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1. JOHDANTO 

Vesivarojen käytön jatkuva tehostuminen asettaa lisääntyviä vaa
timuksia vesistösuunnittelulle. Hydrologisten ennusteiden 

tulisi antaa vesivarojen käyttäjälle entistä selkeämpi kuva 

siitä, mikä toimintavaihtoehto on edullisin ja miten rakenteet 

olisi mitoitettava parhaalla mahdollisella tavalla. 
Vaikka veden määrä on Suomessa vielä riittävä, sen ajallinen 
ja alueellinen jakautuminen ei tyydytä ihmistä. Tästä syystä 

vesistöjä säännöstellään, tekoaltaita rakennetaan ja uu-

sia vedenhankintavaihtoehtoja vertaillaan. Tämän vuoksi tarvi

taan myös entistä parempia hydrologisia ennusteita. 

Valuma-alueella tapahtuvan veden kiertokulun kuvaamiseksi on 

useissa maissa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kehitet

ty simulointimalleja. Näissä sadanta-vaiuntamalleissa (nk. kon
septuaalisissa malleissa) hydrologisen kierron komponenttien 

väliset yhteydet on ilmaistu fysikaaliseen tarkasteluun perus
tuen. Tunnetuimpia näistä malleista ovat Stanfordin malli, 

Sacramento River Forecasting Center malli ja Streamflow 

Synthesis And Reservoir Regulation malli (SSARR). Ne ovat 
kaikki lähtöisin USA:sta. 
Ainoan Suomessa kehitetyn sadanta-vaiuntamallin on toistai

seksi esittänyt Virta (1977). Mallin kehittämisen päätarkoituk

sena lienee ollut tiedon lisääminen valuntaan vaikuttavista 
tekijöistä. 

Ruotsissa on sadanta-vaiuntamalleja kehitetty 1970-luvun alus
ta lähtien. Merkittävimpiin tuloksiin on päästy HBV-mallilla 

(Bergström,1976), joka on jo operatiivisessa käytössä Anger

manjoen alueella. HBV-mallin soveltuvuutta suomalaisiin olo

suhteisiin on jo kokeiltu (Kuusisto 1977 ja 1978). 

Ruotsissa tehdyn selvityksen ansiosta meillä on myös jonkin 
verran kokemusta Stanfordin mallin soveltuvuudesta olojemme 

kuvaamiseen. Cawood ym. (1971) testasivat mallia Verkajoen 

alueella ja totesivat, ettei laskettuja ja mitattuja arvoja 
saatu kovinkaan hyvin vastaamaan toisiaan. 

Ruotsissa on kokeiltu myös SSARR-mallin aikaisemman version 



- 10 -

(nk. Portland-malli) käyttaä lyhytaikaisessa tulvaennustuk-

sessa (Danielsson&Wretborn,1975). Gimån valuma-alueella (pin

ta-ala 4300 km2 , järviä 58 km2 ) tehdyssä selvityksessä suurim

maksi vaikeudeksi todettiin luotettavien sadantatietojen puute. Sen 

sijaan järvien varastotilan laskennassa ei ollut ongelmia. 
SSARR on kehitetty Columbiajoen vesistöalueelle, jossa leimaa

antavina piirteinä ovat lumen kevätsulamisesta aiheutuva yli

valuma ja järvien suuri lukumäärä. Nämä ovat siinä määrin lähellä 

tyypillisiä suomalaisia olosuhteita, että SSARR-mallin yksityis-

kohtainen käyttö nähtiin järkeväksi. Sen jälkeen, kun mallia 

oli kokeiltu pienellä valuma-alueella (Vakkilainen&Karvonen, 
1980) ja todettu, ettei ole olemassa periaatteellisiä esteitä 

mallin käytBlle, haluttiin mallin soveltuvuutta testata myös 

suurehkolle vesistölle. 

Tässä tyassä kokeiltiin SSARR-mallin soveltuvuutta Kyrönjoen 

vesistösuunnitteluun. Kyrönjoen vesistö valittiin esimerkki

alueeksi, sillä Kyrönjoella on viimeisten 20 vuoden aikana 

tehty runsaasti vesistötöitä, joten mallin soveltuvuutta voi

tiin testata jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa. 

Malli kalibroitiin ja testattiin käyttäen yhteensä 14 vuoden 

pituista havaintojaksoa(aikavälit 1961-1967 ja 1971-1977). 

Kevään 1980 tulovirtaamaa ennustettiin sekä pitkällä että 

lyhyellä aikavälillä. 

Suunnittelukäytöstä on esimerkkinä Kyrönjoen yläosan vesis
tasuunnitelman mukaisen pengerrysratkaisun laskenta, kun tulva on 

poikkeuksellisen suuri. Työssä laskettiin noin 40 erilaisen 

säännöstelyvaihtoehdon vaikutus pengeralueen virtaamiin ja 

vedenkorkeuksiin, ja määrättiin näiden perusteella säännös

telyaltaille parhaat mahdolliset täyttöajat. 
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2. SSARR-VALUNTAMALLI 

SSARR-mallin kehittäminen aloitettiin jo vuonna 1956. Tätä 
ennen oli u.s. Army Corps af Engineers suorittanut Columbia

joen alueella laajoja lumitutkimuksia, joista päätulokset on 

koottu julkaisuun "Snow Hydrology". Samoihin aikoihin saatiin 

Columbiajoen voimalaitostyöt päätökseen(joki tuottaa kolman
neksen USA:n vesivoimasta), joten oli kehitettävä malli tulo

virtaamien ennustamista ja säännöstelyaltaiden käytön opti
mointia varten. Mallin laatijoiden kunnianhimoisena tavoit
teena oli luoda malli, joka perustuisi kiistämättömiin hydro
logisiin lainalaisuuksiin ja joka niin muodoin olisi kaikkialla 

käyttökelpoinen. Edelleen pyrkimyksenä oli kehittää malli, 
joka olisi riittävän yksinkertainen, jotta sitä olisi mahdol

lista käyttää myös havaintoaineiston ollessa hyvin puut
teellinen. Malliin ei edes yritetty sisällyttää kaikkea 

hydrologista tietämystä, koska liian monimutkainen malli ajau
tuu vaikeuksiin havaintoaineiston riittämättömyyden takia. 

Tästä syystä esim. maavesivarastaa ei SSARR-mallissa ole jaettu 

useampaan osaan(vajovesi- ja pohjavesivarasto) kuten useimmissa 
muissa malleissa. Haihdunnan laskemisessa ei ole käytetty erik
seen interseptiovarastoa kuten esim. Stanfordin mallissa. 

Edellä mainittuja periaatteita noudattaen kehitettiin hyvin 

monenlaisten vesivaraongelmien ratkaisemiseen soveltuva "työ

kalu". Näin syntyi SSARR-malli (USCE,1975). 

2.1 Sadannasta valunnaksi 

SSARR-mallin avulla voidaan laskea sadannasta, suiannasta ja 

näiden yhdistelmästä aiheutuva valunta kuvan 1 mukaisesti. 
Malliin syötetään korjatut sadanta-arvot. Eri sadeasemien paino

kertoimet saadaan esimerkiksi Thiessenin monikulmiamenetelmän avul

la. Sadannan olomuoto testataan lämpötilan perusteella. Syöttö
tietona annettavan kriittisen lämpötilan yläpuolella sade tulki

taan vedeksi, alapuolella lumeksi. Lämpötilan mukaan määräytyy 
myös sulanta (kohta 2.2). 

