kuten on osoitettu. Tämä voi jossain määrin riip
pua säännöstelyjen pienentävästä vaikutuksesta, mutta vaikka ei sään-
nöstelyitä olisi suoritettu, olisivat tulvat kuitenkin olleet pieniä.

Kuitenkin säännöstelemättömässä tilassakin järvillä on tulvia ta
soittava vaikutus sen kautta, että osa vesimääristä varastoituu j ärviiii
nousuveden aikana ja purkautuu edelleen vasta sen jälkeen, kun
järven vedenpinta on alkanut alentua. Purkautuvan vesimäärän
iuaksimi tulee senvuoksi pienemmäksi ja esiintyy myöhemmin kuin
tulovesimäärän. Jos nyt säännöstellyssä järvessä sattuu tulva, kun
varasto on täysi, täytyy koko tulovesimäärä juoksuttaa, jotta vesi
järvessä ei nousisi yli määrätyn padotusrajan. Luonnollinen tasaan
tuminen häviää tämän johdosta, ja purkautuva vesimäärä tulee yhtä
suureksi kuin tulovesimäärä, jonka vuoksi maksimijuoksutusvesimäärä
tulee suuremmaksi ja aikaisemmaksi kuin, jos järveä ei olisi sään
nöstelty.”

Tutkittuaan yksityiskohtaisesti kutakin vesistössä esiintynyttä tul
vaa, tutkijat toteavat mm., että jokainen tulva saa luonnollisen seli
tyksensä suurista sateista, mutta että säännöstelyt ovat luonnolliseen
purkautumiseen verraten muuttaneet tulvatilannetta seuraavasti:

Vuoden 1927 kesätulva ja vuoden 1931 toinen kevättulva (sade
tulva) ovat suurentuneet.

Vuoden 1931 ensimmäinen kevättulva on alentunut.
Vuoden 192$ syystulva ja vuoden 1929 kesätulva (pieni) ovat

pysyneet melkein muuttumattomina.
E delläoleva tutkimus osoittaa, että lmnen sulamisesta aiheutuviin

kevättuiviin nähden, kun lumivaraston perusteella voidaan jo etu
käteen arvioida tulvan suuruus ja sen mukaan säännöstellä varasto-
tilaa säiliöimisaltaassa, keinotekoisella varastoimiseila voidaan vaikut
taa tulvia pienentävästi. Sensijaan sadetulviin nähden vaikutus on
riippuvainen siitä, onko varasto täysi vai tyhjä sateen tai sadekauden
alkaessa.

Jotta keinotekoisen varastoirnisen vaikutusta purkautumissuhteisiin
voitaisiin arvostella, olisi syytä kaikkialla, missä tällaista varastoimista
harjoitetaan, suorittaa riittävästi havaintoja purkautuvien vesimää
rien ja varastomuutosten selvittämiseksi. Myös olisi suotavaa, että
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tällaisia havaintoja olisi sellaiseltakin ajanjaksolta, jolloin purkautu
missuhteet varastoaltaasta ovat luonnollisia. Samoin, milloin on kysy-
myksessä järven tai joen järjestely, hydrometristen mittausten teko
on suotavaa.

20. Maaperän läpäiseväisyys.

Mitä helpommin maaperä 1äpiisee vettä, sitä tasaisempi on
yleensä alueelta tapahtuva purkautuminen. Pintavirtailua esiintyy
tällöin vähemmän kuin huonosti läpäisevässi maaperässä. Maahan
imeytyneen veden virtailu taas tapahtuu yleensä tasaisesti ja hitaasti.

On esitetty monenlaisia yleisiä sääntöjä maaperän läpäiseväisyyden
ja maalajin eri ominaisuuksien keskinäisestä riippuvaisuudesta. Näissä
oletetaan yleensä, että maaperän läpäiseväisyys kivennäismaissa kas-
vaa hiukkassuuruuden kasvaessa. Muista läpäiseväisyyteen vaikutta
vista tekijöistä mainittakoon maan huokoisvolyymi, hiukkasten teho-
pinta jne. Näinä tekijät ovat yleensä sellaisia, joita käytetään uraa-
lajien luokittelussa jakoperusteena, joten määrätyissä maalajeissa ole-
tetaan läpäiseväisyyden olevan likimäärin samanlaisen. Kuitenkin
esm1. KE50N (1930) suorittamissa kokeissa, joissa tarkasteltiin eri
menettelytapoja käyttäen, miten nopeasti vesi imeytyy maahan, saa-
tim samoissakin maalajeissa huomattavasti toisistaan poikkeavia tu
loksia. Näiden kokeiden mukaan myös esim. miltei kuivatusta kai-
paamattomissa hietaiuaissa vesi iiueytyi maahan hitaammin kuin
useissa savhuaissa. Tämän tutkija oletti johtuvan pintakerroksen
erilaisesta multavuudesta ja nruruisuudesta. Maalajin läpäiseväisyy
teen on vaikutusta erittäinkin sillä, miten kuivunut maa halkeilee ja
miten halkeamat täyttyvät uudelleen kostuessaan. Esimerkiksi lieju
maissa ja urpasavessa halkeamat säilyvät maan uudelleen kostuessa,
nnkii vuoksi täil aiset maat t)ll luettava kuivatettuina helpoimmin
1 ipäiseviin maal aj eihin huolimatta siitä, että ne rakenteensa puolesta
voidaafl rmn astaa Ii ienoj akoisimpwn maitten kanssa.

Ttirvemaissa laas turpeen laadulla ja mutautumisasteella on vai

kutust a sen Ui j)i isevii ixyyt eei. Nsim erkiksi Ruotsissa on MALMSTRöM

(l92H) suorittaa ut tätä valaisevia kokeita turvrkappaleilla, joiden kor
keus on fi ein ja pohapir;ta 0.; m2. Kokeissa tutkittiin, miten
nopeasti vesi tunkeutui turpeen läpi, kun vedenpainekorkeus oli 2 cm.
Kokeet tehtiin sekä vaakasuorassa että pystysuorassa asennossa ote
tuit; niytteit i Koetulokset oh nt seuranvanhisia
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1ara-Sp1;. turve 2 vaakasuora 27.60

. . . 9 •I• vaakasuora 5.49
N;ittyvilla-Spl;. turve -1 29.40

1 vaakasuora 12.30
Ralikaturve 3

1 pystysuora 59.40

4-5 1 vaakasuora 2.52

( pystysuora 7.56

6 1 vaakasuora 1.00

1 pystysuora 0.54

7 1 vaakasuora 0.24

1 pystysuora 0.24

Lieju 9 1 vaakasuora 0.016

1 pystysuora 0.036

Kokeiden mukaan on veden virtaus vaakasuorassa suunnassa

maassa pystysuoraa virtausta suurempi. Turpeen ;nutauturnisasteen

lisääntyessä vedenläpäisykyky huononee.
Maan kyky pidättää vettä on riippuvainen myös sen kosteus

asteesta. Hienojakoisissa kivennäismaissa kosteus on yleensä suurempi

kuin karkearakeisissa. Turvemaat ovat poikkeuksellisia tässäkin suh

teessa. Niissä esiintyvä vesi on suurimmaksi osaksi sidottua vettä.

Lisäksi heikosti mutautuneet turpeet voivat kostuessaan sienimäisesti

paisua ja siten pidättää huomattavia vesimääriä. Routaantunut turve

on tässä suhteessa verrattavissa kivennäismaihin.

Routa muuttaa huomattavasti maan vedenläpäisykykyä. Kun

meillä maat ovat roudassa lumen kevätsulan;isen aikana, jolloin

yleensä tulvia aiheuttava veden virtailu alueilla tapahtuu, tämä pie

nentää eri maalajien vaikutuseroa, sillä helposti läpäisevienkin maa-

lajien vedenläpäisykyky tällöin huononee. Routakerrokseen varastoi

tuneet vedet ovat lisäksi täyttämässä maan huokoistilaa ja estämässä

myös siten vesien imeytymistä maahan. Kuten aikkisemmin on mai

nittu, läpäisevät routaantuneet savimaatkin vettä. Hiekkamaissa rou

dan rakenne voi olla niin huokoista, että vesien maahan imeytymistä

voi huomattavasti tapahtua. Tätä osoittaa mm. pintavirtailun vähäi

syys hiekkakankailla keväisin.
Roudan rakenne riippuu, kuten jo aikaisemmin on mainittu, suu

resti maan kosteudesta ja siitä, millä korkeudella pohjavesi maan

routaantuessa on. Esimerkiksi turvemaissa routaantunut kerros on

yleensä siksi vesipitoista ja tiivistä, että sen läpäisykyky on huono.

Maaperän läpäiseväisyys on riippuvainen myös kasvipeitteestä.

Esim. Sveitsissä (ENOLER 1919) on todettu, että metsässä maan huo



136

koisuus ja läpäiseväisyys on suurempi kuin aukealla, mistä johtuei
sekä vesisateiden että lumen sularnisen aiheuttama ylivalurna metsä-
alueella on ollut pienempi kuin aukeassa maastossa.

iWaaperän läpäiseväisyyden purkautumissuhteita tasoittavaa vai-
kutusta on verrattu järven vaikutukseen. ,,Maahan imeytynytti vetti
me voimme pitää maanalaisena järvenä, ja alueen geologista luou
netta koskevat tiedot voidaan käyttäi sekä tämiuöisen apujärven
pinta-alan arvioimiseen että sen purkautumiskäyrän määää”
(RENQvIST 1917).

HALLÄK0RPI ( 1934) on rinnastanut alueen läpäiseväisyyden vai-
kutuksen järvialan vaikutukseen, kuten kaavasta (16) käy ilmi.
HÄLLAK0RVEN esityksessä oletetaan maaperän läpäiseväisyyden vaiku
tuksen purkautuiuismääriin voivan vaihdella niin suuresti, että se
vastaa järviprosentin vaihteluita O—20 % : iin. Eri maalajeissa hän
olettaa läpäisyluvun vaihtelevan seuraavasti:

savialueilla ja tiivisperäisillä moreenimailla O—3,
hietamailla ja osittain mutasoilla 3—10,
hiekkamailla ja rahkasoilla 10—20.

iVim. Saksassa on kiinnitetty pengerrysalueilta pumputtavia vesi-
määriä märättäessä huomiota maaperän läpäisievisyyden vaikutuk
seen (DIN 1184) . Niinpi nummimailla pidetään riittävänä 20—40
1/s. km2 : n ylivaluma-arvoja, kun yleensä pumppujen nostokyky mää
rätään 100 l/skm2 suurempia. valuma-arvoja käyttäen.

Suurilla alueilla esiintyy usein läpäiseväisyyteensä nähden erilal
sia ‘maanlaatuja, niin että eroavaisuudet eri alueiden välillä tasoittu
vat. Tässä suhteessa keskimääräisistä olosuhteist a )oikkeavina alt;eina
voitaneen meillä pitää lähinnä laajoja hiekkakankaita Lounais-Suo
iuessa ja muutamin paikoin muuallakin maassamme. Nämä ovat hel
posti läpäiseviä ja tasoittavat purkautumismaksimia. Toisaalta yhte
näisiä vaikeasti läpäiseviä alueita ovat mm. Lounais- ja Etelä-Suomen
savialueet. Näillä seuduilla, alueiden eteläisestä asemasta huolimatta,
y ival um a-arvot ovat osoiti aut un eet usein odottamattoman stiuriksi.

ss imm ii j iki tsiini t ii 1fl01( ( min i ii toihnteii lapaisev us
1 eensä nä hdeu sijoittaa hei postil ä pä isevien hiekkamaiden ja vaikeasti—
1 apaisevien savirnaiden väliin. Turvemaat, etenkin hyvinl ahonneet ja
kmvattamattomai, voivat 1 ähennel 1 ä 1 äpäisevä isyvteensä nähden savi—
maita, kun taas esim huonosti 1 ahonnut rihkiturve lienee verratta
vissa hiekkamaih in, kuten IIÄLLÄK0RPI on olettantit. Maan kuivatus
toimenpiteillä voidaan muuttaa eri maalajien läpäisykykyä. Esiin.
mutautuneilla turvemaillakin kuivmniskutistmnisen aiheuttama ra
koilu voi osittun ji id P syamseksm
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Lähde On jääkauden srdavesivirtojen muodostamassa hiekka- ja
moreenikerrostumassa oleva pintalähde. Yhdkstelyyn on lisäksi mer
kitty ilmatieteellisen keskusiaitoksen vuosikirjoissa esitetyt, Tikkuri
lan ha.vaintoasemalla vastaavana aikana havaitut sadekorkeudet (P).
Yhdistelystä havaitaai;, että pitkäaikaiset vaihtelut lähteestä pur
kautuvissa vesimäärissä ovat hUomattavasti suurempia kuin vuosi
vaihtelut. Vuosijaksokin on silti todettavissa. Esim. vuoden 1912
kesäkuusta vuoden 1916 toukokuuhun saadaan keskimääräiseksi ktiu
kausipurkautumiseksi seuraavat arvot (l/s):

1 II III IV V VI VII VIII IX

Lähteestä purkautuva vesimäärä (1/s)

12.5 11.8 10.6 12.1 16.3 13.9 13.0 11.7 11.0

Sadekorkeus Tikkurilassa (mm)

23 24 34 31 62 47 10 62 74

Yhdistelyssä on esitetty myös keskimääräiset sadesllmmat.

Pohj avesivirtailun tasaisuus ilmenee eritoten lähteistä purkautm
vien vesimäärien pienissä vaihteluissa eri vuodenaikoina. Niinpä esim.
Tikkurilassa olevassa Vidbäekin lähteessä on eri kuukausina purkau
tuva vesimäärä (q) ollut keskimäärin seuraavanlainen (LILLJA 1936):

1 ii iii Iv v vi
Vuosi

q P q F q P q F q P’ q J)
l/s mm l/s min l/s mm l/s min l/s mm l/s mm

1904
1905 16.6 15.7 14.8 17 6 23.8 20.1
1906 17.2 15.2
1911 27 30 12 43 33 19
1912 18 20 34 27 26 14.1 77
1913 23.5 11 22.1 20 19.8 35 20.2 34 20.7 21 19.1 38
1914 8.7 16 8.3 13 7.4 35 8.1 21 9.o 58 8.1 23
1915 6.6 35 6.1 19 5.z 20 8.1 29 14.0 63 14.1 19
1916 11.3 31 10.5 44 9.4 47 13.0 39 21.3 104

VII VIII IX X XI XII

‘Tuosj
q F q F q F q F tj F q 1
l/s min l/s mm l/s mm l/s mm l/s mm is mm

1904
1905
1906
1911
1912
1913
1914
1915
1916

16.2

14.8
16.9

7.8
12.6

14.o

14.2
14.7

6.9
11.0

49
6

64
18
72

] 2.6

14.3
12.6

6.3
10.8

59
91
65
37
55

12.9

14.8
10.7

6.0
10.6

70
73
13
95

115

15.8

111
17.2 92

9.8 64
5.7 37

11.2 64

(87)
77
19
18
27

16.9
18.7

22.1
9.9
6.4

11.8

45
25
34
63
39

X XI XII

10.5 11.0 12.5

35 64 40

3577—39 1$
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Jos havainnoista poistetaan vuosijakso määrääiui1ä 12 kk : n jat
kuvat keskiarvot sekä iähteestä purkautuvffle vesimäärille että
sadekorkeuksille ja plirretään aikadiagrammaan näitä esittävät

käyrät, saadaan kuvio 34. Lähteestä purkautuvia vesimääriä kuvaava
käyrä on alkupäästään hieman jatkettu, jotta saataisiin näkyville pur
kautumiskumpu, olettamalla, että v. 1912 tammi—toukokuun purkau
tuminen suhteessa kesäkuun purkautumiseen noudattaa keskimää
räistä vuosijaksoa. Kuviosta havaitaan lähteestä purkautuvien vesi
inäärien seuraavan sateissa havaittavaa pitkäaikaista j aksollisuutta,
joskin useita kuukausia myöhästyneenä.

21. Maastotyyppi.

Maastotyypilhi 1 aikoitetaan tiissä lähinnä kasvipeitteeseen ja osaksi
myös maaperään nähden erilaisia maastokuvioita, kuten metsiä, pci
toja jne. Purkautumissuhteita silmälläpitäen usein myös maan pinta-

kerroksen tasaisuus, mainpinnan viettosuhteet ym. seikat ovat kulle
kin maastotyypille sihiä määrin ominaisia, että inaastotyypin vaiku
tuksessa tulee samalla nakyvun myös näiden tekijöiden vaikutus.
Mnastotyyppi edustaa siis usein samanaikaisesti monen eri tekijän
vaikutusta, j oskaaii eri ominaisuuksia esittävät kuviorajat eivät lähes
k i ui una lid, nn t im en iuhjien rij’it j’kavat kasvipeitteen

Kuva 34.
Purkautuminen Vidbäckin lähteestä sekä sadekorkeus Tuusu
lassa (tasoitetut arvot) vv. 1911—1916 (LILLJAN mukaan) 1.

1ähteestä urkautuva vesimäärä, 2. sadehorheus (katso
tekstiä).
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mukaan määrätyt kuviot pieniin osiin. Seuraavassa tarkastelenirne
vaiii kolmen miaastotyypin vaikutusta, niin. metsien, peltoj en ja
soitten.

Soitten eroittaminen eri inaastotyyppiin ei ole paikallaan, jos suo
käsitetään yksinomaan biologisena, so. määrättyjen kasvien muodosta
mana kasviyhdyskuntana. Mutta soiden geologisen erikoisluonteen
vuoksi ja siksi, että suot muodostavat n. kolmanneksen maamme pinta-
alasta, on syytä tarkastella näiden vaikutusta purkautumissuhteisiin
erillisenä siiti huolimatta, että soilla kasvaa usein metsiä, tai että
maamme peltoalasta huomattava osa on suota.

Metsät.

Metsien vaikutusta purkautumissuhteisiin on kirjallisuudessa käsi
telty laajalti. Tutukimukset, joissa kysymystä. on selvitetty, ovat.

kahta lajia:
1) tutkimuksia, jotka käsittelevät metsien vaikutusta erilhisiin,

purkautumiseen vaikuttaviin tekijöihin ja
2) tutkimuksia, joissa verrataan kahden tai useamman sellaisen

toisiaan lähellä sijaitsevan .alueen purkautumissuhteita, jotka ovat eri

laisia pääasiassa vain metsäisyyteen nähden.
Metsillä on vaikutusta mm. seuraaviin tekijöihin:
sade,
lmnipeitteen sulaminen,
haihtuminen,
vesien virtailunopeus ja maahan imeyt.yminen,
maanpinnan kulutus.
S a t. e e s e e n nähden metsien vaikutus voi kohdistua sekä sade

mittareilla havaittavaan sad.ekorkeuteen että. sateissa maahan saapuviin
vesimääriin.

Metsien vaikutusta sadekorkeuteen on tutkittu runsaasti, mutta
kysymystä ei ole silti lopullisesti selvitetty. Eri tutkijat ovat tulleet
toisistaan poikkeaviin tuloksiin. Niinpä, vo LrnuRNAu ja II0FFMÄNN

Itävallassa eivät ole saaneet näkyville eroavaisuutta metsämaaston ja
aukeami sademäärissä (H0PPE 1896). Toiset taas ovat todenneet metsä

maastossa satavan runsaammin kuin vastaavissa olosuhteissa aukealla.
FÄUTRAT ja SÄRTIAUX sekä J0RNEN (Keski-Euroopassa) ovat saaneet
puideim latvojen yläpuolella ja vastaavalla korkeudella suoritetuissa
mittauksissa metsän kohdalla’ 5—10 % suurempia sadearvoja kuin

a.ukealla.. Samoin ovat BLANF0RD Intiassa ja MtTTRIdH Saksassa ha
vainneet metsässä suurempia sademääriä kuin aukealla, ja STUDNICKA

Böhmissä on saanut. 48 muetsäasemalla n. 25 % suurempia sademääriä
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kuin olisi odottanut ii. 700 sadeaseman havaintojen nojalla arvioituna
havaintojen koikeus- ja maantieteellinen asema huomioonotettuna. ZON
(1927) tekee BLANF0RDiu ju MfTTRIdHiu sekä eräiden muiden tutki-
joiden havaintoihin noj autuen j ohtopäätöksen, että metsämaastossa
sataa n. 25 % enemmän kuin aukealla.

Ruotsissa HAMBERG (1896) on tehnyt tutkimuksia metsien vaiku
tuksesta sateeseen. Häu vertasi sademäärää kahdessa sadeasemaryh
mässä. Toiseen kuului 24 sadeasemaa, joiden keskikorkeus merenpin
nasta oli 77 m ja joiden ympäristöstä ‘oli 5$ % metsän peittämää.
Toisessa ryhiuässä oli 32 asemaa, joiden ‘keskikorkeus oli 67 ui ja
ympärstöstä oli metsän peittärnää 17 % . Metsäala oli määrätty 2.5
km : n säteeliä piirretyltä ympyräalueelta. Vuotuinen sadekorkeus edel
lisessä ryhmässä ylitti $. 6 % :ila jälkimäisen ryhmän arvon. HÄMBERG

päättelee tämäu aiheutuvan eri tekijöistä seuraavasti:

iuetsäaseiuien suurernanasta korkeudesta 1 . 9 %
s’ademitt’arien suojatummasta asemasta 3. 5 %
metsäisyyseron ‘aiheuttamasta sademäärän lisäyksestä . . 3.2 %
Metsän vaikutus sademäärään näyttää olevan huomattavalta osalta

talteen saadun sademäärän kasvua, jota tukee vielä se, että ko. tapauk
sissa iuelkoinen osa sateista on tullut lumena, jolloin sadehavaiunot
etenkin avornaastossa ovat epäluotettavia.

Metsän vaikutus sadernäärään on riippuvainen ennenkaikkea siitä,
missä määrin merituulilla. on sateissa osuutta. Meri-ilmastossa tuu
lien suuri vaikutus jättää. metsien vaikutuksen vähäisemmäksi kuin
mannerilmastossa. Mannerilmastossa voi nimittäin metsien aiheuttama
runsas haihtuminen olla omiaan lisäämääu paikallisia sateita metsä-
maastossa aukeisiin verrattuna. Muista syistä, jotka voivat olla vai
kuttamassa samaan suuntaan mainittakoon, että. metsät pakoittavat
tuulia vähäisessä määrin kohoamaan ylöspäin, mikä on myös omiaan
lisäämään sateita.

Mitä tulee Suomen olosuhteisiin, voidaan metsillä olettaa olevan
vaikutusta ennenkaikkea kevätkesä n aika mm a sattuneisiin sateisiin. Ym
J) n Ol ii mmi (t pvs’ v ii kt i k ui ui k Imma m o at rnnia’rn pikem
m imikin tiivistämnä ä n niiden yli kulkevien tuulien kosteuden, ennen
kuin ne saapuvat maahamme, kuin iuovuttmaan niille lisää kosteutta.
Myöskin esiintyy kevätkesästä Pohjois-Ätiantilla harvoin matalapaine
keskuksia, jotka kuljettaisivat sieltä maahamme sadetta. Kun lisäksi
sisämaassa lukuisat järvet ja suot lämpiävät varsin hitaasti, joten
niistä tapahtuva haihtuminenkin on kauan hyvin vähäistä, on liiallinen
kevätkuivuus maassamme varsin tavallinen ilmiö. Metsistä sensijaan
tapahtunee puiden kautta haihtumista jo varhain, ja voidaan olettaa,
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että tällä haihturnisella on rnerkityst ‘arhaiskevääii paikallisiin satei
sun sekä, että metsiä vailla maamme ilmasto keväällii olisi vielä ny

kyistä kuivempi. Kuitenkaan ei varmuudella voida esitliiä, millainen
tilanne maassamme olisi, jos metsät kokonaan puuttuisivat.

Keväällä sattuneet vesisateet voivat olla tulvien aiheuttajia lähinnä
silloin, kun ne sattuvat jo lmnen sulamisen aikana tai heti sen jälkeen
ja ovat suurentamassa näistä aiheutuneita tulvia osaksi jouduttamall.a
lumen ja roudan sulamista osaksi lisäämällä kevätvesiä. Näin aikai
sin sattuneet suuret sateet eivät kuitenkaan ole paikallisen haihtumi
sen aiheuttamia ja niihin lienee metsillä vähäinen vaikutus.

Myöhemmin kesällä, jolloin suot ja järvet ovat lämmenneet ja
haihtuminen niistä lisääntynyt, metsien suhteellinen osuus haihtumi
sen aiheuttamissa sateissa on arvattavasti vähäisen;pi.

Syksyllä ja talvella sattuneet sateet ovat meillä pääasiassa meri-
tuulien aiheuttamia, ja niissä metsien osuus lienee vähäinen.

Kysymystä kokonaisuudessaan metsien osuudesta eri vuödenaiko
jen sadekorkeuteen Suomessa on kuitenkin siksi vähässä määrin selvi
tetty, että ei ole riittävää perustetta tässäkään yhteydessä esittää edes
summittaisia arviolukuj a vaikutuksen määrästä. Vesistöj eiuiue tulva-
tilannetta silmälläpitäen vaikutus jäänee kuitenkin merkityksettö
mäksi. Paikallisiin kesäsateisiin nähden esiintyy tasoittavana tekijänä
se, että metsämaastossa puut pidättävät osan sateesta saapumasta maa
han saakka ja siten kumoavat metsien mahdollisen sadetta suurenta
van vaikutuksen.

Edellä on jo selostettu (luku 12), miten metsässä puut pidättävät
osan sateesta saapumasta maahan, jolloin sade haihtuu jo suoraan
puiden oksilta takaisin ilmaan. Vaikutuksen määrä on riippuvainen
sateen rankkuudesta, metsän laadusta ja tiheydestä.

Ns. horisonttaalisissa sateissa, jotka aiheutuvat siitä, että sumui
sen ja kostean ilman kohdatessa kylmiä esineitä, puita jne., vesihöyry
tiivistyy, o metsillä ilmeinen sademääriä lisäävä vaikutus. Tämä
huomataan erikoisesti PohjoisSuonien tuntureilla, missä pilvet useiii
leikkaavat tunturin huipun, jolloin vesipisaroita tiivistyy puihin. Tai
vella voivat puut tämän johdosta kauttaaltaan peittyä lumi- ja jää
kerroksiin.

Ärvosteltaessa metsien vaikutusta niihin veshuääriin, jotka vesi
sateitten aikana saavuttavat maanpinnan, tulee toisaalta ottaa huo
mioon metsien mahdollinen sademääriä lisäävä vaikutus ja toisaalta
se vaikutus, mikä puiden oksilla tapahtuneella haihtuiuisella on maa
han saapuneisiin vesimääriin. iVietsien sademääriä lisäävä vaikutus
voi ulottua myöskin läheisille alueille, oksilia tapahtuva haihtuminen
rajoittuu vain metsäalueille. Tiheissä metsissä oksien pidättämä vesi-
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määrä on siksi suuri, että t11öin metsä vaikuttaa maahan saapuviiii
vesimääriin pienentävästi. Mitä harvempi metsä on, sitä vihäisern
iitäksi jää sen vaikutus seki sademääriin etti oksilla tapahtuvaal;
haihtumiseen.

Äikaisernniln (1uu 12) on jo selostettu metsien vaikutusta 1 ii iii

peitteeseen var.astoituneisiin vesimääriin ja lu
rn e II 5 u 1 a iii i s e e n k e v ä ä 1 1 ä. Kun lumipeitteeseen varastoitu
neet vesirnäärät keväällä ovat metsissämme yleensä hieman suuremn;at
kuin aukeilla, tämäi; voidaan olettaa vaikuttavan purkautuvia vesi-
määriä lisäävästi. Lumen sulamisnopeus on yleensä metsissä suhteessa
lumivaraston kevätmaksirniin likirnäärin samanlainen kuin .aukeilia,
mutta sularnisen ajankohta myöhäisempi. Viimeksimainittu seikka
vaikuttaa, että maastossa, jossa on aukeita ja iuetsiä, lumen sularninen
jakaantuu pitemrnlle ajanjaksolle kuin mastossa, joka on kauttaal
taan samanlaista. Kun lumiesteet metsissä pidättävät vesien vala-
mista kauemmin kuin aukeilla, tämä vielä tehostaa vesien eriaikaista
valumista metsämaastosta aukeisiin verrattuna. Näin on asianlaita
sitäkin suuremmalla syyllä, kun metsämaastossa maanpinnaa epätasai
suudet vaikuttavat samaan suuntaan, kun taas aukeat usein ovat pelto-
alueita, joissa maanpinta viettää ojiin ja ojat ovat jouduttarnassa
vesien virtailua.

Paitsi oksilta tapahtuvaa h a i h t u m is t a, tapahtuu metsissä run
saasti haihtu;uista kasvien elintoimintaa varten. Tästä osaltaan joh
tuu, että pohjavesi asettuu yleensä alemmaksi kuin aukeilla. Tätä
osoittavat lukuisat tutkimukset. Viitattakoon tässä mm. OT0TZKIJn

(1898—1900) havaintoihin Etelä-Venäjän aroilla. Kun aukeilla ken
tillä pohjavesi oli eri havaintopaikoilla 3—15 iu (tavallisesti 3—10 m)
maanpinnan alapuolella, se oli samanaikaisesti läheisissä metsissä
6—10 m syvemmällä kuin aukeilla eli 12—27 m maanpinnan ala
puolella. Näitä tutkimuksia vahvistavat myöskin havainnot, joita
ovat tehneet mm. PEÄRS0N (1907) Venäjällä Peipusjärven rannalla.
PohjoisVenäjällä, jossa sademäärä on ii. 600 mm (OT0TZMJII koe-
alueilla sadernäärä oli 400—500 mm) ja haihtuminen pienempi kuin
Etelä-Venäjällä, oli pohjavesi 0.5—2.5 metriä syvemmällä kuin au
keilla. RuTIowsKY (1936) esittää, että metsässä kesällä aleni pohja
vesi keskimäärin 1. o ui sekä aukealla 0.7 m talvenaikaisesta kor
keudesta, joten haihtumisen kautta pohjavesi metsässä on alentunut
kaksi kertaa niin paljon kuin aukealla.

Lukuisat muut tutkimukset ja yksityiset havainnot osoittavat
samansuuntaisen eron metsän ja aukeaa pohjaveden korkeudessa.
Esim. kuloalueilla pohjavesi kohoaa palon jälkeen.

Suomessa tämä ero voi jäädä muutamaksi kymmeneksi senttimet
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riksi, niutta siitä Imolimatta sillä on merkitystä vesistöjen purkau

tumissuhteisiin. Pohjaveden alentuinisen kautta huokoistilaa syntyy

maahan, johon sadevedet pisevät I)ainUrnaan. Tämä hidastaa vesien
virtailua sutiresti erittäinkin kesäsateisiin nähden. iiIetsämai11a sade-
vedet saavat meillä vain harvoin aikaan huomattavaa pintavirtailua.

Keväällä lumien sulaessa ero metsän ja aukean pohjaveden korkeuden

välillä ei liene niin suuri kuin kesällä. Tällöin maa on myös rou
dassa, mikä estää vesien maahan painurnista. i\’iutta todennäköistä

on, että tällöinkin on eroa metsän hyväksi.
Paitsi sitä, että runsaan haihtumisen kautta pohjavesi metsässä

asettuu alenunaksi kuin aukeilla ja siten edistää veden pamuinista,

metsissä puiden juuret aikaansaavat myös maahan vesitiehyeitä. Maa

on metsässä todettu huokoisemmaksi kuin aukealla mm. aikaisemmin

mainitussa Sveitsissä suoritetussa tutkimuksessa (ENGLER 1919).

Tässä tutkimuksessa, joka suoritettiin kahdella rinnakkaisaluee]la,

Sperbelgrabenilla ja Rappengrabenilla, ovat lumen sulamisen aiheut

tamat purkautumismaksimit vv. 1906—17 olleet:

Sperbelgraberi Rappengiaben
18—24. V. 1906 358 1/s.km2 439 1/s.km2
17—24. III. 1916 123 ,, 199 ,,

26. IV—4. V. 1917 283 ,, 411 ,,

Sperbelgrabenin alue on 55.s ha : n suuruinen ja suurimmaksi osaksi

metsän peittämää. Rappengrabenin alue on 69.7 ha: n suuruinen ja

suurelta osalta aukeaa. Molemmat alueet ovat jyrkkärinteisiä ja

niissä olosuhteet muutoin sellaisia, että mainittivia eroavaisuuksiä yli

valumassa ei olisi odotettavissa, jos alueet metsäisyyteen nähden olisi

vat samanlaiset. Tutkimuksessa tullaan siihen tulokseen, että jos

Rappengrabenin alue olisi ollut täysin metsätön, sen hetkelliset yli

valumat olisivat olleet likimäärin kaksinkertaiset Sperbelgrabenin

arvoihin verraten ja vuorokautiset purkautumismäärät 34—76 % suu

rempia. Tärkeimpänä syynä tähän eroon tutkija olettaa olevan maan

suuremman huokoisuuden ja läpäiseväisyyden metsässä.

Paitsi lumen sulamisen aiheuttamia yliveshuääriä on mainitussa

tutkimuksessa verrattu myös rankkasateitten ja maasateitten aiheut

tamia ylivesimääriä. Huomioonottamalla erilaisen saderankkuuden

aiheuttamat sekä Rappengrabenin vähäisestä metsäisyydestä johtuvat

korjaukset esitetään tutkimuksessa rankkasateista seuraavat johto

päätökset.
,,Kaikissa tutkituissa tapauksissa oli maksimipurkautuminen sekun

nissa metsäisellä Sperbelgrabenin alueella /31/2 metsättömän

Rappengrabenin purkautumisesta. Sperbelgrabenissa suurin ekunti

nen vesimäärä nousi 817 litraan, Rappengrahenissa n. 3 100 litraan.”
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Metsien vaikutus rankkasateiden aiheuttamiin ylivesirnääriin oia siis
ollut ainakin yhtä suuri ja osaksi suurempikin kuin lumen sulamisen
aiheuttamiin ylivesimääriin.

Maasateitten ja sadejaksojen aikana olosuhteet ovat jossain määrin
toisenluontoiset kuin lyhytaikaisissa sateissa. Tutkimuksessa käsitel
lyistä kuudesta sateesta olivat purkautumismaksimit kolmessa tapauk
sessa metsäisellä Sperbelgrabenin alueella pienemmät kuin vähämet
säisellä Rappengrahenin alueella, kahdessa tapauksessa likimäärin yhtä
suuret ja yhdessä tapauksessa Sperbelgrabenissa suuremmat kuin Rap
pengrabenissa.

Tutkimuksissa on tehty havaintoja myös veden kuljettaman liet
teen määrästä kummallakin alueella ja mainitaan tästä:

,,Tähänastiset mittaukset osoittavat ainakin sen, että Rappengra
benissa lietteen kulkeutmuinen uomassa yliveden aikana voi olla huo
mattavasti runsaampaa kuin Sperbelgrabenissa, mikä vain voi olla
seuraus siitä, että metsiä on vähemmän.” Vuosina 1905 ja 1915 tuli
vähäinetsäiseltä Rappengrabenin alueelta keskimäärin 2.22 m3 vuo
dessa hehtaarilta lietettä ja kokonaan metsän peittämältä Sperbelgra
benin alueelta vain 0. s ui3 . Metsillä onkin ilmeisesti suuri vaikutus
veden aiheuttamassa samoinkuin myös tuulen aiheuttamassa kuiutuk
sessa, etenkin peltoalueisiin verrattuna. H0MN (1917) luettelee esi
merkkejä, miten laajoja alueita maailmassa on muutettu erämaiksi
hakkaamalla metsät pois mainiten mm., että ,,esimerkiksi Karstylän
göllä ja Äuvergnessa kauniitten tammimetsien hakkaamisen jälkeen
Rooman keisarikaudella syntyneiden paijaitten kaliioerämaitten ei var
maankaan tarvitse johtua suoraan metsien hävityksen aiheuttamasta
ilmastomuutoksesta, esim. suuresta kuivuudesta, vaan se luultavasti
johtuu siltä, että kun metsät niin täydellisesti hävitettiin, että jälki-
kasvua ei syntynyt, kuivunut multa kulkeutui vähitellen sadeveden
mukana pois.” Samanlaisia metsien hakkaamisen ja metsäpalojen
jälkeen paljastuneil a kali unta on meilläkin havaittavissa esim. Helsin
gin lähistöllä, Ilm alan seudulla.

Purkautumissuhteita sihnäfläpitäen tällä m a a n k u lii 1 ii k s e 11 a
on kahclenlaineii haitallinen vaikutus. Kun ensinnäkin maaii i)inh1assa

olevat löyhät maakerrokset kulkeutuvat pois ja alta paljastuvat tii
viimmät maalajit tai suorastaan kalliot, vesien imeytyminen maahan

ukutuu j i pint iil ulu lis i nil Tois’i iii kulett uss i’m maata

vesistöihin vesi täyllää vesiväylät, jolloin virtailu aiheuttaa vesiväylien
tukkeutumista ja tulvat lisääniyvät. Metsien kulutusta ehkiiisevä vai
kutus on täten omiaan ehkäisemään myös tulvatilanteen huonon
t umista.

M i”in kulutusilmioll’i ei iwill ole larnk’i in sama i nnikih sta tul
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via lisäävänä tekijänä ktiiii o;; moiessa muussa maassa. Tämä joli
tuu osaksi rnaaii tasaisuudesta, osaksi maalajiemme tiiviydestä. Kui
tenkin laajat, paljaaksi hakatut tai palaneet metsäalat voivat menet
tää ruokamultansa varsinkin siellä, missä kallioperä on lähellä, niiii
että uusi metsä ei pääse kasvamaan. Tämä on omiaan jouduttamaaii
vesien virtailua

Metsien vaikutuksen selventänriseksi selostettakoon vielä seuraa
vassa erään Amerikassa suoritetun tutkimuksen tuloksia:

Vuosina 1910—4926 järjestettiin Yhdysvalloissa tutkimus (BÄTES,

HENRY 1928) sen seikan selvittämiseksi, miten metsän poishakkaus
vaikuttaa purkautumiseen. Tutkimus suoritettiin kahdella vierekkäin
sijaitsevalla ja samaan ilmansuuntaan kallistuvalla sadealueella, joiden
ala, muoto ja korkeussuhteet olivat:

Alue Ä Alue 11

Pinta-ala (ira) 90 $1
Suurin pituus (m) 2 220 1 400
Keskimääräinen leveys (rn) 405 580
Korkeus merenpinnasta, alin (rn) 2 $60 2 $20

ylin (ui) 3 460 3 340
Keskikaltevuus (¾) 25 26

Alueesta Ä oli puutonta ii. 20 % pinta-alasta, lehtipuita (haapaa)
40 % ja havupuita 40 %; alueella B vastaavat luvut olivat 15 %,
50 % ja 35 %. Kummallakin alueella suoritettiin ensin 8 vuoden
aikana rinnakkain havaintoja, siten alue B hakattiin puista puh
taaksi, oksat ja latvat poltettiin tarkoituksella estää haapaa verso
masta kokeiluaikana. Tässä poltossa n. 1/5 iuaan pintakasvillisuu
desta paloi, mutta kuitenkin kokeiluajan lopussa oli alueella B keski-
määrin 1.2 m korkeata haapaa. Kokeiluaika loppui 7 vuotta metsän
hakkauksen jälkeen.

Seuraavassa yhdistelyss5 on esitetty alueen B sademäärä, purkau
tuminen ja haihtuminen:

Ennen hakkausta: Koko sadeinäärä 537.5 mm

Haihtuminen talvella Hailituminen kesällä
- 179.3 mm 200.7 mm

Purkautummen Purkautummen •——--

1 \ 11—31 1 1 11—31 \‘ 1 Haiht kasvil Haiht maasta Haihtummen puiden
lis. pinnalta ja lumesta välityksellä

57.9 mm 99.6 mm 63.8 mm 189.2 mm 127.0 mm

Hakkauksen jälkeen: Koko sademäärä 529.1 mm

Haihtuminen talvella Haihtuminen kesällä
152.4 mm 192.3 min

Purkautunrinen Purkautuminen — —
1. VI1—31. 1 1. 11—31. VI Haiht. kasvil- ilaiht. maasta Hailituminen alakasvil

lis. pinnalta ja lumesta lisuuden välityksellä

64.5 mm 119.9 mm 12.5 mm 230-1 mm 101.6 mm

35T7—39 19
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Vuotuinen sademäärä oli kummallakin alueella likimärin yhtä
suuri. Alkujaksolla, siis ennen B : n puhtaaksihakkausta, oli molem
milla alueilla vuosipurkautuminen 29 % vuosisateesta. Jälkijaksolla
oli purkauturninen Ä : sta edelleenkin 29 %, mutta B : stä se oli 35 %
Kuva 35 esittää kevään yliveden ja kesän aliveden muuttumista ko
keiluaikana. Yhtenäinen viiva yhdistää Ä-alueen ääriarvopisteet ja
katkoviiva B: n vastaavat pisteet. B-alueen puhtaaksihakkaus tapah
tui v. 1919.

Alueitten keskinäisen suhteen eri kuukausina esittää kuvio 36.
Yhtenäinen viiva esittää, kuinka pa1on enemmän purkautui B-alueeha
kuin Ä-alueelta aikaisemm alla jaksolla (Ä-alueen purkautumista esit
tää 0-viiva). Katkoviiva esittää vastaavasti suhteet jälkijaksolla.
Kuviosta näkyy, että yleensä B-alueelta on tullut suhteellisesti enein
mön vettä hakkauksen jälkeen kuin ennen sitä, paitsi kesäkuussa,
jolloin B-alueen iurkautuminen on ollut suhteellisesti vöh öisem pi kuin
alkuj aksolla.

1-lavainnot osoittavat edelleen, että tulvan nousu on alkujaksolla aika
nut B : ssä keskimäärin 3 vrk. myöhemmin kuin Ä ssa, mutta jälki-
jaksolla keskimäärin 9 vrk. aikaisemmin kuin Ä: sa. Alkujaksolla. on
aikupurkautuminen ollut molemmissa alueissa sama, mutta jälkijak
solla se on B-alueessa ollut 40 % suurempi. Ylivesi on alkujaksolla

Vuosi

Kuva 35.
Kevään yhvesi ja kesän alivesi vv. 1911—1926 BÄTES & HENRYn tutkimuksessa.

Alueelta B on metsä hakattu v. 1919.
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Kuva 36.
Kuukausipurkautuminen ennen ja jälkeen raivauksen BÄTE5 &

HENRYn tutkimuksessa (katso tekstiä).

sattunut B-alueella keskimäärin 3 vrk. myöhemmin kuin Ä : lia, mutta
jälkijaksolla ne ovat olleet keskimäärin yht ‘aikaisia. B : n keski-yli-
veden ja Ä2 n keski-yliveden suhde on kasvanut 1.06: sta 1.64: ään eli
55%.

Tulva-ajan pituuteen nähden ei sillä tarkkuudella, jolla tulva-aika
on määrättävissä, ole todettavissa muuttumista.

Alkujaksolla oli koko tulva-aikainen purkautuminen B : ssä 99 %
Ä : n purkautumisesta, mutta jälkijaksolla 121 %, joten tulva-ajalla
purkautuva vesimäärä kasvoi 22 % :lla metsien poishakkauksen joh
dosta. Kuvio 37 esittää kevättulvan suuruuden keskimäärin ennen
hakkausta ja sen jälkeen.

Myöskin purojen mukanaan tuomat maamäärät mitattiin. Tulok
sena oli, että alkujaksolla B-puron tuoman maan painon suhde Ä
puron tuomaan oli 0.822, mutta jälkijaksolla se oli 7.002. Sensijaan.
ei kuikeutuneen maan kokoomus ollut havaittavasti muuttunut, vaan
humuspitoisuus pysyi koetarkkuudella samana.

Suomen olosuhteisiin ei voida suoranaisesti soveltaa kaikkea sitä,
mitä edellä on esitetty metsien vaikutuksesta purkautumissuhteisiin.
Kuitenkin voitaneen meilläkin esittää seuraavaa metsien vaikutuk
sesta:

Metsien vaikutus purkautumissuhteisiin on riippuvainen ennen
kaikkea metsien tiheydestä ja kasvukunnosta. Tiheillä ja hyväkas
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Raivauksen jälkeen

Kevään ylivesiaalto (5 vrk :11 keskiarvot) ennen ja jälkeen raivauksen
BATES & HfNRYn tutkimuksessa.

vuisilla metsäm ailla 011 yleensä nurkautuinissuliteita tasoittava vai-
kutus. Miti harvempaa ja heikkokasvuisempaa metsä on, sitä vähäi
semmäksi vaikutus käy ja voidaan olettaa, että se aivan harvoissa ja
huonokasvuisissa metsissä loppuu suurelta osalta. Tiheiden ja hyvä-
kasvuisten metsien tulvia tasoittava vaikutus aiheutuu mm. seuraa-
vista seikoista:

1) Metsä pienentää maahan saapuvia sademääriä j)i(läthflualla
sadetta puiden oksiile, josta se haihtuu takaisin ihuam.

2) Tilieissä metsissi lum ivarasto keviitsul amisen alkaessa on pie

nempi kuin aukeilla. II aIVoissa mcl sissä se sensijaan on suurem j) i.

Metsät viiväslyltäväl lumen m1 amisl a. tI’iinfi aiheul 1 aa, etta erittäin
kiri mlu fil miss i inctsin oh Ila simty mvos mukt it i, kutcn useim

miten on asian laita, metsien lurnien sulamista hidastava vaikutus voi
tuntuvasti vaikuttaa tulvahuipun aikana virtaaviin veshuääriin.

3) Metsien pohjavesi on syvemmäliä kuin aukeilla, joten sateena
tulevat ja lurnensulamisessa vapautuvat vedet pääsevät varastoitu
maan maahan. Tätä maahan imeytymistä edistää vielä maan huokoi
suus metsässä, puiden juurien aikaansaamat tiehyeet ym.

14$

1/4

20

/0

Kuva 37.
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4) Pintavirtailu vaikeutuu metsässä puiden juurien, karikkeideii
ym. aiheuttamien maanpinnan epätas’aisuuksien johdosta.

5) Metsät ehkäisevät maanpinnassa olevien löyhien rnaaker’ro.steii
kulkeutumista tullien ja yeden mukana pois. Tällainen maanpinnan
kulutus voi paljastaa vaikeastiläpäiseviä maakerroksia ja kuljettaa lie-
tettä vesistöihin, mitkä molemmat seikat ovat omiaan lisäämään tulvia.

Kuitenkin voivat metsät vaikuttaa tulvia lis’äävästikin, milloin olo-
suhteet ovat sellaiset, että vesien hidastunut virtailu vaikuttaa tulvia
suurentavasti. Samaan suuntaan voi ehkä vaikuttaa myös metsien
mahdollinen sademääriä lisäävä vaikutus sekä se, että harvoissa met
sissä lumivarasto kevätsulamisen alkaessa on suurempi kuin laajoilla
aukeilla.

Metsän vaikutus lakkaa, jos sadetta jatkuu vielä senkin jälkeen,
kuu maa on kyllästetty vedellä. Äika, jolloin maa kyllästyy, on edellä-
esitetyn mukaan metsissä pitempi kuin aukeil1a.

Pellot.

Viljelykseen ottaminen merkitsee:
Ä raivaamista ja aukeaksi saattamista,
B tasoittamista,
0 ojittamista,
D vaateliailla kasveilla peittämistä,
E ajoittain multakerroksen paljastamista.
Vaikutus kohdistuu lähinnä seuraaviin tekijöihin:

1 sateeseen,
II haihtumiseen,

III purkautumiseen,
IV maan painuiniseen,
V maan kulutukseen.

Nämä tekijät ovat läheisesti riippuvaisia toisistaan.
Vaikutuksessa tuiviin on tarkastettava erikseen:

1) tulvia itse viljelykseen otetulla alueella,
2) vesimääriä, jotka viljeikseen otetulta alueelta purkautuvat,
3) vesimääriä vesistössä, jonne peltoalan vedet purkautuvat.

5 a d e m ä ä r ä, mikäli sillä tarkoitetaan sitä sademäärää, joka
tulee maahai asti, kasvaa epäilemättä raivaamisesta ja aukeaksi saat
tamisesta (Ä = +) ; toisaalta tasoittamisen ja ojittamisen vaikutus
sademäärään on aivan mitätön (B = 0, 0 = 0) ja vaateliailla kas
veilla peittäminen merkitsee maahan tulevan sademäärän pienenty
mist (T) —) Sademaaiaan nahden on pdettava mielessa seui ‘i i
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vat seikat : on mahdollista, mikäli aukeaksi saatettu maa-ala on laaja,
etti sinne laitetun sademittariaseman osoittama sadesumma käy entis
tään pienemmäksi, eritoten tuulen vaikutuksesta ; tämä ei kuitenkaan
tiedä maahan tulevan sadesumman pienentymistä. Peltoalan vaiku
tusta lumimäärään on jo käsitelty aikaisemmin (luku 12) . Mitä tulee
kohtaan D, vaateliaitten kasvien asettamaan esteeseen sadeveden tun
keutumiselle maahan saakka, ei siitä ole olemassa sellaisia tietoja,
jotka sallisivat todellisia laskuja. ]\Iikäli viljelyskasvit ovat hyvin
tiheässä, ne tietenkin voivat suuresti alentaa maahan tulevan sade-
veden määrää, eiki uäin ollen liene kiellettävissä, etteikö tässi tapauk
sessa itse. maahan tuleva sadevesimiärä pellolla voisi olla pienempi
sitä sadevesimäär, joka aikaisemmin, ennen viljelykseen ottoa, tuli
maahan. Toisaalta kasvit voivat ottaa kosteutta ilmasta kasteen muo
dossa ja sitä tieti osaksi tyydyttää vedeutarpeensa, joten laskelmat
kasvien käyttämistä vesimääristä johtavat vääriin maahan tulleen
vesimäärän arvoihin, ellei tätä seikkaa oteta huomioon. Vaikkakin siis
viljelykseen ottaminen voi merkitä sademittarin antaman summan
pienentymist, se kuitenkin vain sellaisissa tapauksissa, jolloin kysy-
mys on rehevästä kasvillisuudesta, pystynee vähentämään sitä vesi-
määrää, joka tulee maahan. Mikäli kysymys on peltoalasta, jossa mul
takerros on paljaana, maahan tuleva sademäärä on tuntuvasti suu
rempi ennen pelloksi raivaamista tiillutta (E = +), eritoten jos ko.
maa-ala silloin oli metsää kasvavaa.

Kysymyksenalaista on, voiko haihtumismäärän mahdollinen muut
tuminen aiheuttaa huomattavissa olevaa sademäärän muuttumista.
Teoreettisesti on tietenkin oletettava, että sademäärä suurenee tai
vähenee haihtumismäärän suurentuessa tai vähentyessä. Suomen olo
suhteissa haihtumismääräu muutokset vilj elykseen ottamisesta toden
näköisesti aiheuttavat sademäärän pienentymistä, mutta yhtä toden
näköistä on, että tämä vaikutus on aivan mitätön.

II a iii t u m i s m ä ä r ä. Raivaaminen ja aukeaksi saattaminen vä
heniluil kieltämättä haihtumismäärää, koska aikaisemman kasvillis’uudei
pidättävii vaikutus on poistettu. Toisaalta tuulen haihtumista edistävä
ukutus lis’vmtyy (Ä = -, +) Maan hsoitus lisaa haihtumis

määrää, vaikutus on kuitenkin sangen mitätön (13 +, 0). Ojitus
puolestaan vähentää haihtuiuismäärää sangen huomattavasti, koska se
vähentää maan pintakerroksen kosteutta (0 = —). Vaateliaat kasvit
vuorostaan lisäävät haihtumista (D = +), ja paljas maa vähentää
sitä (E—).

Mitä merkkiä näitten kaikkien eri suuntaan vaikuttavien tekijäin
vlillisvaikutus on, siita tosin ollaan eri mielta Milloin korostetaan
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ojituksei; aiheuttamaa haihturniseil pienentymistä, milloin vaateliai
den kasvien suurta vedentarvetta. Tällöin kuitenkin jätetään kasteeri
vaikutus huomioon ottamatta, j a usein tavataan väitteitä siihen suun-
taan, että kasteella olisi varsin vähäpätöinen osuus siinä vesiiuäi
rässä, jonka kasvi on käyttänyt hyväkseen. Toisaalta tiedetään, että
maasta tapahtuva haihturninen on oleellisesti riippuvainen pintaker
oksen kosteustilasta, vähentyen nopeasti sitä myöten kuin pintakerros
kuivuu, j oten pintakerroksen kosteutta alentavan ojituksen vaikutus
haihturniseen kieltäniättä voittaa kasvillisuuden vaikutuksen, mikäli
kasvillisuus ei ole varsin tiheätä ja syvältä vettä imevää. Voitaneen
sanoa, että uudisviljelys vähentää haihtumista, mikäli viljelys on
saatu entisestä suomaasta, joka ennen viljelykseen ottoa oli pintaa
myöten kostea, tai metsämaasta, jossa oksilta tapahtunut haihtuminen
oli melkoinen. Toisaalta ei ole kiellettävissä, etteikö aikaa myöten,
mikäli pohjavettä lasketaan syvemmälle ja maan vesiä käytetään yhä
tarkemmin viljelemällä sellaisia kasveja, joitten juuret tunkeutuvat
syvälle, voitaisi tulla siihen, että kasvit ottavat entistä enemmän vettä
maasta ja haihtuminen näin ollen todella kasvaa. Saksassa viime
aikoina suoritetut, tutkimukset viittaavat tällaiseen kehitykseen. Mitä
Suomen oloihin tulee, olosuhteet ovat siksi erilaisia, sekä viljelyshis
toriaan että maaperä- ja ilmastosuhteisiin nähden, että viljelykseen
ottaminen merkinnee entistä vähempää haihtumista.

Todennäköistä on, että haihtuminen on suurempi viljellyltä kuin
viljelemättömältä alueelta yleensä vasta sellaisessa olotilassa, jolloin
kastelu käy tarpeelliseksi apukeinoksi. Tällaisessa olotilassa, jolloin
maa saatetaan vilj elyskuntoon kastelun eikä ojituksen avulla, haihtu
lumen epäilemttä kasvaa hyvinkin huomattavasti aiheuttaen myös
kin sadeinäärän kasvua.

P u r k .a u t u iii i s s u h t e e t. Koska viljelykseen ottamista tar
koittavat toimenpiteet kohdistuvat, paitsi maan raivaamiseen, eritoten
liikaveden poistamiseen, on ilmeistä, että tämän purkautumisnopeus
kasvaa viljelykseen ottamisen jälkeen. Koska maahan tuleva sade
inärä — mikäli uusi pelto aikaisemmin oli metsää — yleensä on
entistä suurempi ja haihtumis.määrä, mitä Suomen oloihin tulee, on
entistä pienempi, niin näitten ero, so. purkautumismäärä, yleensä oii
suurempi peltoalalta kuin metsästä. Mikäli uusi viljelysala aikaisem
niin oli aukeata suomnaata, niin maahan tulevan sateen summa ehkä
ei ole entistä suurempi, mutta haihtumisen täytyy kuitenkin olla pie
miempi verrattain kuiva’lta pellolta kuin kostealta suolta, joten pur
kaut.muismäärä todennäköisesti osoittaa kasvua. Sellaisessa olotilassa,
jossa kasvipeite viijelysalueella haihduttaa ennen maahan tuloa ja
käyttää hyväkseen yhteensä enemmän vettä kuin mitä entinen pinta
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haiMutti ja käytti hyväkseen, voidaan ajatella purkauftmiamui4n
vähenteen entiaestumn. Suomessa UUsista tilannetta yleensä j ole
saavutettu, joten yleisenä sääntönä on pidettävä, että viljelybeen
ottaminen merkitsee sekä suurempaa pu*auftmiaäärää että nopeam
paa purkautumiata. Haihtuminen laajoilla peltoaukeffla tuulien vai
kutuksesta voi kuitenkin nousta poikkeuksellisen suureksi.

Kuten aikaisemmin on huomautettu, routa tunkeutuu pelloilla
syvempämn kuin esim. metsässä. Tähän vaikuttanee maaperän kos
teussuhteiden, kasvipeitteen ja lumipeitteen erilaisuus. Rauta sulaa
kuitet viljellyilli alueilla yleensä nopeammin kuin viljdemätt6-
millä. Roudan vaikutusta purkautumiseen on jo aikaisemmin käsi
telty.

O Maan painuminen. Mikäli viljelykseen ottaminen tietää
maan kuivattamista (ainakin peltoviljelykseen nähden Suoaessa näin
on useimmiten asian laita), niin seurauksena on maanpinnan painu
minen, joka voi olla sangen huomattava. Tähän seikkaan palataan
myöhemmin (32. luku).

Tulviin nähden maan painumisella on merkitystä eritoten suhtei
siin itse viljelysalueella, jossa tulvavaara kieltämättä kuvaa, mikäli
viemärit eivät ole kaivettu silmälläpitäen maanpinnan aiempaa kor
keutta viljelykseen ottamisen jälkeen.

Viljelysalalta purkautuviin vesimäänlin maan painuminen voi vai
kuttaa tasoittavasti.

M a a n k uI u t u s. Viljelykseen ottamisen jälkeen maan kulutus
kasvaa huomattavasti, sekä nopeamman purkautumisen tähden, että
eritoten ajoittaisesta maanpinnan paljastumisesta. Täten ojat ennen
pitkää ovat puhdistettavat yhä kertyvästä lietteestä, joka aikaa myö
ten kuitenkin hakeutuu alemmaa vesistoon ja asettuu lähinnä suvan
topakkoihin. Tämä kieltämätön seuraus viljelykseen ottamisesta ei
tosin Suomessa tähän mennessä ole läheskään samaa suuruusluokkaa
kuin vanhoissa kulttuurimaissa tai Amerikan Yhdysvalloissa, mutta
kuitenkin on syytä tarkastus sen vaikutusta tulviin. Tästä ulkomailta
on useita valaisevia esimerkkejä. Itse asiassa tätä liettymistä ulko
mailla pidetään ehkä tärkeimpänä tekijänä sellaisen tilanteen kehi
tyksessä, joka Heillä tiilvavaaran kasvamista. Kasvava maan kulutus
ei kuitenkaan ole seuraus yksinomaan viljelykseen ottamisesta, vaan
myös metsän hävilyksestä.

Yhdysvalloissa maan kulutus peltoalueilla on saanut varsin val
tavat mittasuhteet. Niinpä mainitaan (SonnLnIEcwr 1936), että Mis
sourin valtiossa seitsemässä vuodessa eräs 3.7 % viettoinen pelto me
netti keskimäärin vuotta kohden 7 mm suuruisen maakenroksen.
Samoin Alabama Agnieultural Expeniment Station on todenntt, että
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eräs 8. 5 irnnuuttia kestävä n. 25 imn : ii sade kuljetti pellolta seuraavat
määrät maata (muutettuna kiloiksi ha kohden)

. Veden ;iiikaia ku1keutuiut
Maarlj)mIlall kalteviius % maarnäärä kg/lia

0 . 700
5 . 2250

10 . 2730
15 . 7100
2t) . 21 400

National Resousees Board ‘in tutkimusten mukaan iioiii 100 milj.
acrea (n. 42 milj. hehtaaria) hyviä peltomaata on kulutus jo hävit
tänyt niin, että sitä ei voida käyttää viljelykseeu, II. 125 milj. acrea
011 kadottanut parhaan osan ruokamullastaan ja ii. 100 milj. aereii
alueella on tapahtuuut osittaista hävitystä. Yhteensä tämä 011 II. 1,/3

Yhdysvaltain piilta-alasta. Myös on laskettu, että koko maa ou me-
nettänyt erosion johdosta n. puolet hedelmällisyydestään ja että 136
vuodessa menetetään koko peltojen orgaaninen aines, ellei saada muu
tosta aikaan. Tämä kaikki ei ole aiheutunut yksinomaan metsien
hävityksestä, vaan osaksi myös arojen ruohopinnan rikkomisesta
(LEHTINEN 1936).

