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JObdanO

1 . 1 Tyon taustaa
EU:n vesipolitiikan puitedirekifivi (Euroopan parlamentinja neuvoston direk%ivi
2000/60/EY) astui voimaan joulukuussa 2000 Direktiwrn tavoitteena on parantaa
vesistojen tilaa umomn alueella, yhtenaistaa jasenmaiden vesistoihin kohdista
maa tutkimusta ja seurantaa seka vesien tilan maanftelya ja luoluttelua Tarkoi
tuksena on myos helpottaa vesistojen tilan vertailtavuutta jasenmaiden vakila

Direktirvi tulee aiheuttamaan moma muutoksia Suomen olemassa oleviin
kaytantoihm vesivarojen suhteen D;rektiiv; edellyftaa vesistojenjakamista pinta-
vesimuodostumun seka naiden tyypittelya ja osittain uudelleen huokillehua omi
naispiirteiden ja tilan mukaisesti Pmtavesimuodostumien tyypittelyyn on annet
tu kaksi vaihtoehtoista jarjestelmaa Tilan maanttelemisessa on fysikaahs-kemial
hsten tekijoiden lisaksi otettava huomioon vesistojen hydrologis-morfologinen ja
biologinen tila Pintavesimuodostumien tulisi saavuttaa hyva ekologinen tila 15
vuoden kuluessa Direkhivi mainitsee erikseen voimakkaasti muutetutja kernote
koiset vesimuodostumat, jotka on mahdoifista luokitella omina ryhminään sekä
asettaa niille enlainen tilatavoite — hyva ekologinen potentiaah Kernotekoisiksi
vesimuodostumiksi voidaan lukea muun muassa kanavat, ruoppaus-, kaivos- ja
satama-altaat, telakat seka tekojarvet

Vesistojen kaytto on muuttunut ajan myota seka kansainvalisesti eila Suo-
messa Vesistojen kaytto Suomessa painottui 1800-luvulla lahrnna luonta;skayt
toon ja peltoprnta-alan hsaam;seen jarvien laskujen ja kuivatuksen avulla Poh
janmaalla on aikoinaan laskettu tai kokonaan kuwatettu useita jarvia peltopinta
alan hsaam;seksi Lisaantynyt ja nopeutunut valunta aiheutti kuitenkin ongelmia
alapuolisessa ves;stossa, jolloin on perustettu uusia tekojarvia tai nostettu lasket
tujen tai kuivatettujen jarvien pintaa (Keski-Pohjanmaan ympanstokeskus 1997)
Lakso & Alasaarela (1990 17-18) toteavat Vesiyhdistys ry n vuonna 1987 laatiman
koosteen perusteella, ella 1800-luvun lopusta 1900-luvun puohvahm vesistojen
kayttoa leimasi vesilukenteen ja teollistumisen voimakas kehitys Erityisesti jokia
ruopatifin tai niihin rakennettiin uusia osuuksia uittoa ja laivahikennetta varten
Tekojarvia on rakennettu Suomessa 1950-luvulta lahtien paaasiassa juoma- ja tul
vaveden seka vesienergian varastoiksi ja rinta on maaritelmasta riippuen yli 20
Tekojärvet sijaitsevat pääasiassa Pohjanmaan vähäjärvisifiä seuduifia, mulla Suo
men ja Pohjois-Euroopan suurimmat tekojärvet Lokka ja Porttipahta sijaitsevat
Sodankylässä. Tekojärvet poikkeavat toisistaan muun muassa käyttötarkoituksen
sa, perustamistapansa ja fyysisten ommaispiirteidensa osalta Suomessa tekojar
vien fyysisia ominaispiirteita ja veden laatua on tutkinut Vogt (1976) 1970-luvulla
seka biologiaa ja sukkessiota Koskenmem; (1987a, 1987b, 1995) 1980- ja 1990-lu-
vuifia

1960-luvulta lähtien ja ennen kaikkea viime vuosikymmenien aikana lisään
tynyt tietoisuus ympariston tilasta ja ilmustoiminnan aiheuttamista vaikutuksista
on nostanut luonnonympar;ston arvostusta Tama on vaikuttanut myos vesisto
jen kayttotapaan ja laajuuteen Vesien hyodyntamisen rinnalle on tullut niiden
suojelu- ja hoitotoimenpiteet.

Suomen ympansto 647



1.2 Tavoitteet
Tämän työn yleisenä tavoitteena on tarkastella Suomen tekojärvien käyttöä, omi
naispiirteitä ja nykytilaa sekä tarkastella tekojärviä vesipolitilkan puitedirekifivin
näkökulmasta. Työn tarkemmat tavoitteet ovat:
O Tarkastella tekojärvien käyttöä ja siinä tapahtuneita muutoksia.
O Tarkastella tekojärvien nykyfilaa sekä fyysisiä ominaisplirteitä.
O Kuvata tekojärviin kohdistuvia paineita, kuten kuormitusta ja säännöstelyä

sekä niiden vaikutuksia, kuten vesipolifiikan puitedirektilvi edellyttää (Eu
roopan parlamentin ja neuvoston direkifivi 2000/60/EY, liite II).

O Selvittää tekojärvien keskeisiä ongelmia, minkälaisia tila- ja käyftötavoittei
ta tekojärville on asetettu ja mitä keinoja on käytetty näiden tavoitteiden
saavuttamiseksi. Samalla on tarkoitus tarkastella ovatko tavoitteet ristirii
dassa toisiinsa ja vesipolifiikan puitedirektiiviin nähden.

O Soveltaa vesipolitiikan puitedirekifivin toteuttamisen vaiheita tekojärville.
Tämä muodostaa oman kokonaisuutensa ja se käsitellään erillisessä kappa
leessa, jossa muun muassa tarkastellaan direkifivin edellyttämän vesimuo
dostumien tyypittelyn soveltuvuutta sekä sovelletaan voimakkaasti muu
tettujen vesimuodostumien tunnistamiseen kehitettyjä nimeämiskriteerejä
tekojärvffle. Tämän tarkoituksena on tuottaa tietoa direktilvin vaafimalle
keinotekoisten vesimuodostumien tyypittelylle, luokittelulle ja nimeämisel
le. Samalla arvioidaan direkifivin merkitystä ja vaikutusta tekojärvien luo
kittelun sekä käytön ja hoidon kannalta.

1.3 Aineisto ja menetelmät
Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu pinta-alaltaan yli 50 hehtaarin kokoisia ympä
ristöhallinnonjärvirekisterissä olevia tekojärviä. Tekojärviksi on käsitelly vesihal
lituksen hanketaulukkoon merkityt tekojärvet sekä eri julkaisuissa tekojärviksi
nimetyt järvet (mm. Muotiala 1976: 31; Helisten 1983: liite 2; Verta et al. 1986: 46;
Vesihallitus 1984: ifitekartta 2). Padotut mereniahdet, jokipatoaltaat sekä pienet,
alle 50 hehtaarin kokoiset, lähinnä vedenhanldntaa ja virkistyskäyttöä varten ra
kennetut tekoaltaat on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksessa on mu
kana 24 tekojärveä. Tekojärvet ja niiden sijainti on esitetty kuvassa 2. Mainituista
tekojärvistä ainoastaan Vähä-Lamu ei ole mukana tutkimusaineistossa, koska sitä
pidettiin alueellisessa ympäristökeskuksessa luonnonjärvenä.

Tutkimusaineisto koostuu kolmesta eri osasta. Ensimmäinen osa perustuu
Suomen ympäristökeskuksessa vuosina 2000-2001 tekojärvien valuma-alueista ja
fyysistä ominaispiirteistä kerättyyn materiaalin ja valtakunnallisesta vedenlaatu
rekisteristä poimittuihin vedenlaatutietoihin. Toisena osana ovat tekojärvien ve
denkorkeustiedot ja kolmantena asiantuntijoffle lähetetyn kyselyn tulokset.

1.3.1 Fyysiset ominaispiirteet ja nykytila

Tekojärvien ominaispilrteitä ja veden laatuaineistoa koskevat tiedot on pääasiassa
poimittu Suomen ympäristökeskuksen ympäristötiedon hallintajärjestelmästä
(SYKE: ympäristötiedon haffintajärjestelmä). Pinta-ala-ja tilavuusfiedot on otettu
säännöstelyluvan mukaisista alimman ja ylimmän vedenkorkeuden tasoista. Kes
kisyvyys on laskettu pinta-ala- ja tilavuuskäyristä suurinta säännöstelyluvan mu
kaista vedenkorkeutta käyttäen. Tiedot tekojärvien pohjan laadusta ovat Vertan et
al. (1986: 46) ja Vogtin (1971: liite 1) julkaisuista sekä asiantunfijakyselystä. Valu
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ma-alueen maankäyttöä kuvaavat ominaisuudet on koottu maankäyftö- ja puus
totulkinta-aineiston (SLAM3) yleistetystä aineistosta (Maanmiifauslaitos). Tietoja
fyys;sta ommaispiirteista seka valuma-alueista on koottu lutteeseen 1

Kokonaiskuvan ja nykyifian hahmottamiseksi keskeisista vedenlaatumuut
tujista on laskettu pintaveden (0-2 m) kesä-elokuun mediaanit jaksolta 1990-2000.
Rehevyysluokitus perustuu keskimääräiseen kokonaisfosforipitoisuuteen kesäkuu-
kausina (OECD 1982: 75; Pietiläinen & Räike 1999). Veden yleistä käyttökelpoi
suutta kuvaavat luokat kertovat vesistön soveltuvuudesta vedenhanldntaan, ka
lastukseen ja virldstyskäyttöön (Vuoristo & Antikainen 1997).

Yleiskuvan saamiseksi tutkimukseen kuuluvat tekojärvet kuvataan vesipoli
tilkan puitedirektlivin A- ja B- tyypittelyjärjestelmissä mainittujen fyysisten omi
naispifrteiden sekä tärkeimpien veden laatumuuttujien osalta.

1 3 2 Saannostelyn vaikutukset

Vedenkorkeusaineisto on koottu Ympanstohaffinnon tietokannoista (Hytrek, KTJ
ja Hertta) seka alueeffisilta ympanstokeskuksilta Tiedot pynttirn kokoamaan ajan-
jaksolta 1980-1999 Kaikilta tekojarvilta ei ollut saatavissa vedenkorkeustietoja koko
ajanjaksolta. Vedenkorkeudet ovat pääasiassa päivittäisiä mittausarvoja (liite 2).

Tekojärvissä toteutunutta säännöstelyä tarkastelifin vuosivaihteluna, vuosi-
vaihtelun osuutena luvanmukaisesta säännöstelyvälistä ja eroina vuosien välises
sä vedenkorkeuksissa. Vedenkorkeusvaihteluarvoja verratifin eri tekojärvien vä
lifiä. Säännöstelykäytännön havainnoimiseksi vedenkorkeuksista laskettiin keski-
arvot vuosivaihtelulle ajanjaksoilta: 1980-1989, 1990-1999 ja 1995-1999ja tarkastel
tlin näissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Säännöstelyn suuruuden hah
mottamiseksi tekojärvien vedenkorkeusvaihteluarvoja verratifin eräiden säännös
teltyjen ja saannostelemaftomien jarvien vedenkorkeuksun

Saannostelyn vaikutuksia luontoon on kuvattu Suomen ympar;stokeskuk
sessa vuosina 1998-2001 kehitetyn Regcel-mallin mittareiden avulla Malli on ke
hitetty saannosteltyjen ja saannostelemattomien jarvien vedenkorkeuden vaihte
lun vertailemiseen ja sita on kaytetty muun muassa antamaan yleiskuva saannos
telysta ja sen vaikutuksista, saannostelyn kehittamiseen seka vesipmtedirektiwrn
mukaiseen voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien tunmstamiseen lnfty
vään tarkasteluun (mm. Marttunen et al. 2000a, 2000b, 2002).

Malli perustuu siihen, että aluksi on tunnisteftu ne vedenkorkeusmuutokset,
joifia aikaisempien tutkimusten perusteella on voimakkain vaikutus vesistön fi
laan ja käyttöön (kuva 1). Vedenkorkeuksissa tapahtunutta muutosta kuvaamaan
on määritetty erilaisia mittareita. Mittareiden avulla voidaan arvioida vedenkor
keuden vaihtelun vaikutuksia rantavyöhykkeen eliöihin, kalastoon ja järven käyt
toon (Marttunen et al 2002) Malli tarvitsee lahtohedoiksi laskentajakson veden
korkeushavainnot paivaarvorna, jaanlahto- ja jaatymispaivat, veden keskimaarar
sen vanarvon (mg Pt4) jajaan keskimaaraisen paksuuden (m) (mm Marttunen et
al 2002) Miifareita on kuvattu hiifeessa 3ja vedenkorkeuden verhokayrat on koottu
hitteeseen 4

Luonnonjarville kehitetyt mittant eivat kaikki sellaisenaan sovi tekojarvien
kuvaamiseen Tassa tyossa on tarkasteltu yli 40 kehitettya mittana ja pohdittu mi-
den sopivuutta saannostelyn vaikutusten kuvaamiseen tekojarvien osalta Reg
cel-mittareiden avulla muodostettiin myos nakokulmakuvia tekojarvien saannos
telyn ekologisten vaikutusten kuvaamiseksi. Näkökulmakuvat on tehty erikseen
rantavyöhykkeelle, pohjaeläimistölle, kalastolle ja virkistyskäytölle. Edelleen työssä
sovellettlin Regcel-mittareihin perustuvia voimakkaasti muutettujen vesimuodos
tumien tunnistamiseen kehitettyjä alustavia nimeämiskriteerejä.
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Tekijä i II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vaikutusmekanismi

Kasvillisuus
Sarakasvillisuus — — — Soveliaan elinalueen laajuus
Korte ja ruovikko Soveliaan elinalueen laajuus
Pohjalehtiset — — — — — — Jäätyminen

Pohjaeläimet — — — — — — Jäätyminen
oswaih

Rantaeläinplankton - — - — - — — — Lepomunien jäätyminen, soveliaan elinalueen määrä

Rapu — — — Soveliaan elianlueen määrä, jäätyminen

Kalat
Siika — — — — — — — Mädin jäätyminen
Hauki — Lisääntymisalueiden määrä
Lahna — Lisääntymisalueiden määrä

Vesilinnut
Kuikka Pesien tuhoutuminen
SeIkIokki — — Pesien tuhoutuminen
Kalalokki — — Pesien tuhoutuminen
Naurulokki Pesien tuhoutuminen

Piisami — — — — — — Liikkuminen pesästä

Kuva 1. Eri eliöiden kannalta kriittiset vedenkorkeudet, jotka ovat Regcel-mallin taustalla (Marttunen et al. 2002).

1.3.3 Kyselytutkimus

Tekojärvien nykyistä tilaa, käyttöä ja keskeisiä ongelmia pyrittiin selvittämään asian
tuntijoille postitetulla kyselylomakkeella. Kyselylomake jaeffiin kuuteen aiheko
konaisuuteen: tekojärvien ominaispiirteet, käyttömuodot ja käytölle asetetut ta
voitteet, ekologinen nykyifia ja tilalle asetetut tavoitteet, keskeiset ongelmat, kun
nostustoimenpiteet sekä EU:n vesipoliifikan puitedirektiivi (liite 5).

Kyselylomakkeet olivat tekojärvikohtaisia ja esitäytettyjä ominaispiirteiden
osalta. Kyselylomake käsitti laajoja kokonaisuuksia edellyttäen monen alan asian
tuntijan yhteistyötä vastausta koottaessa. Asiantunfijoffle lähetettiin lisäksi sähkö
postitse taulukko tekojärvistä kootusta kirjaifisuusluettelosta, johon pyydettiin täy
dentämään puuttuva kirjallisuus ja raportit.

Kyselylomake lähetettiin toukokuussa 2001 Lapin, Lounais-Suomen, Länsi-
Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan alueiden ympäristökeskusten
vesien käytöstä ja hoidosta vastaaville henkilöille, sekä TE-keskusten ympäristö-
ja kalatalousasioista vastaavffle henkilöille. Lomake lähetettiin myös kahdelle voi
mayhtiölle, muutamien kuntien ympäristöviranomaisille, vesiensuojeluyhdistyk
sille sekä yksittäisille tekojärvitutkimusta tehneille tutkijoille. Kyselylomakkeita
lähetettiin yhteensä 35 asiantuntijalle.

Kyselylomakkeita palautetifin yhteensä 57 kappaletta ja vastaukset sisältävät
yhteensä 41 vastauslomakkeissa nimetyn henkilön antamia tietoja. Vastaajista 27
oli alueellisten ympäristökeskusten tai Suomen ympäristökeskuksen, viisi TE-kes
kusten ja neljä RKTL:n tai kalastusalueiden henkilökuntaa, kaksi kuntien tai kau
punkien ja kolme yritysten henkilöitä. Osa asiantunfijoista on vastannut useam
paan kyselylomakkeeseen (1-9 kappaletta). Suureen osaan kyselylomakkeista oli
vastannut useampi asiantuntija. Vastauslomakkeita palautettiin 1-7 kappaletta te
kojärveä kohti. Kyselytutkimuksen toteutustavan vuoksi varsinaista vastauspro
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senttia ei voitu laskea. Sähköpostitse lähetettyihin kirjallisuusluetteloihin, joihin
pyydettiin taydennysta tuli yksi vastaus Palautettujen kyselylomakkeiden Inttei
na tuli kuitenkin joitakin koottuja kirjallisuusluetteloita tai sisaisia raporfteja

Koska vastauslomakkeita palautettiin joidenkin tekojärvien osalta useampia,
vastauksissa esiintyi paljon hajontaa Hajontaa p;enennetbrn useiden kysymys
kohtien tapauksessa ottamalla vastauksista moodi tai keskiarvo Poikkeava me
nettelytapa on selostettu kysymyksen käsittelyn yhteydessä. Joissakin vastauksis
ta oli selkeästi huomattavissa kysymysten väärin ymmärtäminen. Näissä tapauk
sissa vastaukset jätettiin huomioimatta.
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Tekojärvet
..,..,.......,..,........,.e..........,.,........,.....

2.! Määritelmiä
Raatikainen & Kuusisto (1988) määrittelevät järven veden täyttämäksi maanpin
nan painanteeksi ja tarkentavat määritelmää käyttäen kriteereinä muun muassa
vedenpinnan tason samankaltaisuutta koko järvessä ja irrallisuutta meriveden
korkeuden vaffitelusta, tulovirtaaman ja ifiavuuden suhdetta sekä pinta-alaa.

Muofiala (1976) on määritellyt tekojärviksi kuivalle maalle pääasiassa maapa
tojen avulla padotut järvet tai järvet, joiden pinta-alasta yli 50 % on padotusaluet
ta. Myös merenlahdista patoamafia erotetut makeanvedenaltaat voidaan lukea
tekojärvimäisiksi vesimuodostumiksi. Jokeen patoamalla muodostetut altaat kuu
luvat klistanalaislin tekojärvitapaukslin. Osassa patoaltaita allastuminen on niin
voimakasta, että ne voidaan lukea enemmän järvimäisiksi kuin jokimaisiksi vesi
muodostumiksi.

Ihmisen tekemiä tekojärviä tai -altaita on eri kokoisia allcaen pienistä kalata
louden luonnonravintolammikoista ja virkistyskäyttöön tarkoitetuista “tekolam
mista” aina tuhansien neliökilometrien suuruisiin “ulappajärviin” saakka.

2.2 Sijainti
Tekojärvet sijoittuvat pääasiassa vesistön latva- tai keskiosffle Pohjanmaan rannik
kojoissa ja Kemijoen vesistöön Lapissa. Tekojärvistä ainoastaan Maarian allas si
joittuu Lounais-Suomeen ja Palojärvi Itä-Suomeen. Myös Suomenlahden rannik
koalueen pienillä valuma-alueilla sijaitsee muutamia tekojärviä. Rannikolla sijait
sevat myös padotut merenlahtialtaat (kuva 2, taulukot 1 ja 2). Tekojärvistä 12 si
jaitsee alle 100 metrin korkeudella merenpinnasta, jossa järvien määrä on yleisesti
ottaen vähäinen (PerusCDl997). Ainoastaan Maarian allas ja Haapajärvi sijaitse
vat alle 50 metrin korkeudella merenpinnasta. Järvistä 32 % ja tekojärvistä yhdek
sän sijaitsee 100-200 metrin korkeudella. Puolet Suomen järvistä, mutta ainoas
taan 9 % järvipinta-alasta on yli 200 metrin korkeudella merenpinnasta (Raatikai
nen & Kuusisto 1988). Tekojärvistä tähän vyöhykkeeseen sijoittuvat ainoastaan
Lokka ja Porffipahta.

Suomen ympäristö 647



27

Ä

31

f

(

Suomen ympäristö 647 0

I

\n )

(

1

Å Padottu merenlahti

O Tekajärvi )

1] Paävaluma-alueen raja

0 100Km Å
28

1

Valuma-aluaat © Suomen Ympädatökeskus

Pohjakartta © Genimap Oy. Lupa L4659/02



Taulukko 1. Tekojärvet >50 hehtaaria (Muotiala 1976: 31, Koskenniemi et al. 1990, SYKE järvirekisteri).

Tekojärvi Vesistöalue Järvinumero Valmistumis- Pinta-ala
vuosi (km2)

1 Haapajärvi Haapajoki 84.088.2.001 1967 90,0
2 Hautaperä Kalajoki 53.081.2.001 1975 986,6
3 Palojärvi Vuoksi 04.912.1.001 1955 3500,5
4 Hirvijärvi Lapuanjoki 44.092.2.001 1973 1223,4
5 Iso-Juurikka Kalajoki 53.059.1.001 1958 65,1
6 Juottaan Kemijoki 65.271.2.001 1958 340,0
7 Kalajärvi Kyränjoki 42.073.2.001 1976 507,8
8 Kivi- ja tevalampi Närpiönjoki 39.005.2.001 1964 140,5
9 Korpinen Kalajoki 53.058.1.005 1964 47,4
10 Kortteinen Siikajoki 57.063.2.001 1968 365,8
II Kuonanjärvi Kalajoki 53.083.1.001 1968 136,1
12 Kyrkösjärvi Kyrönjoki 42.071.2.001 1980 907,6
13 Liikapuro Kyrönjoki 42.078.2.001 1966 55,2
14 Lokka Kemijoki 65.931.2.001 1968 2352,3
15 Maarian allas Aurajoki 28.004.1.001 1977 105,9
16 Patana Perhonjoki 49.092.2.001 1966 397,6
17 Piipsjärvi Pyhäjoki 54.071.1.001 1978 562,9
18 Pitkämö Kyrönjoki 42.041.2.001 1970 95,7
19 Porttipahta Kemijoki 65.831.2.001 1970 2515,6
20 Settijärvi Kalajoki 53.072.1.001 1969 197,0
21 Uljua Siikajoki 57.023.2.001 1970 1531,8
22 Varpula Lapuanjoki 44.092.2.002 1963 227,5
23 Venetjoen Perhonjoki 49.072.2.001 1964 184,0
24 Vissavesi Perhonjoki 49.067.2.001 1965 38,4
25 Vähä-Lamu Siikajoki 57.063.1.006 1969 3,5

Taulukko 2. Padotut merenlahdet (mukaillen Muotialaa 1976: 31).

Padotut merenlahdet Valmistumisvuosi

26 Gennarbyviken 1958
27 Ruotsin- ja velhovesi 1967
28 Västerfjärden 1976
29 Luoto-Öja 1969
30 Kuljunlahti 1962
31 Markusbölefjärden 1971
32 Sysilax 1967

2.3 Perustamistapoja
Tekojärviä on Suomessa rakennettu pääasiassa 1950-luvun puolivälistä 1980-lu
vun alkuun (kuva 3). Vanhin tiedetty tekojärvi on Kyröjoen vesistöön kuuluva
vuonna 1688 perustettu Kotilammi (1,1 km2), mikä ei lievän säännöstelynsä vuoksi
ole esiintynyt ympäristöhallinnon säännösteltyjä järviä ja tekojärviä kokoavissa
rekistereissä (Savea-Nukala 1997). Vanhin 1900-luvulla rakennetuista tekojärvistä
on vuonna 1955 perustettu Palojärvi ja nuorin vuonna 1980 rakennettu Kyrkösjär
vi. Tekojärvien määrä kasvoi eniten 1965-1970, jolloin myös pinta-ala moninkerta
istui (kuva 3). Tämä kuitenkin selittyy suurimmaksi osaksi pinta-alaltaan suurimpi
en altaiden, Lokan ja Porttipahdan, rakentamisella. Muotiala mainitsee Suomessa
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Kuva 3 Tekojarvien pinta-alan lisaantyminen suhteessa aikaan (Muotiala 1976 Koskennie
mietal. 1990).

olevan noin kolmekymmenta merlullavaa tekojarvea Tekojarvia on mmetty 25 ja
padottuja merehlahtia seitseman (Muotiala 1976, Koskenniemi et al 1990) Pado
tut merenlahdet on perustettu lahrnna tyydyttamaan teollisuuden vedentarvetta
(Vogt 1971, Muotiala 1976)

Suomessa tekojarvia on tehty joko patoamalla vesia krnvalle maalle tai kas-
vattamalla jarvien, jokien tai suoalueiden vesipmta-alaa ja biavuutta patojen avulla
Hautaperan ja Korpisen tekojarvet edustavat permteista miehkuvaa tekojarvien
perustamisesta lahes kokonaan kuwalle maalle Haapajarven taajaman laheisyy
dessa sijaitseva Hautaperan tekojarvi on perustettu kasvattamalla alle jaaneiden
vesistöjen pinta-alaa. Alueella sijaitsivat muun muassa ennen Haapajärveen las
keneet Hmkuan- ja Lohijoet seka Hautalammet (Suomen kartta 1 400 000 1927
kartta 32, Yleiskartta 1 400 000, 1943 $1, Yleiskartta 1 400 000, 1950 6$) Nykyisen
tekojarven valuma-aluetta on laajennettu ohjaamalla viereisten osavaluma-aluei
den vedet kanavilla Hautaperaan Vahuma-alueen latvoffla sijaitsevien tekojarvi
en, Iso-Juunkan ja Korpisen, vedet valuvat Kalajanjoen seka Kuonanjarven vedet
Kuonanjoen kautta Hautaperaan (Suomen hydrografinen yleiskartta 1 1 000 000,
1936, Ekholm 1993) Hautaperasta vesi laskee Haapajarveen ja Kalajokeen (Perus-
CD 1997)

Korpisen tekojarvi on perustettu paaasiassa laajentamalla vesistoalueen lat
voilla sijaitsevia Korpisen lampia, jotka laskevat Korpijokea pitkin Kalajanjokeen
Metsaisten makien ja matalampien soistuneiden alueiden valissa sijaitsevien lam
pien vedenkorkeutta on nostettu 1-6,5 metria saannostelysta riippuen (Suomen
kartta 1927 kartta 31, Yleiskartta 1 400 000, 1950 66, Peruskartta 1 20000,234303)

Pyhäjoen vesistössä sijaitsevaa Piipsjärvi ja Kalajoen vesistössä sijaitseva
Kuonanjarvi ovat vanhoja jarvia, jotka on aiemmin kuivattu peltopmta-alan lisaa
miseksi. Järviä ei ole merkitty vanhoihin yleiskarttoihin (Suomen kartta 1927: 36-
37; Suomen hydrografinen yleiskartta 1:1 000 000,1936; Yleiskartta 1:400 000, 1950:
89-91). Vuoden 1963 peruskartassa (Peruskartta 1:20 000, 3322 04) Kuonanjärven
alueella nakyy nykyisen tekojarven muotoinen soistunut alue Piipsjarvi on aika
naan laskettu peltopinta-alan lisäämiseksi (Vesihaifitus 1984: 188) ja vesitetty uu
destaan vuonna 197$ (Hellsten 1983). Plipsjärveä ei säännöstellä lukuun ottamatta
luusuassa olevaa kiinteää pohjapatoa. 1950-luvulla tehdystä peruskartasta (Perus-
kartta 1:20 000, 2434 01) on nähtävissä nykyisen Pllpsjärven muotoinen, niityksi
tai laitumeksi sekä soistuneeksi merkitty alue, jota halkoo Pilpsanjoen ja Järvisy
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vä-lammen jatkeena Järvikanava. Piipsjärven alueelle virtaa pienempiä ojia ym
päröiviltä peltoalueilta. Myös Vähä-Lamujärvi Siikajoen vesistössä on luultavasti
aikanaan laskettu ja uudelleen vesiteify järvi.

Iso-Juurikka, Seffijärvi ja Palojärvi kuuluvat klistanalaisin tekojärvitapauk
sun. Iso-Juurikka on määritelty tekojärveksi muun muassa Muotialan (1976) ja
Vertan et al. (1986) ja Kärjen (1990) julkaisuissa ja säännöstelyn aloittamisvuodeksi
on mainittu yleensä vuosi 1958. Iso-Juurikka (Juurikkajärvi) esiintyy kuitenkin jo
vuosien 19274950 yleiskartoissa (Suomen kartta 1927: 31; Yleiskartta 1:400 000,
1943: 66; Yleiskartta 1:400 000, 1950: 78). Suomen hydrografisessa yleiskartassa
1:1 000 000 (1936) tekojärvi on merkitty kuuluvaksi nykyiseen Vääräjoen (53.09)
valuma-alueeseen, joka laskee Kalajokeen vasta rannikon tuntumassa (Ekholm
1993). Nykyinen Iso-Juurikka laskee Juurikkaojan ja Kalajanjoen kautta Hautape
rän tekoaltaaseenja sitä myöten Haapajärveen ja Kalajokeen (PerusCD 1997). Vuon
na 1962 julkaistussa peruskartassa (Peruskartta 1:20 000,2344 01) järven vedenpin
nan tasoksi on ilmoitettu N43+ 135,1 metriä. Nyt järven vaihteluväliksi ilmoitetaan
N43+ 133,75 - 136,50 metriä (SYKE: järvirekisteri). Järven vedenpintaa on siis nos
tettu maksimissaan noin 1,4 metrifiä. Järven muoto on muuttunut lähinnä kaak
koispäässä, jonne on rakennettu maapato ja josta vesi nykyisin virtaa Kalajanjo
keen.