Sadannasta ja/tai sulannasta tulevan vesimäärän malli jakaa va

luntaan, maankosteuden lisäykseen ja haihduntaan. Valunnan osuus 

määräytyy kokeilemalla saatavan käyrän avulla. Käyrä ilmoittaa 
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EVAPOTRANSPIRATION 

STREAMFLOW 

Kuva 1. SSARR-mallin rakenne (USCE,1975). 

nnan ja maankosteutta ilmaisevan indeksin SM! välisen 

eyden. SMI:n laskemiseksi tarvitaan arvio haihdunnan suu-

r elle. Mikäli käytetään haihdunnan kuukausiarvoja, lasketaan 

S le arvo kunkin jakson lopussa kaavasta(1). 

s = s 2 

sä 

1 + (WP - RGP) - ( PH/24 • KE • ETI) 

SMI 1 = maankosteusindeksi jakson alussa 
SMI 2 = maankosteusindeksi jakson lopussa 

WP = jakson kokonaissadanta 

( 1 ) 



RGP = 
PH = 
ETI = 
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jakson kokonaisvalunta 
jakson pituus tunneissa 
potentiaalinen haihdunta 

KE = haihduntaa sadepäivinä pienentävä kerroin, jonka suu

ruus riippuu sademäärästä 

Päivittäisiä astiahavaintoja käytettäessä saadaan SMI kaavasta 

(2). 

SMI 2 = SMI 1 + (WP - RGP) - OKE • ETI (2) 

missä 
OKE = astiahaihdunnan ja todellisen haihdunnan välinen suhde, 

joka riippuu maankosteusindeksin suuruudesta 

Pohjavålunnaksi imeytyvän vesimäärän suuruus (prosenttia koko

naisvalunnasta) saadaan BII-indeksin avulla. BII-indeksille 

lasketaan arvo kaavalla (3). 

missä 

BII 1 = indeksin arvo jakson alussa 

BII 2 = indeksin arvo jakson lopussa 

(3) 

TSBII = viipymä pohjavesivarastossa {annetaan syöttötietona) 

Kokonaisvalunnasta vähennetään pohjavedeksi imeytyvä osuus, 

jolloin saadaan välitön valunta. Tämä jaetaan edelleen pintava

luntaan Ja pintakerrosvaluntaan. 
Malli laskee lopullisen valunnan kuljettamalla kutakin valunta

komponenttia sarjassa olevien altaiden kautta. Kullekin valunta-

onentille määrätään ensin altaiden lukumäärä ja tämän jälkeen 

altaille viipymä. Altaiden avulla saadaan valuntakäyrän muoto 

ajoitus samaksi mitattujen arvojen kanssa. 

Mallissa on ka i päävaihtoehtoa sulannan laskemiseksi (kuva 2). 
Fysikaalisesti täydellisempi tapa perustuu lumenpinnan ener-
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Kuva 2. Kaavio SSARR:n vaihtoehtoisista tavoista sulannan 
laskemiseksi (USCE,1975). 

giataseeseen eikä sen käyttöä meillä nykytiedoin voi ajatella. 
Sen sijaan yksinkertaisempi astepäivätekijään perustuva tapa on 

meillä paljon käytetty. 

Astepäivätekijää käytettäessä tarvitaan vuorokautiset keskiläm

pötilat ja sulantaparametrin arvo. Astepäivätekijä saadaan, kun 

keskilämpötilasta vähennetään rajalämpötila Tb' jonka yläpuolel
la sulantaa tapahtuu. Sulantaparametri voi olla joko vakio tai 
summatun kokonaisvalunnan funktio. Sulanta lasketaan kaavasta 

(4). 
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(4) 

missä 

M = sulanta 

Ta = vuorokauden keskilämpötila 

Tb = rajalämpötila 

R = sulantaparametri 

PH = jakson pituus tunneissa 

Lumipeitteen sulannan kuvaamiseksi on käytettävissä kaksi vaih

toehtoista tapaa; ns. lumipeitteen vähenemisen vaihtoehto ja 

lumivyöhykemenetelmä. 
Lumipeitteen vähenemiseen perustuvassa vaihtoehdossa ei lasketa 

lainkaan lumen vesiarvoa, vaan menetelmässä lumipeitteisen osan 
ala pienenee sitä mukaa, kun summattu kokonaisvalunta lähenee 
tiettyä raja-arvoa (= sulantakauden kokonaisvalunta). 

Lumivyöhykemenetelmässä valuma-alue voidaan jakaa korkeusvyö
hykkeisiin. Kutakin vyöhykettä käsitellään omana valuma-aluee

naan, jonka oletetaan olevan joko täysin lumen peitossa tai 
täysin lumettomana. Lumena tullut sadanta kasvattaa alueella 

lumen vesiarvoa, vetenä tullut lisää sen sijaan suoraa valun
taa. Valuma-alueelta tullut kokonaisvalunta saadaan laskemalla 

eri vyöhykkeiden valunnat yhteen. 

Lumuvyöhykemenetelmän etuna on se, että laskenta voidaan suorit

taa keskeytymättä ympäri vuoden, koska tällöin lumen vesiarvon 

laskeminen on mahdollista( Vakkilainen&Karvonen,198D). 

2.3 SSARR-mallin flood routing-menetelmä 

Virtaaman kasvaminen aiheuttaa vedenpinnan nousemisen ja sa

malla tapahtuu tilapäistä varastoitumista uomaan. Tulovirtaa

man kaessa laskea poistuu nousuvaiheessa varastoitunut vesi. 
Virtaamakuvian muoto muuttuu. 

Fl routing-menetelmä on itse asiassa jatkuvuusyhtäiän (5) 
ratkaisemista. 

(5) 
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missä 

I1 = tulovirtaama jakson alussa 

I2 = tulovirtaama jakson lopussa 

01 = menovirtaama jakson alussa 

02 = menovirtaama jakson lopussa 

51 = varasto jakson alussa 

52 = varasto jakson lopussa 

t = jakson pituus 

Yhtälö (5) voidaan esittää myös differentiaalimuodossa. 

(6) 

Varastoitumista simuloidaan mallissa siten, että joki jaetaan 
yhteen tai useampaan peräkkäiseen altaaseen. Kuhunkin altaaseen 

varastoituvan vesimäärän suuruus riippuu todellisuudessa sekä 
tulo- että menovirtaamasta. Yleisin menetelmä varastoitumisen 
laskemiseksi on nk. Mus.kingum-menetelmä' Lindh&Falkenmark, 1972). 

5 = T5 (ei - {1 - c) 0) (7) 

missä 
T

5 
= nk. varastovakio {dimensiona aika) 

c = dimensioton vakio, joka ilmaisee tulo- ja menovirtaa

man keskinäisen vaikutuksen varastoitumiseen 

Vakio Ts on likimain yhtä suuri kuin veden virtausaika jak
sossa (Linsley ym.,1958). Ts ei välttämättä ole vakio tie

tyssä jokijaksossa, vaan se voidaan ilmaista menovirtaa
man funktiona. 