Maataloushallituksen vesistötutkimuksissa on komitean työn aikana
ja osaksi myös komitean tehtävää silmälläpitäen kiinnitetty huomiota
vilj elysalan vaikutukseen. Selostamme seuraavassa saatuja tuloksia
(KAITERA 193$ ja 1939), jotka koskevat lähinnä lumen kevötsulami
sen aiheuttamia ylivesimääriä. Nöissä tutkimuksissa on vuosina
1934—1937 2$ alueella suoritettujen havaintojen nojalla muodostettu
ryhmäkeskiarvoj a peltoprosentti j akoperusteena. Peltoprosentti vaih
telee eri ryhmissä 0—3, 7—22, 27—33 ja 39—75. Sadealueiden pinta
alat vaihtelevat ko. haaintoaineistossa 4. s—177 km2 ja järviprosentti
0—3. Ryhmökeskiarvot ja tiedot ryhmiin kuuluvista havainnoista
ovat:

Peltoprosentti

2 h/ 15 0/ 30 o 43 0

Uueiden lukumaai a $ 7 7
ilavaintovuosien lukurnää; ä 30 26 24 20
Pinta ala F (1 m) 3q 7 2$ t 7 4 43 4
Järviprosentti J 0.9 1.2 t).s 1.3
Lumen vesiarvon maksimiväheneminen 5 vrk : esa

L5 (mm) 54 4$ 36 32
Kevään ylivaluma Hq (1/s . km2) 164 126 10$ 13$

39 . 20
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Ryhmäkeskiarvot on määrätty painollisina havailltovuosien luku-
määrän nojalla. Hq-arvot tarkoittavat vuorokauden keskivaluman
maksimia.

Muuntamalla tutkimuksissa saatuj a sääntöj ä noudattaen Hq-arvot
kussakin rvhrnäss sellaisiksi arvoiksi, jotka vastaavat : n arvoa 40,
J : II arvoa 1 ja L5 : II arvoa 45, on saatu seuraavat arvot:

Hq
Peltoprosentti Hq o ensirnmäiseii

1/s. km ryhmän arvosta
2 146 100

15 120 $2
30 126 $6
43 173 119

Kun tutkimuksissa on lisäksi todettu, että alueen rnuoclolla ei ko.
tapauisissa ole mainittavaa vaikutusta Hq-arvoihin, edellämainittujen
lukujen nojalla voidaan päätellä, että peltoprosentin alkaessa 0-arvosta
kasvaa, ylivalurna aluksi pienenee, mutta kun peltoprosentti ylittää
30 %, ylivaluma alkaa kasvaa. Tämä kehitys on selitettävissä seu
raavasti. Keväällä lumi sulaa pelloilla aikaisemmin kuin metsässä,
ja vedet valuvat pelloilta nopeammin kuin metsistä. Nämä vedet ovat
jo osaksi valuneet alueilta kokonaisalueen ylivaluman sattuessa. Kun
peltoja on vähän, tämä vaikuttaa ylivalumaa pienentävästi. Kun taas
peltoja on runsaasti, niiltä valuvat vedet määräävät kokonaisalueen
ylivaluinan, ja kun ylivaluma peltoalueella on suurempi kuin metsä-
alueella, kokonaisalueen ylivalurna peltoahm edelleen lisääntyessä
kasvaa.

Tämä voidaan osoittaa teoreettisillakin laskelmilla.
Oletetaan, että pelloilla ylivaluma keväällä on 2 kertaa niin suuri

kuin metsämailla (olkoon ylivaluma metsässä 100 ja pelloilla 200).
Lisäksi oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että ylivesiaalto on sini

käyrän, jonka vaihekulma muuttuu — : sta + —: een, muo
toinen ja että kokonaispurkautuminen molemmilla alueilla on sama
(kuva 38). Asetetaan pehokiiyrä ensiksi sellaiseen asentooii, että sen
l1ku)lsl 111( ts lk i 1 1 lIkU)1sUs’. (n (1) Kun ilu muuttuu
mci xii alueesta vii hi tel len peli oalueeksi, niin yhvaluma muuttuu ku
vassa 39 esitetyllii tavalla (kiiyrii 1). Ylivalurna siis aluksi piene
nee sn johdosta, cliii peltoalueelta osa vesiä on virrannut pois yli—
vai uni an saavut taessa ui etsii a 1 ueel 1 a hui)punsa. 1V[utta kun peltoa
on n. 20 %, alkaa kiiyrä kohota ja sivuuttaa lähtökorkeuden n. 30 pelto
prosentui kohdalla. Tiimän jälkeen käyrä melkein suoraviivaisesti
kohoaa saavuttaakseen 100 peltoprosentm alueella arvon 200. Jos

peltokäyrä kuvassa 38 asetetaan asentoon II, jossa huiput sattuvat
samanaikaisesti, muuttuu ylivaluma suoraviivaisesti 100—200 pelto-
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•Aika. Peltoproseutti.

Kuva38. Kuva 39.

Peltoalueen (1) j a metsäalueen (2) purkautumista ku- Ylivalurnan muuttuminen

vaavia sinikäyri olettaen, että purkautuminen pelto peltoprosentin nruuttuessa

alueelta tapahtuu puolessa ajassa metsäalueeseen verrat- 0—100 kuvassa 3$ esite
tuna ja että kokonaispurkautuminen on vakio, 1. ylivesi- tyissä tapauksissa 1, II
aalto alkaa kummallakin alueella samanaikaisesti, II. Yli- ja III.

vesi sattuu samanaikaisesti, III. ylivesiaalto sattuu
peltoalueella silloin, kun metsäalueella nousu alkaa.

prosentin lisääntyessä 0—lOO (kuva 39, viiva II). Jos taas pelto-

käyrä asetetaall kuvassa 38 asentoon III, summakäyrä on kaksihuip

puinen. Suuremman maksimin muutosta peltoprosentin muuttuessa

0—lOO esittää viiva III kuvassa 39. Tapauksessa II ylivaluman muu

toksia kuvaava viiva kulkee siis koko ajan vilvojen 1 ja III yläpuolella.

Jos suhde pelto- ja metsäalan ylivaluman välillä on esim. 3, on

vaikutuksen suunta tapauksissa 1 ja III tällöinkin aluksi ylivalu

maa pienentävä. Vaikutus peltoprosentin muuttuessa O—30 on siis

em;en kaikkea riippuvainen siitä, mihin aikaan peltoalueen ylivaluma

sattuu metsäalueeseen verrattuna. Kun lumet yleensä häviävät pel

loilta aikaisemmin kuin metsistä, on todennäköistä, että kehitys luon

nossa tapahtuu pikemminkin viivojen 1 ja III (kuva 39) kuin vii

van II mukaisesti. Tässä on kuitenkin peltojen asemalla vaikutusta;

vesistöjen latvaosilla sijaitsevat pellot voivat aikaansaada viivan II

mukaisen kehityksen.
Etenkin suurilla alueilla myös peltojen asema tehostaa niiden vai

kutusta edellä selostettuun suuntaan. Pellot nimittäin sijaitsevat

yleensä vesiväylieu varrella ja alajuoksulla. Jos sensijaan pellot

sijaitsevat vesiväylän yläjuoksulla, niiltä tapahtuvan aikaisemman

purkautumisen vuoksi vedet joutuisivat alajuokstille samanaikaisesti

kuin kokonaisalueen ylivaluma sattuu ja pelloilla olisi tällöin yli

valumaa lisäävä vaikutus, vaikka niitä olisi vähänkin (vert. viiva II

kuvassa 39).

200 .m 1

0
0 /00
cm
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Suot.

Käsittelemn;e vielä soidei; vaikutusta vesistöjen purkautumis -

suhteisiin.
Suo-käsite on biologinen ja geologinen. Biologisesti käsitettynii

suo on aluetta, jolla kasvaa määrättyjä turvetta muodostavia kasveja.
Geologisesti käsitettynä suo on aluetta, jota peittää lahonneista kasvi-
j ätteistä muodostunut turvekerros . Eri tutkij at asettavat erilaisia
vaatimuksia suoksi nirnitettävän alueen turvekerroksen vahvuudelle
tavallisimmat minlinivahvuudet ovat 20—30 cm. Erään ehdotuksen
mukaan (tehty mm. kansainvälisen maatutkirnusseuran suo-osaston
kongressissa Zlirichissä v. 1937) suoksi olisi luettava vain sellaiset
turpeen peittämät maat, joissa turpeen vahvuus kuivatuksen jälkeen
on vähintään 20 cm.

Soitten suuresta vesipitoisuudesta johtuen on haihtuminen niiltä
kesäisin varsin runsasta. Aikaisemmin on jo tähän seikkaan kiinni-
tetty huomiota. Min. Venäjällä on kokeilla todettu, (DUBAcH 1933)
että suopinnalta haihtuu vettä enemmän kuin vapaalta vedenpinnalta.
Purkautumishavaintojen nojalla taas on tultu siihen tulokseen, että
suorikkailla alueilla keskivaluma on pienempi kuin suoköyhillä alueilla
(DuBAcH 1936). Toisaalta on tehty havaintoja, vaikkakaan ei riittä
vän luotettavia, että suoalueilta tulevat pienet purot kuivuvat har
vemmin kuin kiveimäismailta tulevat vastaavan suuruiset purot.
Näiden kahden toisilleen vastakkaisilta näyttävän tuloksen on seli
tetty johtuvan siiti, etta vaikka suolta haihtuin runsaammin vettä kuin
kivennäisinailta, turpeen runsaasta vesipit oisuudesta johtuen pohja-
maan kautta valuu vettä hitaasti kuivimpinakin vuodeniaikoina.

DUBACH mainitsee lisäksi Venäjällä oletettavan, että soita kuivat
tamalla lisätään keskivalumaa. Vesiväylätiheyden ja suomiärän vai
kutus keskivalurnaan on esitetty kaavalla:

a(25) (J =‘24 , jossa

V1
(J keskival anni (l/x kiii2

vexivavl it i hevs vexivi’i ien pituus km : ssii sadeahieen km2
lu)hden,

h ::: cj (l(ll U((11 SU 0j )rosentti.

Tämän niukaan siis vesiväylätiheyden suurentuessa ja suoprosentiu
pienentyessä keskivaluma kasvaa. Suoprosenttiin nähden on otettava
huomioon, että sitä määrättäessä on otettu mukaan ilmeisesti varsin
ohutturpeiset metsä- ja niittymaatkin, koska aineistoluettelossa esiin
tyv suurehkoillakin alueilla yli 90 % suota.
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Joskin edelläesitettyihin tuloksiin nähden oi suhtauduttava varo
vaisuudella, näyttää todennäköiseltä, etti keskivaluma suorikkailla
alueilla on samoissa ilmastollisissa olosuhteissa pienempi kuin suo-
köyhillä alueilla, ja että soita kuivattamalla, jolloin pinnalta tapali
tuva haihtuminen pienenee, lisätiän keskivalurnaa.

Lisäämällä keskivalumaa voidaan lisätä myös tulvia. 1Iutta eri-
toten kevättulviin nähden tästä aiheutuva tulvien lisääntyiuineii lienee
merkityksetön. Vesimäärien lisääntymistä tapahtuu ennenkaikkea ali-
veden aikana, mikä monessa suhteessa on suotavaakin.

iVLit ylivesimääriin tulee, on varsin yleinen käsitys, että suot
tasoittavat tulvia ja että soita kuivattamalla tulvia lisätään. Mielen-
kiintoisia ja monessa suhteessa varsin huomioonotettavia ovat ne näkö
kohdat, joita HÄLLSTRÖM (vert. 2. luku) on jo viime vuosisadan alku-
puolella esittänyt soiden vaikutuksesta. Koettaessamme eritellä, miten
soiden erikoisluonne vaikuttaa vesien virtailuun tulvien aikana, käsit
teleinme aluksi olosuhteita keväällä, lumen sulamisesta aiheutuvien
tulvien aikana.

Suot ovat tällöin yleensä jäässä ja jääkerros on varsin kiinteää
turpeen suuren vesipitoisuuden johdosta. Jäätyneessä tilassa oleva
turve ei laajene vesien vapautuessa lumensulamisen aikana ja tällöin
voitaneekin turvemaat vaikutukseensa nähden rinnastaa muihin vai
keastiläpäiseviin maihin. Soiden vaikutus purkautumissuhteisiin eron
neekin keväällä vaikeastiläpäisevien kivennäismaiden vaikutuksesta
lähinnä vain sikäli, mikäli soiden metsäisyys, maanpinnan vähäinen
vietto, maan huokoistila sekä pinnan pienet epätasaisuudet aiheuttavat
eroavaisuutta.

Soilla yleensä, eräitä korpisoita lukuunottamatta, puukasvu on
harvaa ja heikkoa. Tässä suhteessa siis soiden vaikutusta on, verrat
tuna koviin metsämaihin, pidettävä tulvia lisäävänä. Soiden kuivat
tammen metsän kasvua silmälläpitäen siellä, missä kuivatuksella met
sän kasvua voidaan lisätä, voi siis välillisesti vaikuttaa tulvia pienen
tävästi, mutta tämä vaikutus tulee näkyviin vasta pitemmän ajan
kuluttua.

Suot ovat yleensä, Pohjois-Suoinen rinnesoita lukuunottamatta,
verrattain loivasti viettäviä. Tämä seikka hidastaa vesien valunista
soilta. Toisaalta on kevättulviin nähden otettava huomioon, että
tämnän vähäisen vieton johdosta vesien virtailu pääsee alkamaan vasta
senjälkeen, kun lumi on siinä määrin sulanut, että se itse ei enää
iuuodosta esteitä virtailulle. Viettävillä rinteillä virtailua tapahtuu
koko sulamiskauden ja vedet kokoontuvat usein alangoissa oleville
soille Tamua kaikki edistam suhmmsess’i apmtuien esien kisaantu
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mista soilla suuriksi vesijoukoiksi, jotka sitten yhtäaikaisesti pur
kautuvat.

Jos lumen vesivarasto on suuri — siis sellaisina vuosina, jolloin
on odotettavissa suuria tulvia = lumen sulamisessa vapautuu niin
suuria vesimääriä, että varsinkin aukeila nevoilla ja letoilla, missä
maanpinnan epätasaisuudet ovat vähäisiä, esiintyy huomattavaa tulva-
vesien pintavirtailua. Sensijaan räme- ja korpimailla maanpinnau
pienet epätasaisuudet voinevat varsinkin Etelä-Suomessa, jossa lumen
vesivarasto on vähäisempi kuin Pohjois-Suomessa, olla riittäviä piclät
tämään lumivallien hävittyäkin vesiä pienissä lammikoissa, joista ne
hiljalleen vahvat vesiväylille. Maanpinnan vähäinen vietto suomailla
siis toisaalta voi vaikuttaa tulvia pienentävästi toisaalta niitä suuren
tavasti.

Eritoten nevasoilla ylivaluma voi muodostua suureksi, sillä niillä
sekä puuttoiuuus että maanpinnan tasaisuus edistävät sulamisvesien
samanaikaista purkautumista. Poikkeuksen nevoihin nähden voivat
muodostaa eräät Sph. fuscum nevat. Samoin voivat myös sellaiset
rimpinevat, joissa jänteet estävät pintavirtailua, vaikuttaa purkautu
mista tasoittavasti silloin, kun rirnmmmet toimivat järvien tavoin varasto
altaina.

Pintavirtailu on riippuvainen paitsi maanpinnan epätasaisuuksista
myös pohjaveden korkeudesta. Mm. MIILTÄMÄKI (1936) on suorittanut
soiden pohjaveden korkeutta koskevia tutkimuksia. Hänen tutkimus
tensa muukaan pohjavesi asettuu Etelä-Suomessa erilaisilla suotyy
pemila mna’mnprntaan nahden keskmm m’ii m seuiaavastm

Pohjaveclen etäisyys maanpinnasta cm

$ II 0 t y y p 1 1 Kesäkuu Heinä—Elokuu Syyskuu

ojittama- ojittama- .. ojittama
ton ojitettu ton ojitettu ton ojitettu

Koruet
kangaskorpi (gemeiIW

Bruelimoore) 19 35 34 (51 19 36
VU’ 1 04)1 19 36 29 19 41
nevakorpi 7 26 19 53 7 35

Rämeet:
kangasiäme 26 32 34 57 23 31
isovarp. ränit 23 31 34 4$ 26 31
korpiriinie 15 18 2$ 45 16 15
rahkaräme 12 21 25 38 10 21
niittyvillaräme 13 15 24 35 10 1$
sararäme $ 22 19 44 1 7 25

Nevat:
lyhytkortinen neva $ 17 20 28 7 14
suursaraneva t) 21 4 12 0 20
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Ojitus edelläolevassa y1idiste1rniss tarkoittaa keskimäärin 1.o m
ojasyvyydellä suoritettua rnetsiojitusta. Havainnot oii tehty keski-
määrin 2 vuotta ojituksei; jälkeen. Kuten yhdistelmästä käy ilmi
pohjavesi on ojittamattomillakin korpi- ja rämesoilla maanprnnan ala-
puolella, keskikesällä enemmän kuin kevät- ja syyskesällä. Ojituksella
pohjavesi on alentunut kahdessa vuodessa suotyypistä riippuen eri
tavalla, alennuksen vaihdellessa keskikesällä n. 10—35 cm sekä alku-
ja loppukesällä n. 0—30 cm. Ajanmittaan ojituksen vaikutus lisään
tyy. Pohjois-Suomessa pohjavesi soilla on yleensä korkeammalla kuin
Etelä-Suomessa.

Edellämainitut MULTAiÄEN havainnot ovat vain kesä—syyskuulta.
iVlyöhernmin syksyllä nousee pohjavesi kuitenkin huomattavasti kor
keammalle. LUKKÄLAN (193 6 ) julkaisemien havaintoj en mukaan poh
javesi on kohonnut syyskuusta loka—marraskuuhun yO 1933 kuudessa
pohjavesiputkessa 1O—45 cm huolimatta siitä, että sadekorkeus on
ollut kahden kuukauden aikana yhteensä vain n. 70 mm. Myöskin
maataloushallituksen vesistötutkiniuksissa on vuosina 1935—1937 to
dettu, että syyskuusta maan routaantumiseen mennessä pohjavesi ko
hoaa normaalisten syyssateitten aikana erilaisilla suotyypeillä keski
määrin 10—30 cm. Soiden routaantuessa onkin pohjavesi yleensä var
sin lähellä maanpintaa ja etenkin nevasoilla tavallisesti maata peittää
laajoilla aloilla ilmivesi. Räme- ja korpimaillakin pohjavesi on siksi
korkealla, että routa tulee tiiviiksi ja osaksi massiivisoksi. Routaan
tunut turve kykenee keväällä varastoimaan varsin vähän sulamis
vesiä ja on todennäköistä, että metsäisillä suotyypeillä, missä pohja-
vesi syksyllä on syvemmällä kuin nevoilla, lumivarastossa esiintyvät
erot riittänevät tasoittamaan ne mahdolliset eroavaisuudet, jotka maan
erilaisesta vedenvarastoimiskyvystä aiheutuvat. Näinollen eri suo
tyyppien vaikutus valumissuhteisiin riippunee oleellisesti siitä, missä
määrin soilla, niiden syksyllä jäätyessä, pintavedet täyttävät maan-
pinnan epätasaisuuksien aiheuttamat varastotilat.

Aukeilla nevasoilla kevään ylivaluma lienee meillä yleensä suu
rempi kuin kovilla metsämailla. Korpi- ja rämesoilla taasen kevään
ylivaluma lienee verrattavissa tasankoalueiden vaikeahkosti läpäise
vien, kovien inetsämaiden ylivalumaan.

Mitä tulee ojituksen vaikutukseen kevään ylivalumaan, on tällöin
toisaalta otettava huomioon kaivettujen vesiteitten purkautumista jou
duttava vaikutus ja toisaalta ojituksen kyky alentaa pohjavettä sekä
suurentaa siten maanpinnan epätasaisuuksien ja kuoppien ynnä maa
huokosten muodostamaa varastotilaa. Näiden molempien, toisilleen
vastakkaisten tekijäin yhteisvaikutus määrää sen, suurentaako vai
pienentääkö soitten ojitus ylivalumaa välittömästi suolta johtavalla
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vesiväylällä. Tätä kysymystä koskevia tutkimuksia meillä on tosin
käynnissä, mutta niistä voidaan luotettavia tuloksia saada vasta usean
vuoden kuluttua ‘ ) .

Tässä yhteydessä onkin mahdollista vain eriteli ä
niitä tekijöitä, joilla on vaikutusta asiaan.

Eri suotyypeissä ojituksen vaikutus voi olla erilainen. Niinpä
esim. tasaisilla ja vetisillä nevoilla ojituksen virtailunopeutta edistävä
vaikutus voi jäädä vähäiseksi. Se varastotila, joka ojittamattomilla
nevasoilla on veden täyttämä syksyisin, voi siinä määrin pidättää oji
tetuilla nevoilla vesien virtailua, että ylivaluma voi ojituksen johdosta
iienentyäkin. Sellaisilla korpi- ja rämesoilla, joilla vesi ei täytä

j äätymisaikana maanpinnan epätasaisuuksien aiheuttamaa varasto-
tilaa, ojituksei; aiheuttaman varastotilan lisäys ei vaikuttane enäi
luin tehokkaasti kuin soilla, j oilla maanpinnan epätasaisuudetkin ovat
veden täyttämiä maan routaantuessa. Sensijaan ojituksen pintavirtai
lua jouduttava vaikutus voi viimeksimainituilla suotyypeillä tulla
määrääväksi riippuen mm. ojien sijoituksesta. Kun ne sijoitetaan
notkoihin tai pidättämääu rinteiltä valuvia vesiä, niillä voi olla pur
kautumista jouduttava vaikutus. Tätä edistää lisäksi turvekerrosten
painmninen, joka on suurin ojien lähistöllä. Sellaisina talvina, jolloin
ei routaa esiinny, ojitetuilla soilla tapahtuu pitkin talvea vesien vain-
mista. Tällöin ojituksen tulvia tasoittava vaikutus lisääntynee.

Edelilioleva tarkoittaa siis ojituksen vaikutusta välittömästi suolta
1 ihtevin vesiviyhin purkautumissuhteisiin keväi1hi. Kauempana ole-
viin vesiviv1 iin iiähden vaikutus riippuu ol ccl isesti siitä, mihin ai
kaan suon ylivaluniaan verrattuna ylivesi vesiväylällä sattuu. Tässä
suhteessa on erityisesti merkitystä ojitettujen soiden asemalla. Vesi
väylän latvoilla sijaitsevien soiden ojitus, jouduttaessaan lumen vesi
varaston valumista alempana oleville vesiväylille todennäköisesti
yleensä lisää livesimääriä alajuoksulla. Vesiväylien alajuoksulla soi
den ojituksella voi olla tulvia tasoittavakin vaikutus. Vaikutus riip
)UU lisäksi oitettavien alueiden laajuudesta.

SUltyyJ)J)iln flhill(iefl on syytä vielä verrata maan eri osille omi
n aisi en soiden vi eisi ii luonnetta )urka ui umissuhi eila sil mii liii pil ii en.
Suomessa ermiet aan seuraavat viisi suovhdist ymö ii

1. keidasxuoylidistyma,
2. karu ii ollen suoyiidistvin a,
3. aapasuovll(lisl\911a,

1) Mainittakooii kuitenkin, ettii eriiällii ;naataloushailituksen vesistötutki
itiusten alueella Ranualla, jossa metsiihaHituksen toimesta v. 1938 u. puolet
dueesta oJitettiin, v. 1939 kevälin ylivaluma oli selvästi suurempi verrattuna
kahden viereisen alueen ylivalumaari, kuin viiden edellisen vuoden havainto
ien nojalla olisi eclellytetty olevan. Ojitetut alueet olivat huomattavalta osalta
korpi- ja riimetyypiri soita.
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4. kuusarnolainen rinnesuoyhdistymä,
5. kumpu.suoyhdistymä.
Levinneisyyttä silmälläpitäen ei viimeksimainitulla ole merkitystä

vesien valumissuhteisiin. Keidassuoylidistymän soille on ominaista
korkea keskus sekä sitä ympäröivät reunarämeet ja korvet. Suoyhdis
tyinää esiintyy meillä maan lounais- ja eteläosissa Lapuan—Hämeen-
linna—Käkisalmen linjan eteläpuolella. Keidassoiden keskus, joka
muodostaa huomattavan osan suoyhdistymän koko alasta, on rahka
rämettä ja rahkanevaa reunaosien ollessa usein isovarpuista rämettä.
Kankaitten reunoilla on tavallisesti hyvin vetisi.ä reunaluisuja, joille
valuu vesiä sekä keskisuolta että kankaalta. Karjalaisen suoyhdisty
män muodostamat lukuisat, tavallisesti eri korkeuksilla olevat suot,
korvet, rämeet ja nevat, jotha verkon tavoin ovat yhdistyneet kes
kenään. Korpia ja rämeitä on runsaasti — suoverkkohaarojen yhty
mäkohdilla on tavallisesti nevoja. Karjalainen suoyhdis.tymä on luon
teenornainen Keski-Suomen järviylängölle, Savon ja Karjalan kumpu
miaastolle.

Aapasuoyhdistymän suot ovat myös osittain verkkomaisesti haa
rautuneet. Tyypillisiä ovat laajat, rimpimäiset nevat tai letot, joiden
laiteilla on tavallisesti rahkamättäisiä rämeitä tai soistuvia metsä
maita. Tämän yhdistymän suot sijaitsevat Lapissa ja Pohjois-Suo
messa sekä vähemmän tyypillisinä Keski-Pohjanmaalla.

Suoyhtymissä eri suotyypit esiintyvät yleensä siinä määrin toi
siinsa sekaantuneina, että jonkun purkautumissuhteisiin nähden poik
keuksellisen suotyypin vaikutuksen voi kumota samassa suoyhtymässä
oleva vastakkaiseen suuntaan vaikuttava suotyyppi.

Luonnontilassa ollessaan lienee kevään ylivaluma lähinnä Pohjois-
Suomen aapasoilla poikkeuksellisen, huomattavan suuri (KÄITERÄ

1938). Ojituksen tulvia pienentävä vaikutus voikin siellä tulla mää
rääväksi. Ojituksen aiheuttama aikaisempi purkautuminen taas voi
lähinnä keidassuoalueilla reunaluisuja kuivatettaessa vaikuttaa yli
valumaa suurentavasti sitäkin suuremmalla syyllä, kun eritoten Lou
nais-Suomessa, missä keidassoita on, peltoja on suhteellisen runsaasti.
Myös Pohjanmaan rannikkoalueella syvä routakerros voi vaikuttaa,
että oj ituksen aiheuttamalla maan vedenvarastoimiskyvyn suurenemi
sella ei ole niin suurta merkitystä kuin purkautuinisnopeuden lisään
tymisellä. Sisä-Suomessa, järvialueella ojituksen vaikutus tuskin tulee
huomattavammin näkyville, sillä järvien purkautumista tasoittava
vaikutus tulee siellä määrääväksi.

Kaikki, mitä edellä on sanottu eri suotyyppien ja niiden ojituksen
vaikutuksesta tulviin, tarkoittaa kevättulvaa ja normaalitapauksia.
Kussakin tyypissä samoinkuin kussakin suoyhdistymässä esiintynee
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ojitukseil vaikutuksessa eri asteita tulvia suurentavasta niitä pieneil
tävään.

Vesisateitten aiheuttamiin tulviin nähden vaikutus on hieman toi-
nen. Tällöin ei maassa esiinny routia ja turie voi paisua ja siteil
erittäin tehokkaasti elikäistä vesien valumista. Tällaista paisurnista
esiintyy pääasiassa erittäin heikosti lahonneessa turpeessa. Eritoten
Sphagna recurva ja cuspida-ryhmien sammaleet voivat näin kohota
vedenpinnalla pohj aveden noustessa j a vaikeuttaa vesien virtailua.
Lahonneessa turpeessa tällä paisurnisella ei liene merkitystä.

Kesällä myös pohjavesi on syvemmällä kuin keväällä, joten suo voi
enemmän varastoida vesiä maahan. Ojituksenkin vaikutus tässä suh
teessa on tehokkaampi kesällä kuin keväällä. Lisäksi kesällä tapahtuu
suon pinnalta erittäin runsaasti haihtumista, mikä tehokkaasti ehkäi
see vesien kohoamista pintavedeksi. Sateen vaikutus pintavirtailuun
on Pohjois-Suomessa tehokkaampi kuin Etelä-Suomessa. Sadetulviiii
nähden meillä on kuitenkin otettava huomioon se, että niitä yleensä
syntyy pitkinä sadekailsina, jolloin maan varastotila jo on täynnii
tulvia aiheuttavan sateen s.attuessa. Äkilliset rankkasateet kykenevät
vain harvoin aiheuttamaan tulvia muuta kuin aivan rajoitetuilla
alueilla. Mutta taas sellaisissa tapauksissa, jolloin maassa oleva va
rastotila jo on täynnä sateen sattuessa, purkautumista jouduttavat
tekijät voivat aikaansaada tulvien lisääntymistä.

C. Sadealueilla tapahtuneista muutoksista ja
niiden vaikutuksesta ylivesimääriin.

22. Pinta-ala, muoto, korkeus- ja kaltevuussuhteet sekä maaperä.

Sadealueen p i n t a-a 1 a s s a voi tapahtua muutoksia seuraavista
syistä:

1) Vesiviyhin suunta on ollut sellainen, etlli maan kohoaminen
on aikojeii kuluessa huonontanul virtaussuhteita, kunnes vesistö mi
Ii akenut 1 asku-uum ansa toiseen suuntaan. Esiin. Päij änne on aikai
seminin laskenut Pohjaniahteen ja Saimaan lasku on myös aikojen
kuluessa vaihdellul.

2) Lasku-uoman lukkeutumista on voinut tapahtua muistakin
syistä kuten sammalt en kasvun, puiden kasaanturnisen ja 1ietteei
laskeutun;jsen johdosta. Suuren tulvan sattuessa on tällöin vesi voi
nut paasta toisaalla murtautumain i syovyttanyt itsellecn uuden
uom aii.
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3 ) Initonenpibei1ä on suoranaisesti voitu osa vesistä johtaa
toiseen suuntaan kuin aikaisemmin. Mainittakoon, että esim. Höy
tiäisen lasku aikoinaan pienensi Viinijärven sadealueen lähes kolmaii
teen osaan aikaisemmasta. Puulaveden lasku on suurentanut Mänty-
liarjun reitin sadealuetta 3 250 km2 :llä ja vastavasti pienentänyt
Sysmän reitin ja Päijänteen sadealuetta. Pelson suoaluetta kuivatet
taessa viime vuosisadalla on myös muutettu vesien virtailusuuntaa.
iVluista tällaisista tapauksista mainittakoon esim. Alpuanjärvi Vihan-
nissa, Suojärvi Mäntsälässä ja Rappusenjärvi Rantasalmella. Varsin-
km tasaisilla suoalueilla voidaan ojituksella muuttaa huomattavasti
vesien virtailusuhteita. Pintavesien sadealueen lisäämiseksi tulvia sil
inälilipitäen voidaan katsoa myös se, että puhkaistaan laskuoja vesi-
väylään notkonteista, joissa aikaisemmin ei ole pintavesille ollut lasku-
väylää, vaan vesi on valunut vain pohjavesiä myöten pois.

Ne seikat, jotka aiheuttavat muutoksia sadealueen suuruudessa,
samalla voivat muuttaa myös sadealueen m u o t o a. Älueella suori
tetut väyläoikaisut ym. seikat, jotka muuttavat väyläpituutta ilman,
että alueen pinta-ala muuttuu, vaikuttavat aikaisemmin mainittuun
muotokertoimeen (17. luku).

Ärvosteltaessa, missä määrin sadealueiden pinta-alassa ja muo
dossa tapahtuneilla muutoksilla on ollut vaikutusta viime aikoina
mahdollisesti esiintyneeseen tulvien lisääntymiseen, on lähinnä ‘otet
tava huomioon vain ihmisen toimenpiteiden aiheuttamat muutokset.

Sadealueen lisääntyminen vaikuttaa suoranaisesti vesimäärää lisää
västi alapuolella. Vesiiuäärälisäyksen suuruus yliveden ailana on
riippuvainen sekä alkuperäisen sadealueen että lisätyn osa-alueen omi
naisuuksista. Kun tasaisten suoalueiden ojituksilla on voitu muuttaa
pintavesien sadealueen suuruutta, on tämä osaltaan ollut vaikutta
massa, että ojitusten oletetaan lisänneen tulvia.

Myöskin korkeus- ja kaltevuussuhteissa voi tapah
tua muutoksia. Geologisesti käsitettynä vesistöjen putöussuhteet aiko
jen kuluessa pienenevät ja kukkulat tasaantuvat. Maan kohoamisen
vaikutusta on myös jo aikaisemmin käsitelty. Vielä voidaan olettaa
kaltevuussuhteissa tapahtuvan muutoksia mm. suomailla ojitusten joh
dosta. Suomaat painuvat ojien lähistöllä runsaammin kuin kaukana
niistä. Vesiväyliä perkaamalla suurennetaan myös niiden putoussuh
teita. Korkeus- ja kaltevuussuhteissa tapahtuneet muutokset ovat kui
tenkin yleensä sellaisia, lukuunottamatta maan kuivatustöiden yhtey
dessä tapahtuneita, joita on jo selostettu aikaisemmin, että niillä ei
ole mainittavaa merkitystä tulvatilanteessa tapahtuneisiin muutoksiin.

M a a p e r ä .s s ä voi tapahtua muutoksia mm. seuraavista syistä:
1) Pintamaa poistuu kulutuksen johdosta. Erittäinkin metsien
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hakkuilla ja viljelystoimenpiteifiä voi tähän olla vaikutusta (vertaa

lukua 21).
2) Maan kosteustilassa tapahtuneet muutokset muuttavat maa-

perän läpäiseväisyyttä. Tässä tulevat kysymykseen lähinnä maankui

vatustöiden aiheuttamat muutokset.
3) Kasvipeitteessä tapahtuneet muutokset aiheuttavat maan eri-

laista routaantumista, mikä muuttaa maaperän läpäiseväisyyttä.

Edellämainituilla maaperässä tapahtuneilla muutoksilla voi vain

rajoitetuilla alueilla olla merkitystä tulvatilanteessa esiintyneisiin

muutoksiin.

23. Järvenlaskut, joen ja puron perkaukset, vesiperäisten maiden
kuivatukset, ojitukset, vesien keinotekoinen varastoiminen.

Ihmistoimenpiteillä on aikojen kuluessa aiheutettu monenlaisia

muutoksia Suomen vesistöissä ja niiden purkautumissuhteissa. Täl

laisia toimenpiteitä ovat olleet jokien ja purojen perkaaminen, järvien

laskeminen, vesiperäisten maiden kuivattaminen, vesien keinotekoinen

varastoiminen jne. Näitä töitä on suoritettu milloin liikenteen paran

tamiseksi, milloin tulvien poistamiseksi ja viljelysmaiden kuivattami

seksi tai metsän kasvun parantamiseksi, milloin uuden maan valtaa

miseksi luonnonniittyjen saamiseksi, milloin uiton tai vesivoimatalou

den tarpeita silmälläpitäen.
Saatavissa olevien tietojen puutteellisuuden vuoksi on mahdotonta

tässä yhteydessä tarkkaan selvittää näiden töiden määrää eri aikoina,

ja varsinkin tiedot varhaisemmista töistä ovat sellaisia, että niitä kos

kevat selvittelyt voivat olla vain karkean yleiskuvan esittämistä. Vielä

viime vuosisadalla tehdyt työtkin ovat senlaatuisia, että vain harvoista

on tietoja esim. suoritetun perkauksen määrästä tai vaikutusalueen

laajuudesta. Eri aikoina tehdyt merkinnät ovat lisäksi eri perusteilla

1 ehtyjä, mikä vaikeuttaa niissiikin tapauksissa, joissa nurneroarvoja

on saatavissa, näiden vertailua. Komitea on tiimän vuoksi pyrkinyt

rajoittamaan selvittelynsä pääasiassa vain viime ja tällä vuosisadalla

suoritettuihin töihin. Näitäkin koskevat selvittelyt ovat huomattavalta

osaltaan vai;; esimerkin luontoisia yhteenvetoja. Tässä on lisäksi

otettava liummoon, että monessa muussakaan purkautumiseen vaikut

tavassa tekijässä tapahtuneista muutoksista ei ole saatavissa tietoja

n;uuta kuin viime vuosikymmeniltä.

Jo 1500-luvulla ryhdyttiin vesiväylillä suorittamaan f) e r k a u k

s i a, tehtiinpä tällöin yrityksiä vesistöjen lasku-uomien muuttamiseksi

kokonaan toiseen paikkaan. Niinpä mainitaan Viipurin ja Savonlin
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nan linnanpäällikön ERIK TURENP0IKÄ BJELin luultavasti aivan 1500-

luvun alussa suorittaneen kaivaustöitä Lauritsalassa nykyisen Saimaan

kanavan kohdalla tarkoituksella johtaa Saimaan vedet suoraan Suo-

menlahteen. Tämän hankkeen tarkoituksena eräät ovat olettaneet

olleen Saimaan vedenpinnan alentamisen vesijättömaiden voittamiseksi,

toiset tutkijat taas liikenneväylän aikaansaamiseksi eritoten maan puo

lustusnäkökohtia silmälläpitäen (ÄLANEN 1935).

On kyseenalaista, onko ffimistoimenpiteillä osuutta Kyrösjärven

purkautumisessa — luultavasti 1500-luvun alussa — ja Längelmä

veden alenemisessa v. 1604, vai ovatko ne veden syövytyksen aiheut

tamia.

Varsinaisesti harrastus vesistökysymyksiin heräsi maassamme

1600-luvun lopulla ja 1700-luvulla valtiovaltakin osallistui jossain

määrin perkaustöihin antamalla mm. sotaväkeä paikallisen väestön

avuksi. Vuosisadan puolivälissä suoritettiin perkauksia mm. Koke

mäenjoella, lulujoen ja Kyröjoen koskissa, Pyhäjoessa ja Kalajoessa.

Näiden perkausten tarkoituksena huomattavalta osaltaan oli veneväy

lien muodostaminen.

Lukuisia suunnitelmia tehtiin läpikulkuväylien aikaansaamiseksi.

Niinpä suunniteltiin avattavaksi kulkuväylä Kokemäenjokea myöten

Päijänteelle ja Vanajaveden yhdistämiseksi Vantaan vesistöön.

Myöhemmin maanparannustarkoitukset ja erittäinkin uusien vesi
jättöjen voittaminen tuli perkaustöissä etualalle. Tämä sai virikettä
varsinkin talollisen LAssI NUUTI5EN v. 1743 suorittaman Aliinmaisen
Sarvinginjärven (Enon pitäjässä) laskemisessa saamasta hyvästä
tuloksesta, kun järvenpohjasta muodostui tuottavia luonnon-niittyj ö.

Niistä toimenpiteistä, jotka edistivät vesistöjen perkauksia mainit
takoon v. 1797 annettu määräys, jossa uudistettiin aikaisempi käy
täntö ruotujakoisen sotaväen velvollisuudesta osallistua kuivatus
töihin. Kaksi vuotta myöhemmin perustettiin Suomea varten erityi
nen koskenperkausjohtokunta, mikä v. 1816 hieman erinimisenä muo

dostettiin uudelleen.

Tämän jälkeen alkoikin erittäin kiihkeä toiminta ja 1800-luvun
alkupuoliskolla suoritettiin useita satoja järvenlaskuja ja joenper
kauksia. Tällöin esim. laskettiin melkein kaikki tärkeimmät järvet
Kokemäenjoen ja Kymijoen vesistöissä. V. 1818 tapahtui Suvannon
äkillinen purkautuminen Laatokkaan. Längelmäveden ja Roineen
kanavoimisen yhteydessä v. 1830 tapahtui myös veden omavaltainen
ryöstäytyminen. Vuosisadan puolivälin jälkeisistä järvenlaskuista 0_

ennen muita mainittava Höytiäisen lasku v. 1859, jolloin vesi valta
valla voimalla syövytti laajan laakson Höytiäisestä suoraan Pyhä-
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selkään, ja järvi laski lyhyessä ajassa kaikkiaall n. 11 m, samalla kun
uusia vesijättöjä syntyi n. 130 km2.

Vuosisadan loppupuolella ja tällä vuosisadalla järvenlaskutoiminta
on vähentynyt, mutta monessa muussa suhteessa toiminta vesistöissä
on huomattavasti vilkastunut. Syynä tähän järvenlaskujen vähene
miseen on ollut mm. se, että monesta hankkeesta saavutettu hyöty
ei vastannut odotuksia.

Tällä vuosisadalla on järvenlaskujen tarkoitus oleellisesti muut-
tunut aikaisempaan verrattuna. Vesijättöniityt, joiden saaminen
aikaisemmin usein oli päätarkoituksena, ovat tällä vuosisadalla me-
nettäneet suurelta osalta merkitystään ja järvenlaskuilla pyritäänkin
pääasiassa vain järj estelemään järven vedenkorkeuksia ranta-alueiden
kuivatusta silmälläpitäen. Vesivoimatalouden asettamat vaatimukset
ovat myös ratkaisevasti vaikuttaneet järvenjärjestelyihin.

Viime vuosisadalla vesistöjen perkauksia on suoritettu runsaasti
myös uittotarkoituksia silmälläpitäen. Puita tosin on uitettu arva
tenkin jo keskiajalla, mutta varsinaisesti puutavaran uitto on päässyt
vauhtiin vasta viime vuosisadan loppupuolella. Tämä aiheutti varsin
laajasuuntaisia toimenpiteitä, koskia perattiin, järviä laskettiin, säästö
patoja rakennettiin jne.

Esim. Kymijoen vesistössä (BL0MQvIST 1911) valtio rakennutti Päi
jänteeseen pohjoisesta päin laskevissa vesistöissä lauttausväyliä 1860-
luvulla. Tällöin jo yksityisten rakentamia uittolaitteitakin oli ole
massa. Ensimmäinen suurempi työ suoritettiin 1862—65. Tällöin
perattiin suuri joukko koskia Viitasaaren reitissä Elämäjärven ja
Kolimajärven välillä, Kolimajärven ja Keiteleen välillä sekä Kivi-
järven ja Keiteleen välillä, Saarijärven reitissä Pääjärven ja Kuh
namojärven välillä, Rautalammin reitissä Pielaveden ja Saraveden
välillä sekä reittien yhteisessä laskussa Kuhnamojärvi—Päijänne.

Myös monessa muussa vesistössä on jo viime vuosisadan alkupuo
lella uittoväyliä perattu. Tällaisista töistä mainittakoon Laatokkaan
laskevassa Jänisjärven vesistössä 1830—1850-luvulla suoritetut työt,
perkaukset Kemioessa ja Tijoessa v. 1860 tienoilla sekä Koitajoen
vesistössä vv. 1865—6% (SEPPÄNEN 1937).

Viime vuosisadalla on suoritettu myös kanavoimistöitä. (Suomen
Vesitiet 1908 ja BIoMQvIsT 1911). Veneväyliä on kunnostettu ja
aivaliikcnnettä varten rakennettu sulkuja. Ensimmäisen tällaisen
rakensi N. i. ÄRPPE Utran luona helpoittaakseen Pielisjoessa tukin
kuljetusta v. 1832 rakentamalleen sahalle. Valtion toimesta raken
netuista sulkulaitteista ovat ensimmäisiä vv. 1835—1839 Konnukseen
ja Taipaleeseen rakennetut. Muista Saimaan vesistössä rakennetuista
kanavista mainittakoon Saimaan kanava, jossa matka Saimaasta Nuija
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maan järvelle avattiin hikenteelle v. 1852. Kanava valmistui v. 1856.

Kyinijoen vesistössä suoritetuista töistä mainittakoon kulkuväylät

Vesijärveltä Päijänteelle (1871), Päijntee1tä Ruotsalaiseen (187$) ja

Tisvedeltä Pielavedelle (1$92—1895). Varhaisemmista töistä vene-

kulun helpoittamiseksi mainittakoon Laukaan pitäjän koskissa vv.

1837—49 toimitetut työt.
Muroleen kanava Näsij ärvestä Ruoveteen rakennettiin vv. 1850—

1854. Tarjannevesi yhdistettiin Vaskiveteen vv. 1863—64. Lempää

iän kanava Vanajavedestä Pyhäjärveen rakennettiin 1867—68, Val

keakosken kanava Mallasvedestä Vanajaveteen 1866—68.

Kanavoimisen vaikutus purkautumissuhteisiin on vähäinen ja

yleensä merkityksetön. t

Kuva 40.

Ne järvet Kokernäenjoen vesistössä, joiden vedenkorkeuksia on 1800-luvulla
muutettu (mustalla).
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Kuva 41.

Ne järvet Kymijoen vesistössä, joiden vedenkorkeuksia on

1800-luvulla muutettu (mustalla).



169

Kuvissa 40 ja 41 on esitetty ne järvet (mustalla) Kokernäenjoen
ja Kymijoen vesistöissä, joiden vedenkorkeuksia on tiettävästi viime
vuosisadalla perkaustöiden johdosta muutettu maankuivatusta, uittoa
tai liikennetarkoituksia varten. Kartat ovat ins. A. HEINoN laatiinia.
Esitettyjen järvien pinta-ala esim. Kokemäenjoen vesistö.ssä on II.

1 860 km2 eli n. 60 % vesistöaiueella olevien järvien kokonaisalasta.
Tämän lisäksi yksityisten toimesta on suoritettu lukuisasti järvenlas
kuja, joista ei ole saatavissa lainkaan tietoja. Myös Vuoksen vesis
tössä samoinkuin Pohjanmaalla ja Etelärannikolla laskettiin viime
vuosisadalla varsin suuri määrä järviä. Oulujoen vesistössä ja sen
pohjoispuolella laskettujen järvien määrä on sensijaan ollut suhteelli
sesti vähäisempi ja toimenpiteet ovat rajoittuneet pääasiassa vain sivu-
vesistöihin.

Taulukkoon 16 on koottu luettelo niistä järvenlaskuista, joista on
saatavissa tietoja voit.ettujen vesijättöjen määrästä. Luettelo nojau
tuu yli-ins. GYLLINGin valtion arkistosta sekä tie- ja vesirakeunus
hallituksen arkistosta kokoamiin tietoihin niistä järvenlaskuista taikka
joen- ja puron perkauksista, joita ko. keskusviraston tai sitä edeltä
neiden laitosten toimesta on suoritettu. Tietoja on täydennetty kir
jallisuudessa esitettyjen kuvausten (E. G. PALMiN 1902 ja L. 1. PAL
MN 1903) mukaafl, ja mikäli ne poikkeavat yli-ins. GYLLINGin kokoa
mista on arvot esitetty sulkumerkeissä. Kyseessäolevissa tapauksissa
on uusia vesijättöjä syntynyt n. 380 km2 eli n. 53 % järvien alku
peräisestä pinta-alasta. 1) Luettelosta puuttuu monen suuren järven,
kuten Längelmäveden, Päijänteen ja Puulaveden laskusta syntyneet
vesijätöt.

Taulukossa on myös esitetty järvenpinnan aleneminen niissä ta
pauksissa, joissa siitä oil tietoa. Keskimääräinen aleneminen (lasket
tuna järvien entisten pinta-alojen mukaisesti painollisena) on 6.5 m.
Tässä vaikuttaa Höytiäisen lasku niin suuressa määrin tulokseen, etki
jos se jätetään pois, muuttuu keskiarvo 3.m m :ksi. Vastaavien las
keutumismäärien keskiarvoksi, kun kullekin järvelle annetaan sama
paino, saadaan 3.o m. Sellaisia tapauksia, joissa järven laskernisen
määrä on tiedossa, on yli-ins. GYLLINGin kokoomassa luettelossa kaik
kiaan 109 kpl. Vedenpinta on niissä alentunut keskimäärin 1.s m
(keskiarvo on laskettu antamalla kullekin tapaukselle sama paino).

Ne laskelmat, joihin nojautuen viime vuosisadalla järvenlaskuja
suoritettiin, olivat sangen epätarkkoja, mistä johtuen tulos usein poik
kesi huomattavasti suunnitelmasta. Tiedot vesistöj en purkautumissuh

1) Järviala on määrätty etupäässä OLINin (1936) mukaan. Niissä tapauk
sissa, joissa pinta-alaa ei ole luettelossa esitetty, järven on oletettu laskemisen
johdosta suureksi osaksi hävinneen.

3577—39 22
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Taulukko 16. Järvenlaskujen yhteydessä $OO-luvulla syntyneitä uusia vesijättöjä.

Hanke S5tUJärven flI1flI Vesistö Kunta toteutettu E vesijät-
töä km 0

in

Suvanto Vuoksi 181$
Vangimusjärvi Kokemäenjoki Tyrvää

Kangasa1a, On-
1 vesi

Längelmävesi J, Längelmäki 1820—1831
Sahalahti, Päl

käne
$impelejärvi Hiitolanjoki Parikkala
Löytenä, Kaihlaj. Kymijoki Saarijärvi 1833
Iso-Rautjärvi Hiitolanjoki Parikkala 1835—1837
Tyrjänjärvi

‘3 ‘3 1839—1841
Vuokojärvi Vuoksi Pielisjärvi 1833—1837
Hyvälänjärvi Karjanjoki Lohja (Nummi) 1849
Niinijärvi Eorsbyjoki Pernaja 1859
Älajärvi Uskelanjoki Uskela 1850*Tyrjänjärvi Hiitolanjoki Parikkala 1842
Äimäjärvi Kokemäenjoki Kalvola
Pien-Rautjärvi Hiitolanjoki Parikkala 1844
Höytiäinen Vuoksi Kontiolahti 1859—1861
Ylimusäinen Sai-

vinkijärvi 1
Keskimmäinen San- ( «

Enontaipale 1861—1863
vinkijärvi J

Ahonlampi 1) ,, Iisalmi 1859—1862
Ukonjärvi ,J Nilsiä 1861—1864
Valvatusjärvi ,, 1 Joroineri 1861
Salahmijärvi ,, Iisalmi {l862—186

Pihkalanjärvi ,, Viipuri, Alltrea 1862—1880
Valkeamerijärvi Ikilännäistenjoki Uusikirkko 1863—1865

Uukuniemi 1863—1867
Rautjärvi Kokemäenjoki Tammela, Loi- 1865—1870

mijoki
Haukilampijärvi Vuoksi Iisalmi 1866—1870
Elin- ja Likolam- 1866— 1867

pijänvet ,, Lipeni 1869 —1876,

ja 1879
f ipisl’unpi

Alit tanjoI s F v is’ 1%l- 187Lvijanvi 1)

..

. . JHuittineuhajalanjarvi iokemacnjoki :KokeIr_iIi 1’

Jaakkinra

eva

Iij riVi (Ih’rl urjol 1)
Paul lc’rl r

—

Uukurneim
1 uopoja;n Kyuonjol i lalasj ui 1876— 1880

... . .. . ..
. J18$0—1886Suvantojanvi Kymijoki Viitasaani

Nimen perässä, mainitaan uudelleen myöhemmin.
Nimen edellä, on jo ennen mainittu.

1 Täydeurnystyö.
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teista olivat aivan alkeellisia ja myöskin käytetyt kaavat kovin yli

malkaisia. Vuosisadan lopussa rupesikin yhä enemmän osoittautu

maan hydrografisten tutkimusten suorittaminen tarpeelliseksi. Tämä

sekä vuosina 1898—99 sattuneet suuret tulvat johtivat tällä vuosi

sadalla hydrografisen toimiston perustamiseen.

Paitsi joen- ja puronperkauksia meillä on suoritettu myös v e s

peräisten maiden kuivatuksia kauan aikaa. Soiden hy

vaksikayttö viljelystarkoituksiin alkoi varsinaisesti 1600-luvun puoli

välin jälkeen. Kirkkoherra I5ÄK BRENNER suoritti tällöin Etelä-Poh

janmaalla ensimmäiset kokeilut ja hänen esimerkkiään seurattiin

sitten muualla. 1700-luvulla mm. papit jatkoivat siionviljelys- ja suon

kuivatustoimintaa sekä Pohjanmaalla että Karjalassa. Kirkkoherra

Taulukko 16 (jatkoa).

ez

Hanke n 5aatu
Järven nimi Vesistö Kunta toteutettu 2 vesijät

toakm ä
mz:÷on

Kuonajärvi

Lahnastenjärvi
Kortteisenjärvi*

Kauraj ärvi

Iso-Liedesjärvi
ym. järvet

Hyväjärvi

Ahlajärvi
Kalli- ja Lintu

maajärvet
Koijärvi
Tainusjärvi
Rummukkajärvi
Piipsänjärvi
Hannilanjärvi
Heinävalkeinen
Isorimpi, Kömij.
Kivirimpilampi
Lelimäluoma (Leli

mäjoki.)
Mölylampijärvi

*Kortteisenjärvi 1)

Kirkkojärvi

Kaurajärvi

Kalajoki

Kymijoki
‘3

Vöyrinjoki

Kiiminginjoki
Oulankajoki
Pistojoki ym.

‘Kokemäenjoki

3,

Närvejoki
Kyrönjoki
Pyhäjoki
Vuoksi

LKokemäenjoki

Ähtävänjoki

Kymijoki

0.0

1.6

1.6
1.9
0.0

0.0
1.4

1.8

fHaapajärvi
Pyhäjärvi
Pielavesi
Pihtipudas

Vöyri

Haukipudas
Kuusamo

‘IKalvola
31rjala

Urjala
Jurva
Vähäkyrö
Oulainen
Antrea

Pihlajavesi

Iso’kyrö
Soini

Pihtipudas

Hammarland
(Ahvenanmaa)

Laitila

1881—1886

1881—1887
1883—1891

11885—1889
11892—1901

1886—1889
1886—1889

1828—1889

1891
1891—1897
1892—1897
1892—1903
1893

1893—1894

1895—1899
1893—1896

f1894—1897
11899—1901
1896—1898

1898

1.8

1.5

0.8

1.3

4.4

1.0
4.2

0.2 (0.8)

1.3
3.6

2.1

0.3
3.0
0.4
4.0
0.1
0.1
0.3

3.4
0.1

0.3

0.1

* Nimen perässä, mainitaan uudelleen myöhemmin.
Nimen edellä, on jo ennen mainittu.

1) Täydennystyö.
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JÄAio STENIUS vanhemman ansiosta erittäinkin Pielisjärven pitäjä
muodostui suonviljelyksessä esikuvaksi. Huomattavimpia 1700-luvulla
tehdyistä suonkuivatuksista on Lattomeren alueen kuivatus Porin lii-
hellä. Muista kuivatetuista soista mainittakoon Törmäjänkä Tervo-
lass;a, Vaivaistensuo Paltamossa, Ison-Soson suo Muhoksella ja Röisuo
Pernajassa.

19 : nnellä vuosisadalla suonkuivatusharrastus lisääntyi aina 1870-
luvulle saakka. Varsinkin 1800-luvun puolivälin jälkeen sattuneiden
nälkävuosien aikana kuivatettiin runsaasti soita hätäaputöinä. Vuosi-
sadan loppupuolella kehityksessä tapahtui pari vuosikymmentä kestä-
nyt pysähdys, 1900-luvun vaihteessa suonkuivatusharrastus alkoi
uudelleen.

Tunnetuin ja laajin viime vuosisadalla toimeenpannuista yrityk
sistä on Muhoksen, Kestilän, Säräisniemen ja Limingan kuntien kul
mauksessa olevan Pelson suon kuivatus, joka toimitettiin vv. 1856—66.
Kuivatetun alan määrä on mainittu 170 km2 : ksi, kuivatus on kuiteu
km ollut varsin puutteellinen. Muista kuivatetuista suoalueista mai
nittakoon Perhon nevat (vv. 1862—66) , Vöyrin suot (1854—61),
Limingan Isoniitty (1862—64), Egyptinkorpi Pielisjärven pitäjässä
(1858) , Niitynsoso Muhoksella (1864—66) , Madesneva Jalasjärvellä
(1867) , Riihi-, Älinen- ja Heinäneva Lapualla (1886—95) ym.

Vuosisadan loppupuolella soita ryhdyttiin kuivattamaan metsän-
kasvuakin silmälläpitäen, mutta tämä toiminta pääsi varsinaisesti
vauhtiin vasta tällä vuosisadalla, jolloin viijelystarkoituksiakin varten
suoritettujen suonkuivatustöiden määrä on suuresti lisääntynyt.

Järvenlaskuja, joen ja puron perkauksia sekä vesiperäisten mai
den kuivatuksia suoritettiin viime vuosisadalla aluksi edellämainitun
koskenperkausjohtokunnan toimesta. Tämän tehtävät siirtyivät v. 1840
tie- ja vesikulkulaitosten johtokunnalle, josta sittemmin on kehittynyt
nykyinen tie- ja vesirakennushallitus. Vuodesta 1859 alkaen myös
valtion agronoomit sekä vuodesta 1863 lääninagronoomit suorituttivat
maankuivati;stöitö. Vuosisadan loppupuolella inäöröttiin kuivatustöitä
suorittam aaii mii anvil j elysinsinöörejä, joista ensimmö iiwu nimitettiin
virkaan v. 1889. Meisihallituksen toimesta suoritettiin myös jo viime
vuosisadalla vähässä määrin suon kuivatuksia.

L. 1. PAIiin1 (1903) on koonnut tietoja 1800-luvulla suoritetuista
suonkuivatustöistä. Nö iden mukaan töiden m iörä eri vuosikyinme
ninä oli seuraava:

Varsinaisia Joenperkauksia,
suonkuiva- jiirvenlaskuja Yhteensii Kuivattu alaVuosi tuksia ym. kpl km’

kpl kpl
1817—20 — 2 2
1821—30 — 15 15 ii. 20
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Varsinaisia Joeiaperkauksia,
. suonkuiva- järvenlaskuja Yhteensä Kuivattu ala

. Vuosi tuksia ym. kpl kll2
kpl kpl

1831—40 — 17 ]7 n. 100
1841—50 — 6 6 n. 40
1851—60 2 10 12 180
1861—70 12 22 34 210
1871—80 1 3 4 100 (290)
1881—90 7 10 17 130 (270)
1891—1900 18 24 42 220

1817—1900 40 109 149 1 000 (1 330)

Yhdistelyssä on esitetty kuivattu ala, joka osaksi on arvioitu.

Sulkumerkeissä olevissa arvoissa on luettu mukaan Viipurin luona

olevan Torasjoen hyötyalue, joka ilmeisesti on liian suuri. Yhdiste

lystä puuttuu monia tunnettuja suurehkoja maankuivatustöitä samoin

kuin useimmat lääninagronoomien suorittamat työt. Maanviljelys-

hallitusten kertomusten mukaan esim. vv. 1892—1900 lääninagronoo

iuit ovat tutkineet ja suunnitelleet kuivatustöitä n. 490 km2 : n alueella.

Näistä hankkeista, samoinkuin lääninagronoomien tällä vuosisadalla

suorittamista töistä, lienee kuitenkin suuri osa sellaisia, jotka tulevat

esille viljelysalan muutoksia koskevissa tilastoissa, joten niitä ei tässä

yhteydessä ole syytä käsitellä.

T ä 11 ä v u o s i s a d a 11 a edellä selostettuja töitä ovat suoritta

neet paitsi mainittuja keskusvirastoja myös monet yhdistykset, kuten

uittoyhdistykset lauttausväylien perkauksia sekä v. 1929 voimaan-

tulleen metsänparannuslain nojalla keskusmetsäseurat metsämaiden

ojituksia. Valtion metsämaiden kuivattamista varten on vuodesta

190 metsähallituksessa ollut suonkuivatusmetsänhoitajia. Myös puu

tavarayhtiöiden mailla on tällä vuosisadalla suoritettu metsämaiden

ojituksia. Maataloushallituksessa lääninagronoomien työt siirtyivät

inaanviljelysinsinööreille ja lääninagronoomien virat lakkautettiin

v. 1923.
Tie- ja vesirakennushallituksen toimesta suoritettuj a j ärvenlaskuja

ja joenperkaushankkeita koskevat yhteenvedot on esitetty taulu

kossa 17. Hankkeet on siinä ryhmitetty 5-vuotisjaksoihin sekä alueel

lisesti 7 ryhmään. Äluejako ilmenee kuvasta 1 (s. 30).