Setfijärvi on merkitty vanhoihin yleiskarttoihinjärvenä (Suomen kartta 1927:
32; Yleiskartta 1:400 000, 1950: 68). Korkeudeksi merenpinnasta on merkitty 113
metriä. 1960-luvulla julkaistussa peruskartassa (Peruskartta 1:20 000, 2344 11) Set
tijärven alue muodostuu täysin umpeenkasvaneesta järvestä, jonka halki virtaa
Kuusaanjärvestä alkava Settijoki. Settijärvestä vesi virtaa Settijoen kautta Kalajo
keen. Älavamman keskikohdan kiintopisteeksi on merkitty N43+ 109,2 metriä ja
ylemmän reuna-alueen N43+110,9 metriä. Rehevöityneen ja umpeenkasvaneen
Settijärven säännöstely on alkanut 1960-luvulla, jolloin tekojärven ympärille on
rakennettu padot ja vedenpintaa on nostettu. Nykyinen vedenpinnan korkeus
vaihtelee N43+ 111,0 - 113,5 välillä. Settijärvi, kuten Piipsjärvikin, on täysin pelto
jen ympäröimä.

Vuoksen vesistöalueella sijaitsevan Palojärven vedenpintaa on nostettu ja sii
hen on liitetty aiemmin kuivaa maata olleita alueita. Palojärven säännöstely on
aloitettu vuonna 1955 ja lupaehdot koskevat säännöstelyhanketta, johon kuulu
vat Koitere, Palojärvi, Varaslampi ja Tekojärvi (SYKE: järvirekisteri). Palojärvi on
merkitty 1920-luvun jälkeisin yleiskartoihin Palojoen ja Jäsysjärven kautta HII
renveteen laskevana järvenä. Vedenpinnan korkeudeksi on merkitty 132 metriä
(Suomen kartta 1927: 48; Yleiskartta 1:400 000, 1943: 62), järven koon ollessa 2,4
2 (Mononen 2001, suuffinen tiedonanto). Koitere on tuolloin virrannut Koitajo
en kautta Hiirenveteen ja Koitereen ja Palojärven välinen alue on ollut lähinnä
kuivaa maata (Suomen kartta 1927: 48; Suomen hydrografinen yleiskartta 1:1 000
000, 1936; Yleiskartta 1:400 000, 1943: 62). Vuoden 1950 yleiskarttaan (Yleiskartta
1:400 000, 1950: 72) on merkitty Pamion allas, joka pääasiassa kattaa nykyisin Pa
lojärveen Kallion kanavan välityksellä liittyvien Heinäselän ja Tekojärven alueet.
Koitereesta veden virtaavat nykyisin Koitajoen lisäksi Tekojärven, Heinäselän ja
Palojärven kautta Pamion voimalaitosuomaan ja siitä Luhtapohjanjoen kautta Jä
sysjärveen (PerusCD 1997).

2.4 Ominaispiirteiden ja säännöstelyn kuvaus
Tekojärvien ominaispiirteitä koskevat tiedot on pääasiassa poimittu Suomen ym
päristökeskuksen ympäristötiedon hallintajärjestelmästä (SYKE: ympäristötiedon
haffintajärjestelmä) sekä Ekholmin (1993) julkaisusta (ifitteet 1 ja 2). Pinta-ala- ja
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tilavuustiedot on otettu säännöstelyluvan mukaisista alimmanja ylimmän veden-
korkeuden tasoista. Tiedot tekojärvien pohjan laadusta ovat Vertan et al. (1986: 46)
ja Vogtin (1971 Inte 1) julkaisrnsta seka asiantuntijakyselysta

Haapajärven tekojärvi on rakennettu Perämeren rannikolle vedenhanldntaa
varten. 1960-luvun loppupuolella perustetun tekojärven lupaehdot saifisivat suu-
rimmifiaan kolmen metrin säännöstelyvälin. Käytännössä toteutunut keskimää
räinen vuosivaihtelu on kuitenkin ollut 1980-luvulla vain 0,94 metriä ja 1990-lu-
vulla 0,78 metriä. Ajanjaksolla 1980-99 toteutunut keskimääräinen vuosivaihtelu
oli 30 % luvanvaraisesta. Säännöstelyifiavuus on 11,7 milj. m3.

Yläpuolinen valuma-alue on laajuudeltaan noin 90 km2 ja järvisyys on 6,05 %.
Alueesta on turvemaata 29,3 %. Tekojärven pinta-ala säännöstelyn ylärajalla
(N43 + 17,50) on 5,1 km2 ja alarajalla (N43+ 14,5)2,8 km2. Suurin syvyys on 7,5 metriä
ja keskisyvyys 3,0 metriä. Rantavilvan pituus on 26,2 km, josta 10 % on keinote
koista materiaalia. Liuskaisuutta kuvaava arvo on 3,54. Haapajärven pohjasta on
noin 38 % turvetta (Verta et al 1986) ja noin 1 % aikaisempia vesialueita Haapa
jarvi on yleisen kayttokelpo;suusluokituksen mukaan valttava

Hautaperan allas otettiin kayftoon vuonna 1975 Tekojarv; on perustettu la
hinnä tulvasuojelua varten, mutta pääkäyttömuodoiksi on mainittu myös vesi
voimatuotanto ja virlustyskaytto Lupaehtojen salhma suurin saannostelyvah on
11,5 metna saannostelyn ylarajan ollessa N43+99,5 metna ja alarajan N43+88,0
metriä. Säännöstelyväli on suurin Suomessa. Toteutunut vuosivaihtelu on ollut
1990-luvulla 8,66 metriä ja on hieman pienentynyt 1980-luvun 9,33 metristä. Ajan-
jaksolla 1981-99 toteutunut keskimääräinen vuosivaihtelu oli 81 % luvanvaraises
ta. Säännöstelyifiavuus on 48,2 milj. m3.

Hautaperän tekojärvellä on merkittävyyttä sekä veden laadullisesti että sään
nöstelyn kannalta Kalajoen vesistöalueella (Mikkola & Pakkala 1997). Yläpuolisen
valuma-alueen pinta-ala on noin 982 km2 ja järvisyys 4,14 % (Ekholm 1993). Turve
maan osuus valuma-alueesta on 36 % Tekojarven pinta-ala on saannostelyn yla
rajalla 7,7 km2 ja alarajalla 1,1 km2 Suunn syvyys saannostelyn ylarajalla on 21 m
ja keskisyvyys 6,6 metria Rantaviivaa on 25,4 km, josta 3,6 kilometr;a on maapat
oja Liuskaisuus on 2,72 Pohjasta on turvemaata nom 10 % Haapajarven taaja
man vieressä sijaitsevan tekojärven veden laatu on yleisen käyttökelpoisuusluo
lutuksen mukaan valttavaa

Hirvijärven tekojärvi on rakennettu tulvasuojelua ja vesivoimantuotantoa
varten, myös vedenhahldntaa esiintyy. Varpulan tekojärven viereen vuonna 1973
perustetun Hirvijärven lupaehtojen sallima suurin säännöstelyväli on 4,7 metriä.
Käytännössä toteutuneet vuosivaihtelut olivat ajanjaksoina 1984-1989 2,53 metriä
ja 1990-1999 2,12 metriä. Vuosien 1984-1999 keskimääräinen toteutunut vuosivaih
telu oli 48 % luvanvaraisesta eli säännöstely ei ole toteutunut läheskään täysimää
räisenä. Säännöstelyifiavuus 40 milj. m3.

Yläpuolisen valuma-alueen koko on 1223 km2 ja järvisyys 7,0 %. Turvemaan
osuus on 35,9 %. Pinta-alaltaan järvi on 15,8km2 säännöstelyn ylärajalla (N43+ 88,70)
ja 1,7 km2 alarajalla (+84,00) Suunn syvyys on 8,5 metna keskisyvyyden ollessa
2,6 metriä. Hirvijärven rantaviivan pituus on 41,8 km, josta keinotekoisen osuus
noin 30 % Liuskaisuus on 3,02 Pohjasta noin 33 % muodostuu turvemaastaja 10 %
aikaisemmista vesialueista. Veden laadun yleisen käyttökelpoisuusluokituksen
mukaan H;rv;jarvi kuuluu luokkaan valttava

Iso-Juurikan säännöstely on aloitettu vuonna 1958. Päätavoitteena tulvasuo
jelu ja vesivoimantuotanto. Säännöstelyn lupaehdot saifivat 2,75 metrin säännös
telyvälin. Toteutunut vuosivaihtelu oli 1980-luvulla keskimäärin 2,26 metriä ja 1990-
luvulla 1,49 metriä. Ajanjaksolla 1980-99 toteutunut keskimääräinen vuosivaihte
lu oli 65 % luvanvaraisesta. Iso-Juurikan säännöstelyifiavuus on 3,9 milj. m3.
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Yläpuolinen valuma-alue on kooltaan 65,06 km2 jajärvisyysprosenffi on 4,43 %.
Turvemaan osuus valuma-alueesta on 42,9 %. Tekojärvi on lähes täysin soiden
ympäröimä ja vedet Iso-Juurikkaan virtaavat Aijänojasta ja ympäröiviltä suoalu
eilta (PerusCD 1997).

Järven pinta-ala on säännöstelyn yläraj alla 1,$ km2 ja alaraj alla 0,75 km2, kes
kisyvyys on 2,5 metriä. Rantaviivaa on 10,1 km ja liuskaisuus on 1,47. Turvemaan
osuus pohjasta on noin 19 %.

Juottaan tekojärvi sijaitsee Juotasjärven ja Kemijoen välissä ja sen pääkäyttö
muoto on vesivoimatuotanto. Vuonna 1958 perustetun tekojärven lupaehtojen
sallima suurin säännöstelyväli on neljä metriä. Käytännössä toteutunut keskimää
räinen vuosivaffitelu oli 1980-luvulla 3,28 metriä ja vuosina 1990-1995 3,69 metriä.
Ajanjakson 1980-1995 keskimääräinen toteutunut vuosivaihtelu oli 94 % luvanva
raisesta. Säännöstelytilavuus on 25,1 milj. m3.

Juottaan tekojärven lähivaluma-alueen pinta-ala on noin 400km2. Turvemaan
osuus alueesta on 25,4 % ja järvisyys 7,72 %. Järven pinta-ala on 9,0 km2 sään
nöstelyn ylärajalla (NN+ 128,5) ja 3,6km2 alarajalla (+ 124,5). Liuskaisuus on 5,19.
50 % pohja-alueista koostuu turvemaasta, 20 % mineraalimaasta ja 30 % vanhoista
vesialueista.

Kalajärvi, joka sijaitsee Lapuanjoen ja Kyrönjoen vesistöalueiden rajalla, on
rakennettu vuonna 1976 tulvasuojelua ja vesivoimatuotantoa varten. Säännöste
lylupien määräämä suurin säännöstelyväli on 6,5 metriä. Verrattaessa 1980-luvun
ja 1990-luvun toteutuneita keskimääräisiä vuosivaihteluja, 5,81 metriä ja 2,71 met
riä, on huomattavissa vuosivaihtelun vähentyminen yli kolmella metrillä. Ajan-
jaksolla 1980-1999 vuosivaihtelun minimi on ollut 0,42 metriä ja maksimi 6,06 met
riä, keskimääräinen toteutunut vuosivaihtelu oli 60 % luvanvaraisesta. Sääiinöste
lyifiavuus on 41,5 milj. m3.

Yläpuolinen valuma-alue on kooltaan noin 508 km2 ja järvisyysprosenffi on
6,21. Turvemaan osuus on 37,9 %. Kalajärvi purkautuu kumpaankin vesistöaluee
seen. Järvi on pinta-alaltaan 11,5 km2 säännöstelyn yläraj alla (N43+ 105,00) ja 2,5
km2 alarajalla (+99,00) keskisyvyys 3,6 metriä. Liuskaisuus saa arvon 3,68. Yleisen
veden laadun käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Kalajärvi saa luokan välttä
vä,

Kivi- ja Levalammen tekojärvi on rakennettu tulvasuojelua, vesivoimatuo
tantoa ja vedenhankintaa varten. Vuonna 1964 perustetun järven lupaehtojen sai-
lima suurin säännöstelyväli on 2,7 metriä. 1980-luvulla käytännössä toteutunut
vuosivaihtelu on ollut keskimäärin 1,85 metriä ja 1990-luvulla 1,12 metriä. Ajan-
jaksolla 1980-1999 keskimääräinen toteutunut vuosivaihtelu oli 55 % iuvanvarai
sesta. Säännöstelytilavuus on 5,8 milj. m3.

Yläpuolinen valuma-alue on 140,5 km2 ja järvisyys 2,02 %. Turvemaata valu
ma-alueesta on 38,8 %. Valuma-aluetta on laajennettu ohjaamalla Närpiönjoen
valuma-alueen itäosan vesiä tekojärveen (Tikkanen 1990). Järven pinta-ala vaihte
lee 9,5 km2 (N43+ 78,7) ja 3,1 km2 (+ 76,0) välillä. Suurin syvyys on 5,5 metriä ja
keskisyvyys 2,0 metriä. 29,4 kilometrin pituisesta rantaviivasta viidesosa on keino
tekoista materiaalia, liuskaisuus 2,87. Noin 62 % altaan pohjasta on turvemaata.
Veden yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan väit
tävä.

Korpisen tekojärvi laskee Korpijoen ja Kalajanjoen kautta Hautaperän teko
altaaseen (PerusCD 1997). Säännöstely on aloitettu vuonna 1962 tulvasuojelua ja
vesivoimantuotantoa varten. Lupaehtojen sallima säännöstelyväli on 4,5 metriä,
mutta käytännössä toteutunut keskimääräinen vuosivaihtelu on ollut 1980-luvul
la keskimäärin 3,37 metriä ja 1990-luvulla 2,2 metriä. Vuosivaihtelu oli siis noin
kolmasosan pienempää. Ajanjaksolla 1980-99 toteutunut keskimääräinen vuosi
vaihtelu oli 62 % luvanvaraisesta. Säännöstelytilavuus on 5,4 milj. m3.
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Korpisen yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 47,42 km2jajärvisyys 5,46 %.
Turvemaan osuus on 40,6 % . Korpisen pinta-ala on säännöstelyn yiärajalla noin
3,0 2J säännöstelyn alarajalla noin 0,25 km2, kesldsyvyys on 1,7 metriä. Ran
tavilvan pituus on 16,77 km ja liuskaisuus 3,42. Turvemaan osuus pohjasta on
noin 47 %.

Korifeisen tekojärvi on rakennettu tulvasuojelua ja vesivoimataloutta var
ten Tekojarvi on perustettu vuonna 1968 Lupaehtojen rajaama saannostelyvah
on 2,25 metria Toteutunut keskimaarainen vuosivaihtelu oli 1990-luvulla 1,65
metna Suurm vuosivaihtelu ajanjaksolla 1989-1999 on ollut 2,45 metna Ajanjak
sofia 1989-99 toteutunut keslumaarainen vuosivaihtelu oli 72 % luvanvaraisesta
1980-ja 1990-lukujen tarkempi vertailu ei ole mahdollista arvojen puuttuessa. Sään-
nöstelyifiavuus on 9 milj. m3.

Ylapuolisen valuma-alueen pinta-ala on noin 366 km2 ja jarvisyysprosenffi
9,6 Turvemaata valuma-alueesta on 52,2 % Tekojarven pinta-ala on saannostelyn
ylarajalla 6,6 2 (N43+104 ) ja alarajalla 1 ki2 (+101,75 keslusyvyys 1,4 metria
Rantavuvan pituus on 19 km, josta 8 % on keinotekoista matenaaha Liuskaisuus
on 2,2 Altaan pohja koostuu 55 % turvemaasta, noin 10 % on entisia vesrnlueita
Yleiselta kayttokelpo;suusluokaltaan tekojarvi saa arvon tyydyttava

Kuonanjarven saannostely alkoi 1968 tulvasuojelua seka vesivoimantuotan
toa varten Lupaehtojen mukamen saannostelyvali on 2,05 metna (N43+ 135,8 metna
ja N43+ 133,7 metna) Kaytannossa toteutuneen vuosivaihtelun keskiarvo oli 1980-
luvulla 1,67 metriaja 1990-luvulla 1,52 metna Äjanjaksolla 1980-99 toteutunut kes
kimaarainen vuosivaihtelu oli 78 % luvanvaraisesta Saannostelytilavuus on 10,2
milj m3

Kuonanjarven ylapuohsen valuma-alueen pinta-ala on 136,13 km2 ja jarvi
syys 4,19 % Valuma-alueen turveprosenfti on perati 47,8 Jarven pinta-ala on saan-
nostelyn ylarajalla 5,0 km’ ja alarajalla 2,7 J<2, keslusyvyys on 2,4 metria Ranta-
viivan pituus on 13,9 km ja liuskaisuus on 1,80 Tekojarven pohja ei sisalla turve
maata Yleiselta kayttokelpoisuusluokitukseltaan tekojarven veden laadun luok
ka on valttava

Kyrkosjarven, Suomen ainoan 1980-luvulla rakennetun ja samalla nuonm
man tekojarven paakayttomuodot ovat tulvasuojelu ja vesivoimatuotanto ja ve
denhanlunta Lupaehtojen saifima suurin saannostelyvah on Kyrkosjarvella kaksi
metria Keskimaararnen toteutunut vuoswaihtelu on ollut 1980-luvulla 1,81 met
na ja 1990-luvulla 1,28 metna Ajanjaksolla 1980-1999 keskimaarainen toteutunut
vuosiva;htelu oli 77 % luvanvaraisesta Saannostelytilavuus on 10,8 milj m3

Valuma-alueen pinta-ala onlahes 908 km2 ja jarvisyys 4,54 % Turvemaan osuus
alueesta on 32,78 % Tekojarven pinta-ala on 6,4 km2 saannostelyn ylaraj alla
(N43+81,25)ja 3,9 km2 alarajalla (+ 79,25) Suunn syvyys on 8 metna ja keslasyvyys
2,5 metna L;uskaisuus on 2,64 Turvemaata on pohjasta 50 % Kyrkosjarven veden
laatu luolutellaan yleisen kayttokelpo;suusluokituksen mukaan valftavaksi

Lukapuron tekojarven tarkeurimat kayttomuodot ovat tulvasuojelu ja vesi
voimatuotanto Vuonna 1966 perustetun tekojarven lupaehtojen mukamen suu
rin säännöstelyväli on 2,45 metriä ja käytännössä toteutunut keskimääräinen vuo
sivaihtelu oli 1980-luvulla 1,46 metriaja 1990-luvulla 0,89 metna Ajanjaksolla 1980-
1999 suurin vuosivaihtelu oli 2,72 metna ja keskimaarainen toteutunut vuosivaih
telu ainoastaan 48 % luvanvara;sesta Saannostelytilavuus 4,5 milj m3

Yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 55,19 km2 ja järvisyys 6,65 %. Turve
maan osuus on 46,6 %. Liikapuro on yksi pienimmistä tutkimukseen valituista
tekojarvista, saannostelyn ylarajalla (N43+ 133,00) sen pinta-ala on 3,1 km2 ja alara
jalla (+ 130,55) 0,6 km2 ja keskisyvyys on 1,5 metna 13,3 km n pituisesta rantavii
vasta 20 % on keinotekoista materiaalia. Liuskaisuus on 2,36. Altaan pohja muo
dostuu 75-prosenffisesti turpeesta. Etelä-Pohjanmaan vesistöffle ominaisesfi Lii
kapuron veden laatu luokitellaan yleiseltä käyftökelpoisuudeltaan välttäväksi.
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Lokka on rakennettu vuonna 1968 vesivoimatuotantoa varten, mutta myös
tulvasuojelulla on merkitystä. Lupaehtojen suurin saifima säännöstelyväli on 5,0
metriä. Käytännössä toteutunut keskimääräinen vuosivaihtelu oli 1980-luvulla 2,27
metriä ja 1990-luvulla 2,46 metriä. Maksimissaan vuosivaihtelu on ollut 1,17 met
riä ja minimissään 3,5 metriä. Ajanjakson 1980-1999 keskimääräinen toteutunut
vuosivaihtelu oli 47 % luvanvaraisesta. Lokkaja Porifipahta ovat ylivuotisesti sään
nösteltyjä tekoaltaita ja niiden säännöstely on riippuvainen muun muassa vuosit
taisesta vesitilanteestaja sähköntarpeesta (Virtanen et aL 1993, s. 37). Säännöstely
ifiavuus on 1444 milj. m3.

Yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on noin 2352 km2, josta turvemaan osuus
on 26,94 % ja järvisyysprosentti 17,94. Peltopinta-alan osuus (0,01 %) on Lokalla
tekojärvien pienin. Suomen suurimman tekoaltaan pinta-ala on säännöstelyn ylä-
rajalla (N43+245,0) 417 km2 ja alarajallakin (+240,0) 216 km2, joka on enemmän
kuin seuraavaksi suurimman Porifipahdan pinta-ala säännöstelyn yläraj alla. Suu
rin syvyys on 15 metriä ja keskisyvyys 5,0 metriä. Liuskaisuus on 5,3. Altaan pohja
koostuu 90 prosenffisesti turvemaasta. Lokan veden laatu luetaan luokkaan tyy
dyttävä.

Maarian allas on perustettu vuonna 1977 Turun kaupungin vedenhankintaa
varten. Allas toimii vara-altaana Aurajoelle. Säännöstelyluvan mukainen suurin
vedenkorkeuden vaihteluväli saa olla kuusi metriä, HW = 18,35 ja NW = 12,35
(PerusCD 1:20 000). Altaan vedenkorkeuden vuosivaihtelu on ollut jaksolla 1992-
1999 minimissään 0,9 metriä ja maksimissaan 2,76 metriä. Keskimääräinen vuosi
vaihtelu oli 1,93 metriä. Ajanjakson keskimääräinen toteutunut vuosivaihtelu oli
32 % luvanvaraisesta. Altaan ifiavuus on 3,6 milj. m3, säännöstelytilavuuden olles
sa 3,0 milj. m3.

Maarian altaan valuma-alue, 105,9 km2, erottuu muiden tekojärvien valuma
alueista selkeästi suuren peltopinta-alan (35,6 %) ja rakennetun maan (4,2 %) sekä
pienen järvisyyden (0,92 %) ja turvemaan (7,4 %) osuuksilla. Alavalla rannikko-
seudulla sijaitseva Maarian allas on noin 12 metriä merenpinnan yläpuolella. Pel
tojen ympäröimän, pienen tekojärven (0,8 km2) liuskaisuus saa arvon 4,1. Tekojär
ven pohja koostuu mineraalimaasta ja vanhoista vesialueista. Yleisen käyttökel
poisuusluokituksen mukaan Aurajoen veden laatu on tyydyttävä.

Palojärven säännöstely on aloitettu vuonna 1955 ja lupaehdot koskevat koko
säännöstelyhanketta, johon kuuluvat Koitere, Palojärvi, Varaslampi ja Tekojärvi.
Palojärvi on rakennettu vesivoimantuotantoa varten ja siihen voidaan katsoa kuu
luvaksi Heinäselkä ja Tekojärvi.

Palojärven osalta on käytetty Pamilon kohdalla mitattuja vedenkorkeusfieto
ja. Peruskartan mukaan järvien (Palojärvi, Tekojärvi, Heinäselkä) vedenkorkeus
vaihtelee samoissa rajoissa. Säännöstelyn lupaehdot sallivat 1,7 metrin säännöste
lyvälin (HW = N60+ 144,20, NW = + 142,5) (PerusCD 1997). Käytännössä toteutu
nut vuosivaihtelu oli 2,84 metriä 1980-luvulla ja 3,11 metriä 1990-1995.

Palojärven yläpuolinen valuma-alue on pinta-alaltaan noin 6389 km2 josta
Suomen puolella on noin 3501 km2 Järvisyys on 10,54 % ja turvemaan osuus alu
eella on 39,1 %. Palojärven pinta-ala on 8,2 km2, Heinäselän 5,7 km2 (N60+ 143).
Syvimmän mitatun pisteen syvyys on 25,8 metriä. Järven liuskaisuus on 5,1. Ylei
sen veden käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Palojärvi ja Heinäselkä kuuluvat
luokkaan tyydyttävä. Yläpuolinen, säännöstelty Koitere kuuluu luokkaan hyvä,
Alapuolisesta vesistöstä suuri osa kuuluu luokkaan tyydyttävä.

Patana on perustettu tulvasuojelua ja vesivoimatuotantoa varten. Vuonna 1966
valmistuneet tekojärven säännöstelyväli on 7,5 metriä. Vuoteen 1987 saakka sään
nöstelyn alaraja oli N43+ 112,0 ja sallittu säännöstelyväli siis 11,5 metriä (Mikkola &
Pekkala 1997). Toteutunut keskimääräinen vuosivaihtelu oli 1980-luvulla 7,12 met
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riä ja 1990-luvulla 5,84 metriä. Vuosien 1980-1999 aikana suurin vuosivaihtelu on
ollut 12,05 metriäja keskimääräinen toteutunut vuosivaihtelu $6 % luvanvaraises
ta. Säännöstelyifiavuus on 46 milj. m3.

Patanan yläpuolinen valuma-alue on kooltaan 398 km2 ja järvisyydeltään
3,75 % Turvemaan osuus on 38,49 % Jarven pinta-ala on saannostelyn ylarajalla
(N43+123,5) 11,0 km2ja alarajafia (+116,0) 2,8 p12. Suurin syvyys 14,2 metriä keski-
syvyyden ollessa 4,6 metriä. Liuskaisuus on 3,86. Turvemaan osuus pohjasta on
32,3 %.

Pupsjarvi on uudelleen vesitettyjarvi, joka on perustettu aiemmin krnvatun
ja viljellyn jarven paikalle Tulvasuojelun seka maatalouden ja asutuksen veden-
hankinnan merkitys on arvioitu vähäiseksi. Vuonna 1978 käyttöön otetun Pflps
jarven lupaehtojen saifima saannostelyvah on 1,25 metna ja kaytannossa toteutu
nut keskimääräinen vuosivaihtelu on ollut 0,64 metriä. Plipsjärveä ei säännöstellä
lukuun ottamatta luusuassa olevaa klinteää pohjapatoa. Pllpsjärven säännöstely-
tilavuus on 2,3 milj. m3.

Ylapuolisen valuma-alueen koko on noin 563 km2 ja jarv;syysprosentb 4,25
Turvemaan osuus on 42,4 % Jarven pinta-ala on 4,5 km2 saannostelyn ylarajalla
(N43+74,5) ja 3,9 2 alarajafia (+73,25) Suurin syvyys on 4,2 metna ja keslusy
vyys 3,9 mefr;a Pllpsjarven rantaviivan pituus on 14,6 km ja liuskaisuus on 2,01
Rantaviivasta 15 % on keinotekoista materiaalia Yleisen kayttokelpoisuusluolu
tuksen mukaan Pupsjarven veden laatu on valttava

Pitkamon paakayttomuodot ovat tulvasuojelu ja veswo;matuotanto Allasta
kaytetaan myos vedenhanluntaan Vuonna 1970 perustetun altaan lupaehtojen
sallima saannostelyvah, 10,0 metna, on maamme suurimpia Porifipahdan ja Hau
taperan ohella Keskimaara;nen toteutunut vuoswaihtelu oli 1980-luvulla kmten
1cm vain noin puolet tasta, 5,28 metna Verrattuna 1990-luvun keslumaaraiseen
vuosivaihteluun, 1,91 metnm, vuoswaihtelun pieneneminen on ollut huomatta
vaa Ajanjaksolla 1980-1999 vuoswaihtelu on ollut maksimissaan 9,45 metna ja
mimmissaan 1,05 metna Samana aikana keskimaarainen toteutunut vuosivaihte
lu oli ainoastaan 36 % luvanvaraisesta Saannostelytilavuus on 6,6 milj m3

Ylapuolinen valuma-alue onlaajuudeltaan 95,73 km2 ja jarvisyysprosenth 1,65
Turvemaan osuus on 29,2 % Maarian altaan ja Liikapuron ohella piemmman tut
kimuksen kohteena olevan tekojarven pinta-ala vaihtelee 1,0 km2 saannostelyn
ylarajalla (N43+6$,50 )ja 0,4 km2 saannostelyn alarajalla (+58,50) vahuia Huolimat
ta pienestä koosta altaan syvyys on suurimmifiaan 21,9 metriä ja keskisyvyys 8,8
metriä. 20,4 km:n pituisesta rantaviivasta 13 % on keinotekoista. Liuskaisuus on
5,77 Pitkamon pohja on materiaaliltaan mmeraaliainesta Vedenlaadultaan teko
jarvi luokitellaan yleisen kayttokelpoisuusluokituksen mukaan valttavaksi

Portbpahdan tekojarvi on rakennettu myoskin vesivoimatuotantoa seka tul
vasuojelua varten Vuonna 1970 perustetun Porifipahdan lupaehtojen sallima suu
rin saannostelyvali on 11,0 metna, joka on Suomen suurin Hautaperan altaan jal
keen Kaytannossa toteutunut vuosivaihtelu on jaksolla 1980-1990 ollut suunm
mifiaan 3,76 metna ja piemmmfflaan 1,77 metria Samaisen ajanjakson keskimaa
ramen toteutunut vuosivaihtelu oli 2,57 metna eli ainoastaan 24 % luvanvaraises
ta Saaimostely ei siis ole toteutunut taysimaaraisena Kuten Lokalla yhvuobnen
saannostely vaikuttaa Porttipahdan vedenkorkeuden vaihteluihin (Virtanen et al
1993, s 37) Lokan valunnasta noin 85 % johdetaan Vuotson kanavaa pitkin Portti
pahtaan (Ekholm 1993) Tekojarven saannostelytilavuus 1097 milj m3

Yläpuolinen valuma-alue lisättynä Lokan valuma-alueen luvuilla on pinta
alaltaan 4868 km2 ja jarvisyys on 13,13 % Turvemaan osuus lahivaluma-alueesta
on 31,13 % Jarven pinta-ala on 214 km2 saannostelyn ylarajalla (N43+245) ja 34
km2 alarajafia (+234). Suurin syvyys on 36,5 metriä keskisyvyyden ollessa 6,3 met
ria Liuskaisuus on 7,77 Pohjasta 50 % on mrneraalimaata, 48 % turvemaata ja
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ainoastaan 2 % vanhoja vesialueila (mm. Virtanen et al. 1993). Yleisen käyttökel
poisuusluokituksen mukaan Porifipahdan veden laatu luetaan Lokan tapaan luok
kaan tyydyttävä.

Seffijärven tekojärvi on rakennettu vuonna 1969 tulvasuojelua ja vesivoi
mantuotantoa varten. Lupaehtojen saifima säännöstelyväli on 2,5 metriä. Toteutu
nut vuosivaihtelu oli 1980-luvulla keskimäärin 1,55 metriä ja 1990-luvulla 1,65
metriä. Ajanjaksolla 1980-99 toteutunut keskimääräinen vuosivaihtelu oli 68 %
luvanvaraisesta. Settijärven säännöstelytilavuus on 10,1 milj. m3.