Vakion c saadessa arvon o, on kyseessä varasto, jossa meno
v taaman ja varastotilavuuden(=vedenkorkeuden) välillä on 

itteinen riippuvuus, eli purkautumiskäyrä. 

SSAR lin tekemä yksinkertaistus varastoitumista lasket-

sa on juuri se, että vakio c~o • Yhtälö (?) saa siten 
on! 

s = 0 (8) 

Kun yhtälö (8) derivoidaan ajan suhteen saadaan: 
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dS/dt = Ts(dO/dt) (9) 

Kun yhtälö (9) sijoitetaan yhtälöön (6) saadaan: 

It - ot 
dO/dt = (10) 

Ts 

Yhtälön (10) ratkaisemiseen käytetään alunperin Wilsonin(1941) 
esittämää (ref. Linsley ym.,1958) menetelmää, jonka graafinen 

ratkaisu on esitetty kuvassa 3. 

Numeerisessa ratkaisussa yhtälöön (5) sijoitetaan Im =(I 1+I 2 )/2, 
missä I on jakson tulovirtaaman keskiarvo. m 

01 + 02 
Im 2 = (s2 - s1 )/t (11) 

Yhtälöä (11) edelleen muokkaamalla päästään muotoon: 

(12) 

Yhtälöstä (9) saadaan: 

(13) 

Sijoittamalla Ts yhtälään (12) ja ratkaisemalla o2 :n suhteen 
saadaan mallissa käytetty kaava menovirtaaman laskemiseksi 

jakson lopussa, kun tulovirtaaman keskiarvo I , jakson pituus . m 
t, jakson virtausaika Ts ja menovirtaaman arvo jakson alussa 

(01 )tunnetaan: 

Im - 01 
02 = Ts + t/2 t + 01 (14) 

Yhtälössä (14) tarvittava viipymä Ts lasketaan yhtälöstä 
(15): 

(15) 

missä 

KTS = kerroin 

Q = jakson virtaama 
n =kerroin, joka vaihtelee -1:n ja 1:n·välillä 
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tulovirtaama 

,~~~ menovirtaama 

~ 

\ 
\ 

\ 

aika 

Kuva 3. Varastoyhtälön graafinen ratkaisu. 

\ 
\ 

' ', 
~~ .__. 

Kerroin KTS voidaan määrittää joko yritys ja erehdys-menetel
mällä tai mittaamalla virtaamat ja niitä vastaavat virtausajat. 
KTS:n määrittämiseksi on myös olemassa nomogrammeja {USCE,1975). 
Kertoimen n positiivisilla arvoilla virtaaman kasvaminen ai

heuttaa viipymän Tsl~enemisen, mikä on yleisin tapaus epäta
saisessa avouomavirtauksessa {USCE,1975). USA:ssa tehtyjen 
selvitysten perusteella n:n arvo 0.35 näyttäisi soveltuvan 

useimpiin jokiin Ts:n arvon laskemiseksi. 

2.4 SSARR-mallinr~ervoir rauting-menetelmä 

Luonnollisissa järvissä vedenkorkeuden ja menavirtaaman välillä 

on yksikäsitteinen r~~ppuvuus. Reservoir rauting-menetelmällä 

etsitään yhtälölle (5) ratkaisu iteroimalla menavirtaaman 02 
arvo lähtien siitä, että o2 :n alkuarvo on menavirtaama jaksan 

alussa (01) (kuva 4). 



- 19 -

Sijoittamalla o2 :n alkuarvo yhtälöön (5) voidaan ratkaista va
rastotilavuus s2 , mikä puolestaan määrää vedenkorkeuden arvon 
jakson lopussa. Ohjelmalle syötetystä purkautumiskäyrästä tai 

-käyrästöstä (jos alavesi vaikuttaa) saadaan menovirtaamalle 

uusi arvo= Qt• Mikäli erotus .o2 - Ot>TESTISUURE = 0.001•01 , 

joudutaan suorittamaan uusi iteraatio ottaen alkuarvoksi 

o2 : ja Qt:n keskiarvo. 

Järvialtaille annetaan lähtötietaina ala- ja yläraja sekä va
rastotilavuuden ja menovirtaaman riippuvuus vedenkorkeudesta. 

Säänöstellyille altaille voidaan määrätä seuraavia mahdolli

suuksia: 

1) Vapaa purkautuminen 
2) Menovirtaaman suuruuden haluttu sääteleminen 

3) Altaan vedenkorkeuden haluttu sääteleminen 
4} Vedenkorkeuden muutoksen haluttu sääteleminen 

5) Varastotilavuuden haluttu sääteleminen 
6) Varastotilavuuden muutoksen haluttu sääteleminen 

2,5 Osa-alueiden yhdistäminen 

Malliin syötetään tiedot kaikista osa-alueista ja nk. summaus

pisteistä, joissa eri suunnista tulevat virtaamat kootaan. 

Sen lisäksi on syötettävä eri osa-alueiden laskentajärjestys. 

Laskenta suoritetaan vesistön yläosasta alkaen siten, että en

simmäisen altaan yläpuolelta tuleva virtaama lasketaan ensin, 

jonka jälkeen altaan käsittely käy mahdolliseksi, Näin jatketaan 
vesistöä alaspäin, 

2,6 SSARR-mallin operatiivinen käyttö Columbiajoen alueella 

SSARR-mallia on käytetty apuna suunniteltaessa säännöstely

ohjeita Columbiajoen 23 varastoaltaalle (kuva 5), Vesistöalue 

on jaettu 67 valuma-alueeseen, joille kaikille laaditaan mal

lin avulla tulovirtaamaennusteet, Mallin avulla on vertailtu 
eri säännöstelyvaihtoehtojen paremmuutta (esim, täytön ajoi-

tus) ja laadittu yksityiskohtaiset toimenpideohjeet eril~isia 

tulovirtaamatilanteita varten(Rockwood,1977), 
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3. KYRÖNJOEN VESISTÖALUE 

Kyrtinjoki laskee mereen noin 15 km Vaasasta koilliseen. Kyrtinjo
ki alkaa Kurikan kunnasta Jalasjoen ja Kauhajoen yhtymäkohdasta. 
Joen pituus on 127 km, ja putousta tällä matkalla on noin 40 m. 
Valuma-alueen suuruus jokisuussa on 4920 km2 ja järvisyys 0.9 %. 
Kyrtinjoen suurimmat sivujoet ovat {kuva 6): 

Kauhajoki, valuma-alue 1072 km2 , järvisyys 0.3% 
2 Jalasjoki, valuma-alue 1086 km , järvisyys 0.9 % 
2 Seinäjoki, valuma-alue 1084 km , järvisyys 1.9% 

Kyrtinjoen päähaaran valuma-alue on pääosiltaan Pohjanmaan 
tasankoe ja lakeutta, jolla korkeusvaihtelut ovat vähäisiä. 