Laskelmiin on otettu mukaan vain ne hankkeet, jotka on päätetty

ko. ajanjaksolla. Näistä hankkeista on suurin osa ollut suurehkojen

jokien perkauksia ja ne ovat tarkoittaneet pääasiassa tulvien alenta

mista. Perkaustyöt ovat useissa tapauksissa kohdistuneet vain veden

juoksua pidättäviin koskiin. Keskimääräinen järvenpinnan alennus

on niissä 10: ssä tapauksessa, joissa tästä on ollut merkintä, ollut keski

määrin 0.75 m.
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Taulukko 17. Tie- ja vesirakennusliallituksen toimesta vv. 1901—1935 suoritetut
joen ja puron perkaukset.

Vesistöalue 1 Hyötyalue
km2

1 1901—1935
la 1901—1935 2

II 1901—1935 7
III 1901—1935 10
IV 1901—1935 34
V 1901—1935 463

VI 1901—1935 5
VII 1901—1935 0

Koko maa 1901—1910 329
,, ,, 1911—1920 150
,, ,, 1921—1930 63
,, ,, 1931—1935 6
7, ,, 1901—1935 54$

Maanviljelysinsinööripiireissä tämän vuosisadan aikana suoritetut
kuivatustyöt on esitetty taulukossa 18. Taulukossa on lisäksi selvitys
hyötyalueen laadusta.

Taulukko 18. Maanvi1jeiysinsinööripilreiss vuosina 1901•1935 alulle pannut
kuivatustyöt.

11 y ötyalue km2

Vcsistöalue Ajanjakso
‘ Pelto Niitty Suo Metsä- y4; K0k0

1 1901—1935 319 221 172 85 17 13 509Ia 1901—1935 11$ 16 43 52 11 $ 130
II 1901—1935 339 75 131 110 31 17 365III 1901—1935 145 3$ 46 51 21 11 167
IV 1901—1935 121 103 53 36 3 9 204
V 1901—1935 447 460 305 472 105 35 1377

VI 1901—1935 81 21 6 65 1$ 3 113
VII 1901—1935 55$ 13 30 221 25 15 304Koko maa 1901—1910 144 2 132 93 — 17 244

,, ,, 1911—1920 131 60 216 77 2 7 362
,, ,, 1921—1930 775 381 269 441 135 25 1252

1931—-1935 1 078 504 169 481 95 63 1 312
,, ,, 1901-—1935 2 12$ 947 736 1 092 232 112 3 165

Vesijättö-nimitykseen nähden on huomautettava, että se ei tarkoita
ainoastaan järvenlaskuissa syntyneitä uusia vesijättöjä, vaan myöskin
vanhoja vesijättöjä, joiden lisäkuivatus on ollut kyseessä. Lisäksi
eräät merenrannikon alueet on asiakirjoissa merkitty nimityksellä vesi
jättö. Erään maataloushallituksen suorittarnan laskelman mukaan,
jota myöhemmin selostetaan, uusien vesijättöjen ala on koko maassa
vuosina 1895—1935 suoritetuissa töissä n. 41 km2 pienempi, kuin jos
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laskelmiin olisi otettu mukaan kaikki vesijättö-nirnityksellä merkityt

hyötyalueet. Taulukon 1$ arvot on määrätty sen vuoden nojalla, jol
loin työt on lopetettu.

Tässä on syytä kiinnittää huomio siihen, että vain osa niistä kui
vatushankkeista, jotka maataloushallituksen toimesta on tutkittu, suo
ritetaan valtion avustuksella ja maataloushallituksen suoranaisen val
vonnan alla. Taulukossa 19 on rnaataloushallituksen vuosikirjojen ja
osaksi myös arkistosta saatujen tietojen nojalla laadittu yhteenveto
maanviljelysinsinööripiireissä tutkituista ja suunnitelluista töistä vv.
1901—1935.

Kuten taulukoista 18 ja 19 havaitaan, tutkittuja ja suunnitelttija
töitä on lähes 3-kertainen määrä (hyötyalueen pinta-alan mukaan)
verrattuna valtion suoranaisen valvonnan alla toteutettuihin. Usei m
mat tutkituista. töistä osakkaat ovat itse toteutt.aneet.
Taulukko 19. Maanviljelysinsinööripiireissä tutkitut ja suunnitellut kuivatustyöt.

Ajanjakso Lukumäärä Hyötyalue km’

1901—1910 3140 1370
1911—1920 3080 1490
1921—1930 3090 3170
1931—1935 3640 2430

1900—1935
1900—1935
1900—1935
1900—1935

1900—1935
19C0—1909
1910—1919
1920—1929
1930—1935
1900—1935

12 950 8 460

Länsi-Suomen
Itä-Suomen
Pohjanmaan
Perä-Pohjolan
Erilliset hoitoalueet ja

metsätieteellinen tutki
muslaitos

Koko maa
,, ,,

,, ,,

,, ,,

,, ,,

Vastaa l:ikimäärin
vesistöalueita 1 ja IV

la, II ja III
VjaVI
VII

1901—1935

Valtion mailla iuetsähallituksen ja metsätieteellisen tutkimuslai
toksen toimesta on tällä vuosisadalla suoritettu taulukossa 20 esitetty
määrä metsämaiden ojituksia. Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen työt
ennen vuotta 1931 ovat yhdessä metsähallituksen töiden kanssa.

Taulukko 20. Valtion mailla vv. 1900—1935 suoritetut metsäojitustyöt.

p• 3kaPiirikuuta Vuosi Huomautuksia

592
365
389
151

7 702
4267
4918
2154

97 1493
2 78

201 2290
495 4722
896: 13443

159320533
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Puutavarayhtiöi.den toimesta on yksityismetsänhoitajayhdistyksen
keräämän aineiston mukaan (metsänhoitaja LINDF0RSin antamat tie

dot) koko maassa suoritettu metsäojituksia taulukossa 21 esitetty
maara.
Taulukko 21. Puutavarayhtiöiden mailla vv. 1923—1935 suoritetut metsäojitukset.

Muunnettu kaikkia
Kuivatettu ala km2

Kaivettu Tilastoon yhtiöiden maita

Ojia ja pe- sisältyy koskevaksi
Ajanjakso rattu i

O/ koko
roja km 1 yhtiöiden Kuivatettu Kaivettu

Räme Korpi Neva Yht. maa-alasta ala km2 ojia km

1923—1930 275 500 50 $25 10155 85 940 11500
1931—1935 225 470 25 720 $198 9$ 740 $400
1923—1935 500 970 75 1545 18253 1680 19900

Taulukkoon on lisäksi merkitty, kuinka monta % koko yhtiöi
den maa-alasta sisältyy tilastoon sekä tämän nojalla muunnetut arvot
kaikilla yhtiöiden mailla. Muuntaminen on suoritettu olettamalla,
että kunakin vuonna on niillä alueilla, jotka eivät kuulu tilastoon,
suoritettu ojituksia sama määrä kuin tilastoon kuuluvilla alueilla.

Metsänparannuslain nojalla on yksityisten metsämailla keskus
metsäseurojen toimesta suoritettu vv. 1930—1935 metsäojituksia seu
raavasti:

Kaivettu ojaa Kuivuva ala
km kiri2

Helsingin metsänparannuspiiri 1 981 106
Viipurin ,, 2 368 157
Joensuun ,, 1 441 97
Kokkolan ,, 307 19
Kuopion ,, 3 033 201
Jyväskylän ,, 3 247 227
Tampereen ,, 2 918 177
Seinäjoen ,, 1 935 115
Kajaanin ,, 1 506 95
Oulun ,, 1 329 86
Koko maa ,, 20 067 1 280

Keskusmetsäseura Föreningen för skogskultur ‘in toimesta on vv.

1929—1935 kaivettu ojaa 1 213 km kuivuvan alan ollessa 6$ km2.
Koko maassa on tällä vuosisadalla vuoteen 1935 saakka edelläesi

tettyjen yhdistelyiden nojalla suoritettu maankuivatustöitä seuraa
vasti:

Hyötyala Vesiväylää
km2 km

Tie ja vesirakennushallitus 548
Maanviljelysinsini5öripiirit 3 165
Metsähallitus 1 593 20 533
Puutavarayl;tiöt 1 680 18 253
Keskusmetsäseurat 1 348 21 280

Lisäksi maanviljelysinsinööripiireissä tutkittujen yksityisten itsensä

suorittamien kuivatustöiden hyötyalue voitaneen arvioida ainakin
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3 000 km2 : ksi. Näiden lisäksi on erittäin ruilsaasti suoritettu yksi-
tyisesti kuivatustöitä, joista ei tilastoissa ole tietoja. Ne tullenevat
kuitenkin jossain iniärin näkyville viljelysalan muutoksia koskevissa
tilastoissa. Toisaalta maanviljelysinsinööripiirien sekä tie- ja vesi-
rakennushallituksen suorittamissa töissä huomattava osa hyötyalueista
on sellaisia, joilla on suoritettu uudisraivauksia, joten nämä alueet
esiintyvät myös viljelysalan muutoksia koskevissa tilastoissa. Lisäksi
keskusmetsäseurojen toimesta suoritetut metsäojitukset ovat osaksi
tapahtuneet sellaisilla alueilla, jotka kuuluvat jonkin maanviljelys
insinööripiirien tai tie- ja vesirakennushallituksen perkaaman joen tai
puron taikka suoviemärin hyötyalueeseen. Myöskin suurten jokien
tulva-alueet voivat samanaikaisesti kuulua sivuviemäreiden hyöty-

alueisiin.
Edelläolevassa yhdistelyssä esitetyt pinta-alat eivät ole suoranai

sesti toisiinsa verrattavia. Tie- ja vesirakennushallituksen ja maan
viljelysinsinööripiirien suorittamissa töissä on huomattava osa tulva-
alueiden kuivatuksia, ja työt kohdistuvat melkein yksinomaan jokien,
purojen tai pääviemäreiden perkauksiin ja kaivuuseen. Metsähalii
tuksen, puutavarayhtiöitten ja keskusmetsäseurojen suorittamat työt
ovat yksinomaan metsäojituksia. Ne tarkoittavat melkein poikkeuk
setta suoalojen kuivatusta ja vastaavat lähinnä sarkaojitusta viljelys
alueilla.

Töiden määrä ja kuivatettu alue on viime vuosikymmeninä kaik
kialla maassa varsin suuresti lisääntynyt, suhteellisesti runsaimmin
siellä, missä asutus on tiheintä. Mutta varsinkin metsäojitustoimin
nan johdosta myös harvaan asutuilla seuduilla paikka paikoin lisäys
on ollut varsin tuntuva. Vuoden 1935 jälkeen on kehitys etenkin
metsämaitten kuivatuksessa samoinkuin maanviljelysinsinööripiirien
suorittamissa töissä ollut edelleen nopeaa. Metsäojituksia on suori
tettu niin, että vuoden 1938 lopulla metsän kasvua varten kuivatettu
ala oli koko maassa n. 6 000 km2 ja maanviljelysinsinööripiirien tut
kimien toteutettujen kuivatustöiden hyötyala n. 7 000 km2.

Uittoväyliä on tällä vuosisadalla myös perattu varsin runsaasti.
Mainittakoon, että uittoväylien yhteisen pituuden on laskettu olevan
47 100 km (OKSALA 1936), mikä määrä lääneittäin jakaantuu seu
raavasti:

Uudenmaan lääni 1 350 km
Turun ja Porin ,, 2 300 ,,

Hämeen ,, 2 500
Mikkelin ,, 3 500 ,,

Vaasan .,, 4 950 ,,

Viipurin ,, 5 100
Kuopion ., $ 100
Oulun ja Lapin läänit 19 300 ,,

3577—39 23
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Tiedot uittoa varten suoritetuista perkauksista ovat kuitenkin niin
epärnääräisiä, että komitea ei ole katsonut olevan aihetta ryhtyä
yhteenvetoja suorittamaan. Työt ovat kohdistuneet koskien perkauk
sun ja mutkaisten väylien oikaisemiseen ja vastaavat laadultaan
lähinnä tie- ja vesirakennushallituksen sekä maanviljelysinsinööri
piirien suorittamia töitä. Töiden määrä on huomioonotettavan suuri,
sillä vanhatkin uittoväylät on tällä vuosisadalla yleensä uusittu.

Selvittääkseen järvenlaskujen määrää tällä vuosisadalla, joiden
vaikutus vesistöjen purkautumissuhteisiin on perkaustöissä merkityk
seilinen, komitea on kuviin 42 ja 43 merkinnyt ne Kokemäenjoen ja
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Kuva 42.
Kokemäenjoen vesistössä vv. 1901—1935 lasketut järvet (mus
talla). Viivoitetuilla järvillä laskemistyöt on aloitettu vuo

den 1935 jälkeen.
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Kuva 43.

Kymijoen vesistöss vv. 1901—1935 las
ketut järvet (mustalla). Vilvoitetuilla vj
järvifiä iaskemistyöt on aloitettu vuoden

1935 jälkeen.
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Kymijoen vesistöjen järvet (mustalla) , jotka tiettävästi on laskettu
tämän vuosisadan aikana (vuoteen 1936 mennessi) Kuvissa on lisäksi
viivoitettu ne järvet, joissa työt on aloitettu tai joiden järjestelyyn
asianomainen virasto on antanut luvan vuodesta 1936 lähtien. Verrat
taessa kuvia aikaisemmin esitettyihin (kuvat 40 ja 41) havaitaan
oleellinen ero järverilaskujen luonteessa. Kun viime vuosisadalla jär
venlaskut useasti kohdistuivat vesistöjen keskusjärviin, ne tällä vuosi-
sadalla ovat tapahtuneet pääasiallisesti sivuväylien järvissä ja yleensä
vain pienissä järvissä. Myös laskemisen määrä on tällä vuosisadalla
ollut tuntuvasti vähäisempi kuin viime vuosisadalla.

Maataloushallitus on erästä lausuntoa varten koonnut tiedot kai-
kista niistä järvistä, joita sen toimesta on laskettu vuosina 1895—193$
(toimitus päättynyt) . Järvien korkeuksia on muutettu kaikkiaan
206 eri kuivatushankkeessa. Järvien lukumäärä oil 394 ja niiden
yhteinen pinta-ala 870 km2. Uusia vesijättöjä näissä hankkeissa on
syntynyt 73 km2. Vesijättöjen osuus ko. hankkeiden vaikutusalueen
pinta-alasta on ollut 17 % .

94 tapauksessa, mitkä käsittävät yhteensä
137 järveä, varastoimiskyky (tulva- ja keski-veden korkeuksien välillä
oleva varastotila) on joko pysynyt ennallaan taikka suurentunut,
11 tapauksessa, mitkä käsittävät useampia järviä, varastoimiskyky on
suurentunut 18 j ärvessä, mutta kokonaisvarastoimiskyky pienentynyt.
Niiden 155 järven, joiden varastoimiskyky on joko pysynyt ennal
laan tai suurentunut, yhteinen pinta-ala on 619 km2, eli n. 70 % las
kettujen järvien kokonaisalasta. 112 tapauksessa, mitkä käsittävät
yhteensä 239 järveä, varastoimiskyky on joko pienentynyt tai muutok
sesta ei ole saatavissa täsmällisiä tietoja. Näiden järvien yhteinen
pinta-ala on 251 km2.

Nämä laskelmat perustuvat suunnitelmissa esitettyihin todennäköi
sun, tuleviin yli- ja alivesirajoihin, eivätkä ole tilastollisten veden
korkeushavaintoj en tukemia.

Edelläoleva kuitenkin osoittaa, että ne muutokset, mitä purkautu
missuliteissa eritoten j ärvenlaskuj en johdosta on tällä vuosisadalla
tapahtunut, ovat olleet huomattavasti vähäisempiä kuin viime vuosi
sadalla tapahtuneet muutokset. Niiden vaikutus, järvien varastoimis
kyvyn todennakoisen lisaanty;rncn johdosta, useasti on ollut pikem
iuinkin tulvia pienentävä kuin niitä suurentava. Tässä ei kuitenkaan,
kuten aikaisemmin on mainittu, kokonaisvarastotilan muutos anna
täysin oikeaa kuvaa järvenjärjestelyn vaikutuksesta. Lisäksi vai
kutus on riippuvainen alapuolisen vesistön purkautumissuhteista.

Lisääntynyt joen- ja puronperkaustoiminta sekä vesiperäisten mai
den kuivattaminen on voinut paikkapaikoin vaikuttaa tulvia lisää
västi jouduttaessaan purkautumista. Erittäinkin tulva-alueiden pois-
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tamisella oli tämänsuuntaista vakutusita tehosteittu. Tässä on kuiten
km huo!rnattava, että tämänIka1taisia perkauksia suoritetaan piäasiassa
vi1je1vsa1uei11a, miss purkautannisn’ope:uden 1isäärninen merkitsee vain
vi1j’eysai1an vaikutuiksen tehotaanista. Tämä voi aikeuttaa tuivien
pieneniemistä si11oin, kun vije1ysa1aa on väkän ja ne sijaitsevat vesi-
väylien alajuoksulla, kuten yleensä me3iIiä on aian laiJta. Kuivatus
töiMii nähden on myös kuomattawa, että ne lisäävät maan varastoi
mistilaa, j oten osa vesistä valuu hitaaminin vesiväy1:ii11e osan vaiues’sa
nopeammin kuin ennen kuivatusta.

Yleensä inaanikuivatustöiden vaikutusta on kuitenkin pidettävä
purkautumisnopeutta lisääväniiL Keliityksen jatkussa täinä vaikutus
voi tulla siksi suureksi, että syntyy uorniooniotettavaa ylivesimäärieii
lisääntymistä. Tässä on syytä huomauttaa, että päävesiväylillä suon-
tetuissa perkauksissa tu1via lisäävä va’kuitus. yleensä on suunempi
kuin sivuväylillä suonitetuissa. Missä inäänin lisääntyrnistä on jo
tapaktuuut on vaikea sanoa, sillä huoliirnatta miaankuivatuistöiden suu
nesta määrästä ei vedenkonkeuskavainnoissa suurilla vesiväylillä ja
erittäinkin sellaisilla, joissa kevättulvat sattuvat ‘aikaisin (vert. 15.
luku) , ole havaittavissa lisäystä ylivesirnäärissä. Ilmastollisten teki-
jöiden suuri vaikutus on ollut omiaan peittöimiään ne muutokset, jotka
perkaustyöt ovat aiheuttane;et.

Vesivoimalaitosten patoja on ralkennettu myös jo var
ii aisina aikoina. Näniä padot olivat aikaisemmin useimmiten ko:skiin
rakennettuja pohjapatoja. Niiden tarkoituksena oli nostaa vettä vesi-
voimalaitoksen yläpuolella veiden johtamiseksi laitoksen kanavaan. Nk
den vaikutus alapuolisten vesiwäylien pur{kautumissuhteisiin tämän
vuoksi jäi yleensä vkhäiseksi. Vasta viime vuosisadan lopulla on vesi
voimalaitoksissa ryhdytty huomaitt;avanmdn varastoimaan vettä ylä
puolisiin järviin, jotta sitä voidaan juoksuttaa vähänveden aikana.
Veisi liian pitkälle ryhtyä enittelemään, miten paljon eri aikoina on
vesien varastoimista suoritettu, sillä sen vaikutus purkauitumiseen ei
ole riippuvainen ainoastaan vesilaitosten patoj en määrästä ja varas
toiinisaibaid:en suuruudesta, vaan myös pado[tn1ksen suonittamiistavasta.
Kun vesivoima alkaa loppua, käytetään järven varasto tehokkaammin
kuin jos vettä on runsaasti. Siksi on syytä erikoisesti kiinnittää huo
1100 vesivoiimalaitoksista saadun vesivoi(rnlan suuruuteen eri aikoina.
Virallisen tilaston mukaan on tauhikkoon 22 koottu tätä osoittavat
luvut.
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Vesipyörät Turbiinit

Vuosi
.. . Tehoisa . Tehoisa

Lukumaärä 1 000 Ry Lukumaara 1 000 Ry

1910 1 167 ilo 1 45$ 112
1915 977 9.9 1 742 150
1920 19 0.4 696 144
1925 19 1.0 $62 19$
1930 8 0.2 749 365
1935 1$ 0.$ 706 438

Taulukossa ei ole huomioitu kotitarvemyllyjä. Itsenäisyysajalla
tapahtunut valtava kehitys on tuonut polttavana esille kysymyksen
saatavissa olevan vesivoiman loppumisesta. Voimankulutuksen lisään
tymisen vuoksi on vesien varastonuista harjoitettu viime vuosikym
meninä huomattavasti runsaammin vanhoissakin laitoksissa kuin aikai
semmin. Taulukosta 22 havaitaan, että vesivoimalaitosten lukumäärä
on huomattavasti vähentynyt, vaikka saatavissa oleva tehoisa hevos
voiiuamäärä ou kasvanut.

Esimerkkinä juoksutuksessa tapahtuneista muutoksista on kuvaan
44 piirretty hydrografisen toimiston vuosikirjojen 9 ja 10 mukaan
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Taulukko 22. Teollisuuden vesimoottorit tilastollisen vuosikirjan mukaan.
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Kuva 44.
en kuukausikeskiarvot eräillä Kokemäen

j oen vesiasteikoilla.

vedeukorkenkswii kuukatisikeskiarvoja kuvaavat käyrät vuosina 1 $81—
1900, 1901—4920 ja 1921—4935 Kokemäenjoen vesishissä olevilla
Lemnpääläim ylä- sekä Mui’oleen ylä- ja ala-asteikoilla. Muroleen ala
asl erkko esit 1 ä ä Nä sij ä evemi vedenkorkeul 1 a, joka säädetään Tampe
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reella. Lempäälän yläasteikko kuvaa Pyhäjärveen etelästä tulevien

reittien purkauturnissuhteita. Järven sadealue täällä on 7 550 km2,

josta järviä 15 %. Muroleen ylä-asteikko (sadealue 5 935 km2, järvi-

prosentti 13) kuvaa Näsijärveen pohjoisesta laskevien vesistöjen pur

kautuinissuhteita.
Eri vuosikymmenien käyrät eroavat toisistaan jossain määrin. Kai-

kissa asteikoissa on ajanjakso 1921—1935 muista huomattavasti poik

keava ennenkaikkea syyskauden korkeiden arvojen johdosta. Syy

tähän on löydettävissä lähinnä runsaista syyssateista. Näiden vaiku

tus ‘tuntuu vielä kevättalvella Lempäälän ylä- ja Muroleen ylä-astei

koifia koko kevään. Näsijärvestä sensijaan on viime vuosina juoksu-

tettu keväällä niin runsaasti vesiä, että huhtikuun keskiarvo on ollut

alkukevään korkeasta vedestä huolimatta huomattavasti alempana kuin

aikaisemmin. Näsijärvi kykenee tämän vuoksi varastoimaan kevät-

vesiä runsaammin kuin ennen, ja on odotettavissa, että purkautumis

vaihtelut alapuolella tasaantuvat.
Kuvassa 44 on esitetty myös Kokemäenjoessa, Siuron ala-asteikolla

vuosien 1901—1920 ja 1921—1935 vastaavat keskiarvot. Sadealue

asteikolla on 21 045 km2, josta on järviä 14 %. Tämän asteikon

vedenkorkeuksiin vaikuttavat Näsijärvestä tapahtuvan juoksutuksen

ohella Valkeakoskessa, Nokialla ja Kyröskoskessa olevien vesivoima

laitosten juoksutus. Näiden varastoaltaiden yhteinen pinta-ala on n.

920 km2 eli n. 30 % sadealueen järvialasta. Kaikisa näissä varasto

altaissa juoksutuksessa on muutettu purkautumissuhteita, millä ilmei

sesti on vaikutusta siihen huomattavaan touko- ja kesäkuun veden-

korkeuden alenemiseen ja vedenkorkeusvaihtelujen pienenemiseen, joka

havaitaan kuvasta 44 Siuron ala-asteikolla.

Vesivoimalaitosten juoksutuksella onkin yleensä meillä, missä

lumen sulainisesta aiheutuvat tulvat ovat tärkeimpiä, merkitystä

tulvahuipun alentajana alapuolella, joskin se toisaalta voi korkeaa

vettä pitkittää.
Vesien keinotekoista varastoimista on ryhdytty suorittamaan myös

uiton yhteydessä, kun säästöpadoilla varastoidaan vettä myöhemmin

juoksutettavaksi. Tämäkin toiminta alkoi viime vuosisadan loppu

puolella ja on tällä vuosisadalla jatkunut etenkin Itä- ja Pohjois

Suomen vesistöissä varsin suuressa mitassa.

Komitean antamasta lausunnosta (Liite 4) Koitajoen uittopatojen

hoidon vaikutuksesta kesätulviin käy ilmi, miten runsaasti tällaisia

patoja voi olla. Niinpä Pielisjoessa olevan Häihän asteikon sade

alueella on uittopatoja n. 410 kpl ja Koitajoen sadealueella Lyly

kosken yläpuolella niiden varastoaltaiden pinta-ala, jotka joskus ovat

olleet uittopatojen vaikutuksen alaisia, on n. 120 km2 eli kolmannes
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sadealueella olevien järvien pinta-alasta. Viime aikoina näistä on
ollut käytössä 95 km2. Tämän kaltaisilla säästöpadoilla tasoitetaan
myös purkauturnisvaihteluita alapuolella Koitajoen tyyppisessä vesis
tössä, kuten mainitusta liitteestä myös ilmenee, mutta toisaalla voi-
daan korottaa vettä kesällä luonnonniityillä, kuten ko. tapauksessa on
tehty.

24. Metsien määrässä tapahtuneet muutokset.

Metsien määrässä tapahtuneista muutoksista komitea on pyytänyt
lausunnon tohtori V. PÖNTYSELTÄ (Liite 3) . Lausunto koskettelee
ajanjaksoa 1916—1937. Komitean pyyntö käsitti mahdollisimman
kauas taaksepäin olevan ajanjakson, mutta tohtori PÖNTYNEN ei ole
katsonut voivansa esittää luotettavia tietoja muuta kuin vain parilta
viime vuosikymmeneltä.

Lausunto nojautuu kahteen toisistaan rlippumattoiuaan laskel
maan. Ensimmäisessä laskelmassa vertaillaan metsien kokonaispoistoa
ja lisäkasvua edellämainitulla ajanjaksolla. Toisessa laskelmassa tar
kastellaan, missä määrin hehtaarin keskimääräinen puuvarasto on
muuttunut valtakunnan metsien linja-arviointien välisenä aikana.

Metsien kokonaispoistoa koskevissa arvioissa on pidetty lähtökoh
tana vuoteen 1927 kohdistunutta tutkimusta puun käytöstä Suo
messa. Olettamalla, että eräissä kiinteissä käyttöerissä ei ole tapah
tunut sanottavia muutoksia sekä ottamalla huomioon vaihteleviss
käyttöerissä, kuten teollisuuden raaka-aineissa ja jalostamattomana
viedyissä puumäärissä tapahtuneet muutokset, on määrätty puun
käyttö eri vuosina. Metsien lisäkasvun on oletettu pysyneen n. 44.4
milj. k-m3 : na eli saman suuruisena kuin vv. 1921—23, jolloin pää
asiassa suoritettiin valtakunnan metsien 1 linja-arviointi.

Suomen metsien kokonaispoisto on laskelmien mukaan oHut vuo
sittain keskimäärin:

1916—20 26.5 milj. ±0(1. k.-m3 ilman kuoiIa
921—25 36.3 ,, ,, ,, ,, 5,

1926—30 42.o ,, ,,

19’U—’35 10
1936 45.o ,, ,, ,, ,,

1937 49.2 ,, ,, ,, ,, ,,

Kokonaispoisto on kaikkina edel 1 äm ainittuina 5—vuotiskausina ollut
pienempi kuin kasvu. Vain vuosina 1927, 1928 ja 1934—1937 koko
naispoisto on ollut suurempi tai osapuilleen samansuuruinen kuin
kasvu. Tämän vuoksi tri PÖNTYNEN päättelee, ,,etteivät koko maan
kysymyksessä ollessa metsävarat ole ainakaan suuresti vähentyneet
vv. 1916—37, pikemmin ne ovat tänä aikana lisääntyneet”.
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Valtakunnan metsien 1 : ii ja II : n linja-arvioinnin (vlimeksimai
nittu on suoritettu pääasiassa vv. 1937—38) nojalla lausminossa tode
taan, etti kyseessäolevalla 15—16 vuoden aikavälillä metsät ovat ilmei
sesti vahvistuneet lantisilla vesistoalueilla (puuvaraston lisays vaiti
telee O—5 ¾ ääää7 mutta itäisillä vesistöalueilla
heikentyneet, paikka paikoin huomattavastikin (puuvaraston vähennys
on 6—17 ¾ kokonaiskuutiomäärästä) . Suomen pohjoispuoliskon pää-
alueilla muutokset eivät ole olleet kovin suuret, eräillä vesistöalueilla
kyllä huomioonotettavat (muutokset ovat — 10 — + 15 % kokonais
kuutiomäärästä).

Lausunnossa todetaan lisäksi, että metsien kasvu Länsi-Suomen
alueilla on suurentunut, Kokemäenjoen ja lounais-eteläisen rannikon
alueella. jopa suhteellisesti enemmän kuin puumäärä. Itä-Spomen
alueilla metsien kasvu taas on pienentynyt, kuitenkaan ei kaikilla
alueilla samassa suhteessa kuin puuvarasto, vaan vähemmän, sillä
täällä on uudistettu runsaasti valtion vanhoja metsiä. Pohjois-Suo
messa kasvu on kaikilla alueilla suurentunut, kun hakkuut siellä ovat
kohdistuneet vanhoihin, hitaasti kasvaviin ikäluokkiin.

Puulajikokoomuksessa on tapahtunut seuraavia muutoksia. Maan
läntiset vesistöalueet ovat muuttuneet entistä kuusivaltaisemmiksi.
Koivun osuus on myös kasvanut, mutta männyn ja lepän osuus
vähentynyt. Itä-Suomessa mänty on eniten vähentynyt, senjälkeen
koivu. Kuusen keskimääräinen kuutiomäärä on pysynyt ennallaan
tai lisääntynyt.

Ne muutokset, mitä tri PÖNTYSEN edellä selostetun lausunnon inu
kaan Suomen metsävaroissa on parin viime vuosikymmenen aikana
tapahtunut, ovat yleensä siksi vähäisiä ja sen laatuisia, että tästä
johtuvaa tulvien lisääntymistä on tapahtunut tuskin muualla kuin
ehkä eräillä Itä-Suomen ve.sistöalueilla, ennenkaikkea Karjalan kan
naksella. Täälläkin voidaan asettaa kyseenalaiseksi, voiko esitetty
metsävarojen väheneminen (n. 17 %) vaikuttaa huomattavammin tul-
via lisäävästi, mutta joka tapauksessa kehitys täällä on ollut siksi
selvä ja kohdistunut sellaisiin metsiin, että tämä on mahdollista.
Metsien lisääntyminen, niiden muuttuminen entistä kuusivaltaisem
miksi ja kasvukykyisemmiksi Länsi-Suomen alueilla taas on voinut
vaikuttaa tulvia pienentävästi, joskin muutokset ovat vähäisiä. Koi
vun lisääntyminen ja männyn väheneminen täällä toisaalta ovat voi
neet jossain määrin kumota edellämainittua vaikutusta. Tämä ei kui
tenkaan anna riittävää kuvaa pienillä vesistöalueilla tapahtuneista
muutoksista, jotka paikka paikoin metsien hakkuun johdosta ovat
voineet olla melkoisia. Kuitenkin yleensä muutokset metsien mää

3577•39 24
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rässä, kasvussa ja puulajisuhteissa ovat sen laatuisia, että niiden vai-
kutus purkautumissuhteisiin jää vähäiseksi.

Mitä tulee varhaisempiin ajanjaksoihin, komitea tahtoo kiinnittää
huomiota pariin seikkaan viime vuosisadalla, joilla mahdollisesti on
ollut vaikutusta kehityksen suuntaan.

Aikaisemmin harjoitettiin melkoisesti tervanpolttoa. MENÄNDER
(SoLDN 1861) mainitsee, että v. 1745 käytettiin tervanpolttoon
Oulun läänissä 5.i milj. puuta. Tervanpolttoseudut sijaitsivat 6—7
peninkulman päässä varsinaisista vientisatamista (Vaasa, Uusikaarle
pyy, Pietarsaari, Kokkola, Raahe ja Oulu) . Pohjois-Pohjanmaalla ter
vanpolttoa harjoitettiin varsinaisesti Kalajoen, Pyhäjoen, Siikajoen,
Oulun ja lin pitäjissä. SoLDN (1861) ilmoittaa viime vuosisadan
puolivälissä poltetun tervaa koko maassa 150 000 tynnyriä ja puun
kulutus voitiin laskea 7. 5 milj . kpl : ksi. Oulusta yksin vietiin 80 000
tyimyriä, johon tarvittiin 4.5 milj. puuta. Tervanpolttoseudut sijaitsi-
vat tähän aikaan 10—20 peninkulman päässä vientisatamista, pää-
asiallisesti Paltamossa, Sotkamossa, Kuhmoniemellä, Hyrynsalmella,
Pudasjärvellä ja Kuusamossa sekä Haapajärvellä, Kärsämäellä ja
Piippolassa. Rannikkoalueella oli luovuttu tervanpoltosta, koska ,,tämä
teollisuus oli aikojen kuluessa tehnyt itsensä mahdottomaksi “, kuten
SoLDN mainitsee. Tervanpoltossa yleensä kaikki 30—40 vuoden ikäi
set männyt kolottiin samanaikaisesti laajoilla alueilla, joten se on
voinut paikka paikoin vähentää metsien puurnäärää.

Suunnilleen samanaikaisesti kuin tervanpoltto oli kukoistavimmil
laan Pohjanmaalla, harjoitettiin maamme keski- ja eteläosissa, var
sinkin Savossa ja Karjalassa laajaa kaskiviljelystä. HEIKINTIEni0

(1915) on tätä kysymystä tutkinut sekä koonnut varhaisempia tilas
toja k:askiviljelyksen yleisyydestä. Tämän mukaan RIIRIN on laske
nut vuoden 1860 tienoilla Kuopion läänissä vuotuisen uusien kaskien
tarpeen n. 30 000 tynnyrinalaksi sekä otaksumalla kaskikierron 30-vuo-
tiseksi saanut, että vakituisessa kierrossa oli Kuopion läänissä 900 000
tynnyrinalaa. Vuosien 1873—1874 metsälakikomitean perusteluihinsa
ottaman, ( YLD1Nin ja RHEINiII laskelmiin nojautuvan arvion mukaan
011 näihin aikoihin kaskia kaadettu vuosittain n. 100 000 tynnyrinalaa.

IIEIKINuEIM0 on myös tehnyt laskelmia kaskialoista niiltä vuosit
tain saatavan viljasadon nojalla. Kaskeamisen kautta maa joutuu
olemaan metsättömänä tavallisissa kiertokaskissa n. 8 vuotta, sillä
kaski saa kuivua yhden kesän, polttoon ja yhden ruis- ja kaurasadon
viljelemiseen kuluu 3 kesää, tämän jälkeen niiton tai laiduntamisen
takia metsittyminen on mahdotonta ainakin 4 vuoden ajan. Näillä
perusteilla olisi Suomessa ollut kaskeamisen takia metsättömiä alueita
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Kaskimaitten yleisyys Suomen
eri kunnissa

p0lsl ‘u& 1700 1050 volillä
Ivsif1vv1ev kav.

ka3vuHisvk rvd5ömvvv5cl kaskjmaolv Iv
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Kuva. 45.

Kaskiniaitten yleisyys Suomessa vuosien Nt)0- ja 1850 välillk toimitettujen tilus
irnttausten mukaan (HEIIUNITEInO)
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v’ 1870 4000 krn2
:isso 999
1890 1 384 ,,

1900 616 ,,

1910 304 ,,

Huomattava kuitellDdn on, että kaskiilje’1ys jo v. 1870 oli inenet—
tänyt rnerkitysään.

Maanmttausten y1ihalliuikisen etupäässä vuosien 1841 ja 1850
äi1iIiä kokooinan tiaston nojalla HEIKINHEIMO on laskenut, että n
hin aikoihin maassamme oUisi ollut Lkaskiinaita 4 milj. ha eli 35.3 %
maamme kasvullisisita rn(etsärnaista. Kuvassa 45 on esitetty kaskimait
ten yleisyys maan eri osisisa.

Knn otetaan huomioon, että ailkaiseinrnin puun käyittö anaassamme
on ollut huoinattiavasti väkäiseinpää teollisuuden tarpeisiin kuin ny
kyään, jolloin 1hes puolet metsien lisäkasnsta kuluu täh tarkoi
tuikseen (SAARI 1934) , on syytä olettaa, että etenkin kaskeamisen
ruettua väheneanään vuosisadan loppupuolella, metsien li:äkasvu on
siinä. niärin ylittänyt kokonaispoiiston, että metsien puuvarato on
päässyt 1isiiäntymään. Kaskeaminen taas on paikka paikoin ollut niin
yleistä, että metsien väheneimistä on viime, vuosisadan, puolivätlin bie
noilla tapahtunuit. Näin ollen näyttää todennäköiseltä, että varsinkin
siellä, rnisis kaskeaminen on ollut yleisintä, metsien puuniääiä tmän
vuosisadan alkupuolella on ollut suurempi kuin viime vuosisadan
puoliväilissä. Tällä on voinut olla tulvia tasoitrtava vaikutus, vaikka-
kaan I)urkauturnishavain1oissa se ei tule näkyville (vert . 11. ilitku).

MetsäpaJlot ovat myös palkka paikoin voineet tuhota laajoja mets
alucita Ei liene syvta olettaa, etta metsaJ) I10](Ii imaarassa olisi eri
aikoina saniottavia muutoksia tapahtunut, inuti a niillä alueiftfta, joilla
iuetsäpa1t ovat esiintyneet, on tulvien lisiiiinitymistä inaiidoliisesti
tapahtunut. Vaikutus riip)uu )aloa1ueen laaj uudesta. Myös sade-
‘ilueen jaivis’ s ]‘l muut omin iisuuilet m uaavat vaikutuksen suu
ruuderi.

25. Viljelysalan muutokset.

Vilj ellystii alusta Suomessa on tietoja virallisessa tilastossa vuo—
dt1ta 1910 sekä ajanjaksoll a 1920—1935. Tietoja aikaisemmjis[ta ajoilta

1 [ANNI 5 t 1 IIIIÄRDIN 1 uIIkiinukst ss i \ ii j llyn maan aila ja sen jakau
1 umineim “. Tämnii tutkihn<us koskee vuotta 1901, mutta on siinä esi
tetty myös varhaisempia tietoJa eri läöneishi ajailta 1787—1834.

Kaikki nämä tiedot ovat jossam määrin epäluoterttavia. Käsitys
siltii, mitö kulloinkin ja eri seuduilla on tar&oitettu viljeilyllä maalla,
on oNni vyih1eie m Etenkin whisonim ml tu dol, jotka perustuvat
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isojakojen asiakirjoihin, ovat epävarmoja syystä, että ainakin osaksi
on viljellyksi maaksi luettu sellaisia luonnonniittyjä ja kaskimaita,
joita ei enää viljellyksi maaksi lueta. i\lyös rajat niityn, niittymaan
ja luonnonniityn välillä ovat olleet vaihtelevia, samoinkuin raja niityn
ja pellon välillä. Se seikka, että verotus nyttemmin perustuu vii
jelysalaan, on ehkä myös omiaan vaikeuttamaan vertailuja eri aikojen
tietojen välillä. Vuosina 1920 ja 1929 suoritetuissa yleisissä maa
taloustiedusteluissa on lisäksi eroitettu ryhmä ,,laidunmaa”, joka on
ilmeisesti osaksi sellaista maata, joka aikaisemmin on eroitettu luon
nonniityksi, niittymaaksi tai niityksi. Eri läänejä koskevissa tiedoissa
aiheuttaa epävarmuutta lisäksi se, että läänien alat ovat aikojen ku
luessa vaihdelleet, eikä ole mahdollista tarkistaa, missä määrin nämä

muuttavat saatavissa olevia vilj elysalatietoj a.
Tilastotiedot on esitetty lääneittäin taiilukossa 23. Taulukkoon

on viime vuosilta merkitty vain viisivuotiskausien viimeisten vuosien
arvot sekä lisäksi vuosi 1929, jolloin suoritettiin yleinen maatalous
tiedustelu. Esitetyt tiedot käsittävät vain maalaiskuntia. Arvoihin
nähden on lisäksi huomattava, että Ähvenanmaa on luettu Turun ja
Porin lääniin ja että Petsamon alue on pois Oulun lääniä ja koko
maata koskevista arvoista. Kun varhaisimmat tiedot eri lääneistä
ovat eri vuosilta, EBHARD on koko maata tarkoittavien varhaisem
pien pinta-alalukujen aikamääräksi valinnut eri läänejä koskevien tie
tojen keskiarvovuoden 1813. Taulukossa on lisäksi esitetty viljelys
alueitten pinta-alat % na läänin kokonaispinta-aloista.

Saadakseiume tietoja viime vuosisadan eri vuosikymmeniltä teemme
yrityksen viljellyn alan muutosten arvioimiseksi. Tarkastamme ensin
peltoalatietoja koko maasta.

Jos oletamme, että peltoala kasvaa samassa suhteessa kunakin kym
menvuotiskautena, tulemme lähelle taulukon arvoja, kun kasvupro
sentti on 15 %. Tulokset näkyvät taulukosta 24, jossa lähtöarvoksi
vuodelle 1820 on otettu 5 000 km2. Pinta-alat ovat esitetyt taulukossa
lisäksi % na koko maan pinta-alasta.
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Taulukko 23. Viljelysalan muutokset Suomessa 1äinittäin.

.. Pelto + Niitty+Peltoala Niittyala Laidunala Pelto ± Niitty LaidnVuosi

krn % km2 % — km2 ¾ km2 ¾ km2 0/

Uudenmaan lääni, 12 232 km2
1787 4$2 3.9 1 332 lt).9 1 8i1 14.S 1 811’ 14.
1901 , i863 15.2 i 785 t3.-i 1 2Lc; (J$ I.f5
1910 223 IS t s3$2 31 1 2(j3j 21 263 21
1920 2197. 20.3 210 1.7 329 2.7 2 77I 22.1 . 3O3(’ 24.s
1925 i 2593 21.2 l91J 1.6 ! 27$1 22.s
1929 1 2596 2i. 152 1.2 i 1.5 271$ 22.t 2931 21.o
1930 261$ 11.4 ‘ 163 1.3 1 2 78 228
1935 2 793 22.8 i23 1.o 1 2 91(3 23.s

Tiiiui; ja Porin lääni —1— AInTenan UUta, 21 569 km2
1796 9l3 3.7 2869! 11.7 1 3781! 1i 37$I 15.4
1901 3 533 11.1 1 135’ 1.6 ! 1 4 668. 19.0 1 (3($ 19.0
1910 3 9241 15.9 721 2.9 4 645 1$.m 1 1 (345 18.9
1920 4 4l0 17.8 363 1.5 443 1.8 4 773 19.4 5 216, 2L3
1925 46001 18.7 321 1.3 : 4921 20.o
1929 4580’ 18.6 299 1.2 370 1.s 4879 19.9 5249 21.3
1930 4656 .19.0 304 1.2 4960 20.2
1935 48671 19.8 224 0.9 5(191 20.7

1-lämeen lääni, 21 654 km2
1796 56$ 2.6 1324 6.1 1891 8.7 18911 8.7
1901 2065 9.t; $97 4.2 2962 13$ 2962 13.8
1910 2 483 11.5 490 2.3 2 970 13.8 2 979! 13.8
1920 2616 12.1 211 1.1 6311 2.9 2857 13.2 34881 16.1
1925 2 763 12.8 189’ 0.9 2 952 13.7
1929 ‘ 2 729 12.6 162 0.8 436 2.0 2 $91 13..’ ‘ 3327 15.1
1930 2 7421 12.7 147 0.7 1 2889 13.4
1935 29071 13.1 1151 0.s 3022 11.0

Vupufm lääni, 35 76$ km2
1834 $82 2. 1 2244 6.3 3126’ $.s 31261 8.8
1901 1633 4.6 1629 4.6 ‘ 326i 9.2 3261 9.2
1910 ‘ 2 4171 6.8 1 1 090 3.0 3 507’ 9.8 3 5071 9.8
1920 2 449 6.1 687 1.9 1 329, 3.7 3 136 8.8 1 4 465’ 12.5
1925 , 2683’ 7.5 593 1.7 3276 9.2
1929 1 305$. 8.6 501 1.4 $24 2.3 35621 10.0 ‘ 43861 12.s
1930 3147 8.8 450 1:3 1 3597 10.7
1935 , 3 659 10.2 301 0. . , 3 960 11.0

Mikkelin lääni, 22 953 km2
1811 11 371 1.7 917 4.o 12881 5.7 12$8 5.7

191)1 , 930 4.0 1 054 1.6 1 9841 8.6 1 9$4 8.6
1910 l146 5.o ‘ 797 3.s 19431 8.5 1943 8.5
1920 1 059 1.n 462 2.0 $06 3.5 , 1 5211 6.6 2 327 10.1
.1925 1105 4.8 393 1.7 , 119$:
1929 1119 4.9 2621 1.1 59$ 2.7 1 6.0 1 979i 8.7
11)30 1173 5.1 1 218 1.0 1 ‘ 1391. 6.’ 1
1935 ]. 332, 5.s 1 115 5.0 ‘ 1 10.8
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Peltoala Niittyala Laidunala Pelto ± Niitty
Vuosi

km2 % km2 % km2 % km2 % km2

Kuopion lääni, 44 887 km2
0.9 1 399 3.1 4.0
2.5 1 967 4.4 6.9
3.0 1 617 3.6 6.6
3.2 932 2.i 1826 4.0 9.3
3.5 826 ts
4.0 784 1.7 913 2.0 7.7
4.2 681 1.5
5.0 449 1.0

Vaasan lääni, 41 468 km2
2376 5.7 6.9
1 496 3.6 12.4
1 176 2.8 12.7

575 1.4 431 1.0 12.8
513 1.2
443 1.1 412 1.0 13.3
396 1.0
319 0.8

Oulun lääni, 168 849 km2
3627 2.1 2.4
3851 2.3 2.8
3 321 2.0 2.7
2331 1.4 584 2.5
2289 1.4
2 347 1.4 662 2.9
2088 1.2
2141 1.3

Koko maa, 372 380 km2
1.2 16087 4.3 5.5
4.2 128 2 3.5 7.7
5.o 9594 2.6 7.6
5.4 5801 1.6 6380 1.7 8.7
5.z 5317 1.4
5.9 4957 1.3 4395 1.2 8.5
6.1 4447 1.2
6.7 3789 1.0

1811—14
1901
1910
1920
1925
1929
1930
1935

384
1 125
1 364

1 1428
1 572
1 795
1 876
2 227

4.0 1 784
6.9 3 091
6.6 2981
5.3 4186
5.3
5.7 3492
5.7
6.0

1803 479
1901 3640
1910 4094
1920 4345
1925 4497
1929 4657
1930 4629
1935 4922

1 784
3 091
2 981
2 360
2398
2 579
2 557
2 676

2855
5 136
5270.
4 920
5010
5 100
5025
5 241

1.2
8.8
9.9

10.4
10.8
11.2
11.2
11.8

6.9
12.4
12.7
11.8
12.0
12.3
12.2
12.6

2 855
5 136
5270
5 351

5 512

1828
1901
190
1920
1925
1929
1930
1935

1813
1901
1910
1920
1925
1929
1930
1935

472 0.3
891 0.5

1105 0.7
1 348 0.8
1 5121 0.9
1848 1.1
1957 1.2
2446 1.4

4 552
15681
18 782
20152
21 325
22 383
22 798
25154

4099 2.4 4099
4741 2.8 4741
4426 2.7 4426

0.3 3679 2.2 4263
3801 2.3

0.4 4195 2.5 4257
4045 2.4
4587 2.7

20639 5.5 20639
28493 7.7 28493
28376 7.6 28376
25953 7.0 32333
26642 7.1
27340 7.2 31735
27245 7.3
28 943 7.7
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Taulukko 24. Peltoalai muutokset koko maassa ajanjaksolla 1813—1935.

Asukasta kohden tuleva peltoala on siis kasvanut. Kasvu näytiilli
viime aikoina lisääntyneen. Olettamalla, että kasvu on ollut kuvassa 46
esitetyn, käsivaraisesti piirretyn käyrän mukainen, saadaan taulu
kossa 24 esitetyt pinta-alat eri vuosikymmeninä.

i

Arvio väkiluvun perusteella Taulukon 1 mukaan
Pinta-ala kun
kasvu on 15 % Peltoala

Vuosi 10 vuodessa -lo ooo
Väkiluku asukas- Vuosi

ta koh- km %
km Jo den km2

Peltoala

km2 ¾

1820 5 000 1.3 1 177 546 51 5 950 1.6 1813 4 552 1.2
1830 5750 1.5 1372077 52 7150 1.9 — — —

1840 6613 1.8 1445626 52 7500 2.0 — — —

1850 7605 2.0 1636915 53 $600 2.3 — — —

1860 $ 746 2.3 1 746 725 54 9450 2.5 — — —

1870 10059 2.7 1767191 55 9750 2.6 — — —

1880 116i$ 3.1 2060782 56 11500 3.1 — — —

1890 13 361 3.6 2380 469 57 13 600 3.7 — — —

1900 15365 4.1 2712562 58 15700 4.2 1901 15681 4.2
1910 17 669 4.8 3 115 1.97 59 18 200 4.9 1910 18 782 5.0
1920 20 339 5.5 3 364 $07 60 20 200 5.4 1920 20 152 5.4
1930 23 390 6.3 3 65$ 125 63 22 700 6.1 1930 22 79$ 6.1
1935 — — 3 786 $44 65 24 600 6.6 1935 25 154 £8

Taulukossa on myös esitetty peltoalan kasvu arvioituna väkiluvun
lisääntymisen perusteella. Väestötilaston mukaan saadaan peltoala
10000 asukasta kohden koko maassa seuraavaksi:

1813 51 km2
1901 58 ,,

1910 60 ,,

1920 60 ,,

1930 62 ,,

1935 66 ,,

Kuva 46.
Suomen peltoala 1 0 000 asukasta kohden.



Kuva 47.
Peltoalan, pelto+niittyalan ja pelto+
niltty+laidunalan kasvu koko maassa.
1. peltoalan kasvu 15 ¾ 10 vuo

__________

dessa, 2. = peltoalan kasvu väkiluvun
nojalla, 3. pelto +niittyalan kasvu
3 % 10 vuodessa, 4. pelto + niitty

+ laidunalan kasvu 4 ¾ 10 vuo
dessa.

Niittyalassa on sitävastoin havaittavissa laskua. Sarekkeessa ,,Pelto

+ Niitty” (taulukko 23) on taantumusta vuosina 1901—35. Jos vuo

sien 1920 ja 1929 tilastotiedot laidunmaasta lisätään, tullaan kuiten
kin nousuun. Esitettäköön kaksi vaihtoehtoa: ,,Pelto + Niitty” on

lisääntynyt keskimäärin 3 % :lla 10 vuodessa; ,,Pelto + Niitty + Lai

dun” on lisääntynyt keskimäärin 4 % : lia samassa ajassa. Arvo

20 639 km2 on kummassakin tapauksessa vuoden 1813 pinta-ala. Vuo

den 1820 lähtökohta olkoon 21 000 km2. Saadaan seuraava yhdistely:
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Kuvassa 47 on verrattu kummallakin arviomenetelmällä saatuja

arvoja. Ne käyvät varsin hyvin yhteen. Suurin ero käyrien suun

nassa on 1860-luvulla, mikä johtunee siitä, että käyrässä 1 ei tule

näkyviin suurien hallavuosien aiheuttama keskeytys kehityksessä.
2
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Taulukko 25. Viljelysalan muutokset koko maassa kaudella 1813—1935.

.. Pelto + Niitty Pelto --
Niltty 1-

Nutty kasvu 3 % Laidun kasvu 4 0/

Vuosi

km2 km2 km0 0/

(1813)
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900

(1901)
1910

(1910)
1920

(1920)
(1929)
1930

3 5T7—39

(16 087)

(12 812)

(9 594)

(5 soi)
(4957)

78

1.3

(20 639)
21000
21 630
22 279
22 947
23 635
24 344
25074
25826
26601

(2$ 493)
27399

(2$ 376)
28221

(25 953)
(27 340)
2906$

(5.5)
5.6
5.8
6.0
6.2
6.4
6.5
6.7
6.9
7.1

(7.6)
7.4

(7.6)
7.6

(7.0)
(7.4)
‘7.8

(20 639)
21000
21840
22 714
23623
24568
25551
26573
27 636
28 741

(2$ 493)
29891

(28 376)
31097

(32 333)
(31 735)
32 341

(5.5)
5.6
5.9
6.1
6.3
6.6
6.9
7.1
7.4
7.7

(7.6)
8.o

(7.6)
8.4

(8.7)
(8.5)
8.7

25
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Pinta-alat ovat esitetyt taulukossa lisäksi % : na koko maan pinta
alasta. Jos lääneittäin määrätään, miten monta prosenttia peltoalan
tulisi 10 vuodessa lisääntyä, jotta kehitys noudattaisi taulukossa 23
esitettyjä lukuja, saadaan seuraavat kasvuprosentit:

Peltoalan kasvu- Viljelysalan
prosentti. kasvu km2

Uudenmaan lääni 13 65
Turun ja Porin ,, 14 80
Hämeen ,, 13 100
Viipurin ,, 14 20
Mikkelin ,, 11 80
Kuopion ,, 14 160
Vaasan ,, 22 220
Oulun ,, 10 70

Yhdistelyyn on lisäksi merkitty koko viljelysalan keskimääräinen
kasvu eri lääneissä. Kuvassa 48 on esitetty kehitys eri lääneissä.
Peltoalan kasvu samoinkuin koko viljelysalan kasvu on Vaasan lää
nissä ollut nopeinta. Viime aikoina Vaasan läänissä peltoalan kasvu
on suhteellisesti hidastunut aikaisempaan verrattuna, kun taas Kuo
pion ja Oulun lääneissä se on tullut entistä nopeammaksi. Viime
vuosisadalla vuodesta 1830 sekä tällä vuosisadalla vuoteen 1935 saakka
peltoalan kasvu on eri lääneissä ollut seuraava:

Peltoalan kasvu.

1830—1901 1901—1935

km2 % pinta- km2 % pinta
alasta alasta

Uudenmaan lääni 1 050 9 930 $
Turun ja Porin ,, 2 170 9 1 334 5
Hämeen ,, 1 200 6 842 4
Viipurin ,, 750 2 2 026 6
Mikkelin ,, 470 2 402 2
Kuopion ,, 670 2 1 102 3
Vaasan ,, 2 900 7 1 282 3
Oulun , 390 0 1 555 1

Yhdistelyssä on vuoden 1830 peltoala otettu kuvan 47 mukaan.
Yhdistelyn mukaan tällä vuosisadalla on 35 vuodessa lisäys ollut
useimmissa lääneissä ilkimäärin saman suuruinen kuin viime vuosi
sadalla 70 vuodessa.

Pelto + Niitty-sarekkeesta (taulukko 23) havaitaan toisaalta, että
kasvu 011 ollut varsin vähäistä. Koko maan arvoissa se jää tällä
vuosisadalla melkem olemattomaksi. Peltoalan kasvu on tämän no
jalla huomattavalta osaltaan tapahtunut niittyalan kustannuksella.

Ennenkuin ryhdytään käsittelemään viljelysalassa tapahtuneitten
muutosten vaikutusta purkautumissuhteisnn, on syytä vielä tarkas
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Kuva 48
Peltoala, pelto +niittyala ja pelto +niitty
+ laidunala lääneittäin. Käyrät esittä
vät peltoalan kasvua olettamalla, että se
tapahtuu 10 vuodessa kussakin läänissä
saman kasvuprosentin mukaan (katso

tekstiä).
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tella kaskiviijelyksen osuutta viljelyksessä. Suurin osa viljellyistä
kaskirnaista lienee esitetyissä tilastoissa luettu peltoalaan kuuluvaksi,
mutta todennäköisesti osa myös niittyaiaan. Kaskiviljelyksen laajuu
desta aikaisemmin on tehty useita arviointeja, mutta ne kaikki ovat
epävarmoja (vert. 24. luku).

km2 /880 /820 /340 /880 /830 /900 /920 /740
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RHEIN (HEWINHEIMO 1915) on laskenut vuoden 1860 tienoilla Kuo
pion läänissä vuotuisten kaskien tarpeen noin 150 km2 : ksi ja jos
kaskiala on viljan kasvussa keskimäärin 2 vuotta, on koko viljelyksessä
oleva ala n. 300 km2. HEIKINHEIMo arvioi kaskista vuosittain saatu
jen viljasatojen nojalla Kuopion läänin kaskialan v. 1878—80 välillä
60 km2 : ksi. Koko maassa hän arvioi viljan kasvussa olleen kaskialan
eri vuosikymmeninä seuraavaksi:

Viljaa kasvava kaskiala Suomessa.

Vuosi km2 O/ peltoalasta
1870 1 000 10.0
1880 242 2.;
1890 346 2.o
1900 154 1.0
1910 76 0.4

Yhdistelyssä on myös verrattu kaskialoja taulukon 24 peltoaloihin.
Virallisen tilaston mukaan on viljelty kaskiala ollut vv. 1910 ja

1929 seuraava:

1910 1929

ha % pelto- % pelto
alasta alasta

Uudenmaan lääni 125 0.1 — —

Turun ja Porin ,, 259 0.1 — —

Hämeen ,, 257 0.1 — —

Viipurin ,, 2 223 0.9 473 0.2
Mikkelin ,, 2 678 2.3 637 0.6
Kuopion ,, 2 390 1.8 664 0.4
Vaasan ,, 391 0.1 142 0.o
Oulun ,, 47 0.o 96 0.0
Koko maa $370 0.4 2012 0.o

Kuopion läänissä saadaan kaskialan osuus peltoalasta RHEINin,

HEmiNHEIM0N (1915) sekä taulukon 4 tietojen nojalla:

v. 1860 44%
v. 1880 7%

Kuten sanottu, edelläesitetyt tiedot ovat epävarmoja ja etenkin
Kuopion lääniä koskeva vuoden 1860 arvo näyttää suhteettornan suu
relta. Tiedot osoittavat joka tapauksessa, että viime vuosisadan puoli
välin tienoilla huomattava osa peltoalasta, etenkin Keski- ja Itä-
Suomessa on ollut kaskiviljelystä. Tämän viljelystavan merkitys
moninkertaistuu sen kautta, että samalla paikalla viljelystä harjoitet
tiin vain n. 2 vuotta, minkä jälkeen siirryttiin alueella ja raivattiin
se aukeaksi. Metsien määrässä tapahtuneita muutoksia ja niiden vai-
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kutuksia käsiteltäessä on tarkasteltu lähemmin, kuinka laajalti kaski-
viljelyksellä hävitettiin metsämaita. Tässä on vain syytä todeta, että
peltoalassa tapahtuneissa muutoksissa ei tule näkyviin se osa kaski-
kiertoa, joka jätetään uudelleen metsittymään, mutta jolla purkau
tumissuhteita silmälläpitäen on muutamia vuosia senjälkeen, kun vii-
jan viijelys siinä on lopetettu, samanlainen vaikutus kuin viljaa kas-
vavalla kaskialalla.