Seifijärven yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 197 km2 ja järvisyys 3,84 %.
Turvemaan osuus valuma-alueesta on lähes 40 %. Tekojärven pinta-ala voi vaih
della 4,2 km2 ja 2,8 km2 välifiä, keskisyvyys on 2,5 metriä. Rantaviivan pituus on
7,7 km ja liuskaisuus on 1,08 eli järvi on lähes pyöreä. Pohjasta on turvemaata 59 %.
Settijärven veden laatu on yleisen käyttökelpoisuusluokitukseen mukaan välttä
vä.

Uljuan tekojärvi on rakennettu tulvasuojelua ja vesivoimatuotantoa varten.
Vuonna 1970 käyttöön otetun altaan lupaehtojen saifima säännöstelyväli on 8,0
metriä. Käytännössä toteutunut keskimääräinen vuosivaihtelu on 1980-luvulla ol
lut keskimäärin 6,85 metriä ja 1990-luvulla 6,19 metriä. Ajanjaksolla 1980-99 toteu
tunut keskimääräinen vuosivaihtelu oli 80 % luvanvaraisesta. Sekä lupaehtoinen
että käytännössä toteutunut vuosivaihtelu kuuluvat Suomen suurimpiin Hauta
peränja Pitkämön ohella. Säännöstelytilavuus 146 milj. m3 on Lokan ja Porttipah
dan jälkeen maan suurin.

Yläpuolinen valuma-alue on pinta-alaltaan noin 1532 km2. Alueen järvisyys
on 2,7 % ja turvemaan osuus on 46 %. Pinta-alaltaan Suomen suurin allas Lokanja
Porttipahdan jälkeen on säännöstelyn ylärajalla 28,0 km2 (N43 + 79,0) ja alarajalla
4,5 km2 (+ 71,0), keskisyvyys on 5,3 metriä. Rantavävan pituus on lähes 57 km,
josta 18 % on keinotekoista materiaalia. Liuskaisuus on 3,05. Altaan pohja muo
dostuu 48 % turvemaasta ja 5 % entisistä vesialueista. Yleiseltä käyttökelpoisuus
luokaltaan Uljuan veden laatu on luokiteltu välttäväksi.

Varpulan tekojärvi on rakennettu tulvasuojelua ja vesivoimatuotantoa var
ten. Vuonna 1963 perustetun tekojärven lupaehtojen saifima suurin säännöstely-
väli on neljä metriä. 1980-luvulla toteutunut keskimääräinen vuosivaihtelu oli 2,75
metriä ja 1990-luvulla ainoastaan 1,66 metriä. Vuosien 1980-1999 keskimääräinen
toteutunut vuosivaihtelu oli 55 % luvanvaraisesta eli säännöstely ei ole toteutunut
täysimääräisenä. Tekojärven säännöstelyifiavuus on neljäsosa Hirvijärven vastaa-
vasta.

Yläpuolinen valuma-alue on kooltaan noin 228 km2. Järvisyys on 9,9 % ja
turvemaan osuus 41,2 %. Pinta-alaltaan Varpulan alias on säännöstelyn ylärajalla
(N43+ 92,00)5,2 km2 ja alarajalla (+ 88,00) 0,5 km2, keskisyvyys on 2,1 metriä. Ranta-
viivan pituus on 25,6 km, josta neljäsosa on keinotekoista materiaalia. Rantavllvan
pituus 25,6 km, josta keinotekoista materiaalia noin 25 %. Liuskaisuus on 3,39.
Noin 70 % altaan pohjasta on turvemaata. Samoin kuin Hirvijärvi Varpulan veden
laatu on välttävää.

Venetjoen tekojärvellä tulvasuojelu on merkittävin käyttömuoto, myös vesi
voimataloutta esiintyy. Vuonna 1964 rakennetun tekojärven säännöstelyväli on
3,5 metriä ja toteutuneet keskimääräiset vuosivaihtelut 1980-luvulla 2,89 metriä ja
1990-luvulla 2,35 metriä. Ajanjaksolla 1980-99 toteutunut keskimääräinen vuosi
vaihtelu oli 75 % luvanvaraisesta. Säännöstelyifiavuus on 28 milj. m3.

Yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on noin 184 km2 ja järvisyys 10,15 %.
Orgaanisen maaperän osuus tekojärvilä on suurimmifiaan Venetjoella 55,1 %. Jär
ven pinta-ala on säännöstelyn ylärajalla 17,5 km2 (N60+ 133,97) ja alarajalla 1 km2
(+ 130,47). Keskisyvyys on 1,6 metriä. Järven liuskaisuus on 4,60. Tekojärven poh
jasta on 58 % turvemaata. Veden laadun yleinen käyttökelpoisuusluokitus antaa
Venetjoen tekojärvelle luokan tyydyttävä.
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Vissaveden tärkein käyftömuoto on tulvasuojelu, myös vesivoimantuotan
toa esIIntyy. Tekojärvi on rakennettu vuonna 1965 ja lupaehtojen saifima säännös
telyvah on 3,5 metna Toteutunut keskimaarainen vuosivaihtelu oli 1980-luvulla
2,44 mefriaja 1990-luvulla 2,09 metna Vuosien 1980-1999 keslumaarainen toteutu
nut vuosivaihtelu oli 86 % luvanvaraisesta Saannostelytilavuus on 6,2 milj m

Vissaveden tekojärven yläpuolinen valuma-alue on pinta-alaltaan 38,39 2

ja järvisyys on 10,16 % . Valuma-alueesta on turvemaata 54 % eli eniten verrattuna
muiden tekojärvien valuma-alueislin. Vissaveden pinta-ala on säännöstelyn ylä-
rajalla (N43+96,5) 3,6 km2ja 0,6 km2 alarajalla (+93,0). Suurin syvyys on 5,8 metriä
ja kesldsyvyys 1,7 metriä. Liuskaisuus on 3,24. Pohjasta 52 % turvemaasta.

25 Kayttomuodot ja niiden muuttuminen
Yhteenvetona tekojarv;en kayttomuodoista voisi tiivistaa, etta Pohjanmaan teko
jarvet on rakennettu lahinna tulvasuojelua varten, kun taas Pohjois-Suomen teko
jarvet on valjastettu energiantuotantoon Useimmat tekojarvet ovat momkaytto
altaita Maarian allas on ainut tekojarvi, jossa on ainoastaan vedenhanluntaa (tau
lukko 3) Asiantuntijoffle lahetetyn kyselyn mukaan ammattimaista kalastusta esiin
tyy ainoastaan Lokalla ja Porttipahdalla

Kun tekojarvien rakentaminen 1900-luvun puohval;ssa alko; ympanstoarvo
jen tunnustaminen ja luonnonsuojelu olivat viela alkutelujoissaan Altaat suunrn
teltnnja rakennettiin pitkalti taloudellisten telujoiden ohjaamana lahinna paakayt
tomuotojen tarpeita varten Rakentaimsvaiheen suunmtelmissa virkistyskaytoffi
sia tavoitteita ei yleensa asetettu Asiantuntija-arvioiden mukaan nama suunmtte
luvaiheessa pääkäyttömuodoille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet kaikilla al
taifia ja ne ovat pysyneet pääosin samoina myös rakentamisvaiheen jälkeen. Kol
masosalla tekojärvistä tavoitteet eivät olleet muuttuneet, kahdella kolmasosalla
tavoitteiden oli arvioitu muuttuneen ainakm osittain (taulukko 3) Useimmiten
syyksi kayttotavoitte;den muuttumiseen oli mainittu lisaantynyt virkistyskayfto

Viime vuos;kymmemna hsaantynyt v;rlustyskaytto ja luonnon arvojen kun
mo;ttam;nen on nostanut vesien suojelun ja hoidon tarkeytta Pohjanmaan tulva
suojelualtaffle on nykyään pääkäyttömuodoksi mainittu myös virkistyskäyttö sekä
vedenhankinta (SYKE: ympäristötiedon hallintajärjestelmä). Pflpsjärvelle pääkäyt
tömuodoiksi on merkitty kunnostus ja vesiensuojelu (taulukko 3).

Asiantuntijoiden mukaan yleisimpiä tekojärvien sivukäyttömuotoja ovat vir
kistyskäyttö (mökkeily, veneily) ja kalastus. Virkistyskäytön ja kalastuksen on ar
vioitu lisääntyneen useilla tekojärvifiä viimeisen kymmenen vuoden aikana ja nii
den merkitys on arvioitu kohtalaiseksi tai huomattavaksi. Virldstyskäytöllisten
toimintojen lisääntymisestä huolimatta rantautumispaikkoja ja yleisiä uimaranto
ja on verrattain vähän (taulukko 4).
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Taulukko 3. Tekojärvien pääkäyttömuodot ja käyttötavoitteiden muuttuminen rakentamisvaiheen jälkeen, x käyttötavoite on muuttunut (1) Hellsten 1983, liite 2;
SYKE: ympäristötiedon hallintajärjestelmä; ) asiantuntijakysely).

Pääkäyttömuoto’) Käyttötavoitteiden muuttuminen
Tulvasuojelu Voimatalous Vedenhankinta Virkistyskäyttö Syy muuttumiseen

Haapajärvi x x Virkistyskäyttö ja tulvasuojelu tulleet itses
tään

Hautaperä x x x
Palojärvi(Heinäselkä) x x
Hirvijärvi x x x
Iso-juurikka x x
Juottaan x
Kalajärvi x x x x Virkistyskäyttö lisääntynyt, ei enää

vedenottoa Seinäjoelle
Kivi- ja Levalampi x x x x x
Korpinen x x x Virkistyskäyttö lisääntynyt
Kortteinen x x Virkistyskäyttö tullut itsestään
Kuonanjärvi x x x x
Kyrkösjärvi x x x x x Virkistyskäyttö kasvanut
Liikapuro x x x
Lokka x x Virkistyskäyttö/kalastus lisääntynyt,

kalastus vähentynyt, uittoa ei harjoitettu
Maarian allas x x
Patana x x x x
Piipsjärvi
Pitkämö x x x x
Porttipahta x x
Settijärvi x x x x
Uljua x x Virkistyskäyttö lisääntynyt
Varpula x x x
Venetjoen x x x x
Vissavesi x x x
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Taulukko 4. Virkistyskäyttötoimintojen merkitys ja määrä eri tekojärvillä.

Virkistyskäytöllisten toimintojen merkitys Toimintojen määrä
Virkistys Kalastus Linnustus Mokki Rantautumis Uimaranta
kaytto paikka

Haapajärvi + + + + + + + 11-20 0 0
Hautaperä ++ ++ + I0 2 3-5
Heinäselkä + ++ ++

Hirvijärvi ++ ++ >30 2 0
lso-Juurikka + + + lO 2 2
Juottaan +++ ++ +++ 21-30 3-5 0
Kalajärvi +++ ++ ++ >30 2 2
Kivi- ja Levalampi + + + + + + + 11-20 2
Korpinen ++ + 11-20 2
Kortteinen ++ ++ ++ 11-20 2 0
Kuonanjärvi ++ ++ + 10 3-5
Kyrkösjärvi +++ ++ ++ II -20 2 2
Liikapuro ++ ++ ++ 21-30 0
Lokka ++ +++ + >30 0-10
Maarian allas + + + + 0 0 0
Patana ++ +++ ++ 0
Piipsjärvi + + + + + + > 30 3-5
Pitkämö ++ + >30 2
Porttipahta ++ +++ ++ 2130 010 0
Settijärvi + + + + + 10 <2 2
Uljua ++ +++ ++ l0 6-10
Varpula ++ + ++ 11-20 0 0
Venetjoen ++ ++ ++ lO l0 2
Vissavesi ++ ++ ++ 11-20 10 0
(+ + + huomattava, + + kohtalainen, + vähäinen, 0 ei esiinny. Tiedot perustuvat asiantuntijakyselyyn.

2.6 Tekojärvet elinympäristönä

2 6 1 Sukkessio

Vogt (1971) mainitsee 16 tekojärveä käsittelevässä tutkimuksessaan tekojärvifiä
olevan tiettyjä yhteisiä piirteitä. Näitä ovat voimakas säännöstely eli vedenpinnan
korkeuden suuri vaihtelu, pieni ifiavuus ja pinta-ala säännöstelyn alarajalla, ma
taluus ja sijainti vesistön latva-alueilla. Vogt (1971, 1976) on jakanut tekojärvien
tilan kehityksen täyttö-, eroosio- ja tasapainovaiheisin iän ja tilassa tapahtunei
den muutosten perusteella. Samantyyhnen sukkessio on havaittu muissakin lauh
kean vyöhykkeen tekojärvissä (Kimmel & Groeger 1986). Taulukossa 5 on kuvailtu
yleisesti eri vaiheiden tyypillisiä piirteitä.
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Taulukko 5. Tekojärven tilan sukkessio (Vogt 1976).

Täyttövaihe Eroosiovaihe Tasapainovaihe

Ensimmäiset vuodet 10-15 vuotta perustamisesta 15 vuotta perustamisesta
Vedenkorkeuden nosto Vedenkorkeuden suuri vaihtelu Säännöstelykäytäntö vakiintunut
Runsaasti humusta ja ravinteita Ravinteiden väheneminen Ravinteiden väheneminen
vapautuu
Runsaasti turvelauttoja Turvelauttojen hajoaminen Eroosio jatkuu

Rantaeroosiota Rantavyöhyke osaksi kasviton
Kasvillisuuden stabiloituminen

Kalakantojen runsastuminen ja Elohopean korkeita pitoisuuksia kaloissa Elohopeapitoisuuksien lasku kaloissa
kehittyminen Kalakantojen kasvu ja vaihtelu Kalakannat vaihtelevat
Happikadot yleisiä Pohjaeläinkantojen stabiloituminen

Täyttövaiheessa tekojärven ensimmäisinä vuosina orgaanista ainesta on järvessä
runsaasti. Ravintefta vapautuu paljon ja veden laatu on huono esimerkiksi sameu
den ja happikatojen vuoksi. Turvemaile perustetuissa tekojärvissä turvelauttoja
nousee pintaan. Tekojärvelle ominaiset kalakannat alkavat kehittyä. Eroosiovai
heessa tekojärvissä tapahtuu ekosysteemin hidasta kehitystä. Vogfin (1976) mu
kaan järvi on eroosiovaiheessa, kun mineralisoitunut liete ei ulotu pohja-alueille
ja orgaanisen aineksen kulkeutuminen ranta-alueilta veteen on edelleen runsasta.
Matalilla tekojärvifiä, joissa turpeen osuus pohjamateriaalista on suuri ja joiden
valuma-alue on pieni eroosiovaihe on pitkäkestoinen. Tasapainottumisvaiheessa
tekojärvet alkavat Vogtin (1976) mukaan muistuttaa pitkään säännösteltyjä järviä.
Koskenniemi (1987a: 61) kuitenkin toteaa, että ‘tekojärvet ovat koko elinaikansa
oma ympäristötyyppinsä, jolle ei löydy vasfinetta luonnonvesistä’.

Alueellisten asiantuntijoiden mukaan suurin osa Suomen tekojärvistä (20)
on saavuttanut tasapainovaiheen. Tämä huolimatta sitä, että vanhimman ja nuo
rimman tekojärven välillä on lähes 25 vuoden ikäero. Kaksi, Palojärven Heinäsel
kä ja Vissavesi, ovat eroosiovaiheessa ja kaksi Juottaan tekojärvi ja Kyrkösjärvi,
eroosio- tai tasapainovaiheessa. Eroosiovaiheen tekojärvile perusteluksi oli mai
nittu kalojen korkeat elohopeapitoisuudet ja kalakantojen kasvu ja vaihtelu.

2.6.2 Veden laatuun vaikuttavat tekijät

Asiantunfijakyselyn vastausten (kuva 4) mukaan eniten tekojärvien veden laatuun
vaikuttavat ominaispirretekijät ovat tulovesien laatu, vedenkorkeuden vuosivaih
telu, valuma-alueen maaperä ja pohjan laatu. Sijainnilla ja korkeudella merenpin
nasta koettiin olevan vähiten vaikutusta. Ominaispirretekijät vaikuttavat veden
laadun kautta tekojärvien ekologiseen tilaan. Tämä tukee Koskenniemen (1983) ja
Vogtin (1971, 1976, 1978) tutkimuksissa havaittuja piirteitä.
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Kuva 4. Tekojärvien veden laatuun eniten vaikuttavat ominaispiirretekijät. Vaihtoehtoina olivat vesipolitiikan
puitedirektiivin 8-järjestelmän tyypittelytekijät (ks. luku 3.3), lisäksi ominaispiirteeksi otettiin kysymyksessä
mukaan tulovesien laatu, ikä ja häiriövyöhykkeen osuus. Kysymykseen on vastannut 35 tutkijaa 19 ryhmässä.
Vastauksessa on otettu huomioon ryhmävastaus.

2.6.3 Veden laatu

Yleinen käyttökelpoisuusluokitus luoldttelee vesistöt viiteen luokkaan (erinomai
nen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono) käyttäen luokittelutekijöinä muun muas
sa fosfori-, happi-, ja klorofyllipitoisuutta sekä hygieenistä tilaa (Vesi- ja ympäris
töhallitus 1988). Luokittelu antaa suhteellisen karkean kuvan vesistön tilasta ja
luokan sisällä voi esiintyä suurtakin vaihtelua arvoissa. Suurin osa tekojärvistä
sijaitsee alueilla, joissa järvien yleinen veden laatu on tyydyttävä tai välttävä. Näillä
vesistöalueilla on luontaisesti korkeat humupitoisuudet ja väriarvot. Ainoastaan
Lapissa, Pohjois-Karjalassa ja Lounais-Suomessa vedenlaatu on paaasias’a hyva
tai erinomainen.

Käyttökelpoisuuden mukaan luokitellut tekojärvet kuuluvat luokkiin välttä
va tai tyydyttava (Vuor;sto & Antikarnen 1997) Tekojarvet ovat luokittuneet kayt
tokelpoisuudeltaan aihaisun luokkiin esimerkiksi kalojen korkeiden elohopeapi
toisuuksien vuoksi, kuten Vissavesi (Kokkolan vesi- ja ympar;stopiir; 1991 21) tai
happwajauksien ja runsaan orgaanisen ameksen maaran takia, kuten Uljua (Ant
tila-Muilu 1991 23)

Veden laatu on huonoimmifiaan heti tekojarven perustamisen jalkeen Laa
dun paranemista tapahtuu seuraavina vuosina, mutta muutos on myohemmin
varsin hidasta (Koskenniemi 1989). Tekojärvien veden laadussa esiintyy huomat
tavaa vuodenaikaisvaihtelua. Veden laatu on huonoimmifiaan keväällä, jolloin
vesitilavuus on pieni ja parhaimmillaan kesalla ja syksylla vesitilavuuden ollessa
suunn Laatu vaihtelee myos jarven en osissa (mm Koskenniemi 1989, Jamsen
1994). Tekojärvissä on havaittu usein suurempia humus-, rauta- ja ravinnepitoi
suuksia kuin luonnonjärvissä (Nenonen 1976; Vogt 1976). Tekojärvien vesi on yleen
sä polyhumoosista, hapanta ja heikosti puskuroitua (Vogt 1971).

Tekojärvien vuosittaiset pH-arvot ovat olleet ensimmäisinä perustamisen
jalkeisina vuosina enttam aihaisia, 4,7-5,5, mutta kohonneet muutamassa vuodes
sa tasolle 5,5-6,3 (Vogt 1971). Koskenniemi (1989) toteaa, ettei tekojärvien happa
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muus juuri muutu alkuvuosien jälkeen. Koskenniemi (1989) määrittelee hapen
tärkeimmäksi vedenlaatutekijäksi tekojärvissä. Talvisin useimpien tekojärvien
pohjanläheiset vesimassat ovat hapettomia. Kevättalvella tekojärvien vedenpinta
lasketaan mahdollisimman aihaiseksi ennen kevättulvia ja tämä aiheuttaa sen, että
vesi vaihtuu lähes kokonaan. Jääpeitteen aikana vesimassat kerrostuvat ja veden
laatu olla erittäin huono erityisesti pohjan läheisyydessä sekä myös eristyneifiä
ranta-alueilla. Lokan tekoaltaassa laskeutuva jää puristaa turpeesta runsaasti hap
pea kuluttavia aineksia, jotka aiheuttavat hapettomuutta (Virtanen et al. 1993).
Pohjan hapettomuus liuottaa veteen runsaasti ravinteita (Vogt 1976). Happitilan
ne, lähinnä talviset happikadot, vaikuttavat voimakkaasti muun muassa kalaston
ja pohjaeläimistön selviytymiseen sekä ravinteiden vapautumiseen (Koskenniemi
1989; Jämsen 1994).

Vuosien 1990-2000 kesäkausien mediaaniarvoista laskettuna tekojärvien keski
määräinen pH-arvo on 6,3. Alhaisimmat (pH alle 6) arvot ovat Vissaveden, Varpu
lan,Juurikanja Kivi-ja Levalammen tekojärvissä. pH-arvo on lähellä 7 Haapajärvel
lä, Seffijärvellä, Pilpsjärvellä ja Lokalla. Alle 6 pH-arvot ovat jo osin vahingoifista
eliöffle. Kalalajisto köyhtyy selvästi pH:n laskiessa alle 5,5 ja vain hauki ja ahven
selviävät lähellä pH-arvoa 5 olevissa tekojärvissä (Koskenniemi et al. 1990).

Tekojärvet ovat pääasiassa erittäin humuspitoisia väriarvojen (mediaanit kesä-
elokuu 1990-2000) vaihdellessa 60 Pt mg/l ja 210 Pt mg/l välillä. Lokalla ja Porifi
pahdalla on selvästi muita tekojärviä aihaisemmat väriarvot. Kuvassa 5 on esitet
tynä eri tekojärvien väriluku ja pH lukuun ottamatta Juottaan tekojärveä, Lilka
puroa, Maarian allasta, Palojärveä ja Pitkämöä, joista ei löytynyt edustavia veden
laatutietoja 1990-luvulta ympäristöhallinnon rekistereistä. Kokonaisfosforipitoi
suuksien (kuva 6) perusteella määriteltynä tekojärvet ovat eutrofisia tai mesotrofi
sia, sekä väriarvon perusteella dystrofisia (OECD 1982: 75; Seppänen 1984: 186-
187; Pieffläinen & Räike 1999).

Kala- ja vesiluokituksen mukaan järvien ja tekojärvien alusveden happipi
toisuuden tulee olla yli 1-2 mg/l, jotta vesi olisi olisi laaduffisesti hyvä kalavedeksi
(Vesi- ja ympäristöhallitus 1988: 29). Useassa tekojärvessä pohjan läheisen veden
happipitoisuudet ovat erittäin alhaiset talvikuukausina (kuva 7). Alhaisimmat pi
toisuudet ovat Hirvijärvessä, Kyrkösjärvessä, Lokassa, Porffipahdassa ja Venetjo.
en tekojärvessä. Talviajan pintaveden happipitoisuudet ovat alhaisimpia Piipsjär
vessä, Uljuassa ja Lilkapurossa.

7,5

7,0
Haapajärvi Piipsjärvi

Lokka Settärvi
Porttipahta

Hautapera KuonanjäM
6,5

ijjtja
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Kuva 5. Tekojärvien väriluku ja pH, mediaanit kesä-elokuut 1990-2000.
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Kuva 6 Tekojarvien kokonaisfosforip:to,suus mediaanit minimit ja maks:mit kesa-elokuu 1990-2000
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2.6.4 Kasvillisuus ja eläimistö

Vesikasvillisuuden mukaisesti jaettujen järvityyppien valta-alueista Pohjanmaan
tekojärvet ja Maarian allas sijaitsevat niukkaravinteisten korte- ja korte-järvfruo
kotyypin alueella ja Lapin tekojärvet niukkaravinteisten uposlehtisten tyypin alu
eella. Palojärvi sijaitsee niukkaravinteisen korte- ja järviruoko-kortetyypin alueel
la (Hämet-Ahti 1988).

Ravinteiden suuresta määrästä johtuen perustuotanto on tekojärvissä yleen
sä runsasta. Näkösyvyyden rajoittuneisuudesta johtuen perustuotantovyöhyke
jää kuitenkin matalaksi ja tuotannon kokonaismäärä pieneksi (Vogt 1976; Kosken
niemi 1987b). Altaiden mataluuden ja vedenkorkeuden voimakkaiden vaihtelui
den takia pysyvästi veden alla oleva pohjavyöhyke on tekojärvissä pienialainen
(Vogt 1976).

Kasviplankton

Koskenniemen (1989) mukaan tekojärvien kasviplanktonlajisto poikkeaa huomat
tavasti toisistaan muun muassa dominoivien lajien olemassa olon ja lajien luku
määrän mukaan. Kyrkösjärvellä tehtyjen sukkessiotutkimuksen mukaan kas
viplanktonyhteisöt muuttuvat tekojärven vanhetessa (Koskenniemi 1989). Lokal
la ja Porttipahdalla tehdyissä tutkimuksissa on havaittu muun muassa veden vä
rin, altaan ikääntymisen ja säännöstelyn voimakkuuden vaikuttavan kasviplank
tonin lajistoon ja määrään. Säännöstelyn alussa kasviplanktonbiomassan todet
ifin olevan oligotrofiselle järvelle tyypiifisiä, vaikka ravinnepitoisuudet ovat alku
vuosina olleet korkeat. Tämä johtuu siitä, että osa fosforista ja typestä on sitoutu
nut humukseen eikä ole levien käytettävissä. Yleisimpiä lajeja olivat kulta- ja nie
lulevät. Myöhemmin veden laadun ja säännöstelyn muuttuessa piilevät ja viher
levät ovat lisääntyneet (Lepistö & Pietiläinen 1996).

Kasvillisuus

Vesikasvillisuuden muodostumiseen ja kehittymiseen vaikuttavat tekijät voidaan
jakaa järvi-, ranta- ja paikkakohtaislin. Järvikohtaisia tekijöitä ovat muun muassa
vedenkorkeuden vaihtelu ja veden laatu, rantakohtaisia tekijöitä ovat geomorfo
logiset tekijät, kuten rannan kaltevuus, avoimuusja muotoja paikkakohtaisia muun
muassa pohjan laatu (Hellsten 1997). Säännöstelyn alaiset avoimet rannat ovat
alffiita eroosiolle, karuuntumista tapahtuu lähinnä avoimemmilla ja jyrkemmillä
metsäisillä rannoilla. Suojaisifia paikoifia irtain aines kasautuu (Vogt 1976).

Tekojärvillä rantavyöhykkeen tuottavuus on yleisesti huono. Rantavyöhyk
keellä ei ole muun muassa suurien vedenkorkeuden muutoksien ja pohjan laa
dun vuoksi selviä rantakasvillisuusvyöhykkeitä (Vogt 1978). Säännöstelyn vaiku
tuksen alaisena olevat rannat ovat kasvuolosuhteiltaan epäsuotuisat muun muas
sa pohjan jäätymisen vuoksi ja korkeampi ranta- ja vesikasvillisuus on vähäistä ja
lajikoostumukseltaan rajoittunutta. Mitä suurempi on talvinen vedenkorkeuden
alenema ja jäätyvän tuottavan vyöhykkeen osuus sitä haitallisempaa se on ranta-
vyöhykkeen eliöstön kannalta. Talvinen jäänpainuminen tiivistää pohjaa sekä li
sää sen eroosiota ja vaikuttaa tätä kautta muun muassa pohjalehtisten kasvien
esiintymiseen (Koskenniemi 1989; Hellsten 2000). Säännöstelemättömissä järvissä
vedenkorkeus laskee kesän aikana luontaisesti ja saa aikaan kasvillisuuden vyö
hykkeisen esIIntymisen (Hellsten 2000).

Myös veden suuret väriarvot ja tuottavan vyöhykkeen kapeus sekä pohjan
laadun epävakaisuus rajoittavat kasvillisuuden leviämistä (Koskenniemi 1989).
Tekojärville tyypilisiksi kasvilajeiksi on mainittu muun muassa palpakot, vidat,
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vesitähfi, isovesiherne,järviruoko, sarat, rahkasammalet (Koskenniemi 1989; Ant
ifia-Muilu 1991). Rantavyöhykkeen huono tuottavuus vaikuttaa tekojärven poh
jaeläin- ja kalakantojen koostumukseen.

Kalasto
Koskenniemen et al. (1990) mukaan tekojärvien kalalajisto on pääosin peräisin alu
eifia alun perin sijainneista pienistä metsä- tai suolammista. Tekojärvien kalalajis
toon vaikuttavat muun muassa veden laatu, rehevyystaso, rantavyöhykkeen tila
ja säännöstely. Tekojärvissä kalojen liikkuminen estyy patorakennelmien vuoksi.
Tämä aiheuttaa esimerkiksi luonnonvaraisten nousukalakantojen vähenemistä tai
puuttumista. Kalatalouden tärkeimmiksi ongelmilcsi on mainittu muun muassa
säännöstely, vaikea kalastettavuus ja kalojen korkea elohopeapitoisuus (Kokkolan
vesi- ja ympäristöpiiri 1991: 84; Verta et al. 1986).

Tekojärvffle on ominaista tiettyjen kalalajien menestyminen ja runsastumi
nen. Yleisimmät kalalajit Pohjanmaan tekojärvissä ovat hauki, ahven, särki, made
ja kliski. Syyskutuiset kalat eivät menesty tekojärvissä huonojen kutuolosuhtei
den takia (Vogt 1978; Koskenniemi et al. 1990). Hauki on vallitsevana lajina happa
missa ja talvisin vähähappisissa tekojärvissä, joissa muiden kalalajien määrä on
vähäinen. Made ja särkikalat ovat yleisiä tekojärvissä, joiden pH ylittää arvon 5,5
(Koskenniemi et al. 1990). Lokalla ja Porttipahdalla lajistoon kuuluvat edellä mai
nittujen lisäksi myös säyne ja vaellussiika (Mutenia 2001). Tekojärviln on istutettu
muun muassa haukea, taimenta, kirjolohta, lahnaaja siikaa, jonka istutukset eivät
kuitenkaan ole onnistuneet hyvin (Koskenniemi et al. 1990: 78).

Virtavesien vähentyminenja säännöstely on vähentänyt virtakutuisten ja tal
vikutuisten kalojen määrää (Mutenia 2001). Säännöstely vaikuttaa kalastoon muun
muassa lisääntymisalueiden määrän ja laadun sekä ravintovarojen kautta. Ylei
sesti veden samentuminen, keväiset happikadot ja veden happamuus varsinkin
tekojärvien aikuvuosina vähentävät myös kalojen elinmahdoifisuuksia (Niemi 1976;
Mutenia 2001). Myös vesiifiavuuden ja pinta-alan pienentyminen talvikautena sekä
sopivien kutualueiden puuttuminen on kalakantojen kasvua rajoittava tekijä. Ka
laston rakenne ja biomassa voivat vaihdella suuresti eri vuosien välillä (Kosken
niemi et al. 1990).