Sivujokien valuma-alueilla korkeusvaihtelut ovat suuremmat 
ja samalla peltojen osuus pinta-alasta on suhteellisesti pie
nempi. Koko vesisttialue jakaantuu· eri maankäyttBmuotoihin 
seuraavasti: peltoa 24.4 %, metsää 47.2 %, suota 26.0 %, 

vettä 0.9% ja muuta aluetta 1.5 %. 
Alueen geologisana erikoispiirteenä on voimakas maan kohoaminen, 

rannikkoalueelle keskimäärin 8 mm/a. Alueen itäosassa ma~nkohoa
minen on vähäisempää, joten korkokuva muuttuu jatkuvasti maan 

kallistuessa kaakkoon päin (Vesihallitus, 1978). Tämä merkitsee 
itse joessa putouksen pienentymistä. 
Hallitseva maalaji on jokilaaksossa savi, osittain siltti. Laa-

jimmat sora- j• hiekka-alueet ovat Kauhajoen.valuma-alueella, 
missä pohjavedeksi suotautuva osuus on suurempi kuin koko alu
eella keskimäärin. 

Vuoden keskilämp5tila on rannikon läheisyydessä 3.5 °c ja 

itäosassa n. 3.0 °C. Meren.läheisyydellä on huomattava mer
lämp5tiloja tasaavana tekijänä etenkin talven kylmimpänä 

1 h mikuussa. Kun helmikuun keskilämpötila Vaasan 
on -6 •• , on se alueen °c. 

skilämpötilat vuosijaksolla 31-60 

ol 1931-60 i 0 mm, josta 
me osuus 170 ••• 210 mm eli n. 30 %. Alueen 

on man suurempi~uiQ muussa osassa valuma-aluetta. 
P ä lumipeite tulee yleensä marraskuun loppuun mennessä, 

suurin osa lumesta su ann•n huhtikuun loppua. 
Lumen keskimääräinen vesiarvo 16.3 on 85 mm. 

n lähtö ajoittuu yle immin huhtikuun 20 päivän tienoille. 
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Keskimääräinen vuosivaiunta Kyrönjoessa on 280 mm/a. 
Koko alueen keskimääräinen haihdunta on 610 - 280 mm= 330 mm. 

3.1 Vesivarat 

Kyrönjoella on suoritettu vedenkorkeushavaintoja yhtäjaksoi-

sesti vuodesta 1911 lähtien. Kyrönjoen virtaamille on omi-

naista erittäin suuri vaihtelevuus (NQ: MQ: HQ = 1:43:479). 
Ilmajoen kirkonkylässä olevalla Munakan mittausasemalla on suurim

man ja pienimmän havaitun vedenkorkeuslukeman ero 6.5 m. 

Se on suurin maamme jokivesistöissä havaittu vedenkorkeus
vaihtelu vuosijaksolla 1961-70 (Kuusisto,1980). 

Kuvissa 7 ja 6 on esitetty yli- ja alivaluman toistuvuus
analyysit Skatilan vedenkorkeushavaintojen perusteella. 

Valuma-alue Skatilan asteikon kohdalla on 4795 km2 • 

Kuvien perusteella Hq 1/20 on 98 1/s km2 ( HQ 1/20 = 479 m3/s) ja 

Nq 1/20 on 0.2 1/s km2 ( NQ 1/20 = 1.0 m3fs). 
Keskivaluma Mq on 8.9 1/s km2 , eli keskivirtaama MQ on 43 m3js. 

Kyrönjoen vesistöalueen suurimmat altaat on esitetty kuvassa 6. 
Taulukossa 1 on esitetty tietoja ko. altaista. 

Kyrkösjärven altaan valmistumisen jälkeen Kyrönjoen vesistö

alueella on säännösteltävää varastotilavuutta yhteensä 76 milj.m3. 

Vesistöalueen luontainen varastotilavuus on alle 10 milj.m3 • Useim

mat luonnontilaiset järvet sijaitsevat vesistön latvaosilla, joten 

niillä on tulvahuipun suuruuteen hyvin vähän vaikutusta. 

Taulukko 1. Kyrönjoen vesistöalueen järvien hydrografisia 

tietoja (Vesihallitus,1978). 

Järvi/allas Pinta-ala Varasto- Valuma- Veden vaih-

ha tilavuus alue tumisaika 

1 o6 m3 km2 a 

Kalajärven allas 1150 42.0 512 0.33 

i järvi 880 11.0 99 0.53 

Pitkämön allas 100 7.0 2116 o. 01 

Ikkeläjärvi 350 3.2 55 0.19 

Liikapuron allas 310 5.3 27 0.52 

Jalasjärvi 130 1. 6 702 0. 01 

l<yr järvi (ra-

kenteilla) 640 11 • 0 820 -
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Kuva 6. Kyrönjoen vesistöalueen säänöstelyaltaat ja niihin 

liittyv~t rakenteet (Vesihallitus,1Q7B). 



- 25 -

60 

1 
~ rl ~--·f- .... 

~ 
- . ...., 

1 -. -- -· ~ --r-
1 1--' - i-
1 .J!. ~ - r-~,.... 

~""!"' 
"1 

R ~ 1 lr--"" 1-• 

ao 

- -1 - t-

20 ! 1 

: l 
1 

1rf _1 n f ~t 1D 2() 3o -ltr-~b 'lirlf-00 Toistumisaika (a) 
Ylitystodennäköisyys (%) • eo 50 10 ~ 2i 

Kuva 7. Ylivaluman toistuvuusanalyysi ; Kyrönjoki, Skatila, 
v.1937-1973 (Vesihallitus,1978). 

II 
t/s 

2D ' 1 c 

" 1 r-·-1-+· 

T 

1.5 Ot-r:\ K -t ·- . ··f-- t--

0 
00 

u 
1. 

0. 
0 
0 
0 

f.[) 

60 
1.0 

"1"1 

-~~ 

··- --

+-
_j 

!'-~ 1 
1 

1"'-l; 

~ 
t 

t- -- -
-- r--

__ ,_ 
i-- - -

... - r-

..... ~ ·- - f- f---

""r- ~-o-.... 
-

,101 \.1 1.5 2 l 4 5 7 10 .w---·-86--··--so 1b 
1 

20 JO UJ SO'X) 100 Toistumisaika (a) 
~ 2 ---, Ali tustodennäköisyys (%) 

Kuva s. Alivaluman toistuvuusanalyysi ; Kyrönjoki, Skatila, 
v. 1937-1973 (Vesihallitus,1978). 

3.2 Voimatalous 

Tällä hetkellä Kyrönjoella toteutetaan vuonna 1965 valmistu-

vesistötaloussuunnitelmaa. Suunnitelmaan kuuluvat tau
lukossa 2 luetellut voimalaitokset. 

Suunnitelman mukaan tulee joen voimataloudellinen käyttöaste 

varsin korkeaksi. Jokiväliltä Ylistaron Köykänkoski{korkeusta-

so 0) - Kalajärven allas (korkeustaso 105.5) jää rakentamat-
noin 11 m (Vesihallitus,1978). 
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Taulukko 2. Kyrönjoen vesistätaloussuunnitelman (1965) mukai

set voimalaitokset (Vesihallitus,1978). 