Edeiläolevasta yhdistelystä käy myös ilmi, että kaskiala on vähen
tymistään vähentynyt tällä vuosisadalla ja sen osuus nykyään on
merkityksettömän vähäinen.

Edellä jo mainittiin, että peltoalan kasvu on ilmeisesti osaltaan
tapahtunut niittyalan kustannuksella. Tämä merkitsee sitä, että uudis
raivauksilla ei sanottavassa määrässä ole hävitetty kasvavia metsä
maita, kaskiviljelyksiä lukuunottamatta. Varsinkin tällä vuosisadalla
näin on ollut asianlaita sitäkin suuremmalla syyllä, kun suoviljelyk
sun on kiinnitetty entistä suurempaa huomiota soihin kohdistuneen
tutkimuksen ja järjestyneen valistustoiminnan (mm. Suomen Suovil
jelysyhdistyksen) ansiosta ja viljelyksiä raivattu aukeille tai huonossa
metsänkasvussa oleville soifio. Saatavissa, ei ole tarkkaa. tietoa siltä,
miten suuri osa nykyään raivattavista viljelysmaista sijaitsee suo-
mailla, mutta hyvin ylimalkaisen arvion mukaan suoviljelyksien osuus
uudisviljelyksistä on lähes 50 % 1). Tosin paikka pakoin raivataan
kasvavia korpi- ja metsämaita suhteellisen runsaastikin, mutta ylei
sesti arvosteltaessa ja purkautumissuhteita silmälläpitäen, näillä ei
liene sanottavaa merkitystä.

Kuten jo aikaisemmin on esitetty, raivattaessa peltoja jo entises
tään aukeana olevalle alueelle, toimenpiteen vaikutus rajoittuu pää
asiassa samanluontoiseksi kuin ojituksen vaikutus ja muuttaa vähem
män purkautumissuhteita kuin jos kysymyksessä olisi metsän kas
vussa olevan alueen raivaus. Vaikutus on osaksi tulvia suurentava
ja osaksi niitä pienentävä, riippuen peltojen suhteellisesta määrästä,
niitten asemasta, maaperän läpäiseväisyydestä ja muista vesien vir
tailunopeuteen vaikuttavista tekijöistä.

Mitä tulee maaperän läpäiseväisyyteen, se vaihtelee maan eri osissa,
mutta myöskin pieniä alueita tarkastettaessa melkoisesti. Parhaat

1) Maatalousseurojen Keskusliiton XXII edustajakokouksen ohjelmassa (1939)
olleessa alustuksessa, joka koski maan käyttöä maatalousmaaksi ja metsäksi, mai
nitaan mm., että pienemmillä viljelmillä on uudisraivauksista ollut koko maassa

peltoa, kov. maa 908 km2
suo 963 ,,

laidunta 226
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viljelysmaamme ovat savipitoisia maita ja verrattain vaikeasti läpäi
seviä. Tällaisissa maissa ojituksen virtailua jouduttava vaikutus voi
tulla huomioonotettavaksi tekijäksi. Mutta myöskin helposti läpäi
sevillä maalaj eilla tavataan runsaasti peltoja.

Sellaisia peltoja, joissa ojitusta ei kaivata lainkaan niiden läpäise
väisyyden vuoksi, on arvioitu olevan n. 10 % maan peltoalasta. Täl
laisilla alueilla viljelykseenoton vaikutus purkautumista jouduttavana
tekijänä jäänee vähäiseksi.

Salaojitettuja alueita on Suomessa nykyisin n. 4 % koko pelto-
alasta. Salaojitus yleensä tasoittanee tulvia, mutta koko maan olo-
suhteet huomioonottaen salaojitettuja alueita on vielä niin vähän,
että niillä ei ole tulvailmiössä sanottavaa merkitystä.

Taulukon 23 mukaan suhteellinen peltoala koko maassa on vain
n. 7 % .

Tämä määrä on siksi vähäinen, että sen mukaan, mitä aikai
semmin on esitetty, sillä ei voine olla tulvia lisäävää vaikutusta ala-
puolella sitäkään suuremmalla syyllä, kun pellot sijaitsevat yleensä
vesistöjen varsilla ja alajuoksulla. Etenkin maan sisä- ja pohjois-
osissa peltoalan vähäisyyden vuoksi niiden vaikutus tulvia lisäävänä
tekijänä voitaneen sivuuttaa. Sensijaan maan etelä- ja lounaisosissa
olosuhteet ovat hieman toisenlaiset, etenkin Uudenmaan ja Turun ja
Porin lääneissä. Näissä lääneissä on nykyisin viljelysala yli 20 % koko
läänin pinta-alasta ja onkin niissä jo suurin piirtein koko viljelykseen
kelpaava alue tehty pelloksi. Kun vii jelysala ei ole jakaantunut tasai
sesti läänin koko alueella, voidaan pitää todennäköisenä, että niissä
osissa lääniä, missä viljelys on keskittynyt laajoiksi yhtenäisiksi lakeuk
siksi, on paikka paikoin sivuutettu pellon ja metsän keskinäisen suhteen
optimiarvo, ja siitä alkaen peltoalan lisäys on voinut kärjistää ala-
puolisen vesistön tulvatilannetta. Näin on asian laita sitäkin suu
remmalla syyllä, kun näissä lääneissä parhaat viljelyslakeudet ovat
yhtenäisiä savialueita, joissa vesien pintavirtausta tapahtuu runsaasti.
Sitäpaitsi näissä lääneissä vesistöjen järviprosentti on suhteellisen
})iem, niin että varastoaltaita, ylivesi-aaltojen tehokkaimpia tasoit
tajia on vähän, jolloin muiden tekijöiden suhteellinen vaikutus kas
vaa. 1\iutta toisaalta näissä lääneissä peltoalan kasvu on tapahtunut
suhteellisesti suuremmassa määrässä niittyalan kustannuksella kuin
muissa lääneissä.

Vaikkakin viljeiys- ja eritoten peltoalassa tapahtuneet muutokset
näin 011011 eivät ole yleensä voineet asiallisesti kärjistää tulvatilannetta
huomattavissa määrin, ne kuitenkin epäilemättä ovat myötävaikutta
neet yleiseen käsitykseen tällaisesta kärjistymisestä. On nimittäin
pidettävä mielessä, että viljelykseen yleensä on otettu suhteellisen
alavia maita, joissa tulvat esiintyvät, ja joissa ne tulevat sitä var
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memmin otetuiksi huomioon, kuta merkityksellisempää omistajalle nii
den peittämä a1a on. Näin ollen on ymmärrettävissä, että jonkun
alueen tulviin ei aikaisemmin, tämän ‘alueen ollessa niittymaata tai
metsärnaata, ollenkaan kiinnitetty huomiota, jota vastoin sen jäi-
‘keen, kun alue on otettu viljelykseen, siellä esiintyneistä — itse asiassa
lukuisuuteen ja korkeuteen nähden samankaltaisista — tulvista on

olemassa sangen tarkat tiedot, joista seurauksena on erheellinen käsi
tys tulvien lisääntymisestä. Tällainen erheellinen käsitys viljelyksen
vaikutuksesta tulvamääriin saa tukea siitä tosiseikasta, että viljelyk
seen ottaminen yleensä tietää pohjaveden alenemista ja niin myös
turve- ja liejumailla maanpinnan painumista. Seurauksena siitä on,
että vesimäärään nähden samansuuruinen tulva voi viljelykseen ote-
tulla alueella peittää suuremman alan kuin samalla alueella ennen
viljelykseen ottoa. Tästä merkityksellisestä seikasta komitea tekee
lähemmin selkoa 32. luvussa.

26. Soitten määrä ja siinä tapahtuneet muutokset.

Aikaisemmin on kuvattu soitten vaikutusta vesien virtailusuhtei
sun. Seuraavassa selostetaan soitten esiintymistä maassamme nykyään
ja tarkastellaan, missä määrin niissä viime aikoina on mahdollisesti
tapahtunut sellaisia muutoksia, joilla olisi vaikutusta tulvien lisään
tymiseen.

Suomen suoalasta on tämän vuosisadan aikana tehty useita yhteen
vetoja, jotka hieman eroavat toisistaan. Aikaisemmat yhteenvedot
perustuivat karttoihin merkittyjen suoalojen nojalla tehtyihin laskel
miin. Tarkempana voitaneen kuitenkin pitää valtakunnan metsien
linja-arvioimisen yhteydessä saatuja tuloksia. Kun viimeisestä linja
arviosta yhteenvedot eivät vielä ole valmistuneet, tehdään seuraa
vassa selkoa aikaisemman, vv. 1921—1924 suoritetun arvion tuloksista
Y. ILVESSÄLON (1930) mukaan.

Maamme soitten pinta-ala on 118 $85 km2 eli 34.o % maamme
kokonaispinta-alasta. Jos varsinaisiin soihin vielä lisätään niityiksi ja

pelloiksi raivatut turvemaat, kohoaa suomaitten pinta-ala 122 665

km2 : ksi, mikä vastaa 35.z % maan kokonaispinta-alasta. Maamme

onkin maailman suorikkaimpia maita.
Vertauksen vuoksi mainittakoon, että soita on maan kokonaispinta

alasta Ruotsissa 20—24.4 %, Norjassa 4.2 %, Tanskassa 2.3 %, Sak

sassa 6.5 % ja Ranskassa 0.i %.
Läänittäin jakaantuvat suot seuraavalla tavalla:
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Ahvenanmaan maakunta 7.1 %
Uudenmaan lääni 8.z %
Hämeen ,, 16.0 %
Mikkelin ,, 16.5 ¾
Turun ja Porin ,, 19.5 %
Viipurin ,, 23.e ¾
Kuopion ,, 32.8 %
Vaasan ,, 40.9 %
Oulun ,, 43.5 ¾

Yhteenvetoja on laadittu myös LINK0LÄN esittämää viljavuusalue
ryhmitystä noudattaen. Alueet ja niillä olevien soitten suhteellinen
määrä ilmenee taulukosta 26 ja kuvasta 49. Taulukossa on lisäksi
esitetty, kuinka suuri osa soiden alasta on korpia, rämeitä, nevoja
ja muita ryhmiä.

Taulukko 26. Soiden esiintyminen ja jakaantuminen eri tyyppiryhmien kesken.

Viljavuusalueen Soita Soiden alasta on
koko
maa- —

alasta . muita
N:o Ii fm korpia rarneita nevoja ryhmiä

1 Lounais-eteläinen rannikkoalue 11.5 34.8 40.8 12.o 12.4
II Kaakkoiset rannikkotienoot 15.9 29.6 38.8 6.8 24.8

III Etelä-Häme 13.6 45.5 40.2 4.7 9.6
IV Etelä-Savo 16.1 28.0 51.2 6.1 14.7
V Pohjanmaan rannikkotasanko 47.7 17.9 55.4 17.2 9.5

VI Suomenselän vedenjakajaseutu 49.4 16.5 61.5 16.7 5.3
VII Sisä-Suomen järvialueen pohjoispuo

usko 25.1 36.4 45.0 8.4 10.2
VIII Raja-Karjala 44.3 25.8 57.7 14.2 2.3

IX Kainuun alue 50.4 13.2 57.3 26.0 3.5
X Perä-Pohjola 57.1 28.0 50.4 19.5 2.1

XI Kuusamon alue 33.8 16.6 47.3 29.8 6.3
XII Etelä-Lappi 46.2 16.0 55.4 27.3 1.3

XIII Pohjois-Lappi 27.1 6.2 64.8 28.6 0.4

Runsaimmin on soita Pohjanlahden ranta-alueella. Myöskin Kai
jalassa, Laatokan pohjoispuolella on suorikas alue. Viihimmin soita
on maan lounais- ja eteläosassa.

Soiden esiintyminen oii ;‘iippuvainen monista eri seikoista, kuten
ilm astosta, maan laadusta, maanpinnan kaltevuussuhteista ja myös
kin vesien virtailusuunnasta maan kohoamiseen nähden. Soiden
jakaantuminen eri tyyppiryhmiin riippuu huomattavalta osaltaan
siitä, minkä suoyhdistymän alueesta on kysymys. Eritoten nevoja,
joilla kuten aikaisemmin on esitetty todennäköisesti on suuremmassa
määrin kuin muilla suotyypeillä tulvia lisäävää vaikutusta, on maan
pohjoisosissa runsaasti, melkein poikkeuksetta yli 20 % kaikista soista.
Kun suhteellinen suoala myös maan pohjoisosassa on yleensä suu
rempi kuin eteläosassa, tulee soiden mahdollinen tulvia lisäävä vai-



kutus kysymykseen lähinnä maan pohjoisosassa ja Pohjanlahden ran

nikolla.
Komitean tehtävää silmälläpitäen on syytä erittäin kiinnittää huo

miota siihen, missä määrin soistumista on tapahtunut viime aikoina
ja missä määrin sitä edelleen tapahtuu. Komitea pyysi asiasta lau
suntoa prof. 0. J. LUKKALALTÄ, mutta hän ei katsonut voivansa sitä

antaa. Koetamme seuraavassa selostaa tärkeimpiä niistä tuloksista,
joihin tutkijat erikoisesti Ruotsissa ja meillä ovat soistumisilmiötä
selvittäessään tulleet.
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Kuva 49.

Soiden määrä maan eri osissa (Y. ILVESSAL0N mukaan)

3577—39 26
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Soiden syntymisessä eroitetaan tavallisesti kolme luokkaa: vesien
umpeenkasvu, tulvamaiden soistuminen ja metsämaiden soistuminen.

Vesien umpeenkasvu tapahtuu joko pintamyötäisesti, so. aallokolta
suojatuissa lammissa sammal alkaa kasvaa reunoilta veden pinnalla
ja muodostaa siten kasvualustan muillekin kasveille ja lampi täyttyy
vähitellen, taikka siten, että lieju ja muta laskeutuvat pohjalle ja näin
lisääntyvän muun kasvullisuuden kanssa täyttävät järven. On laskettu,
että esim. Keski-Pohjanmaan soista vain noin 5 % on näin muodos
tuneita (BACKMÄN 1919) . Nykyään tällä soistumistavalla lienee suh
teellisen vähäinen merkitys soiden synnyssä.

Tulvamaiden soistuminen tapahtuu siten, että jokien ja purojen
tulviessa vesi jää pitkiksi ajoiksi tulvan laskettuakin painannekohtiin,
kun maa on huonosti läpäisevää. Näihin ilmestyy erilaisia sammalia,
ensi kädessä karhunsammalta, joka itsekin muodostaa turvetta sekä
valmistaa suotuisia kehitysmahdollisuuksia valkosammalille. Sellais
ten vesistöjen varsilla, jotka kuljettavat mukanaan suuret määrät lie
tettä, soistuminen ei ole erikoisen aktiivista, sillä liete tappaa sam
maleen.

Tulvamaiden soistumiseksi voidaan lukea myös alavilla merenran
noilla tapahtuva soistuminen maiden vapauduttua veden alta. Äla
ville rannoille syntyy aluksi turveperäisiä niittyjä, jotka ennen pitkää
muuttuvat varsinaisiksi soiksi. Esim. laajat Limingan niityt ovat
melkein kauttaaltaan ohutturpeista maata, eräissä poukamissa ja
niittyalueen korkeammissa osissa on jo varsinaista suotakin. Soiden
runsaus lähellä meren rantaa myös osoittaa, että tämä meren ran
tojen suoraan tai niityn välityksellä tapahtuva soistuminen on sangen
yleistä. Mahdollisesti jo tässä vaiheessa varsinkin Pohjanmaalla on
useassa tapauksessa soistuminen päässyt alkuun. Tässäkin on syytä
kiinnittää huomiota maan kohoamisen vaikutukseen. Maamme etelä-
rannikolla, jossa maan kohoaminen ei huononna vesien virtailusuh
teita samassa määrin kuin Pohjanmaalla, merenrantasoita on vä
hemmän.

Tulvamaiden soistuminen voi aikojen kuluessa ulottua yhä laajem
mille alueille, jos syystä tai toisesta tulvissa tapahtuu lisääntymistä.
Tällaista voivat aiheuttaa purkautuvien vesimäärien lisääntyminen
tai uoman vedenj ohtokyvyn huononeminen.

Viimeksimainituista komitea tahtoo erittäin kiinnittää huomiota
niaanpinnan kohoamisen vaikutukseen. Sellaisissa vesiväylissä, missä
maan kohoaminen on suurempaa vesistön alajuoksulla kuin yläjuok
sulla, veden virtailusuhteet jatkuvasti huononevat ja tulvat lisään
tyvät. Vaikka tämä kehitys on suhteellisen hidasta, se voi kuitenkin,
kun otetaan huomioon, että soiden muodostumiseen on kulunut tu
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Maankolioaminen (numerot 0—9 kaavamaisesti esitettyj en isobaasien kohdalla tar
koittavat maan kohoamista desimetreinä vuosisadassa) merkitsee veden valumis

suhteiden huononemista mustilla alueilla.

Kuvassa 50 on esitetty kartta niistä alueista, joissa maan kohoa
minen tapahtuu vesistöjen virtailusuhteita huonontavasti (RENQvIST
1936 a). Jos tätä verrataan kuvaan 49, havaitaan, että juuri niillä

seuduilla, missä vesien virtailusuhteet maan kohoamisen johdosta huo
nonevat ja maat ovat tasaisia, suhteellinen suoala on myös suurin.
Mm. juuri Koitajoen tulva-alueiden runsaat suot ovat osaltaan vai
kuttamassa suureen suhteelliseen suoalaan Laatokan pohjoispuolella.

hansia vuosia, tapahtua samalla nopeudella kuin soiden kasvu. Niinpä
esimerkiksi Koitajoella, jonka purkautumissuhteita komitea on tutki
nut (Liite 4), voidaan todeta, että veden pinta Nuorajärven etelä-
päässä kohoaa ympäröiviin maihin verrattuna n. 1.o m tuhannessa
vuodessa. Koko Koitajoen lähiympäristö antaa myös tukea siihen,
että maankohoamisella on ollut vaikutusta soistumiseen.

Kuva 50.

1
•ic.—. LJ
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Tällainen suoalan lisääntyminen tapahtuu useimmiten metsärnaiden
kustannuksella j a luetaan metsämaiden soisturniseksi.

Metsärnaiden soistumista oletetaan yleisesti tapahtuvan seuraavasti:
Laihoilla kangasmaillia ilmestyy painannekohtiin valkösammaliaikkuja,
jotka leviävät laajemmalle, kunnes koko maan pinta on yhtenäisen
rahkasammaliston peitossa. Tämä kasvaa korkeutta, puut rupeavat
kärsimään hapen puutetta sekä alkavat kuivua ja keloutua. Aluksi
muodostuu kangasräme, siitä edelleen räme ja neva. Paremmilla
metsämailla ilmestyy eräiden valkosammallajien (Spagnum Girgen
sohnii ym.) ohella notkelmiin karhunsammalta ja eräitä korkeampia
kasveja. Näin alkaa turvemuodostus ja alueen kehitys korpityypin
suoksi.

Metsämaiden soistumisen syistä mainittakoon:
1) Purojen tukkeutuminen sekä järvien ja lampien vedenpintojen

nousu huonontuneen vedenjohtokyvyn vuoksi, mikä voi aiheu
tua lietteen ja puiden laskeutumisesta uomaan, maankohoami
sesta ym., ja lisäksi runsasvetiset lähteet.

2) Pintavesien pysähtyminen notkelmiin.
3) Pohjavesien kohoaminen metsän paljaaksihakkuiden, kulojen

ym. johdosta.
4) Soiden korkeuskasvusta aiheutuva soiden leveneminen ja suo-

vesien valuminen metsämaille.
5) Soistuttamiskasvien valtaan pääsy, mitä mm. maan routaantu

minen voi edistää.
Metsämaiden jatkuva soistuminen herätti huolestumista Ruotsissa

viime vuosisadan lopulla ja tämän vuosisadan alussa. Jatkuvan sois
turnisen todisteena pidettiin mm. sitä, että soilla erittäinkin pohja-
maan rajassa löytyy runsaasti puujätteitä ja että suomaitten reu
noilla kovillakin metsämailla esiintyy valkosammalläikkiä alkavan sois
tumisen ensimmäisinä merkkeinä. LuNDSTRöM (1895) katsoi soistumi
sen riippuvan ensi kädessä siitä, että maan pinnalle humuskerrokseen
ja kasveihin pidättäytyy ja imeytyy sade- y. m. vettä, iuikä edistää
valkosammalten kehittymistä. ÄF ZELLN edellytti, että soistumista
aiheutuu huomattavassa määrässä metsien hakkuiden, metsäpalojen
ym. johdosta, sillä pohjaveden pinta kohoaa tällöin, mitä mm. Venä
jällä suoritetut tutkimukset pohjaveden korkeudesta metsämailla ja
aukeilla vahvistivat. Soistumisen ehkäiseiniseksi suositeltiin ryhdyt
täväksi suojeluojitukseen, jotta maa ,,ei muuttuisi suurelta osalta erä
rnaaksi.”

Ruotsin metsäkoelaitoksella ryhdyttiin tämän vuosisadan alussa
mm. RESSELMANNin toimesta suorittamaan metsämaiden soistumista
koskevia tutkimuksia. Nämä kohdistuivat maan vesisuhteisiin, tur
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vetta muodostavien kasvien levenerniseen soistnvilla kangaslaiteilla ja
näiden kasvien riippuvaisuuteen maalajista ja kosteussuhteista. Tut
kimuksissaan HESSELMANN tuli siihen tulokseen (1909, 1917), että sois
tuminen ei enää nykyisin ole kovin nopeaa. Tämä kanta on saanut
yleistä kannatusta Ruotsissa ja sellaisetkin, jotka aikaisemmin uskoi-
vat metsämaiden nopeaan soistumiseen (voN Post 1906 ja 1927) , ovat
yhtyneet HESSELMANNin kantaan.

MALM5TRöM (1931), joka on laatinut viimeisen yhteenvedon Ruotsin
metsäkoelaitoksen tätä kysymystä koskevista tutkimuksista, on myös
tullut siihen tulokseen, että kovien metsämaiden soistumisvaaraa ei
yleensä enää mainittavammin ole Pohjois-Ruotsissakaan, mikäli ei
esiinny sellaisia tekijöitä, jotka aiheuttavat pohjavedenpinnan kohoa
mista. Tällaisina tekijöinä hän esittää ilmastomuutokset, metsien pal
jaaksihakkuut ja metsäpalot sekä vedenjohtokyvyssä tapahtuneet muu
tokset ja niiden aiheuttaman suon leviämisen sivullepäin. Havain
noilla, joita on suoritettu valkosammalten levenemisestä sellaisissa
paikoissa, missä soistuminen näyttää olevan intensiivistä, on todettu,
että jos toisaalla tapahtuu sammalyhdyskunnan levenemistä toisaalla
tapahtuu häviämistä, niin että kokonaisalaan nähden on suurelta
osalta olemassa tasapainotila. Myöskin kuusen siitepölyrajaan perus
tuvat tutkimukset hänen käsityksensä mukaan osoittavat, että suoala
kuusen maahan saapumisen jälkeen, joka on tapahtunut n. 3 500—
4000 vuotta sitten, on vain suhteellisen vähän laajentunut. Kuu
sen siitepölyrajan nojalla määrättyä suoalaa voidaan sitäpaitsi pitää
ainoastaan silloisten soiden minimialana, sillä siitepöly säilyy vain
kosteassa suossa, ja soiden laiteilla on voinut olla laajoja alueita,
joita ei siitepölytutkimuksissa saada näkyville. Näissä turvekerroksen
vahvuus on voinut nousta 20 cm : iin. Nykyäänkin voidaan todeta,
että kasvavien metsämaiden humuskerroksesta puuttuvat siitepöly
hiukkaset käytännöllisesti katsoen täydellisesti paitsi sinä vuoden-
aikana, jolloin puut kukkivat.

Suomessa myös monet tutkijat ovat käsitelleet soistumisilmiötä.
Metsämaiden soistumiseen ovat kiinnittäneet huomiota mm. N0RRLIN,

CÄJÄNDER, H0MN, BAcKMAN, ÄuER ja LUKKALA.

BAcKMANin (1919) tutkimusten mukaan n. 95 % Keski-Pohjan

maan soista kuuluu soistuneisiin metsämaihin. Hän on esittänyt mm.

lukuja suoalan määrästä eri korkeudella merestä Pohjanmaalla. Suota

on maa-alasta:

0— 50 metriä merenpinnan yläpuolella 41.9 %
50—100 ,, ,, 48.s %

100— ,, ,, 53.1 %
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Ko. alueella maa kohoaa n. 0.8—0.9 rn sadassa vuodessa. Ensirn
mäisessä ryhmässä maa on siis keskimäärin ii. 3 000 vuotta vanhaa ja
toisessa ryhmässä 8 000—9 000 vuotta.

Tässä voidaan olettaa, että suhteellisen suoalan lisääntyminen kor
keammille alueille tultaessa johtuu maan jatkuvasta soistuinisesta.
Tällöin edelläolevassa yhdistelyssä havaittavat erot kuvastaisivat sois
tumisen nopeutta. Toisaalta paikallisilla eroavaisuuksilla voi myös
olla vaikutusta.

Yhdistelyssä kiintyy erityisesti huomio merenranta-alueen runsaa
seen suomäärään. Jos paikallisia eroja ei esiintyisi ja soistuminen
olisi jatkunut muuttumattomalla nopeudella, tulisi ylävämmissä vyö
hykkeissä suoalan olla huomattavasti runsaamman kuin se todellisuu
dessa on.

Merenranta-alueiden nopean soistumisen ovat todenneet myöskin
KUJALA ja ÄAIuo. LuiuIA (1933), joka on kohdistanut tutkimuk
sensa erikoisesti siihen, miten nopea soistuminen nykyisin on, on suo
rittanut useilla soilla kartoituksia kuusen siitepölyrajan perusteella
soiden laajuudesta kuusen tulon aikana. Lisäksi hän on kiinnittänyt
huomiota soiden pintaturpeen korkeuskasvuun määräämällä sen tiet
tyinä vuosina sattuneista metsäpaloista aiheutuneiden hiili- ja tuhka
kerrosten turpeeseen hautautuneisuuden mukaan. Myös hän on sel
vitellyt soistumisen kulkua vertailemalla eri aikoina suoritettujen kar
toitusten perusteella suoalojen laajuutta. SAARINEN (1933) on selvi
tellyt pintaturpeen korkeuskasvua männyn taimien hautautuneisuu
den perusteella samanaikaisesti LUKKALAN tutkimuksessa esiintyvillä
soilla. Tutkimustensa tulokseksi LUKKALÄ on saanut, että soistuminen
on yhä vielä erittäin intensiivistä ja että sen kulussa ei ole havaitta
vissa heikkenemistä. Erittäinkin metsäpalot ovat omiaan sitä edistä
mään ja turpeen nopean korkeuskasvun vuoksi suoala leviää jatku
vasti ympäristöön. Kuusen siitepölyrajaa koskevien tutkimusten no
jalla hän on tehnyt johtopäätöksen, että maan eteläpuoliskossa kaikki
keskimäärin 1.o—1.s m paksuturpeiset suot ovat muuttuneet soiksi
vasta kuusen tulon jälkeen, joka täällä on tapahtunut 4 500—6 500
vuotta sitten. Pohjois-Suomessa, jonne kuusi on saapunut paljon
myöhemmin, 2 000—3 500 vuotta sitten, ainakin kaikki korkeintaan
0.5 in paksuturpeiset suot ovat kuusen tulon jälkeen syntyneitä.
Tämän mukaan maan eteläpuoliskossa olisi 49—59 % koko suoalasta
ja pohjoispuoliskossa 35 % koko suoalasta syntynyt kuusen tulon
jälkeen.

Edellä selostettujen tutkimusten nojalla näyttää todennäköiseltä,
että soistumista jatkuvasti tapahtuu eritoten sellaisilla merenranta
alueilla, jotka ovat verrattain myöhään nousseet merestä. Näin on
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asian laita mm. Pohjanlahden rannikolla. Sensijaan niillä alueilla,
jotka ovat jo kauan sitten nousseet merestä — esiin. alueilla, joiden
korkeus meren pinnasta on enemmän kuin 50 m — tutkimustulokset
eivät ole yhdenmukaisia, vaan soistumisnopeuden selvittely vaatii lisä-
tutkimuksia.

Mitä siihen tulee, onko soistumisella ollut sellaista nopeutta, että
se voisi olla syynä ,,vesistöissämme uusiutuvien tulvien lisääntymi
seen” viime aikoina, komitean mielestä tämä ei ole mahdollista. Jos
esim. metsämaiden soistumista olisi tapahtunutkin, metsämaat aluksi
olisivat muuttuneet metsää kasvaviksi soiksi, jotka purkautumissuhtei
siinsa nähden ovat verrattavissa koviin metsämaihin. Mikäli metsää
on soisturnisen kautta voinut jossain määrin tuhoutua, sen on kor
vannut viime vuosisadalla kaskimaiden metsittyminen, kuten aikai
semmin on osoitettu. Tällä vuosisadalla tapahtuneen soistumisen vai
kutus tulviin voitaneen ilman muuta merkityksettömänä syrjäyttää.

D. Tulvien riippuvaisuus vesiväylien ominai
suuksista ja ranta-alueiden korkeussuhteista

sekä näissä tapahtuneet muutokset.

27. Vesiväylän vaikutus vedenkorkeuteen.

Vedenkorkeuteen vaikuttavat paitsi virtaavat vesimäärät myös
vesiväylän ominaisuudet, kuten muoto ja koko, putoussuhteet, pohjan
laatu, tilapäiset esteet jne.

Mitä suurempi vedennopeus on, sitä pienemmän tarvitsee poikki
leikkauksen olla, jotta sama vesimäärä mahtuisi kulkemaan uomassa.
Vedenpinta voi siis vedennopeuden kasvaessa alentua ja tulvamahdol
lisuus pienentyä, vaikka uoma muutoin pysyy muuttumattomana.
Useat tutkijat esittävät vedennopeuteen vaikuttavina tekijöinä veden-

veden poikkipinnan alapinnan putouksen hydraulisen sateen = --.poikkipuman marka piiri
ja hankausluvun (CHEZY, GÄNGUILLET, KUTTER, BÄzIN, K0zENY,
BÄYERHÄUS, F0RCHHEiMER jne.). Hankauslukuun vaikuttavina teki
jöinä on hydraulisen säteen ja vedenpinnan putouksen lisäksi esitetty
erikoisia uoman laadusta riippuvia hankauskertoimia. Toiset tutkijat
taasen hylkäävät hankausluvun käyttämisen ja hydraulisen säteen
asemesta ovat valinneet veden keskisyvyyden (SIEDEK, HERMÄNEK,
MÄTÄKIEVITz, 0-RÖNER jne.). Kaikissa näissä teorioissa on yhteistä se,
että vedenpinnan putouksen ja uomiin syvyyden määrättyyn rajaaa
saakka kasvaessa vedennopeus lisääntyy. Syvä ja kapea uoma on
siis yleensä vedenvirtaukselle edullinen. Mutta toisaalta leveässä
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uomassa vedennousu aikaansaa suuren poikkipinnan lisäyksen, joten
tällaisessa uomassa vesimäärävaihtelut saavat olla suuria ilman, että
ne aiheuttavat suuria vedenkorkeusvaihteluita. Suurien vesimassojen
virratessa vähäinenkin putous aikaansaa suuremman vedennopeuden
kuin pienien vesimäärien ollessa kyseessä. Suurilla vesiväylillä saa
vat myöskin (absoluuttiset) vesimärät lisääntyä huomattavasti enem
män kuin pienillä vesiväylillä, jotta sama vedennousu aikaansaadaan.

1 Uittarnonjoki, Leppäkoski
2 Niemisjoki, Niemisvesi
3 Haavistonjoki, Juupajoki
4 Puutikkalanvirta, Kukkiajärvi
5 Putaanjoki, Koski
6 Kilpeenjoki, Runolampi
7 Köyliönjoki, Voitoinen

Purkautumiskäyrissä on 1 m3/s : n vesimäärä asetettu samaan
asteikkokorkeuteen. Kuten kuvasta käy ilmi, käyrät eroavat toisis
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Kuva 51.
Eri muotoisia purkautumiskäyriä (katso tekstiä).

Osoitukseksi siitä, miten sama vesimäärän muutos voi aiheuttaa eri
vesiväylillä erilaisia vedenkorkeusvaihteluita, on kuvassa 51 esitetty
eräitä hydrografisen toimiston ja maataloushaliituksen tekemien mit
tausten nojalla piirrettyjä purkautumiskäyrhi, jotka kuvaavat veden-
korkeuden ja vesimäärän välistä suhdetta. Vesistöt sekä niiden sade-
alueiden pinta-alat ja jirviprosentit ovat:

$adealue
km2

1 035
245
365
$65

Järvi 0/

4
11

6
19

94 1
116 1
195 7
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taan huomattavasti ; esiin. vesirnäärän lisääntyminen 1 m3 : stä 10
rn3 : iifl sekunnissa aikaansaa Uittamonjoessa vain 35 cm : ii veden-
nousun, kun sama vesimäärän lisäys Köyliönjoessa nostaa vettä 150 cm.

Pienillä vesiväylillä, kuten esim. Vihtjärvenojassa Vehmaalla (sade
alue 29 km2, josta järviä 3 % ) rIIttää jo 2 m3 : n vesimäärän lisäys
sekunnissa aikaansaamaan 150 cm : n vedennousun. Suurilla vesiväy
lillä, kuten esim. Vuoksessa, vastaavan vedennousun aikaansaamiseksi
tarvitaan normaalisissa olosuhteissa aina 450 m3/s vesimäärän lisäys.

Uoman vedenjohtokyvyssä voi tapahtua sekä pysyviä että tila
päisiä muutoksia. Pysyviä muutoksia syntyy vesiväylän perkausten,
luiskien sortumisen ja syöpymisen, uoman liettymisen ja kasviston
aiheuttaman uoman täyttymisen sekä uomaan tehtyjen rakenteitten,
kuten patojen, siltojen, uitto- ja kalastuslaitteiden ym. johdosta.
Maankohoamisen aiheuttamat putouksen muutokset ovat myös paikka
paikoin meillä huomioonotettavia tekijöitä vesiväylän vedenjohto
kyvyn muutoksiin. Tilapäisiä muutoksia tapahtuu jääesteiden, kas
viston, keinotekoisen padotuksen ym. vastaavanlaisten esteiden joh
dosta.

Seuraavassa käsittelemme vesiväylien perkausta, uoman syöpymistä
ja täyttymistä, jäitten aiheuttamaa patoutumista ja keinotekoista
padotusta. Myös ranta-alueiden korkeussuhteissa voi tapahtua muu
toksia. Tätä käsitellään 30. luvussa.

28. Vesiväylien perkaukset.

Vesiväylän perkaukset vähentävät tulvia yläpuolella. Vähennyksen
määrä on suoranaisesti riippuvainen perkauksen suuruudesta. Per
kauksen suuruus sellaisissa hankkeissa, jotka suoritetaan erikoisesti
tulvien poistamista silmälläpitäen, riippuu useimmiten hankkeen kan
nattavaisuudesta. Sellaisten lyhytaikaisten, varhaisten kevättulvien,
joita on odotettavissa esim. kerran kymmenessä vuodessa, poistaminen
vesiväylää perkaamalla voi tulla monin verroin kalliimmaksi kuin
saavutettava hyöty. Tällöin perkaus suunnitellaan niin, että suu
rimmat tulvat voivat hetkellisesti nousta alueelle.

Vähäiselläkin perkauksella voidaan saavuttaa huomattava hyöty,
paitsi tulvien lukuisuuden pienenemisen vuoksi myös senjohdosta, että
tulvien kestävyysaika lyhenee. Äikaisemmin on jo käsitelty suoritet
tuja perkaustöitä (23. luku) ja tällöin on käynyt ilmi, miten suu
ressa määrin perkaukset ovat viime aikoina lisääntyneet. Tämä on
aiheuttanut tulvien vähenemistä ja paikka paikoin ne ovat perkausten
johdosta kokonaan loppuneetkin.

3577•39 27
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29. Uoman syöpyminen ja täyttyminen.

iloman syöpymistä tapahtuu virtaavan veden vaikutuksesta. Syö-
pynyt maa kulkeutuu alemmas vesistöön ja laskeutuu siellä uomaan
täyttäen sitä. Uoma täyttyy myös kasvipeitteen vaikutuksesta, luis-
kien sortuessa jne. Luiskien sorturnista tapahtuu erittäinkin perkaus
töiden yhteydessä. Luiskien sortuminen tapahtuu joko murtumalla,
50. siten, että maa-aines vähitellen irtautuen ja soluen mataloittaa
vesiväylän (KoKKoNEN 1923) , tai repeytymällä, jolloin maa vierii tai
luikuu kaarevassa liikkeessä, usein selvästi havaittavaa luisumispintaa
myöten uomaan. Tällaisia luisumispintoja on havaittavissa etenkin
savi- ja liejumaissa. Repeytymän pituus ja ala eräissä peratuissa
vesiväylissä on havaittu seuraavaksi:

Vesiväylän Repeytymän Rii

pituus ala pituus väylän pituu
km km desta 0/

Vaihinjoki, Vihti 8.0 970 0.; 78 2.2
Kalliopuro, Maaninka 2.o 45 0.015 0.7
Eurajoki, Eura 4.5 0.350 7.8
Nurmijoki, Nurmijärvi 9.2 14 934 1.ois 17.6
Leväjoki, Jurva 1.5 480 0.ooo 4.0
Jyrvänpuro, Iisalmi 4.5 1 950 0.0 80 1.8

Myöskin esiintyy kohoumia, jolloin viemäri pienenee ja kohoaa
ylöspäin usein sivulta aiheutuvan paineen vaikutuksesta, sekä turve
mailla pullistumia, joihin yleensä on syynä maanpaine ja pohjavesi.

Viime vuosina suoritetuista perkaustöistä mainittakoon Lapuan-
joen ja Perniönjoen perkaukset, joissa sekä repeämiä että kohoumia
on esiintynyt. Perniönjoen sortumiin on lisäksi ollut vaikuttamassa joki
törmällä suoritetut rautatiepengerrykset, jotka ovat lisänneet maan-
painetta rannoilla. Perkausten yhteydessä tapahtuvilla sortumilla on
kuitenkin vain tilapäinen padottava vaikutus, sillä sortumat korjataan
tällöin varsin pian.

Toisinaan ilmenee sortuinia perkaamattomissakin uomissa johtuen
syöpymisestä kuten esiin. Halikon laaja maanvieremä v. 1919 (HEL
LAAKOSKI 1920). Äkillinen ja korkea tulva syövytti aluksi uoman
ja tästä johtunut tasapainotilan häiriytyrninen jatkui 200—300 iii: n
päähän joen törmälle tukkien ii. 400 iu : n matkalla joen. Tällaiset
sortumat tukkeavat vesiväylän ja varsinkin putouksen ollessa pienen,
tukkeamien vaikutus voi ulottua kauas ylöspäin ja aikaansaada tulvia.

Syöpymistä tapahtuu samoin usein perkaustoimenpiteiden yhtey
dessä, missä vedennopeus tulee suureksi, eikä luiskia muodostava
maalaji ole sellaista, että rikkoontunut pintakerros voisi vastustaa
veden syövyttävää vaikutusta. Varsinkin hiekka- ja hietamaissa veden
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syövyttävä vaikutus voi ilmetä voimakkaana. Viime vuosisadalla
tapahtui eräiden jirvenlaskuhankkeiden yhteydessä tai johdettaessa
vettä vesitysniityille sellaista veden aiheuttamaa syöpymistä, jota ei
edeltäpäin osattu odottaa. Tunnetuimpia ovat Höytiäisen ja Valva
tuksen laskemisen yhteydessä sekä Kaivannon kanavalla sattuueet
vedenryöstäytyrniset.

Jatkuvaa syöpymistä tapahtuu hiekkamaiden läpi kulkevissa joki-
uomissa. Esimerkiksi Kokemäenjoki Harj avallassa ja IViuhosjoki
Muhoksella ovat kaivautuneet syviin uomiin ja niihin laskevat sivu-
purot, jopa pienet sarkaojatkin ovat alapäistään syöpyneet syviksi ja
pinnalta varsin leveiksi sivulaaksoiksi. Jokien iuutkissa, koveralla
rannalla tapahtuu jatkuvaa erosiota ja irtaantunut maa laskeutuu
huomattavalta osalta kuperan kaarroksen suojaan. Joki muuttuu täl
laisen kehityksen johdosta mutkikkaaksi, putous pienenee ja virtaus
vaikeutuu. Suomessa mainittakoon tällaisista aerpentiini- tai mean
derimuodostumista Oulankaj oessa Kuusamossa, Porvoonj oessa, Perhon
joen sivuhaaroissa sekä Siiponjoessa Kalajoella esiintyvät.

Syöpymisilmiön yhteydessä vesiväylät laajenevat. Kun veden-
nopeus on väylän ahtaiiumissa kohdissa suurimmillaan, tapahtuu syö
pymistä tällaisissa kohdissa runsaasti, mikäli maalaji sen sallii. Täl
laiset kohdat määräävät varsinkin meillä Suomessa useasti suurien
järvien ja pitkien suvantokohtien vedenkorkeudet. Niiden syöpyessä
vedenkorkeudet alenevat ja ranta-alueilla tulvat vähenevät..

Niinpä Vuoksen kehityksessä on tulvien aiheuttamalla syöpymisellä
huomattava osuus. Suvanto laski vetensä alkuaan pienenä purona
Vuoksen lahteen. V. 181$ tulva nousi Suvannossa tavallista kor
keammalle ja alkoi virrata Taipaleen harjun yli suoraan Laatok
kaan, harju syöpyi niin, että vesi aleni n. 7 m ja tuli n. 5 m Vuoksen
vettä alemmaksi. Varmuudella ei tiedetä, aiheutuiko tämä välittö
mästi niistä yrityksistä puhkaista Taipaleen kannas, joihin ihminen
oli ryhtynyt, vai oliko syynä vain poikkeuksellisen suuri tulva Suvan
nossa. Kiviniemen koski puhkaistiin v. 1857 ja vesi edelleen syö
vytti koskea niin, että Vuoksen vedenpinta laski n. 4 m ja Suvan
tokin jonkun verran. Mutta myöhemminkin on tapahtunut hiljaista
syöpymistä koskessa ja keskivedenpinta on edelleen laskenut Vuok
sessa toista metriä (RENQvIST 1936). Vuodesta 1895 vuoteen 1935 on
keskivesimäärää (600 m3/s) vastaava vedenkorkeus alentunut Vuok
sessa Kiviniemenkosken syöpymisen johdosta n. 70 cm (FABRTcrnS,
GUSTAFSSON 1936). Yliveden korkeudet sensijaan ovat pysyneet tällä
kaudella likimäärin muuttumattomina, mikä osoittaa, että syöpymisen
vaikutus tulviin on ollut vähäisempää kuin keskiveteen. Vuoden 1899
suurella tulvalla on ilmeisestikin ollut vaikutusta mm. Saimaan luu
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suassa ; hydrografisen toimiston määräämä Lauritsalan asteikon pur
kautumiskäyrä tämän vuoden jälkeiselle ajalle kulkee sitä edeltäneen
ajanjakson purkautumiskäyrän alapuolella niin, että eroa 1 000 m3/s
vesimäärällä on n. 8 cm.

Syöpyminen, alentaessaan järvialtaissa keski- ja alivedenkorkeuk
sia enemmän kuin ylivedeukorkuksia, voi vaikuttaa kuitenkin t.ällai
sissa tapauksissa tulvia pientävästi j ärven alapuolella sen kautta, että
järvien varastotila suurenee ja tulvahuipun aikuiset, järvestä poisvir
taav:at vesirnäärät pienenevät. Tulvien lisääntymistä taasen syöpymi
nen edistää sen kautta, että irtaantunut maa kulkeutuu alemmaksi ve
sistöön ja laskeutuu siellä pohjaan sekä täyttää jokiuom.aa. Tämä
uoman liettyminen onkin monin paikoin tärkeimpiä tekijöitä tulvien
lisääntymisessä.

Viljelysalan vaikutusta ‘ käsiteltäessä on jo selostettu, miten esim.
Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa sadevedet kiiljettavat valtavia maa-
määriä mukanaan. Nämä laskeutuvat vesiväylille ja täyttävät no-
peasti kaikki suvantopaikat. Niinpä mainitaan siellä lukuisten voima
laistospatojen yläpuolelle muodostettujen varastoaltaitten täyttyneen
40—50 vuodessa (Development of the Rivers). Deep-joessa Pohjois
Karoliiniassa mainitaan 11—13 tällaista patoallasta kokonaan täytty
neen. Mm. Oakdalen varastoallas lähellä Hight-Pointia on nyt koko
naan täyttynyt 40 vuodessa, — syyn arvellaan olevan viettävien mai
den viljelykseenotossa. Äustinin patoaltaan tilavuudesta Texasissa on
täyttynyt $5 % 20 vuodessa — tähän arvellaan sateitten lisäksi vil
jelysmaiden vesityksellä olleen osuutta. Elephant Butte Reservior ‘in,
erään laajimmista kastelusuunnitelmista länsivaltioissa, varastoallas
on täyttynyt toimintansa ensimmäisenä kymmenvuotiskautena siinä
määrin, että sen toimintamahdollisuus on arvioitu v. 1934 100 vuo
deksi. Vuosittainen lietemäärä arviota edeltäneenä 5-vuotiskautena on
laskettu 27 milj. kuutiometriksi.

Runsaat lietemäärät laskeutuvat usein jokien suihin muodostaen
laajoja suistomaita, jotka ehkäisevät vedenjuoksua ja siten lisäävät
tulvia. Mutta myös jokiin niitä ]askeutuu aikojen kuluessa kohottaen
uomaa. Esim. Po-joki Pohjois-Italiassa on runsaan lietteen laskeutu
misen johdosta kohonnut tasangolla ympäristöään ylemmäksi ja
n. 900 km pitkien, jatkuvasti kohotettavien patojen avulla ehkäistään
Iailvietn tuhotyöt. Joen suisto kasvaa vuosittain 53—135 ha (Iso
Tietosanakirja). Alppiseuduissa — josta Po-jokikin saa alkunsa —

on lietteen kulkeutuminen poikkeuksellisen runsasta maanpinnan suu
ren kaltevuuden johdosta ja siellä tulvien aikana veden mukana kul
keutuukin laaksoihin valtavat maamäärät, jotka tekevät tällaisten tun
turipurojen läheiset tasangot laajalta alalta käyttökelvottomiksi, sillä
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itse purot tukkeutuvat ja maa leviää vuosittain vahvoina kerroksina
läheiseen ympäristöön.

Historiallisesti tunnetuimpia jokia lietteen runsaan kulkeutumisen
vuoksi on Huangho Kiinassa. Joki virtaa ympäröivää tasankoaan
ylempänä vallien välissä. Sen mainitaan 2 500 vuoden aikana muut
taneen uomaansa 10 kertaa aiheuttaen tällöin suuria tuhoja.

Meillä Suomessa sateitten mukanaan kuljettamat maamäärät ovat
vähäisiä edellä esitettyihin verrattuna. Viljellyt alueet, joilta kasvi
peite ajoittain puuttuu, sijaitsevat yleensä tasaisilla mailla ja maamme
yleisimmät maalajit, moreeni ja turve, kulkeutuvat sangen rajoite
tussa määrässä sadeveden mukana. On todettu, että Pohjanmaan
jokien vesi kuljettaa vuodessa mereen aineksia, joiden määrä eri
vesistöissä vastaa 150—300 kiloa keskimäärin kutakin sadealueen heh
taaria kohti. Tästä määrästä on veteen liettyneitä savi- ym. hiukkasia
n. 10 %, muu osa on kemiallisia vedessä liuenneita kulutustuotteita
(RENQVIST 1936). Veden kulutus on kuitenkin edelläesitettyjä lukuja
suurempi, sillä lietettä laskeutuu vesistöissämme oleviin järviin. Ku
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Kuva 52.

Lapuanjoen poikkileikkaus Älajoen tulva-alueella. 1. — mutaturvetta, 2. liete
muodostuma, 3. rahkaturvetta.

vassa 52 on esitetty Lapuanjoen tulva-alueella eräs leikkaus, jossa
havaitaan lietteen muodostamat korkeat reunavallit (LINDBERG 1904).

Varsinkin järvialueella syöpymisilmiöllä on yleensä suurempi vai
kutus vedenkorkeuksien alentajana kuin liettymisilmiöllä niiden kohot
taj ana. Mutta lietteen laskeutumista etenkin rannikkoalueen puroihin
ja jokiin esiintyy kuitenkin paikka paikoin siinä määrin, että ilmiöön
tulvien aiheuttajana on syytä kiinnittää huomiota.

Useimpien Pohjanmaan jokien suihin on muodostunut lietteen kul
keutumisen vuoksi suistomuodostumia, jötka paikka paikoin ehkäise
vät veden virtausta (RoSBERG 1894—95). Nämä suistot voivat laa
jentua verrattain nopeasti, esim. Liminganjoen ja Siikajoen suisto
levenee merellepäin lähes 1 km: n 100 vuodessa. Tarkkojen lukuarvo
jen esittäminen siitä, missä määrin tämä laajentuminen johtuu liet
teell kulkeutumisesta tuottaa vaikeuksia senjohdosta, että maankohoa
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minen vaikuttaa samaan suuntaan. Lietekerroksen korkeuskasvu, lai
nataksemme edelleen RO$BERGia, voi olla 8 mm vuodessa (Limingan
joki ja Pyhäjoki) . lijoen ja Kyröjoen suistossa on mitattu ii. 3 mm
lietettä vuodessa.

Erittäinkin peratuilla väylillä tapahtuu tulvien aikana lietteen
kulkeutumista. Samoin mm. metsäojitusten johdosta lietteen kulkeu
tumista on todettu (esim. SAÄRINEN 1935) . Järviemme täyttyminen jo-
kien kuljettamast.a lietteestä on ilmiö, jolla tulevaisuudessa tulee var-
maan olemaan huomiattava vaikutus vesistöjemme purkautumissuhtei
sun, sillä järvemme ovat yleensä sangen matalia. Toistaiseksi täifii
ilmiöllä kuitenkin on useassa tapauksessa sama hidas kehittymisnopeus
kuin geologisifia ilmiöillä meillä yleensä, mutta kulttuurin leviäminen
on omiaan jouduttamaan tätä kehitystä. Hydrografinen toimisto on
suorittanut tutkimuksia mm. Pyhäjärveen (H. 1.) tulevista ja siltä
poistuvista lietemääristä. Laskelma, joka perustuu Näsijärvestä ja Va
najavedestä Pyhäjärveen tulevien vesien sekä Nokian kautta Pyhä
järvestä purkautuvien vesien analyyseihin, osoittaa, että vedessä kel
luvaa ainesta on vuodessa jäänyt Pyhäjärveen keskimäärin noin
25 000 tonnia (vuosina 1912—17 otettujen näytteiden mukaan, yh
teensä lähes 70 näytettä). Mainittua lukua on pidettävä alirajana,
siihen ei sisälly tyrskyn irroittama aines eikä purojen ja ojien tuoma
liete.

Vesiväylien täyttymistä tapahtuu myös muulla tavoin ihmistoimen
piteiden johdosta. Metsiä hakattaessa purojen rannalla puut kaade
taan jäälle ja karsitaan siinä ja keväällä näinä laskeutuvat vesiväy
lällä pohjaan useinkin koskikivikkoihin. Tukkeja uitettaessa puita
samoin uppoaa, ja esim. puuhiomotehtaiden jätevesien mukana laskeu-
tunut kuitu voi vahvoina kerroksina peittää vesiväylien pohjan.
Kaikki tällainen on omiaan täyttämään uomaa.

30. Jäitten aiheuttama patoaminen.

Erittäin suuri vaikutus tilapäisiin uoman muutoksiin ja sen kautta
tulviin on jäätymisilmiöllä talvisaikaan. Jääkiteitten muodostumista
tapahtuu sekä liikkuvassa että seisovassa vedessä. Seisovassa vedessä,
järvissä ja jokisuvannoissa, syntyy pintajäätä, joka talven kuluessa
vahvenee vähitellen. Kiteet muodostuvat vedessä olevien lietehiuk
kasten ympärille tai kiinteiden esineitten pinnalle, rannoille jne.
Liikkuvassa vedessä ilman kanssa kosketuksessa oleva veden rajapinta
jäähtyy. Veden liikkeen johdosta tämä jäähtyminen voi auttaa o° 0
muutamilla sadasosa-asteilla ilman, että veden jäätymistä tapahtuu.
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Veden pyörrevirtauksen johdosta kylmä pintavesi sekoittuu alempien
vesikerrosten kanssa. Norjalainen tutkija DEVIK (1936) on mm. toden-
nut, että ennen auringonnousua (fiommen-joessa koko virtaava vesi-
määrä oli useita vuorokausia alijäähtynyttä O.o 2—O.O 3 ° 0 alapuolelle
jäätymispisteen. Tällaiseen alijäähtyneeseen veteen muodostuu jääki
teitä jo virtailun aikana ja tämä jääsuppo (Breieis) lisääntyy nopeasti
varsinkin silloin, kun veden liike hidastuu.

Suppoa muodostuu varsinkin koskikohtien alapuolella. Vesi jou
tuu koskissa välittömään kosketukseen kylmän ilman kanssa, kun vir
taavat kohdat syksyllä, varsinaisena hyytöjään muodostumisaikana
eivät vielä ole saaneet suojaavaa jääpeitettä ja pyörteissä tapahtuu
tehokas kylmävirtaus alempiin vesikerroksiin. Runsas lietemäärä on

omiaan edistämään j äämuodostumista, kun lietehiukkaset muodostavat
jäätymiskeskuksia; samoin lumisade supon muodostumisaikana edistää
sen syntymistä.

Supon syntymistä edistää toisinaan runsas vesimääräkin, toisinaan
vesimäärän lisäys sitä voi vähentää. Runsas vesimäärä merkitsee toi
saalta suurempaa nopeutta, toisaalta suurempaa etäisyyttä pohjaan.
Nämä tekijät ovat erilaisia erilaisissa uomissa.

Pohjajäätä muodostuu alijäähtyneen veden koskettaessa kylmää
pohjaa ja vesiväylän rantoja. Auringonlämmön tunkeutuminen päi
vällä veden läpi, pohjasta johtunut lämpö, veden virtaus ja jään
keveydestä ylöspäin johtuva vetovoima aikaansaavat pohjajään irtau
tumisen ja sekoittumisen virran mukana kulkeutuviin jääkiteisiin.
Pohjajään noustessa irtaantuu sen mukana kiviä ja hiekkaa sekä kul
keutuu joen muihin kohtiin.

Suppoa voi muodostua valtavia määriä ja kerääntyä koskikohtien
alle. Painuessaan suvantokohtiin muodostuneen jääpeitteen alle tämä
suppo yhdessä pinta- ja pohjajään kanssa voi huomattavasti kohottaa
vedenpintaa. Mm. Narvajoessa on tutkittu jääpeitteen aiheuttamia
tulvia (WELLNER 1936) ja havaittu, että tällaisia syntyy erittäinkin
Omuttin ja Narvan luona (katso seuraavaa yhdistelyä) säännöllisesti
samoihin kohtiin suurimpien joessa olevien vesiputousten alapuolelle.
Jään aiheuttama vedennousu vv. 1922—31 on eräiden joessa olevien
vesiasteikkojen luona ollut seuraava:

Vesiasteikko Jääpatouturninen
8

alkaa loppuu .

ua$:—-—-——— .... o e:nn
. kestaa u

Niin’
. vrk.

keskirnaarin . .

Korjati 11 22/12 19/2 59 1.72 2.87 1.87
Omuti 17 16J12 21/3 95 2.80 4.27 3.27

Kriusehi 30 14/12 22/3 98 2.32 3.87 2.87
Kulgu 54 15/12 6/4 112 1.60 2.02 1.20
Narva 59 16/12 6/4 111 2.31 4.76 4.00
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Narvajoen jääpa.touturni’sta ovat taloudellisesti merkityksellisiä eri-
toten Peipusjärven luusuan lähellä sattuneet, koska joen putous en-
simmäisellä 10 km: liä on pieni ja jäipatojen aiheuttaman putouksen
pienenemisen johdosta vedenvirtaus Peipusjärvessä estyy, josta aiheu

tuu vedenpuutetta vesivoimalaitoksilla. Patoutuneilla jokiosilla vesi
nousee ja vedennopeus suurenee putouksen lisääntymisen johdosta
sekä aiheuttaa voimakkaan syöpymisen jääpadon luona ja lietteen las-
keutumista joen alajuoksuile. Jäätymisilmiö alkaa syksyllä yleensä
silloin, kun ilman lämpötila on alentunut —2° 0 : een. Suurimmat
tulvat sattuivat talvien 1923—24 ja 192$—29 aikana, jolloin joessa
oli runsaasti vettä. Vv. 1921—22, jolloin oli sangen kylmä talvi,
mutta vettä vähän, vesi nousi Narvassa vain 1.o ja Omutissa 1. 5 m
(vv. 1928—29 vastaavat luvut 4.z ja 4.2 7 m).

Myöskin Nevassa on tutkittu jääpatoutumia. Useina vuosina on
syksyllä muodostunut hyytöjää nostanut vettä aina 3 m yli tavallisen
vedenkorkeuden. Suppoa on esiintynyt runstasti mm. vuosina 188$,
1895, 1899, 1900, 1903, 1904, 1929 ja 1931 (ALTBERG 1936). Jää-
kiteitten muodostuminen on runsasta Pähkinälinnan luona Laatokan
luusuassa sekä Iwanovin putouksen luona. Erittäinkin viimeksimai
nitussa kohdassa muodostuneet jääkiteet kulkeutuvat Leningradin koh
dalle, jossa tukkeavat joen ja aiheuttavat vaarallisia tulvia.

Norjassa asetettiin talvien 1926—1927 ja 1927—1928 aikana Giom
men-joessa sattuneiden vaikeiden jääsuhteitten vuoksi komitea tutki
maan ilmiön syitä. Tämän komitean lausunnosta (Vinterisganger i
Østerdalen) käy ilmi, että vahinkoa kärsineillä seuduilla oletettiin jää
tyrnisilmiön aiheutuneen Aursundin säännöstelystä, joka valmistui
v. 1924. Oletettiin mm. että säännöstelystä johtunut talvivesimäärien
lisäys on edistänyt hyydejään muodostumista. (Ennen säännöstelyä
oli Aursundin keskipurkautumismäärä 1911—20 marraskuussa n. 12
m3/s, 1 p. joulukuuta n. $ m3/s ja 1 p. tammikuuta n. 5 m3/s. Sään
nöstelyn jälkeen 2—3 vuoden aikana on syksyllä purkautumismäärää
lisätty niin, että marraskuun puolivälissä se on ollut 18—20 m3/s
ja senjälkeen juoksutusta jatkettu tätä vakiovesimäiri käyttäenj
Lisäksi esitettiin lukuisia muita olettamuksia. Mm. joessa uittoa
varten suoritettuen perkaustöiden oletettiin toisissa paikoin iisin

neen, toisissa paikoimi vähentäneen jäätulvia. Myös on j uokxul ettavau
järviveden himpirnyydellä arveltu olleen jäätymisilmiötä lisäävää vai
kutusta.