Kalastusta tekojärvissä vähentää vedessä ja kaloissa havaitut luonnonvesiä
suuremmat elohopeamäärät. Korkeiden elohopeapitoisuuksien arvellaan johtu
van pääosin siltä, että altaan perustamisen jälkeen veden alle jääneen maan pinta-
kerroksessa tapahtuu epäorgaanisen elohopean metylaatiota (Porvari & Verta 1998).
Metyloitunut elohopea kulkeutuu ja fikastuu ravintoketjussa. Vedestä ja kaloista
mitattujen elohopeapitoisuuksien erojen arvellaan johtuvan muun muassa altaan
pohjan laadusta sekä säännöstelyn voimakkuudesta. Pitoisuudet ovat kohonneet
voimakkaammin podsolimaannokselle ja turvemaille rakennetuissa kuin vanho
jen järvien tai savipitoisffle alueffle perustetuissa tekojärvissä (Verta et al. 1986;
Porvari & Verta 1998). Tekoaltaiden kalojen elohopeapitoisuudet ovat laskeneet
altaiden ikääntymisen myötä. Pitoisuudet saattavat laskea muutamassa vuodessa
altaan perustamisen jälkeen tai pieneneminen voi kestää vuosikymmeniä (Porvari
& Verta 1998).

Pohjaeläimet

Tekojärvien pohjaeläimistöön vaikuttaa merkittävästi muun muassa pohjan lähei
sen vesimassan happiifianne, rantavyöhykkeen ominaisuudet (Vogt 1971) ja jää
tyvän rantavyöhykkeen osuus. Säännösteltyjen järvien ja tekojärvien pohjaeläin
tiheyksien, lajirunsauden ja biomassan on todettu olevan pienempiä kuin sään
nöstelemättömissäjärvissä (Koskenniemi 1995). Tekojärvffle tyypillisiä pohjaeläin
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lajeja ovat muun muassa surviaissääsket ja vesislirat. Simpukoiden, koifioiden,
päivänkorentojen ja eräiden harvasukasmatolajien on todettu olevan erittäin har
valukuisia tai puuttuvan kokonaan (Koskenniemi 1989).

Rantavyöhykkeen materiaali ja kaltevuus vaikuttavat pohjan eroosio- ja jää
tymisherkkyyteen ja tämän kautta myös pohjaeläinten elinmahdoffisuuksiin. Ve
denpinnan ollessa lopputalvesta alhaalla pohjaa myöten jäätyvän rantavyöhyk
keen osuus kasvaa. Myös rantojen kuluminen ja karuuntuminen aiheuttaa muun
muassa pohjaeläimistön määräifistä ja lajistollista vähentymistä. Tekojärvien ran
tavyöhykkeestä saattaa suurikin osa koostua orgaanisesta aineksesta. Loivien tur
verantojen on todettu kestävän paremmin jäätymistä, mikä parantaa pohjaeläi
mistön selviytymismahdoifisuuksia. Eroosiorantojen ja turvepohjaisten rantojen
lajisto eroaa toisistaan (Koskenniemi 1989; Koskenniemi et al. 1990).

Huono happiifianne pohja-alueilla vähentää pohjaeläinten elinmahdoffisuuk
sia. Muun muassa eläinplanktonin biomassan pienuudesta johtuen pohjaeläimis
tö on yksi tärkeimmistä kalojen ravintokohteista tekojärvissä ja muutokset mää
rässä ja lajistossa vaikuttavat kalakantoihin (Koskenniemi 1987a; Koskenniemi et
al. 1990).

2.6.5 Tilalle asetetut tavoitteet

Tekojärvien yleisesti huonohko veden laatu vaikuttaa paitsi tekojärviympäristöön
itseensä myös alapuolisen vesistön tilaan. Asiantuntijoiden mukaan suunnittelu-
ja rakentamisvaiheessa tekojärvien ekologiselle tilalle ei ole asetettu tavoitteita.
Kuten aikaisemmin todeffiin vesistöjen arvostuksen nousu on lisännyt paineita
asettaa tavoitteita tekojärvien virkistyskäytölle, veden laadulle ja ekologiselle 6-
lalle. Muun muassa Lokalle ja Porttipahdalle määriteltiin uusia veden laatuun ifit
tyviä tilatavoitteita, kun huomattiin kalaston kehittyvän hyvin negatiivisista en
nakko-odotuksista huolimatta.

Kyselyn vastausten mukaan suurin osa tekojärvien tilalle nykyisin asetetuis
ta tavoitteista liittyy veden laadun parantamiseen. Itse ekologiselle tilalle on ase
tettu vähän tavoitteita. Pohjois-Pohjanmaalla vesistöille on laadittu tavoitetasot
käyttökelpoisuuden parantamiselle. Esimerkiksi Settijärven, liljuan, Kortteisen ja
Pflpsjärven tila yritetään nostaa välifävästä tyydyttävään (Mikkola & Pakkala 1997).
Ulkoisen kuormituksen sekä sisäkuormitteisuuden vähentäminen, veden fosfori
pitoisuuksien vähentäminen, alusveden happipitoisuuden nostaminen 2 mg4:aan
on tavoitteena monilla tekojärvifiä, kuten Hautaperällä ja Settijärvellä ja Kuonan
järvellä (Mikkola & Pakkala 1997: 54-62) sekä Patanalla ja Venetjoen tekojärvellä.
Maarian altaalla halutaan turvata raakaveden laatu.

Asiantuntijoiden mukaan tekojärvien ekologiselle tilalle ja virkistyskäytölle
tulisi kuitenkin asettaa tavoitteita. Ehdotetut tavoitteet, joita tulisi asettaa liittyivät
veden laadun lisäksi lähinnä virkistyskäyttökelpoisuuden parantamiseen. Ekolo
gisia tavoitteita olivat muun muassa ranta- ja vesikasvillisuuden paremmat kas
vuedellytykset sekä kalojen luontaisen lisääntymisen mahdoffistaminen ja kalas
ton rakenteen saavuttaminen lähelle luonnontilaisten järvien kalaston rakennet
ta. Säännöstely koetaan kehittämistä rajoittavana tekijänä. Virkistyskäytölliset ta
voitteet liittyivät muun muassa taloudellisesti hyödynnettävän kalaston tuotan
non maksimointiin tai vedenkorkeuden vaihtelun minimointiin virkistyskaudel
la. Osa virkistyskäytöllisistä tavoitteista on samalla myös veden laatua ja elinolo
suhteita parantavia. Näistä esimerkkeinä muun muassa kalaston ja pohjaeläinten
menestymiseen liittyvät keväisten happikatojen vähentäminen alhaisimpia veden
korkeuksia nostamalla tai kuormitusta pienentämällä, tai happamuuden lieventä
minen kalkitsemalla.
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Osa tavoitteista saattaa kuitenkin olla ristirIIdassa ekologisen tilan paranta
miseen pyrkivien tavoitteiden kanssa. Tekojärvet mielletään pitkälti käyttöjärvi
nä, oli kyseessä tulvasuojelu tai virkistyskäyttö. Esimerkiksi kalojen istutus on osaksi
nippumatonta kalaston luontarsesta rakenteesta vesistossa

2 7 Keskeiset paineet ja ongelmat
Asiantuntijoiden mukaan tekojarvien suunmmat ongelmat ovat talven alhaiset
happ;pitoisuudet ja alhainen nakosyvyys, vedenkorkeuden sopimaton vaihtehu
ja kalastuspaikkojen puute vfrkistyskäyftäjffle (kuva 8, lilte 7). Muiksi ongelmiksi
mainittiin muun muassa pohjan raivaamattomuus (Lokka ja Porttipahta). Pata
nan tekojarvella ongelmana on veden laatu, levakukrnnot ja umpeenkasvu, Joi
den aiheuttajina pidetään pääasiassa hajakuormitusta ja mataluutta. Piipsjärvellä
ongelmaksi on mainittu maatalouskäyttöön aikanaan lasketun järven järvikuivio
ja matahuus (Äystö 1997, 2001, suuffinen tiedonanto). Kuonanjärvellä kevättalvi
nen alhainen vedenkorkeus aiheuttaa muun muassa affiaista happ;p;toisuutta, sar
kivaltaisuutta ja kalakuolema (Mikkola & Pakkala 1997)

Tekojarvlln kohdistuvat pameet voidaan jakaa fyysisim, hydrologisim tai kuor
mituksesta johtuviin fysikaalis-kemiaifisun pameisun Niihin kohdistuu verrattain
vahan ihmisen toiminnan aiheuttamia ulkoisia pameita saannostelya lukuun otta
matta.
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Vedenkorkeuden vaihtelu (virki) 1

Kalastuspaikkojen puute

Rannan liefiyminen, pehmey

Turvelautat

Lintujen suoja-, ruokailupaikkojen puute1

Lintujen pesimäpaikkojen puute

Särkikalavaltaisuus 1
Kalojen korkeat Hg-pitoisuudet

Alhainen happipitoisuus talvella

Alhainen näkäsyvyys

0 5 10 15
Tekojärvien lukumäärä

Kuva 8. Keskeiset ongelmat tekojärvillä. Taulukossa ovat ongelmat, jotka esiintyivät minimissään kymme
nellä tekojärvellä.
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2.7.1 Kuormitus ja fyysiset paineet

Maa-ja metsätalous sekä turvetuotanto ovat paineita, jotka vaikuttavat tekojärvi
en veden laatuun. Oheisessa taulukossa (taulukko 6) on asiantuntijoiden arvioita
tekojärvlin kohdistuvien paineiden suuruudesta. Rakennetun alueen osuus valu
ma-alueesta on yleisesti pieni. Maarian allas erottuu muista tekoaltaista valuma
alueen suurempien pelto- ja rakennetun maan osuuksien perusteella (ifite 1).

Fyysiset paineet, kuten padot ja pengerrykset, kohdistuvat rantavyöhykkee
seen. Tekojärvien rantavyöhyke on eriasteisesfi erityyppisten patorakennelmien
ympäröimä (liite 1). Rantavyöhykkeen keinotekoisuus riippuu muun muassa ran
nanjyrkkyysasteesta. Patojenja penkereiden reunustamat ranta-alueet ovat useim
miten kasvittomia. Tekojärvissä ja erityisesti patoaltaissa sedimenfin ja eliöiden
ifikkuminen estyy patorakennelmien vuoksi. Tämä aiheuttaa esimerkiksi luonnon
varaisten nousukalakantojen vähenemistä tai puuttumista.

Taulukko 6. Tekojärvien veden laatuun vaikuttavia paineita asiantuntijoiden vastausten mukaan.

Tekojärvi Teolli- Metsä- Maa- Turve- Kala- Turkis- Pysyvä Loma- Yhteensä
suus talous talous tuotanto talous tarhaus asutus asutus paineita

Haapajärvi 0 0 0 0 0 0 +

Hautaperä 0 + + + 0 0 0 + 0 3
Heinäselkä 0 + 0 + 0 0 0 0 2
Hirvijärvi 0 ++ + + 0 0 0 + 4
Iso-Juurikka 0 ++ 0 0 0 0 0 0
Juottaan 0 + + 0 ++ + + 5
Kalajärvi 0 + + + 0 0 + + 5
Kivi-ja Levalampi 0 + 0 + 0 0 0 0 2
Korpinen 0 ++ 0 0 0 0 0 0
Kortteinen 0 + 0 0 0 0 0 0
Kuonanjärvi 0 + + + + 0 0 0 0 3
Kyrkösjärvi + + ++ + 0 0 + 0 5
Liikapuro 0 + + + 0 0 0 0 3
Lokka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maarian allas + + + + 0 0 0 + 0 4
Patana 0 ++ + ++ 0 0 + 0 4
Piipsjärvi 0 + + + 0 + + + 6
Pitkämö 0 ++ ++ 0 0 0 + + 4
Porttipahta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settijärvi 0 + + + + + 0 0 0 0 3
Uljua 0 + + 0 0 0 + 0 3
Varpula 0 + 0 + 0 0 0 0 2
Venetjoen 0 ++ + 0 0 0 0 2
Vissavesi ++ 0 + 2
Yhteensä 2 21 14 12 1 1 9 6
0 vähäinen vaikutus tai ei esiinny, + kohtalainen vaikutus, + + huomattava vaikutus
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2.7.2 Säännöstelyja sen vaikutuksen kuvaaminen Regcel-mittareilla

Ehkä tärkein yksittäinen tekojärviln kohdistuva paine on säännöstely. Tekojärvien
säännöstely noudattaa pääkäyttötavoitteiden, vesivoimatuotannon, tulvasuojelun
ja vedenhankinnan, asettamia rajoja Luvanvara;nen saannostelyohje maanttaa
suurimman saifitun vuosivaihtelun sekä mahdoffisesfi ajaifisesti vaihtelevan ala-
ja ylärajan vedenkorkeudelle.

2.7.2.1 Regcel-mittareiden kuvaus

REGCELin mittarit jakaantuvat eri osa-alueisiin vaikutuksen kohteen mukaan:
säännöstelyn voimakkuutta, kasvillisuutta, kalastoa, pohjaeläimistöä, rantavyö
hykkeen eroosiota, virkistyskäyftöä kuvaaviln miftareihin sekä yleismittareihin (ifite
3). Osa miftareista kuvaa vaikutuksia useampaan osa-alueeseen (Marttunen et al.
2000a, 2002)

Saannostelyn voimakkuus

Säännöstelyn voimakkuutta kuvaavien mittareiden avulla voidaan erottaa, kuin-
ka paljon tekojärvien vedenkorkeuden vaihtelu poikkeaa luonnonfilaisten järvi-
en vedenkorkeuden vaihtelusta seka arvioida saannostelyn vaikutusta vesi-ja ran
taluontoon. Mittarit sopivat hyvin kuvaamaan tekojärvien vedenkorkeuden vaih
telua

Yle;smittant

Rantavyohykkeenjaatymisen mittarema kaytetaan jaanpainamanja jaatyvan poh
jan osuutta tuottavasta vyohykkeesta (Hellsten 1997) Eraat pohjaelaimet ja kasvi
lajit eivat kesta pohjan jaatymista Jaanpainaman vyohykkeen syvyydet kuvaavat
jään aiheuttamaa mekaanista rasitusta rantavyöhykkeessä, josta voi seurata ran
nan kulumista ja kasviffisuuden vaurioitumista (Marttunen et al. 2002). Eloperäis
tä ainesta sisältävän sedimenfin pintakerros ei jäädy yhtä helposti kuin hiekka-ja
sorapohjat (Palomalu & Koskenniemi 1993) Tekojarvilla suun osuus rantavyohyk
keesta koostuu turvemaasta Mittant sopivat siis parhaiten mineraahrantaisffle te
kojarville

Rantavyöhykkeen kasvillisuus

Säännöstelyn vaikutusta kasviifisuuteen kuvataan muun muassa sara- ja ruoko
vyöhykkeiden syvyyttä kuvaavien mittarien sekä kasvukauden vedenkorkeuden
vaihtelua kuvaavien mittarien avulla. Luonnoifislin järvlin verrattuna suurimpa
na eroavaisuutena on pohjan laatu sekä yleensä voimakkaampi epäsäännöifinen
vedenkorkeuden vaihtelu, jotka vaikeuttavat laajojen kasvillisuusvyöhykkeiden
syntya tekojarvifia (Koskenmemi 1989) Tekojarvilla kasvillisuutta esiintyy laikut
taisesti lahinna suojaisifia rannoilla Veden tummuudesta ja jaatyvan vyohykkeen
laajuudesta johtuen useimmilla tekojarvilla ei esiinny pohjalehtisia kasveja Kas
viifisuutta kuvaavat mittarit eivät sellaisenaan sovi kaikille tekojärvffle. Mittarien
kehittämistä ja käyttöä vaikeuttaa kasvillisuuden jopa vuosikymmeniä kestävä
sukkessio Myos yleismittareita voidaan kayttaa kasvillisuuden kuvaamiseen
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Pohjaeläimistö

Pohjaeläimistölle aiheutuvan paineen suuruutta kuvataan muun muassa häiriölle
alttiin vyöhykkeen osuudella tuottavasta vyöhykkeestä. Palomäki (1994) on to
dennut, että mitä suurempi osuus valaistusta vyöhykkeestä on häiriövyöhykettä,
sitä pienempi on pohjaeläinbiomassa. Pohjaeläimistön osalta mittarit kuvaavat
parhaiten mineraalirantaisten tekojärvien pohjaeläimistöä.

Kalasto

Kalastolle säännöstelystä aiheutuvan paineen suuruutta kuvataan muun muassa
kevät- ja syyskutuisten kalojen kutuaikana vallitsevien vedenkorkeuksien avulla.
Tekojärvilä kalastoon vaikuttaa suuresti muun muassa säännöstelyn voimakkuu
desta johtuva talviaikainen pieni pinta-ala ja ifiavuus sekä tästä johtuvat ongel
mat. Järvisäännöstelystä aiheutuvien kalataloudeffisten vahinkojen arvioinnissa
on todettu, että kevätkutuisista kaloista säännöstelyn vaikutukset kohdistuvat
voimakkaina haukeen (Korhonen 1999). Tekojärvillä yleisiä kalalajeja ovat muun
muassa hauki. Tämän takia tekojärville voidaan soveltaa hauen lisääntymis- ja
elinolosuhteita kuvaavia mittareita.

Virkistyskäyttö, rantojen kuluminen ja maisema

Vedenkorkeuden vaihtelulla on merkitystä erityisesti loivienja pehmeäpohjaisten
rantojen virkistyskäyttöön. Sopimattomat vedenkorkeudet keväällä ja kesällä saat
tavat muun muassa vaikeuttaa rantautumismahdoifisuuksia ja liikkumista sekä
rumentaa maisemaa. Vedenkorkeuden suuri vaihtelu vilkkaimmalla käyttökau
della koetaan ongelmalliseksi virkistyskäyttäjien kannalta. Virldstyskäyttöäja ran
tojen kulumista kuvaavat mittarit sopivat yleisesti hyvin myös tekojärville, koska
rantavyöhykkeen käytettävyys ja maisema koetaan useifia tekojärvifiä ongelmal
liseksi. Kasvillisuuden puuttuessa rantojen eroosio voi olla voimakasta.

2.7.2.2 Säännöstelyn kuvaus

Tekojärvien säännöstelyssä ja vedenkorkeuksien vaihtelussa on havaittavissa ero
ja muun muassa vuosivaihtelussa ja sen osuudesta luvanvaraisesta säännöstely
välistä, vuodenaikaisvaihtelussa ja vuosien välisissä vedenkorkeusvaihteluissa.

Vedenkorkeuden vuosivaihtelu
Vuosivaffitelu kuvaa säännöstelyn voimakkuutta. Kasvaneen vuosivaihtelun myötä
lisääntyy yleensä myös jäätyvän vyöhykkeen osuus rannasta sekä rantojen eroo
sio. Toteutunut vuosivaihtelu on laskettu jokaisen vuoden korkeimman ja alhai
simman vedenkorkeuden välisestä erotuksesta (HW— NW).

Vedenkorkeuden vuosivaihtelussa on suuria eroja tekojärvien välillä (kuva 9,
liite 4). Vuosivaihtelu on pienintä vedenhankintaan tarkoitetuissa altaissa, lähes
säännöstelemättömässä Piipsjärvessä (0,7 m) ja Haapajärvellä (0,9 m). Vuosivaih
telu on suurinta vesien tulvavarastoinifin vähäjärviselle Pohjanmaalle rakenne
tuissa altaissa, Patanalla (6,5 m), Uljuassa (6,5 m) ja Hautaperässä (9,3 m). Tekojär
vien keskimääräinen vuosivaihtelu (2,8 m) on suurempaa kuin säännöstelemättö
mien järvien (0,9 m)ja Etelä-Suomen säännösteltyjen järvien (0,9 m). Pohjois-Suo
men säännösteltyjen järvien keskimääräinen vuosivaihtelu (3,4 m) on puolestaan
hieman suurempaa kuin tekojärvien (kuva 9). Eri vuosien toteutunut vuosivaihte
lu saattaa vaihdella tekojärvilä suuresti. Suurinta vuosien välistä vaihtelua ve
denkorkeuksissa on havaittavissa Maarian altaalla ja Varpulan tekojärvessä. Pienin
tä vuosien välinen vaihtelu on muun muassa Juottaan ja Uljuan tekojärvissä (ifite 4).
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Kuva 9 Vedenkorkeuden vuosivaihtelun keskiarvo tekojarvilla seka Pohjois-Suomen ja muun Suomen saannostellyilla for-
villa Keskiarvot paaasiassa jaksolta 1980-1999

Tutkimuksessa vertailtim tekojarvien keskimaaraisia vuosivaihteluja seka 1980-
89 että 1990-99. Useissa tekojärvissä, muun muassa Iso-Juurikassa, Korpisella, Patan
alla, Pitkämöllä ja Kalajärvessä, 1990-luvun keskimääräinen vuosivaihtelu on pie
nempi kuin 1980-luvun. Tarkasteltaessa yksittäisten vuosien arvoja selvää laske
vaa frend;a ei ole useimmissa kuitenkaan havaittavissa Pitkamon arvoissa on ku;
tenlun havaittavissa selva pienentyminen Saannostelyn eroffle 1980- ja 1990-lu-
vuifia voi olla monia selityksia Syyna voi olla esimerkiksi 1980-luvun sateisuus,
muiden kuin alkuperaisten tavoitteiden lisaantynyt huomioiminen, saannostely
ja ennustemaifien paraneminen tai tulvasuojelutoimenp;teet tai vesiston lisara
kentaminen

Tekojarvia ei yleensa saannostella min voimakkaasti kuin luvan mukaan olisi
mahdollista Luvanvaraisen saannostelyvalin ja todellisen keskimaaraisen vuosi
vaihtelun erotus on suurinimifiaan Porttipahdalla ja Haapajärvellä, jossa keski
maaramen vuosivaihtelu on alle 30 % luvanvaraisesta saannostelyvalista Seitse
malla tekojarvella keslumaarainen toteutunut vuosivaihtelu oli alle 50 % luvanva
raisesta (ifite 2).

Vedenkorkeuden vuodenaikaisvaihtelu

Tekojarvet eroavat toisistaan myos vuodenaikaisvaihtelun ajoittumisen osalta
Vesivoima- ja tulvasuojelualtaissa vedenkorkeus lasketaan helmi-huhtikuun aika
na lähelle säännöstelyn alarajaa ja nostetaan taas huhti-toukokuun aikana lähelle
säännöstelyn ylärajaa. Esimerkiksi Juottaan tekojärvessä vedenkorkeus laskee ke
väisin nopeasti ja Juurikan tekojärvessä hitaammin. Osassa tekojärviä, esimerkik
si Kivi- ja Levalammessa, vedenkorkeus laskee myös syksyllä (ffite 4).

Pääasiassa vedenhankintaa varten olevat tekojärvet eroavat vedenkorkeuden
vuodenaikaisen vaihtelun osalta muista tekojärvistä. Maarian altaalla vedenkor
keus on alimmilaan heinäkuun ja syyskuun välisenä aikana. Vesi on alhaalla myös
maaliskuun loppupuolella Piipsjarvella ja Haapajarvella vedenkorkeudet pysy-

Suomen ympäristö 647

ZJ

F6hjötöriiii
i.AoataiLytjAoit

Etela-Suomen
oo,tjrvt

1



vät suhteellisen tasaisena koko vuoden lukuun ottamatta maaliskuun lopusta tou
kokuun loppuun kestävää ajanjaksoa, jolloin vesi on 30-40 cm korkeammalla. Haa
pajärvellä ja Maarian altaalla on havaittavissa lyhytaikaisempaa vedenkorkeuden
vaihtelua läpi vuoden (ifite 4).

2.7.2.3 Säännöstelyn ekologiset vaikutukset Regcel-mittareilla kuvattuna

Seuraavassa on kuvattu säännöstelyn ekologisia vaikutuksia tekojärvissä veden-
korkeuden vaihtelua kuvaavien miifareiden avulla. Näkökulmakuvat on tehty
erikseen rantavyöhykkeelle, pohjaeläimistölle, kalastolle ja virldstyskäytölle. Te
kojärvien säännöstelyn voimakkuuden ja sen aiheuttaman ekologisen vaikutuk
sen hahmottamiseksi näkökulmakuvlin on merkitty myös säännöstelemättömien
ja säännösteltyjen järvien saamat arvot.

Rantavyöhyke ja kasvillisuus

Ylin rantavyöhykkeen kasvillisuus muodostaa ekologisesti tärkeän alueen rannal
la. Tekojärvissä kasvillisuutta esiintyy lähinnä laikuftaises%. Säännöstelyn vaiku
tusta rantavyöhykkeeseen on kuvattu vedenkorkeuden rytmillä kasvukaudella sekä
jäänpainaman vyöhykkeen osuudella tuottavasta vyöhykkeestä. Mikäli häiriövyö
hykkeen osuus on suurempi kuin tuottava vyöhyke, on koko rantavyöhyke häi
riintynyt (kuva 10).

Jäänpainamavyöhykkeen osuudet ovat tekojärvillä erittäin suuria, ylittä
en tuottavan vyöhykkeen laajuuden. Suurimmat jäänpainaman vyöhykkeen
osuudet ovat Hautaperällä, Uljualla ja Patanalla, joiden vuosivaihtelu on suurin
ta. Toisaalta näiden tekojärvien vedenkorkeuden kasvukaufinen rytmi on lähellä
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Kuva JO. Rantavyöhykkeeseen vaikuttavien vedenkorkeuksien vaihtelu tekojärvissä sekä
säännöstellyissä (S) ja säännöstelemättömissä (L) järvissä keskimäärin. Vasemmassa alakul
massa ovat ne järvet, joiden vedenkorkeudet ovat rantavyöhykkeen kehityksen kannalta suo
tuisimmat.
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Kuva II. Pohjaeläimistöön vaikuttavien vedenkorkeuksien vaihtelu tekojärvissä sekä sään
nöstellyissä (5) ja säännöstelemättömissä (L) järvissä keskimäärin. Vasemmassa alakulmassa

ovat ne järvet, joiden vedenkorkeudet ovat pohjaeläimistän kannalta suotuisimmat.
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luonnontilaisia järviä. Maarian altaalla sekä Lokalla ja Porttipahdalla kasvukau
den rytmi poikkeaa eniten luonnontilaisista järvistä. Lilkapuron, Pilpsjärven ja
Kivi-ja Levalammen saamat arvot ovat lähimpinä luonnonfilaisten järvien arvoja.
Säännöstellyissä ja luonnontilaisissa järvissä todettua, saravyöhykkeen kehitty
miselle tärkeää alenevan kesävedenkorkeuden merkitystä tekojärvissä ei ole tut
kittu, mutta vedenkorkeuksien vaikutusmekanismien voidaan olettaa olevan sa
moja sekä luonnonjärvffle että tekojärvffle.

Eloperäinen materiaali ei routaannu yhtä helposti kuin hiekka-ja sorapohjat.
Turvemaan suuri osuus pohjasta lisää tekojärvien kestävyyttäjäätymiselle. Pohja
lehtiset kasvit eivät kestä pohjan jäätymistä ja ovat herkkiä jään aiheuttamalle eroo
siolle. Tekojärvillä pohjalehtisten kasvien määrä onkin hyvin vähäinen (Vogt 1978;
Koskenniemi 1989). Tekojärvffle sopivia Regcel-mittareita pohdittaessa ja kehitet
täessä tulisikin ehkä erottaa pääasiassa turverantaisffle ja mineraalirantaisile te
kojärvffle omat mittarit.

Pohjaeläimistö

Vedenkorkeuden vaihtelun vaikutuksia pohjaeläimistöön on kuvattu tuottavan
vyöhykkeen laajuuden ja talvisen vedenkorkeuden aleneman avulla. Nämä ku
vaavat häiriön astetta rantavyöhykkeessä.

Tekojärvet poikkeavat suuresti luonnonifiaisista järvistä, muun muassa pie
nestä tuottavan vyöhykkeen syvyydestä ja suuresta vedenkorkeuden vaihtelusta
johtuen. Pohjaeläimistön kannalta paras tilanne on Maarian altaalla, jossa tuotta
va vyöhyke ulottuu syvimmälle ja vedenkorkeuden alenema talvella pienin. Epä
edullisin tilanne on suuren talvisen vedenpinnan aleneman omaavilla Hautape
rällä, Uljualla ja Patanalla. Lokan ja Portfipahdan arvot ovat lähellä Pohjois-Suo
men säännösteltyjen järvien keskiarvoa (kuva 11). Mittari sopii parhaiten mine
raalirantaisffle tekojärvffle, kuten Maarian altaalle ja Pitkämölle. Loivien elope
räisten rantojen on todettu kestävän paremmin jäätymistä, mikä parantaa pohja
eläimistön selviytymismahdoliisuuksia. Esimerkiksi Liikapurossa, Lokassa, Varpu
lassa suuri osuus pohjasta koostuu turvemaasta (Verta et al. 1986: 46).

-0,8

-0,6
(0

cl)

o -0,4
D
>
(1)
0

-0,2
E

(0
-D
D

0,2

cl)

cl)
> 0,4

0,6
0



Kalasto

Kalastoa kuvataan kevätkutuisten kalojen, lähinnä hauen, lisääntymisen kannal
ta. Mittareina ovat eulitoraalin laajuus eli sarakasvillisuusvyöhykkeen syvyys sekä
hauen kutuaikana käytössä olevien kutualueiden määrä eli vedenkorkeuden mi
nimisyvyys saraikossa lisääntymisaikana (Marttunen et al. 2002). Olosuhteet esim.
hauen lisääntymiselle ovat parhaat järvissä, joissa on laaja sarakasvillisuusvyöhy
ke joka on vesitettynä hauen kutuaikana. Kevätkutuiset kalalajit, kuten hauki,
ahven ja made ovat tekojärvien kalastossa vallitsevina (kuva 12).

Olosuhteet kevätkutuisten kalojen lisääntymiselle vaihtelevat tekojärvissä
huomattavasti. Lähimpänä luonnontilaisten järvien arvoja ovat Kivi- ja Levalam
pi, Liikapuro, Korifeinenja Vissavesi, joissa kuitenkin muun muassa aihaisen pH:n
johdosta on vähän kalalajeja (Koskenniemi et al. 1990). Kasvillisuuden puuttumi
sesta ja laikuittaisuudesta johtuen mittarit eivät välttämättä kuvaa kovinkaan hy
vin aitoa tilannetta.

Virkistyskäyftö

Virkistyskäyftöä voidaan kuvata muun muassa rantojen käytettävyyden kannal
ta. Mittareiksi valittiin vedenpinnan vaihtelu virkistyskaudella (21.6.-15.8.) ja ve
denpinnan alenema talvella.