Voimalaitos Teho Energia Putous-

MW GWh/a korkeus 

m 

Pitkämö 1 ja 2 6.7 29.0 38.8 

Kalajärven voimal. 1.5 3.3 13.5 

Kyrkösjärvi 

(rakenteilla) 6.8 20.0 44.0 

Kylänpää 

(suunnitteilla) 3.8 13.0 7.8 

Kirkonkoski 

(suunnitteilla) 3.7 13.3 7.7 

Yhteensä 22.5 78.6 111 • 8 

3.3 Tulvasuojelu 

Yritykset Kyr~njoen perkaamiseksi ovat olleet vireillä jo 

1700-luvulta lähtien. Aikaisempien perkausten tarkoituksena 

oli tehdä Kyrönjoesta uittoväylä, jota pitkin laivanrakennuk

sen raaka-aineita olisi voitu kuljettaa Vaasaan. Viime vuosi

sadan kuluessa on jokea perattu useita kertoja ja tarkoituk

sena on ollut lähinnä tulvien poistaminen etenkin nk. yläosan 

eli Munakan tulva-alueelta (Hjelt,1964). 

nkin vasta tämän vuosisadan puolella on ryhdytty laati-

maan per llisempia suunnitelmia tulvien poistamiseksi. 

mennessä Kyrönjoen vesistössä suoritetut tulvasuojelu-

t tämän hetken tulvasuojelutarve on esitetty kuvassa 9. 

Suu llä oleva tulva-alue on Munakan tulva-alue Ilmajoel-

P impina tulvakeväinä vesi huuhtelee yli 7 000 ha 

pe asti vahingollisempia ovat kuitenkin kesätul-

v n rran kymmenessä vuodessa jää veden alle noin 

2 000 ha Pohjanmaan lakeutta. 

Muna n tulva-alueen poistaminen kuuluu osana Kyrönjoen vesistö

oussuunn elmaan, josta on toteutettu jo seuraavat osat: Pit-

n s stelyallas (1 1), Kalajärven säännöstelyallas (1976), 
KY sjärven säännöstelyal as (valmistunee v. 1981 ). 