Komitea on käsityksenään esittänyt mmm. seuraavaa:

Kylmäkausien aikana syntyy pohjajäätä ja suppoa, jotka muodos
tavat jääpatoja. Näiden murtuiminen aiheuttaa jäiden liikettä ala
puolella olevassa vesistönosassa, jos putous on suurempi kuin 2/1000.
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Jos putous 011 tit pienempi, jäiden liikettä ei synny. Jäipatojen
muodostumisen ja niiden murtumisen aiheuttaman jäänliikkeen edel

lytyksenä ovat ensi sijassa sellaiset ilmastolliset olosuhteet tai niiden
muuttuminen, että suhde pohjajäin ja sohjon syntymisen ja irtaan

tumisen välillä häiriintyy. Eritoten ilman lämpötilalla ja pilvisyy

dellä on vaikutusta tähän. Tämän johdosta jääliikettä esiintyy eniten

sellaisina kylinäkausina, jolloin ilmastollisissa tekijöissi tapahtuu muu-

toksia.

Vuosina 1926 ja 1927 sattuneet poikkeukseiliset jäätulvat johtuivat
huomattavalta osaltaan epäsuotuisista ja vaihtelevista ilmastollisista
olosuhteista.

Äursundista juoksutettava vesi jäähtyy 0° 0 : een lyhyellä jokimat
kalla, joten säännöstelystä johtuvalla veden lämpötilan muutoksella
ei ole vaikutusta. Myöskään lisääntyneillä vesimäärillä ei ole todettu
olevan jäätymistä lisäävää vaikutusta, tulvia ne ovat suurentaneet
sikäli kuin lisääntyneet vesimäärät jäiden tukkeamassa uomassa täl
laista aikaansaavat — lisäyksen suuruutta ei kuitenkaan ole voitu
määritellä.

Suomessa jääsohjotulvat eivät yleensä ole olleet yhtä merkityk
sellisiä kuin monessa muussa maassa. Syynä tähän mainittakoon ensi
sijassa järvet, jotka jääkannellaan estävät alijäähdytyksen. Pitkä ja

keskeytymätön vuolas virta on Suomessa harvinaisuus. Edelleen huo
mautettakoon, että jääsohjon syntymiselle otollisin aika on Suomessa
verrattain lyhyt. Tämä kriitillinen aika on sivuutettu, kun varsinai
nen talvitilanne pysyvine jääkausineen on saavutettu. Missä talvet
eivät ole yhtä ankaria kuin meillä, voi koko sydäntalvi olla kriitil
linen. Lisäksi pidettäköön mielessä, että jääsohjotulvat ovat paikal
lista ja ohimenevää laatua, ja että niiden aikaansaamat vahingot siis
ovat oleellisesti riippuvaisia siitä, onko itse tulvapaikalla asutusta tai
rakennuksia.

Jääsohjotulvista Suomessa mainittakoon eritoten Oulussa tapah
tuneet, jotka ovat aiheuttaneet huomattavia vahinkoja. Tulvavuosia
olivat mm. 1836, 1843, 184$, 1860, 1872, 187$ (suuri tulva), 1882,
1884, 1892, 1896, 189$, 1902, 1913 (suppopato esti veden juoksun
kaupungin sähkölaitokselle), 1921, 1923 (suuri tulva), 1929, 1931 ja
1933. Torniossa oli huomattava suppotulva 1929, Joensuussa 1890.
Porissa niitä on ollut useinkin, mainittakoon vuodet 1866, 1923 ja
1936. Tampereella jäät saattoivat kosken melkein kuiville 1856 ja
1880, edellisenä vuonna aiheuttaen huomattavan vedennousun ylä
puolella. Tällöin ei ollut varsinainen virtaavassa vedessä syntynyt
jääsohjo ilmiön aiheuttajana; syynä oli Näsijärven vasta muodostu

3577•39 28
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neen jääkannen rikkoutuminen ankarien pohjatuulien vallitessa, joi-
loin jäät kasaantuivat koskeen.

Lempäälän koskesta on 1700-luvulta tieto samankaltaisesta uoman
täyttymisestä ja kuivaksi joutumisesta.

Tehdasiaitokset ja ranta-asukkaat eritoten Kyminiaaksossa ovat
viime vuosikymmenien aikana moneen kertaan joutuneet kärsimään
suppotuivista.

SAUKK0 (193$) on suorittanut Vuoksessa tutkimuksia hyydejään
muodostumisesta vv. 1912—1938. Vertailemalla hydrografisen toimis
ton Jääsken, Antrean sekä Paakkolan ylä- ja ala-asteikkojen havain
toja Lauritsalan asteikon havaintoihin hän on saanut, että pääasiassa
hyydejään aiheuttaman eri vuosien vedennousun maksimi on ollut liki
määrin seuraava:

Kesldmaksimi Maksimi
Jääski 0.ss m 1.35 m
Antrea 0.45 ,, 0.oo
Paakkola, ylä 0.45 ,, 0.70 ,,

Paakkola, ala 0.55 ,, 0.so ,,

Paakkolankosken alapuolella tapahtuvaila padotuksella, jonka mak
simi on sattunut keskimäärin tammikuun 10 p : nä, on vaikutusta kaik
kiin muihin edeliämainittuihin :as’teikkoihin. Jääsken asteikkoon vai
kuttanee lisäksi sen ja Äntrean vesiasteikon välillä tapahtunut hyyde
jään muodostuminen. Talvella 1937—38 Jääskessä arvioitu veden-
nousu oli pienin 0.20 ui, mitä ajanjaksoila 1902—1938 on todettu.
Tähän voi olla syynä Rouhialan voimalaitoksen valmistuminen.

Padotuksen suureneminen ei näytä olevan ainakaan suoraan ver
rannollinen virtaavaan vesimäärään, sillä vuonna 1923—24, jolloin
Vuoksen vesimäärä oli padotuksen aikana n. 900 m3/s, padotus on
arvioitu Jääskessä 0.s 5 m :ksi ja vuonna 1932—33, jolloin vesimäärä
oli n. 700 m3/s saavutettiin 1.35 m. V. 1922—23, jolloin myös vesi-
määrä oli n. 700 m3/s, saavutettiin toiseksi pienin havaittu arvo 0.30 m.

SÄUK0N tutkimusten mukaan saadaan kymmenvuotiskausilla
1912—22 ja 1927—37, että suurin havaittu vedennousu on ollut eri
havaintopaikoifia keskimäärin (m)

Paakkola Paakkola Imatran
Jaaski Antrea ylä ala vesimaaja

m/s
1912—1922 1.00 0.47 0.49 0.50 560
1927—1937 0.so 0.45 0.48 0.5$ 695
1937—1938 0.20 0.25 0.3o 0.40 500
1938—1939 0.15 — 0.20 0.30 —

Edellämainitut kymmenvuotiskaudet on valittu, jotta Imatran
voimalaitoksen rakentamisen vaikutusta voitaisiin samalla selvitellä.
Jälkimmäisellä kaudella on Imatra ollut käynnissä suurimman osan
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ajasta, joskin voimalaitoksen turbilnien läpi juoksevan vesimäärän

osuus kokonaisvesimäärästä on kauden lopulla ollut suurempi kuin

alkupuolella. Vuosina 1937—1939 oli myös Rouhialan vesivoimalaitos

vaikuttamassa. 1) Yhdistelmästä havaitaan, että supon aiheuttama

vedennousu on kummallakin kymmenvuotiskaudella ollut likimäärin

yhtä suuri. Imatran vaikutusta voi esiintyä erittäinkin Jääsken

arvoissa, mutta ero on niin vähäinen, että se voi olla ihuastollisten

tekijöittenkin aiheuttamaa. Toisaalta jälkimmäisellä kymmenvuotis

kaudella maksimivedennousun aikana virtaava vesimäärä on ollut suu

rempi.
Tarkastamme vielä ajanjaksolla 1912—1927 vesimäärän vaikutusta

patoutumiseen. Muodostamalla 8 suurimman ja 8 pienimmän vesi-

määrän vastaavat ryhmäkeskiarvot saadaan:

Vesimäärä Hav. vuosia
Jääski

Patoutuminen keskimäärin m

Paakkola
Antrea ylä

0.76 0.39 0.40
1.00 0.4$ 0.51

710 $
490 8

Tässä näyttää siis siltä niinkuin vesimäärän pienentyminen olisi

aiheuttanut patoutumisen suurenemista. Tämä joka tapauksessa vah

vistaa sitä, että Imatran voimalaitoksen rakentamisella ei ole mainit

tavaa vaikutusta ainakaan Vuoksen alajuoksulla tapahtuvaan patou

tumiseen, mihin sensijaan Rouhialan voimalaitoksen rakentamisella

näyttää olevan vaikutusta.
Jos määrätään vastaavasti keskiarvot ajanjaksolla 1912—1937

13 suurimman ja 13 pienimmän vesimäärän nojalla, saadaan:

Vesimäärä Ray. vuosia
Jääski

Patoutuminen keskimäärin m

Paakkola
.Antrea ylä

0.7$ 0.41 0.43

0.94 0.46 0.49

Paakkola
ala

760 13 0.53
530 13 0.57

Tässäkin on suunta sama kuin edellä, joskin eroavaisuudet kum

massakin ryhmässä ovat varsin vähäisiä.
Kuukausikeskiarvojen mukaan saadaan patoutumiseksi Jääskessä

ja Paakkolankosken alapuolella keskimäärin seuraavat arvot:

Paakkola
ala

0.47
0.61

‘I

1) Vuoden 1938—39 arvot ovat ins. $ÄUK0N j1keenpin laskemia.
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Patoutuminen kuukausikeskiarvoj en mukaan keskimrin.

Havaintokausi Havahto-
1 II IIIvuosia

J ä ä s k i
1912—1925 12 0.19 0.45 0.33 0.15
1925—1937 12 lis 0.37 0.47 0.21

P a a k k o 1 a, ala
1912—1925 13 0.s 0.35 0.37 0.26
1924—1937 13 0.13 0.34 0.39 0.27

Tämänkin mukaan patoutuminen on jälkimmäisellä kaudella ollut
likimiärin saman suuruinen kuin edellisellä.

Edelläolevan mukaan siis Vuoksessa on tapahtunut viime aikoina
muutoksia jäitten aiheuttamassa patoutumisessa lähinnä vain Rouhia:
lan vesivoimalaitoksen vaikutuksesta. Tulvan alle jääneet alueet ovat
kuitenkin olleet hieman laajemmat kuin aikaisemmin. 13-vuotiskau-
della 1912—1925 on keskimäärin jäänyt talvella tulvan alle 590 ha,
13-vuotiskaudella 1924—1937 on vastaava luku 630 ha. Tämä johtuu
pääasiassa purkautumismäärien lisääntymisestä (vastaavat vesimäärä
keskiarvot ovat 610 ja 680 m3/s).

Lyhyiden koskien perkaaminen voi pidentää virtapaikkoja vesi
väylillä ja edistää siten supon syntymistä. Kuitenkin koskien perkauk
sula samalla alennetaan tulvia. Kivien poistaminen koskista ja muut
sellaiset toimenpiteet, joilla ehkäistään pyörremuodostumien synty
mistä koskissa, vähentävät supon muodostumista. Edellä on jo vii
tattu siihen, että erikoisesti sitä vähentävät sellaiset vesilaitosten pa
dot, joilla hävitetään useita koskia ja patojen yläpuolella muodoste
taan pitkiä suvantoja. Suppotulvia on myös viimeaikoina ruvettu
entistä enemmän vastustamaan puomituksella. Sopivalle paikalle kos
ken yläpuolelle kiinnitettyinä puomit osaksi keräävät ja jäädyttävät
mahdollisesti jo syntyneen supon, osaksi ne edistävät kiintojään syn
tyinistä ylpuo1ella. Kun puomia vastaan kasaantunut suppo virtaa
vassa vedessi aiheuttaa suuren paineen puomia vastaan niin, että
puupuomitus ei tätä kestä, on tie- ja vesirakennusliallituksen suoritta
missä puomituksissa käytetty rautavaij eria, johon on kiinnitetty sup
poa kokoavia kellukkeita, tukkej a.

Kun meillä, kuten on osoitettu, viime vuosikymmeninä sademäärät
ovat lisääntyneet erittöinkin syksyllä ja tämä myös on aiheuttanut
vesimäärien lisääntymistä alkutalvesta, jolloin pääasiallinen supon
muodostuminen tapahtuu, ovat siis tässä suhteessa edellytykset tulvien
syntymiselle supon muodostumisen aikana suurentuneet. Se seikka,
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etti talvet ovat tulleet leudommiksi, voi jossain määrin vaikuttaa
supon muodostumista ehkäisevästi. Mutta toisaalta supon muodostu
minen tapahtuu eritoten juuri sinä aikana, jolloin virtapaikat ovat
vielä vapaina jäistä. Leudot talvet ovat edistämässä tällaisen olotilan
pysyväisyyttä. Tämä myös vaikuttaa, että järvissä vesi jiähtyy syyem
inille ennen jääpeitteen syntymistä, kun jatkuva lämmön virtaus ve
destä on kauan aikaa mahdollista. Tämä edistää veden alijäähtymistä.
Nämä seikat huomioonottaen on todennäköistä, että ilmastollisissa teki-
jöissä tapahtuneet muutokset ovat ainakin paikkapaikoin olleet edistä
mässä suppotulvien muodostumista. Milloin suppoa syntyy ja se
aiheuttaa haitallisia tulvia, näitä on koetettu poistaa räjäyttämällä
veden nousua aiheuttavia jääesteitä. Kun ihmistoimenpiteet suppo
tulvien vastustamiseksi ovat yleensä kohdistuneet vaarallisimpiin koh
tim ja kun varsinkin järvialueella suppotulvien esiintyminen on suh
teellisen rajoitettua, on todennäköistä, että suppotiilvien haitat eivät
ole ainakaan huomattavasti lisääntyneet siitä huolimatta, että ilmas
tollisissa tekijöissä tapahtuneet muutokset ovat voineet myötävaikuttaa
niiden lisääntymiseen.

Talven kuluessa syntynyt jääpeite patoaa myös vettä. Jään peittä
mässä uomassa suoritetuista vedennopeusmittauksista käy ilmi, että
jään aiheuttama hankaus hidastaa tuntuvasti vedennopeutta pintaker
roksissa verrattuna samalla kohdalla vallitsevaan vedennopeuteen
uoman ollessa vapaana jääpeitteestä. K0LUPAIIA (1928) on Niemen
joessa suorittamissaan mittauksissa todennut erittäin voimakkaan pin
tavirtauksen hidastumisen varsinkin alkutalvesta. Tämä aiheuttaa, että
vesimäärä tietyllä vedenkorkeudella on voinut olla vain 25 % siitä,
mitä se on normaalisesti vastaavan vedenkorkeuden vallitessa.

Erittäin suuresti talven aikana muodostuneet jäät voivat lisätä tul-
via keväällä, jäänlähdön aikana, jolloin vesimäärät ovat runsaat ja
jäät voivat patoutua ja muodostaa tehokkaita sulkuja veden virtauk
selle. Suomen olosuhteita silmälläpitäen näillä kevättulvien aikana
sattuneilla jääpatoutumilla on merkitystä erittäinkin sen vuoksi, että
järvettömissä vesistöissämme saavutetaan yleensä keväisin vuoden suu
rimmat purkautumisarvot, jotka jo sinänsä voivat aiheuttaa tulvia.

Järvirikkaissa vesistöissä järvet ehkäisevät varsin tehokkaasti jää
patoutumien muodostumista. Suppo pysähtyy useinkin j ärvialtaaseen
niin, että järvestä pois virtaava vesi, niinkauan kuin se saa virrata
veden pinnalle muodostuneen jääpeitteen suojassa, pysyy vapaana
virtausta hidastavista jääkiteistä, joten supon aiheuttama padotus jää
vähäiseksi, ellei ole sellaisia koskia, missä veden jäähtyminen tapah
tuu. Järven luusua säilyy usein kauan sen jälkeen, kun järvi on jää
tynyt, vapaana jääpeitteestä. Tämä edistää veden jäähtymistä, mutta
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toisaalta se pienentää jääpeitteen aiheuttamaa padotusta, joten itse
järven vedenkorkeudet tämän johdosta ovat usein vain vähäisessä
määrässä jääpadotukselle alttiina. Keväällä jäänlähdön aikana ylem
pää tulevat jäät pysähtyvät järviin, joten suuria jääkasautumia ei
pääse syntymään ; järven omat jäät taas yleensä sulavat paikoillaan,
mikä myös on omiaan vähentämään jäiden liikettä niiden alapuolella
olevissa ahtaissa virtapaikoissa. Lisäksi on otettava huomioon, että
järvet, siirtäessään kevään ylivesimäärän ajankohdan myöhäisemmäksi,
aikaansaavat myös sen, että jääpatojen syntyessä jäänlähdön aikana
virtaavat vesimäärät eivät vielä ole saavuttaneet maksimiarvoaan, mikä
pienentää jäitten aiheuttamaa padotusta. Järvettömissä vesiväylissä
sensijaan jäitten lähtö tapahtuu useasti vesimäärän ollessa lähellä ke
vään maksimia.

Jääpeitteen ja irtojäistä syntyneiden jääpatojen aiheuttamiin tul-
viin nähden lienee ilmastollisissa tekijöissä tapahtuneiden muutosten
vaikutus yleensä tulvia pienentävä. Tämä johtuu siitä, että jääpeite
on ilman lämpötilan kohoamisen johdosta talvella yleensä ollut
ohuempi kuin aikaisemmin. Lumipeite ehkäisee vahvaa jääpeitteen
syntymistä, mutta toisaalta lumivaraston väheneminen voi vaikuttaa
jäämuodostumiin pienentävästi. Lumivaraston vähenemisestä aiheutu
nut kevään ylivesimäärien pieneneminen sellaisissa vesistöissä, joissa
tulvahuippu sattuu jäidenlähdön aikaan tai vähän sen jälkeen, jolloin
jääpatoutuiuilla on tuntuva tulvia lisäävä vaikutus, on myös vaikut
tanut näitä tulvia pienentävästi. Lisäksi on otettava huomioon, että
jääpatoutumia syntyy erittäinkin sellaisina vuosina, jolloin jäänlähtö
tapahtuu äkillisesti jäiden vielä ollessa kovia ja vahvoja. $uojailiuo
jen lisääntyminen talvella vaikuttaa paitsi suoranaisesti jäiden vah
vuutta pienentävästi, myös sen, että jäät ovat hauraampia kuin ennen.
Ilman lämpötilakäyrä kohoaa keväällä loivemmin kuin aikaisemmin
ja tällöin jäiden sularninen tapahtuu vähitellen, mistä myös aiheutuu,
että jäät keväällä ovat hauraampia, kuin jos lämpötilan muutos olisi
ökiflinen. Kaikki nörnö seikat ovat omiaan vaikuttamaan ,jaapatoutu
mien aiheuttamiin tuviin pienentävästi.

Kuitenkin sellaisissa tapauksissa, jolloin jo talvella syntyy äkilli
siä suojailmoja, niin ettö lumet sulavat ja aiheuttavat tulvia, jääpeite
on näitä tulvia ilmeisesti lisännyt. Tällaisia tulvia on esiintynyt Etelä
Suomessa esim. vv. 1930 ja 1931. Myös sellaiset seikat ovat voineet
vaikuttaa tulvia lisäävästi kuin metsien hakkuista, viljelysalan raivaa
misesta, vesivöylien J)erkauksesta, soiden kuivatuksesta ym. johtunut
tulvahuipun siirtyminen aikaisemmaksi. Näiden seikkojen vaikutus
lienee kuitenkin enemmän teoreettinen kuin käytännön kannalta mer
kittävä. Myöskin siliat ovat paikkapaikoin, eritoten pienissä uomissa
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aiheuttaneet, että niiden alla jääpeite on muodostunut vahvaksi ja
edistänyt jäiden patoutumista. Vastakkaiseen suuntaan on taas vai-
kuttanut se, että silta-aukot on tehty suuremmiksi kuin aikaisemmin.
Viime vuosina on myöskin ryhdytty toimenpiteisiin jäätulvien ehkäi
semiseksi.

Edelläolevan nojalla voidaan olettaa, että jäätulvat eivät ainakaan
yleisesti ole lisääntyneet. Mikäli lisääntymistä on tapahtunut, se on
aiheutunut lähinnä ilmastollisissa olosuhteissa tapahtuneista muutok
sista. Erittäinkin suppojään muodostumista ne ovat voineet edistää.

31. Padotus.

Äikaisemmin on jo tarkastettu niitä muutoksia, joita padotuksella
voidaan aiheuttaa alapuolisen vesiväylän purkautumissuhteissa. Seu
raavassa tarkastellaan vaikutusta padotuskohdan yläpuolella. Tässä
kin kiinnitetään huomiota sekä siihen, missä määrin padotusta aiheut
tavien laitteiden määrä on muuttunut että siihen, mitä muutoksia
näiden laitteiden rakenteessa ja hoidossa on tapahtunut. Kysymyk
seen tulevat lähinnä seuraavat laitteet: vesilaitosten padot, uittolait
teet, sillat ja kalatokeet.

V e s i 1 a i t o s t e n p a d o t. Padot, jotka ovat rakennetut voima-
laitosten käyttöä varten, voivat aiheuttaa tulvien lisääntymistä ylä
puolella mm. silloin, kun lasketut patoaukot ovat olleet riittämättömiä
johtamaan todellisia ylivesimääriä. Patorakenteilla edistetään myös
vedennousua silloin, kun niillä pyritään korottamaan voimalaitosten
putouskorkeutta, ja esim. kevään alivettä korottamalla nostetaan sa
malla tulvahuipun korkeutta. Padon hoidolla voidaan myös mata
loittaa tulvia yläpuolella.

Vesilaitosten patoja on vuosien kuluessa rakennettu suuri määrä
ja yhä uusien koskien vesivoiman hyväksikäyttö merkitsee usein
uuden padon rakentamista. Vesivoimatalouden kehitys on kuitenkin
monin paikoin aiheuttanut pienien myllyjen häviämistä, kun suurista
vesi- tai muista voimalaitoksista johdetaan halpaa voimaa laajoille
alueille (vert. taulukko 22, luku 23). Kehitystä on tapahtunut myös
sikäli, että useitten pienien vesivoimalaitosten asemasta pyritään
kosket yhdistämään mahdollisuuden mukaan harvoiksi, suuriksi lai
toksiksi.

Vesilaitosten rakenteessa on myös tapahtunut muutoksia. Aikai
semmin myllyt sijaitsivat koskien rannoilla niin, että ,,kuninkaan
väylä” jäi vapaaksi. Veden nostamiseksi rakennettiin tavallisesti
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johtokanavan yläpään kohdalle pohjapato poikki virran. Nykyään
rakennetaan padot yleensä vesiväylän poikki ja sellaisiksi, että veden-
virtausaukko on helposti muutettavissa. Tulva-aukolla pyritään pitä
mään ylävesi määrätyllä korkeudella. Kun voiman tarve on jatku
vasti kasvanut, pyritään käyttämään mahdollisimman suuri osa vir
taavista vesimääristä hyödyksi. Vesimäärävaihteluita koetetaan tasoit
taa varastoimalla vettä patojen yläpuolelle oleviin varastoaltaisiin ja
juoksuttamalla sitä voimantarpeen vaatimusten mukaisesti. Kaikkien
näiden seikkojen johdosta padotus toisaalla on voinut vähentyä toi-
saalla lisääntyä.

Padotuksen vaikutukset ovat ehkä suuremmassa määrin kuin mit
kään muut tulviin vaikuttavat tekijät riippuvaisia niistä lainsäädän
nässä olevista määräyksistä, joihin nojautuen padotusta voidaan suo-
ritbaa. Tämän vuoksi koskettelemme myis niitä.

J0 1400-luvulla Kuningas Kristofferin maanlaissa on vesilaitoksia
koskevia määräyksiä. Vuoden 1734 laissa määräykset siitä, miten
vesistöön saa vesilaitoksia rakentaa, ovat yksityiskohtaisempia kuin
aikaisemmin annetut. Rakennuskaaren 20 luvun 2 § ssä mainitaan,
ettei kukaan saa niin rakentaa, että jollekin ylä- tai alapuolella on
siitä haittaa. Tämä periaatteellinen määräys, eräitä poikkeuksia lu
kuunottamatta, on pysynyt myöskin myöhemmässä lainsäädännössä
yleisohjeena. Vuoden 1868 asetuksessa on kuninkaanväylää koskevan
luvun 11 § : ssä maininta, että valtaväylän pitää olla auki kaikissa
valtaväylällisissä vesistöissä. 13 § ssä taasen sanotaan, että pienissä
vesistöissä, joita ei voida käyttää kulkuteinä tai uittoon ja joiden
sulkeminen ei voi aiheuttaa padotusta yläpuolella oleville tai veden-
puutetta alapuolella oleville, olkoon maanomistajalla oikeus pitää koko
vesiväylä suljettuna, paitsi kalan kulkua varten tarpeellista aukkoa.

Nykyään voimassa olevassa v. 1902 annetussa vesioikeuslaissa mää
rätään 1 luvun 1 § ssä, että kymissä, virrassa ja joessa on valta-
väylä jätettävä auki veden vapaata juoksua varten sekä 2 § : ssä, että
vesistöön ei saa rakentaa niin, että mm. vedenkorkeuden muuttumi
sesta tulee haittaa jne. 5 § ssä mainitaan, että jos valtaväylää, joka
on suljettu, tarvitaan vesistön vedenkorkeuden järjestämiseen, pitää
omistajan poistaa rakennettu pato. Tämän määräyksen ennen myön
netty oikeus kumoaa (8 §). Näiden määräysten ohella on vielä
muita yksityiskohtaisempia määräyksiä, joilla tässä ei sinänsä ole mer
kitystä.

Periaatteellisesti lain määräykset ovat siis meillä pysyneet suurin
piirtein muuttumattomina padotukseen nähden. Lievennystä on voi
massaolevassa laissa aikaisempaan verrattuna kuitenkin sikäli, että
kun aikaisemmin vahingon tuottaminen kokonaan kiellettiin, nykyi
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sessä laissa patoarninen on sallittua, mikäli se saattaa tapahtua tuot

tamatta s a n o t t a v a a vahinkoa kenellekään.

Määräysten sovellutuksessa on sensijaan tapahtunut muutoksia.

Aikaisemmin ei katsottu veden padotuksesta olevan niitylle ja metsä-

maalle useinkaan vahinkoa; mikä myös aiheutti, että padotusta sai

suorittaa korkeammalle kuin nykyisin.
Viime vuosisadalla suurin osa heinäsadosta saatiin luonnonniityiltä,

jotka useimmiten sijaitsivat vesistöjen rannoilla olevilla tulva-alueilla.

Kun niittyjen tuottoa niille keväisin nousevat tulvat vain lisäsivät, ei

myöskään patolaitosten lupaehdoissa kiinnitetty huomiota siihen,

vaikka tällaista vedennousua patolaitteiden rakentaminen olisi aiheut

tanutkin.
Tällä vuosisadalla luonnonniittyjen merkitys on erittäin nopeasti

vähentynyt. Kun vielä vv. 1916—1920 keskimäärin puolet koko

maamme heinäsadosta saatiin luonnonniityiltä, ei vv. 1931—1935 niiltä

saadun heinän osuus ollut enää kymmenettä osaa kokonaissadosta.

Myöskin tulvaniittyjä on otettu pelloksi useissa paikoin niin alas kuin

suinkin on ollut mahdollista. Tämä on aiheuttanut, että padotuksen

vahinkoa tuottava vaikutus on monin paikoin lisääntynyt, vaikka itse

padotus ei olekaan lisääntynyt. Viljelysten ulottaminen entistä ala

vammille ranta-alueille on aiheuttanut, että uusien vesilaitosten lupa

ehdoissa asetetaan huomattavasti tehokkaampia rajoituksia veden nos

tamiselle yläpuolella kuin aikaisemmin rakennettujen. Tulvahaitan

lisääntyminen on myös aiheuttanut, että sellaisiinkin vesilaitoksiin,

jotka ovat rakennetut ilman lupaa ja toimineet tällaisina pitkän aikaa,

on jouduttu hankkimaan lainmukainen lupa, ja sen yhteydessä on

myös määritelty padotusehdot kiinnittämällä huomio — mikäli lai

toksella ei ollut muita oikeuksia — siihen, että pato ei aiheuta hai

tallista tulvaa yläpuolella.
Kun padotukseen näin on kiinnitetty huomiota enemmän kuin

aikaisemmin, voitaneen olettaa, ettei se ole ainakaan yleisesti lisään

tynyt, vaikkakin padotuksen aiheuttama haitta on voinut lisääntyä

viljelysten ulottuessa entistä alavammille maille.

Vesilaitosten suorittamista padotuksista tehdään jatkuvasti vali

tuksia ja niistä aiheutuu usein varsin pitkällisiä oikeusjuttuja. Kor

keimman Oikeuden (Senaatin Oikeusosaston) tuomioista ja päätök

sistä voidaan 20-vuotiskaudella 1916—1935 löytää ainakin 37 sellaista

tapausta, joissa on ollut kysymys joko vesilaitoksen tai uittolaitteiden

aiheuttamasta padotuksesta. Näistä tapauksista osa on sellaisia, joissa

pato on ollut perustamisehtojen mukainen, mutta on padotettu liikaa

(5 tapausta), osa sellaisia, joissa pato on rakennettu ilman lupaa tai

lupaehdoista poiketen ja aiheuttanut haitallista vedennousua yläpuo

3577.39 29
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leila (18 tapausta) . Uiton vuoksi harjoitettua laitonta padotusta on
2 tapausta. Sellaisia tapauksia, joissa haitallista padotusta koskeva
kanne on hylätty, on kaikkiaan 12, näistä 3 tapauksessa ei oltu luo-
tettavasti töteennäytetty, oliko padottu liikaa tai padotus aiheuttanut
vahinkoa, muissa tapauksissa valitus oli hylätty joko liian myöhään
jätettynä tai aiheettomana.

Turun Hovioikeuden arkistosta 1) löytyi vv. 1926—1935 käsitel
tyjä Hovioikeuden päätöksellä lain voiman saaneita tapauksia 10,
näistä viidessä pato on ollut lainmukaisesti rakennettu, mutta on
padotettu liikaa, neljässä tapauksessa pato on ollut laiton ja liiallinen
patoaminen on todettu, yhdessä tapauksessa ei ole voitu toteennäyt
tää, onko padottu liikaa.

Korkeimman Hallinto-oikeuden vv. 1919—1935 käsittelemissä
asioissa esiintyy myöskin tapauksia, joista ilmenee vesilaitosten tai
uittolaitteiden aiheuttaneen haitallista padotusta. Niissä valituksissa,
joita oli tehty veaiiaitosten lupapäät.ökslin, oli ainakin 13 tapausta,
joissa pato oli rakennettu ennenkuin oli saanut laillista lupaa ja
aiheuttanut liiallista vedennousua yläpuolella. Eräässä lauttausväylän
katselmuksessa oli rakennettu patoja virheellisin aukoin ja kynnys
korkeuksin.

Edellä selostetut tapaukset on esitetty vain esimerkin luontoisina,
pyrkimättä niillä lainkaan selvittämään sitä, onko laitonta padotusta
harjoitettu viime aikoina runsaammin kuin aikaisemmin. On mah
dollista, että myöskin varhaisemmilta ajoilta voitaisiin löytää ehkä
sama määrä korkeimpiin oikeuksiinkin asti käytyjä riitajuttuja kuin
edellä selostetuilta. Näiden nojalla ei myöskään voida arvostella sitä,
miten yleistä laiton padotus on, sillä varsin usein valitukset pysäh
tyvät jo alempiin oikeuksiin ja maaherralle, joka vesioikeuslain mu
kaan on velvoitettu antamaan virka-apua, jos joku luvattomasti raken
taa vesistöön tai patoaa vettä.

Myöskin on harjoitettu luvatonta padotusta ilman, että siitä on
valitettu. Esim. katselmustoimituksissa on tällaista todettu. Tästä
johtuen ei ole mahdollista selvittää, missä määrin eri aikoina keino
tekoiselia padotukselia on tulvia lisätty. Komitea tahtoo kuitenkin
kiinnittää l;uoimota niihin puutteellisuuksiin lainsäädömiössä, jotka
mahdollisesti ovat edistäneet luvatonta padotusta vielä viime aikoi
nakin.

Edelläolevista Korkeimman Oikeuden ja Korkeimman Hallinto
oikeuden päätöksistä ilmenee, että varsin usein vesilaitokset, jotka

1) Varatuomari B. V. ISÄKSSONin keräämien tietojen mukaan.
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on perustettu ilman lupaa, on rakennettu niin, että ne aiheuttavat
haitallista vedennousua yläpuolella. Lupa on hankittu usein. vasta
pitkän ajan kuluttua vesilaitoksen perustamisesta. Mainittakoon, että
esim. Loimijoen Vesikoskeen v. 190$ rakennetun vesilaitoksen raken
nuslupa myönnettiin vasta v. 1934 eli n. 26 vuotta sen jälkeen kuu
laitos oli rakennettu (SCHR0DERU$ 193$) . Paitsi sitä, että tällainen
laitos voi aiheuttaa haitallista vedennousua yläpuolella, se myös aiheut
taa muutoksia vesistön luonnollisiin purkautumissuhteisiin, joiden
tunteminen olisi tarpeellinen lupaa myönnettäessä. Näin tulee vai-
keaksi määrätä, aiheuttaako vesilaitos tulvien lisääntymistä yläpuolella.

Jos laitos sitä aiheuttaa, on vahinkoa kärsineellä tietenkin oikeus
valittaa, mutta hänen tulee osoittaa myös padotuksen ja vahingon
suuruus. Kun vesiväylien purkautumissuhteiden selvittely jo sinänsä
on ilmastollisissa tekijöissä tapahtuvien vaihteluiden johdosta erittäin
vaikeaa ja havaitut purkautumisvaihtelut tuntuvat usein aivan oikui
lisilta, niin padon rakentaminen ilman lupaa ja alkuperäisten pur
kautumi;ssuhteiden hävittäminen lisää edelleen tämän selvittelyn vai
keuksia. Olisikin sen vuoksi erittäin suotavaa, että ennen patolaitos
ten rakentamista saataisiin mahdollisimman luotettava selvitys vesi
väylän purkautumissuhteista ainakin sellaisissa tapauksissa, jolloin
yläpuolella on pelättävissä padotuksista aiheutuvaa vahinkoa.

Nykyisen vesioikeuslakia koskevan toimeenpanoasetuksen mukaan
vesistöistä pitävät vaaria tie- ja vesirakennushallituksen valvonnan
alaisina piiri-insinöörit. Asetuksessa ei kuitenkaan ole lainkaan mää
räyksiä siitä, mitä tämä vaarinpitovelvollisuus sisältää. Tätä vaarin
pitovelvollisuutta ei aikaisemmin yleensä ole suoranaisesti sovellettu
vesilaitosten padotukseen.

Tie- ja vesirakennu:shallituksen johtosääntöön (1936) on otettu
seuraavat määräykset:

Piiri-insinöörin tulee pitää silmällä vesistöjä ja valvoa, ettei veteen
toisin rakenneta, eikä siinä ryhdytä muuhun toimeen kuin laissa ja
asetuksissa on säädetty sekä, jos joku on ryhtynyt sellaiseen toimeen
tahi sillä tavoin laiminlyönyt velvollisuutensa, että veden vapaa
juoksu, venekulku, uitto, kalastus tai muu yleinen etu siitä kärsii
haittaa, asian laatuun nähden maaherralta tai poliisiviranomaiselta
pyytää tarvittavaa toimenpidettä sen oikaisemiseksi, mitä luvattomasti
on tehty, ja syyllisen saattamiseksi lailliseen edesvastuuseen.

Tässäkin on käytetty sanontaa veden vapaa juoksu, joka sinänsä
on siksi hämärä, että se voi aiheuttaa tulkintaa eri suuntiin.

Määräysten puutteellisuus sekä se, että padotusta koskevissa riita
jutuissa padotuksen toteennäyttäminen voi tuottaa ylivoimaisia vai
keuksia, vaikka sitä luvattomasti harjoitettaisiinkin, on helpottamassa
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luvatonta padotusta ja mahdollisesti myös aiheuttamassa, että sitä
jatkuvasti harjoitetaan.

Toisaalta vesilaitosten luvan saanti nykyisten määräysten noj alla
voi venyä niin pitkälliseksi, että käytännössä laki sananmukaisesti nou
datettuna muodostuisi toisinaan ilmeiseksi esteeksi sellaisellekin raken
nustoiminnalle vesistössä, josta ei mitään haittaa synny. Tämä on
osaltaan vaikuttanut lain vapaaseen tulkintaan, mikä on johtanut
väärinkäytöksiinkin.

Edellä on jo viitattu, että usein on erittäin vaikea toteennäyttää,
milloin luvatonta padotusta harjoitetaan. Toisaalta voi olla myös
erittäin vaikea laatia sellaisia padotussääntöjä, että siitä ei olisi tila
päistä haittaa joko yläpuolella tai alapuolella. Vesistöjen säännöstelyä
koskevan esityksen yhteydessä on jo tähän viitattu. Kun meillä usein
varastoaltaiden alapuolella olevat vesiväylät ovat varsin alavarantai
sia, voi tulva-aukkojen aukaiseminen veden yllättävästi noustessa
lähelle padotusrajaa tuottaa alapuolella tuntuvaa haittaa. Myöskin
vesivoimataloudelle tällaisesta voi olla, haittaa, kun siten juoksutetaan
hukkaan alivesikausia varten varattua käyttövettä. Jotta tämänkal
taiset haitat saataisiin poistetuksi, tulisi etukäteen tuntea millaisia
vesistön purkautumissuhteet tulevat olemaan, jotta kyllin ajoissa voi
taisiin muodostaa tarpeellisia varastotiloja tulvavesille. Edellä (19.
luku) on jo viitattu siihen, että meillä ennakkoarvioiden. avulla voi
taneen vastaisuudessa entistä enemmän välttää liiallista patoamista
varastoaltaissa.

iliton aiheuttama padotus voi olla sekä tukkisumista
että uittopatojen ja muiden uittolaitteiden hoidosta johtuvaa. Sen
voidaan olettaa riippuvan uitettavasta puutavaramäärästä, uittotavasta,
uittoa koskevista lakimääräyksistä ja niiden noudattamisesta.

Uitettuihin puutavaramääriin nähden on todettavissa yleensä jat
kuvaa lisääntymistä. Kun uitetuista puutavaramääristä ei ole tietoa
kaikista niistä vesistöistä, joissa uittoa harjoitetaan, ei voida esittää,
miten ne koko maata silmälläpitäen ovat muuttuneet. Eri aikoina
on käytetty erilaisia mittayksiköitä uitettuihin puutavaroihin nähden,
mikä myös vaikeuttaa laskelmia. Niiden laskelmien yhteydessä, joita
komitea on suorittanut uiton aiheuttamasta kesätulvien lisääntymi
sestä Koitajoella (Liite 4), ilmeni mm., että joessa uitettiin vuosit
tain puutavaraa keskimäärin seuraavasti:

1 000 k-rn3 pinok-m3
1911—1915 116 13
1916—1920 135 61
1921—1926 183 49
1926—1930 232 72
1931—1935 300 95
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Vaikkakaan kehitys ei kaikkialla ole ollut täysin samanlaista kulu
ko. vesistöissä, jotta edelläesitettyjä lukuja voitaisiin yleistää, osoitta
vat ne kuitenkin riittävän selvästi kehityksen suunnan. Uitetun puu-
tavaran laatuun nähden on myös voinut tapahtua muutoksia. Esim.
Koitajoella on pienpuutavaran osuus, joka myös on edelläolevassa yh
distelmässä esitetty, kasvanut. Tällaisen puutavaran padottava vaiku
tus lienee yleensä vähäisempi kuin tukkien.

Tärkein muutos uittotavoissa on, että viime aikoina suurilla vesi-
väylillä on siirrytty irtolauttauksesta nippulauttaukseen. Tämä on
tapahtunut yleensä sellaisilla vesistönosilla, missä uitolla ei ole padot
tavaa vaikutusta, joten padotusta silmälläpitäen muutoksia uitto-
tavoissa ei ole varsinaisesti tapahtunut.

Tukkisumien mahdollista padottavaa vaikutusta ei voitane kuiteii
kaan pitää suoranaisesti verrannollisena uitettaviin puutavaramääriiui,
sillä sitä vähentävät uiton helpoi.ttamiseksi tehdyt laitteet, kuten p110-

mitus ja suisteet sekä suoritetut perkaukset.
liittoa koskevat määräykset lainsäädännössä ovat huomattavasti

myöhäisempiä kuin vesilaitoksia koskevat. Kuten on mainittu (23.
luku) on uittoa harjoitettu jo varhain, mutta varsinaisesti vasta 1873
annetussa asetuksessa ja 1875 annetussa järjestyssäännössä esiintyi
ensi kerran yksityiskohtaisia määräyksiä uiton suorittamisesta. Näissä
edellytettiin myös padotus mahdolliseksi.

Nykyisessä vesioikeusiaissa padotusta koskevat määräykset ovat
uittoon nähden yleensä samat kuin vesilaitoksiin nähden. liiton har
joittamiseksi vaaditaan tärkeimmissä vesistöissä, että sitä varten on
vahvistettu lauttaussääntö. Puroissa ja joissa, missä ei ole sellaisia
laitteita, jöita uitto vahingoittaisi, uitto on mahdollista ilman sitäkin.
Lauttaussäännön vahvistaminen tapahtuu katselmustoimituksessa,
jossa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että rakenteet eivät
aiheuta yläpuolella haitallista jiadotusta. Kun lauttausväylä on ra
kennettu, suoritetaan siinä lopputarkastus. Aikaisemmin uittopadot
rakennettiin vesistöihin ilman, että niissä otettiin huomioon niiden
mahdollisesti tulvia lisäävää vaikutusta. Osa vanhimmista padoista
on aikojen kuluessa lahonnut, sillä uittopadot ovat melkein poikkeuk
setta olleet puurakenteita. Tämä osaltaan on vähentämässä sitä lisään
tymistä, minkä jatkuva uusien patojen rakentaminen aiheuttaa. ]V[yös
km on viime aikoina varsinkin purouittoon nähden tapahtunut vähen
tymistä sellaisilla seuduilla, missä teitä myöten tapahtuva puutavaran
kuljetus on mahdollista. Näin on ollut asian laita etenkin Etelä- ja
Länsi-Suomessa. Kaikki nämä seikat huomioonottaen voitaneen olet
taa, että ainakaan yleisessä mielessä uiton aiheuttama padotus ei ol e
viime aikoina lisääntynyt huolimatta uitettavan puutavaramäärän
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1isääEtymiestä. Äikaisemmin on jo selostettu vaikututa alapuolisessa
vesiväylässä.

Kuitenkin on uittopatoihin nähden huomautettava, että ne yleensä
rakennetaan ennenkuin katselmustoimitus on suoritettu ja näin hävi
tetään vesistön alkuperäiset purkautumissuhteet, mikä vaikeuttaa sel
vitystä siitä, onko haitallista paäotusta suoritettu. Myöskin uitto-
patoja on hoidettu vastoin lupaehtoja, mistä on aiheutunut oikeus
juttuja. Se seikka, että uittopatojen rakentamisesta suoritetaan jälki-
tarkastus, jota esim. vesilaitosten patoihin nähden ei ole määrätty, on
vaikuttanut haitaifista padotusta ehkäisevästi.

s i 1 1 a t voivat myöskin aiheuttaa vedeii patoutumista yläpuolella.
Esimerkiksi Kokemäellä Löytäneenojan yli (ojan sadealue 7 km2)
johtava vanha silta padotti keväällä 1937 suoritettujen mittausten
mukaan vettä 1.20 m. Tällainen padotus on poikkeuksellisen suuri,
yleensä padotus rajoittuu varsinkin viime aikoina rakennetuissa sil
loissa, mikäli ne eivät ole edistämässä jää- ja tukkiruuhkien synty-
mistä, vai.n muutamaan cm: iin. Pienissä silloissa (silta-aukko < 10 m)
padotusta edistävänä tekijänä on usein todettu olevan sillan alla ta
pahtuvan voimakkaan jäätymisen. Kun silta estää lumen satamista
jäälle, muodostuu jää tällaisen sillan alla usein vahvemm:aksi kuin
muualla vesiväylällä. Keväällä jäiden lähdön ja tiilvien aikana täl•
lainen vahva, jää voi muodostua esteeksi varsinkin, jos vielä silta
aukko jo sinäusä padottaa vettä.

Paitsi aukon leveyttä myös sillan perustuksen korkeus voi olla tul-
via lisäävänä tekijänä — ja varsinkin vanhoissa rautatiesifioissa tämä
on voinut vaikeuttaa tulvien poistamista muodostamalla esteen vesi
väylän perkauksessa.

Siltojen jatkuvaa lisääntymistä tapahtuu sikäli kuin uusia teitä
rakennetaan. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että siltojen p.adottava
vaikutus olisi lisääntynyt, sillä sillanrakennustekniikan kehityksen
johdosta ne voidaan rakentaa kokonaan toisin kuin aikaisemmin. Van
hat kivi- ja puusillat, joissa silta-aukko oli pieni ja uomassa olevat
pilarit useasti niin rakennetut, että ne edistivät jöiden ja tukkien
kasaanturnista siltoja vasten, aiheuttivat varsin huomattavaa veden
patoutumista Liikenteen asettamien uusien vaatimusten vuoksi van
hat sillat on usein jouduttu ainakin maanteillä korvaamaan uusilla,
jolloin on otettu huomioon siltojen padottava vaikutus.. Tieasetuksen
(1927) mukaan hankitaan myös nykyään selvitys siitä, onko silta
esteenä yläpuolisten maiden kuivattamiselle, missä yhteydessä erikoisesti
huoiuioidaan sillan padottava vaikutus. Rautatiesiltoihin nähden, joita
edellämainittu asetus ei koske, on Kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriö (24/5 1932) kehoittanut rautatiehallitusta hankkimaan vas-
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taavanlaatuisen selvityksen. Näin on viime aikoina entistä enemmän
kiinnitetty huomiota siltojen aiheuttamaan padotukseen ja voitaneen
katsoa, että se ei ole viime aikoina lisääntynyt.

K a 1 a t k e e t. Kalatokeilla oli varhaisemmin huomattavasti toi
senlainen merkitys tulvien lisääjinä kuin nykyään. Vanhimmissa per
kaustöissä kiinnitettiin toisinaan huomiota etupäässä kalatokeitten
hävittämiseen, sillä niitä saattoi samassa koskessa olla useita kym
meniä.

Kuvasta 53 havaitaan, miten kalatokeita oli rakennettu Kokemäen
joen Harjavallan koskeen v. 1759. Samanlaisia tapauksia on löydettä
vissä useita. Ensimmäiset perkaustoimenpiteet kohdistuvatkin yleensä
kalatokeiden poistamiseen.

BioMQvIsTin (1911) Kymijoen vesistöä koskevasta selostuksesta
ilmenee, että tämän vuosisadan alkupuolella useassa koskessa oli kalas
tuslaitteita, hirsistä rakennettuja patoja, lohi- ja siika-arkkuja ym.,
joilla ilmeisesti on ollut padottava vaikutus. Näinä ovat nykyisin
yleensä poistettu. Nykyään kalatokeiden merkitys voitaneen jättää
huomioonottamatta tulvien lisääntymisen syitä selvitettäessä.

Kuva 53.

Kalatokeita Harjavallan koskessa v. 1759. (Tie
ja vesirakennusliailituksen arkisto).
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Edellä on kiinnitetty huomiota siihen, mikä merkitys lainsäädän
nöllä on padotukseen. Myöskin on esitetty eräitä puutteellisuuksia
voimassaolevassa lainsäädännössä. Kun uusi vesioikeuslakiehdotus on
parhaillaan valmistumaisillaan ja laissa tullaan mahdollisesti jo lähi-
tulevaisuudessa tekemään huomattavia muutoksia myöskin niihin mää
räyksiin, joilla on vaikutusta padotukseen, komitea on vain tuonut
esille näissä määräyksissä nykyään olevat puutteellisuudet ryhtymättä
tekemään niihin muutosehdotuksia.

32. Tulvien lisääntymisestä maanpinnan alenemisen johdosta.

Tulvien lisääntymistä voi tapahtua paitsi siten, että vesiväylillä
virtaavat vesimäärät suurenevat tai vesiväylän vedenjohtokyky huo
nonee, myös maanpinnan alenemisen johdosta tulvavaaran alaisilla
rantaalueilla. Maanpinnan alenemista tapahtuu pääasiassa turve- ja
liejumailla kuivatus- ja viljelystöiden johdosta.

Kuivatus- j a vilj elystoimenpiteiden aiheuttamaa maanpinnail ale
nemista voi tapahtua myöskin kivennäismaifia, mutta meillä ei sillä
ole käytännöllistä merkitystä.

Kuivattamattomassa suossa pohj avesi kohottaa turvekerroksia. Kuu
suo kuivatetaan, tämä veden kannattava voima lakkaa tulevan pohja-
veden yläpuolella ja suo painuu. Vaikka kuivatus ulottuu vain pinta
kerroksiin, tapahtuu painumista myöskin kuivatuksen jälkeisen pohja-
veden alapuolella, sillä ylempien kerrosten painava voima lisääntyy
koko suon syvyydeltä. Turvekerrosten painuminen onkin riippuvainen
sekä suon syvyydestä että kuivatussyvyydestä.

Kun pohjavesi alenee kuivatuksen johdosta runsaimmin kuivatus
ojan lähistöllä, on painuminen myös runsainta lähellä viemäriä. Pai
nummen viemäristä poispäin mentäessä on riippuvainen lisäksi tur
peen laadusta ja lahoamisasteesta.

Turvekerrosten painumiseen vaikuttaa paitsi pohj avedeii al eiieim
nen myös turpeen kutistuminen kuivuessa. KESt)N (1930) mukaan vi -

,jelysinailta otetut turvenaytteet voivat kutistua aina neljöni een osaan
til avuudestaai; ilm akuiviksi kuivuessaan.

Jos turve on hyvin lahonnutta, ei kuivattiksella aluksi saada pohja-
vettä sanottavasti alenemaan, sillä turveaines muodostaa vettä vai
keasti läpäisevän, kolloidaalisen aineyhdistelmän, josta vesi yleensä
poistuu vain haihtumalla. Kuivumiskutistumisen vaikutuksesta syn
tyy turpeeseen halkeamia, jotka vaikuttavat vähitellen iuös pohja-
vettä alentavasti. Halkeamat ovat runsaimpia pintakerroksessa ja voi
vat ulottua pohjaveteen saakka, kuivina kesinä sen alapuolellekin. Kun
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turve kutistuu kuivuessa, se ei uudelleen kostuessaan yleensä laajene

täysin aikaisempaan tilavuuteensa.
Kutistmninen jatkuu näin pitkän aikaa, samoin myös pohjaveden

aleneminen. Turvekerrosten painurninen kestäi näinöllen jopa vuosi-

kymmeniä kuivatuksen jälkeen.
Edellä jo mainittiin, että turvekerrosten painuminen on riippuvai

nen paitsi pohjaveden alenernisesta ja suon syvyydestä myös turpeeri

laadusta ja lahomuisasteesta. Esim. raaka Sphagnurn fuscnm-turve ei

sanottavasti kutistu kuivuessaan eikä myöskään painu suota kuivatet

taessa muualta kuin kuivatusojan läheisyydestä. Jo 30—50 m : n etäi

syydellä siitä on painuminen usein lakannut. Puita sisältävät turve

kerrokset painuvat myös yleensä vähemiuän kuin puuttomat. Tur

peessa makaavassa asennossa olevat puut, jotka kosteassa suossa lahoa

vat hitaasti, kannattavat yläpuolisia turvekerroksia. Metsä sinänsä

vaikuttaa myös kuivattavasti, joten kuivatuksen aiheuttama olotilan

muutos metsäisillä soifia ei ole niin suuri kuin puuttomifia. Metsä

myös painaa turvekerrokia. Esim. hyvän korpimetsän paino Etelä-

Suomessa kaikkine oksineen vastannee n. 100 m3 : ii savetusta hehtaa

rille. Kuitenkin korpimailla painuminen voi olla suhteellisen runsasta

turpeen suuren kuivumiskutistumisen jöhdosta. Rämesoilia se on huo

mattavasti vähäisempää.
Kuivatustoimenpiteet edistävät myös turpeen lahoamista. Viljele

mättömillä soilla lahoaminen tapahtuu yleensä varsin hitaasti, viljel

lyillä soilla maanparannusaineiden, hiekan, saven ja kaikin käyttö ja

maan muokkaus sitä jouduttavat.
Viljellyt suot eivät laskeudu ainoastaan kuivatuksen johdosta,

vaan syynä ovat myöskin monet viljelystoimenpiteet. Soille vedetty

savi ja hiekka edistävät painollaan turvekerrosten tiivistymistä. Tuuli

kuljettaa lahonnutta turvetta maan ollessa mulloksella. Mainitaanpa

tuulen toisinaan paljastavan siemenet niitä peittävästä multakerrok

sesta suoviljelyksillä. Karja polkee laitumella ollessaan turpeen tii

viiksi ja siten nopeasti edistää painumista. Erittäin tapahtuu suon-

pinnan alenemista uutisraivausten yhteydessä, jos kuokkimalla poiste

taan pintasammal taikka turvetta poltetaan. Polttoviljelykseen pala

taan vielä myöhemmin.
Kuivatuksen aiheuttamaa suon painumista on tutkittu suoritettu

jen pintavaakitusten avulla. Saksassa on erittäinkin GERHARDT esittä

nyt painumisarvoj a erilaisilta soilta. Riippuen suon kosteusasteesta

— tiiviistä turpeesta uiskentelevaan — ja suon syvyydestä — vaihtelu

1—8 m — vaihtelee painuminen 0.15—3.40 m, kun soita viljellään

RIMPAUn suoviljelystavan mukaan 60—80 vuotta, jossa tavassa suon

pinnalle vedetään 10—15 cm:n vahva hiekkakerros. KRUGER (192;)

357739 30
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on todennut, että ii. 10 rn syvä Kehdingermoor on v. 1893 kaivetun
pääviemärin kohdalla 14 vuodessa (v : een 1907) painunut 2.9 5 m.
Nopeinta painuminen on ollut kahdeksana ensimmäisenä vuotena
(2.z m). Maiburschermoorilla Oidenburgissa on todettu, että 3.5—4.5
m syvä kohosuo on 15 vuodessa paikoin painunut O.s m suon viljelyk
sen, salaojituksen ja jyräämisen johdosta. Suota oli jo aikaisemmin-
km viljelty. Königsmoorilla, 1. 6 s—2. 2 0 m syvällä rahkasuolla on vii-
jeiyslaitumien pinta v : sta 1911 v : een 1920 painunut 32—47 cm,
samanaikaisesti ovat 1. i m syvälle asetetut salaojat laskeutuneet 14—15
cm. Vv. 1920—1932 on painuminen edelleen ollut 10—14 cm.
Ruotsissa on STENBERG (1934) esittänyt mittauksena Gisselön suo-
viijeiyskoeasemaiia vv. 1922—1932 havaitusta painumisesta, joka
suon syvyydestä riippuen on vaihdellut 14—41 cm. HÄLLAKORPI
(1936) on näiden arvojen nojalla laskenut painumisen noudattavau
sääntöä

2 = 0 09 T + 12,

jossa 2 on painumisen suuruus cm: nä ja T turpeen syvyys (cm).
Suomessa tehdyistä painumishavainnoista mainittakoon KoKKoSEN
(1930), MALMin (1934), LuII2ÄN (1936) ja HLÄKORvEN (193$)
suorittamat. KOKKOSEN mukaan vaihtelee suon keskimääräinen painu
minen eräillä nevoilla kuivatusviemärin reunalla 30—50 % suon syvyy
destä; korpi- ja rämesoilla painuminen on vastaavasti ollut 20—35 %.
KOKKONEN on myös todennut viemärin pohjan painuvan samoinkuin
sen, että kuivatusta lisäämällä suon pinta on edelleen laskeutunut.
MALM on Leteensuolla todennut, että vv. 1903—1933 rahkasuon ojit
tamattomat keskiosat eivät ole painuneet muuta kuin lähellä kaivet
tuja viemäreitä, vanha mutasuoviljelys on painunut 20—30 cm, v: n
1903 jälkeen viljelty mutasuo on painunut n. 50 cm. LuKKALAN teke
mien havaintojen mukaan Jaakkoinsuolla maanpinta on metsäojituk
sen vaikutuksesta alentunut n. 25 vuodessa 0.o s—0ss ui vastaten
2—32 % turvekerroksen vahvuudesta. Vaihtelut johtuvat havainto-
kohdan etäisyydestä kuivatusojasta ja turvekerroksen laadusta. Run
sainta on painurninen ollut nevasuolla, korpiturve 011 myös painunul
rtmsaasti, rörneillä painuminen on ollut vähäistä.

HALLAK0RPI on tutkinut suovil j elysylidistykseii Tohm aj ö rven koe-
asemalla suoalueen painurnista. Turvealueella on m etsäsara-vaikosa;n
malturvetta (MG$-t), sen syvyys vaihtelee 0.5—7.5 ui. Salaojitus toi
mitettiin 1930 ja painumistutkimus 1936. Painumisen suuruus on tut
kimuksen mukaan riippuvainen ensi sijassa turvekerroksen syvyydestö
ja seuraavat lausekkeet ilmaisevat sen suuruutta keskimäärin:

suon pinta 2 = 0.i T + 20
salaojalaatikot 2 = 0.i (T—D)



235

2 tarkoittaa painumista (cm), T turvekerroksen syvyyttä (cm) ja
D alaojalaatikoiden syvyyttä maan pinnasta (cm) Paihuminen on
siis ollut ii. 10 % turvekerroksen syvyydestä. Ävo-ojitetulla alueella
painumisen suuruudeksi saatiin yhtälö:

2=0.ooT+20

Painuminen on siis tässä ollut vähäisempää, vain n. 2/3 siitä, mitä
se oli salaojitetulla alueella.

;1

Kuva 54.
Eräs v. 1935 vaakittu suolinja Eurassa. 1. = suon alkuperäinen pinta
v. 1890, 2. suon pinta v. 1935, 3. = suon pohja, 4. suon pinta
v. 1915, 5. viemäri, jota suon painumisen johdosta on siirretty,

6. = viemäreitä, 7. sarkojia, 8. = vanha metsäoja.

Kuvassa 54 on esitetty eräs maataloushallituksen kulttuuriteknil
lisissä tutkimuksissa vaakittu linja Eurassa Heikkilän tilan viljelyk
sillä. Kuvasta ilmenee, miten kauan eri osia on viljelty. Siitä havai
taan myös erittäin selvät erot eri ikäisten viljelysten painumisessa.
Suon alkuperäinen pinta on saatu linjalla isoissa kivissä olleista sel
vistä merkeistä, jotka tilan omistaja varmisti alkuperäisen suon pin
taa osoittavaksi. Merkkien korkeus on kuvassa esitetty ristillä.

Suon painumisen tarkka arviointi edeltäkäsin on niiden monien
seikkojen vuoksi, joista se on riippuvainen, vielä toistaiseksi epävar
maa. Käytännössä se on Suomessa kuivatushankkeita suunniteltaessa
yleensä arvioitu 10—40 % : ksi turvekerroksen vahvuudesta kymme
nenä ensimmäisenä vuotena ja edellyttäen, että kuivatettuja alueita
viljellään.

Painumisen hidastamiseksi on suositeltu viljelysmailla käytettä
väksi pitkäaikaista heinän viljelystä (ilman laiduntamista), sillä siten
ehkäistään maanmuokkaustoimenpiteiden, tuulen ym. seikkojen vaiku
tusta mahdollisimman tehokkaasti. Turpeen lahoaminen myös on
tällöin hidasta. Tässä on myös syytä huomauttaa pengerryskuivatuk

z-z-z
2 i:z-: r
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sen edullisuudesta järvenlaskuihin ja joenperkauksiin verrattuna sel
laisilla alueilla, missä pengerrys on mahdollista ja missä on sellaisia
maita, joiden jatkuva ja runsas painuminen on todennäköistä.