Vedenpinnan vaihtelu virkistyskaudella on useimmilla tekojärvifiä suurem
paa kuin Etelä-Suomen luonnontilaisila tai säännöstellyillä järvillä. Eniten vaih
telua on Maarian altaalla ja Hautaperällä, vähiten Piipsjärvellä ja Kyrkösjärvellä.
Tekojärvet eroavat luonnontilaisista järvistä ja Etelä-Suomessa myös säännöstele
mättömistä järvistä enemmän talvisen vedenkorkeuden aleneman suhteen. Ve
denpinnan alenema talvella korreloi koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelun kans
sa, joten se on suurinta Hautaperällä, Patanalla ja Uljualla (kuva 13).
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Kuva 12. Kevätkutuisten kalojen lisääntymisolosuhteisiin vaikuttavien vedenkorkeuksien
vaihtelu tekojärvissä sekä säännöstellyissä (5) ja säännöstelemättömissä (L) järvissä keski
määrin.
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Kuva 13. Virkistyskäytön kannalta tärkeiden vedenkorkeuksien vaihtelu tekojäniissä sekä
keskimääräisesti säännöstelemättömissä (L) ja säännöstellyissä (S) järvissä. Kuvan oikeassa
yläkulmassa ovat ne järvet, joissa vedenkorkeusvaihtelu on virkistyskäytön kannalta epäsuo
tuisinta. Vasemmassa alakulmassa ovat puolestaan järvet, joissa vedenkorkeuden vaihtelun
suhteen olosuhteet ovat suotuisimmat.

2.7.2.4 Herkkyys vedenkorkeuden vaihtelulle

Vesistökohtaiset ominaispiirre- ja herkkyystekijät vaikuttavat vedenkorkeuden
vaihtelun vaikutuksiin vesi-ja rantaluontoon. Samanlainen vedenkorkeuden vaffi
telu voi aiheuttaa voimakkuudeltaan ja laadultaan erilaisia vaikutuksia eri tyyppi
sissä vesistöissä. Marttunen et al. (mm. 2000a, 2000b, 2002) ovat tutkimuksissaan
pohtineet ominaispiirteiden merkitystä järven kyvylle kestää säännöstelyn aihe
uttamaa muutospainetta. Tärkeimpinä rantavyöhykkeen herkkyyteen vaikuttavi
na tekijöinä mainitaan veden laatu ja rantojen laatu ja muoto. Taulukossa 7 on
lueteltu näitä herkkyystekijöinä toimivia ominaispiirretekijöitä.

Verrattaessa herkkyystekijätarkastelua sekä tietoja muun muassa tekojärvien
fyysisistä ominaispiirteistä ja veden laadusta (liite 1, kuvat 5-7) huomataan, että
tekojärvet ovat herkkiä säännöstelylle tuottavan vyöhykkeen kapeuden vuoksi.
Pohjan eloperäinen materiaali lisää kestävyyttä. Loivarantaisissajärvissä säännös
telyn vaikutusalue on laajempi kuin jyrkkärantaisissa järvissä, kuten Pitkämössä.
Vanhempien tekojärvien, kuten Palojärven, Juoftaan, Varpulan, Vissaveden ja Ve
netjoen tekojärvien rantavyöhyke on jo vakiintunut ja ne ovat sen vuoksi kestä
vämpiä. Sokkeloisemmat Porttipahta ja Korpinen tarjoavat suojaisempine rantoi
neen paremmat olosuhteet kasvillisuuden kehittymiselle kuin laajat ulappa-alu
eet omaavat Lokka ja Hautaperä.

Herkkyystekijätarkasteluun sisältyy kuitenkin ongelmia. Osa herkkyysteki
jöistä toimii kaksisuuntaisesti, vähentäen tai lisäten järven ja sen eliöiden kykyä
sietää vedenkorkeuden vaihtelua, riippuen tarkastelukulmasta. Esimerkiksi tum
ma veden väri kaventaa tuottavaa vyöhykettä ja lisää vedenkorkeuden vaihtelun
vaikutusta rantavyöhykkeen eliöstöön, mutta toisaalta lisää ravinteisuutta ja vä
hentää liettymisen kautta pohjasedimentinjäätymistä. Ongelman ratkaisemiseksi
herkkyystekijätarkastelu tulisi tehdä erikseen eri eliöryhmille (Marttunen et al.
2002).
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Taulukko 7. Herkkyystekijöiden kuvaus ( Marttunen et al. 2000a. 15-16).

Herkkyystekijä Herkkä Kestävä Vaikutus

Veden väri Samea Kirkas Tuottava vyöhyke on laajempi kirkkaissa
vesistöissä

Ravinteisuus Niukkaravinteinen Runsasravinteinen Tuotanto lisääntyy ja kalasto särkivaltaistuu
ravinteiden runsastuessa

Järven liuskaisuus Avoin Suojainen Eroosion ja jään vaikutus kasvaa avoimuuden

( rannan avoimuus) lisääntyessä
Rantavyöhykkeen Loivat rannat Jyrkät rannat Häiriövyöhyke kaventuu jyrkkärantaisissä
kaltevuus järvissä

Jyrkät rannat Loivat rannat Eroosio voimistuu jyrkkärantaisissa järvissä
Pohjan ja ranta- Mineraalimaa Kallio- ja kivikkorannat, Rannan alttius jäätymiselle vähenee kivikkoi
vyöhykkeen laatu eloperäinen ranta suuden tai eloperäisen materiaalin lisääntyessä
Viipymä Lyhyt viipymä Pitkä viipymä Viipymän kasvaessa muutokset mm. veden

laadussa ja vedenkorkeuden vaihtelussa ovat
hitaampia

Säännöstelyn! Nuori Vanha Elinympäristö stabiloituu säännöstelyn tai
tekojärven ikä tekojärven vanhetessa

2.2 Hoito- ja kunnostustoimenpiteet

2.8.! Toteutetut hoito- ja kunnostustoimenpiteet

Asiantuntijoiden vastausten mukaan tekojärvilä tehdyt kunnostustoimenpiteet
ovat olleet varsin vähäisiä (liite 6). Turvelauttojen poisto, kalaistutukset ja rantau
tumismahdoffisuuksien parantaminen ovat menetelmiä, joita on käytetty useam
maila tekojärvellä. Pohjan ruoppausta, kalojen alasvaelluksen estämistä tai kasvu
lisuuden lisäämistä rantavyöhykkeellä ei ole käytetty kunnostusmenetelmänä
yhdelläkään tekojärvellä. Lokallaja Porttipahdalla on poistettu vähäarvoisia kalo
ja ja tehty pohjapatoja. Koko vesimassan hapetusta on kokeiltu Patanan ja Uljuan
tekojärvifiä.

Ympäristöhallinnon kunnostushankerekisterissä, johon on kerätty aluekes
kuksilta vuosien 1970-1997 aikana toteutetut järvien kunnostushankkeet (Aystö
1997, 2001, suullinen fiedonanto), on mainittu tekojärvistä ainoastaan Patana ja
Piipsjärvi. Kunnostuksen tavoitteena on Patanalla ollut virldstyskäytön paranta
minen. Vuodesta 1994 lähtien toteutetun kunnostuksen menetelminä ovat olleet
lisäveden johtaminen ja vedenpinnan nosto 0,2-0,3 metrillä sekä vesikasvifiisuu
den poisto. Valuma-alueella on toteutettu muun muassa hajakuormituksen vä
hentämistäja ranta-alueiden pengertämistä. Piipsjärvellä tavoitteina olivat maise
man ja virkistyskäytön parantaminen sekä avovesialueen muodostaminen. Vuo
desta 1979 lähtien Pllpsjärvellä on muun muassa nostettu vedenpintaa, poistettu
turvelauttoja ja kunnostettu rantaa törmittämällä (Aystö 1997, 2001, suullinen tie
donanto). Myös kirjallisuudesta löytyy tekojärville tehtyjä kunnostustoimenpitei
tä. Hapetusta on käytetty muun muassa Hautaperällä (Kokkolan vesi- ja ympäris
töpiiri 1991: $1) ja Uljualla (Vesihallitus 1984: 189).
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2.8.2 Suunnitellut hoito- ja kunnostustoimenpiteet

Suunniteltuja hoito- tai kunnostustoimenpiteitä oli mainittu asiantuntijakyselyn
vastauksissa vähän. Niillä pyritään lähinnä veden laadun sekä tekojärvien käyttö-
mahdollisuuksien parantamiseen. Tämä on yhteneväistä tekojärveen tilalle ase
tettujen tavoitteiden kanssa.

Ulkoisen kuormituksen pienentäminen, rantojen raivaus ja silstiminen sekä
kalaistutukset olivat useimmin mainittuja (ffite 6). Tekojärvien sisäisestä kuormi
tuksesta johtuen ulkoisen kuormituksen pienentäminen ei kuitenkaan riltä kor
jaamaan muun muassa happiongelmia (Mikkola & Pakkala 1997). Pohjan ja ranto
jen ruoppausta on suunniteltu Pilpsjärvellä ja vähäarvoisten kalojen poistoa Maa
rian altaalla ja Piipsjärvellä. Lokallaja Porifipahdalla on suunniteltu rantavyöhyk
keen kasvifiisuuden lisäämistä.

Vesistöjen kunnostustarpeista tehdyssä selvityksessä (Turunen & Aystö 2000)
kunnostustarpeessa olevia järviä nimeffiin 1 474, joista kahdeksan oli tekojärviä.
Kunnostuksen tarpeena oli useimmin mainittu tekojärven mataluus ja ifiallinen
vesikasviifisuus. Kirjallisuuden perusteella ongelmaifisina nähdyt happamoitumi
nenja sisäinen kuormitus eivät olleet suoraan mainittuina kunnostustarpeen syyksi
yhdessäkään tapauksessa.

Asiantuntijoiden mukaan tarpeeffisia kunnostustoimenpiteitä tulevaisuudessa
olisivat muun muassa ulkoisen kuormituksen pienentäminen, rantojen slis%mi
nenja kalaistutukset. Virkistyskäytön lisääntyminen on kasvattanut muun muas
sa maisemanäkökohtien huomioimisen sekä esimerkiksi turvaifisten veneväylien
rakentamisen tarvetta (Kokkolan vesi-ja ympäristöpliri 1991: 84). Rantavlivan siis
timinen sekä kuolleen terrestisen kasvimateriaalin poisto ja korkeamman vesi- ja
rantakasviffisuuden istuttaminen vähentäisi rannan häiriövyöhykkeen näkyvyyt
tä ja lieventäisi luonnonjärvien ja tekojärvien välistä maisemallista eroa. Kalas
tuksen kehittämisen tavoitteet ja keinot ovat pitkälti samoja kuin maisemanhoi
dossa: häiritsevän kasvijätteen poisto, pohja-alueiden raivaus ja tasoittaminen sekä
ranta-alueiden ja säännöstelyn kehittäminen (Koskenniemi 1989). Avovesikaute
na vedenkorkeuden vähäinen vaihtelu säännöstelyn ylärajalla vähentäisi häiriö
vyöhykkeen näkyvyyttä ja lisäisi virkistyskäyttömahdoifisuuksia.
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Vesipolitiikan puitedirektiivin
soveltaminen Suomen tekojärviin

..,O.........,,,e........,,,....................,.,..

Seuraava luku perustuu Euroopan unionin vesipolitilkan puiledirekifivin (Eu
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY) ja sen tulkintaan. Seuraa
vissa kappaleissa tarkastellaan direktilvin täytäntöönpanon vaiheita erikseen.

3.! Direktiwin tarkoitus ja tavoitteet
EU:n vesipoliifikan puitedirekfiivi tulee vaikuttamaan merkittävästi vesivarojen
käyttöön, hoitoon ja suojeluun lähivuosikymmeninä. Direkifivin tarkoituksena
(direktiivin 1 artikia) on luoda muun muassa sisämaan pintavesien suojelua var
ten puitteet, jotka:
O estävät vesiekosysteemien tai niistä rippuvaisten maaekosysteemien edel

leen huononemisen sekä suojelevat ja parantavat niiden tilaa
O edistävät kestävää vesivarojen käyttöä
O myötävaikuttavat tulvien ja kuivuuden vaikutusten lieventämiseen.

Jäsenvaltioiden on jaettava vesistöt pintavesimuodostumiin sekä tyypiteltä
vä ja luokiteltava nämä ominaispärteiden ja tilan mukaisesti. Pintavesissä on py
rittävä saavuttamaan hyvä ekologinen tila tai potentiaali ja hyvä kemiallinen tila
viimeistään 15 vuoden kuluttua direkfiivin voimaantulosta. Jos tilaa ei voida koh
tuullisin ponnistuksin saavuttaa määräaikaan mennessä muun muassa taloudel
listen syiden tai luonnonolojen vuoksi, on sitä mahdollista pidentää tavoitteiden
vaiheittaiseksi saavuttamiseksi jopa 27 vuoteen direktiivin toimeenpanosta.

Direktiivi vaikuttaa huomattavasti vesistöjen tilan arviointiin ja seurantaan.
Merkittävänä muutoksena entiseen on biologisten laatutekijöiden (kasvillisuus,
kasviplankton, pohjaeläimet, kalasto) sekä hydrologis-morfologisten tekijöiden
huomioiminen vesistöjen ekologisen tilan luokittelussa fysikaalis-kemiaifisten te
kijöiden ohella. Nykyinen vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus perustuu pääasi
assa veden fysikaalis-kemiallisin laatutekijöihin. Johtuen muun muassa uusista
luokittelutekijöistä direktiivin edellyttämä tietotarve saattaa muodostua suureksi.

Direktiivin kansallinen täytäntöönpano tapahtuu erikseen muodostettavilla
vesienhoitoalueifia. Nämä alueet ovat direktilvin hallinnoinfiin, toimenpiteiden
kohdentamiseen ja EU:n komissiolle raportointia varten luotuja alueellisia yksik
köjä (Mäkinen 2000).

3.2 Pintavesimuodostumien tunnistaminen ja rajaus
Suomen luonnolle on tyypillistä vesistöjen suuri määrä ja pinta-ala (taulukko 8).
Yli viiden aarin järviä on noin 188 000. Pinta-alan mukaan suurin osa järvistä si
jaitsee Järvi-Suomessa ja lukumääräisesti järviä on eniten Inarin Lapissa (Raatikai
nen & Kuusisto 1988). Suomessa on yli 4500 järveä, joiden pinta-ala on yli 50 heh
taaria. Tätä suuremmat järvet käsitetään merkittäviksi pintavesimuodostumiksi
vesipolitiikan puitedirektiivissä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2000/60/EY; Koskenniemi 2000).
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Taulukko 8. Suomen järvien sekä järvimäisten tekojärvien lukumäärä kokonaisuudessaan ja alueittain pinta-alan mukaan ja
oteltuna (Raatikainen & Kuusisto 1988: 99, SYKE: järvirekisteri).

Kokoluokka Suomi Lounais- Pohjois- Länsi- Pohjois- Lappi Teko
(km2) Suomi Karjala Suomi Pohjanmaa järvet

<0,1 172185 914 3408 898 3232 17401
0,1-1,0 13 114 399 1 032 287 1 31 3625 2
1,0-10 2283 67 149 65 215 451 15
10-100 279 7 26 13 18 47 5
>100 47 2
Yhteensä 187908 1387 4615 1260 4597 21524 24

Direkifivi edellyttää, että pintavedet on määriteltävä kuuluvaksi johonkin pinta-
vesijaofteluryhmään (joet,järvet,jokisuiden vaihettumisalueet tai rannikkovedet),
keinotekoiseksi vesimuodostumaksi tai voimakkaasti muutetuksi vesimuodostu
maksi(direktiivin liite II). Pintavesimuodostuma voi ollajärvi, tekojärvi, puro,jold
tai kanava tai puron, joen tai kanavan osa (direkbivm 2 arhkla)

3 2 1 Keinotekoiset ja voimakkaasti muutetut
pintavesimuodostumat

Taman tyon alussa kasiteltiin tekojarvimaantelmia ja minka tyyppisia jarvia ne
voivat pitaa sisallaan Esimerkiksi padotut merenlahdet rajatbin tutkimuksen ui-
kopuolelle. Osassa patoaltaita allastuminen on niin voimakasta, että ne voidaan
lukea enemmän tekojärvimäisiksi kuin jokimaisiksi vesimuodostumiksi, toisaalta
viipyma on missa tekojarvia lyhyempi Ekologisen tilan luokittelussa tarvittava
vertailuvesistö on ehkä paremmin löydettävissä järvien pintavesiryhmästä (Riihi
maki 2001, suullinen tiedonanto) Tyossa mukana olevista tekojarvista tahan ryh
maan saattaisi kuulua Maarian allas, joka on mmefty ympanstohaffinnon rekiste
reissa jarveksi, mutta jota muun muassa toimmnanharjoittajana toimiva Turun
vesilaitos pitaa selkeasti jokipatoaltaana

Jokipatoaltaiden tarkastelemmen tekojarvina olisi osittain nsbriidassa vesi-
politiikan puitedirektuvim nahden Direktiivi edellyttaa, etta keinotekoiset ja voi
makkaasti muutetut vesimuodostumat ryhmitellaan alustavasti sen pintavesiryh
män mukaan, jota ne muistuttavat eniten (järvet, joet). Tyypittely, vertailuvesis
ton hakeminen ja luokiifelu tapahtuvat kullekin ryhmalle asetettujen tekijoiden
mukaisesti Jokipatoaltaat ovat muodostuneet muuttamalla luonnontilaisten joki
en virtausta ja pinta-alaa, joten niiden luonnollinen pintavesiryhma olisi joki

Jokipatoaltaiden tarkasteleminen tekojärvinä tarkoillaisi, että Muotialan (1976)
määritelmää tekojärvistä olisi tarkennettava ja selvennettävä. Muotialan (1976)
kayttamat tekijat olivat keinotekoisesti padotun alueen suuruus seka vesip;nta
alan muutos Jokia ja jarvia erottaa muun muassa vesiston virtausluonne, siksi
vilpymää voitaisiin käyttää yhtenä perusteena.

Tunmstamisen kannalta ongelmallisia tekojarvia ovat myos Vuoksen vesisto
alueella sijaitseva Palojärvi (Heinäselkä), Pohjanmaalla sijaitsevat Iso-Juurikka ja
Pllpsjärvi sekä tutkimuksesta pois jääneet Vähä-Lamu ja Koifiammi. Heinäselkä
muodostaa osan Palojärvestä, joka ympäristöhaffinnon rekistereissä on merkitty
säännöstellyksi järveksi, mutta useissa julkaisuissa tekojärveksi, samoin kuin Iso
Juurikka. Piipsjärvi on laskettu ja uudelleen nostettu järvi, jota ei säännöstellä luu
suassa olevaa pohjapatoa lukuun ottamatta. Vähä-Lamu on kuivattu järvi, joka on
viljelyn jalkeen uudelleen muutettu jarveksi Kyronjoen vesistoon kuuluva vuon
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na 1688 perustettu Koifiammi on 1,1 km2 laaja säännöstelty tekojärvi, joka muun
muassa lievän säännöstelyn vuoksi ei ole esiintynyt ympäristöhaifinnon säännös
teltyjä järviä ja tekojärviä kokoavissa rekistereissä (Savea-Nukala 1997).

3.2.2 Pintavesimuodostumien rajaus

Tekojärvet ovat pääasiassa järvimäisiä muodostumia, jotka ovat rajattavissa yh
deksi vesimuodostumaksL Periaatteessa on mahdollista muodostaa läheisistä, toi
siinsa yhteydessä olevista tekojärvista yksi vesimuodostuma, mikäli tämä nähdään
tarpeelliseksi. Tällaisia tapauksia ovat Lokka ja Porttipahta sekä Hirvijärvi ja Var
pula.

3.3 Tyypittelytekijät
Pintavesimuodostumien tyypittelyn tavoitteena on erotella vesimuodostumat
ominaispiirteidensä mukaan niin, että tyypffle ominaiset biologiset vertailuolot ja
vesimuodostuman ekologinen tila voidaan määritellä luoteifavasti. Direktiivi mää
rittää tyypittelyyn kaksi vaihtoehtoista tyypittelyjärjestelmää kullekin pintavesi
jaotteluryhmälle. Keinotekoisetja voimakkaasti muutetut pintavesimuodostumat
tyypitellään kyseistä vesimuodostumaa eniten muistuttavan pintavesijaotteluryh
män kuvaajien mukaisesti. Tekojärvet tyypitellään järvffle määriteltyjen tyypitte
lytekijöiden mukaisesti.

3.3.1 järvien tyypittelyjärjestelmät

A-järjestelmässä vesienhoitoalueeseen kuuluvat vesimuodostumat erotellaan en
sin direkifivin määrittämin luonnonmaanfieteeffisiin alueisiin (ecoregions), jonka
jälkeen kunkin alueen vesimuodostumat tyypitellään järjestelmän kuvaajien mu
kaisesti (taulukot 9 ja 10). Luonnonmaantieteelliset alueet ovat laajoja ja kattavat
yhdessä Euroopan alueen. Suomi kuuluu pohjoisimpia osia lukuunottamatta Fen
noskandian kilpeen, johon kuuluu myös Ruotsin keski- ja pohjoisosat. Suo
men pohjoisosat ja Tenojoen vesistöalue sekä Norja ja Ruotsin läntiset osa kuulu
vat pohjoiseen ylänköön.

B-järjestelmässä vesimuodostumat tyypitellään käyttäen direktiivin määrit
telemiä pakollisia ja valinnaisia kuvaajia tai kuvaajien yhdistelmiä (taulukko 10).
B-järjestelmää käytettäessä on saavutettava vähintään sama erottelutarkkuus kuin
A-järjestelmää käytettäessä (taulukko 9).

Taulukko 9. A-järjestelmän tyypittelytekijät (direktiivin liite II).

A-järjestelmän kuvaajat

Korkeussuhteet Keskisyvyys
korkea:>800m <3m
keskitaso: 200— 800 m 3— 5 m
alava: < 200 m > 15 m
Järven pinta-ala Geologia
0,5— 1 km2 kalkkipitoinen
1— 10 km2 kvartsipitoinen
10— 100 km1 orgaaninen
> 100km2
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Taulukko 10. 8-järjestelmän tyypittelytekijät (direktiivin liite II).

8 jarjestelman kuvaajat

Pakolliset tekijät:
Korkeus mpy
Syvyys
Geologia
Koko
Leveys- ja pituusaste
Valinnaiset tekijät:
Keskimääräinen vedensyvyys
Järven muoto
Kerrostuneisuustyyppi
Happamuuden neutraloimiskyky
Ravinteiden taustapitoisuudet
Keskimääräinen pohjanlaatu
Vedenkorkeuden vaihtelu
Viipyma
Ilman keskilampotila
Ilman lämpötilan vaihteluväli

____________________________________

3 3 2 Tyypittelytekijoiden soveltuvuus tekojarvien tyypittelyyn

Pohdittaessa tyypiftelyjarjestelm;en ja -telujoiden soveltuvuufta Suomen oloilim
on otettava huomioon kaksi asiaa A- ja Byar]estelmat on suunmteltu tyypittele
maan koko Euroopan vesimuodostumat ja tyypiltelyn tarkoitus on toimia perus-
tana vesimuodostumien ekologisen tilan luoluttelulle

Euroopan laajuinen mittakaava on huomattav;ssa enty;sesti tarkemmin maa-
ntellyn Ayarjestelman tekijoidenjaottelussaluokkim Teoreettisia mahdollisia tyyp
peja on A-jarjestelmassa 108 luonnonmaantieteeffista aluetta kohden Kaytannos
sa jarvityyppeja on Suomessa huomattavasti vahemman johtuen muun muassa
siita, etta meifia ei ole yli $00 metnn korkeudessa sijaitsevia jarv;a Lisaksi kalkki
pitoisia jarvia, joissa veden alkaliniteettiarvot olisivat korkeita, on varsin vahan
lahrnna Kuusamon alueella Jarvityyppien tarkkaa maaraa ei Suomessa ole viela
arvioitu johtuen muun muassa tietojen vahyydesta keskisyvyyden ja geologian
osalta Geologian kuvaajana on kaytetty valuma-alueen turvemaan osuutta (or
gaamnen= valuma-alueesta yli 25 % turvemaata) (Koskenmemi & Hamalamen
2002) Kayttaen arvioitua keslusyvyytta ja geologiaa tekojarvet sijoittmsivat kuu
teen tyyppim

Lokkaaja Porifipahtaa lukuun ottamatta tekojarvet sijoittuvat alle 200 metnn
korkeudelle Kalldupitoisia alueita Suomessa on hyvin vahan, suurm osa tekojar
vista luoluttuu geologialtaan orgaamseen luokkaan, mikali sen mittana pidetaan
valuma-alueen yli 25 % turvemaan osuutta A-jatjestelmassa tekojarvia erottavik
si telujoiksi jaavatlun lahmna koko ja keslusyvyys

Pakoifislin ja valinnaislin tekijöihin jakautuvassa B-järjestelmässä on enem
män kuvaajia, jotka ovat vapaasti määriteltävissä. Tästä johtuen kuvaajat ovat pa
remmin sovellettavissa Suomeen. Vastausten mukaan asiantuntijat kokivat B-jär
jestelmän vahnnaiset tyypittelytekijät varsin merkittäviksi tekojärvien veden laa
tuun vaikuttaviksi tekijöiksi. Pakoffisista tekijöistä merkittäväksi koetaan geolo
gia Muiksi tekojarvien veden laatuun vaikuttaviksi tekijoiksi maimtaan jaapeit
teen kesto ja tilavuus, joffle löytyvät kuitenkin vastaavat tekijät tyypittelytekijöi
den joukosta (jääpeitteen kesto = sijainti tai avovesikauden pituus, ifiavuus =

pinta-ala x kesldsyvyys).
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Tämän hetkisen näkemyksen mukaan A-järjestelmä on sellaisenaan soveltu
maton Suomen järvien ja tekojärvien tyypittelyyn, eikä sitä tulla käyttämään. B
järjestelmän tekijöiden merkittävyyttä ja käytettävyyttä testataan edelleen. Tavoit
teena on erotella erilaiset järvet toisistaan, mutta samalla luoda käytännön työn
kannalta mielekäs määrä tyyppejä niin, että raja-arvojen määritteleminen kunkin
tyypin biologisille laatutekijöille ei muodostu työmääränä suhteettoman suureksi
(Vuoristo 2002).

3.4 Vertailuolojen määrittäminen ja ekologisen tilan
arviointi

3.4.1 Tekojärvien vertailuvesistöt

Tilan määrittämiseksi kullekin luodulle pintavesimuodostumatyypille määritetään
erinomaista ekologista tilaa edustavat hydrologis-morfologiset, fysikaalis-kemial
liset ja biologiset vertailuolot, joihin muiden vesimuodostumien tilaa verrataan
laatutekijöiden avulla. Nämä vertailuolot voivat perustua vertailualueisän ja/tai
mallintamiseen tai asiantuntija-arvioihin. Tavoiteifiana vesimuodostumifia on vä
hintään hyvä ekologinen tila.

Keinotekoisän ja voimakkaasti muutettuihin pintavesimuodostumän sovel
letaan samoja laatutekijöitä kuin pintavesijaotteluryhmään, jonka mukaan ne on
tyypitelty. Fysikaalis-kemiallisella tilalla on samat vaatimukset kuin luonnontilai
silla vesistöillä, mutta vertailuoloina on paras mahdollinen ekologinen potentiaali
ja tavoitetilana hyvä ekologinen potentiaali (direktiivin ifite II).

Yksittäiselle tekojärvelle tulisi siis löytää vertailuolot tyyppän kuuluvien jär
vien joukosta. Vertailujärven tulisi muistuttaa valuma-alueeltaan ja hydrologial
taan sekä veden laadullisilta ominaisuuksiltaan tekojärveä. Vertailujärvi voi käy
tännössä olla myös voimakkaasti muutettu vesimuodostuma.

Asiantuntijakyselyn mukaan tekojärville saattaa olla vaikeaa löytää vertailu
oloja. Perusteluita tähän oli annettu vähän. 11 tekojärven vastauslomakkeessa
kysymykseen oli jätetty vastaamatta tai vastauksena oli en osaa sanoa (Hautaperä,
Heinäselkä, Hirvijärvi, Kuonanjärvi, Kyrkösjärvi, Läkapuro, Patana, Settijärvi,
Varpula, Venetjoki, Vissavesi) kuuden tekojärven (Iso-Juurikka, Juottaan tekojär
vi, Kalajärvi, Kivi- ja Levalampi, Korpinen, Maarian allas) osalta vastauksena oli,
että vertailujärvi on mahdoifista löytää ja neljän osalta (Haapajärvi, Kortteinen,
Päpsjärvi, Pitkämö), että vertailujärveä ei ole löydettävissä.

Sopivaksi vertailuvesistöksi ehdotettiin muun muassa toista (säännöstelemä
töntä) tekojärveä (Maarian allas, Kyrkösjärvi) ja tyypittelyn mukaista järveä. Poh
janmaan pienille tekojärvffle ja Porffipahdalle uskottiin vertailuvesistön löytyvän
luonnonvesistä. Vertailuvesistöksi ehdotettiin myös samalla ilmastovyöhykkeellä
olevaa, säännösteltyä luonnonjärveä, jonka valuma-alue on rinnastettavissa geo
logisesti ja hydrologisesti. Vertailujärven löytymiseen vaikuttavana tekijänä pi
detifin myös käytettäviä luokittelutekijöitä, kalaston koostumusta, kasvifiisuutta
ja pohjan laatua,

Vaikka vertailuvesistön löytymistä pidetään vaikeahkona, esimerkiksi Poh
janmaan tekojärvet eivät kuitenkaan veden laadultaan tai ominaispiirteiltään vält
tämättä poikkea sijaintialueensa muista järvistä. Pohjanmaan vesivarojen koko
naissuunnitelmissa ja ympäristön tilaa arvioivissa teoksessa (Oulun vesipiirin ve
sitoimisto 1977: 8; Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus 1997: 78) on todettu Poh
janmaan pohjoisosan järvien olevan pääasiassa matalia, ifiavuudeltaan pieniä ja
kärsivän happiongelmista.
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3 4 2 Ekologisen tilan arviointi

Pintavesien tila arvioidaan ja luokitellaan ekologisen tai fysikaalis-kemiaifisen ti
lan perusteella sen mukaan, kumpi näistä on huonompi. Ekologinen tila arvioi
daan biologisten laatutekijöiden perusteella (taulukko 11). Hydrologis-morfologi
sffle ja fysikaalis-kemiallisffle laatutekijöffle on määritelty arvot ainoastaan erin
omaisessa luokassa. Hyvässä ja tyydyttävässä luokassa arvot määritellään biolo
gisten tekijöiden kautta: “vaffitsevat olot eivät haittaa edellä yksilöityjen biologis
ten laatutekijoiden saavuttamista” Ekologinen tila ja potenhaali jaetaan viiteen
luokkaan erinomainen! paras mahdollinen, hyva, tyydyttava, valttava ja huono
(direktilvin ifite V).

Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien vertailuve
sistöissä on otettava huomioon käytön aiheuttamat hydrologis-morfologiset muu
tokset. Paras mahdollinen ekologinen potentiaali määritetään biologisten laatute
kijöiden osalta tilaksi, jossa näiden arvot vastaavat mahdoifisimman hyvin lähin
na vastaavan pintaves;muodostuman arvoja, ottaen kuitenkin huomioon (amoas
taan) keinotekoisista tai voimakkaasti muutetuista ominaispilrteistä johtuvat fyy
siset olosuhteet. Hydrologis-morfologisisten olosuhteiden osalta puolestaan pa
ras mahdoifinen ekologinen potentiaali tarkoittaa tilaa, joka on saavutettavissa,
kun on huomattavissa ainoastaan sellaisia muutetuista ominaispilrteistä johtuvia
vaikutuksia, jotka ovat jäljellä, kun on toteutettu kaikki lieventävät toimenpiteet.
Tässä on korostettu ekologista jatkumoa ja lisääntymisalueiden merkitystä.

Hyva ekologinen potentiaah poikkeaa parhaasta mahdollisesta ekologisesta
potentiaalista vain hevasti Verrattuna parhaaseen mahdolliseen ekologiseen po
tentiaahun hyvassa ekologisessa potentiaalissa hyvaksytaan vahaisia muutoksia
biologisten laatutekijöiden arvoissa. Toisaalta hyvä ekologinen potentiaali voi olla
hyvää ekologista tilaa huomattavasti vaatimattomampi ifiataso. Keinotekoisissa
tai voimakkaasti muutetuissa vesimuodostumissa ifiatavoitteet määritetään tapaus
kohtaisesti ja ne voivat olla huomattavasti alhaisemmat kuin luonnonfilaisissa ve
simuodostumissa.

Tekojärvifiä kalaistutukset ovat yleisiä jaluontainenkin kalakanta saattaa vaih
della suuresti vuosien valilla Eras direkbiwn tulkinta onkin, etta kaikkia b;ologi
sia laatutekijöitä ei tarvitse arvioida luokittelussa, vaan voidaan valita tilaa kuvaa
vimmat ja jättää esimerkiksi luontaisesti vaihtelevat laatutekijät arvioimatta.

Patojen sulkemifia tekojärvillä ekologinen jatkumo saattaa olla vaikeasti ta
voitettavissa. Useat tekojärvet kuuluvat vesistöön, jossa sijaitsee useampia patoja
ylä- ja/tai alajuoksun suuntaan itse tekojärvestä. Ekologisen jatkumon saavutta
minen edellyttäisi silloin kalaportaita useimpiin patoihin.

Taulukko II. Biologiset laatutekijät ja tarkasteltavat kuvaajat (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/6OIEY).

Biologinen Koostumus Runsaussuhteet Biomassa Ikärakenne Leväkukinnat
laatutekijä

Kasviplankton x x x x
Vesikasvillisuus- x x
makrofyytit- fytobenthos
Pohjaeläimistö x x
Kalasto x x x
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Kuormituksesta johtuvaa huonoa veden laatua ei katsota vesistöön kohdis
tuvaksi fyysiseksi paineeksi. Tekojärvien veden laatuun vaikuttaa suuresti pohjan
laatu sisäisen kuormituksen kautta. Tätä voidaan tietyin perustein pitää tekojär
ven tilaan vaikuttavana fyysisenä paineena, jolloin ne voidaan ottaa huomioon
määrfteftäessä fysikaalis-kemiallista tilaa. Vesistöissä, joihin kohdistuu sekä fyysi
siä paineita että kuormitusta, haasteena on erottaa eri paineiden vaikutukset toi
sistaan ja arvioida, kuinka fyysinen paine vaikuttaa vesistön itsepuhdistumisky
kyyn ja kykyyn sietää ravinnekuormitusta.

Osa tekojärvffle asetetuista ifiatavoitteista tukee vesipolifiikan puitedirektii
ym veden laadulle ja ekologiselle tilalle asettamia tavoitteita, joissa mainitaan muun
muassa happamoitumistilanne sekä kasviifisuuden, kalaston ja pohjaeläimistön
koostumus (direktiivin liite V). Direktilvin painottamaan rantavyöhykkeen tilaan,
kasvillisuuteen ja kalojen lisääntymiseen tekojärvien kunnostustoimenpiteissä ei
ole varsinaisesti kiinnitetty huomiota. Rantavyöhykkeen kunnostus on nähty pää
asiassa virkistyskäyttöä parantavana toimintana. Monet ekologisista ongelmista
koskettavat kuitenkin rantavyöhykettä.

3.5 Nimeäminen voimakkaasti muutetuksi tai
keinotekoiseksi

3.5.! Voimakkaasti muutetut ja keinotekoiset vesimuodostumat

Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen pintavesimuodostumien määritelmä
on direktiivissä hieman ristiritainen. Keinotekoiset vesimuodostumat määritel
lään ihmisen rakentamiksi pintavesimuodostumiksi (direkffivin 2 artiida). Sellai
siksi voidaan lukea muun muassa kanavat, tekojärvet, ruoppausaltaat, kaivos- ja
satama- sekä telakka-altaat. Toisaalta direkfiivi toteaa jäsenvaifioiden voivan ni
metä vesimuodostuman keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi seuraavien
kriteerien täyttyessä (direkifivin 4 artikia):
O Muodostuman hydrologismorfologisten ominaisuuksien muutoksista, jot

ka olisivat tarpeen hyvän ekologisen ifian saavuttamiseksi, aiheutuisi mer
kittäviä haitaffisia vaikutuksia

O ympäristöön laajemmin
O vesulikenteeseen, satamatoiminnan mukaan lukien tai vesien virkistyskäyt

töön
O toimintoihin, joita varten vettä varastoidaan
O vedensäännöstelyyn, tulvasuojeluun tai maankuivatukseen
O muihin kestävän kehityksen mukaisiin toimiin
O Muutettujen ominaispiirteiden tuomaa hyötyä ei voida saavuttaa muilla

ympäristön kannalta paremmilla keinoilla

Vesimuodostuma voidaan siis nimetä voimakkaasti muutetuksi vain, jos fyy
siset muutokset ovat niin voimakkaita, että niiden seurauksena yhden tai useam
man biologisen laatutekijän tila on heikentynyt hyvää huonommaksi, eikä hyvää
ekologista tilaa ole mahdollista saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Mahdollisesti
voimakkaasti muutetun pintavesimuodostuman tila täytyy siis ensin todeta kor
keintaan tyydyttäväksi. Koska ekologisen luokittelun perustana oleva biologinen
aineisto on osaksi puutteeffista, eivätkä tyypittely-jaluokittelujärjestelmät ole vielä
valmiit, tehdään nimeäminen luultavasti tekemään kaksivaiheisesfi. Alustava ni
meäminen tapahtuisi vuoden 2004 loppuun mennessä. Fysikaalis-kemiallisten te
kijöiden osalta voimakkaasti muutetuilla vesimuodostumilla on samat raja-arvot
kuin samaan tyyppin kuuluvifia luonnonifiaisifia vesimuodostumilla, eli niiden
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täytyy vastata täysin tai lähes häirlintymättömiä olosuhteita. Tästä voidaan kui
tenkin poiketa, jos fyysiset muutokset vaikuttavat esimerkiksi vesistön ravintei
den sietokykyyn.

Keinotekoiset pintavesimuodostumat voidaan tunmstaa ja mmeta suoraan
keinotekoisiksi pintavesimuodostumiksi, jolloin tavoiteifian muodostaa hyvä eko
loginen potentiaali (Guidance document on identification...). Direkifivi edellyttää
vesienhoitoalueffle laadittujen hoitosuunnitelmien tarkistamista joka kuudes vuosi
(direkifivin artikla 13) (Anonymus 2002). Kuten jo aiemmin on käynyt ilmi teko-
järvien ominaispiirteissä on suuria eroja ja raja tekojärven ja muutetun järven
valilla on osin epamaarainen Siksi ikaantymisen myota tekojarvien muuttuessa
mahdoffisesfi yhä “luonnoffisemmiksi”, niffle on mahdollista asettaa tilatavoit
teeksi hyva ekologinen tila Taustalla on ajatus, etta tekojarvi voi muuttua jarveksi
ajan kuluessa ja ekologisen tilan parantuessa Tasta on esimerkkma 1688-luvulla
perustettu Kotilammin tekojärvi, jota ei ole mainittu esimerkiksi Vogtin (1971,1976,
1978) ja Muofialan (1976) julkaisuissa, ja jota pidetään lähes luonnonifiaisena jär
venä (Savea-Nukala 1997).

Tässä työssä on pidetty perusteltuna ja tarpeeffisena soveltaa säännöstellyffle
järvffle kehitettyjä alustavia nimeämiskriteerejä ja arvioida, kuinka moni tekojär
vistä täyttää nämä kriteerit.

35 2 Voimakkaasti muutettujen jarvien nimeamisprosessi
tekojärville sovellettuna

Tässä työssä on noudatettu säännöstellyffle ja säännöstelemättömille järvffle kehi
tettyä alustavaa nimeämismenetelmää sekä kriteerejä että raja-arvoja (Marttunen et
al. 2002). Menetelmässä on päädytty käyttämään kolmea vedenkorkeusmiifaria:
Vedenkorkeuden alenema talvella (m):
O Jaatymispaivan vedenkorkeuden ja jaapeitteisen kauden mimmivedenkor

keuden valinen erotus (HWjaaaika — NWjaaaika)

Kevattulvan suuruus (m)
O Jäänlähtöpäivää edeltävän kahden viikon ja jäänlähtöpäivää seuraavan

kuukauden välisen jakson ylimmän vedenkorkeuden ja avovesikauden me
diaanivedenkorkeuden välinen erotus (Tulvamittari MHWj1p-2vko->lkk -

MW5lkasvukausi).

Jäätyvän vyöhykkeen osuus tuottavasta (%):
O Jaatyvan vyohykkeen osuus (tuottavan vyohykkeen syvyys —

(W5lkasvukausi — W6 2) + (0,9*jaanpaksuus))

Vesistön luonne sekä järven sijainti vesistössä vaikuttavat luonnonifiaisten
järvien vedenkorkeuden vaihteluun. Luonnontilaisfflejärvffle tehdyn ominaispilr
retarkastelun mukaan yläpuolisen vesistön järvisyysprosentti korreloi eniten ve
denkorkeuden vaihtelun kanssa (Marttunen et al. 2002). Tämän vuoksi nimeämis
prosessissa järvet on jaettu yläpuolisen vesistön järvisyysprosenfin mukaan kol
meen tyyppiln, joffle on määritetty toisistaan hieman poikkeavat raja-arvot eri
mittareffle. Tekojärvistä viisi sijoittuu järvisyydeltään 10-20 % luokkaan ja loput
alle 10 % luokkaan.

Nimeämisprosessi on jaettu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa
erotetaan toisistaan vedenkorkeuden vaihtelultaan luonnonmukaisia muistutta
vat järvet sekä vedenkorkeuden vaihtelultaan luonnonmukaisista poikkeavat jär
vet kahden kriteerin avulla. Säännöstelemättömien järvien vedenkorkeuden vaih
telun ääriarvot eli kriteerien raja-arvot eri tyypeile on kerrottu taulukossa 12. En
simmäisen vaiheen tulokset on koottu taulukkoon 13.
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Taulukko 12. Ensimmäisen vaiheen säännöstelemättömien järvien vedenkorkeuden vaihtelun ääriarvot eli kriteerien raja-
arvot. Mikäli tekojärvi alittaa (kevättulvan suuruus) tai ylittää (talvialenema) yhdenkin kriteerin raja-arvon, se siirtyy tar
kastelussa toiseen vaiheeseen.

Yläpuolisen valuma-alueen järvisyys (%) Vedenkorkeuden alenema talvella(m) Kevättulvan suuruus(m)

Alle 10% > 0,4 <0,5
10-20% > 0,6 <0,2
Yli 20% > 0,3 <0,1

Taulukko 13. Ensimmäisen vaiheen kriteerien raja-arvojen tarkastelu tekojärvien osalta. Tekojärvet, joiden nykytilan arvot
ylittävät (kevättulva) tai alittavat (vedenkorkeuden alenema) kriteerien raja-arvot, ovat korostettu.

Yläpuolisen valuma-alueen Kevättulvan suuruus Vedenkorkeuden alenema Täyttyneiden kriteerien
järvisyys (%) (m) talvella (m) määrä (kpl)

Alle 10%
Haapajärvi lAS 0,23
Hautaperän allas 0,43 8,62 2
Hirvijärvi 0J9 Z3 2
Iso-juurikka 0,08 ,3,2 2
Juottaan tekojärvi 19 1,55 2
Kalajärvi G21 3,38 2
Kivi-jaLevalampi 0,37 1,12 2
Korpinen 1,10 237 2
Kortteinen 0,3[ 2
Kuonanjärvi 03Ö 1,27 2
Kyrkösjärvi ‘0,00 ‘1,31 2
Liikapuro 0,2 0,81 2
Maarian allas 0,40 0,81 2
Patana 0,41 6,19 2
Piipsjärvi 0,52 0,09 0
Pitkämö 0,24 32 2
Setti järvi 028 1,39 2
Uljua 0,33 6,05 2
Varpulan allas 020 1,94 2
10-20%
Heinäselkä 0,17’ 2,6 2
Lokka -0fl ‘2J4 2
Porttipahta -liS 2,27 2
Venetjoentekojärvi liS 2,30 2
Vissavesi 0J4 2,08 2

Tekojärvistä ainoastaan Pilpsjärven vedenkorkeuden vaihtelu ei kummankaan
kriteerin osalta poikkea saman ryhmän säännöstelemättömien järvien vedenkor
keuden vaihtelusta ja jää ainoana pois seuraavan vaiheen tarkastelusta. Haapajär
ven arvot poikkeavat kevättulvan suuruuden osalta säännöstelemättömien järvi
en arvoista. Kaikkien muiden tekojärvien arvot poikkeavat kummankin kriteerin
osalta. Ne tekojärvet, joiden saamat mittariarvot poikkeavat säännöstelemättömi
en järvien arvoista jommankumman mittarin osalta, siirtyvät nimeämisprosessin
toiseen vaiheeseen.

Nimeämisprosessin toisessa vaiheessa on tarkasteltu säännöstelyn aiheutta
maa muutosta verrattuna luonnonmukaiseen ifiaan edellä esitetyistä mittareista
kevättulvan suuruuden osalta. Luonnonmukaista vedenkorkeuden vaihtelua on
arvioitu säännöstelyä edeltävän vedenkorkeuden havaintosarjan, palautuslaskel
mien, saman tyyppisen vertailujärven tai mallintamisen avulla. Talvialenemalle ja
jäätyvän vyöhykkeen osuudelle on määritetty asiantunfija-arvioina kullekin kri
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teerffle kaksi eri raja-arvoa, tiukempi, jolloin enemmän järviä luokittuu voimak
kaasti muutetuksi ja väljempi, jolloin vähemmän järviä luokittuu voimakkaasti
muutetuksi (Marttunen et al. 2002).

Tekojärvien osalta tällaisen säännöstelyn aiheuttaman muutoksen kuvaami
nen ei ole mahdollista. Sen sijaan säännöstelyn aiheuttaman paineen voimakkuufta
on kevättulvan suuruuden osalta arvioitu vertaamalla tekojärvien saamia arvoja
luonnontilaisten järvien keskimääräislln arvoihin. Luonnontilaiset järvet on jaet
tu järvisyysprosentin mukaisesti <10 % ja 10-20 % ryhmiin. Ryhmiin kuuluvien
järvien arvoista on otettu keskiarvo. Mikäli tekojärven kevättulvan suuruus on =

33 % tästä arvosta, kriteeri laukeaa ja tulvan suuruus poikkeaa suuresti luonnonti
laisista. Talvialenemanjajäätyvän vyöhykkeen osuuden osalta on käytetty samoja
asiantuntija-arvioita kuin säännöstellyifiä järvifiä (Marttunen 2002). Muita mah
doifisia vertailukohteita tekojärvffle olisivat tietyiltä ominaispiirteiltään samankal
taiset luonnonjärvet tai alustavasti voimakkaasti muutetuiksi nimettyjen säännös
teltyjen järvien arvojen vaihteluväli.

Taulukko 14. Raja-arvot kriteerien osalta tiukemman ja väljemmän tarkastelun mukaan. Kevättulvan suuruuden raja-arvot
ovat 33 % luonnontilaisten järvien keskiarvosta. Ne on laskettu erikseen yläpuolisen valuma-alueen järvisyyden mukaan.

Yläpuolisen valuma-alueen Kevättulvan suuruus Vedenkorkeuden alenema jäätyneen vyöhykkeen
järvisyys (%) (m) talvella (m) osuus tuottavasta (%)

< 10 % 0,29 1,5 3,0 66 99
10-20% 0,12

Taulukko 15. Toisen vaiheen kriteerien raja-arvojen tarkastelu tekojärvien osalta. Tekojärvet, joiden arvot laukaisevat määri
tetyt raja-arvot ovat lihavoitu (tiukemmasta raja-arvosta laukeavat) ja huomioitu (väljemmistä raja-arvoista laukeavat).

Yläpuolisen valuma-alueen Kevättulvan suuruus Vedenkorkeuden alenema Jäätyneen vyöhykkeenosuus
järvisyys (%) (m) talvella (m) tuottavasta (%)

Alle 10%
Haapajärvi 0,45 0,23 38,45
Hautaperän allas 0,43 2, 32
Hirvijärvi 2,13 76,13
Iso-Juurikka :‘%2 O2
Juottaan tekojärvi 1,55 423.
Kalajärvi 3,38 93,26
Kivi- ja Levalampi 1,12 41,19
Korpinen O,lfI, 2,37 126,49
Kortteinen 0,31 1,17 81,90
Kuonanjärvi 0,30 1,27 98,20
Kyrkösjärvi 1,31 44,76
Liikapuro 0,81 34,48
Maarian allas 1 0,81 0
Patana 1 41
Pitkämö 60,38
Settijärvi l,5v 73,18
Uljua 0,33 4O5: IØSM
Varpulan allas 1,94 81,29
10-20%
Heinäselkä n 2,66 86,74
Lokka 2,14 70,24
Porttipahta 2,27 84,30
Venetjoentekojärvi 0,15 2,30 97,18
Vissavesi 0,14 2,08 86,28
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Toisessa vaiheessa käytettiin kolmea kriteeriä (Marttunen et al. 2002). Mikäli
tekojärven saamat arvot ylittävät (keväifulvan suuruus) tai auttavat (vedenkorke
uden alenema talvella, jäätyneen vyöhykkeen syvyys) kriteerien raja-arvot ja myös
muut fyysiset muutokset ovat vähäisiä, voidaan tekojärveä pitää lievästi muutet
tuna fyysisesti. Mittarit ja raja- arvot on lueteltu taulukossa 14. Toisen vaiheen
tulokset on koottu taulukkoon 15.

Maarian altaalla jäätyvän vyöhykkeen osuus tuottavasta vyöhykkeestä jää
nollaksi. Tämä johtuu siltä, että helmikuun vedenkorkeus on ylempänä kuin ke
sän keskivedenkorkeus. Vedenhanldntaan perustetun järven vedenkorkeuden
vuosittainen rytmi poikkeaa perinteisen säännöstellyn järven rytmistä.

Kolmella tekojärvellä, Haapajärvellä, Kivi-ja Levalammella ja Maarian altaal
la, yksikään nimeämiskriteerin raja-arvo ei laukea. Tarkastelun mukaan säännös
tely ei aiheuta näillä tekojärvillä niin suurta fyysistä painetta, että ne tulisi nimetä
voimakkaasti muutetuksi tai keinotekoiseksi.

Iso-Juurikan tekojärvellä kaikkien kriteerien raja-arvot täyttyvät myös väl
jempien arvojen osalta. Tarkastelun mukaan tämä tarkoittaa sitä, että alustavasti
järviä nimettäessä tekojärvi luokittuisi voimakkaasti muutetuiksi. Seitsemällä te
kojärvellä täyttyy kaksi kriteeriä kolmesta myös väljemmifiä arvoilla. Suurten vuo
sivaihtelun tekojärvifiä, kuten Hautaperällä, Patanalla ja Uljualla, jotka vedenkor
keuden talvisen aleneman ja jäätyvän vyöhykkeen osuuden perusteella luokittui
sivat voimakkaasti muutetuiksi, kevättulvan suuruus on lähes puolet vastaavan
järvisyysprosentin omaavien luonnontilaisten järvien kevättulvasta. Huonoin Ii
lanne kevättulvan osalta on Lokalla ja Porttipahdalla.

3.5.3 Nimeämisprosessin soveltuvuus tekojärville

Fyysisten paineiden vaikutus otetaan huomioon vesimuodostumien tilaa arvioi
dessa. Samoin direkifivi antaa mahdoifisuuden ottaa huomioon luonnonolosuh
teista johtuvat poikkeamat tai vilvästymät vesimuodostumien tilan parantamis
toimenpiteissä. Osa tekojärvistä olisi perusteltua nimetä suoraan keinotekoisiksi
vesimuodostumiksi, joiden ifiatavoitteena on hyvä ekologinen potentiaali. Fysi
kaalis-kemialliset ja biologiset ifiatavoitteet ovat samat keinotekoisille ja voimak
kaasti muutetuille vesimuodostumffle. Näin ollen esimerkiksi parantamistoimen
piteiden ja seurannan kannalta on sama nimetäänkö nämä tekojärvet keinotekoi
siksi vai voimakkaasti muutetuiksi.

Osa tekojärvistä on kuitenkin entisiä järviä. Näiden tekojärvien suuren eri
laisuuden vuoksi osan kohdalla tulisi pohtia nimeämisprosessin läpikäyntiä. Te
kojärvien veden laatua ja biologista tilaa tulisi verrata fyysisen paineen eli sään
nöstelyn voimakkuuteenja selvittää säännöstelyn ja muiden paineiden, kuten si
säisen ja ulkoisen kuormituksen, vaikutusta tilaan. Tekojärvet eroavat järvistä eni
ten pohjan ja rantavyöhykkeen laadun suhteen ja tämä erilaisuus olisi otettava
huomioon määritettäessä tekojärvile tavoiteltavaa biologista tilaa. Muut fyysiset
paineet kuin säännöstely, kuten esimerkiksi maapadot, saattavat aiheuttaa suu
remman fyysisen paineen tekojärvien ekologiselle tilalle. Esimerkiksi Settijärvel
lä, Kalajärvellä ja Kyrkösjärvellä padotun rantaviivan osuus on suuri. Tämä saat
taa estää rantavyöhykkeen sekä kasviifisuuden, pohjaeläimistön ja kalaston nor
maalin kehittymisen. Nykyiset nimeämiskriteerit sopivat parhaiten ryhmien Ilja
III mineraalipohjaisffle tekojärville. Nämä tekijät olisi otettava huomioon myös
nimeämiskriteerejä ja raja-arvoja kehitettäessä.

Samoin edelleen pohdittavaksi järvien nimeämisprosessissa jää, kuinka mo
nen mittarin suhteen järven on poikettava luonnonfilaisesta, että se siirtyy seu
raavaan vaiheeseen tai nimetään alustavasti voimakkaasti muutetuksi.
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JOlftOpäätökset ja uIevaisuudcn
painOpisteaIuee
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4 1 Yhteenveto ja johtopaatokset

Tekojärvien ominaispiirteetja nykytila

Tekojarvi-ryhma kasiifaa joukon erilaisia vesimuodostumia, jotka eroavat toisis
taan perustustavan, kayttotavoitteiden, vedenkorkeuden vaihtelun ja nylcytilan
perusteella Pohjanmaan tekojarvet eivat eroa suuresti toisistaan ominaispurte;
den perusteella Tekojarvet ovat paaas;assa piema ja mataha ja ne on perustettu
verrattaen so;sffle alueille Veden laadultaan ne ovat dystrofisia Pohjanmaan te-
kojarvista voidaan erottaa pohjan laadultaan mmeraahsemmatja syvemmat teko-
jarvet, joissa myos vedenkorkeuden vaihtelu on suurempaa (Heinaselka, Kalajar
vi, Patana, Uljuaja Iso-Juunkka, Hautaperaja Pitkamo) Lokka ja Portbpahta erot-
tuvat muista tekojarvista pohjoisen sijainmn, suuren koon seka ohgotrofisen luon
teensa johdosta Maanan allas erottuu etelaisen sijainnin, vahaisen vedenkorkeu
den vaihtelun, mineraalipohjaisuuden ja korkeiden van- ja kokona;sfosfor;p;to;
suuksien vuoksi Tekojarvet eroavat luonnonjarvista mm pohjan laadunja ranta-
vyohykkeen osalta, esimerkiksi kasvilhsuusvyohykkeet ovat nkkonaisemp;a kuin
luonnonjarvissa

Vesipohtiikan pu;tedirekti;v; velvo;ttaa jasenvaltiot tyypittelemaan pintave
s;muodostumansa Tyypittelyn tavoitteena on erotella ves;muodostumat ommais
purteidensa mukaan niin, etta tyypille ominaiset biologiset vertailuolot ja vesi-
muodostuman ekologinen tila voidaan maantella luotettavasti D;rektiiv; maarit-
taa tyypittelyyn kaksi vaihtoehtoista tyypittelyjarjestelmaa kullekin pmtavesija
otteluryhmalle Vaikka tekojarven eroavat luonnonjarvista, niille olisi loydyttava
vastaava luonnonjarvityyppi nykyisesta B-jaijestelntaan perustuvasta tyypittelysta

Tekojärvien suurimpina ongelmina pidetään talven aihaisia happipitoisuuk
sia, aihaista nakosyvyytta, vedenkorkeuden ei-luonnonmukaista vaihtelua seka
kalastuspaikkojen puutetta Viimeisen kymmenen vuoden aikana virkistyskaytol
listen toimintojen merkitys on lisaantynyt tekojarvifia Tasta huolimatta muun
muassa rantautumispaikkoja ja yleisia uimarantoja on verrattain vahan Samoin
tekojarvilla tehdyt kunnostustoimenpiteet ovat olleet varsin vahaisia Turvelaut
tojen poisto, kalaistutukset ja rantautumismahdoifisuuksien parantaminen ovat
menetelmia, joita on kaytetty useammalla tekojarvella Tekojarvien sijoittummen
paaosin alueille, jossa jarvien kokonaismaara on piem nostaa niiden merlutysta
alueellisesti

Paineiden tunrnstaminen

Tekojärvet eroavat toisistaan suuresti vedenkorkeuden vaihtelun osalta. Pienintä
vuosivaihtelu on vedenhanluntaan tarkoitetuissa tekojarvissa, kuten Pupsjarves
saja Haapajarvellaja suurinta Pohjanmaan tulvasuojeluun rakennetuissa tekojar
vissa, kuten Patanalla, Uljuassa ja Hautaperassa Vedenkorkeuden vaihtelu on usein
huomattavasti suurempaa ja epäsäännöllisempää kuin luonnonjärvissä. Useiden
tekojärvien säännöstelyssä on tapahtunut muutoksia 1990-luvulla. Säännöstely on
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useissa tekojärvissä huomattavasti luvissa määriteltyä lievempää, seitsemällä te
kojärvellä alle puolet luvanvaraisesta. Tähän on voinut vaikuttaa muun muassa
käyttötavoitteiden muuttuminen ja hydrologisten ennustemallien kehittyminen.
Mulla tekojärviln kohdistuvia fyysisiä paineita ovat eri tyyppiset patorakennel
mat. Padon rajaama rantavyöhyke on usein luonnonrantoja jyrkempi ja kasviton.

Tekojärvien perustamistapa ja ‘keinotekoisuusaste’ ei välttämättä kerro nii
den veden laaduffisesta tilasta, johon vaikuttavat myös ulkoinen kuormitusja sään
nöstelykäytäntö. Säännöstelyn lisäksi tekojärviin kohdistuu vähän muita ulkoisia
paineita, kuten pistekuormitusta. Suurimmat ulkoiset paineet aiheutuvat maa- ja
metsätalouden aiheuttamasta hajakuormituksesta. Paineiden vaikutuksen arvioin
tia vaikeuttaa se, että ulkoisten paineiden aiheuttamien ongelmien erottaminen
sisäisistä on vaikeaa (ulkoinen ja sisäinen kuormitus).

Vertailuvesistöt ja tilan luokittelu

Vesistöjen tilan määrittämiseksi kullekin luodulle pintavesimuodostumatyypffle
määritetään erinomaista ekologista tilaa edustavat hydrologis-morfologiset, fysi
kaalis-kemialliset ja biologiset vertailuolot, joihin muiden vesimuodostumien 6-
laa verrataan laatutekijöiden avulla. Tekojärvien vertailujärvet tulevat B-tyypitte
lyjäijestelmän mukaisista ryhmistä. Vertailuvesistöt voivat olla luonnonifiaisia järviä
tai säännösteltyjä järviä. Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesistöjen
luokittelussa ei mahdoffisesti tarvitse käyttää kaikkia biologisia laatutekijöitä, mi
käli jonkun laatutekijän suuri luontainen vaihtelu alentaa sen arvoa indikaattori
na. Tekojärvien kannalta tämä on hyvä, koska äkillistä vaihtelua biologisissa laatu
tekijöissä saattaa tapahtua. Riittävän pitkällä vaihteluvälillä kalastoa ja pohjaeläi
miä voidaan käyttää tekojärvien luokittelussa.

Osalla tekojärvistä käyttötavoitteet ovat muuttuneet tai niiden merkitys on
pieni. Tämä antaa mahdollisuuden toteuttaa ekologista tilaa parantavia kunnos
tustoimenpiteitä, mikäli tila luokittuu hyvää huonommaksi. Mietittäessä nimeä
misperusteita tai ekologisen tilan parantamista direktiivi edustaa parasta vesien
suojelullista käytäntöä. Taloudellisesti järkevien ja vesistöä kokonaisuudessaan
käsittelevien kunnostustoimenpiteiden kartoittaminen on kuitenkin tärkeää. Osa
direktiivin vaatimista tekijöistä, kuten täydeifisen ekologisen jatkumon turvaami
nen, saattaisi lisätä kalatautien leviämisen riskiä ja aiheuttaa lisäksi haittaa pien
ten tekojärvien varsinaiselle käytölle. Lisäksi se olisi vaikeasti toteutettavissa vä
häisen virtaaman omaavissa vesistöissä.