- 27 -

Tulvasuojelu toteuttottu 

-·•-- suunnilt>ltu 

T u l vo suo J&lu tor vt 

~--~Kyrönjoen yläosan 

eli Munakan tulva-alue 

~~~---~einäjoen suuosan 

0 

' \ oikaisu-uoma 
SEI~ÄJOKI . 
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' 1 
\ 
\ 
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-'\ 
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' \ 
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"" \ "'\ 
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' ' '" 't 
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' /\ r " ' ( ~)/. ( ,,~ 

'-, \ 

'-·""'"'- t 
15 - ' ' 20 km " \ \ \ , ........ 

Kuva 9. Kyrönjoen tulvasuojelutilanne 1970-luvun 
lopulla (Vesihallitus,1978). 
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Neljäs osa vesistötaloussuunnitelmasta - Kyrönjoen yläosan 

vesistösuunnitelma - käsittää Seinäjoen suuosan oikaisu-uo-

man (kuva 9) ja Kyrönjoen yläosan vesistötyön. Oikaisu-uo-

man tarkoituksena on johtaa Seinäjoen tulovirtaamat varsi

naisen tulva-alueen ohi. Yläosan vesistötyö sisältää Kyrön

joen pengerryksen, perkauksen ja porrastuksen itse tulva-alueen 

kohdalla. Tämä maamme oloissa sangen mittava vesistötyö käsit

tää mm. jokipengertä 35 km, 10 pumppuamoa, joiden yht~inen 

teho on yli 30 m3/s. 
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4. MALLIN KALIBRDINTI JA TESTAUS 

4.1 Kalibroinnin hyvyyden mittaaminen 

Mallin antamien tulosten hyvyyttä mitataan ns. hyvyyskritee

reillä, joiden valinta on keskeinen toimenpide mallin kalib

roinnissa. Hyvyyskriteeriä käytetään arvioitaessa havaittu-

jen ja laskettujen virtaamien vastaavuutta.Usä<Si. kriteereillä voi

daan paljastaa mallin antamien tulosten systemaattiset vir

heet. 
Yksinkertaisin kriteeri on havaittujen ja laskettujen valuntojen 

graaf~nen vertailu. Kalibroinnin nopeuttamiseksi on tässä sel

vityksessä käytetty menettelytapaa, jossa graafista tarkastelua 

kriteerinä käyttäen etsittiin parametreille sellaiset arvot, 
että navaittujen ja laskettujen virtaamien volyymi ja ajoitus 

täsmäsivät. Pääasiassa pyrittiin siihen, että tulvien huippujen 

simuloiminen olisi onnistunut. 

Vasta sen jälkeen, kun graafista tarkastelua apuna käyttäen oli 

päästy tyydyttävään vastaavuuteen,laskettiin numeerisille hy
vyyskriteereille arvot. Tärkeimpänä numeerisenå kriteerinä käy
tettiin normeerattua hyvyyttä, joka lasketaan kaavasta (16) 

(Nash&Sutcliffe,1970): 

R2 = 
F2 - F2 

0 

F2 
0 

F2 
n 

- ä)2 missä = ~ ( ao(i) 0 

F2 
n 

- ac ( i)) 2 = ~ (Qo(i) 
J.=1 

ja 

R2 = normeerattu hyvyys 

(i)= havaittu virtaama aikajaksolla i 

Qc(i)= laskettu virtaama aikajaksolla i 

Q = havaittujen virtaamien keskiarvo 

n = aikajaksojen lukumäärä 

( 16) 

Kun lasketut ja havaitut arvot vastaavat täysin toisiaan, saa 

R2 arvon +1, ja kun vastaavuutta ei ole lainkaan R2 =- w. 
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Systemaattisten virheiden olemassaoloa pyrittiin selvittämään 

merkkitestillä. Testiä varten jaettiin simuloitu vaiuntasarja 

puolen kuukauden pituisiin jaksoihin. Kullakin jaksolla verrat

tiin havaittuja ja laskettuja arvoja keskenään. Jos laskettu 

virtaama oli suurempi kuin havaittu, kyseinen jakso sai merkin 

+, päinvastaisessa tapauksessa -· Jaksojen väliset merkinvaihte
lut kirjattiin ylös ja tätä lukua verrattiin siihen merkin

vaihdosten lukumäärään, jonka puhtaan sattuman uskotaan ~iheut
tavan. Odotettu merkinvaihdosten määrä voidaan laskea likimää

rin kaavasta {n + 2)/2, missä n on jaksojen lukumäärä (Aitken, 

1973). x2-testin avulla selvitetään lopuksi systemaattisen 

virheen olemassaoloa laskemalla testisuure merkinvaihdosten 
perusteella kaavalla: 

x2 = (havaittu - odotettu) 2 

odotettu 

Altaiden säännöstelylaskelmissa paljon käytettyä keskiarvosta

poikkeamisen summaviivaa voidaan käyttää myös systemaattisten 

virheiden paljastamiseen. Kulloisenakin aikana keskiarvosta 
poikkeamisen arvo riippuu aikaisemmista tapahtumista ja tästä 

syystä havaittujen ja laskettujen summaviivojen vertailu sovel

tuu systemaattisten virheiden etsimiseen. Testin hyvyysluku voi

daan laskea kaavalla (16). Ero normeerattuun hyvyyskriteeriin 

on, että tässä havaittua virtaamaa vastaa havaittu keskiarvosta 

poikkeama, laskettua virtaamaa taas laskettu keskiarvosta poik

keama. Mikäli laskentajaksossa on systemaattisia virheitä, ne 

huonontavat merkittävästi hyvyyslukua normeerattuun hyvyyslukuun 

verrattuna. 

Lineaarista korrelaatiota käytettiin tulvahuippujen (voidaan 

pit 

L ä 

toisistaan riippumattomina) vastaavuuksien testaamiseen. 

i ibroinnin onnistumista arvioitiin tutkimalla 

laskettujen ja havaittujen virtaamien keskiarvon ja keskiha

jonnan vastaavuutta. 

4.2 Kalibroinnin ja testauksen vaiheet 

Mall~n parametrien parhaiden arvojen etsiminen tapahtuu verw 
taamalla jonkun edustavan havaintojakson - nk. kalibrointi

jakson - mitattuja ja mallilla laskettuja valuntoja. Para-
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metreille etsitään sellaiset arvot, että koko jakson mitattu ja 

simuloitu virtaama vastaavat mahdollisimman hyvin toisiaan. 

Kalibroinnin onnistumisen kannalta olisi optimaalista pystyä 

laskemaan koko jakso yhdellä tietokoneajolla, jollain saadaan 
yhdellä kakeilulla selville tietyn parametriyhdistelmän "hyvyys" 

tai "huanous". Tässä selvityksessä kalibraintijakso (7 vuotta) 

jouduttiin kuitenkin laskemaan puolen vuoden jaksoissa (johtuen 

lähinnä siitä, että sulana aikana mallin vaatimat lähtötiedot 

ovat oleellisesti erilaiset). Tästä~eutui se vaikeus, että 

pararnetriyhdistelmä,joka antoi tyydyttäviä tuloksia ensimmäi

sessä puolen vuoden jaksossa, ei välttämättä toiminutkaan enää 

esim. kolmantena puolivuotiskautena. Jos näin kävi, oli kalibroin
ti aloitettava alusta uusilla parametrien arvoilla. 

Kalibrainnin jälkeen on malli vielä testattava eri havainto
aineistolla. Parametrien arvoja ei voida enää muuttaa testi

ajojen yhteydessä, elleivät tulokset ole niin huonoja, että 
kalibrointi on aloitettava alusta. 

Kalibronnin ja testauksen eri vaiheet voidaan esittää lohko
kaaviateknikkaa käyttäen (kuva 10). Lähde~lin liikkeelle kalib
rointijakson 1. puolivuotiskaudesta. Graafista tarkastelua hy
vyyskriteerinä käyttäen etsittiin ne parametriarvat, joilla 

laskettujen ja havaittujen virtaamien ajoitus ja tulvahuiput 
vastasivat tyydyttävästi toisiaan. Tämän jälkeen laskettiin 

normeeratun hyvyyskriteerin (R2 ) arvo. Jos R 2 ~o.so, aloitet

tiin kalibrointi uusilla lähtöarvoilla. Päinvastaisessa tapauk

sessa (R2;>o.so) tehtiin merkkitesti. Jos riskitaso oli alle 

5 %, oli tästä seurauksena uusien pararnetriarvajen valinta ja 

kalibroinnin aloittaminen alusta. Jos taas merkkitesti osoitti, 