Kuten mainittiin, suon polttaminen lisää erittäin tehokkaasti suon
pinnan alenemista. Etelä-Pohjanmaalla on polttamalla hävitetty parin
metrin vahvuisiakin turvekerroksia. VESIKIVEN (1920) mukaan vielä
yO 1920 Ilmajoen kunnassa on tulva-alueilla olevillakin mutasoilla
kesantoja poltettu n. 77. % pinta-alasta. Kesantovuonna kuluu
VESIKIVEN laskelmien mukaan suon pinta polttamisessa yleensä n.
3 cm, mutasoilla hieman yli 2 cm. Kun esim. Ilmajoella mutasuo on
kesantona keskimäärin joka 6 : s vuosi, suo kuluu polttamalla 100 vuo
dessa 36 cm. Tässä on jätetty huomioonottamatta vielä kevätviljalle
toimitetun polton aiheuttama kuluminen.

]\Iaataloushallituksen kulttuuriteknillisissä tutkimuksissa on erityi
sesti tulvakomitean työtä silmälläpitäen suoritettu vaakituksia La
pualla Älajoen tulva-alueella tapahtuneesta turvekerrosten painumi
sesta. Tutkituilla alueilla on osaksi myös suoritettu polttamista. Äla
joen itäpuolella n. 500 ha : n alueella turvekerros, jonka syvyys keski
määrin on n. 1.o m, on suon pinta alentunut 20 vuodessa n. 20 cm.
Eräissä paikoissa, missä viemäreitä oli perattu, painuminen nousi
30 vuodessa aina 0. ui: iin.

Erikoistutkimuksia suoritettiin lisäksi eräällä suopalstalla ja näi
den tutkimusten mukaan suon pinta oli 11 vuodessa alentunut 10—20
cm vastaten 7—14 % suon syvyydestä. Suolla oli pintavaakitusten
välillä suoritettu salaojitus ja osaa oli poltettu 2—3 kertaa.

Lapuanjokea on perattu niIn, että vedenkorkeudet ovat ko. alueilla
alentuneet. Jos perkauksia ei olisi suoritettu, olisi 20 cm : n alene
minen kuivatus- ja viljelystoirnenpiteiden vaikutuksesta aiheuttanut,
että alueet, joille ennen tulva nousi kerran kymmenessä vuodessa,
alenemisen jälkeen olisivat joutuneet tulvan alle kerran viidessä vuo
dessa, ja viikon kestänyt tulva olisi pidentynyt 10 vrk. kestäväksi.
N alueet, joilla aleneminen on ollut r. 50 cm ja jotka eiiiieii jäivät
tulvan alle kerran kymmenessä vuo(lessa, olisival maaipinmm alene
misen jälkeen jääneet tulvan alle kerran kolmessa vuodessa ja viikon
kestänyt tulva olisi pidentynyt 2 viikkoa kestäväksi. Lapuanjoessa
vedenkorkeusvaihtelut ovat suhteellisen suuret, ääriarvoj en vaihtelu
on eri osissa jokea 4—5 ui.

Sellaisissa vesistöissä, joissa vedenkorkeusvaihtelut ovat alle 3 m,
edeilämainitut alenemisarvot vaikeuttaisivat tulvatilannetta suhteelli
sesti vielä enemmän. Tällaisia ovat useimmat vesistömme. Esim.
Kokemäenjoessa Rautaveden kohdalla tulva, joka ennen on kestänyt
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keskimäärin 1 viikon, sen jälkeen kun maanpiilta on tientunut

20 cm, tulisi kestämään lähes kuukauden.
Liejumaat painuvat samalla tavoin kuin turvemaat. Niiden pai

nummen johtuu pääasiassa veden haihtumisen aiheuttamasta kuivu

miskutistumisesta. Liejumaiden kutistuminen on riippuvainen orgaa

nisen aineen määrästä. KIVINEN (1938) esittää seuraavia lukuja ilma

kuiviksi kuivatettujen liejujen kutistumisesta:

orgaanista Pituuskutis- Tilavuuskutis
ainetta tuminen tuminen
palflO-°/0 /0

o/o

4 1371) 347
4— $ 194 484
8—12 257 517

12—16 2813 6512
16—20 297 697
20—

Luonteenomaista liejumaille on, että ne kerran kuivuttuaan eivät

uudelleen kostutettuina sanottavasti laajene. KIvISEN tutkimuksista

ilmenee vielä, että kutistuminen tapahtuu jokseenkin suorassa suh

teessa painon vähennykseen.

Liejumaiden painumista koskevat vaakitustulokset ovat pääasiassa

käytännössä kuivatusliankkeiden yhteydessä saatuja. Ne ovat yhden-

mukaisia edellämainittujen kutistumislukujen kanssa ja mutaliejussa

painuminen saattaa nousta 50—70 % : iin liejukerroksen vahvuudesta,

jos kuivatus ulottuu pohjamaahan saakka. Saviliejuissa taas painu

minen voi jäädä suhteellisen vähäiseksi.

Edelläoleva osoittaa, että turve- ja liejumailla kuivatus- ja vilje

lystoimenpiteiden aiheuttama painuminen voi vaikuttaa erittäin tehok

kaasti tulvien lisääntymiseen. Kun havaitut keski-yliveden korkeudet

eri vesistöissä voivat vaihdella vuosikymmenestä toiseen 20—50 cm,

saattavat turve- ja liejumaat painua miesmuistin aikana moninkertai

sesti tämän määrän uudisviljelyksillä ja vanhoillakin viljelyksillä

useita kymmeniä senttimetrejä. Kehityksen suunta on myös aina

sama — tulvahaittaa lisäävä — kun se useimmissa muissa tulva-

tilanteeseen vaikuttavissa tekijöissä voi vaihdella vuosikymmenestä

toiseen. Komitean suorittaman kiertokyselyn mukaan tulvanalaisista

maista on enemmän kuin puolet sellaisia, joissa maanpinnan painu

minen on todennäköistä. On näinollen ilmeistä, että turve- ja lieju

maiden aleneminen maankuivatus- ja vilj elystoimenpiteiden johdosta

on eräs tärkeimmistä syistä siihen, että tulvat ovat lisääntyneet,

vaikkakaan vesimäärät ja vedenkorkeudet vesiväylillä eivät olisi

lisääntyneet.

1) Älaindeksi osoittaa tutkittujen niytteiden määiä.



yO Tärkeimmät johtopäätökset sekä ehdottikset toi-
menpiteiksi tulvien mahdollisen lisääntymisen

ehkäisemiseksi.

33. Tärkeimmät johtopäätökset.

Yhteenvetona edellä esitetyistä tutkimuksista komitea tahtoo kun
nuttää huomuota erittäinkun seuraaviun seukkoihun:

Nuin kauan kuun tulvia koskevua muustiunpanoja on tehty, tulvua
on esiintynyt milloin putkuen milloin lyhyiden väliaikojen perästä.
Yliveden korkeutta koskevat muistilnpanot eivät anna tukea sellai
selle käsitykselle, että tulvien jatkuvaa lisääntymistä olisi yleisesti
tapahtunut ainakaan parin viime vuosisadan aikana. Valituksia tul
vien lisääntymisestä on tavallisesti tehty ylivesikausien jälkeen ja
tällöin useimmiten oletettu jonkin ihmistoimenpiteen, kuten vesi
väylien perkauksen, järvien laskemisen tai metsien hakkuun olleen
syynä yleiseen ylivesimäärien lisääntymiseen vesistöissä, taikka raken
teiden, kuten vesivoimalaitosten patojen, siltojen ym. kohottaneen
vettä yläpuolella enemmän kuin muuttumattomissa olosuhteissa olisi
tapahtunut. Myöhemmät havainnot ovat kuitenkin osoittaneet, että
valituksia aiheuttaneet tulvat ovat usein olleet tilapäisluontoisia ja
aiheutuneet joko paikallisista syistä tai poikkeuksellisista ilmastolli
sista olosuhteista.

Vesistöjen vedenkorkeusvaihteluissa on havaittavissa jaksollisuutta
kuten yleensä sellaisissa ilmiöissä, jotka ovat riippuvaisia ilmastollis
ten olosuhteiden muutoksista. Vuosijakso, jossa lumen kevätsulami
sesta aiheutuva ylivesi-aalto on Suomessa ratkaisevasti tärkein tulvien
aiheuttaja, on eri pituisista jaksoista selväpiirteisin. Tavallista suu
remmat tulvat vesistöissä uusiutuvat myös usein eräänlaista jaksoi
lisuutta noudattaen. Vesistön vedenkorkeusvaihteluiden nojalla muo
dostettuja matemaattisia sääntöjä noudattaen voidaan piirtää käyriä,
jotka jossain määrin kuvaavat ko. vesistön vedenkorkeusvaihteluiden
jaksollisuutta. Tällaisilla menettelytavoilla ei kuitenkaan vielä tois
taiseksi ole sanottavaa käytännöllistä merkitystä. Sensijaan ilmatie
teellisiä ja vesistötieteellisiä tekijöitä, kuten lumivaraston suuruutta
ja yläpuolisista varastoaltaista purkautuvia vesimääriä ym. koskeviin
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havaintotulokslin nojautuva ennustelu Jähimpien kuukausien purkau
tumissuhteista voi olla käytännön kannalta merkittivä.

Ilmastollisissa olosuhteissa on havaittavissa viime vuosikymmenieii
aikana muutoksia eritoten vuoden 1920 jälkeisissä sademäärissä ja
ilman Ilimpötilassa. Sademäärä on huhti—marraskuussa suurentunut.
Vuoden keskilämpötila on kohonnut. Ilman lämpötilan nousu on
havaittavissa erikoisesti taivikuukausina. Tämä on aiheuttanut, etti
lumipeitteen vesivarasto keväällä on tuntuvasti pienentynyt.

Nämä ilmastollisissa tekijöissä tapahtuneet muutokset ovat aiheut
taneet muutoksia vesistöjen purkautumissuhteissa. Syyssateiden lisään
tyminen on kohottanut syyskauden vedenkorkeuksia. Tämä yhdessä
entistä lämpimämpien talvien kanssa, jolloin lumipeitteestä on pääs
syt vesiä entistä enemmän suojakausina valumaan vesistöihin, on
kohottanut yleensä kevään alivesiä. Lumen vesiarvon väheneminen
on yleensä vaikuttanut lumen sulamisesta aiheutuvia kevään ylivesiä
alentavasti sellaisilla vesiväylillä, joissa kevään ylivesi sattuu aikaisin,
mikäli jäitten tai muiden esteiden aiheuttama patoutuminen ei tätä
vaikutusta ole kumoamassa. Kevään ylivesiä kohottavasti taas on
vaikuttanut kevään alivedessä havaittava nousu ja huhtikuusta alka
nut sekä koko kesän jatkunut sademäärien lisääntyminen. Näiden
vaikutus on sitä tuntuvampi, mitä hitaampia vesistön vedenkorkeus
vaihtelut ovat. Vesistöissä, joissa lumen kevätsulamisen aiheuttama
ylivesi sattuu myöhään, onkin yleensä havaittavissa yliveden nousua.
Nämä ilmastollisten tekijöiden aiheuttamat muutokset ovat vesivoima
laitosten juoksutuksen aiheuttamien muutosten ohella huomattavimpia,
mitä vesistöj emme purkautumissuhteissa (pitkäaikaisissa keskiarvoissa)
on havaittavissa.

Ihmistoimenpiteet ovat myös voineet muuttaa yliveden korkeuksia
ja vesistöissä purkautuvia ylivesimääriä. Muutokset voivat olla sekä
tulvia lisääviä että niitä pienentäviä.

Ylivesimäärien lisääntymistä on voinut tapahtua
seuraavista syistä:

Perkaustoimenpiteiden johdosta varastoaltaat ovat pienentyneet.
Tässä on lähinnä otettava huomioon tulva-alueiden häviämisestä aiheu
tuva pienentyminen, jolloin vaikutus kohdistuu yliveteen. Järvien
laskemisen yhteydessä on myös voinut tapahtua varastoaltaiden pie
nenemistä. Tällaista on esiintynyt varsinkin viime vuosisadalla. Tällä
vuosisadalla muutokset ovat koottujen tilastojen mukaan olleet yleensä
vähäisiä.

Järvien varastoimistilan pienentyrnistä on voinut tapahtua myös
vesilaitosten patojen johdosta, kun alivettä kohottamalla ja avaamalla
tulvaluukut yliveden aikana järven vedenkorkeusvaihtelut ovat pie
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nentyneet. Tässäkin varastoimiskyvyn pieneneminen sattuu y1ivedei
aikana ja sen vaikutus on samanlainen kuin tulva-alueiden poista
misen kyseessäollen. .

Vesiväylien perkaukset, ojitukset, vesiperäisten maiden kuivatukset
ja uudisraivaus ovat jouduttaneet vesien valumista. Tämänkaltaisilla
toimenpiteillä voi olla ylivesimääriä lisäävä vaikutus silloin, kun ne
tapahtuvat sadealueiden latvaosalla ja sellaisilla alueilla, joilta pur
kautuvat vedet saapuvat myöhemmin kyseessäolevalle vesiväylälle kuin
sadealueelta yleensä. Ojituksen aiheuttaman maan vedenvarastoimis
kyvyn suurenemisen johdosta kumoutuu osittain uusien ojien veden-
valumista jouduttava vaikutus. Tätä seikkaa koskevat tutkimukset
ovat kuitenkin vielä vaillinaisia.

Metsien hakkuut, metsäpalot ja muut syyt, jotka ovat aiheuttaneet
metsien häviämistä tai harvenemista siinä määrin, että huomattava
osa alueesta tulee aukeaksi, ovat voineet lisätä ylivesimääriä lähinnä
järvettömillä vesiväylillä. Metsien määrässä ja kasvussa tapahtuneet
muutokset ovat kuitenkin yleensä purkautumissuhteita silmälläpitäen
olleet Suomessa viime vuosikymmeninä varsin vähäisiä:

Ylivesimäärien pienentymistä ovat voineet aiheuttaa
mm. seuraavat seikat:

Erittäinkin vesivoimalaitosten harjoittama keinotekoinen varastoi
minen on yleensä vaikuttanut purkautumisvaihteluita tasoittavasti.
Muutokset ilmenevät etenkin kevään alivesimäärien lisääntymisessä
ja lumensulamisesta aiheutuvien ylivesimäärien pienenemisessä. Sil
loin, kun varastoallas on täysi tulvia aiheuttavien sateiden sattuessa,
keinotekoinen varastoiminen on kuitenkin voinut lisätä ylivesimääriä
alapuolella. Uittoa varten säästöpadoilla suoritettu keinotekoinen va
rastoiminen vaikuttaa myös määrätyn tyyppisissä vesistöissä ylivettä
alentavasti. Toisissa tapauksissa taas vaikutus voi olla päinvastainen.

Myös uudisraivaustoiminnan vaikutusta voidaan yleensä pitää tul-
via pienentävänä. Tämä vaikutus aiheutuu siitä, että lumet sulavat
ja osa vesistä purkautuu aikaisemmin pelloilta kuin metsistä. Kun
peltoja on vähän, ja ne sijaitsevat vesiväylien alajuoksulla, kuten
Suomessa yleensä on asian laita, lumen sulamisessa vapautuvien vesien
valuminen jakaantuu pitemmälle ajanjaksolle kuin ennen. Viijelys
mailla suoritetuilla vesiväylän perkauksilla on myös yleensä tehostettu
peltojen edullista vaikutusta.

Purkautumiseen vaikuttavien tekijöiden lukuisuudesta ja laadusta
johtuen on mahdotonta esittää ehdottomia sääntöjä siitä, milloin jon
kin tekijän vaikutus on ylivesimääriä lisäävä ja milloin niitä pienen
tävä. Asia on ratkaistava kussakin yksityistapauksessa erikseen.
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Ylivesirnäärissä tapahtuneet muutokset saavat kuitenkin olla var
sun suuria, ennenkuin niillä on huomattavaa vaikutusta vedenkorkeuk
sun alapuolella. Usein vaaditaan ilihes 10 % : n lisäys vesimäärissä,
ennenkuin ylivedenkorkeus kohoaa 10 cm : llä. Näin suuria muutoksia
vesimäärissä ihmistoimenpiteet keinotekoista varastoimista lukuun-
ottamatta aiheuttavat vain harvoin. Sensijaan uomassa tapahtuneet
muutokset voivat varsinkin pienissä uomissa helposti aiheuttaa edellä-
mainitun suuruisen vedennousun.

Erittäin merkityksellisenä tulvien lisääntymisen kannalta on pidet
tävä turve- ja liejumaiden painumista kuivatus- ja viljelystoimen
piteiden johdosta. Maan pinta voi laajoilla alueilla miespolven aikana
alentua useita kymmeniä senttimetrejä, ja kun tulva-alueista suuri osa
on turvemaita, tämä on ilmeisesti monessa paikassa ratkaisevasti vai
kuttanut vallalla olevaan käsitykseen tulvien lisääntymisestä.

Tulvien lisääntymistä on myös paikka paikoin tapahtunut vesilai
tosten tai uiton tarkoituksia varten suoritetun padotuksen johdosta.
Lukuisat oikeusjutut osoittavat, että padotusta on usein harjoitettu
laittomasti. Toisaalta on myös esiintynyt tapauksia, jolloin valitusta
ei ole voitu näyttää toteen. Uiton yhteydessä tukkien ruuhkautu
minen on myös voinut aiheuttaa paikallisia tulvia.

Vesiväylien tukkeutumista ja vedennousua lietteen, puiden ym.
johdosta on voinut paikka paikoin tapahtua. Lietteen kulkeutumista
varsinkin perkaustoimenpiteet edistävät.

Jäät voivat myös tuntuvasti padottaa vettä ja aiheuttaa tulvia.
Järvet ehkäisevät varsin suuressa määrin jäiden ja jääsupon liikettä
ja vaikuttavat siten edullisesti. Vesivoimalaitosten patorakenteilla on
myös jääsupon kulkeutumista ja muodostumista ehkäisevä vaikutus.

Käsitykseen tulvien lisääntymisestä on epäilemättä huomattavasti
vaikuttanut myös se, että peltoviljelys pyrkii ulottumaan entistä
enemmän tulva-alueille. Niittyjä, joilla tulvahaitta on pieni tai joilla
tulvista on suoranaista hyötyäkin, on tehty runsaasti pelloksi. Tulva-
vahinko on näin entisestään suurentunut, vaikka yliveden korkeuk
sissa ei olisi tapahtunutkaan mitään muutoksia.

34. Toimenpiteistä tulvien mahdollisen lisääntymisen ehkäisemiseksi.

Harkittaessa toimenpiteitä tulvien mahdollisen lisääntymisen eh
käisemiseksi on ensi sijassa kiinnitettävä huomio ilmastollisten teki
jöiden suureen vaikutukseen tulvien aiheuttajina. Näissä tekijöissä
tapahtuviin vaihteluihin ei ihmistoimenpiteillä voida vaikuttaa. Sel

3577—39 31



242

laisissa tapauksissa, joissa ei suoranaisesti perkaus- tai muilla jär
jestelytoimenpiteillä tulva-alueen alapuolella saada tulvia poistumaan
ja vesistöjen purkautumissuhteita muuttumaan sellaisiksi, että suu-
rimpienkaan vedenkorkeuksien aikana vedet eivät pääse tulvimaan
tuottavassa käytössä oleville ranta-alueille, voidaan vain koettaa tor-
jua poikkeuksellisten ilmastollisten olosuhteiden vaikutusta vesistöjen
purkautumissuhteisiin.

Kun pyritään tasoittarnaan vesistöj en purkauturnisvaihteluita, tulee
ennen kaikkea tuntea purkautumisvaihteluiden syyt. Tämä taas edel
lyttää sekä ilmatieteellisten että vesistötieteellisten havaintojen jatku
vaa ja säännöllistä suorittainista. Kysyinykseentulevista havainnoista
on ennen muita mainittava vedenkorkeushavainnot, vesimäärämittauk
set sekä sade-, lumi- ja routahavainnot.

Kaikkia näitä havaintoja meillä on suoritettu etupäässä ilmatie
teellisen keskuslaitoksen ja hydrografisen toimiston toimesta. Myös-
km maataloushallituksen viljelysteknillisen osaston toimesta on jäi-
jestetty vesistötieteellisiä tarkoituksia palveleva havaintoverkko. Mutta
havaintojen järjestelyssä usein muut seikat ovat siinä määrin olleet
vaikuttamassa, että kyseessä olevaa tarkoitusta varten havaintoaineisto
monesti jää puutteelliseksi.

Myös ne tehtävät, joita nykyinen aika asettaa vesistöjärjestelyille,
ovat siinä määrin aikaisemmasta muuttuneet, että tässäkin suhteessa
havaintoja olisi täydennettävä. Tällaisten havaintojen merkitys ei
rajoitu ainoastaan siihen ajankohtaan, jolloin havainto suoritetaan,
vaan ilmastollisten olosuhteiden huomioiininen edellyttää pitkäaikaisia
havaintosarjoja. Havaintojen puutteellisuus jonakin aikana rasittaa
koko havaintosarjaa.

Vastaisuutta silmälläpitäen on senvuoksi erittäin tärkeää, että
mahdollisimman aikaisin on järjestetty riittävän täydelliset havainnot.
Jotta siis poikkeuksellisten ilmastollisten olosuhteiden vaikutusta tul
viin voitaisiin entistä paremmin huomioida, olisi ilmatieteellisiä ja
vesistötieteellisiä havaintoja nykyisestään tuntuvasti lisättävä. Tämi
on ensi sijassa valtiovallan asia ja edellyttaa li9attyja maaiar dioj
havaintojen suorittamista varten. Komitea ei ole katsonut aiheelli
seksi ryhtyä tekemään yksityiskohtaista esitystä siitä, missä määrin
nykyisin suoritettavia havaintoja olisi täydennettävä. Tämä tehtävä
kuuluu ennen kaikkea niille valtion laitoksille, jotka nykyisin tämän
kaltaisia havaintoja suorittavat.

Havaintoja olisi myös entistä enemmän suoritettava niissä yksityi
sissä hankkeissa, joiden tarkoituksena on tavalla tai toisella muuttaa
vesistöjen purkautumissuhteita, jotta toimenpiteen vaikutusta voidaan
arvostella. Olisi syytä harkita, missä määrin vesivoimalaitoksia voi-
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taisiin velvoittaa suorittamaan havaintoja purkautuvista vesimääristä.

Samoin sellaisissa lupahankkeissa, järvenjirjeste1yissä ym., joissa tun

tuvasti muutetaan vesistöjen purkautumissuhteita, olisi syytä suo-

rittaa määrävuosina purkautumishavaintoja toimenpiteen j ä1keenkin

ja määräys tästä sisällyttää lupaehtoihin.
Vesistöjen purkautumisvaihteluiden tasoittajina on järvillä ensi-

arvoisen tärkeä merkitys. Tämän vuoksi sellaisia toimenpiteitä, jotka
lisäävät järvien vaikutusta, olisi tehostettava. Tässä tulee ensi sijassa.
kysymykseen vesien keinotekoinen varastoiminen, jolla voidaan tehok
kaammin kuin muilla ihmistoimenpiteillä tasoittaa vesistöjen purkau
tumisvaihteluita.

Tällainen varastoiminen asettaa suuria vaatimuksia veden juoksu-
tuksen oikealle hoitamiselle, sillä keinotekoisella varastoimisella voi-
daan aiheuttaa purkautuvien maksimivesimäärien lisääntymistäkin.

Ilmastollisten olosuhteiden vaihteluiden vuoksi keinotekoisella
varastoimisellakaan ei voida muuta kuin rajoitetussa määrässä vaikut
taa purkautumissuhteisiin. Tätä vaikutusta voidaan huomattavasti
tehostaa, jos edeltäpäin voidaan arvioida ilmastollisissa olosuhteissa
tai vesistöjen purkautumissuhteissa tapahtuvat muutokset. Tämän
kaltaiset ennakkoarviot Suomessa voivat tulla kysymykseen mm. sen
vuoksi, että lumen kevätsulamisessa vapautuvat vesimäärät voidaan
kevättalvella tietyn virherajan puitteissa mittauksilla määrätä. Järvi
rikkaissa vesistöissä tulva-aalto etenee niin hitaasti, että myös sen
nojalla voidaan jo useita viikkoja ennen huipun saavuttamista pää
tellä, miten suuret vesimäärät huipun aikana ovat odotettavissa.

Ennakkoarvioiden suorittaminen edellyttää riittävän täydellistä
ilma- ja vesistötieteellistä havaintoverkkoa ja erittäinkin tämä seikka
vaatii nykyisin suoritettavien havaintojen täydentämistä.

Keinotekoisen varastoimisen vaikutus on ennen kaikkea riippuvai
nen varastoaltaan suuruudesta suhteessa sadealueelta purkautuviin
vesimääriin sekä altaan asemasta. Pienillä tai sivuväylillä olevilla
varastoaltailla on huomattavasti vähäisempi merkitys kuin pääväylän
suurilla varastoaltailla. Kun vesistöissämme tavallisesti on useita sel
laisia järviä, joita voidaan käyttää varastoaltaina, olisi keinotekoista
varastoimista suoritettaessa otettava huomioon, että eri varastoaltaat
täydentävät toisiaan. Purkautumissuhteisiin vaikuttavien lukuisien.
eri tekijöiden ja ennenkaikkea ilmastollisten vaihteluiden oikullisuu
den vuoksi ei kovin pitkälle yksityiskohtiin menevä purkautumis
suhteiden keinotekoinen järjestely kuitenkaan ole mahdollista. Tämän
vuoksi vesistöissä olisi kiinnitettävä huomio ensi sijassa siihen, että
pääaltaissa tapahtuva varastoiminen täydentää toisiaan ja mahdolli
sesti tapahtuu keskinäisessä yhteistoiminnassa.
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Yleensä keinotekoisessa varastoimisessa olisi syytä pyrkiä hidasta-
maan vesien virtailua ja siirtämään esim. lumen kevätsulamisessa
vapautuvien vesien purkautuminen tapahtuvaksi myöhemmin kesällä.
Myöskin sivuväylillä ja latvajärvissä olisi mahdollisuuksien mukaan
edistettävä vesien valumisen hidastumista ja ko&ettava saada pur
kautumissuhteet sellaisiksi, että ne eivät ole kärjistämässä pää-
väylän purkautumisvaihteluita. Tällöin voi tulla kysymykseen myös
purkautumisen jouduttaminen.

Järvien varastoimistilaa voidaan lisätä joko ylentämällä yliveden
korkeutta tai alentamalla alivettä. Yliveden kohottaminen voi vahin
goittaa varastoaltaan ranta-alueita ja aiheuttaa siellä tulvia. Tällai
nenkin varastotilan lisääminen voi kuitenkin ilman mainittavaa hait
taa tapahtua, mikäli tulva-alueiden kuivatus voidaan toteuttaa pen-
gertämällä.

Komitea toteaa, että meillä kehitys on jo monessa suhteessa kul
kenutkin tähän suuntaan ja vaikuttanut purkautumisvaihteluita tasoit
tavasti. Viime aikoina on myös pantu vireille säännöstelysuunnitel
mien laatiminen useimmissa järvirikkaiden vesistöjemme keskusjär
vissä. Tämänkaltaisilla säännöstelyhankkeilla oikein laaäittuna voi
daan epäilemättä tuntuvasti vaikuttaa purkautumisvaihteluita tasoit
tavasti.

Mitä tulee maankuivatustöiden mahdolliseen tulvia lisäävään vai
kutukseen, se on yleensä siksi vähäinen, että pelko tulvien lisäänty
misestä alapuolella tuskin on riittävä syy estämään tätä maan käytön
parantamista tarkoittavaa toimintaa. Milloin tulvien lisääntymisUi
mahdollisesti tapahtuu, sitä on syytä vastustaa muilla toimenpiteillä.

Mikäli maankuivatustöiden johdosta on tapahtunut ylivesimäärien
lisääntymistä, se on ensi sijassa aiheutunut tulva-alueiden poistami
sesta. Käytännössä on tätä haitallista vaikutusta pyritty estämään
ulottamalla perkaukset niin alas alapuolisessa vesiväylässä kuin vai
kutusta edellytetään olevan. Tulva-alueiden poistaminen voi kui
tenkin tapahtua useassa tapauksessa myös niin, että varastoidaan vesiä
yläpuolella oleviin järviin tulvahuipun aikana. Tämänkaltainen toi
minta ei meillä voimassaolevien lakien mukaan ole mahdollista. Myös
kin järvien järjestelyissä olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä
säännöstelyyn sekä tehtävä timä toiminta lain mukaan mahdolliseksi
tulva-alueiden kuivatusta tarkoittavissa hankkeissakin samalla kun
niissä otetaan huomioon, että hankkeen kokonaishyöty tulee mahdolli
simman suureksi. Komitea kiinnittää tähän seikkaan huomiota, jotta
myös tämänkaltainen tulvien poistaminen vastaisuudessa uuden vesi
oikeuslain mukaan tulee mahdolliseksi ja jotta vesien varastoiminen
voidaan suorittaa siellä, missä siitä aiheutuva haitta on pienin. Tuot
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tavien maa-alueiden käyttämistä tällaisina varastoaltaina ei Suomessa,
missä usein on muitakin keinoja tulvien vastustamiseksi, voida pitää
tarkoituksenmukaisena.

Metsien kasvun edistäminen ja metsien puuvaraston 1i&ääntyminen
vaikuttaa yleensä purkautumisvaihteluita tasoittavasti ja tulvia pie
nentävästi. Metsäojitukset voivat kuitenkin vaikuttaa purkautumista
jouduttavasti sekä edistää lietteen kulkeutumista. Vaikutus purkau
tumiseen voi olla erilainen riippuen siitä, onko kyseessä lumen sula
misesta vai vesisateista aiheutuva ylivesiaalto.

Turve- ja liejumaiden painuminen jatkuu vuosikymmeniä ja sitä
on vaikea ehkäistä. Voidaan mahdollisesti ajatella käytettäväksi sel
laisia viljelystapoja, joissa painuminen on vähäistä ja siten hidastaa
kehitystä. Ennen kaikkea on syytä tehostaa polttoviljelyksen tuhoisaa
vaikutusta. Tätä viljelystä harjoitetaan esim. Etelä-Pohjanmaalla
yhä vielä alavilla tulva-alueillakin.

Vesiväylien tukkeutumista lietteen kulkeuturnisen johdosta voidaan
estää erilaisilla rakenteilla, joiden laadun määräävät paikalliset olo
suhteet. Tämänkaltaisiin rakenteisiin olisi syytä entistä enemmän
kiinnittää huomiota, samoinkuin luonnollisten ja kaivettujen vesiviy
lien jatkuvaan kunnossapitoon.

Tulvien lisääntymistä on myös voinut, kuten jo on mainittu,
tapahtua mm. vesilaitosten tai uiton tarkoituksia varten suoritetun
padotuksen johdosta. Padotusta koskevassa luvussa komitea on kiin
nittänyt huomiota niihin syihin, jotka mahdollisesti ovat edistäneet
haitallista tulvien lisääntymistä. Näiden syiden poistaminen edel
lyttää lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joiden kuitenkin samalla tulisi
olla sen laatuisia, että ne eivät ehkäise vesistöjen tarkoituksenmukaista
hyväksikäyttöä. Kun uusi vesioikeuslaki piakkoin valmistunee, komi
tea ei ole ryhtynyt tekemään yksityiskohtaisia ehdotuksia laitonta
padotusta ja sen valvontaa koskevista määräyksistä, mutta on tah
tonut tähän seikkaan kiinnittää huomiota yhtenä tulvien syynä.

Jäätulvien poistamiseen olisi erikoisesti kiinnitettävä huomiota.
Missä suppoa muodostuu, siellä olisi syytä etenkin puomituksella
koettaa edistää jääpeitteen muodostumista ja ehkäistä supon kulkeu
tumista, sillä räjäytystoimenpiteiden vaikutus senjäikeen, kun suppo
patoja on päässyt syntymään, on epätarkoituksenmukaista ja epä
varmaa.
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Li’ite 1.

Ti,rkeimmist hydrologisista käsitteist ja niiden merkitsemisestL

Katsomme olevan syytä pyrkiä yhdenmukaisiin suomalaisiin hyd
rologisten käsitteiden nimityksiin täsmällisten määritelmien varassa
ja rohkenemme samalla tehdä ehdotuksen näiden käsitteiden kansain
välisestä merkintätavasta. Eri maissa käytetään valitettavasti eri
merkitsemistapoja (ja eri mittojakin!), mikä vaikeuttaa vieraskie
listen teosten lukemista ja voi aiheuttaa turhia väärinkäsityksiä.
Emme katso olevan syytä hämmennyksen lisäämiseen ottamalla käy
täntöön suomalaisista nimityksistä johdettuja merkintöjä.

Suomalaiset nimitykset.

Keskivesi. Puhutaan keskivedestä, veden keskivedestä, veden keski
korkeudesta, vedenkorkeuden keskiarvosta. Yksinkertaisin ja paras
nimitys on kieltämättä k e s k i v e s i.

Määritelmä: Jonkun ajanjakson k e sk i v e s i on tämän ajan
jakson aikana säännöllisesti suoritettujen vedenkorkeuslukemain keski
arvo.

Yleensä kysymys on päivittäisistä asteikkohavainnoista, ja täten
on esim. kuukauden keskivesi = lukemien summa jaettuna kuukauden
päivien lukumäärällä. Mitä vuoden keskiveteen tulee, on todettavissa
epäjohdonmukaisuutta: toiset laskevat vuoden keskiveden olevan
kahdentoista kuukausikeskiveden summa j aettuna kahdellatoista, toiset
jakavat 365 lukeman summan 365 : llä. Viimeksimainittu määritel
män mukainen laskutapa on tietenkin oikeampi, koska eri kuukaudet
eivät ole yhtä pitkiä. Kuukausien keskivesistä laskettu vuoden keski-
vesi on yleensä, mitä Suomen oloihin tulee, pienempi määritelmän
mukaista, ero on kuitenkin sangen vähäinen ja voi vain poikkeus
tapauksissa nousta puoleen cm iin. Useita vuosia käsittävän jakson
keskivesi on tietenkin ko. vu6sien keskivesien keskiarvo. Vuosi
puoliskon keskivesi lasketaan yleensä kuukausien keskivesistä, mää
räämällä täten kuuden keskiveden keskiarvo. Oikeampaa olisi tässä
kin jakaa päivittäisten lukemien summa päivien lukumäärällä, joka
kuuden kuukauden jaksossa voi vaihdella 1812 sta 184: ään. Täten
vältettäisiin virhe, joka poikkeustapauksissa voi nousta ‘/2 cm: iin.
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Jos j onkin aj anj akson aikana lukemia ei ole suoritettu aikaan
nähden symmetrisesti, niin näiden keskiarvo ei vastaa ajanjakson
keskivettä. Vedenkorkeushavainnot Suomessa tehtiin aikaisempina
vuosina yleensä joka kuun seuraavina päivinä : 1, 8, 16, 24, siis neljä
kertaa kuussa. Kuukauden keskivesi ei tällöin ole mainittujen luke
näen keskiarvo ; mikäli interpolatioon ei katsota olevan syytä ryhtyä.
saadaan oikeampi tulos laskemalla seuraavien lukemien keskiarvo:
la+lb .. .. . ..

——---———,

8 a, 16 a, 24 a. Tassa 1 a merkitsee ko. kuun 1 p :na tehtya

lukemaa, 8 a kuun 8 p : nä tehtyä iukem’aa jne., 1 b seuraavan kuun
1 p : nä tehtyä lukemaa.

Ääriarvot. Nykyään käytetyt vedenkorkeuden ääriarvojen nimi-
tykset ovat kielellisesti tai käsitteellisesti heikkoja, erittäinkin ,,kor
kea”- ja ,,matala”-sanoista johdetut tai ,,tulva”-sanasta saadut yhdis
telmät. Näistä olisi päästävä.

Neuvoteltuamme prof. TuNKEL0N ja insinööri V. CASTRIiNin kanssa
ehdotamme otettavaksi käytäntöön y 1 i- ja ‘a 1 i-sanat, jotka ovat
lyhyitä, kansanomaisia ja kaikin puolin sopivia yhdistelmissä. Ei ole
pelättävissä, että sekaannusta syntyisi ylä- ja alasanoihin nähden
(kosken ylävesi on vesi kosken yläpuolella, alavesi on vesi kosken
alapuolella).

Määritelmä: Jonkin ajanjakson ylin vesi on tämän ajanjakson
aikana havaitun korkeimman veden lukema, alin vesi on samalla
lailla alhaisin lukema.

Kuta pitempi havaintosarja on käytettävissä, sitä suuremman
ylimmän veden arvon yleensä saamme, ja sitä alhaisemman alimman
veden arvon saamme. Ylin vesi on siksi vaihteleva, että sen mää
rääiuinen käy sangen epävarmaksi tehtäväksi, ellei ole käytettävissä
vuosikymmeniä käsittäviä havaintosarjoja. Alin vesi voidaan sitä
vastoin määrätä muutaman sentin tarkkuudella havaintosarj asta, joka
käsittää vain muutamia vuosia, jos puheena on jokiasteikko järvistä
köyhällä alueella.

Erittäin suuri merkitys on käsitteillä keski-ylivesi ja keski-alivesi.
Määritelmä: Keski-ylivesi on eri vuosien (tai kuukausien) ylim

pien vesien keskiarvo, keski-alivesi on samaten ali;upien vesien; keski-
arvo.

Keski-yliveden arvo on määrättävissä huomattavasti suuremmalla
tarkkuudella kuin ylimmän veden arvo; toisaalta t’arkkuus on paljon
pienempi kuin keski-aliveden tarkkuus.

Alin ylivesi on jonkin ajanjakson ylimpien vesien alin arvo, ylin
alivesi on samalla lailla aliinpien vesien ylin arvo. Ilman määri
telmääkin on selvää, että ylin keskivesi merkitsee jonkin ajanjakson
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eri, vuosien keskivesien ylintä arvoa, alin keskivesi samaten keski-
vesien alinta arvoa.

Siirrymme vedenkorkeuksien lukuisuus-(kestävyys-)käsitteisiin.
Jonkin ajanjakson (esim. vuoden) kaikki vedenkorkeuslukemat ryh
mitellään esim. 10 cm kisittäviin ryhmiin, jolloin tarkataan, montako
lukemaa kussakin ryhmässi on. Tulos esitetään usein kiyrällä, jossa
ordinaattana on vedenkorkeus, usein ryhmien keskikorkeuksien mu
kaan, ja abskissana ryhmälukemain luku. Vielä useammin tuloksen
esittämiseen käytetään ns. kestävyyskyrää, jossa ordinaattana on
ryhmän alaraja-lukema ja abskissana ryhmälukemain lukujen summa.
Käyrä alkaa ylimmästä vedestä (iabskissa 0) ja päättyy alimpaan
veteen (abskissa 365, jos vuoden havainnot ovat alkuaineistona).
Äbskissa merkitään usein prosentteina, jolloin 100 % vastaa lukua 365.
Kestävyyskäyrä (Dauerkurve, Varaktighetskurva) ilmaisee, kuinka
kauan mikin vedenkorkeus asteikolla on saavutettu t a i ylitetty.
Erikoisnimi, t a v a i 1 i n e n v e 5 i on sillä vedenkorkeudella, joka
vastaa ajassa 50 %. Tavallinen vesi on useimmissa tapauksissa ala
puolella keskivettä, mutta se voi myös sattua keskiveden yläpuolelle,
eritoten järvirikkailla alueilla. Sen määrääminen on huomattavasti
hankalampaa kuin keskiveden määrääminen. Siihen sekoittuu hel
posti käsite pysyväisimmästä vedestä, joka pyrkii ilmaisemaan sen
vedenkorkeuden, joka on ,,tavallisin”, mutta joka ei voi tehdä tätä
turvautumatta tarkastettavaa asteikkoväliä koskevaan mielivaltaan tai
monimutkaisiin sääntöihin siltä varalta, että kahdella eri lukemalla
— tai asteikkovälillä — sattuisi olemaan sama ,,pysyväisyys”. Ta
vallisen veden nimitystä on näinollen järjestelmällisesti käytettävä
yksinomaan täsmällisen 50 % ajasta edellyttävän määritelmämme
mukaisesti.

Tässä on puhuttu vedenkorkeuksista. Siirrymme vesimäärään,
vesiväylillä juoksevaan eli p u r k a u t u v a a n vesimäärään, jonka
mittana on m3/s.

K e s k i v e s i m ä ä r ä on säännöllisesti suoritettujen havaintojen
mukaan saatujen vesimääräarvoj en keskiarvo. Havaintolukemat eivät
anna yleensä vesimääriä suoraan, ne kohdistuvat vedenkorkeuteen, ja
vesimäärän saamiseksi on välttämätöntä, että kutakin vedenkorkeutta
vastaa tunnettu purkautumismäärä. Vedenkorkeuksista vesimäärään
siirryttäessä käytetään taulukkoa tai p u r k a u t u m i s k ä y r ä ä.
Koska purkautumiskäyrä ei ole suora viiva, niin keskivesimäärä ei
ole keskivettä vastaava purkautumismäärä, vaan laskettava määritel
;uämme mukaan niiden vesimääräarvojen keskiarvona, jotka vastaavat
kunkin (päivän) lukeman vedenkorkeutta.
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Ylin vesimäärä on havaintokauden ylintä vettä vastaava vesi-
määrä, alin vesimäärä on alinta vettä vastaava vesimäärä. Keski-
ylivesimäärä on ylimpien vesimäärien keskiarvo, eikä keski-ylivettä
vastaava vesimäärä ; keski-alivesimäärä on alimpien vesimäärien keski-
arvo, eikä keski-alivettä vastaava vesimäärä.

Seuraavat määritelmät kohdistuvat käsitteisiin, jotka sangen har
voissa tapauksissa tulevat kysymykseen.

Ä 1 in y 1 i v e s m ä ä r ä vastaa alinta ylivettä, y 1 i n a 1 i
vesimäärä vastaa ylintä alivettä. Ylin keskivesimäärä
on (vuosien) keskivesimääristä suurin, a 1 i n k e s k i v e s i m ä ä r ä
on näistä pieuin; ne eivät ole ylintä tai alinta keskivettä vastaavia
vesimäärän arvoja.

Tässä on siis käytetty yli- ja ali-sanoja myöskin vesimääristä,
vaikkakin suuri- ja pieni-sanat ehkä olisivat soveliaampia ko. käsit
teelle. Atribuuttina suuri- ja pieni-sanojen käyttöä lienee vaikea
välttää, mutta edellä on y 1 i- ja a 1 i-sanat haluttu tehdä tällöinkin
j ohdonmukaisuuden vuoksi mahdollisiksi. Johdonmukaisuuttamme
puoltaa se seikka, että myöskin vesimäärää yleensä ‘esitetään vain
yhdellä koordinaatilla, joka tosin purkautumiskäyrässä on abskissana,
mutta aikadiagrammassa tavallisesti ordinaattana, jolloin y 1 i- ja a 1 i
sanat soveltuvat hyvin.

Vesimäärä on tietenkin riippuvainen sen alueen suuruudesta,
josta ko. vesimäärä purkautuu. Vertailujen helpottamiseksi hydro
logiassa on otettu käytäntöön toinen mitta purkautumismäärän ilmoit
tamiseksi, nimittäin vesimäärä jaettuna sadealueen pinta-alalla. Täten
saamme määrätyksi, kuinka paljon vettä pinta-ala-yksiköltö juoksee,
ja otamme tällöin käytäntöön v a 1 u m a-nimityksen.

lWääritelmä: v a lu m a on purkautuvan vesimäärän arvo jaettuna
ko. sadealueen pinta-alan arvolla siten, että se vastaa keskimäärin
litroina ilmaistua purkautumismäärää sekunnissa alueen neliökilomet
riltä. Jos siis vesimäärä on Q (m3/s) ja alueen pinta-ala on F (km2),

1OCOQ
niin valuma q on —.

Erikoismääritelmiä emme näin ollen kaipaa käsitteillemme:
Ylin valuma; keski-ylivaluma; alin ylivaluma; ylin keskivaluma;

keskivaluina; alin keskivai uma; ylin ailvaluma; keski-alivaluma; alin
valuina.

Tässä esitetyt purkautumisarvoihin kohdistuvat käsitteet ovat
sekunti-arvoja. Usein on syytä köyhää summa-arvoja, ilmaista,
kuinka paljon vettä yhteensä jonkin ajan kuluessa on juossut. Vuoro
kauden tai kuukauden purkautumissummat ilmaistaan usein suurina
kuutiometrilukuina, vuosisummat usein myös kuutiokilometrilukuina.
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Kaikki purkautumissummat saadaan kertomalla vesimääräluvut ko.
ajanjakson sekuntiluvulla; erikoisnimityksiä ei kaivattane.

Toinen tapa purkautumissummien ilmaisemiseksi sallii mukavasti
vertailuja sadehavaintotuloksiin.

Määritelmä: Purkautumiskorkeus on se milhinetreissä
lausuttu korkeus, johon joltakin alueelta määrä-ajassa purkautuneet
vesimäärät asettuisivat alueelle, jos ne tässä ajassa olisivat sinne tul
leet ja tasaisesti peittäneet koko alueen.

Sadehavaintotulokset antavat vastaavasti s a d e k o r k e u d e n,
haihtumismittaustulokset h a i h t u ui $ k o r k e u d e n. Määräajassa
maahan imeytyneet vedet ja kasvillisuuden käyttämät vedet sekä
tiivistymisen tuottamat ja pohjaveden reserveistä tulevat vedet mer
kitään niinikään useimmiten korkeuksina.

Ehdotus vedenkorkeuden, vesimäärän a valuman kansainväliseksi
merkintätavaksi.

Vedenkorkeutta on usein merkitty W : llä (Wasser, water). Kat
somme merkinnän sopivaksi siitä huolimatta, että W: llä merkitään
myös watti-käsitettä. Sekaannusta ei voine syntyä, sillä vesivoima
taloudessa käytetään vain kilowattia (kW). Vesimäärä merkitään
Q :lla (Quantität, Quantum) ja valuma q :lla. Keski-käsite merkit
täköön M-kirjaimeila (Mittel, mean, moyen) ; yli-käsite H: ila (Hoch,
high, haut) ja ali-käsite N: liä (Nieder, neap). Näin saadaan seu
raavat sarjat:

HW = ylin vesi suurin vedenkorkeus
MHW keski-ylivesi
NHW = alin ylivesi
HMW ylin keskivesi

lJfW = keskivesi
NMW alin keskivesi
HNW ylin alivesi
MNW keski-alivesi

J/4I alin vesi niatalin vedenkorkeus
HQ ylin (suurin) vesimäärä

MHQ keski-ylivesimäärä
NHQ = alin (pienin) ylivesimäärä
HMQ ylin (suurin) keskivesimäärä

MQ keskivesimäärä
NMQ alin (pienin) keskivesimäärä
HNQ ylin (suurin) alivesimäärä

3577—39 33
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MNQ keski-alivesimäärä
NQ alin (pienin) vesimäärä
Hq = ylin (suurin) valuma

MHq keski-ylivaiuma
NHq alin (pienin) ylivaluma
HMq ylin (suurin) keskivalurna

Mq keskivaluma
NMq alin keskivaluma
HNq = ylin (suurin) alivaluma
MNq keski-alivaluma

Nq alin (pienin) alivalmua

Suurin vedenkorkeus on esitetty myös merkittäväksi HHW
1)7 2) yhdenmukaisesti MHW : n ja NHW : n kanssa sekä vastaa
vasti alin vedenkorkeus. NNW. Tällöin HW ja NW ovat tarkoitta
neet vuoden suurinta ja pienintä arvoa. Kuitenkin keskivesi on mer
kitty MW. Johdonmukaisempaa ja täsmällisempää on kuitenkin mer
kitä vain HW ja NW sekä senjälkeen ajanjakso, josta on kysymys.
Vastaavasti merkitään myös vesimäärä- ja valumakäsitteet.

Ajanjakso, jota tietty keski-, yli- tai alikäsite vastaa, merkittäköön
käsitteen merkin jälkeen. Samoin myös kestävyys%. Keski-, yli-
ja ali-käsitteissä voi tulla kysymykseen myös lukuisuus, kuinka useasti
(vuosin ilmaistuna) arvo saavutetaan tai ylitetään. Merkittäköön se
osamääränä käsitteen jälkeen. Samoin voidaan käyttää lyhennysmer
kintoja veg (Vegetatlonsperlode) kasvukausi, nav (N’ivigations
periode) purjehduskausi.

Esimerkkeji:

HW 1911—30 ylin vesi (suurin vedeiikorkeus) vuosina 1911
—30

MHW veg. 1911—30 = kasvukauden keskiylivesi vv. 1911—30
NW nav. purjehduskauden alin mahdollinen vedenkor

keus
HQ 1/10 = kerran kymmenessä vuodessa odotettavissa

oleva suurin vesimäärä
MQ VI. ll)1l=30 kesäkuun keskivesimäärä vv. 1911—30
Nq 1935 alin valuma v. 1935
W 1. V. 1936 vedenkorkeus toukokuun 1 p : nä 1936

1) G. LETTENMA1iIC, 1’;s1ag till beteekningar för vattenmngd, avrinning
och vattenstand, Stockholm 1928.

2) F’. Sc1[A1IERNAK, Hydrographie, Wien 1935.
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Hydrografiassa on vielä käsitteitä, joille voisi ehdottaa yhtenäislii
merkkejä. Tällaisia ovat esim. purkautuminen — Ä (Abfluss) , haih
tuminen E (Evaporation), sadekorkeus — P (Precipitation), tiivis-
tyminen :i: K (Kondensation) , varastoitunut vesi — R (Rfiekhalt, re
serve) jne. Jos halutaan, että määrätyllä kirjaimella sekaannuksen
välttämiseksi on vain yksi merkitys, joudutaan käsitteiden suuren
lukumäärän vuoksi vaikeuksiin siitä huolimatta, että käytetään suuria
ja pieniä kirjaimia sekä erilaisia indeksimerkkejä. Eri tutkijoiden
käyttämissä merkintätavoissa on havaittavissa pyrkimystä käyttää
saman käsitteen merkkinä samaa kirjainta ja tämä huomioonotettuna
lienee mahdollista yhtenäistää merkintätavat tärkeimpiin käsitteisiin
nähden. Kuitenkin eräille kirja.imille on jo vakiintunut useita eri
merkityksiä, joten yhdenmukaisiin merkintöihin pääseminen lienee
mahdollista vain kansainvälisten hydrologisten neuvottelujen tietä.
Tämän vuoksi emme katso aiheelliseksi tässä yhteydessä kysymystä
koko laajuudessaan käsitellä.

Esimerkkeinä tällaisista merkinnöistä mainittakoon: Edellä käyt
tämämme H on myös putouskorkeuden tai veden syvyyden (Höhe)
merkki. N: ä on käytetty myös sadekorkeuden (Niederschlag) merk
kinä. 1? tavataan sekä varastoituneen veden merkkinä että myös
vesisateen (Regen) ja ns. hydraulisen säteen

poikkileikkauksen pinta-ala
(Radms) :—.;;--—-— merkkina.1ekkausen markapuri

Olisi suotavaa, että kysymys hydrologisten käsitteiden kansain
välisistä merkinnöistä saisi ratkaisunsa jossakin lähitulevaisuudessa
pidettävässä hydrologisessa neuvottelutilaisuudessa. Kun meillä Suo
messa pitäisi ainakin vedenkorkeuden, vesimäärän ja valuman nimi
tyksiin ja merkintöihin nähden päästä yhdenmukaisuuteen eri lai
tosten ja virastojen kesken, jotka niitä joutuvat käyttämään, olemme
tehneet edellä olevan ehdotuksemme silmälläpitäen sitä, että mer
kinnät sopisivat myöskin kansainvälisesti käytettäväksi ja meillä aina
kin siihen asti, kunnes kansainvälinen käytäntö vakiintuu.

Ii. RENQviST.

Ä. CAUTÖN. R. GYLLINO. P. KÄITERÄ.



Liite 2.

Ilmastollisissa olosuhteissa tapahtuneista muutoksista vuosina
1886—1935.

Seuraava yhdistely käsittelee niitä muutoksia, mitä viime vuosi-
kymmeninä on mahdollisesti havaittu

1) kevättalven maksimilumimäärässä,
2) lumen sulamisnopeudessa,
3) vuoden sadesummassa,
4) sateen vuosikäyrässä,
5 ) sateen rankkuudessa,
6) vuoden keskilämpötilassa,
7) lämpötilan vuosikäyrässä ja
8) maan routaantumisessa.
Selvittely koskee kautta 1891—1930, jolta on olemassa havain

toja useimmista yllämainituista seikoista. Se on alotettu ensinmai
nitusta vuodesta, koska sitä vanhemmalta ajalta on olemassa riittävä
määrä havaintoja vain ilman lämpötilasta. Lumipeitettä koskevat
iuittaukset alkavat v. 1890. Havaintoja, joiden nojalla lumen sula
luisnopeus voitaisiin määrätä, on kuitenkin vasta v: sta 1909 alkaen,
joten sitä koskeva yhdistely on voitu tehdä vain kahdelta viimeiseltä
vuosikymmeneltä. Sama koskee myös kevättalven maksimilumimäärän
laskemisessa tarvittavaa lumen tiheyttä ja vasta sanotusta vuodesta
lähtien on olemassa niin tiheä sadeasemaverkko, että sademäärä voi
daan laskea maali eri osille. Sateen rankkuudesta voidaan esittää
ainoastaan päivämaksimi, koska sateen rekisteröintej ä, joiden perus
teella rankkmis voidaan tarkemmin selostaa, on ainoastaan kysymyk
sessi olevan kauden loppuosalta. Maan routaantumista koskevat
havainnot ovat kokonaisuudessaan niin tilapäisluontoiset ja puutteel
liset, että niiden perusteella ei voida sanoa mitään varmaa routai
suuden mahdollisesta muuttumisesta.

Yhdistelyt ovat suoritetut vuosikymmenittäin: 1891—1900, 1901—
1910, 1911—1920 ja 1921—1930, jotapaisti eräitä seikkoja, joista
voidaan saada riittävän tarkkoja tietoja, on jatkettu näiden aika
rajojen yli taapäin vuoteen 1886 ja eteenpäin vuoteen 1935.
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Kevättalven rncksimilumimäärä.

Sopivin ajankohta tämän määräämiseksi on maaliskuun 15 p., jol
loin lurnensyvyys on keskimäärin melkein samanaikaisesti koko maassa
korkeimmillaan ja jonka ajankohdan ja sulamisvaiheen välinen muu
tos voidaan helposti määrätä. Lumimäärä on lumen sisältämä vesi-
määrä, joka voidaan laskea siten, että lumipeitteen syvyys kerro
taan sen tiheydellä. Lumensyvyys on saatavissa vuodesta 1891
alkaen. Asemien lukumäärä on niin suuri, että voidaan muodostaa
aluekeskiarvoja, minkä vuoksi sellaisia on laadittu j akamalla maa
piireihin sillä tavoin kuin oheellinen kartta näyttää. Tämä jaoitus on

otettu eräästä aikaisemmasta tutkimuksesta, jossa tarvittiin tämän-
kaltaisia keskiarvoja. Sarjojen koko lukumäärä on 78. Niiden aukko-
kohdat on täytetty interpoloimalla. Lumensyvyydet tarkoittavat tuu
lilta suojatuissa paikoissa havaittuja arvoja. Eri vuosikymmenien
keskiarvoina on tulos silloin seuraavanlainen (cm):

1 II III IV v

1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930
1931—1935

VI VII

24.2
25.0
20.0
16.6
19.5

VIII

42.2
41.0
31.4
26.7
28.1

62.2
55.3
47.5
43.6
44.o

Koko maa
66° N

saakka

44.o
46.0
39.5
31.o
29.i

60.5
56.o
50.6
44.3
37.9

72.9
67.o
62,3
59.6
51.9

61.0
63.6
56.3
45.1
50.2

70.0
71.5
72.2
64.5
62.1

58.4
56.6
51.2
44.8
43.0
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Vuosisadan vaihteen kahden puolen sij aitsevat vuosikymmenet
olivat jokseenkin yhtä lumirikkaat. Ei ainakaan mitään selvää muu-
tosta ole näkyvissä. Seuraavina vuosikymmeninä on lumensyvyys
alentunut koko maassa, suhteellisesti enimmän etelässä j a lounaassa,
vähimmän pohjoisessa, missä väheneminen alkaakin vasta v. 1920 jäi-
keisenä vuosikymmenenä.

Lumipeitteen vesiarvon laskemiseen tarvittavaa toista tekijää,
tiheyttä, on ruvettu mittaamaan vasta v. 1909, joten sitä ei ole ensin-
kään saatavissa kahdeita ensimmäiseitä vuosikymmeneltä. Sitäpaitsi
sellaisia sarjoja, joissa vuosikymmenen 1911—1920 olisi täydellisenä
tai niin täydellisenä, että siitä voitaisiin muodostaa luotettava keski-
arvo, on vähän. Vastaavanlaatuista yhdistelmää kuin lumensyvyy
destä ei tiheydestä niin ollen voida muodostaa eikä siis myöskään
lumen vesiarvosta.

Lumen tiheyden muutokset vuodesta toiseen ovat kuitenkin kysy
myksessä olevana ajankohtana suhteellisesti niin paljon pienemmät
kuin lumensyvyyden, että jos keskiarvot muodostetaan vuosikymme
nittäin, niin nämä eroavat toisistaan vain vähän, eikä missään tapauk
sessa siinä määrin kuin lumensyvyys. 9—11 aseman mukaan vuo
silta 1911—1935 suorittamani laskelma, jossa käytetyt asemat ‘olivat
melkein kaikki läpi koko kauden jatkuvia sarjoja, antoi koko maan
keskiarvossa seuraavan tuloksen (1 cm vastaava vesimäärä mm: ssä):

1911—20 2.37
1921—30 2.36
1931—35 2.37

Eroa ei siis käytännöllisesti katsoen ole olemassa siitä huolimatta,
että lumensyvyyden muutokset ovat nimenomaan tänä aikana olleet
huomattavan suuret. V. 1891—1910, jolloin lumensyvyys oli paljon
tasaisempi kuin vuoden 1910 jälkeisenä aikana, eivät tiheyden muu
tokset liene olleet ainakaan suuremmat kuin viimemainittuna kautena.
Vaikkapa tiheys alueellisesti tietenkin on vaihtelevampi kuin koko
maan keskiarvossa, eivät nämä erot kuitenkaan ole sellaiset, että ne
sanottavasti muuttaisivat sitä kuvaa, minkä lumensyvyyden keski
arvot semmoisinaan antavat. Lumensyvyyden muutosten voidaan siis
katsoa kuv’astavan myös lurnipeitteeseen sisäityvän vesirnäärän muu
toksia.

Lumen sulamisnopeus keväällä.

Tässä mahdollisesti tapahtuneet muutokset voidaan todeta vain
lurnipeitteen vesiarvon määräysten avulla. Kun nämä mittaukset ovat
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tiheysmittausten osa ja niin ollen alotettlin vasta v. 1909, ei kahdelta
ensimmäiseltä vuosikymmeneltä ole niistä enemmän kuin lumen tihey
destäkään mitään saatavissa eikä niin ollen kysymyksessä olevasta
kaudesta kokonaisuudessaan voida mitään sanoa. Vuosikymmeniltä
1911—1920 ja 1921—1930 on kuitenkin olemassa sen verran tätä seik
kaa koskevia havaintoja, että niistä voidaan muodostaa jonkunlainen
koko maata koskeva yhdistelmä. Mihinkään aluejaotukseen ei kui
tenkaan voida mennä sen vuoksi, että sulamisnopeuden vuodesta toi
seen tapahtuva samoinkuin myös samana vuotena paikallinen vaihte
levaisuus on niin suuri että siihen tarvittaiseen melkoisesti enem

män yhtenäisesti jatkuvia sarjoja kuin mitä on käytettävissä.
Maksimisulamisnopeus 5, 10, 15, 20 ja 30 päivän pituisina jak

soina on ollut seuraava (mm):

5 p. 10 p. 15 p. 20 p. 30 p.
1911—1920 70 96 114 125 13$

1921—1930 62 $6 101 110 11$

Edellisen vuosikymmenen keskiarvo on laskettu 33, jälkimmäinen

44 sarjan mukaan.
Lumen maksimisulamisnopeus näyttää niin ollen pienentyneen,

mikä on luonnollista, kun koko lumimääräkin on pienentynyt ja
maksimisulamisnopeuden ja koko lumimäärän suhde vaihtelee vain
vähän. Jos esim. lasketaan yllä olevan yhdistelyn arvot vastaavana
kautena havaitun lumipeitteen suurimman arvon prosentteina, niin
saadaan tulokset, jotka eroavat toisistaan vain 2—4 prosenttia.