Nimeäminen voimakkaasti muutetuksi tai keinotekoiseksi

Tekojärvet eroavat järvistä eniten pohjan ja rantavyöhykkeen laadun ja tilan suh
teen. Tämä on otettava huomioon määritettäessä tekojärville tavoiteltavaa biolo
gista ja fysikaalis-kemiallista tilaa. Tekojärvien erilaisten perustamistapojen vuok
si tulisi pohtia voimakkaasti muutettujen järvien tunnistamiseen ja nimeämiseen
kehitetyn alustavan nimeämismenetelmän soveltamista ja läpikäyntiä, jolloin te
kojärvet voitaisiin nimetä luonnontilaisiksi, voimakkaasti muutetuiksi tai keinote
koisiksi. Osa tekojärvistä on entisiä järviä, joiden fyysiset ominaispilrteet eivät
välttämättä eroa ratkaisevasti luonnonjärvistä. Osa kuivalle maalle perustetuista
tekojärvistä olisi ehkä perusteltua nimetä suoraan keinotekoisiksi vesimuodostu
miksi, joiden ifiatavoitteena on hyvä ekologinen potentiaali.

Säännösteltyjen järvien tilaa kuvaamaan keMtetyt mittarit eivät sellaisenaan
kuvaa tekojärvien tilaa, johtuen esimerkiksi pohjan ja rantojen erilaisesta materi
aalista ja kalaston ja kasvillisuuden erilaisuudesta. Esimerkiksi vedenkorkeuden
vaihtelultaan samankaltaiset, mutta ominaispärteiltään hyvin erilaiset Lokka ja
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Porifipahta saivat ekologista tilaa kuvaavissa näkökulmakuvissa samankaltaisia
arvoja. Tekojärviä pidetään kuitenkin ekologiselta ifialtaan erilaisina. Mittarien
soveltuvuutta ja merkittavyytta tulisi testata biologisen ameiston avulla

4 2 Olemassa oleva aineisto ja direktiwin tietotarve

Koostetaulukko olemassa olevista aineistoista

Direktilvin täytäntöönpanon edellyttämän (muun muassa vesimuodostuman tyy
pillelyynja luolutteluun liittyen) olemassa olevan tutkimusaine;ston maaraja laa
tu, kayttokelpo;suus ja nittavyys tekojarvien osalta on vaihtelevaa Tekojarvien
valuma-alueista seka fyysisista ominaispurteista on tietoja suhteellisen kattavasti
Ainoastaan pohjan laadun, tarkkojen syvyyssuhteiden seka vedenkorkeuden vaih
telun osalta aineisto on osin puutteellista

Veden laatua kuvaavien telujoiden osalta aineisto oli huomattavasti puutteel
l;sempaa kuin fyysisten ominaispiirteiden Vain muutama tekojarvista kuuluu tai
on kuulunut saannollisesti tehtavien valtakunnaifisten tai alueellisten seuranto
jen ja velvoitetarkkailujen purun (hite 8) Lokka ja Porttipahta ovat hyvin seurat-
tuja ja raportoituja esimerkiksi veden laadun, hydrologisten tietojen ja pohjan
laadun suhteen Useimmiten veden laatu ameisto on alueellisten ympanstokes
kusten keraamaa yleista, laajempia seurantoja taydentavaa, joka tekojarvien osat-
ta on hyvinkm satunnaista Koskenmemi (1989) on kntisomut tekojarvien veden
laadun seurannan naytepaikkojen ja nayteajankohdan epaedustavuutta

Vesimuodostuman luokitteluun soveltuva biologinen ameisto makrofyytti
en, kasviplanktomn, pohjaelainten, kalaston ja linnuston osalta on hyvinkin puut
teellista Ympanstohaffinto on keskittynyt lahinna valtakunnallisesti ja alueelli
sesti merkittavien vesistojen tilan seurantaan ja parantamiseen Pienemmat, syr
jaseuduilla sijaitsevat tekojarvet ovat huonommin tunnettuja Hajana;sta tietoa
tekojarvista on muun muassa kunnifia, alueelhsilla yhdistyksifia (vesiensuojelu
yhdistykset, kalastuskunnat, hntuyhdistykset) Suuresta osasta tekojarvia puut
tuu siis mttava aineisto tyypiifelyn ja luokittelun tekemiseksi

Biologisten laatutekijoiden osalta Lokalta, Porttipahdalta seka Kyrkosjarvelta
on kattavin aineisto. Niillä on kerätty klorofylli-A-näyfteitä sekä tehty kasvilisuus
kartoituksia ja pohjaeläintutkimuksia. Samoin muun muassa kalataloustarkkailu
tuloksia on saatavilla. Vähiten tietoa on käytettävissä tekojärviltä,joffla ei ole alue
ellistakaan merkitystä. Näiltä tekojärviltä on hajanaisten veden laatuaineistojen
lisäksi ainoastaan klorofyffi-A -näytteitä. Yleisesti ottaen kattavin aineisto on ka
lastosta sekä klorofylli-A:sta ja niukin rantavyöhykkeen tilasta.

Suomessa on kartoitettu ja luokiteltu kansainvälisesti (Important Bird Areas
IBA), kansaifisesti (Finnish Important Bird Areas FIMBA) ja alueeffisesfi tärkeitä
lintualueita. Suomen tärkeimmät lintualueet-hankkeessa on nimetty 411 kansalli
sesti tärkeää lintualuetta, joihin kuuluu tekojärvistä ainoastaan Kortteisen tekojär
vi (BirdLife Suomi 2001). Alueeffista merkitystä on Hirvijärvellä. Kyrkösjärvi on
alueeffisesti merkittävä muuttolintujenlevähdyspaikka (Suomenselän Lintutieteel
linen Yhdistys 2001). Lokan tekojärvellä pesi muun muassa valtaosa sisävesien
merikotkista.
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4.3 Jatkowtkimustarpeet
Vaikka Suomen tekojärvet ovat saavuttaneet eräänlaisen tasapainovaiheen, ovat
ne edelleen muuttuvia ja nopeasffldn vaihtelevia järviympäristöjä. Kemiaifisen ja
ekologisen tilan kehittymisen seuraamiseksi olisi tarpeen täydentää tehtyjä tutki
muksia veden laadun, kasvillisuuden, kalaston ja pohjaeläimistön osalta. Erityi
sesti rantavyöhykkeen tilan pitkäaikainen seuraaminen ja esimerkiksi kasvillisuu
den määrän vaihtelua ja kehitystä selittävien tekijöiden tunnistaminen olisi tar
peeffista ja hyödyllistä. Veden laadun kuten esimerkiksi useimmissa tekojärvissä
esiintyvien happikatojen sekä vedenkorkeuden vaihtelun välinen riippuvuus tu
lisi selvittää.

Tekojärvien tilan parantamiseksi ja kunnostustoimenpiteiden oikein kohden
tamiseksi tulisi tehdä kattava selvitys tehdyistä hoito-ja kunnostustoimenpiteistä
sekä niiden tuloksista. Kuinka systemaattisia hoitotoimenpiteet ovat olleet, mitkä
ovat olleet niiden tavoitteet ja kuinka tavoitteet on saavutettu? Mitkä ovat olleet
syyt mahdollisiin epäonnistumisiin? Nykyisten käyttötavoitteiden ja -tarpeiden
sekä säännöstelyn rajat tulisi tarkastaa. Niillä tekojärvillä, joifia käyttötavoitteet
ovat muuttuneet säännöstelyä tulisi mahdollisuuksien mukaan kehittää ympäris
tön kannalta kestävämpään suuntaan.

Direkifivin näkökulmasta olisi edelleen selvitettävä jo olemassa olevan biolo
gisen, luokitteluun sopivan aineiston tasoa ja kattavuutta sekä mahdollisen uu
den aineiston hankkimisen tarvetta. Myös tyypittelykysymykset ja ennen kafl’kea
sopivien vertailuvesistöjen löytyminen ovat pääkysymyksinä lähitulevaisuudes
sa. Kyselytutkimuksen vastausten perusteella sopivan vertailuvesistön löytymi
sessä ja luokittelussa on vielä tekojärvien osalta monia ratkaisemattomia tekijöitä.
Päätettävänä on, minkälaisia ekologisen tilan tavoitteita tekojärville tulisi ylipää
tään voimakkaasti muutettuina tai keinotekoisina vesimuodostumina asettaa ja
mistä vesistöryhmästä (luonnontilaiset, säännöstellyt, keinotekoiset) vertailuve
sistöt on mahdoffista löytää.

Regcel-mittarien avulla tapahtuvan nimeämisprosessin kehittämistä myös
tekojärville sopivammaksi tulisi jatkaa. Tässä tärkeimpänä on tekojärviä hyvin
kuvaavien mittarien kehitys sekä biologisen aineiston kerääminen tekojärviltä.
Säännöstelyn aiheuttaman paineen voimakkuutta mitattaessa tekojärvien mah
doifisia vertailuaineistoja tulisi selvittää tarkemmin.
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KiiOkset

Maa-ja metsätalousministeriö on asettanut ohjausryhmän (VESPORA), jonka teh
tävänä on muun muassa koota ja ohjata tutkimushankkeita, jotka palvelevat EU:n
vesipohtnkan puitedirektrivin toimeenpanoa ja kehittavat vesistojen ekologisen
tilan luoluttelua rakennetuissa ja saannostellyissa vesistoissa Tama tutkimus on
ollut osa saannosteltyjen jarvien ja tekojarvien tyypiftelyn ja luokittelun perus
teet-tuflumushanketta Tyon on raho;ftanut Maa- ja metsatalousmimsteno

Tyota ovat ohjanneet Suomen ymparistokeskuksessa tutkimusinsinoon Mika
Marttunen ja FT Seppo Hellsten Lisaksi tutkija Esa Koskenniemi Lansi-Suomen
ympanstokeskuksesta on kommentomut tyota sen eri vaiheissa Suunmttehuvai
heessa as;antuntijoffle lahetettya kyselylomaketta tarkastivat ja kommentoivat Virpi
Aysto SYKE sta seka Satu Kouvalainen Pohjois-Pohjanmaan ympanstokeskukses
ta Regceleita ovat laskeneet Liisa Penttinen ja Anne Tarvainen
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LIITEI

Liite 1. Tekojärvien ominaispiirretietoja.

Ominaispiirretietoja Valuma-aluetietoja
Tekojärvi Liuskaisuus Liuskaisuus Turvemaan Keinotekoista Rantaviivan Järvisyys4) Turve- Peltoa5 Kangas- Raken

pinta-ala’ osuus rantaviivaa3 pituus’) (%) maata5 (%) maata5 nettua5
(km2) pohjasta2) (%) (km) (%) (%) (%)

(%)

Haapajärvi 4,4 3,5 38 10 26,2 6,1 29,3 8,1 57,6 0,4
Hautaperätekojärvi 6,9 2,7 10 5 25,4 4,1 36,0 8,4 51,6 0,2
Palojärvi 8,2 5,1 51,4 10,5 39,1 1,9 45,9 0,1
Hirvijärvi 15,3 3,0 33 30 41,8 7,0 35,9 9,9 47,5 0,2
Iso-juurikka 7,4 5,2 19 20 49,9 4,4 42,9 10,3 42,9 0,1
Juottaan tekojärvi 7,4 1,8 50 49,9 7,7 25,4 2,3 63,5 0,0
Kalajärvi 11,0 3,7 20 45 43,4 6,2 37,9 7,2 48,8 0,1
Kivi- ja Levalampi 8,3 2,9 62 20 29,4 2,0 38,8 4,9 52,0 0,0
Korpisentekojärvi 1,9 3,4 47 5 16,8 5,5 40,6 2,1 51,9 0,1
Kortteisen tekojärvi 5,9 2,2 55 8 18,9 9,6 52,2 3,2 35,3 0,1
Kuonanjärvi 4,8 1,8 0 1 13,9 4,2 47,8 2,2 46,4 0,0
Kyrkösjärvi 5,9 2,6 50 47 22,8 4,5 32,8 13,8 48,3 0,7
Liikapurontekojärvi 2,5 2,4 75 20 13,3 6,7 46,6 5,1 43,3 0,1
Lokantekojärvi 315,4 5,3 90 5 333,9 17,9 26,9 0,0 57,5 0,0
Maarian allas 0,7 4,1 0 2 12,6 0,9 7,4 35,6 50,5 4,2
Patanan tekojärvi 9,9 3,9 32 43,1 3,8 38,5 10,3 47,5 0,3
Piipsjärvi 3,9 2,0 15 14,1 4,3 42,4 8,1 44,9 0,4
Pitkämön tekojärvi 1,0 5,8 0 13 20,4 1,7 29,2 7,6 62,1 0,1
Porttipahdantekojärvi 148,6 7,8 48 2 335,6 13,1 31,1 0,1 56,8 0,0
Settijärvi 4,1 1,1 59 100 7,7 3,8 39,9 7,6 49,0 0,1
Uljuan tekojärvi 27,5 3,1 48 18 56,7 2,7 46,0 8,1 43,0 0,1
Varpulantekojärvi 4,5 3,4 70 25 25,6 9,9 41,2 5,4 44,7 0,2
Venetjoen tekojärvi 15,2 4,6 58 63,? 10,2 55,1 2,6 34,9 0,0
Vissavedentekojärvi 3,6 3,2 52 21,7 10,2 54,0 0,5 38,9 0,0
‘) SYKE: järvirekisteri, 2) Verta et al. 1986: 46, 3) asiantuntijakysely, 4) Ekholm l993, Maanmittauslaitos
Liuskaisuuden laskemiseen käytetyt rantaviivan pituus sekä pinta-ala ovat PerusCl 1997 mukaan. Liuskaisuus on laskettu kaavalla: rantaviivanpituus/(2*neliöjuuri
(n*pinta ala)) (Wetzel 1983; 32).
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UITE2

Liite 2. Vedenkorkeus- ja söännöstelytietoja.

Tekojärvi Pinta-ala HW Pinta-ala NW Keskisyvyys Säännöstelyn Säännöstelyn Nollataso Toteutunut Osuus luvan-
(km2) (km2) (m) yläraja alaraja vuosivaihtelu varaisesta

( + m) (+ m) (m) säännöstelystä
(%)

Haapajärvi 5,1 2,8 3,0 17,5 4,5 N43 0,9 29
Hautaperätekojärvi 7,7 1,1 6,6 99,5 88,0 N43 9,3 81
Hirvijärvi 15,8 1,7 2,6 88,7 84,0 N43 2,3 48
Iso-Juurikka 1,8 0,8 2,5 136,5 133,8 N43 1,9 65
Juottaantekojärvi 9,0 3,6 3,7 128,5 24,5 NN 3,8 94
Kalajärvi 11,5 2,5 3,6 105,5 99,0 N43 3,9 60
Kivi-jalevalampi 9,5 3,1 2,0 78,7 76,0 N43 1,5 55
Korpisentekojärvi 3,0 0,3 1,7 133,0 128,5 N43 2,8 62
Kortteisentekojärvi 6,6 1,0 1,4 104,0 101,8 N43 1,6 72
Kuonanjärvi 5,0 2,7 2,4 135,8 133,8 N43 1,6 78
Kyrkösjärvi 6,4 3,9 2,5 81,3 79,3 N43 1,6 77
Liikapurontekojärvi 3,1 0,6 1,5 133,0 130,6 N43 1,2 48
Lokantekojärvi 417,0 216,0 5,0 245,0 240,0 N43 2,3 47
Maarian allas ) 0,8 18,4 12,4 1,9 32
Palojärvi 8,2 7,0 144,2 142,2 N60 2,9 144
Patanantekojärvi 11,0 2,8 4,6 123,5 116,0 N43 6,5 86
Piipsjärvi 4,5 3,9 2,0 74,5 73,3 N4 0,7 52
Pitkämöntekojärvi 1,0 0,4 8,8 68,5 58,5 N43 3,6 36
Porttipahdantekojärvi 214,0 34,0 6,3 245,0 234,0 N43 2,6 24
Settijärvi 4,2 2,8 2,5 113,5 111,0 N43 1,7 68
Uljuantekojärvi 28,0 4,5 5,3 79,0 71,0 N43 6,5 82
Varpulantekojärvi 5,2 0,5 2,1 92,0 88,0 N43 2,2 55
Venetjoentekojärvi 7,5 1,0 1,6 33,9 30,4 N43 2,6 75
Vissavedentekojärvi 3,6 0,6 1,7 96,5 93,0 N4 2,3 65

‘) MW-taso, SYKE, järvirekisteri. Osuus luvanvaraisesta säännöstelystä on toteutuneen vuosivaihtelun (pääasiassa 1980-1999) osuus luvanvaraisesta maksimisään
nöstelyvälistä.
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Liite 3 Regcel-mittarit ja niiden soveltuvuus tekojarvien saannostelyn kuvaamiseen

Säännöstelyn voimakkuus
2 Koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelu
3 Vedenkorkeus jäänlähtöpäivänä (JLP) suhteessa

avovesikauden mediaaniin
4 Tulvahuipun myöhästyminen jäänlähtöpäivästä

(päivien 1km)
23 Kevättulvan kesto (päivien 1km)

Yleismittarit

28 Jäätyvän vyöhykkeen syvyys

29 Jäänpainaman vyöhykkeen syvyys

Vesi- ja tantakasvillisuus
5 Sarakasvillisuusvyöhykkeen syvyys

24 Vedenkorkeuden rytmi kasvukaudella

7
27
Pohjaeläimet
2 Koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelu
28i29 Jäätyvän ja jäänpainaman vyöhykkeen syvyys
37 Häiriölle alttiin vyöhykkeen osuus tuottavasta

vyöhykkeestä
Syyskutuiset kalat
12 Vedenkorkeuden alenema alkutalvesta
13 Vedenkorkeuden alenema talvella
Kevätkutuiset kalat (hauki)

30 Veden minimisyvyys saraikossa hauen
lisääntymiskauden aikana

43 Veden minimisyvyys kortteikossa hauen
lisääntymiskauden aikana

Virkistyskäyttö
19 Poikkeama avovesikauden mediaanista suositus

virkistyskäyttökaudella
49 Vedenpinnan vaihtelu suosituimmalla virkistyskaudella
7 Avovesikauden vedenkorkeuden vaihtelu
Rantojen kuluminen
7 Avovesikauden vedenkorkeuden vaihtelu
Maisema

HW-NW +++

W]LP — MW5O, avovesi + +

Kevään korkeimman W ajoittuminen suhteessa jäiden lähtöön + +

Päivien summa, jolloin vedenkorkeus on jäiden lähtöä + +

seuraavan kuukauden aikana yli 75 % pysyvyyden

(Kasvukauden MW — W (6.2.)) +
(jään keskimääräinen paksuus * 0,9)
(Kasvukauden MW — jääajan NW) +
(jaan keskimaarainen paksuus *09)

JLP:n ja 30.9. välisen jakson WlO% ja W75%
pysyvyysarvojen välinen erotus
Jäänlähtöä seuraavan kuukauden W75% pysyvyys
— 30.9. oleva W75% pysyvyys
HWavovesi — NWavovesi
Laskukaava veden väriarvon avulla

+
+

(HW — NW) / mittari 27 + +

+

+

W (jäätymispäivän) — W (6.2.)
W (jäätymispäivän) — NW (jääaika)

LP:ää seuraavan kuukauden NW — kasvukauden + +

W75% pysyvyysarvo
JLP:ää seuraavan kuukauden NW — kasvukauden MW + 1 m + +

Vedenkorkeuden keskipoikkeama avovesikauden + + +

mediaanista jaksolla l.6.-30.8.
+++

+++

+++
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Nro. Mittari Mittarin kuvaus Soveltuvuus tekojärville

Avovesikauden vedenkorkeuden vaihtelu
Tuottavan vyöhykkeen syvyys

+

+++

++

+++

+++

++

35 Poikkeama saraikon alarajasta avovesikaudella Kasvukauden pysyvyysarvot: W75% - MW75% + +

36 Maisemahaittaisten keväiden 1km (%) Avovesikauden W75% pysyvyysarvo —]LP:n W + +

+ soveltuu heikosti, + + kohtalaisesti, + + + hyvin. Mittariyksikkö on metri, ellei toisin mainittu. (Marttunen et al. 2002)
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Liite 4. Vedenkorkeuksien 25, 50 ja 75 % verhokäyröt (päiväpysyvyys) pääasiassa
vuosilta 1980-1999.
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Liite 5. Asiantuntijakyselyn lomake.

Tekojärvien tyypittelyn ja luokittelun Kysely (kyselylomake ja haastattelu) tekojäxvien
perusteet ominaispiirteistä, käytöstä, ongelmista ja hoito- ja

________________________________________

kunnostamistoimenpiteistä kevaällä 2001.

Kysymyslomake on tekojärvikohtainen. Tässä kyselylomakkeessa käsiteltävä tekojärvi on merkittykoh
dassa 3. Monivalintakysymyksissä pyydämme Teitä vastaamaan jokaiseen kysymykseen rengastamalla
tai rastittamalla sen vaihtoehdon, joka vastaa Teidän mielipidettänne kyseisen tekojärven osalta. Lomake

on osaksi esitäytetty (kohta 3. ja 4. sekä ifite 1.) kyseisen tekojärven fiedoifia. Pyydämme Teitä korjaamaan
lomakkeessa mahdoifisesti esiintyvät väärät tiedot. Osa kysymyksistä on avoimia ja niiden jälkeen on
jätetty tilaa lyhyelle vastaukselle. Liite 1. Tekojärvistä tehdyt tutkimukset ja selvitykset on lähetetty
sähköpostitse.

Taustatietoja
vastausten käsittelyä varten

1. Vastaanoftava organisaatio
1. Alueeffinen ympäristökeskus

_____________

2. Suomen ympäristökeskus
3. TE-keskus

_____________________

4.RKTL
5. Muu, mikä

_________________________

2. Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden henkilöiden nimet

3. Tutkimuksessa mukana olevien tekojärvien luettelo, josta on merkitty tässä kvsvmvs1omakkeess
käsiteltävä tekojärvi.
Nimi Numero Nimi Numero Nimi Numero
Pitkämö 42.041.2.001 Korpinen 53.058.1.005 Kivi- ja 39.005.2.001

Levalampi
Kalajärvi 42.073.2.001 Settijärvi 53.072.1.001 Maarian allas 28.004.1.001
Kyrkösjärvi 42.071.2.001 Hautaperän allas 53.081.2.001 Iso-Juurikka 53.059.1.001

(Tuurikkajärvi)
Liikapuro 42.078.2.001 Kuonanjärvi 53.083.1.001 Vähä-Lamu 57.063.1.006
Hirvijärvi 44.092.2.001 Uljua 57.023.2.001 Pflpsjärvi 54.071.1.001
Varpulan allas 44.092.2.002 Kortteinen 57.063.2.001 Juotasjärvi 65.271.2.001
Vissavesi 49.067.2.001 Portfipahta 65.831.2.001 (Juottaan tekojärvi)
Heinäselkä 04.912.1.010 Lokka 65.931.2.001
Patana 49.092.2.001 Haapajärvi 84.088.2.001

4. Seuraavassa on esitetty muutamia tekojärven ominaispiirteitä. Pyydämme Teitä tarkistamaan ne ja
esittämään arvionne pohjan ja rantavyöhykkeen laadusta.

a) Tekojärven Pinta-ala (HW) 11,5 km 2

Patoamisvuosi 1976

b) Altaan alle jäänyt maaperä koostuu

Mineraalimaasta %
Turpeesta

____________%

Vesialueista

_____________%

c) Tekojärven rantaviivasta on
keinotekoista materiaalia (maapadot, pengerrykset) %
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1 Tekojärvien kävttömuodot

0

Ei ole 10

Ei ole

Ei ole

0 = ei muutosta) rengastamalla oikea

5. Seuraavassa luetellaan yleisimpiä tekojärviin kohdistuvia käyttömuotoja. Mikä merkitys eri käyt
tömuodoilla on nykyään kyseisellä tekojärvellä? Pyydämme teitä lisäksi arvioimaan käyttömuodois
sa tapahtunutta muutosta viimeisen kymmenen vuoden aikana ( + =lisääntynyt, — =vähentynyt,

vaihtoehto.
Ei Vähäinen
esiinny merkitys

merkitys

Kohta
lainen
merkitys

Huomat
tava

.1...

.1...
.2...

Muutos
(+1-)

.1...
.2...

3...Vesivoimatuotanto .. .0...
Tulvasuojelu .. .0...
Vedenhankinta Teollisuus .. .0...

Maatalous . . .0...
Asutus . . .0...

Virkistyskäyttö (mökkeily, .. .0...
veneily, uin%, liikkuminen ja
oleilu ranta-alueilla)
Kalastus .. .0...
Vesilintujen metsästys . . .0...
Muu, mikä? .. .0...

.2...
3...

.1...

.1...

.1...

.2...

.2...

.2...
3...
3...

.0...

.0...

.0...

.1...
.2...

.1...
.2...

3...

.2...
3...
3...

Vesivoiman tuotanto

6. Pyydämme seuraavaksi Teitä täydentämään asiantuntemuksenne mukaan
tojen merkitystä kuvaavat tunnusluvut kyseisen tekojärven osalta.

Luusua:
Alapuolinen joki:

Virkistyskäyttö Rantaklinteistöjä (kpl)

seuraavat eri käyftö-muo

GW/h
GW/h

Rantautumispaikkoja (kpl)

11-20

Yleisiä uimarantoja (kpl)

Kalastajia

21-30

3-5

>30

Ammattimaisia:
Virkistys/kotitarve:

640

3-5

>10

640 >10

hlöä
hlöä

7. Seuraavassa on esitetty muita tekojärvien veden laatuun vaikuttavia paineita. Arvioikaa kyseisten
paineiden vaikutusta ja lisäksi niissä tapahtunutta muutosta viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Vähäinen Kohtalainen
vaikutus vaikutus

Huomattava
vaikutus

.2...Teollisuus
Metsätalous
Maatalous
Turvetuotanto
Kalankasvatus
Turkistarhaus
Pysyvä asutus
Loma-asutus
Muu, mikä?

.2...
.3...

.2...

Muutos
(+/-)

.3...

.3...
.2.,,
.2...

...1...

...1...

.3...

.3...
.2...

...1...
.2...

.3...

...1...

0...
0...

.2...
.3...

.2...
.3...
.3...
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II Tekojärven käytölle asetetut tavoitteet

8. Mitä tavoitteita eri käyttömuodoille asetettiin kyseisen tekojärven suunnitteluvaiheessa? Tarvitta
essa voitte jatkaa vastausta myös paperin toiselle puolelle.

9. a) Ovatko kyseiset tavoitteet toteutuneet?

fl Kyllä Osittain Ei

b) Mikäli tavoitteet eivät ole mielestänne toteutuneet, niin mitkä ovat jääneet toteutumatta ja miksi?

10. Ovatko eri käyttömuodoille asetetut tavoitteet muuttuneet rakentamisvaiheen jälkeen?

LI Kyllä Osittain L1 Ei

b) Mikäli käyttömuodoille asetetut tavoitteet ovat muuttuneet, niin miten?
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Tekojärven ekologinen nykytila

Tekojärvien sukkessioteorian (Vogt, H. (1976). Tekojärvien ympäristövaikutukset. Suuret tekojärvet. Ve
sipäivät 11.-12.5.1976. Vesiyhdistys r.y., 55-74) mukaan niiden kehityksessä voidaan erottaa kolme eri
tyyppistä vaihetta. Seuraavassa on kuvailtu yleisesti eri vaiheiden tyypillisiä piirteitä.

Täyttövaihe Eroosiovaihe Tasapainovaihe
- vedenkorkeuden nosto - vedenkorkeuden suuri vaihtelu - säännöstelykäytäntö vakiintunut
- runsaasti turvelauttoja - turvelautat hajoavat - ravinteiden vapautuminen

vähentynyt
- paljon orgaanista ainesta - ravinteet vähenevät - kalakannat vaihtelevat
- runsaasti ravinteita - kalakannat kasvavat ja vaihtelevat - rantavyöhyke osaksi kasviton
- happikadot yleisiä - rantavyöhykkeellä eroosiota - elohopeapitoisuudet pienenevät
- kalakannat runsastuvat - korkeat elohopeapitoisuudet

11. Mikä vaihe kuvaa kyseisen tekojärven tilaa mielestänne parhaiten? Perustelkaa vastaus mikäli
mahdollista.

jJ Täyttövaihe Eroosiovaihe fl Tasapainovaihe J En osaa sanoa

Seuraavat kysymykset (12, 13 ja 14) koskevat tekojärven tämän hetkistä tilaa.

12. Arvioikaa tekojärven kalaston koostumusta.

Ei esiinny Vähäinen Melko Runsas En osaa
runsas sanoa

Hauki ...0... ...1... ...2... ...3...
Ahven .. .0... , . .1... .. .2... .. .3... .. .4...
Made . . .0... .. .1... .. .2... . . .3... . . .4...

Taimen . . .0.,. . . .1... .. .2... ,. .3.,. .. .4...
Siika ...0... ...1... ...2... . . .3... .. .4...

Muikku ...0... ...1... ...2... ...3...
Särkikalat , . .0... .. .1... ...2... .. .3... .. .4...

Rapu ...0... ...1... ...2... ...3...
Muu, mikä? ...0... ...1... ...2... ...3... ...4...
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14. a) Arvioikaa tekojärven kasvillisuuden määrää.

Puuttuu Vähäinen Melko Runsas

runsas

Vesisammal .. .0... .. .1.. .. .2... .. .3...
Ilmaversoiset (esim. järvikorte, järviruoko) .. .0... .. .1.. .. .2... .. .3...
Kellulehtiset (esim. lumme) . . .0... .. .1.. . . .2... . . .3...
Uposlehtiset .. .0... . . .1.. . . .2... .. .3...
Muu, mikä?

___________________

. . .0... . . .1.. . . .2... .. .3...

__________

...0... ...1.. ...2...

0
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13 Arvioikaa tekojarvella esiintyvien vesilintujen valtalajien maaraa

Ei esiinny Vähäinen Melko Runsas En osaa

runsas sanoa

Kuikatja uikut (esim. kuikka, silkiduikku) . . .0... .. .1... .. .2... . . .3... .. .4...
Kahlaajat (esim. liro, isokuovi) .. .0... . . .1... . . .2... .. .3... . . .4...
Sukeltajasorsat (esim. telkkä, sotkat, . . .0... . . .1... . . .2... .. .3... . . .4...
koskelot)
Puolisukeltajasorsat (esim. haapana, .. .0... .. .3... .. .4...
heinäsorsa, jouhisorsa, lapasorsa, tavi)
Lokkilinnut .. .0... .. .1... .. .2... .. .3... .. .4...
Hanhet . . .0... ...1... .. .2... .. .3... .. .4...
Joutsenet .. .0... .. .1... .. .2... . . .3... . . .4...
Muu, mikä? ...0... ...1... ...2... ...3...

...0... ...1... ...2... ...3... ...4...