ettei systemaattista virhetta ollut, voitiin siirtyä kalibroimaan 

seuraavaa puolivuotisjaksoa. Kuten lohkokaaviosta selviää, voi

tiin kalibrainti joutua aloittamaan kokonaan alusta, jos toises-

sa ( myöhemmissä) puolivuotisjaksossa ei saavutettu aiemmin 

mainittuja kriteerien raja-arvoja. Työssä käytetty menettelyta
pa oli erittäin työläs, mutta varmisti sen, että kalibrointi 

onnistui mahdollisimman hyvin ottaen huomioon koko kalibrointi
jakson. 

Mallin testausvaiheessa ei laskettu enää numeeristen hyvyyskri-

teerien arvoja. Päähuomio kiinnitettiin tulvahuippujen ajoituk

sen ja huipun suuruuden vastaavuuteen. 
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kyllä 

ei 

kyllä 

Mallin testaus 

Huipputulvien ei 

Seuraavan puoli
vuotiskauden ka
librointi' 

vastaavuus ~------------~--------J 
tyydyttävä 

kyllä 

Mallin käyttö 
ennustamiseen 
ja 
suunnitteluun 

Kuva 10. Mallin kalibrointi ja testaus lohkokaaviona. 
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4.3 Kalibrointi- ja testijakson valinta 

Kalibrointijaksona oli 1.1.1961 - 30.9.1967. Jaksoon sisältyvät 

vuodet ovat varsin erilaisia. Vuosina 1961,1964 ja 1967 kev 

tulvat jäivät tavallista pienemmiksi (ko. vuosien ylivirtaa-

mien toistumisajat noin 1.1 - 1.2 vuotta). Vuodet 1962 ja 1963 

edustavat keskimääräisiä tulvavuosia( toistumisajat 4 ja 2 vuot

ta). Vuodet 1~965 ja 1966 olivat tavallista runsaslumisempia ja 

kevään tulv~kaudet poikkeuksellisen rajuja. Kyrönjoen 68 vuotisen 

havaintosarjan suurimmat virtaamat on havaittu juuri vuonna 1966. 

Vuosi 1965 edustaa toistuvuudeltaan kerran kymmenessä vuodessa 

sattuvaa tulvaa. 

Kalibrointijaksolla oli säännöstellyistä järvistä mukana Seinä

järvi sekä säännöstelyaltaista Liikapuro (valmistui tosin vasta 

vuonna 1967}. 

Testijaksona käytettiin niinikään seitsemän vuoden pituista ha

vaintosarjaa eli 1.1.1971- 31.12.1977. Myös testijaksoa voidaan 

pitää sangen edustavana. Vuodet 1973 ja 1975 olivat tavallista 

vähälumisempia ja keväiset tulvat normaalia pienempiä. Vuosien 

19i6 ja 1977 lumen vesiarvot olivat pitkän ajan keskiarvojen 

luokkaa. Vuosi 1977 oli kuitenkin siinä mielessä harvinainen, 

että huhti- ja toukokuun sadannat olivat poikkeuksellisen suu-

ret (toistuvuusaika noin 20 vuotta). Vuonna 1974 kevättulva oli kak
sihuippuinen, mikä on Kyrönjoella harvinaista. 

Testijakson erikoispiirteisiin kuuluuu myös se, että Pitkämön 

säännöstelyallas valmistui 1971 ja Kalajärven allas 1976. 

~~4 Kalibroinnissa ja testauksessa käytetyt havainnot 

lin soveltuvuutta selvitettäessä käytettiin neljä~tä 

sadeasemalta kerättyjä tietoja. Asemien sijainti selviää 

uvas 1. Asemien määrää ei voi pitää läheskään riittävänä, 

s annan määrityksessä olisi kesäsateiden osalta 

y tävä n tarkkuutP n. Vuorokausisadannan ta a 

ell täisi hyvin tiheää asemaverkkoa. Niinpä esim. 
10 tt 11 o i p ty vas noin 50 %:n taTkkuuteen ( Mus-

tonen 1973) kys t 1 in konvoktiivinen sade. Rintamasa-
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teellakin tarkkuus olisi vain noin 25 %. Mallin kalibroinnissa 

kiinnitettiin päähuomio kuitenkin sulannasta aiheutuvan yli

valuman määrittämiseen, jolloin havaintojakson pituus sadannan 

määrityksessä on keskimäärin 4 - 5 kuukautta. Mitä pitemmäs-

tä havaintojaksostam kyse, sitä suurempaan suhteelliseen tark

kuuteen päästään samalla havaintoverkolla. Kyrönjoella 4 mitta

rilla päästään jo alle 10 %:n virheeseen ( ei sisällä sademitta

rien virheitä). 

Sadeasemien aluellinen jakautuminen vesistöalueella on epätasai

nen - Jalasjoen ja Seinäjoen valuma-aleilla ei ole yhtään ase

maa, joka olisi toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1961 lähtien. 

Sulannan laskemisessa tarvittavat lämpötilahavainnot ovat Ylis

taron koeasemalta, samoin kuin potentiaalisen haihdunnan indek

sinä käytetyt Class A-astiahavainnot. 
Munakan tulva-alueen jälkeinen Hanhikosken vedenkorkeusasteikko 

valittiin siksi asteikoksi, jonka havaitut ja lasketut virtaa

mat pyrittiin kalibroimaan toisiaan vastaaviksi. Munakan ja Sei

näjoen asteikkoja käytettiin apuna kalibroinnissa (näille astei

koille ei käytetty numeerisia hyvyyskriteerejä, vaan tyydyttiin 

graafiseen tarkasteluun). Kaikilta kolmelta asteikolta on ole

massa hydrologian toimiston yhtäjaksoiset havaintosarjat vuo

desta 1961 lähtien. 

Kaikki työssä käytetty muu aineisto on saatu Vaasan vesipiirin 

vesitoimistosta lukuunottamatta lumen vesiarvotietoja, jotka 

ovat peräisin hydrologisista vuosikirjoista. 

4.5 Maankosteuden ja valunnan välinen yhteys 

Maankosteusindeksin SMI ja ~aluntaprosentin ROP välistä riip
puvuutta kuvaava käyrä on se parametri, jolla lasketut virtaamat 

saadaan likimäärin vastaamaan havaittuja. Käyrän muodon ensim-

nen arvaus tehtiin Siuntionjoella saatujen tulosten pohjalta 

(Vakkilainen&Karvonen,1980). Kyrönjoen vesistöalueelle saatu SMI
ROP-käyrä on muodoltaan lähes samanlainen kuin Siuntionjoella, 

ainoastaan maankosteuden vaihteluväli on Kyrönjoella suurempi. 

Käyrän jyrkkä muoto on selitettävissä sillä, että haihdunta 

vähentää kesän alussa valunnan prosenttiosuutta sadannasta hy
vin nopeasti. Vastaavasti syksyllä vaiuntaprosentti kasvaa 

melko nopeasti, koska lähinnä interseptiohaihdunta pienenee 

viljankorjuun myötä ja lehtipuiden transpiraatio lakkaa lähes 
kokonaan. 
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3101 
V Sadanta-asema ja sen numero 

4201 
f Vedenkorkeusasteikko 

ti+H Lumilinja 

Numeroiden selitykset 

3101 Ylistaron koeasema 
3103 Ilmajoki 

3105 Seinäjoki 
7 

2116 Kauhajoki,kk 

4201 Hanhikoski ( Q) 
4204 Munakka (W) 
4207 Seinäjoki (W) 

Kuva 11. Mallin kalibroinnissa käytetyt sadeasemat ja veden
korkeusasteikot Kyrönjoen vesistöalueella. 

Kuvassa 12 on esitetty Kyrönjoen vesistöalueen lopulliset 

SMI-ROP-käyrät. Kyrönjoen yläosan valuma-alueella maankosteus

indeksin vaihteluväli on 1 cm pienempi kuin muulla osalla ve

sistöä. 
Siuntionjoen vesistöalueella suoritetussa selvityksessä haih
dunta syötettiin malliin kuukausikeskiarvoina. Tulokset kesä

ajan valuntojen osalta osoittivat, että maankosteuden vaihtelun 

aamiseen ei kuukausihaihdunnan käyttäminen ole läheskään riit

tävän tarkka. Siitä syystä Kyrönjoella haluttiin kokeilla mallin 

toista vaihtoehtoa haihdunnan laskemiseksi, jolloin potentiaali-
nen hdunta ilmaistaan jollakin päivittäisellä indeksillä. 
Tässä selvityksessä käytettiin Ylistaron koeasemalla mitattuja 
päivittäi ä Class A-astiahavaintoja. 

Potentiaalisen evapotranspiraation (PET) ja pannuhaihduntojen 
välisestä ippuvuudesta on esitetty kirjallisuudessa monenlai-

ia 1 ia Y 1 i i n suositellaan astlahaihdunnat kerrat-
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valuma-alueet 