Maan routaantuminen.

Tätä koskevat havainnot ovat niin tilapäisluontoisia ja epätark
koja, ettei niistä voida muodostaa mitään käyttökelpoista yhdistelmää.

Sadernäärän vuosisnmma a vuosikäyrä.

Kysymyksessä olevan kauden alkupäässä on sadeasemaverkko niin

harva, ettei luotettavien tai käyttökelpoisten keskiarvojen muodosta
minen alueittain käy päinsä. Sellaisia voidaan saada vasta v. 1909

jälkeiseltä ajalta. Koko kauteen nähden on niin ollen tyydyttävä
vain muutamien parhaimpien asemien mukaan laadittuun koko maan
keskiarvoon. Nämä laskut suoritettiin seuraavien 10 aseman perus
teella: Kajaani, Oulu, Vaasa, Tampere, Maarianhamina, Helsinki,
Jyväskylä, Viipuri, Kuopio ja Sortavala v :sta 1$94. Viimernainitun
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tilalla oli vv. 1886—1893 Värtsilä. Tämä yhdist’ely on seuraavan-
lainen (min) :

1 II III IV V VI VII VIII IX XI XII Vuosi

1886—90 39 23 31 34 43 39 85 82 58 58 44 47 8O
1891—1900 44 36 38 30 41 52 65 71 73 68 47 49 614
1901—10 46 41 34 36 38 57 69 84 52 52 54 45 605
1911—20 37 32 2$ 33 37 56 47 65 74 52 57 52 569
1921—30 41 28 32 35 52 64 60 $5 6$ 78 57 45 644
1931—35 44 36 2$ 41 40 50 79 75 74 $9 43 43 641

Selverninän yleiskuvan saamiseksi on näisti muodostettu keskiarvot
vuodenjajoitt:ain,jolloin on tultu seuraavaan tulokseen (mm):

. .. .. Talven Kesä;Talvi Kevat Kesa Syksy puoli puoli

1886—90 114 107 205 160 223 363
1891—1900 124 110 1$9 1$$ 240 370
1901—10 129 107 210 15$ 249 353
1911—20 124 9$ 16$ 183 247 330
1921—30 114 120 209 202 232 406
1931—35 115 109 204 205 239 407

Näistä nähdään, että vuosisumman muutokset eivät vuoteen 1920
saakka osota mitään jatkuvaa muuttumista puoleen taikka toiseen.
Vuosikymmen 1891—1900 oli toisia jonkun verran runsaampisateinen,
kausi 1911—1920 taas melkoisen kuiva, johtuen siitä, että kesät olivat
silloin kaikkein vähäsateisimmat. Sademääriin vaihtelut eri vuoden-
aikoina ovat v. 1920 saakka verraten epäsäännöllisiä. Vuoden 1920
jälkeen on sademäärä ollut huomattavan korkea. Millä tavoin tämä
nousu esiintyy vuosikäyrässä, nähdään lähemmin seuraavasta yhdis
telystä, jossa on laskettu eri kuukausien keskiarvot erikseen vuosille
1886—1920 ja 1921—1935.

1 ii Iii IV V VI VII VIII IX X XI X II
1886—1920 42 34 33 33 39 53 64 75 65 57 51 46
1921—1935 42 31 31 37 4$ 59 66 $2 70 $2 53 44

Sen mukaisesti on vuoden 1920 jälkeen tapahtunut vuosisumman
kasvu syntynyt siten, että sademäärä on huhti—marraskuiin aikana
suurentunut. Erittäin suuri on kasvu ollut syys—lokakuussa, minkä
takia syksyn sademäärä on kasvanut enemmän kuin muiden vuoden
aikojen ja noussut melkein k.esän sademäärän tasalle siitä huolimatta,
että tämäkin on kasvanut. Talvikuukausina on sademäärän muutos
vähäinen ja suunnaltaan aleneva.
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Vuosikymmenestä 1911—20 lähtien voidaan keskiarvoja muodostaa
myös pienemmille alueille. Kuu niitä on jatkuvasti laskettu lääneit
täin, muodostetaan myös seuraava yhdistely tätä jakoperustaa käyt
täen. Vuosisummasta saadaan silloin seuraava tulos (mm):

a 5

1911—20 563 614 592 51 553 522 54$ 511 553
1921—30 576 692 713 603 645 571 619 546 61$
1931—35 55$ 653 634 607 60$ 589 664 620 619

Koko maan keskiarvo osottaa tässäkin samantapaista kulkua kuin
edellä olleessa yhdistelyssä. V. 1920 jälkeen on huomattavissa inel
koinen sademäärän kasvu. Muutamin, läänien koko maahan verrat
tuina pienistä pinta-aloista johtuvin poikkeuksin on asianlaita saman-
suuntainen myös yksityisissä lääneissä. Suurimmat arvot havaitaan

vuosina 1921—1930 tai 1931—1935, Etelä- ja Lounais-Suomessa edel
lisenä, Itä- ja Pohjois-Suomessa jälkimmäisenä kautena.

Sateen rankkuus.

Se, onko sateen rankkuudessa tapahtunut muutoksia, voitaisiin
täydellisesti ratkaista vain silloin, kun käytettävissä olisi koko kaudelta
maan eri osista jatkuvia itsemerkitsevien sademittarien piirtämiä
havaintosarjoja, joista voitaisiin laskea sateen rankkuus eri pitkinä
aikoina. Kun jatkuvia käyttökelpoisia sarjoja on ainoastaan vuodesta
1924 ja sitä seuranneista vuosista alkaen, ei tätä tietä voida päästä
mihinkään tulokseen. Äinoa seikka, jonka nojalla tästä kysymyksestä
voidaan tehdä päätelmiä ja josta on riittävän pitkät havaintosarjat,
on suurin vuorokautinen sademäärä, jossa suuret rankkasateet kuvas
tuvat. Näistä laadittiin yhdistelmä seuraavien asemien mukaan:
Kajaani, Oulu, Vaasa, Tampere, Maarianhamina, Helsinki, Jyväskylä,
Viipuri, Kuopio ja Tohmajärvi, joista on olemassa jatkuvat 50-vuotiset
sarjat. Senjälkeen muodostettiin näistä eri vuosikymmenille koko
maan keskiarvot, jolloin saatiin seuraavanlainen tulos (mm):

i II III iv v vi vii VIII IX X XI XII Vuosi

1886—90 8.5 7.1 8.1 9.9 13.1 13.2 20.3 19.2 11.5 13.3 9.2 9.2 27.6
1891—1900 8.4 7.7 8.4 8.2 12.0 16.0 17.2 20.2 16.1 13.7 11.6 9.2 28.1
1901—10 9.0 8.2 8.1 9.8 10.5 16.4 18.3 19.9 14.6 12.6 11.1 8.7 28.9
1911—20 9.3 7.6 7.5 8.8 11.6 15.5 15.3 18.3 18.6 12.7 11.3 10.8 27.6
1921—30 8.8 7.2 8.1 10.7 15.3 17.6 18.2 23.1 17.8 15.5 11.6 9.8 31.8
1931—35 10.5 7.7 9. 10.7 13.2 14.5 22.2 20.6 17.1 17.9 9.7 10.1 32.6

3577—39 34
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1886—90
1891—1900
1901—10
1911—20
1921—30
1931—35
1886—1935

1886—90
1891—1900
1901—10
1911—20
1921—30
1931—35
1886—1935

kesä—elokuu
touko—lokakuu
Vuosi

Sen mukaisesti ei suurimmassa päiväsummassa ole vuosina 1886—
1920 huomattavissa mitään jatkuvaa muutosta enemmän yksityishiä
kuukausina kuin koko vuotenakaan. V. 1920 jälkeisenä aikana on
sitä vastoin huomattavissa nousua, joka näkyy seuraavasta yhdiste
lystä (mm):

Keskimäärin Iuutos

1886—20 1921—35 mm Pros.

arvoa.

1

17.5 19.5 2.0 11
15.5 17.8 2.3 16
28.1 32.1 4.0 14

Talven puoleisilla muutoksilla ei tässä kohdassa ole merkitystä, kun
sade silloin tulee ylipäänsä lumena ja vain lisää lumipeitteen vesi

ii iii iv v vi
K P K P KF K F KP

Heis
—4.8 +0.3’ —6.71 —0.5 —4l —1.6 2.7 +0.3 9.2 +0.4 14.4 +0.6
—6.3 —1.2 —7.6 —1.4 —l —0.8 1.9 —0.5 8.9 +0.1 14.1 +0.3
—4.2 +0.9’ —5.0 +1.2 —2.7 +0.6 2.0 —0.4 8.3 —0.5 14.1 +0.3

—1.2 —5.7 +0.5 —3.2 +0.1 2.7 +0.3 8.6 —0.2 13.7 —0.1
—4.5 +0.6 —6.6 —0.4 —2.3 +1.0 2.6 +0.2 8.9 +0.; 13.1 —0.7
—3.4 +0.7 —5.6 +0.6 —3.3 0.o 2.7 +0.3 9.3 +0.5 14.1 +0.3
—5.1 —6.2 —3.3 2.4 8.8 13.8

Jyväs
—7.$ +0.2

— 81 +0.1 -—51 —0.9 2.0 +0.21 9.4 ±0.8 14.2 +0.5
—1.2 —10.4 —1.6 —6.1 —1.1 1.1 —0.4’ 8.6 0.o 13.9 ±0.2

—7.1 +0.9 — 7.4 +1.4 —4.3 +0.7 1.5 —0.3 8.2 0.4 14.1 +0.4
—9.3 —1.3 — 8.6 +0.2 —5.9 —0.9 2.1 +0.3 8.3 -0.3 14.2 +0.5
—7.6 +0.4 — 9.3 —0.5 —3.6 +1.4 1.9 +0.1 9.0 ±0.4 13.0 —0.7
—6.0 +2.0 -— 8.3 +0.5 —4.6 +0.4 2.0 +0.2 8.3 —0.3 12.6 —1.1
—8.0 8.8 —5.o 1.s 8.6 13.7

Ou
1886—90 — 8.3 f0.8 8.7 +1.1, 7.1 —1.3 0.1 —0.31 6.2 —0.2! 12.0 —0.51
1891—1900 10.31 1.2 —11.8 —2.0 7.4 —1.3 0.4 0.o 6.6 +0.2 12.9 +0.4
1901—10 — 8.01 +1.1 — 9.0 +0.8 5.4 +0.7 0.7 +0.3 6.o —0.4 13.1 +0.6
1911—20 —10.& —1.4 — 9.3 +0.5 5.o ±1.1 0.3 —0.1 6.3 +0.1 12.9 +0.4
1921—30 — 9.3 —0.2 — 9.8 0.0 .o1 +0.5 0.6 +0.2 6.9 +0.5 12.0 —0.5
1931—35 — 6.6 +2.5 — 9.3 +0.5 6.81—0.7 0.1 —0.3 6.4 0.o 11.6 —0.9
1886—1935

— 9’l — 9.8 6.1 0.4 6.4 12.5
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Nämä koko kauden käsittävät sarjat ovat liian harvalukuiset, jotta
niistä voitaisiin laatia jossain määrin luotettavia yhdistelmiä maan
eri osille.

Lämpötilan vuosikeskiarvo ja vuosikäyrä.

Kun lämpötilan vaihtelut — vuosikymmenien keskiarvoina lasket
tuina — tapahtuvat laajoilla maa-alueilla samanmukaisesti, on esillä
olevaan tarkoitusperään nähden riittävää, kun tarkastelu suoritetaan
Helsingin, Jyväskylän ja Oulun mukaan. Näiltä alueilta on laskettu
kuukausikeskiarvot vuosilta 1886—1935, minkä jälkeen on muodos
tettu eri kausien poikkeamat tästä keskiarvosta. Täysien vuosikym
menien lisäksi on otettu mukaan vielä 5-vuotiskaudet 1886—1890 ja
1931—35, viimemainittu siksi, kun silloin on esiintynyt huomattava
muutos edelliseen ajanjaksoon verrattuna, ja edellinen 50-vuotiskauden
täydennykseksi. Tulos on seuraava (°O; K = keskiarvo, P = poik
keus):

VII VIII IX X xi xii vuosi,

KP KP XF1KF KF XP KF

iiiki
16.1 —1.1 15.2 —0.1 10.9 1 +0.2 4.7 —0.8 1.01 +0.2 —2.91 +0.2 4.6 —0.1
17.0 —0.2 15.2 —0.1 10.3 —0.4 5.8 +0.3 0.9 +0.1 —3.3 —0.2 4.4 —0.3
16.4 —0.8 14.6 —0.7 10.5 —0.2 6.2 +0.7 —0.3 —1.1 —4.3 —1.2 4.6 —0.1
18.3 +1.1 15.6 +0.3 10.6 —0.1 4.6 —0.9 1.3 +0.5 —3.1 0.0 4.7 0.0
17.2 0.0 15.6 +0.3 10.9 ±0.2 5.3 —0.2 0.8 0.0 —2.7 +0.4 4.9 +0.2
18.1 +0.9 16.1 +0.8 11.4 +0.7 6.5 +1.0 2.2 +1.4 —1.2 +1.9 5.6 +0.9
17.2 15.3 10.7 5.5 0.8 —3.1 4.7

k y 1 ä
15.8 1 —0.9 13.9 1 0.o 9.1 +0.1 2.5 1 —0.9 —141 +0.3 —5.8 +0.21 3.1 0.0
16.5 —0.2 13.6 —0.3 9.0 0.0 3.9 ±0.5 —1.7 0.0 —6.3 —0.3 2.8 —0.3
15.9 —0.8 13.3 —0.6 8.9 —0.1 3.9 ±0.5 —2.8 —1.1 —7.0 —1.0 3.1 0.o
18.1 ±1.4 14.3 ±0.4 9.0 0.0 2.6 —0.8 —1.0 +0.7 —6.3 —0.3 3.2 +0.1

1 16.7 0.0 14.6 +0.7 9.0 0.o 3.1 —0.3 —2.6 —0.9 —5.8 +0.2 3.2 +0.1
16.8 +0.1 14.2 +0.3 9.5 ±0.5 4 2 ±0.8 —0.3 ±1.4 —3.6 +2.4 3.7 +0.6

1 16.7 1 13.9 1 9.0 1 3.4 1 —1.7 1 —6.o 3.1

‘II

14.9 —1.41 13.5 —0.11 8.8 ±0.5 1.5 1 —0.7 —2.51 +0.5 —6.8 +0.3 2.0 0.0
16.2 —0.i 13.4 —0.2 7.7 —0.6 2.5 ±0.3 —3.0 0.0 —8.0 —0.9 1.6 —0.4
15.6 —0.7 13.3 —0.3 8.3 0.0 2.9 +0.7 —4.1 —1.1 —7.6 —0.5 2.1 +0.1
17.4 ±1.1 13.6 0.0 8.4 ±0.1 1.7 —0.5 —2.1 +0.9 —7.4 —0.3 2.0 0.0
16.3 0.o 14.o ±0.4 8.3 0.0 1.7 —0.5 —3.8 —0.8 —7.0 +0.1 2.0 0.o
16.7 +0.4 14.1 ±0.5 8.9 ±0.6 3.0 ±0.8 —1.3 +1.7 —4.0 ±3.1 2.7 ±0.7
16.3 13.6 1 8.3 1 2.2 1 —3.o 1 —7.1 2.0 1



Hei- Jyväs- Koko Hei- Jyväs- Koko
sinki kylä Oulu maa sinki kylä Oulu

1886—90 0.0 +0.2 +0.7 +0.3 —0.3 0.0 —0.6 —0.3
1891—1900 — 0.9 — 1.0 — 1.4 — 1.1 — 0.4 — 0.5 — 0.4 — 0.4
1901—10 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.4 — 0.1 0.0 + 0.2 0.0
1911—20 —0.2 —0.5 —0.4 —0.4 +0.1 —0.3 +0.4 +0.1
1921—30 + 0.2 0.o —0.0 + 0.; + 0.4 + 0.6 + 0.4 + 0.5
1931—35 + 1.1 + 1.6 +2.0 + 1.6 + 0.3 + 0.1 —0.3 0.0

Vuoden keskilämpötilassa on todettavissa jatkuvaa nousua vuosi
kymmenestä 1891—1900, jolloin se oli alimmillaan. V: een 1930 saakka
se on ollut kuitenkin vähäinen, vain noin 1/20 C, ja vasta v. 1930
jälkeen huomattavampi. Tulos on eri asemilla yhtäpitävä.

1V[illä tavoin tämä muutos kuvastuu vuosikäyrässä näkyy yksityis
kohtaisemmin edellä olleessa taulussa. Paremman yleiskatsauksen saa
miseksi on yhdistely suoritettu vielä vuodenajoittain:

Kesä Syksy

Helsinki Jyväskylä Oulu Koko maa Helsinki Jyväskylä Oulu Koko maa

—0.2 —0.1 —0.7 —0.3 —0.i —0.2 +0.1 —0.1
0.o — 0.; 0.0 0.o 0.0 + 0.2 — 0.i 0.0

—0.4 —0.3 —0.1 —0.3 —0.2 —0.2 —0.1 —0.2
+0.4 +0.8 +0.5 +0.6 —0.2 +0.2 0.0
— 0.i 0.0 0.0 0.0 t).o 0.1 — 0.4 — 0.3
+ 0.7 —0.2 0.0 + 0.2 + 1.0 + 0.9 ± 1.0 + 1.0

Kun eri kausien poikkeamat ovat muutamin verraten merkitykset
tömin poikkeuksin samanmerkkiset, vieläpä absoluuttisten arvojen
erot pienet (ääriarvojen poikkeamat toisistaan vain 0.4°), on koko
maan keskiarvojen muodostaminen oikeutettua. Siitä näkyy, että vuosi
keskiarvon nousu johtuu kylmästä vuodenajasta. Talvella on keski
lämmön nousu vuosista 1891—1900 vuosiin 1921—1930 yli 0 0 ja
vuosiin 1931—4935 jopa yli 2 1/90 0. Toisinakin vuodenaikoma len
clenssi 011 myös ioiii not;seva, suulla heikosti. Keväällä se oli viimei
seen kauteen päin jo laskevakin ja kesällä näkyy viihän nousua sillä
tavoin, että kauden alkupuoliskon keskiarvo on 0.s° 0 alempi kuin
jälkipuoliskon. Syksyllä on huomattava nousu kahden viimeisen kau
den aikana. Näitä tapauksia lukuunottamatta ovat kaikki muut muu
tokset käytännössä merkityksettömät.

Edellä selostetuista ilmiöistä voitaisiin seuraavien katsoa johtuvan
yleisestä perussyystä:
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Lämpötilan vuosikäyrän muuttuminen,
Sademäärän vuosikäyrän muuttuminen,
Lumensyvyyden aleneminen ja
Lumen sulamisnopeuden pieneneminen.
Nämä ovat välittömiä tai välillisiä seurauksia ilmaston muuttumi

sesta entistä merellisemmäksi. J0 aikaisemmin on pitkien havainto-
sarjojen perusteella tehty sellainen huomio, että ilmastomme on viime
vuosikymmeninä, s. o. koko sinä kautena, jolta edellä on laadittu
yhdistelyjä, ollut merellisempi kuin viime vuosisadan puolivälissä.
Muutoksen seuraus huomataan ennen kaikkea lämpötilassa sillä tavoin,
että talvet ovat tulleet lauhemmiksi kuin ennen ja vuoden kylmin
ajankohta on siirtynyt myöhäisemmäksi. Mutta myös tässä esitetyn
käuden kestäessä näyttää v. 1920 vaiheilla tapahtuneen uusi huomat
tava ilmaston muuttuminen. Tämä näkyy ennen kaikkea siinä, että
ilman lämpötila on kylmänä vuodenaikana ‘kohonnut ja sademäärä
syksyllä kasvanut. Talvien, leutonemisen takia on sitten maahan kart
tuva lumimäärä pienentynyt ja se taas puolestaan vähentänyt kevät
sulamisessa vapautuvaa vesimäärää. Kyseessä oleva ilmaston muutos
käsittää koko Luoteis-Euroopan ja sen läheiset valtameret. Sen syistä
ei tutkimus ole vielä päässyt olettamuksia pitemmälle. Luultavinta
lienee, että kysymyksessä on jokin pitkäjaksoinen vaihtelu.

Helsingissä, lokakuun 15’ p nä 193$.

\T V. KoRHoNEN.



Liite 3.

Katsaus Suomen metsivarojen kehitykseen vuosina 1916—37.

Seuraavassa yritetään suurin piirtein selvitellä, mhikälaisia muu-
toksiia Suomen metsävaroissa. näyttää tapahtuneen ajanjaksona 1916—
37 (38) . Selvittelyssä käytetään kahta menetelmää. Toinen mene-
telmä perustuu rnetsätaseiask’elmlin valtakunnan 1 : n linja-arvioimisen
ja 1 : n käyttölaskelmien nojalla. Tämä selvittely, joka luonteeltaan on
enemmän välillinen, käsittää ajanjakson 1916—37. Toinen menetelmi,
joka perustuu valtakunnan 1 : n ja : n linja-arvioimisen tuloksiin, on
luonteeltaan välitön, koska siinä voidaan suorastaan rinnastaa kahden
inventtauksen tulokset keskenään. Viimeksi mainittu laskelma käsittää
osapuilleen ajanjakson 1922—23 — 1937—38.

Välittömiä laskelmia Suomen metsien kokonaishakkausrnäärislii ei
ole suoritettu. Tämä johtuu siitä, ettei meillä juuri koskaan mitata
hakkuissa rungon koko kuutiomäärää, siis maasta latvahuippuun, vaan
korkeintaan määritellään erilaisia mittaustapoja noudattaen hakatmi
määrän se osa, joka käyttöpuuna tulee talteen otetuksi. Selvää on,

ettei käyttöön joutuneen puun määrä ole niin suuri kuin metsäsIi
poistettu määrä, koska rungosta osa jää hakkuutähteinä, kuten lat
voina, tyveyksinä, kantoina jne. lahoamaan metsään. Hakkuutähteiden
määrää ei mitata eikä se siten tule mukaan ns. hakkaustilastoihin.

Välittörnien hakkausmiäräfilastojeim puutteessa on meilhi käytetty
toista m enetelini ä metsien hakkausmni ii iän selvittämiseksi. On laskettu,
kuinka paljon maassa käyl etaiin puuta erilaisiin tarkoituksiin. Tällai
set laskelmat ovat ainakin eräissä suhteissa helpommat suorittaa kuin
välittömät hakkausmäärälaskelmat. Hyvin suuri osa hakatuista puista
joutuu teollisuuden raaka-aineiksi tai viedään jalostamattomana
maasta. Kun näistä määristä kertyy vuosittain tietoja virallisiin tilas
toihin, saadaan niistä suurina erinä peruslukuja, joita edelleen voidaan
muokata käyttökeipoiseen muotoon. Lukuisista muistakin käyttöeristä
saadaan tietoja joko tilastoista tai suoraan tiedustelemalla käyttäjiltä.
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Erikoisasemassa ovat ne puurniärät, joita maaseutuväestö käyttää
kotitarpeekseen. Niistä ei kerry vuosittaisia tietoja, vaan on niiden
määrä vartavasten suoritettavilla tutkimuksilla selvitettävä.

Käytetyistä määristä on johdettu hakkausmäärät. Kun käyttööi
tulleet määrät, kuten mainittu, eivät osoita hakkuussa metsistä pois-
tettuja kokonaismääriä, on käyttömääriä suurennettu eriuäisillä erillä.
Erikoistutkimuksilla on selvitetty, kuinka paljon metsiin keskimäärin
jää hakkuutähteitä ja kuinka paljon puita uppoaa uittoväyliin jou
tumatta koskaan käyttöpaikoille. Useat käyttöerät tulevat mitatuiksi
varastoissa, joissa puut ovat kuivuneet ja samalla jonkin verran
kutistuneet. Jotta kuivuneiden puiden määrä saataisiin laskelmiin
tuoreen puun määrinä, jonkalaista puuta hakkausmäärälaskelmat on
saatava koskemaan, on käyttömääriin täytynyt lisätä kuivumiskutistu
misen aiheuttama puumäärien pienentyminen. Käytettyjen puumää
rien, hakkaustähteide, uittohäviön ja kutistumishäviön summaa kuo
rettomaksi todelliseksi kiintomitaksi laskettuna on pidetty hakkaus
maarana.

Jos kaikki jonakin kalenterivuonua käytetyt määrät olisi myös
hakattu samana kalenterivuonna, niin näin laskettu tulos osapuilleei;
vastaisi samana vuonna todella hakattua määrää. Todellisuudessa
jonakin vuonna hakatuista puista suuri osa tulee käytetyiksi vasta
seuraavana vuonna, kenties myöhemminkin. Tämän vuoksi jonkin
vuoden käyttömääristä johdettu hakkausmäärä ei osoita tarkalleen
saman vuoden aikana metsässä todella poistettua puumäärää, vaan
osoittaa, että tietyn suuruisen käyttömäärän saamiseksi on metsistä
joskus täytynyt ottaa hakkausmäärän osoittama summa puuta.

Metsistä ei poistu puuta vain hakkuissa, vaan myös luontaisen
harvenemisen johdosta. Jos tämä ns. luontainen poisto otettaisiin
talteen, siis käytettäisiin, niin edellä mainitulla tavalla laskettua hak
kausmäärää voitaisiin esitetyin edeilytyksin käyttää myös metsätase
laskelmissa. Meillä luontaista poistoa ei kuitenkaan käytetä kuin
osaksi melkoisen osan jäädessä lahoamaan metsään. Tämä metsään
vuosittain jäävä määrä, jonka suuruudesta on arviolaskelmia, on
metsätaselaskelmissa otettava huomioon.

Edellä selostetulla tavalla on meillä laskettu hakkausmäärä vain
yhdeltä vuodelta, nimittäin vuodelta 1927, johon vuoteen kohdistuivat
valtakunnan ensimmäiset käyttötutkimukset. Tarkasti ottaen, kunnes
parhaillaan käynnissä olevien toisten käyttötutkimusten tulokset ovat
valmistuneet, rajoittuvat tietomme puun käytöstä ja hakkausmäärästä
vain mainittuun vuoteen. Kuitenkin tästä kiintopisteestä voidaan
tehdä arviolaskelmia jonkin verran taaksepäin ja eteenpäin seuraavilla
perusteilla.
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Oletetaan, että eräissä ns. kiinteissä käyttöerissä, ennen kaikkea
maaseutuväestön kotitarvepuun käyttömäärissä, ei ole tapahtunut
suuria vuotuisia vaihteluita ajanjaksöna, joka käsittää kymmenisen
vuotta ennen 1927 ja saman verran sen jälkeen. Tällä perusteella
nämä erät voidaan ottaa laskelmiin vuosittain saman suuruisina.
Vaihtelevien käyttöerien, ennen kaikkea teollisuuden raaka-aineiden ja
jalostamattomana vietyjen puiden määrät voidaan vuosittain laskea.
Oletetaan vielä, että ne määrät, joilla kokonaiskäyttömääriä on suuren-
nettava vastaavan hakkausmäärän saamiseksi, ovat muina vuosina
pysyneet suhteellisesti saman suuruisina kuin v : na 1927 laskelmissa.

Näillä perusteilla on esillä olevaa selvittelyä varten laskettu maan
puun käyttö sekä sitä vastaava hakkausmäärä vuosilta 1916—37.
Hakkausmäärään lisätään luontainen poisto, joiika professori YRJÖ
ILVESSALo on ‘arvioinut n. 2.6 miljoonaksi k.-m3 :tksi vuodessa. Näin
saatua summaa sanotaan kokonaispoistoksi. Laskelmien tuloksia ei kui
tenkaan ole syytä esittää vuosittain, vaan 5-vuotiskautisina vuotuisina
keskiarvoina. Kahden viimeisen vuoden tulokset esitetään 5-vuotisista
keskiarvoista erillään. Tulokset ilmenevät seuraavasta asetelmasta.

Suomen metsien kokonaispoisto (hakkausmäärä + käyttämättä jää
nyt luontainen poisto).

Keskim. v:ssa 1916—20 26.5 milj. tod. k.-m3 ilman kuorta
1921—25 36.3 ,, ,, ,, ,,

1926—--30 42.o ,, ,, ,,

1931—35 40.s ,, ,, ,, ,, ,,

,, ,, 1936 45. ,, ,, ,, ,, ,,

,, ,, 1937 49.2 ,, ,, ,, ,, ,,

Joskin esitettyihin laskelmiin perustietojen puutteellisuuden takia
sisältyy virhemahdollisuuksia, pystynevät luvut kuitenkin suurin piir
tein osoittamaan, mitä suuruusluokkaa ovat olleet metsistämme pois
tetut ja poistuneet puumäärät ja minkä suuntaisia ovat olleet vaihtelut
eri ajanjaksoina.

Ensimmäiseen aj anj aksoon, 1916—20, sisältyvät maailmansodan
loppuvuodet ja ensimmäiset vuodet sodan jälkeen. Näinä vuosina
hakkuut varsinkin puunj alostusteolhsuudeu raaka-aineiksi ;)ysyivaI
vahasmä. Olihan teollisuus osaii aj aiij aksoa miltei tiiydelieeii saa;
1ettUfla sodan takia. Kotimaassa tosin tarvittiin polttopuuta paljon,
minkä ohessa sitä viimeisinä sotavuosina vietiin melkoisesti Venäjälle,
mutta nämä seikat eivät pystyneet kohottamaan hakkausmäärää liki
mainkaan niin korkealle kuin olisi ollut aianlaita teollisuuden työs
kennellessä normaalisesti. Rauhan tultua teollisuus alkoi nopeasti
elpyä. Se tarvitsi vuosi vuodelta yhä suurempia raaka-ainemääriä,
ja kun samalla maasta vietiin runsaasti puuta j alostamattomana,
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kohosi kokonaispoisto pitkän aikaa. Nyt tarkastettavana aikakautena
se saavutti ensimmäisen huippunsa vv : II 1926—28 paikkeilla. Sen
jilkeen seuranneen lamakauden johdosta kokonaispoisto pieneni, mutta
kohosi taas toiseen huippuunsa selvitettivänä olevan ajanjakson parina
viimeisenä vuonna.

Suomen metsäsuhteet tunnetaan toistaiseksi valtakunnami ensim
mäisen linja-arvioimisei; tulosten perusteella. Tämä työ suoritettiin,
kuten tunnettua, vv : na 1921—24. Pääosa ulkotöist tehtiin vv : na
1922—23, joten linja-arvioimisen tulokset kuvaavat olosuhteita lähinnä
viimeksi mainittuina vuosina. Kun 1 : n linj a-arvioirnisen tulokset nyt
jo ovat vanhentuneet, on katsottu välttämättömäksi inventtoida metsä-
varat ym. metsäsuhteet uudelleen. Sitä varten on jo suoritettu valta
kunnan toisen linja-arvioirnisen ulkotyöt. Lopullisten tulosten ollessa
vielä keskeneräisiä, on toistaiseksi tyydyttävä 1 n iinja-arvioimiseii
tuloksiin.

Valtakunnan 1:11 linja-arvioimisen mukaan Suomen metsien kasvu
oli 44.4 milj. k.-m3 1) ja puuvarasto 1 396 milj. k.-m3 kuoretonta
puuta2).

Edellä esitetyistä likimääräisistä laskelmista havaitaan metsistämme
prnstuneen vv: na 19l6—37. niin paljon puuta, että summa vastaa
noin puolta metsiemme lasketusta puuvarastosta. Tietenkään eivät
metsävarat ole puolella vähentyneet, sillä metsät ovat samanaikaisesti
uudistuneet ja kasvaneet. Mutta ilmeistä on, että näin suuri koko
naispoisto (hakkuut + luontainen poisto) on monella tavalla vaikut
tanut metsien tilaan, ikäluokkasuhteisiin, puulajisuhteisiin, kenties
puuvarastoonkin. Lisäksi on voinut tapahtua muutoksia metsää tuot
tavan maan kokonaisalassa sen lisäksi mitä on mainittu tämän sivun
alaviitassa. Sodan jälkeen on saatettu mm. maataloustuotantoon ottaa
asutustoiminnan välityksellä ja muutoinkin metsää tuottaneita maita
enemmän kuin on metsitetty entisiä metsää tuottamattomia alueita
jne. Tällaiset muutokset vaikuttavat myöski;; metsien kokonaiskasvun
määriin eri aikoina.

1) Valtakunnan 1: ii linj a-arvioimisen jälkeen maanmittausliallitus on määri
tellyt uudelleen Suomen maa-alan ja saanut sen suuremmaksi kuin aikaisemmat
laskelmat olivat osoittaneet. Jos kasvulaskelmien perustaksi otettaisiin uusi maa
ala, niin saataisiin linj a-arvion keskimääriä soveltamalla Ii. 1 milj. k.-m3 suurem
maksi kuin 1: ssä linja-arvioimisessa laskettu. Tässä käytetään linja-arvioimisen
alkuperäisiä lukuja.

2) YRJÖ ILVESsALoN laskema.

35
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Jotta saataisiin lasketuksi tarkka metsätase nyt kysymyksessä ole-
van kauden eri osille, olisi kasvun suuruus laskettava erikseen kul
lekin ajanjaksolle samoin kuin on laskettu kokonaispoiston suuruus.
Kuitenkin ovat kasvun osalta perusteet tällaisille laskelmille niin epä
varmat, ettei niihin voida ryhtyä. Esillä olevan selvittelyn tarkoi
tukseen katsoen uusien kasvulaskelmien teko ei liene välttämätönkään.
Vaikka ikäluokka- ym. suhteiden muuttuessa metsien kokonaiskasvun
määrä voi muuttua, niin täytyy maan kaikkien metsien kysymyksessä
ollessa metsäsuhteiden muutosten olla melko voimakkaat, ennenkuin
muutokset kokonaiskasvussa olisivat niin suuret, että olisi otettava
huomioon nyt puheenaolevaniaisessa lnskelmass;a. On nimittäin var
sin vaikeata ilman muuta päätellä, että kymmenen tai vaikkapa sadan-
km miljoonan kuutiometrin lisäys esim. metsävaroissa aiheuttaisi vas
taavanlaisen lisäyksen kasvussa. Voidaan päinvastoin ajatella tapauk
sia, jolloin kasvu saattaa suureta puuvaraston pienetessä. Joka
tapauksessa olisi tunnettava, minkälaisia muutoksia on tapahtunut
metsien puustossa, ennenkuin osapuilleenkaan voitaisiin arvostella
kasvun muutoksia. Kun puuston muutoksista ei ole riittävästi tietoa,
oletetaan kasvun pysyneen saman suuruisena koko selvittävänä ole
vana ajanjaksona, eli 44. milj. k.-m3: nä.

Jos verrataan kokonaispoiston määrää kasvuun, niin se on vain
v. 1927, v. 192$ ja v. 1934, 1935, 1936 ja 1937 ollut suurempi tai
osapuilleen saman suuruinen kuin kasvu, muina vuosina sitä pie
nempi. Laskemalla vuotuiset keskimäärät 5-vuotiskausittain sillii
tavalla kuin edellä on tehty, on kokonaispoisto kaikkina kaushia oHut
pienempi kuin kasvu. Laskelmien tarjoarnin edellytyksin ollaan
tämän vuoksi oikeutettuja päättelemään, etteivät koko maan kysymyk
sessä ollessa metsävarat ole ainakaan suuresti vähentyneet vv : ne
1916—37, pikemminkin ne ovat tänä aikana lisääntyneet.

Millä tavalla metsävarat ovat alueittain, esiin. vesistöalueittain,
muuttuneet vv : ila 19 16—37, siinä suhteessa laskelmat täytyy jättää
suorttamatta alkutietoj en puutteellisuuden takia. Sen sijaan saate
taan nyt, kun valtakunnan II : n linja-arvioimisei; tuloksia jo on
osittain julkaistu, tarkastaa vesistöalueittain eräitä metsäsuhteita 1:n
ja 11:n linja-arvioimisen tulosten perusteella. Ensimmäisen linja
arvioimisen tulokset kohdistuvat pääasiassa, kuten jo mainittiin, vuo
siin 1922—23 ja toisen vuosiin 1937—3$, joten linja-arvioimisten
välisen ajanjakson pituus on noin 15—16 vuotta.
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Professori YRJÖ ILvESSÄLON julkaisemien tietojen mukaan 1) mä

metsien keskimääräinen hehtaarikuutiomäärä II: n linja-arvioimisen
mukaan muuttunut 1:n linja-arvioimisen tuloksista seuraavan asetel
man osoittamalla tavalla. lVluutoksia osoittavien prosenttilukujen.
ohella esitetään asetelmassa vielä nykyiset keskimääräiset kuutio
määrät vesistöalueittain.

Keskimääräiset hehtaarikuutiomäärät vesistöalueittain.

Valtakunnan 11:n linja-arvioimisen mukaan.

Kuutiomäärä met- Kuutiomäärän
sämaan (kasv. + lisäys (+) tai
huonok.) ha koh- vähennys (—1,

den, m’ O/

Pohjois-Suonen vesistöalueet.
Pohjois-Jiiämereii vesistöalue 30 — 4
Tornion—Muonionjoen ,, 43 + 1
Kemijoen ,, 48 ± 0
Tuntsa—Oulankajoen ,, 52 — 1
Simo—li—Kiiminkijoen ,, 53 — 10
Oulujoen ,, 66 (+ 15)

Länsi-Suomen vesistöalueet.
Pohjanmaan pohjoinen vesistöalue 47 + 3

,, eteläinen ,, 70 + 3
Kokemäenjoen läntinen ,, 82 + 5

itäinen ,, 98 + 5
Lounaisen rannikkoalueen ,, 74 + 2
Eteliisen ,, ,, 81 + 2
Ähvenanmaan ,, ,, 60 ± 0
Päijänteen pohjoinen ,, 83 + 5

eteläinen ,, 84 + 5

Itä-Suomen vesistöalueet.
Saimaan pohjoinen vesistöalue 71 — 6

,, eteläinen ,, 77 — 6
Pielisen ,, 82 —17
Pohjoinen Laatokan ,, 80 — 6
Kaakkoisen rannikkoalueen ,, 67 — 17

Tarkastettaessa nykyisiä hehtaarikuutiomääriä huomataan niissä
melkoisia eroavaisuuksia. Yleensä ne Suomen eteläpuoliskossa, kuten

ymmärrettävää on, ovat korkeammat kuin pohjoispuoliskossa. Eri

vesistöalueita keskenään verrattaessa saataneen ainakin jonkinlainen
käsitys metsien suhteellisesta merkityksestä eri seutujen ,,vesitalou

delle”.
Enemmän kuin hehtaarikuutiomäärät sellaisinaan herättävät mie

lenkiintoa metsätalouden ja ehkä ,,vesitaloudenkin” kannalta puu

määrien muutokset. Niitä osoittavista luvuista ilmenee, että muu

1) Metsäpäivillä 1939 pidetty esitelmä. Tässä on käytetty lähteenä esitel
män selostusta lietsälehdessä 7. 4. 1939.



276

toksetkin ovat olleet melkoisesti erilaiset maan eri osia. Suomen

läntisillä vesistöalueilla metsät ovat ilmeisesti vahvistuneet, itäisillä

vesistöalueilla sensijaan heikentyneet, jopa huomattavasti eräillä

alueilla. Suomen pohjoispuoliskon pääalueilla muutokset eivät ole

olleet kovin suuret, eräillä vesistöalueilla kyllä huomioon otettavat.

jos olisi tiedossa metsämaiden nykyinen ala eri vesistöalueilla, niin

voitaisiin keskimääräisten hehtaarikuutiomäärien perusteella osapuil

leen laskea metsien nykyiset kokonaiskuutiomäärät ja siten nähdä

minkälaisia muutoksia niissä on tapahtunut 1 : een linja-arvioon ver

rattuina. Toistaiseksi ei II : n linja-arvion mukaisia metsämaan alaa

koskevia tietoja ole julkaistu, jonka vuoksi kokonaiskuutiomäärälas

kelmat täytyy tässä jättää suorittamatta. Samasta syystä jätetään

käsittelemättä, missä määrin edellä esitetyt kokonaispoistoon perus-

tuvat metsälaskelinat ja valtakunnan II : n (ja 1 : n) linja-arvion tulok

set käyvät yksiin vertailuun soveltuvana ajanjaksona. Sensijaan voi-

daan jo tähän mennessä julkaistuista II : n linja-arvion tuloksista

saada eräitä vIItteitä metsien rakenteessa tapahtuneista muutoksista,

joilla voi olla merkitystä tulvasuhteidenkin arvostelemisen kannalta.

iVtetsät, kuten mainittu, ovat maan länsipuoliskon vesistöalueilla,

Pohjanlahden rannikko mukaan luettuna, muuttuneet keskimäärin

entistä ,,puisevimmiksi”. Tämä seikka sellaisenaan on jo omiaan lisää

mään vastaavasti metsien tuottoa. Valtakunnan toisen linja-arvion

tulokset osoittavatkin, että myös metsien kasvu Länsi-Suomen alueilla

on suurentunut, Kokemäenjoen ja lounais-eteläisen rannikon alueella

jopa suhteellisesti enemmän kuin puumäärä. Sikäläiset metsät siten

elävät” vilkkaammin kuin ennen, mikä seikka ei ainakaan liene

omiaan esim. tulvia lisäämään.

Jossain määrin voi vesien valumis- ym. suhteiden muutoksiin olla

merkitystä metsien puulajikokoomuksen muutoksilla. Maan läntisillä

vesistöalueilla jo ennestäänkin suhteellisesti kuusivaltaiset metsät ovat

valtakunnan 11:n linja-arvion mukaan muuttuneet entistä kuusiva]

taisemmiksi. Myös koivun osuus on sielhi jonkin verran smirentunut.

Männyn ja iepin osuus sensijaan on vähentynyt.

Itä-Suomen vesistöalueilla, niinkuhm esitel ystii aseteimasi a havait -

semme, kuutiomäarat liehtaarma kohden ovat j)ieIlerityIieet. Nräiffii

alueilla, kuten Pielisen sekä pohjoisen haatokan vesistöalueilla, tämä

suurelta osalta johtunee siitä, että näillä alueilla ön paljon valtion

vanhoja metsiä, joita on runsaasti uudistettu. Saimaan ja kaakkoisen

rannikon alueella, etenkin Karjalan kannaksella, tapahtunut vähen

tyminen tuskin johtuu samanlaisista syistä kuin Itä-Suomen muilla

alueilla, vaan lienee siellä hakattu runsaanlaisesti keski-ikäisiä ja

uuorenpuoleisiakin metsiä vanhojen ohella. Eniten on Itä-Suomessa
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vähentynyt mänty, senjälkeen koivu. Kuusen keskimääräinen kuutio
määrä sensijaan on pysynyt ennallaan tai lisääntynyt.

Itä-Suomen metsävarojen vähentymisestä johtuen metsien tuotto-
km on siellä pienentynyt. Kuitenkaan ei kasvu kaikilla täkäläisillä
alueilla ole vähentynyt samassa suhteessa kuin kuutiomäärät, vaan
suhteellisesti vähemmän.

Metsäsuhteiden muutoksia tarkastettaessa maan itäpuoliskossa voi-
taneen esittää sekin käsitys, että siellä metsien merkitys alueiden
,,vesitalouden” järjestelijänä on vähentynyt. Muistettava kuitenkin
on, että metsävarat ovat vain pienentyneet, eivät suinkaan ioppu
neet. Onhan täällä pienentymisestä huolimatta edelleen korkeampi
kuutiomäärä kuin maan pohjoispuoliskossa ja Pohjanmaan pohjoisella
vesistöalueella. Ei voitane myöskään olettaa, että metsävarojen vähen
tyminen keskittyisi vain alueiden määrätyille osille toisten alueiden
jäädessä koskemattomiksi. Joskin toisaalla hakkuumäärä. on voinut
olla suurempi kuin toisaalla, niin suurin piirtein hakkuut ovat tapah
tuneet jotenkin tasaisesti Itä-Suomen eri osissa. Laajoja, yhtenäisiä
paljaaksihakkuualoja ei ole millekään seudulle syntynyt.

Suomen pohjoispuoliskossa. on valtion vanhoja metsiä hakattu
verraten runsaasti, joten kuutiomäärän alentuminen eräillä alueilla
on helposti käsitettävissä. Mutta kun samalla vanhat, hitaasti kasva

neet ikäluokat on korvattu nuorilla, nopeammin kasvavilla ikäluokilla,
on kaikilla Pohjois-Suomen vesistöalueilla kasvu suurentunut.

Jos sen perusteella, mitä edellä on esitetty, tehdään yhdistelmä
inetsäsuhteiden muutoksista viime vuosikymmenien ajalta, niin voita
neen tulla seuraavanlaisiin johtopäätöksiin.

Niinhyvin valtakunnan ensimmäiseen linja-arvioimiseen ja käyttö-
tutkimuksiin perustuvat metsätaselaskelmat kuin vertailut ensimmäisen
ja toisen linja-arvioimisen tulosten välillä osoittavat, että metsävaros
samme on maailmansodan jälkeen tapahtunut muutoksia. Ajanjaksona
1916—37 alkupuolella metsävarat pienen käytön vuoksi näyttävät
kehittyneen nousevaaii suuntaan, keskipaikoilla ja loppuaikoina koko
naispoisto joinakin aikoina lähenteli kasvua, jopa joskus ylittikin sen.
Nämä muutokset eivät kuitenkaan näytä olleen puheenaolevan ajan
jakson minään kautena ratkaisevaa laatua.

Millä tavalla maamme metsäsuhteet ovat muuttuneet tässä käsi
teltyä ajanjaksoa vanhempina aikoina, siitä ei nyt ole tehty erikois
tutkimuksia, eikä asiaan sen vuoksi voida yksityiskohtaisesti kajota.
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Huomautettakoon kuitenkin, että maassamme on 1800-luvun loppupuo
lella ja 1900-luvun alussa tehty useita metsätaselaskeimiia. Jotenkin
poikkeuksetta niiden mukaan mtsiämme käytettiin enemmän kuin
metsät kasvoivat. Metsien loppmnis’en pelko olikin yleinen ammatti
miesteukin piireissä. Onneksi tämä pelko metsävarojen jatkuvasta
vähentymisestä ei ollut riittävästi perusteltu. Sen osoittavat maamme
nykyiset rimsaaniaiset metsävarat.

Helsingissä toukokuun 23 päivänä 1939.

V. PÖNTYNEN.



Liite 4.

]iaatalousrninisteTio lie.

Asia: Koitajoen uittopatojen aiheuttamien tulvavahinkojen tutki-
minen.

Lähetteellä N:o 5471 heinäkuun 5 päivältä 1937 Ministeriö on

kehoittanut ns. Tulvakomiteaa toimittamaan lausuntonsa maanviljelijä
Pekka Leppäsen omasta puolestansa sekä useiden Ilomantsin kunnasta
olevien pienviljelijöiden, Ilomantsin kunnan ja Ilomantsin seurakun
nan puolesta Valtioneuvostolle osoittamasta anomuksesta, että valtion
kustannuksella toimitettaislin tutkimus ja arvio siitä vahingosta ja

haitasta, mitä Koitajoen vesistön latvajokien uittoa varten tapahtu

neesta padotuksesta on aiheutunut patojen alapuolella ja että nämä

vahingot määrättäisiin heille korvattaviksi.
Tämän johdosta Tulvakomitea kunnioittavimmin esittää seuraavaa:
Änomus ja asia kokonaisuudessaan perustuu väitteeseen, että Ilo

mantsin kunnan maanomistajille Koitajoen rantamailla kesätulvista
koituneet vahingot ovat aiheutuneet puutavaran uittajien vesistöön

rakentamien patojen hoidosta siten, että kevättulvaa säästetään pato

jen takana ja päästetään jokeen myöhemmin, jolloin vesi on maan

ornistajille haitaksi ja vahingoksi. Ei ole nimenomaan väitetty, että

alkukesän tulva merkitsisi valumismäärässä entistä suurempia huippu-

arvoja, haitat väitetään johtuneiksi siitä, että tulva-aika olisi entistä

pitempi. Lienee syytä tarkastaa, missä määrin väitteet ovat oikeutet

tuja, ja pyrkiä määräämään, mikä osuus uittopatojen hoidolla voi olla

tilanteeseen.
Kyseessä olevan alueen vedet purkautuvat Lylykoskesta, jossa

hydrografisella toimistolla on vedenkorkeusasteikko ja vesimäärän

mittausasema. Päivittäisiä vedinkorkeuslukemia on vuodelta 1906

alkaen, joten nyttemmin on olemassa 32 vuotta käsittävä jakso veden

korkeuksista touko—heinäkuun ajalta. Näiden kuukausien vedenkor

keuksien keskiarvot on esitetty taulukossa 1. Taulukossa on lisäksi

esitetty vastaavat arvot Koitajoen vesistön pohjoispuolella olevan Liek

sanjoen pääasteikolta (Höpöttäjä, Hölmävuolle) ja Pielisjoen Häihän

yläasteikolta. Tietoja uittopatojen rakentamisesta ja uitosta Koita
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joessa on kornitealle hankkinut Pohjois-Karjalan uittoyhdistyksen
arkistosta metsätieteen tohtori 0. SEPPÄNEN. Uitetun puutavaian
määrää koskevat tiedot ovat vuosilta 1910—37. Ne on esitetty tau
lukossa 2. liittoa koskevia tietoja on saatu myös kysymyksessäolevia
vesistöjä koskevista uittosäännöistä.

Mitä tulee uittoväylien kunnostamisen ja uittopatojen rakentarnis
aikaan, tri SEPPÄNEN mainitsee siitä komitealle antamassaan lausun
nossa mm.:

,,Jo vuosina 1865—68 perattiin valtion toimesta nimenomaan rajan
takaa Venäjän puolelta tapahtuvaa uittoa silmälläpitäen useampia
vesistön yläosan mm. Ylä-Koitajoen koskia. Samoin oli jo vuosisadan
vaihteeseen tullessa perattu kaikkia Äla-Koitajoen koskia Lylykoskesta
lähtien alaspäin, ja Nuorajärven ja Lylykosken välillä oli poistettu
hiekkapankkeja laivakulun takia. Kun väylä v. 1909 joutui yhteis
uittoon, alettiin sen perinpohjainen kunnostaminen uittoa varten.
Koko suvantoinen yläosa Nuorajärvestä Lylykoskelle (35 km), jolla
väylällä puut ennen oli kuljetettu pyräissä, paalutettiin ja varustettiin
ohjepuomeifia vv. 1910—1912. Tätä puomitusta paalutuksineen ja
ukotuksineen on sitten melkein vuosittain korjailtu ja uusittu.”

Asiakirjavihkossa olevasta metsähallituksen lausunnosta käy lisäksi
ilmi, että metsähallituksen rakentamasta 15 padosta on rakennettu 9
vuosina 1922—24 ja 6 vuonna 1934.

Joskin uittopatoja on pidetty koko sen ajan, josta on saatavissa
vedenkorkeustietoja, lienee kuitenkin odotettavissa, että patojen vai
kutus tämän ajanjakson aikana on lisääntynyt sitä myöten kuin uitto
on vilkastunut ja patoja rakennettu lisää. ‘Kuten taulukosta 2 käy
ilmi, on uitettu puutavaramäärä vuosina 1910—36 lisääntynyt varsin
suuresti, erikoisen nopeaa on tämä lisäys ollut vuoden 1926 jälkeen.

Kun uittopatojen tarkoituksena on säästää vettä varastoaltaissa
keväällä tulvien aikana ja juoksuttaa sitä myöhemmin kesällä puita
uitettaessa, on odotettavissa, jos uittopadoilla on ollut huomattavaa
vaikutusta alapuolisen vesistön purkautumissuhteisiiii, että 1 oukokuun
arvo on osoittava väliennystii ja heinäkuun nousua.

Tarkastarnme Lylykosken havaintotul oksin. Ja ei 1 akoon ajan,j akso
kahtia, ajanjaksoihui 1906—21 ja 1922—37. Ndellisen aksoii touko
kuun keskiarvo on 220 cm, heinäkun 189 cm. Jälkirnäisen jakson
toukokuun keskiarvo on 214 cm, heinäkuun 201 cm. Tämän mukaan
toukokuun vedenkorkeus olisi alentunut 6 cm, heinäkuun sitä vastoin
noussut 12 cm. Nämä numerot ovat omiaan antamaan tukea anomuk
sessa esitetylle väitteelle tulvan pitkistymisestä, mutta toisaalta ne
eivät t o d i s t a, että syy heinäkuun korkeampiin arvoihin olisi aiheu
tunut uittopatojen hoidosta.
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Tarkastakaamme vastaavia suhteita Höpöttäjän ja Häihän astei
koilla.

Höpöttäjän asteikolla aikakausien 1906—21 ja 1922—37 toukokutui
keskiarvot olivat 199 ja 191 cm, siis alenemista 8 cm ; heinäkuun keski-
arvot olivat 142 ja 153 cm, siis nousua 11 cm. Kehitys on siis täällä
ollut samankaltainen kuin Lylykoskella, ja mikäli numeroista voidaair
aluksi päätellä, Lylykoskella havaittu muutos olisi yleisten ilmastol
listen tekijäin kuvastus, eikä uittopatojen aikaansaama. Tämä päätelmä
olisi kuitenkin liian karkea, sillä toisaalta on todennäköistä, että uitto-
patojärjestelmää on kehitetty myöskin Lieksanjoen vesistössä, ja lisäksi
on otettava huomioon, että Höpöttäjän asteikolla vesi vaihtelee huo
mattavasti enemmän kuin Lylykoskella, seuraten herkemmin veslinää
rän vaihteluja (niinpä valumismäärän kasvu 10 litrasta sekunnissa
alueen neliökilometriä kohti 20 litraan sekunnissa merkitsee veden-
korkeuden kasvua Lylykoskella 4$ cm:llä, mutta Höpöttäjän asteikolla
97 cm:llä). Näin ollen voimme rinnastaa Höpöttäjän tuloksien puolia
arvoja (siis toukokuun alentunut 4 cm, heinäkuun noussut 5—6 cm)

Lylykosken tuloksiin (toukokuun alentunut 6 cm, heinäkuun noussut
12 cm), joten siis verrattuna Höpöttäjään, Lylykosken toukokuu olisi
2 cm entistä alhaisempi, heinäkuu 6—7 cm entistä korkeampi.

Tarkastamme vielä Häihän yläasteikon lukemia. Iläihän sade-
alueesta Lylykosken alue on osa (noin 1/5), joten muutokset Lyly
kosken asteikolla tulevat ehkä näkyviin Häihän lukemissa.

Äjanjakson 1906—21 toukokuu oli Häihällä keskimäärin 270 cm,
vuosien 1922—37 toukokuu keskimäärin 268 cm, alenemista 2 cm.
Heinäkuu oli edellisellä ajanjaksoila keskimäärin 284 cm, jälkimäi
sellä keskimäärin 295 cm, nousua 11 cm. Vaihtelut Häihässä touko
kuussa vastaavat vaihteluita Lylykoskella, mutta heinäkuussa ovat
suuremmat (3 cm: n muutos Häihässä vastaa 2 cm: n muutosta Lyly
koskella). Häihän mukaan olisi Lylykoskella toukokuun pitänyt vähen
tyä 2 cm:llä ja heinäkuun nousta $ cm:llä.

Jos siis laskemme muutoksen Lylykoskella Höpöttäjän ja Häihän
mukaan saamme seuraavat arvot:

Lylykosken Lylykosken
tOUkOkUU heinäkuu

Höpöttäjän mukaan —4 cm + 6 cm
Häihän mukaai —2 ,, + 8 ,,

Mitattu — 6 ,, + 12 ,,

Jos näitä arvoja voitaisiin pitää ehdottoman luotettavina ja olo

suhteita Höpöttäjän ja Häihän asteikoilla muuttumattomina kysyinyk

sessä olevalla havaintokaudella, saataisiin erotukseksi, että toukokuun
vedenkorkeus Lylykoskella olisi keskimäärin alentunut 3 cm ja heinä

35T7—39 36



282

kuun noussut cm. Laskelmat ovat kuitenkin siksi summittaisia, että
tämä muutos jää virherajan sisälle.

Kuten jo mainittiin, voidaan olettaa, että myöskin ilöpöttäjän ja
Häihän asteikoilla tapahtuneet muutokset ovat samoin uittopatojen
aiheuttamia.

Näitä vesistöjä koskevien uittosääntöjen mukaan on mainittujen
havaintokohtien yläpuolella uittopatoja likimäärin seuraavasti:

Uittopatoja kpl.
. . SadealueVesiasteikko km’

kaikkiaan 100 krn’:ä kohti

Häihä 21885 410 1.9
Höpöttäjä 8 935 110 1.2
Lylykoski 4 330 90 2.;

Uittopatojen vaikutuksen arvioimiseksi tulisi tuntea kunkin padon
varastoaltaan suuruus, purkautumissuhteet padon luona sekä aika,
milloin padotusta on suoritettu. Näitten seikkojen selvittäminen riittä
väliä tarkkuudella ‘aikaisempiin vuosiin nähden ei ole enää mahdoi.
lista. Edelläolevassa yhdistelmässä olevat luvut kuitenkin osoittavat,
että kaikilla mainituista alueista uittopatoja on suhteellisesti lähes
sama määrä, joten voidaan asettaa kyseenalaiseksi, eivätkö purkautu
missuhteiden muutokset kaikissa mainituissa vesistöissä ole johtuneet
uittopatojen padotuksista.

Mutta kuten jo edellä on esitetty, voidaan myös olettaa, että saman
suuntainen muutos kaikissa näissä vesistöissä johtuisi ilmastollisista
tekijöistä. Tarkastamme senvuoksi vielä näiden tekijöiden vaikutusta.
Käsittelemme vain Lylykosken aluetta.

Hydrografinen toimisto on laskenut Lylykosken alueelle sateen
kuukautiset alusarvot vuosilta 1911—36. Ilmatieteellisen keskuslaitok
sen havainnoista voimme vielä täydentää näitä arvoja vuosilta 1910
ja 1937. Ne ovat esitetyt taulukossa 3. Kokeilemalla lukuisia eri
n;ahdollisuuksia olemme tulleet siihen, että heinäkuun vedemikorkeudet
ovat jossain määrin riippuvaisia alkukesän sateista. Meriettelemme
aluksi seuraavasti:

Jaamme havaintokauden kahtia, ajanjaksoihin 1910—23 ja 1924—
37. Muodostamme senj älkeen kullekin vuodelle sadesumman touko

kuu + kesäkuu + ja määräämme kummassakin ajanjaksossa
seitsemän suurimman sadesumman keskiarvon sekä vastaavien vuosien
heinäkuun vedenkorkeuksien keskiarvon. Samoin muodostamme keski
arvot seitsemästä pienimmästä sadesummasta ja vastaavien vuosien
heinäkuun vedenkorkeuksista. Saamme näin seuraavat lukuparit:
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Kuva 1.

(Liittyy taulukkoon 4.)

Tulosta esittävät vliv.at (1) ja (2) kuvassa 1. Viivat on saatu

yhdistämällä kurfimallakin ajanjaksolla arvoparej a vastaavat pisteet.