En osaa

sanoa

.4...

.4...

.4...
4

b) Esuntyyko rantavyohykkeessa normaalista (vrt jarvi) poikkeavia kasviftomia alueita’

[1] Ei D Kyllä

c) Mikäli kasvittomuutta esiintyy mistä se mielestänne johtuu?

Ei vaikutusta Vähäinen Kohtalainen Suuri

vaikutus vaikutus vaikutus

Vedenkorkeuden vaihtelu . . .0... .. .1... . . .2... . . .3...
Jään aiheuttama eroosio .. .0... .. .1... . . .2... .. .3...
Huono pohjan laatu . . .0... .. .1... . . .2... .. .3...
Muu, mikä? ...0... ...1... ...2... ...3...

...0... ...1... ...2...
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IV Tekojärvien ekologiselle tilalle asetetut tavoitteet

15. a) Onko tekojärven ekologiselle tilalle asetettu tavoitteita?

EI Ei EI Kyllä EI En osaa sanoa

b) Mikäli tavoitteita ei ole asetettu mikä on ollut syynä siihen?

c) Mikäli tavoitteita on asetettu minkälaisia ne ovat?

16. a) Tulisiko tekojärven ekologiselle tilalle asettaa tavoitteita?

EI Ei EI Kyllä EI En osaa sanoa

b) Mikäli vastasitte kielteisesti perustelkaa vastauksenne.

c) Mikäli vastasitte myönteisesti, minkälaisia tavoitteita tulisi asettaa?
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V Tekojärvien keskeiset ongelmat

17. Seuraavassa on esitetty tekojärviin liittyviä keskeisiä ongelmia. Pyydämme Teitä arvioimaan on
gelmien merkitystä kyseisellä tekojärvellä ja kehitystä viimeisen viiden vuoden aikana.
Tekojärvien nykyongelmat ovat sangen vähän tunnettuja, vastauksenne on tärkeä!

Veden laatu
Leväkukinnat
Alhainen näkösyvyys
Alhainen happipitoisuus
talvella
Alhainen happipitoisuus
kesällä
Happamuus
Veden haju- ja makuhaitat
Kalasto
Korkeat elohopeapitoisuudet
Kalakuolemat talvella
Kalakuolemat kesällä
Kudun epäonnistuminen
Särkikalavaltaisuus
Vesilinnut
Pesimäpaikkojen puute
Suoja- ja ruokailupaikkojen
vähäisyys
Rantavyöhyke ja pohja-alue
Eroosio
Turvelautat
Raivausjälleet
Rannan pehmeys ja
liettyminen
Jäänpainumisvyöhykkeen
laajuus
Virkistyskäyftö
Padot ja muut kulun esteet
Maisemahaitat
Kalanpyydysten likaantuminen
Kalanpyydysten repeytyminen
Kalansaaifin epävarmuus
Saaliskalojen makuhaitat
Saaliskalojen hajuhaitat
Sopivien kalastuspaikkojen
puute
Vedenkorkeuden vaihtelu
Muu, mikä?

_____________

Muu, mikä?

Vähäinen Kohta-
merkitys lainen merkitys

merkitys

...O... ...1... ...2... ...3...

...O... ...1... ...2... ...3...

...O... ...1... ...2... ...3...

...O... ...1... ...2... ...3...

...O... ...1... ...2... ...3...

...O... ..J... ...2... ...3...

...O... ...1... ...2... ...3...

...O... ..J... ...2... ...3..,

...O... ...1... ...2... ...3...

...O... ...1... ...2... ...3...

...O... ..J... ...2... ...3...

...O... ...1... ...2... ...3...

...O... ...1... ...2... ...3...

...O... ...1... ...2... ...3...

...O... ...v... ...1...

...O... ...v... ...1...

...o... ...v... ..i...

...o. ...v... ...L

...O... ...v... ...1...

...O... ...v...

...O... ...v...
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Merkitys Kehityssuunta
Ei merki- Suuri Ei Vähen- Lisään
tystä muutosta tynyt tynyt

...O... ...1... ...2... ...3... ...O... ...v... ...1...

...O... ...1... ...2... ...3... ...O... ...v... ...1...

...O... ...1... ...2... ...3... ...O... ...v... ...1...

...O... ...1... ...2... ...3... ...O... ...v... ...1...

...O... ...1.., ...2... ...3... ...O... ...v... ...1...

...O... ...1... ...2... ...3... ...O... ...v... ...1...

...O... ...1... ...2... ...3... ...O... ...v... ...1...

...O... ...1... ...2... ...3... ...O... ...v... ...1...

...O... ...1... ...2... ...3... ...O... ...v... ...1...

...O... ...1... ...2... ...3... ...O... ...v... ...1...

...O... ...1... ...2... ...3... ...O... ...v... ...1...

...O... ...v... ...1...

...O... ...v... ...1...

...O... ...v... ...1...

...O... ...v... ...1...

...O... ...v... ...1...

...o... ...v... .1...

...O... ...v... ...1...

...O... ...1... ...2... ...3... ...O... ...v... ...1...

...O... ...1... ...2... ...3... ...O... ...v... ...1...

...O... ...1... ...2... ...3... ...O... ...v... ...1...



den aikana:
a) Veden laatuun

Talven matalat vedenkorkeudet
Kevään matalat vedenkorkeudet
Kesän korkeat vedenkorkeudet
Kesän matalat vedenkorkeudet
Epäsäännöllinen vaihtelu
Muu, mikä?

_____________

b) Linnustoon

Talven matalat vedenkorkeudet
Kevään matalat vedenkorkeudet
Kesän korkeat vedenkorkeudet
Kesän matalat vedenkorkeudet
Epäsäännöllinen vaihtelu
Muu, mikä?

_____________

c) Kalastoon

Talven matalat vedenkorkeudet
Kevään matalat vedenkorkeudet
Kesän korkeat vedenkorkeudet
Kesän matalat vedenkorkeudet
Epäsäännöffinen vaihtelu
Muu, mikä?

____________

d) Rantavyöhykkeeseen

Talven matalat vedenkorkeudet
Kevään matalat vedenkorkeudet
Kesän korkeat vedenkorkeudet
Kesän matalat vedenkorkeudet
Epäsäännöllinen vaihtelu
Muu, mikä?

_____________

e) Virkistyskäyftöön

Talven matalat vedenkorkeudet
Kevään matalat vedenkorkeudet
Kesän korkeat vedenkorkeudet
Kesän matalat vedenkorkeudet
Epäsäännöllinen vaihtelu
Muu, mikä?

LIITE 5/8

1$. Seuraavassa pyydämme Teitä arvioimaan säännöstelyn kielteistä vaikutusta viimeisen viiden vuo

Ei Vähäinen Kohtalainen Huomattava En osaa
vaikutusta vaikutus vaikutus vaikutus sanoa
...O... ...1... ...2... ...3...
...O... ...1... ...2... ...3...
...O... ...1... ...2... ...3...
...O... ...1... ...2... ...3... ...4...
...O... ...1... ...2... ...3...
...O... ...1.., ...2... ...3...

Ei Vähäinen Kohtalainen Huomattava En osaa
vaikutusta vaikutus vaikutus vaikutus sanoa
...O... ...1... ...2... ...3...
...O... ...1... ...2... ...3...
...O... ...1... ...2... ...3...
...O... ...1... ...2... ...3... ...4...
...O... ...1... ...2... ...3... ...4...
...O... ...1... ...2... ...3...

Ei Vähäinen Kohtalainen Huomattava En osaa
vaikutusta vaikutus vaikutus vaikutus sanoa
...O... ...1... ...2... ...3... ...4...
...O... ...1... ...2... ...3...
...O... ...1... ...2... ...3...
.O... ...1... ...2... ...3...
. . .0... . . .1... ...2... .3... .4...
...0... ...1... ...2.., ...3...

Ei Vähäinen Kohtalainen Huomattava En osaa
vaikutusta vaikutus vaikutus vaikutus sanoa
...0... ...1... ...2... ...3...
...0... ...1... ...2... ...3...
...0... ...1... ...2... ...3...
...0... ...1... ...2... ...3...
...0... ...1... ...2.., ...3...
...0.., ...1... ...2... ...3...

Ei Vähäinen Kohtalainen Huomattava En osaa
vaikutusta vaikutus vaikutus vaikutus sanoa
...0... ...1... ...2... ...3...
...0... ...1.., ...2... ...3...
...0... ...1... ...2... ...3...
...0... ...1... ...2... ...3... ...4...
...0... ...1... ...2... ...3...
...0... ...1... ...2... ...3...
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VI Kunnostustoimenpiteet

19. Mitä kunnostustoimenpiteitä kyseisellä tekojärvellä on tehty? Pyydämme Teitä arvioimaan tehty
jen toimenpiteiden myönteistä vaikutusta. Mitä kunnostustoimenpiteitä on suunniteltu toteutella
vaksi lähitulevaisuudessa? Mitkä kunnostustoimenpiteet olisivat tärkeitä ja tarpeellisia tehdä tekojär
ven ekologisen tilan parantamiseksi tulevaisuudessa (voitte rastittaa useamman vaihtoehdon)?

Ulkoisen kuormituksen
pienentäminen
Hapetus, koko vesimassa
Hapetus, alusvesi
Alusveden poisjohtaminen
Pohjapato
Pohjan ruoppaus ( ei rannat)
Rantojen ruoppaus
Rantojen suojaus
Turvelauftojen poisto
Rantojen ja pohjan raivaus ja
slistiminen
Kalojen alasvaelluksen
estäminen
Vähäarvoisten kalojen poisto
Kalaistutukset
Kasvifiisuuden lisääminen
rantavyöhykkeeliä
Veneväylien lisääminen
Rantautumismahdoifisuuksien
lisääminen

. . .0...

.. .0...

.. .0...

.. .0...

. . .0...

.. .0...

. . .0...

.. .0...

.. .0...

.1...

.1...

.1...

.1...

.1...

.1...

.1...

.1...

.1...

O .2...
.2...
.2...
.2...
.2...
.2...

O .2...
.2...
.2...

.4...
O .4...

.4...

.4...

.4...

.4...

.4...

.4...

.4...

...0... ...1... ...2... ...4...

...0... ...1... ...2... ...4...

Säännöstelykäytäntö

Talven alimpien veden
korkeuksien nostaminen
Kevään alimpien veden
korkeuksien nostaminen
Kesän alimpien veden
korkeuksien nostaminen
Kesän ylimpien veden
korkeuksien laskeminen
Vedenkorkeuden vaihtelun .. .k...
vähentäminen

Tehdyt toimenpiteet
Ei Vähäi
vaiku- nen
tusta vaikutus
.0.0... .0.1...

Suomen ympänstö 647 0

Tehdyt toimenpiteet Suunni- Tarpeel
Kieltei- Ei Vähäi- Suuri En osaa tellut linen
nen vaiku- nen vaikutus sanoa toimen- tulevai
vaikutus tusta vaikutus piteet suudessa
...k... ...0... ...1... ...2... ...4...

.. .k...

. . .k...

.. .k...

.. .k...

. . .k...

.. .k...

.. .k...

.. .k...

.. .k...

...k... ...0... ...1... ...2... ...4...

...k... ...0... ...1... ...2... ...4...

...k... ...0... ...1... ...2... ...4...

...k... ...0... ...1... ...2... ...4...

Kieltei
nen
vaikutus

Suuri En osaa
vaikutus sanoa

...2... ...4...

Suunni
tellut
toimen
piteet

Tarpeel
linen
tulevai
suudessa

...k... ...0... ...1... ...2... ...4...

...k... ...0... ...1... ...2... ...4...

...k... ...0... ...1... ...2... ...4...

...0... ...1... ...2... ...4...
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20. Minkälaisia tavoitteita tai päämääriä tekojärven kunnostustoiminnalle on asetettu?

21. Mitä ongelmia ja epäkohtia kunnostustoiminnassa on esiintynyt?

0
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VII FU:n vesipolitiikan puitedirektiivi

22. Mitkä tekojärvien ominaispiirteet vaikuttavat mielestänne eniten veden laatuun? Kysymys koskee
tekojärviä yleisesti. EU:n vesipolitilkan puitedirekifivi edellyttää vesistöjen tyypittelyä ominaispiirtei
den mukaan. Seuraavat tekijät ovat samoja kuin vesipolitiikan puitedirekifivin tyypittelytekijät.

Ei

Korkeus merenpinnasta
Leveys- ja pituusaste
(maantieteellinen sijainti)

vaikutusta
.0
.0...

Vähäinen
vaikutus

.1...

.1...

Kohtalainen
vaikutus

.2...

.2...

Huomattava
vaikutus

‘3,,,

En osaa
sanoa
“4,,,

Kesldsyvyys
Valuma-alueen maaperä
Pinta-ala
Järven muoto/liuskaisuus
Vilpymä
Avovesikauden pituus
Pohjan laatu
Vedenkorkeuden vuosivaihtelu
Tulovesien laatu
Ikä
Rannan kaltevuus
Häiriövyöhykkeen osuus
järven pinta-alasta
Muu, mikä?

_________

...0...

...0...
O .0...
.0...

O,.0.00

.0...

.0...
...0...
...0...
.0...
...0...

.0...

.1...

.1...

.1...

.1...

.1...

.1...
..1...

.0.1..O

...1...

...1...
..1...

...1...

.2...

.2...

.2...

.2...

.2...

.2...

.3...
.0.3...

...30..

«.3.’.
,.0300.

«3..’
,0.3,..

0.00...

0,00.0.

0.0100.

.0.10..

0003...

...300.
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EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi määrittelee tekojärvet keinotekoisiksi pintavesimuodostumiksi. Pin
tavesimuodostumat tyypitellään ominaispiirteiden perusteella ja niiden ekologinen tila luokitellaan bio
logisten tekijöiden mukaan. Tavoitteena on saavuttaa keinotekoisissa vesimuodostumissa hyvä ekologi
nen potentiaali. Pintavesimuodostuman tilan luokittelemiseksi pintavesimuodostumatyypile määritel
lään vertailuolot, jotka edustavat hyvää ekologista tilaa.

23. Onko mielestänne tekojärvelle löydettävissä vertailujärveä vesipolitiikan puitedirekifivin luokit
telua varten? Perustelkaa vastauksenne mikäli mahdollista.

EI Ei EI Kyllä EI En osaa sanoa

Mikäli kyselylomakkeen täyftämiseen osallistui useita vastaajia esiintyikö eriäviä mielipiteitä? Jos
esiintyi niin minkälaisia näkemyserot olivat?

Lomakkeen loppuun on varattu tilaa mielipiteille ja kommenteille koskien tekojärviä tai asiantunti
jakyselyä.
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Liite 6. Tekojärvillä tehdyt hoito- ja kunnostustoimenpiteet asiantuntijakyselyn mukaan

Tekojärvillä tehdyt hoito- ja kunnostustoimenpiteet asiantuntijakyselyn mukaan

Nimi Ulkoinen Hapetus Alusveden Rantojen Rantojen Turve- Rantojen ja Kala- Veneväylien Rantautumis
kuormitus alusvesi pois- ruoppaus suojaus lauttojen pohjien istutukset lisääminen mahdollisuuksien

johtaminen poisto siistiminen lisääminen

Haapajärvi +15 5
Hautaperä +15 ++ + ++ + +
Heinaselkä
Hirvijärvi + +
Iso-] uurikka
Juottaan ++ ++
Kalajärvi
Kivi- ja Levalampi 0
Korpinen
Kortteinen ++ + ++
Kuonanjärvi + + 5 + + +
Kyrkosjärvi ++ ++
Liikapuro

Lokka + + ++/S ++/5 ++ +
Maarian ++/S + + + 5
Pafana + ++ + + + ++
Piipsjärvi 5 5 ++ 5 +15 5 5
Pitkamö
Porttipahta + + + + + + + +
Setti järvi 5 5 + +15
Uljua 0 ++ + ++ ++
Varpula +
Venetjoki + + + + + + + + + +
Vissavesi x x x 0
Yhteensä 5 5 3 3 5 10 7 II 5 8
0 ei vaikutusta, + vähäinen, + + suuri vaikutus, x tehty kunnostustoimenpide, jonka vaikutusta ei arvioitu, 5 suunnitellut toimenpiteet

Tekojärvien kunnostustarve. Tiedot on poimittu kunnostustarveselvityksestä (Äystö 1997, 2001, suullinen tiedonanto).

Kunnostus Kivilampi Hirvijärvi Patana Kuonanjärvi Piipsjärvi Kortteinen Kuonanjärvi

Arvioitu kunnostustarve vähäinen vähäinen suuri melko suuri melko suuri melko suuri
Ulkoinen kuormitus x x
Rehevyys x
Umpeenkasvu x
Mataluus x x x x x
Happikato x x
Leväkukinnat
Liettyneet pohjat x x
Liiallinen vesikasvillisuus x x x x
Vääristynyt kalakanta x
Kalakuolemat x
Rantojen tai pyydystenlimoittuminen x
Hankkeenetenemisvaihe Aloite tehty Aloite tehty Suunnitteilla Suunnitteilla Suunnitteilla Suunnitteilla
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Liite 7. Keskeiset ongelmat ja niiden merkitys tekojärvittäin asiantuntijoiden mukaan.

Veden laatu Kalasto
Levä- Alhainen Alhainen Alhainen Happamuus Veden maku Korkeat Kala- Kala- Kudun Särkikala

kukinnat näkösyvyys happipit. happipit. Ihajuhaitat elohopea kuolemat kuolemat epäonnis- valtaisuus
talvi kesä pitoisuudet talvella kesällä tuminen

Haapajärvi ++ 0 0 0 + ++

Hautaperä + + ++ 0 0 0 + 0 0 + +

Hirvijärvi + ++ ++ + + 0 ++ + + 0 +

Iso-Juurikka 0 0 ++ 0 0 0 ++ 0 0 0 0

Juottaan 0 + ++ 0 ++ +
Kalajärvi 0 + + 0 + + + 0 0 0 +

Kivi- ja Levalampi + +++ ++ 0 +++ 0 +++ + 0 +++ +

Korpinen 0 0 ++ 0 0 0 ++ + 0 0 0

Kortteinen + 0 0 0 0 0 0 0 0 + ++

Kuonanjärvi 0 0 + + 0 0 0 + + + + 0 0 0

Kyrkösjärvi ++ + ++ ++ + ++ + + + ++ ++

Liikapuro 0 +++ +++ 0 +++ 0 ++ +++ + + 0

Lokka + ++ +++ + + 0 + 0 0 +++ ++

Maarianallas +++ +++ ++ ++ 0 +++ + + ++ + ++

Palojärvi 0 + + + + + +++ 0 0 ++ +

Patana + ++ ++ ++ +++ + ++ ++ + ++ ++

Piipsjärvi + + + + 0 0 0 + + + +

Pitkämö + ++ ++ + + + + + + + ++

Porttipahta + + + + 0 0 + 0 0 + + +

Settijärvi 0 + ++ 0 0 0 0 0 0 0 0

Uljua + ++ +++ 0 0 0 + ++ 0 + ++

Varpula 0 +++ +++ 0 ++ 0 ++ + 0 + 0

Venetjoen + +++ +++ + ++ ++ ++ ++ 0 ++ ++

Vissavesi 0 ++ +++ + +++ ++ +++ ++ 0 ++ 0

0 ei merkitystä, + vähäinen merkitys, + + kohtalainen merkitys, + + + suuri merkitys
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Vesilinnut Rantavyöhyke- ja pohja-alue
Pesimäpaikkojen Suoja- ja ruokailu- Eroosio Turvelautat Raivausjätteet Rannan pehmeys- jäänpainumis
puute paikkojen vähyys ja liettyminen vyöhykkeen laajuus

Haapajärvi ++ + ++
Hautaperä ++ +++ + + ++ + +++
Hirvijärvi 0 0 0 + + + + + +
Iso-juurikka + +++ 0 0 0 0 0
Juottaan + ++ 0
Kalajärvi + + + + + + +
Kivi- ja Levalampi 0 0 0 + + + + +
Korpinen ++ ++ 0 ++ + 0 0
Kortteinen + + 0 + 0 ++ +
Kuonanjärvi + + + + 0 0 0 0 0
Kyrkösjärvi 0 0 0 +++ ++ + +
Liikapuro 0 0 0 0 0 ++ 0
Lokka ++ ++ ++ + + ++ +++
Maarian allas + + + + + 0 + + + +
Palojärvi + + 0 0 0 0 0
Patana ++ ++ ++ +++ +++ ++ ++
Piipsjärvi + ++ ++ ++ + + +
Pitkämö + + +++ + + + ++
Porttipahta ++ ++ ++ + + + ++
Settijärvi 0 0 0 0 0
Uljua ++ ++ + + 0 + ++
Varpula 0 0 0 ++ 0 + +
Venetjoen ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++
Vissavesi ++ ++ ++ ++ +++
0 ei merkitystä, + vähäinen merkitys, + + kohtalainen merkitys, + + + suuri merkitys
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+ + suuri merkitys

[11Tt 7/3

Virkistyskäyttö
Pesimä- Padot Maisema- Kalan- Kalan- Kalansaaliin Saaliskalojen Saaliskalojen Sopivien W-vaihtelu

paikkojen haitat pyydysten pyydysten epavarmuus makuhaitat hajuhaitat kalastus

puute likaan- repeyty- paikkojen

tuminen minen puute

Haapajärvi + + 0 0 0 + + 0 0 + 0
Hautaperä ++ ++ ++ + + + + + ++ +++

Hirvijärvi 0 0 + + + 0 0 0 0 0
Iso-Juurikka + 0 0 0 0 0 0 0 +++

Juottaan 0 0 ++ +++

Kalajärvi + + + + + + 0 0 + ++

Kivi- ja [evalampi 0 + + ++ + + + + ++

Korpinen ++ 0 0 0 0 0 0 0 0 +++

Kortteinen + 0 0 + 0 0 0 0 ++ 0
Kuonanjärvi ++ 0 0 + ++ 0 0 0 0 +++

Kyrkösjärvi 0 0 ++ + ++ 0 + 0 + +

Liikapuro 0 0 0 0 + ++ 0 0 ++ 0

Lokka ++ 0 + ++ +++ +++ + 0 ++ ++
Maarianallas + + ++ ++ +++ 0 0 +++ +++

Palojärvi + 0 0 +++ + + ++ ++ ++ ++

Patana ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Piipsjärvi + + 0 + 0 0 + + + 0
Pitkämö + ++ + + 0 ++ + + ++ +

Porttipahta ++ + + ++ +++ +++ 0 0 + ++

Settijärvi 0 + + + + + 0 0 0 + + +

Uljua ++ 0 0 + 0 0 0 0 ++ ++

Varpula 0 0 ++ + + 0 0 0 ++ 0

Venetjoen ++ + + ++ ++ + ++ ++ ++ ++
Vissavesi + + + ++ + +++ ++ ++ +++

0 ei merkitystä, + vähäinen merkitys, + + kohtalainen merkitys, +
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Liite 8. Arvio tietojen kattavuudesta VPD:n mukaisen kemiallisen ja ekologisen tilan kannalta.

Veden laatunäytteet Käyttö- Kasviplankton Valta- Kasvillisuus Pohjaeläimet Kalasto
Vuodet Lukumäärä kelpoisuus- 5euranta kunnallinen

luokitus järvillä leväseuranta
v. 1994-97 (l965—)

Haapajärvi 7 1-00 52
Hautaperä 74-00 172 x + + +

9752), l979, I986 1986
I986’

Hirvijärvi 69-00 132 x + + +

l979, 1986 ‘) l975, l986 1986), 19986)
Iso-Juurikka 64-95 62 —

]uottaan tekojärvi 80-95 16 + +

l987’, 19908),

1995 9), 2001•200510)
Kalajärvi 70-00 172 x + + + +

l986’ l986 l979”, l986’,
1998 6)

Kivi-ja Levalampi 70-00 49 x +1986’ +l986 +1986’
Korpinen 64-90 60 —

Kortteinen 67-00 62 x — — + 1977-2000 2)

Kuonanjärvi 70-00 173 x + + + +

1980-84 3), 1975 3), 1986 4) 1986 ), 1989-90 4)

l986’
Kyrkösjärvi 81-00 133 x +++ +++ +++

1981-83 5) 1981-83 16) 1981-86 7 1986 ,

l985-86’,l986’ l986 198718)

Liikapuro 70-98 17 x + + +

l986’ l986 l986
Lokka 67-00 998 x x 1998-01 + + ± + + +

2001 9) 1971 20), 1982-99 22-27)

1972-74 21)

Maarian allas 62-82 13 1998-01
Palojärvi 76-91 23 x —

Patana 67-01 230 ++ ++ +

l980-84 l975, 1975 13) 1980 28) 1986’)
19861) l986

Piipsjärvi 78-00 368 x 1998-01 ++ —

l979•862930)

Pitkämö 7 1-97 46 x 1986’) 1986 4) 1986 4)

Porttipahta 70-00 445 x x + + + + + +

200l’ 197120),1972•74 11) 1982-99 22-27)

Settijärvi 70-96 65 x — —

Uljua 70-01 812 x x + + +++

1986 1) l986 l977•200012)

198031), 19861)
Varpulantekojärvi 63-98 61 x +l975
Venetjoen tekojärvi 65-01 240 x + + + + +

l980-84’, 1986’ l975-76’, 19864)198028), 1986’)
Vissavesi 66-93 138 + + + + +

l980-84’, l986’ l975-76’, I986 198028), 19861)

— ei tietoja, + joitakin tietoja, + + kohtalaiset tiedot, + + + hyvät tiedot
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Kuvailuleliti

Tutkimus käsittelee Suomen tekojärviä osana rakennettuja ja säännösteltyjä vesistöjä EU:n vesi
pohtnkan pmtedirektuvm en vaiheiden mukaisesti tarkasteltuna Selvityksessa kaydaan lapi di
rekifivin eri vaiheet tekojärvien näkökulmasta ja kuvataan vesipolitiikan puitedirekifivin tyypit
telyjarjestehrussa mamittuja tekijoita tarkastellaan tyypittelyn soveltuvuutta seka sovelletaan
vounakkaasti muutettujen vesirnuodostumien tunrustaimseen kehitettyja mmeainrsknteereja te
kojärvffle.

Selvityksessä oli mukana 24, pinta-alaltaan yli 50 hehtaarin kokoista, ympäristöhaifinnonjärvire
kisterissä olevaa tekojärveä, jotka eroavat toisistaan muun muassa perustustavan, käyttötavoit
teiden, vedenkorkeuden vaihtelun ja nykytilan perusteella. Tekojärvien suurhnpina ongelmina
pidetään talven aifiaisia happipitoisuuksia, aihaista näkösyvyyttä, vedenkorkeuden sopimatonta
vaihtelua sekä vfrkistyskäyttäjien näkökulmasta kalastuspaikkojen puutetta. Säännöstely on
useissa tekojärvissä huomattavasti luvissa ;nääriteltyä lievempää, seitsemällä tekojärvellä alle
50 % luvanvaraisesta. Pienintä vuosivaihtelu on vedenhankintaan tarkoitetuissa tekojärvissä ja
suurinta Pohjammaan tulvasuojeluun rakennetuissa tekojärvissä. Säännöstelyn lisäksi tekojärvlin
kohdistuu vähän muita ulkoisia paineita; eräissä vesistöissä on voimakasta maa- ja metsätalou
den aiheuttamaa hajakuormitusta.

Säännösteltyjen järvien tilaa kuvaamaan kehitetyt mittarit eivät sellaisenaan kuvaa hyvin teko-
järvien ekologista tilaa. Osa tekojärvistä on entisiä järviä, joiden fyysiset orninaispilrteet eivät
välttämättä eroa ratkaisevasti luonnonjärvistä. Erilaisten perustamistapojen vuoksi tulisi kuiten
kin pohtia voimakkaasti muutettujen järvien tunnistarniseen ja nimeämiseen kehitetyn alusta-
van nirneämismenetelinän soveltamista ja läpikäyntiä myös tekojärvifiä. Direktilvin tohmeenpa
nossa tarvittavista tiedoista etenkin fyysiset omninaispiirteet ovat hyvin kuvattuja. Veden laatua
ja ekologista ifiaa kuvaavien tekijöiden osalta aineisto on huomattavasti puutteeffisempaa.
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s u o m e n ym p ä r istö
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LUONTO JA

LUONNONVARAT

Suomen tekojärvet vesipolitiikan puitedirektiivin
mukaisessa tarkastelussa
Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektilvi (Euroopan parlamentin ja neuvos
ton direktiivi 2000/60/EY) astui voimaan joulukuussa 2000. Direktilvin tavoitteena
on parantaa vesistöjen tilaa unionin alueella, yhtenäistää jäsenmaiden vesistöihin
kohdistamaa tutkimusta ja seurantaa sekä vesien tilan määrittelyä ja luokittelua.
Tarkoituksena on myös helpottaa vesistöjen tilan vertailtavuutta jäsenmaiden
välillä. Direktilvi tulee aiheuttamaan monia muutoksia Suomen olemassa oleviin
käytäntöihin vesivarojen suhteen.

Direktilvi mainitsee erikseen voimakkaasti muutetut ja keinotekoiset vesimuodos
tumat, jotka on mahdollista luokitella omina ryhminään sekä asettaa niille erilainen
tilatavoite — hyvä ekologinen potentiaali. Keinotekoisiksi vesimuodostumiksi
voidaan lukea muun muassa kanavat, ruoppaus-, kaivos- ja satama-altaat, telakat
sekä tekojärvet. Tämä tutkimuksessa on käsitelty Suomen tekojärviä osana raken
nettuja ja säännösteltyjä vesistöjä käyden läpi vesipolitiikan puitedirektiivin eri
vaiheita. Selvityksessä on kuvattu vesipolitiikan puitedirektiivin tyypittelyjärjestel
missä mainittuja tekijöitä, tarkasteltu tyypittelyn soveltuvuutta sekä sovellettu
voimakkaasti muutettuj en vesimuodostumien tunnistamiseen kehitettyj ä nimeä
miskriteerejä tekojärville.

Direktilvin alkuvaiheen toimeenpanossa tarvittavista tiedoista etenkin fyysiset
ominaispiirteet ovat hyvin kuvattuja. Veden laatua ja ekologista tilaa kuvaavien
tekijöiden osalta aineisto on tekojärvien osalta huomattavasti puutteellisempaa.
Säännösteltyjen järvien tilaa kuvaamaan kehitetyt mittarit eivät sellaisenaan kuvaa
hyvin tekojärvien ekologista tilaa. Erilaisten perustamistapojen vuoksi tulisi kuiten
kin pohtia voimakkaasti muutettujen järvien tunnistamiseen ja nimeämiseen
kehitetyn alustavan nimeämismenetelmän soveltamista ja läpikäyntiä myös teko
järvillä.
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