Niiden pitäisi edustaa Lylykosken heinäkuun vedenkorkeuksien riippu

vaisuutta alkukesän sademääristä siinä tapauksessa, että niihin ei ole

vaikuttamassa mitkään muut tekijät. Jälkimmäistä ajanjaksoa edustava

suora on jonkun verran edellistä ajanjakson edustavaa suoraa ylem

pänä, mikä viittaa siihen, että jälkimmäisellä ajanjaksolla on voinut

olla vaikuttamassa muukin tekijä, joka on koroittanut Lylykosken

vedenkorkeuksia heinäkuussa.
Jos laskemme Lylykosken heinäkuun vedenkorkeuksien keskiarvot,

saamme vuosina 1910—23 193 cm ja vuosina 1924—37 198 cm eli

5 cm korkeamman arvon kuin aikaisemmalla ajanjaksolla. Sadesumiuat
VII . .

V + 1 + ovat vastaavilta ajanjaksoilta 139 ja 142 mm.

Saatu tulos on itse asiassa verrattain epävarma, se voi muuttua
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Keskiarvo
sadesummasta

V + VI ±

Ajanjakso 1910—23, 7 suurinta 171

,, ,, 7 pieninti 107
,, 1924—37, 7 suurinta 166

,, 7 pienintä 118

Lylykosken
heinäkuun
keskiarvo

203
182
205
192

1
1
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puoleen tai toiseen, sillä heinäkuun vedenkorkeuksiin vaikuttavat
muutkin tekijät. Koetamme vielä niitä poistaa.

Voidaan ensinnäkin olettaa, että edellä esitetyissä laskelmissamme
ei ole annettu oikeaa painosuhdetta touko-, kesä- ja heinäkuun sateille.
Vertaarnalla kunkin kuukauden sadesummaa vuosina 1910—23 siihen
erotukseen, minkä verran tällä kaudella havaitut heinäkuun veden-
korkeudet poikkeavat viivasta (1) määrätyistä arvoista, voidaankin
todeta riippuvaisuus lähinnä heinäkuun arvoihin nähden. Tämä riip
puvaisuus on keskimäärin viivan (3) mukainen ja suoritamine tämän
mukaiset korjaukset (korjaus 1).

Lisäksi on oletettavissa, että talven lumivarastolla ja kevään myö-
hästymisellä on vaikutusta Lylykosken heinäkuun vedenkorkeuksiin.
Näiden tekijöiden yhteisvaikutus tulee jossain määrin näkyville Lyly
kosken kesäkuun vedenkorkeuksissa. Suorittam:amme vertailun mukaan
on saatuja arvoja vielä korjattava viivan (4) mukaisesti (korjaus II)
saadaksemme poistettua keskhnääräisesti kesäkuun vedenkorkeuksien
vaikutuksen. Suoritettuamme nämä korjaukset saamme yhdistelmän,
joka on esitetty taulukossa 4.

Taulukossa 4 on siis laskettu Lylykosken heinökuun vedenkorkeus
kevätkesän sateiden ja kesäkuun vedenkorkeuksien nojalla olettamalla,
että vuosina 1910—23 ei uittopadoilla ole ollut sanottavaa vaikutusta.
Käyttämällä samaa menettelyä on myös laskettu vastaavat arvot ajan-
jaksolla 1924—37. Tulokset ovat sarekkeessa 10. Sarekkeessa 11 on
lisäksi esitetty, minkä verran havaitut arvot poikkeavat lasketuista.

Edelläolevan nojalla näyttää siltä, että heinäkuun sateilla on varsin
vähän vaikutusta Lylykosken W VII arvoihin. Tämä voi johtua osaksi
siitä, että Lylykosken sadealue hidastaa alueelle tulleiden vesien saapu
mista vesiasteikon kohdalle keskimäärin lähes kuukaudella. Osaksi
heinäkuussa tapahtunut runsas haihtuminen (E) voi aiheuttaa, että
sademittareilla havaittu sadekorkeus (N) ja ns. tehoisa sadekorkeus
(N-E) eivät vaihtele eri vuosina samassa suhteessa. 1 isäksi heinäkum;
alussa sattuneiden sateiden vaikutus Lylykosken W VII arvoihin on
toisenlainen kuin kuukauden loppupUolella sa 1 ;mei den sateiden vai
kutus.

Laskeuiin e senvuoksi viel ii Ii einäkuun vedenkorkeuden touko—kesä
kuun tehoisan sadekorkeuden ja kesäkuu;; vedenkorkeuden avulla.

Eri kuukausien keskimääräisen haihtumisen Lylykosken alueella
olemme arvioineet kyllästysvajauksen ja lämpötilan perusteella (vert.
N. S. KUSIN, Neue Methode zur Berechnung der Mittelwerte der
rerdunstung von der Stromgebietsoberfläche und der Äbflussmenge
mit Vergleich der Bereehnungs- und Beobaehtungsergebnisse, V.
Hydroiogisehe Konferenz der Baltisehen Staaten, Bericht 1 fl, Hel
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sinki 1936) . Kyllästysvajauksen olemme määränneet vuosina 192t)—35
ilinatieteellisen keskuslaitoksen Pielisjärven, Sortavalan, Kuopion, Toi;
majärven ja Ilomantsin asemien sekä lämpötilan vuosina 1910—37
Suoj ärven, Kiihtelysvaaran, Pielisjärven, Sortavalan, Juukan, Tohma
järven, Suistamon ja Ilomantsin asemien havainnoista. Kun havain
toja mainitulla asemilla ei ole suoritettu koko sitä ajanjaksoa, josta on
ollut kysymys, arvot ovat eri vuosina määrätyt yleensä 2—3 n lähim
mä;; saatavissa olevan havainnon keskiarvona. Kyllästysvajausta kos
kevat tulokset ovat taulukossa 5. Hydrografisen toimiston vuosikir
joista N:o 9 ja 10 saadaan hydrologisina vuosina 1920—35 Lylykosken
alueen sadekorkeudeksi keskimäärin 631 mm ja purkautumiskorkeu
cleksi 358 mm vuodessa. Näiden erotusta 273 voidaan pitää keski
inääräisenä vuosihaihtumisena. Jos tämän mukaan määrätään kylläs
tysvajausyksikköä vastaava päivittäinen haihtumiskorkeus (kyllästys
vajauksen keskiarvo on 1.63, joten päivittäinen haihtumiskorkeus

k = = 0.46 mm) ja sen avulla kuukauden keskimääräinen haih

tumismäärä (= 0.46 d, jossa d on kuukauden keskimääräinen kyllästys
vajaus) ja verrataan tätä kuukauden keskilämpötilaan saadaan ku
vassa 2 esitetyt käyrät. Tehoisaa sadekorkeutta (N-E) koskevat laskeL.
mat touko—heinäkuulla ovat esitetyt taulukossa 6.

51
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L
Kuva 2.

Haihtumisen riippuvaisuus kuukauden
keskilämpötilasta Lylykosken alueella.

1
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Käyttämällä taulukossa 6 esitettyjä touko—heinäkuun (N-E)-arvoja
vastaavien N-arvojen asemesta olemme määränneet Lylykosken heinä
kuun keskikorkeuden touko—heinäkuun sade- ja haihtumiskorkeuden
sekä kesäkuun vedenkorkeuden avulla. Laskelmat ovat taulukossa 7.
Kuvassa 3 on esitetty ne suorat, joiden nojalla vertailut ovat suori
tetut.

,::‘::E

Kuva 3.

(Liittyy taulukkoon 7.)

Jos taulukossa 6 olevista (N-E) VTT-arvoista vuosina 1910—23
määrätään 7 suurimman ja 7 pienimmän arvon keskiarvot ja vastaa
vien vuosien poikkeamakeskiarvot taulukosta 7 (sareke 8) saadaan
seuraavat lukuparit:

Keskiarvo (N—E) VII
+11
—23

Poikkeamakeskiarvo

—3
+3

Jos haettua vaikutusta esiintyisi, tulisi posituviseii (N-E) VII
keskiarvon antaa posituvmen l)Oikkeamakeskiarvo. Näin ei kuitenkaan
ole asianlaita, kuten edefflioieva yhteenvet() osoittaa. Tämä todistaa
heinäkuun (N-E)-arvojen vähäisen vaikutuksen W VTT-arvoihin.

Jotta suorittamissamme vertailuissa laskutohuitusten järjestys ei
vaikuttaisi asiaan, olemme vielä suorittaneet laskelmat siten, että ensin
olemme arvioineet heinäkuun vedenkorkeuden kesäkuun vedenkorkeus
arvojen nojalla ja senjälkeen suorittaneet korjaukset kesä- ja touko
kuun (N-E)-arvoilla. Laskelmat ovat taulukossa 8 ja vertailusuorat

7h (tv-E)7.w

Wpr

kuvassa 4.



Kuva 4.

(Liittyy taulukkoon 8.)

(,‘Y-E)V
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Verrattaessa niitä poikkeamia, jotka saadaan, kun W VII määrä
tään W VI: n avulla, kevään yliveden ajankohtaan, voidaan havaita,
että mitä myöhemmin ylivesi sattuu, sitä suurempi on yleensä positii
vinen poikkeama. Suoritamme siis vielä tämän korjauksen sekä jään
nöserotukseen nähden korjauksen (N-E)-arvojen avulla. Laskelmat
ovat taulukossa 9 ja vertailusuorat kuvassa 5.

Kuva 5.

(Liittyy taulukkoon 9.)

r%tE
i’

F
,-- - — - -
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,‘ IIiIIHT1!
kh,> (‘Y-E) W

tf’-E)V
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Jos nyt verrataan, miten paljon havaitut heinäkuun keskikorkeu
det poikkeavat eri tavoilla arvioiduista, saadaan seuraavalla sivulla
oleva yhdistelmä. Yhdistelmässä on laskettu eri tavoilla saatujen poik
keamien keskiarvot sekä määrätty vv. 1910—23 vuosipoikkeaman keski-

virhe (kaavasta e = jossa t tarkoittaa eri vuosien poikkeamaa
n1

keskiarvosta ja n vuosien lukumäärää). Poikkeamien keskiarvot on
yhdistelmässä laskettu erikseen vuosille 1910—23 ja 1924—37. Vuo
sien 1910—23 keskiarvoa ilmaisevien lukujen jäljessä on lisäksi mer

kitty keskiarvon keskivirhe (laskettu kaavasta m = . Kuten
/ n(n—1

yhdistelmästä käy ilmi, vuosipoikkeaman keskivirhe vaihtelee eri
menettelytavoissa ± 6— ± 8 cm ja keskiarvon keskivirhe on ± 2 cm.
Jos olisimme valinneet heinäkuun vedenkorkeudeksi vuosien 1910—23
keskiarvon, olisi keskivirhe eri vuosien W VII-arvoissa ollut ± 17 cm
ja vv. 1910—23 vuosipoikkeamien keskiarvon keskivirhe ± 5 cm. Tämä
osoittaa, että korjauksilla on saatu parannusta aikaan.

Vuosi
Taulukko Taulukko

4 7

Ero havaitun
arvon ja vv.Taulukko Taulukko

Keskiarvo 1910—23 kes
8 9 kiarvon vä

lillä

1910 —3
1911 + 7
1912 + 3
1913 12
1914 0
1915 + 9
1916 + 4
1917 + 2
1918 ± 9
1919 + 6
1920 — 5
1921 — 11
1922 — 11
1923 + 1
1924 —8
1925 — 8
1926 + 10
1927 1 13
1928 ± 15
1929 40
1930 3
1931 f 2
1932 $
1933 + 15
1934 + 16
1935 + 32
1936 — 2
1937 — 5

M 1910—23 0 + 2
e 1910—23 + 7

A max. 1910—23 —12—+ 9
M 1924—37 + 8

—3 —6
+4 —3
±8 ±8
— 5 4
± 1 + 1
±3 +5
—3 +3
+7 +11
+8 +8
+7 +7
—2 —5
—7 —5
—15 —12
—6 —3
—- 7 —10
—3 —1
±18 14
±15 Ii

2 6
128

± 4 9
2 1

4
±7 ±11
+4 ±8
+8 ±16
+6 ±5
—5 ±0

0+ 2 0+ 2
+7 +7

—15—+8 —12—+11
±6 +5

—11
—13
±8
—- 5

2
±1
+6
±21
±4
—1
—3
—1
-— 4
—2
—3
— 1
± 9
+ 8
± 7
± 23
± 10
—1
—7
+7
+ 13
±8
±6
+8

0+ 2
+8

—13—+21
+6

—6
—1
+ 7
—7

0
+5
±3
± 10
+7
+5
—4
—6
—11
—2
— 7
— 3
+ 13

12
8

32
+ 5

0
— 7
± 10
+ 10
+ 16
±4

0
0+ 2
+6

—11—+10
+6

—23
—7
±25
—20
—6
+5
—2
±4
—4
—21
+2
—12
±16
± 36

44
- 5

+ 23
± 57
+1
±35
—30
+1
—14
—16
±7
±8
—16
—21

0+ 5
+17

—23—+36
+6
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Jos tarkastetaan vv. 1924—37 keskiarvoja, huomataan, että kaikki
menettelytavat antavat huomattavasti keskiarvon keskivirhettä suurem
mat positiiviset arvot. Tämän perusteella voidaan ajatella, että jäi-
kirnäiseiiä ajanjaksoiia on esiintynyt tekijöitä — jotka senkin jäikeen,
kun kevätkesän sateiden ja haihtumisen sekä kesäkuun vedenkorkeuk
sien ja yliveden ajankohdan vaikutus on eiiminoitu pois — ovat kohot
taneet Lylykosken heinäkuun keskikorkeutta keskimäärin 6 cm:llä.
Erikoisen voimakkaana näiden tekijöiden vaikutus ilmenee valitusta
edeltäneenä kymmenvuotiskautena 1926—35, jolloin edelläolevan
yhteenvedon mukaan saadaan poikkeamien keskiarvoksi + 10 cm.

Tuloksia arvostelaessa on kuitenkin otettava huomioon, että kai-
kissa mainituissa menettelytavoissa voivat esiintyä samat systemaat
tiset virheet. Niinpä voidaan väittää, että, jos vaikutus johtuu

uittopadosta, iie muuttavat jo kesäkuun vedenkorkeuksia, joita on

käytetty kaikissa menettelytavoissa. Uittopadot voivat alentaa kesä

kuun alkupuolella luonnollisia vedenkorkeuksia tai koroittaa niitä

kuukauden lopussa. Havainnot osoittavat kuitenkin, että muutosta
ei ole mainittavasti tapahtunut, sillä vv. 1910—23 saadaan 14’ VI: n

keskiarvoksi 230 ja vv. 1924—37 229.
Kun kevättulvan huippu Lylykoskella sattuu toukokuun lopussa,

on kuitenkin todennäköistä, että mikäli uittopadot ovat aiheuttaneet

muutoksia kesäkuun vedenkorkeuksissa, ne ovat pikemminkin nous

seet kuin laskeneet. Tätä tukee myös se, että kevättulvan huippu-

korkeuksissa saadaan alennusta $ cm (taulukon 10 mukaan, jossa on

esitetty havaitut kevään yliveden korkeudet; vv. 1910—23 on keski

ylivesi 254 ja vv. 1924—37 246). Taulukoissa 4, 7, $ ja 9

esitetyissä laskelinissa voi siis tästä johtuen esiintyä systemaattinen

virhe niin, että havaitun ja lasketun arvon erotus vv. 1924—37 on

liian pieni. Jos uittopatojen aiheuttama TV VI: n nousu oletetaan

olevan + 7 cm (MHW : n alennus $ cm — 11114’ VI: n alennus 1 cm)

oli W VTT:n laskelmilla saatu nousu (6 cm) kuvan 4 (viiva 7) mu

kaan 4 cm liian pieni.
Jos verrataan eri menettelytavoilla saatuja keskimääräisiä poik

keamia kevään yliveden ajankohtaan (taulukko 10), haivaitaan, että

varsinkin jälkimmäisellä ajanjaksolla niinä vuosina, jolloin ylivesi

sattuu myöhään, yleensä saadaan suurempi positiivinen poikkeama

kuin niinä vuosina, jolloin se sattuu aikaisin. 7-vuotiset keskiarvot

kummallakin ajanjaksolla ovat:

1910—23 1924—37
poikkeama- poikkeama

HW:n aika keskiarvo HWii aika keskiarvo

6.VI +1 5.VI +10
1$.V —1 25.V + 3

3577—39 37
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Tämä tukee sitä olettamusta, että jälkimäisellä ajanjkso11a esiin-
tyvat posituviset poikkeamat osaksi johtuvat rnttopatojen aikutuk
sesta, sua on ilmeista, etta padotuksen vaikutus, milloin sita huo
mattavasti suoritetaan, on tehokkaampaa lähellä yliveden ajankohtaa
kuin kauan sen jälkeen.

Asetamme nyt rinnakkain uitettuja puutavaramääriä osoittatt
luvut ja havaittujen W VTT-arvojen poikkeamat lasketuista. Saamme
seuraavan yhdistelmän:

Ultettu
Vuosi 1 000-k-m3 HW päättyllYt

1910 110 — 6 20. V
1911 117 — 1 28.V
1912 111 + 7 11. VI
1913 134 — 7 20.V
1914 128 0 4.VI
1915 89 + 5 8.VI
1916 136 + 3 26.V
1917 141 + 10 13. V
191$ 165 + 7 31.V
1919 $8 + 5 25.V
1920 144 — 4 11.V
1921 186 — 6 13.V
1922 173 —11 31.V
1923 137 — 2 19.VI
1924 220 — 7 3.VI
1925 199 — 3 27.V
1926 143 + 13 1.VI
1927 215 + 12 1$. VI
1928 234 + $ 29.V
1929 275 + 32 1.VI
1930 292 + 5 12.V
1931 366 0 22.V
1932 223 — 7 1.VI
1933 272 + 10 29. V
1934 310 + 10 23. V
1935 327 + 16 10. VI
1936 412 + 4 14.V
1937 465 0 14.V

Yhdistelmässä on lisäksi esitetty, milloin kevään ylivesi on kunakimi
vuonna päättynyt. Jos verrataan vuosi vuodelta uitettuja puutavara
määriä ja yhdistelmän A -arvoja, havaitaan jossain määrin näiden
ruppuvaisuutta t0i5i5tU11l siten, että silloin kmi 011 ollut runsaasti
iiittoa, laskelmat osoittavat myös vedeii 110USUa Lylykoskessa. Ent
täinkin on merk1l paiitavaa -arvojen kasvu vuodesta 1926 alkaen,
jolloin myös uittomäärät alkavat tuntuvasti lisääntyä. Mutta on muös
vuosia, jolloin uittomäärä ja saadut poikkearnat eivät noudata edellä-
mainittua suhdetta. Syytä tähän voidaan osaksi löytää kevään yli-
veden ajankohdasta (esimerkiksi vuoden 1930, 1931, 1936 ja 1937,
jolloin ylivesi on sattunut aikaisin). Mutta silti jää vielä vuosia,
ollomn havamtun ja lasketun W VII n eroa ei ioida ta\smn sehittam
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ulttomäärien perusteella. Yksityisiin vuosiin nähden on tällaisessa
vertailussa kuitenkin otettava huomioon, että -arvoja rasittaa keski
määrin ± 6 cm virhe. Myös eri menettelytavoilla saadut A-arvot
poikkeavat melkoisesti muutamina vuosina toisistaan, vaikka yleinen
suunta on kaikissa sama. Kun lisäksi huomattavaa osaa uittopadoista
käytetään vain niinä vuosina, jolloin kysymyksessäolevalla sivuväy
iällä puita uitetaan, ei uitettua puutavaramäärää voida pitää täysin
luotettavana vertailuperusteena uittopatoj en vaikutusta arvioitaessa
yksityisinä vuosina, Tarkastelemme senvuoksi vaikutusta pitempien
aikojen keskiarvojen perusteella.

Jaamme ajanjakson 1910—37 kahteen yhtä pitkään jaksoon siten
että ensimmäiseen tulevat 14 suurimman ja toiseen 14 pienimmän uitto-
määrän vuotta. Saamme seuraavat arvot:

Ultettu puutavararnäärä Vedennousua Lylykoskessa
1 000-k-m3 cm

285 5
129 1

Jos muodostamme vastaavasti ajanjaksolla 1910—36 kolme ryh
mää, joissa kussakin on 9 vuotta, saamme arvot:

Uitettu piiutavaramäärä Vedennousua Lylykoskessa
1 000-k-m’ cm

301 9
176 1
117 0

Laskelmissa käytetyillä ajanjaksoilla 1910—23 ja 1924—37 on
puutavaraa uitettu keskimäärin 133 000 ja 282 000 kiintokuutiometriä
vuodessa (vastaavat poikkeamakeskiarvot ovat 0 ja + 6 cm).

u’a (‘

Kuva 6.

Uittomiärin vaikutus vedennousuun Lylykoskessa.
vv. 1910—37, 14 v :n ryhmäkeskiarvot uittomäärän perusteella.

vv. 1910—36, 9 v:n ,,

vv. 1910—23 ja 1924—37 ryhmäkeskiarvot.
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Kuvassa 6 on edelläolevien laskelmien tulokset esitetty graafisesti
siten, että kunkin yhdistelmän pisteet ovat yhdistetyt suoraviivai
sesti. Viivoj en suunta tukee sitä olettamusta, että havaittu veden-
korkeuksien nousu Lylykoskessa on pääasiassa riippuvainen uitto-
määrien lisääntymisestä. Tämä nousu ei voi myöskään johtua siitä,
että ylivesi olisi ollut jälkimäisellä ajanjaksolla myöhäisemmässä kuin
edellisellä, sillä keskiarvot eroavat vain 1 vrk: lla. Viimeinen päivä-
määrä, jolloin kevään yliveden korkeus on asteikolla havaittu, on

vv. 1910—23 ollut keskimäärin 27. V. ja vv. 1924—37 28. V.
Jos verrataan yliveden ajankohtaa (viimeistä päivää, jolloin yli-

vesi on havaittu) jäiden läht.öaikaan, saadaan, että aikaero näiden
välillä on niinä 12 vuotena, jolloin jäiden lähdöstä on tehty havain
toja aj:anjaksoilla 1911—24 ja 1925—37, ollut = 31 ± 3 vrk. ja
32 ± 3 vrk. Sekä kalenteriaikaan että jäiden lähtöön nähden siis
kevään ylivesi on loppunut viime vuosina keskimäärin 1 vrk. myö

hemmin kuin aikaisempina vuosina, mutta kuu keskiarvon keskivirhe
on ± 3 vrk., tämä voi olla vain satumiaista.

Otamme poikkeamien keskiarvoja laskettaessa myös yliveden ajan

kohdan vaikutuksen huomioon siten, että jaamme ajanjakson 1910—37

ensin kahteen jaksoon, joista toiseen tulee 14 sellaista vuotta, jolloin

on myöhäinen ylivesi, ja toiseen 14 aikaisen yliveden vuotta. Sitten

kummassakin jaksossa ryhmitämme poikkeamat kahteen 7 vuoden jak

soon uittomäärän perusteella (toiseen tulee 7 suurimman ja toiseen

7 pienimmän uittomiärän vuotta). Saamme seuraavat keskimääräiset
poikkeainat:

Ijittomäärä
1 000 kiinto-m3

134
331
127
238

Yliveden ajankohta
keskimäärin

19.V
19.V
5.VI
5.VI

Keskimääräinen
poikkeama cm

—1
+4
+2
+6

Kuva 7.
Uittomiärn ja kevään yliveden ajankohdan vaikutus veden-

nousuun Lylykoskessa.
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Tulos on esitetty myös kuvassa 7, jossa on yhdistetty rnyöhäisei;

ja varhaisen yliveden ryhmäpisteet suorilla. Tulos osoittaa, että heinä-

kuun vedefinous.u Lylykoskessa on riippuvainen uittomääristä ja yli-

veden ajankohdasta.
Tarkastamme nyt saatavissa olevien tietojen nojalla, miten suuri

vedennousu Lylykoskessa on mahdollista, kun otetaan huomioon uitto-

patojen yläpuolella olevat varastoaltaat. Taulukossa 11 on luettelo

uittopadoista ja niiden varastoaltaista sekä patojen kunnosta. Tiedot

uittopatojen kunnosta ja käytöstä ovat tri 0. SEPPXSEN antamia alle-

viivattujen patojen kohdalta, joissa on merkitty vuosi 1937 selvityksen

aikamääräksi. Muut tiedot ovat poimitut käytettävissämme olleista

uittosäännöistä (uittosäännön vuosiluku on merkitty selvityksen aika-

määräksi). Varastoaltaiden pinta-alat ovat mitatut Saimaan lauttaus

yhdistyksen laatimalta kartalta (mittakaava 1:200000). Kuten luet

telosta käy ilmi, on osa padoista selvitysaikana ollut käyttökunnossa

osan ollessa lahoja. Useimmat lahot padot ovat ehdotetut uusittaviksi,

mutta saamiemme tietojen mukaan näin ei ole tapahtunut. Uiton

aikana kaikki padot eivät ole joka vuosi olleet käytännössä. Taulukon

mukaan saadaan varastoaltaiden pinta-alaksi ja niiden kuutiotilavuu

deksi (edellytettynä, että varastotila niissä altaissa, joissa ei ole tietoa

padotuskorkeudesta, on 1.o m) seuraavat arvot:

Keskim.
varastoam- Kuutiotila padotus- te&1
taas; pinta- miii. m3 korkeus kettu sade-

ala km2 cm alue km

Käyttökelpoisia v. 1937 95 82 86 2 010

Kaikkien patojen varastoaltaat yhteensä 121 111 92 3 590

Jos oletamme, että patojen vaikutuksesta vedenpinta Lylykoskessa

on noussut 6 cm vv. 1924—37 vuosiin 1910—23 verrattuna, ja edelly

tämme, että tätä on kestänyt kesäkuun puolestavälistä heinäkuun lop

puun, olisi niissä varastoissa, jotka voidaan pitää käyttökelpoisina

v. 1937, täytynyt padota vettä 20 milj. m3 (6 cm:n nousu vastaa

purkautumiskäyrässä 5 m3/s; purkautunut vesitnäärä on siis $6400

46 5 20 milj. ih3, eli keskimäärin 21 cm; Koko varastotilasta olisi

siis tarvinnut käyttää vain 24 %. Vuosina 1926—30, jolloin laskelmat

osoittavat 10 cm: n nousua Lylykoskessa, vastaavat arvot ovat 36

milj. m3, 3$ cm ja 44 %. (Purkautumiskäyrässä tämä vastaa 9 m3/s

vesimä.ärää.) Tämä osoittaa, että varastöaltaat hyvin riittävät varas

toiniaan sellaiset vesimäärät, että laskelmilla saadut keskimääräiset

vedennousut Lylykoskessa ovat mahdollisia. Suurinta poikkeamaa

osoittaa laskelmissa v. 1929; nousua Lylkoskessa saadaan 32 cm.

Tämä vastaa purkauttimiskäyrän muukaan (32 m3/s) 127 milj. kuutio

irietrin iarastoa, eli sii suuremj2aa varastoa kuin kaikkien patojen
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varastoaltaat yhteensä muodostavat. Tällöin ei siis laskelmien antama
eroitus voi johtua, ainakaan yksinomaan uittopatojen vaikutuksesta,
vaan voi siihen olla syynä uomassa tapahtunut padotus, mikäli tulok
sen virhe on lasketun keskivirheen puitteissa. Kaikkina muina vuosina
varastoaltaat riittävät aikaansaamaan ainakin puolentoista kuukauden
ujalla laskelmien osoitt:amian vedennousun Lylykoskessa. Lisäksi voi-
daan olettaa, että uivat puut ovat kohottaneet vettä, vaikka tukkiruuli
kiakaan ei olisi ollut, ja että tämä vedennousu on lisääntynyt uitetun
puutavaramäärän lisääntyessä. Toisaalta on otettava huomioon, että
patojen vaikutusta on myös ollut aikaisempina vuosina ja että kaikki
padot eivät ilmeisesti ole aina olleet toiminnassa, mikä selittää sen,
että 6 tai 10 cm : n nousun aikaansaamiseksi Lylykoskessa ei ilmeisesti
ole käytetty kuin osa varastotilasta.

Paitsi ilmastollisten tekijöiden ja uittopatojen aiheuttamia muu-
toksia, voidaan Lylykosken heinäkuun vedenkorkeuksissa olettaa tapali
tuneen muutoksia seuraavista syistä:

vesiväylän vedenjohtokyky on muuttunut,
metsiä on hakattu alueella,
vesiväyliä on perattu alueella.

Mitkään näistä tekijöistä eivät kuitenkaan voine olla syynä edellä
mainittuun heinäkuun vedenkorkeuksien nousuun. Jos vesiväylän
vedenjohtokyky olisi huomattavasti huonontunut, olisi sen täytynyt
vaikuttaa myöskin toukokuun ja keviän yliveden korkeuksiin. Näissä
on kuitenkin tapahtunut alentumista — toukokuun vedessä vuosina
1924—37 keskimäärin 10 cm vuosiin 1910—23 verrattuna ja kevään
yliveden korkeuksissa 8 cm. Jos taasen metsien hakkuilla ja vesiväy
lien perkauksilla olisi huomattava vaikutus purkautumissuhteisiin,
tulisi sen ennen kaikkea ilmetä kevään ylivettä kohottavana ja sitä
aikaisemmaksi muuttgvana. Tätä eivät havainnot osoita.

Voidaan myös olettaa, että uittopadot jo sinänsä, vaikka ei niiden
vaikutusta keinotekoisella padotuksella lainkaan tehostettaisi, ovat
aikaansaaneet purkautumissuhteiden muuttumista jossain määrin sii
hen suuntaan kuin valituskirjelmässä on esitetty ja että muutos ei
tule edellä esitelyissä laskelmissa niikyville lainkaan, koska koko ajan—
jaksolla 1910—37 uittopatoja on ollut olemassa. Koitajoen uittosään
nöstä käy nimittäin ilmi, että miltei kaikki uittopadot ovat rakennetut
olettamalla tulvan aikaiseksi purkautumisyksiköksi 50 litraa sekun
nissa neliökilometriltä. Näiden sivualueiden sadealueet näyttävät kes
.kimäärin olevan sekä järvisyyteen että sadealueen suuruuteen nähden
sitä tyyppiä, että tulvavesimäärät todennäköisesti ovat yleensä suurem
inat kuin laskelmissa kovin kaavamaisesti arvioidut. Tämä aiheuttaisi
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vesien varastoitumista järviin tulvan aikana siinäkin tapauksessa, että

paäot ovat auki.
Edellä esitetyissä laskelmissamme voi siis tästäkin johtuen esiintyä

virheitä, niin että laskelmat osoittavat todellisuutta pienempää nousua

heinäkuun vedenkorkeuksille.

Kaiken sen perusteella, mitä edellä on esitetty, voimme tehdä seu

raavat johtopäätökset:

Lylykoskessa on havaittu heinäkuussa vedenkorkeuksien nousua,

joka, senjälkeen kun laskelmilla on poistettu touko—heinäkuun satei

den ja haihtumisen, kesäkuun vedenkorkeuksien ja kevään yliveden

viivästymisen vaikutus, on vv. 1924—37 = 6 cm ja vuosina 1926—35

10 cm vuosiin 1910—23 verrattuna.

Tämä nousu voidaan selittää uiton aiheuttamaksi seuraavilla perus

teilla:

1) Vedennousun lisääntyminen on todettu riippuvan uittomää

ristä siten, että mitä suurempi uittomäärä on ollut, sitä suurempi on

yleensä ollut myös vedennousu. Tässä voidaan olettaa sekä paikal

listen sumien että uittopatojen hoidon aiheuttamaa vaikutusta. Kun

laskelmat osoittavat, että kevättulvan sattuessa myöhään, uittomäärän

suureneminen aiheuttaa suuremman nousun kuin vastaava uittomäärä

varhaisen kevättulvan vuosina, tämä tukee olettamusta, että nousu on

pääasiassa johtunut uittopatojen hoidosta.

2) Samalla, kun heinäkuussa on vedennousua tapahtunut, veden-

pinta toukokuussa ja kevään yliveden aikana on alentunut.

3) Uittopatojen yläpuolella olevat varastoaltaat riittävät varastoi

maan ne vesiinäärät (yhtä poikkeuksellista vuotta lukuunottamatta),

jotka laskelmilla on todettu Lylykoskessa lisääntyneen.

4) Laskelmilla ei ole saatu esille mitään sellaisia seikkoja, jotka

olisivat ristiriidassa sen olettamuksen kanssa että havaittu vedennousu

on uiton aiheuttamaa.

5) Ei ole voitu löytää mitään muuta syytä. kuin uitto, joka olisi

mnainittavasti voinut vaikuttaa laskelmissa esiintulleisiin muutoksiin

Lylykosken kevätkauden vedenkorkeuksissa.

Komitea katsoo näinollen, että Lylykoskessa

vedenkorkeudet ovat heinäkuussa nousseet vaN

tusta edeltäneenä kymmenvuotiskautena vuosien

1910—23 keskimääräisiin heinäkuun vedenkor

keuksiin verrattuna uiton johdosta noin 10 cm.
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Edellä on käsitelty Lylykosken vedenkorkeusvaihteluita. Joki-
matka Lylykoskesta Nuorajärveen on ii. km : n pituinen. Tällä
välillä vedenpinta kohoaa kesällä suoritetun vaakituksen mukaan vain
nO 20 cm, joten voidaan katsoa, että se vedennousu, joka on tapala-
tunut Lylykosken heinäkuun vedessä, vaikuttaa samassa suhteessa
koko sillä jokimatkalla, jota valitus koskee. Sitäpaitsi voidaan olet-
taa, että Lylykosken ja Nuorajärven välillä tapahtunee tukkisumien
johdosta lisää vedennousua luonnollisiin vedenkorkeuksiin verrattuna.

Uitto tapahtuu tri SEPPÄSEN antamien tietojen mukaan Koitajoessa
irrallaan. Puut seisotetaan joessa useilla vastuupaikoilla ja laske
taan edelleen sikäli kuin alapuoli tyhjenee. Nuorajärven ja Lyiy
kosken välillä on vastuita 5. ,,Kun puut saapuvat Nuorajärveitä ja
sivupuroista, löysätään ne jokeen ja uitetaan läpi väylän Siikakosken
alapuolella olevalle Rahkeenniemen lajittelupaikalle saakka. Täälili
erotellaan Rahkeenvedelle (Uimaharjussa) rautatielle j outuvat ja
Lieksaan, Ukkolan (siis vastavirtaan hinattavat) sekä Puukkajan
sahalle menevät puut erilleen edelleen Pielisjokeen menevästä pää-
sumasta. Tällainen erottelu on hidasta hommaa, niin
että . pääväylä lajittelun yläpuolella täyttyy vähitellen puista ja eten
km on niitä varastoitava suvantoiselle Nuorajärven ja Lylykosken
välille. Siten joki on tavallisesti koko uittokauden täynnä puita,
joiden uitto tapahtuu jaksoittain vastuupaikalta toiselle. Sikäli kun
lajittelu läpäisee I)mta ja suma pääsee alenemaan, lasketaan koski-
osalle lisää puita.” Kun tukkisuma on vain puomien välissä, jää
rannoille vapaala vetti, ja varsinkin suvantojen kohdilla tällaista
on laajalti, niin että suma ei estäne mainittavasti veden juoksua,
mutta sellaisilla kohdilla, joissa joki on 100 metriä kapeampi, tämä
vapaa väli voi supistua 3—5 metriksi. Tällaisissa kohdissa on ilmeistä,
että suma patoaa vettä. Jos oletamme, että puiden keskimääräinen
uppoama on 10 cm ja että tukkien välissä mahdollisesti tapahtuva
l intavirtaus vastaa sitä, minkä verran suman alapinnan aiheuttama
Iumkaus heikentää sen alla tapahtuvaa virtaus.ta, saamme suman
aiheuttamaksi nousuksi 10 cm. Tämä arvio on kuitenkin niin epii -

mii äräinen, ettii komitea kai soo välttämättömäksi, jos uii on ailiemitta
maa vahinkoa arvioitaessa halutaan myös sumien aiheuti am a 1 )adotus
ottaa huomioon, että laskelmaa ei voida kiiyH ää vahmkoarvion perus
tana, vaan tukkisumien aiheuttamaa padotusta on erikseen tutkittava.
Tekemällä säännöllisiä vedenkorkeushavaintoja Nuorajärvessä ja
mahdollisesti tarpeellisissa kohdissa Koitajokea, sekä huomioinialla
niiden yhteydessä, milloin uitettavaa puutavaraa ei ole joessa ja
milloin taasen sumuia on, voitaneen jo verrattain lyhytaikaisten havain
tojen (2—3 vuotta kestävien) perusteella, vertailemalia eri asteik-
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kojen vastaavia lukemia toisiinsa, riittävällä tarkkuudella arvioida

surnien padottava vaikutus.
Muista tekijöistä, jotka ovat voineet vaikuttaa vedenkorkeuksien

nousuun Koitaj oessa, mainittakoon maankolioaiuisilmiö. Kysymyksessä-

olevalla alueella se tapahtuu vesistön alajuoksun varrella nopeammin

kuin yläjuoksulla. Pielisjärvessä on todettu, että vesi nousee Lieksan

kohdalla Nurmeksen veteen verraten n. 1 cm 10 vuodessa. Koita

joen alueella voidaan maan kohoaminen Lylykoskella arvioida. 30

cm:ksi sekä Nuora- ja Viiksinjärvien eteläpäässä 20 cm:ksi 100 vuo

dessa. Tämän mukaan siis järvien eteläpäässä olevien alueitten, jotka

200 vuotta sitten olivat 100 cm keskiveden yläpuolella, kuivareuna

on pienentynyt ja pienentyy edelleen seuraavasti:
Maanpinta keskiveden

yäpuo1e11a

200 vuotta sitten 100 cm
100 ,, , 90

nykyään 80
100 vuoden kuluttua 70
200 ,, ,, 60

Ministeriön kirjelmää seuranneessa asiakirjavihkossa olleissa eräi

den virastoj en lausunnoissa on esitetty muodostettavaksi komitea,

joka tutkisi noin viiden vuoden aikana ko. vesistön purkautumissuh

teita, jotta tämän tutkimuksen perusteella voitaisiin arvostella pado

tuksen vaikutusta. Mikäli tällaisella tutkimuksella halutaan selvit

tää, minkälaiset Koitajoen purkautumissuhteet olishat olleet, jos

uittopatoja ei olisi lainkaan rakennettu, viiden vuoden havainnot

eivät ole riittäviä kysymystä selvittämään. Vielä kymmenenkin vuo

den havaintosarjoissa voi esiintyä siksi suurta vaihtelua, että tuloksiin

on suhtauduttava varovaisuudella. Ei liene tarkoituksen mukaista

muodostaa tilapäisluontoista komiteaa suorittamaan näin pitkä

aikaista tutkimusta, kun on olemassa vakituinen valtion laitos, hydro

grafinen toimisto, jonka erikoistehtävänä on juuri tämänlaatuisten

tutkimusten suorittaminen. Mitä itse tutkimukseen tulee, on erittäin

toivottavaa, että se voitaisiin järjestää jo senvuoksi, että samalla

voitaisiin tarkistaa edellä mainitun maankohoamisen vaikutusta. Sa

malla voitaisiin myös selvittää sumien aikaansaaman padotuksen suu

ruus Koitajoessa. Sitäpaitsi, kuten edelläesitetystä käy ilmi, uitto

patoja on laajoilla alueilla niin runsaasti, että kysymyksellä on yleis

3577—39 .
38
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luontoinen merkitys. Tulvakomitea kannattaa tämän vuoksi ehdo
tusta hydrologisen erikoistutkimuksen järjestämistä Koitajoen vesis
tössä selvittämään uiton vaikutusta purkautumissuhteislin, sekä esit
tää, että timä tutkimus annetaan hydrografisen toimiston suoritetta
vaksi.

Edellä on käsitelty eri tekijöiden vaikutusta Koitajoen vedenkor
keuksiin sillä jokiosalla, jota valitus koskee. Valituksessa pyydetään
myös selvitystä siitä, miten suuren vahingon nämä muutokset ovat
aikaansaaneet. Tulvakomitea ei katso voivansa saatavissa olevien tie
tojen niukkuuden vuoksi tähän kysymykseen lainkaan puuttua.

Helsingissä, joulukuun 30 päivänä 1937.

HENRIK RENQvIST.
Komitean puheenjohtaja.

Ä. J. CAUT6N. Ricn. GYLLING. PENTTI KAITERA.



Taulukko 1. Vedenkorkeuksien touko-, kesä- ja lieinäkuun keskiarvot.
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Lylykosken MW Höpöttäjän MW Häihäfl MW
Vuosi —---—— —--- — —

V VI VII V VI VII V VI VII

1906 242 229 17$ 231 185 116 28$ 302 27$
1907 181 275 2O 226 222 172 267 321 311
1908 192 205 186 130 129 157 229 262 272
1909 175 241 202 12$ 221 164 225 290 292
1910 24$ 219 170 256 187 137 306 310 287
1911 230 251 186 2O 150 131 262 290 277
1912 210 256 21$ 181 256 175 264 312 30$
1913 229 209 173 222 18$ 131 28$ 297 27$
1914 223 242 187 212 202 133 256 297 279
1915 207 216 19$ 105 178 150 252 274 . 274
1916 220 212 191 189 166 129 252 274 270
1917 199 226 197 135 217 157 24$ 286 28$
1918 193 213 189 176 162 126 267 281 273
1919 212 204 172 190 151 117 273 281 267
1920 304 249 195 305 229 146 342 348 312
1921 255 215 181 225 15 130 296 292 276
1922 247 261 209 269 239 17$ 288 32$ 314
1923 172 257 229 132 240 193 230 303 317
1924 258 294 237 255 289 200 303 384 372
1925 223 215 188 189 174 119 274 289 274
1926 214 22 216 194 174 172 254 292 294
1927 204 293 250 162 266 214 247 329 337
1928 201 209 194 189 154 133 24$ 272 269
1929 183 273 22$ 179 202 142 260 319 301
1930 19$ 180 163 144 136 $4 26$ 266 24$
1931 213 212 194 195 201 199 265 293 309
1932 219 217 179 219 178 123 273 295 280
1933 200 194 177 157 156 175 264 274 278
1934 231 227 200 241 229 191 280 316 312
1935 210 22$ 201 159 19$ 132 268 298 286
1936 228 211 177 212 164 124 297 299 277
1937 226 207 172 165 14$ 76 265 275 257

Taulukko 2. fiitettu puumäärä vuosina 1910—36 Lylykosken luona.

Vuosi Tukkeja kpl. Pientavaraa pino-rn3 Yhteensä kiinto-rn3

1910 550000 110100
1911 565000 5300 116800
1912 540000 4000 110900
1913 518000 42800 133700
1914 618000 5900 127700
1915 396000 14500 $9300
1916 364000 90000 135700
1917 207000 - 141800 140600
191$ 404000 120 OCO 164800
1919 356000 24100 88100
1920 592000 35800 143500
1921 619000 88100 185500
1922 618000 71000 173300
1923 420000 750C0 136500
1924 785000 90000 220000
1925 560000 124000 198800
1926 468000 71000 143300
1927 585000 140000 215000
192$ 573 7C0 170500 234100
1929 700300 192900 275100
1930 569600 253700 291500
131 485200 384200 365900
1932 465200 185700 223000
1933 498900 245400 271600
1934 509400 296500 309500
1935 513400 320000 326700
1936 548300 431200 411500
1937 (465000)’)

1) Arvioitu Pohjois-Karjalan uittoyhdistykseu ilmoittamien uittoyksikköjen

perusteella.
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Taulukko 3. Sademäträ mm Lylykosken sadealueella.

Vuosi 1 II III IV V VI VII Viii IX X XI XII I—XII

1910 41 46 31 29 13 53 57 M 53
1911 30 28 15 26 5 39 63 95 63 70 81 41 556
1912 15 23 33 19 61 65 19 55 117 46 40 34 527
1913 18 22 32 32 25 6$ 12 75 19 30 6$ 34 435
1914 26 36 29 11 60 25 70 79 51 16 3$ 47 4$$
1915 55 35 16 27 35 $8 56 65 48 15 50 33 523
1916 62 25 21 13 45 79 68 76 $5 65 61 54 654
1917 19 6 15 3O 64 4$ 35 29 16$ 76 72 45 607
191$ 35 24 7 9 16 69 41 75 85 71 26 49 507
1919 25 25 24 48 13 66 $2 60 74 $2 30 52 581
1920 35 42 35 $6 41 70 6$ 70 54 6 47 35 589
1921 34 15 46 61 53 $5 73 47 59 96 25 44 6i8
1922 32 21 37 35 $6 87 99 55 55 43 55 34 639
1923 39 5 5 25 $1 99 59 52 108 101 105 55 734
1924 25 56 54 15 80 92 34 59 126 43 42 29 655
1925 25 45 24 44 41 84 26 102 107 65 36 40 639
1926 23 20 36 39 2$ 78 27 27 50 44 48 39 459
1927 38 32 4$ 56 56 $8 28 102 50 57 46 25 626
192$ 33 22 11 11 44 $2 10$ 90 65 136 78 39 719
1929 33 15 32 71 43 15 95 102 55 $5 44 45 635
1930 47 25 35 15 33 47 24 145 $0 44 70 23 58$
1931 36 17 17 33 26 112 61 127 76 65 15 25 610
1932 45 9 8 60 42 5$ 39 64 122 73 31 3$ 529
1933 14 45 28 13 27 62 94 $4 35 55 25 25 507
1934 30 30 22 43 66 5$ 124 49 3$ 147 $4 116 707
1935 45 41 33 40 17 61 116 130 125 120 29 5$ 815
1936 42 36 15 36 39 54 52 63 66 51 27 44 525
1937 31 48 53 7 68 37 74

Taulukko 4. Lylykosken heinäkuun vedenkorkeudet arvioitu touko—heinäkuun
sateiden ja kesäkuun vedenkorkeuksien avulla.

Lylykoskessa
Alueen sade 5T0

havaitut
summat

0 b
MW-arVot

Vuosi
V + VI

VI VII +VII/21

.

1
8i u0

b
e5

E
eV s

1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
192$
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
4937

219
251
256
209
242
216
212
22(3
213
204
249
215
261
257
294
215
252
293
209
273
180
212
217
194
227
228
211
207

3

170
126
218
173
187
19$
191
197
189
172
195
181
209
229
237
‘$8
216
250
194
228
163
194
179
177
200
201
177
172

4

95
76

136
99

120
‘5’
158
13()
lt)G
120
‘45
175
223
210
189
138
120
158
180
106

92
169
120
136
186
136
119
142

$ 9

178 — 5
180 + 9
204 +11
195 —10
182 ± 5
196 — 7
196 9
1138 3
188 8
:178 -12
192 + $
199 — 7
206 +14
216 +12
217 +28
203 — 7
196 +10
209 +28
189 —10
170 +18
189 —23
201 — 9
193 — 6
179 —17
186 — 2
171 — 2
188 — 9
188 —14

5

57
63
19
12
70
56
68
313
44
82
(3$
73
99
59
34
26
27
2$

10$
95
24
61
39
94

124
116
52
74

6

178
172
191
179
186
196
199
190
182
18(1
195
204
220
216
209
192
186
199
206
182
177
202
186
191
20$
191
186
193

0
—2
± 13
+ 16
—4

0
—

- 3
± 8
—1—- (3

-8

—14
0

+8
+11
+ 10
+ 10
—17
—12
+12
—1
+7
—12
—22
—20
+2
—5

10

173
179
215
185
187
189
187
195
180
166
200
192
220
228
245
196
206
237
179
188
166
192
187
162
124
169
179
177

11

—3
+7
±3
—12

0
—H 9
-H 4
± 2
—3-- 9
+6
—5
—11
—11
+1
—8
—8
+ 10
+ 13
+15
+ 40
—3
±2
—8
+ 15
+ 16
+ 32
—2
—5
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III VIV VI VII VIII IX

1

1920—21
1921—22
1922—23
1923—24
1924—25
1925—26
1926—27
1927—28
1928—29
1929—30
1930—31
1931—32
1932—33
1933—34
1934—35

M

0.6
0.4
0.1
0.5
0.6
0.5
0.9
0.4
0.5
0.5
0.7
0.5
0.6
0.6
0.5
0.55

3

0.3
0.3
0.3
0.1
0.7
0.3
0.5
0.3
0.5
0.
0.4
0.4
0.4
0.5
0.4
0.41

Taulukko 5. Kyllästysvajaus Lylykosken alueella vv. 1920—1935.

X Vuosi

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0.4 0.3 0.8 1.7 3.6 4.6 3.5 3.3 1.8 0.9 1.8
0.4 0.5 0.9 1.6 2.2 3.8 4.0 2.3 1.7 0.8 1.6
0.5 0.3 1.0 1.7 2.3 2.2 4.0 2.2 1.3 0.8 1.4
0.1 0.4 0.7 1.6 2.3 3.0 5.2 3.9 1.8 1.0 1.8
0.6 0.5 0.5 1.1 2.5 3.4 6.5 2.5 1.3 0.7 1.7
0.2 0.4 0.6 1.1 2.8 4.0 4.6 3.1 1.7 0.9 1 7
0.4 0.5 0.9 1.1 2.4 3.1 6.0 3.1 1.4 0.8 1.8
0.4 0.5 0.9 1.8 3.5 3.7 3.7 2.9 1.7 1.0 1.7
0.4 0.4 0.9 1.1 2.7 3.8 3.1 2.2 1.3 0.9 1.5
0.5 0.5 1.0 1.4 2.9 3.8 4.6 2.0 1.2 0.9 1.7
0.4 0.2 0.8 1.1 3.0 2.5 4.1 2.6 1.3 0.9 1.5

0.6 0.5 0.7 1.2 2.3 3.0 4.8 2.8 1.4 0.7 1.6

0.4 0.3 0.7 1.4 2.4 4.6 3.9 2.4 1.7 1.1 1.7

0.6 0.5 0.7 1.6 2.9 3.4 4.3 3.1 1.8 0.8 1.7

0.4 0.5 0.7 1.4 2.2 4.0 2.9 2.0 1.0 0.8 1.4

0.44 0.42 0.79 1.39 2.67 3.55 4.35 2.70 1.50 0.87 1.63

Taulukko 6. Keskilämpötila (T), haihtuminen (E) ja tehoisa sadekorkeus (N-E)

Lylykosken alueella touko—heinäkuussa vv. 1910—1 937.

Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu

Vuosi -——-————-—
1

—

P $ E N-E T E T E

1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

.1936
1937

2

.9
8
5
7
8
7
5
4
5
9

11
13

9
6
8
9
8
6
8
9
9

10
8
6

10
5
9
9

3$
35
27
33
38
33
27
25
27
38
44
50
3$
30
35
3$
35
30
35
3$
3$
41
35
30
4;
27
3$
3$

—25
—30

34
-— 8

22
2

18
39

—11
-—25
— 3

3
4$
51
45

3
— 7

26
9
5
5

—15
7

—3
25

—10
1

30

5

12
11
15
13
15
11
13
17
12
16
14
15
16
10
12
13
15
13
10
13
13
10
11
14
12
14
17
15

6 7

47. 6
43 —4
5$ 7
50 18
5$ —33
43 45
50 29
6$ —20
47 22
64 2
55 15
5$ 27
64 23
41 5$
47 45
50 34
5$ 20
50 3$
41 41
50 -—35
50 ——3
41 71
43 15
55 7
47 11
55 6
68 —14
5$ ——21

16
14
17
18
20
1$
19
16
17
19
19
15
17
16
17
20
17
19
13
15
17
17
1$
17
19
14
17
17

9

57
50
62
66
76
66
71
57
62
71
71
53
62
57
62
76
62
71
46
53
62
62
66
62
71
50
62
62

10

0
13

-—43
-—54
—6

40
3

—22
—21

11
—— 3

20
37

2
---28
——50
- .35

62
42

- 38
1

—-27
32
53
66

---10
12



Vuosi (N-E)
V ± VI

Siibran (5)
W VII muk. arvioi- Erotus z

tu W VII

Suoran (6)
W VI mukaan ar

• vioitu
Erotus

Suoran Suoran Suoran ° havai

Vuoi VI (7)m Erotus (NE) (8)muk. Erotus (N-E) (9);nuk tun ja rj47 117 VII laskettu VI laskettu 6 V laskettu vioidun
WVII W yli

1 — välillä

1 2 3 4 5 6 7 $ 9 10 11

1910 219 170 185 —15 6 — 2 —13 —25 — 7 -— 6
1911 251 186 204 —1$ — 4 — 6 —12 —30 — 9 — 3
1912 256 218 207 11 7 2 13 34 5 $
1913 209 173 179 — 6 18 2 — 8 8 4 4
1914 242 187 199 42 —33 16 4 22 3 1
1915 216 198 184 14 45 ii 3 2 2 5
:1916 212 191 181 10 29 5 5 18 2 3
1917 226 197 190 7 -20 11 18 39 7 11
1918 213 189 182 7 22 3 4 —11 — 4 8
1919 204 172 177 — 5 2 — 4 1 —25 — 8 7
1920 249 195 203 — 8 15 0 — 8 — 3 — 3 — 5
1921 215 181 183 — 2 27 4 • 6 3 — 1 — 5
1922 261 209 210 — 1 23 3 — 4 48 $ —12
1923 257 229 208 21 58 15 6 51 9 — 3
1924 294 237 229 8 45 10 2 45 8 —10
1925 215 188 183 5 34 7 2 3 — 1 — 1
1926 252 216 204 12 20 2 10 — 7 — 4 14
1927 293 250 228 22 38 8 14 26 3 11
192$ 209 194 179 15 41 9 6 9 0 6
1929 273 228 217 11 —35 —16 27 5 — 1 2$
1930 180 163 163 0 — 3 — 6 6 — 5 — 3 9
1931 212 194 181 13 71 19 — 6 —15 — 5 — 1
1932 217 179 184 — 5 15 0 — 5 7 — 1 — 4
1933 194 177 171 6 7 — 2 $ — 3 — 3 11
1934 227 200 190 10 11 — 1 11 25 3 $
1935 22$ 201 191 10 6 — 2 12 —10 — 4 16
1936 211 177 181 — 6 —14 — 9 3 1 — 2 5
1937 207 172 178 — 6 —21 —10 4 30 4 0
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Taulukko 7. Lylykosken heinkuirn vedenkorkeus arvioituna touko—kesäkuun
tehoisan sadekorkeuden ja kesäkuun vedenkorkeuksien avulla.

1 2 3 4 5 6 7 $

1910 — 19 170 17$ — $ 219 — 5 — 3
1911 — 34 186 173 13 251 9 4
1912 41 21$ 199 19 256 11 8
1913 10 173 18$ —15 209 —10 — 5
1914 — 11 187 181 6 242 5 1
1915 47 19$ 202 — 4 216 — 7 3
1916 47 191 202 —11 212 — $ — 3
1917 19 197 192 5 226 — 2 7
1918 11 189 189 0 213 — $ $
1919 — 23 172 177 — 5 204 —12 7
1920 12 195 189 6 249 $ — 2
1921 30 181 195 —14 215 — 7

— 7
1922 71 209 210 — 1 261 14 —15
1923 109 229 223 6 257 12 — 6
1924 90 237 216 21 294 28 — 7
1925 37 188 198 —10 215 — 7 — 3
1926 13 216 189 27 252 9 1$
1927 64 250 207 43 293 28 15
1928 50 194 202 — $ 209 —10 2
1929 — 30 22$ 174 54 273 19 35
1930 — 8 163 182 —19 180 —23 4
1931 56 194 204 —10 212 — $ — 2
1932 22 179 193 —14 217 — 6 — 8
1933 4 177 186 — 9 194 —16 7
1934 36 200 19$ 2 227 — 2 4
1935 — 4 201 184 7 228 — 1 8
1936 13 177 180 — 3 211 — 9 6
1937 9 172 18$ —16 207 —11 — 5

Taulukko 8. Lylykosken heinäkuun vedenkorkeus arvioituna kesäkuun vedenkor
keuden sekä kesäkuu;; ja toukokuun tehoisien sadekorkeuksien avulla.



Vuosi

Taulukko 9. Kevätyliveden ajankohdan vaikutus heinäkuun vedenkorkeuteen.
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1. V:stä ku- • Erotus to- Erotus to
45 taulu- lunut iä uoran (10) delilsen j Suoran (11) dellisen ja

kosta $ flJ7:n lop- lasket. (N-E) VI mukaan las- lasket.
virntu välillä kettu W VII

välillä

1 2 3 4

1910 --—15 20 — 7
1911 —18 28 0
1912 11 42 5
1913 —6 20 —2
1914 —12 35 3
1915 14 39 4
1916 10 26 .0
1917 7 13 —4
1918 7 31 1
1919 — 5 25 — 1
1920 — 8 11 — 5
1921 —2 13 —5
1922 -—1 31 1
1923 21 : 50 7
1924 8 34 2
1925 5 27 0
1926 12 32 1
1927 22 49 7
1928 15 29 0
1929 11 32 2
1930 0 12 — 5
1931 13 22 --- 2
1932 —-5 32 2
1933 6 29 1
1934 10 23 -—2
1935 10 41 4
1936 —6 14 -4
1937 —--6 14 ---4

Taulukko 10. Kevittulvan huippukorkeus

0

—13
—18

6
—4
—15

10
O 10

11
6
4
3
3

—2
14

6
5

11
15
15

9
5

15
— 7

5
12

6
—2

2

6

6
—4

7
18

---33
45
29

—20
22

2
15
27
23
58
45
34
20
38
41

—35
—3

71
15

7
11

6
—14
—21

7

—2
-—5
-—2

1
--—13

9
4

—10
2
3
0
4
2

12
9
6
2
7
8

-—14
—5

16
0

—2
-— 1
—2
—8
—10

8

—11
—13

8
—5
—- 2

1
6

21
4

—1
—3

—4

9
8
7

23
10

—1
—7

7
13

2
6
8

Vuosi HW Aika Jäänlähtö

ja sen aika sekä jäänlähtö Lylykoskessa.

1

1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

2

273
286
265
236
258
220
231
231
217
228
314
264
275
264
319
229
265
301
220
294
204
224
230
212
244
236
232
229

3

20. V
24—28. V
10—11. VI
18—20. V
3—4. VI

1 ja 4—8. VI
24—26. V
6—13. V

29—31. V
24—25. V

11. V
11—13. V
28—31. V
18—19. VI

3. VI
27. V
1. VI

13—18. VI
28—29. V

1. VI
12. V
22. V

28. V—1. VI
29. V
23. V

10. VI
13—14. V
13—14. V

4

8. V

26. IV
26. IV

6. V
27. IV
27. IV
13. IV

8. IV
26. IV

2. V
30. IV
14. IV

1. V
4. V

21. V

12. IV
29. IV
28. IV
19. IV
21. IV
23. IV
23. IV
18. IV
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Taulukko 11 (jatk.)

Padotuskor
keus verrat- u Padon kunto

e’ tuna
Padon nimi Huomautuksia

u
Selostus Vuosi

1 2 3 4 5 6 7

Tetrijärven pato 1.4 — 0.76 12.8 Onpadott. 1909 Ehd. rakennett.
Mustajärven ,, 1.2 — 0.46 21.6 1909
Pyörälammin ,, 0.6 — 0.90 1.2 1909
Vepsöaijärven ,, 0.9 — 1.50 3.6 1909
Valkeajärven ,, 2.0 — 1.00 33.2 1909
Kelsimäjärven ,, 2.7 — 1.35 97.6 ,, 1909
Naurispuron ,, 0.1 — 1.50 13.2 ,, 1909
Alivenjärven ,, 0.8 — — 21.0 Hyvässä 1909

kunnossa
Pillosen myllypato — 0.Zs 34.8 Kunnossa 1909
Mustajoen pato

— 0.78 18.0 ,, 1909
Veihtijoen ,, 0.2 1.25 22.0 Vesi vie- 1909

nyt padon
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