40 60 80 100 

Maankosteusindeksi SMI (mm) 

Kuva 12. Maankosteuden ja vaiuntaprosentin välinen yhteys 
Kyrönjoen vesistöalueella. 

tavaksi luvulla 0.7. Edellä mainittu kerroin soveltuneekin vuosi

haihdunnan määrittämiseen, jolloin maan lämpövarastossa tapahtu
via muutoksia ei tarvitse ottaa huomioon. Sen sijaan määrättäes

sä potentiaalista haihduntaa kuukauden jaksolle (tai lyhyemmälle), 

on kertoimen arvossa otettava huomioon keväällä maan lämpenemiseen 
sitoutuva ja syksyllä maan lämpövarastosta vapautuva energia. 
Kuvassa 13 on esitetty eri kuukausille ne kertoimet, joilla astia

haihdunnat on muutettu potentiaaliseksi evaporaatioksi. Kertoimet 

perustuvat Otaniemessä suoritettuihin lysimetrimittauksiin (Jär

vinen,1979). Rohde(1973) on Veien-järvellä suoritettujen mittaus

ten perusteella suositellut lähes samoja kertaimien arvoja. 

Potentiaalinen evaporaatio ilmoittaa haihtumisen suuruuden olo
suhteissa, joissa haihtumiselle altista vettä on riittävästi. 

Maa-alueelta tapahtuvassa haihdunnassa todellinen evaporaatio 
on kuitenkin potentiaalista pienempi heti kun maan kosteuspi

toisuus laskee tietyn raja-arvon (nk. kenttäkapasiteetti) ala
puolelle. Todellisen ja potentiaalisen haihdunnaan suhteen ja 

maan vesipitoisuuden välisestä riippuvuudesta on kirjallisuudes

sa esitetty monenlaisia käsityksiä(ref. esim. Seuna,1977). Ky

rönjoella käytetty käyrä (kuva 14) on lähellä Mustosen ja 
McGuinnesin ehdottamaa. 
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4.6 Valunnan jakaminen komponentteihin 

Kokonaisvalunta jaettiin mallissa kolmeen komponenttiin sen 

perusteella, kuinka kauan kestää , ennenkuin sadanta näkyy virtaa

man lisäyksenä. 
Pohjavalunnaksi imeytyvä osuus riippuu indeksin BII arvosta. 

Kuvassa 15 on esitetty BII:n ja pohjavalunnan välinen yhteys.· 

BII-parametrille ei pystytä esittämään fysikaalista tulkintaa, 

joten sen kalibroiminen oli verraten hankala tehtävä. BII:n la~

seke sisältää termin TSBII, jonka tulkinta on yhtä epäselvä. 

Välitön valunta saadaan vähentämällä kokonaisvalunnasta pohja

vedeksi imeytyvä osuus. Välitön valunta jaettiin edelleen kah

teen osaan, joista toinen komponentti tulkittiin pintavalunnak

si, toinen pintakerrosvalunnaksi. Välittömän valunnan jakaminen 

kahteen komponenttiin tapahtuu malliin syötettävän käyrän(kuva 16) 

avulla. 

Kukin valu.ntakomponentti kuljetetaan sarjassa olevien al taiden 

kautta. Altaiden avulla saadaan lasketun valuntakäyrän muoto ja 

ajoitus oikeaksi. Taulukossa 3 on esitetty kaikilta valuma-alueil

ta kunkin valuntakomponentin altaiden määrä ja viipymä. 

Taulukko 3. Altaiden lukumäärä ja viipymä valunnan eri 

komponenteilla Kyrönjoen vesistöalueella. 

Valuma-alue Pintavaiunta, Pintakerrosva- Poh javalunta, 

altaiden lunta, altaiden altaiden 

määrä viipymä määrä viipymä määrä viipymä 

0 4 9.0 h 3 21.0 h 3 120.0 h 

jo 4 11.0 h 3 29.0 h 3 120.0 h 

j 5 11.0 h 3 30.0 h 3 140.0 h 

K njoen 

4 1 o.o h 3 20.0 h 3 120.0 h 
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4.7 Sulanta 

Sulantaan liittyvien parametrien kalibrainti suoritettiin aletta

malla, että sulantaa tapahtuu, kun keskilämpötila on 0°C:n ylä
puolella. 
Sadannan olamuodon testaamisessa tarvittavan kriittisen lämpö-

tilan arvioinnissa otettiin lähtökohdaksi kaksi selvitystä - toi

nen Ruotsissa ja toinen Columbiajoen alueella USA:ssa. Ruotsalai

sen selvityksen mukaan havaittiin,että $dan~tuliE vetenä 12% ja lume

na 88% tapauksista lämpötilan ollessa alle 0°C. Vastaavasti yli 

0°C lämpötilassa satoi vettä 72% ja lunta 28% tapauksista,ref. 
Kuusisto,1977). USCE:n (1956) havaintojen mukaan kriittinen lämpö

tila oli noin 1.1 - 1.6 °c. Edellisten perusteella valittiin kriit
tiseksi lämpötilaksi 0.8 °C, eikä arvaa tarvinnut kalibroinnin 
kuluessa muuttaa. 

Sulantaparametrin arvoksi asetetiin kalibroinnin alussa Siuntion
joen alueella saatu 3.6 mm/°Cd (Karvonen,1979). Arvo osoittau

tui liian suureksi, sillä lumipeite suli liian nopeasti. Edel

leen kalibrainnin kuluessa havaittiin, että R:n arvo vaihteli hy
vin paljon eri vuosina. Tästä syystä päädyttiin käyttämään mene

telmää, jossa sulantaparametrin arvo laskettiin kullekin vuodel

le erikseen käyttäen apuna havaittuja lumen vesiarvotietoja, 
sadantojå ja astepäivälukua. Kultakin keväältä otet-

tiin laskennan pohjaksi se kahden viikon jakso, jolla sulanta oli 

voimakkainta. Tämän ajanjakson vesiarvan pieneneminen plus jakson 

lumena tullut sadanta jaettiin jakson positiivisten lämpötilojen sum

malla. Näin saatua arvoa käytettiin aktiivisimpana sulantakau-

na. Eri vuosina sulantaparametrien arvot vaihtelivat 1-5 ja 
3.0 mm/°Cd välillä keskiarvon ollessa 2.1 mm/°Cd. Käytetyn me

elmän suurin epävarmuustekijä on lumena tulevan sadannan mää

Kesk 
joh 

se en 

nen 

el sama astepäivätekijä ei aiheuta yhtä suurta valun-
en siitä, että osa sulannasta pidättyy lumipeittee-

lvella R;n arvoksi asetettiin 1.2 mm/°Cd. 

L ei een vähenemistä käsiteltiin vain lumivyöhykemenetelmällä, 

kas n voitiin verrata mallin laskemia ja hydrologian toimis-

ton mittaamia lumen vesiarvotietoja. Kuvassa 17 on esitetty ha-
uaitun ~imuloidun lumipeitteen vesiarvon keskimääräinen kulku 

li i ijaksolla. 
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Kuva 17. Havaitun ja mallilla lasketun lumipeitteen vesiarvon 
keskimääräinen kulku kalibrointijaksolla (1961-1967) 

Kyrönjoen vesistöalueella. 

4.8 Kalibroinnin hyvyys 

Kuvassa 18 on esitetty Hanhikosken havaittu ja laskettu virtaa-

me kalibrointijaksolla. Huippujen osalta mallin kalibroinnin voi 

katsoa onnistuneen hyvin. Sen sijaan jos tarkastellaan alivesikau

s , voi tulosta pitää korkeintaan tyydyttävänä. Taulukkoon 4 

on koottu eri hyvyyskriteerien arvot kalibrointijaksolta. 

Mer in mukaan oli riskitaso koko kalibrointijakso t-uomioon otiaen 

n hieman parempi kuin raja-arvona pidettävä 5%. Jos kalib-
roi ijaksosta ei oteta huomioon huhti- ja toukokuuta, on riski-

eli systemaattinen virhe voidaan todeta. Systemaattisen 

en massaolo voidaan todeta myös keskiarvosta poikkeamisen 

summavi an h yysluvun perusteella. Alivesikausien kalibroinnin 

ep kkuus johtuu siitä, että maankosteuden vaihtelua ei saab.J mallis:la 

t maan 1 ettavasti. Maankosteuden simuloinnin onnistuminen 
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Taulukko 4. Hyvyyskriteerien arvot kalibrointijaksolla {1961-1967) 
Kyrönjoen vesistöalueella. 

Hyvyyskriteeri 

Normeerattu hyvyysluku (R 2 ) 

Riskitaso (merkkitesti) 

Keskiarvosta paikkaamisen summaviivan 
hyvyysluku 
Huippujen korrelaatiokerroin 

Valunnan kokonaisvolyymin suhteellinen virhe 

Keskiarvosta paikkaamisen summaviivan vaih

teluvälin suhteellinen virhe 

Arvo 

0.96 

5% 

0.77 
0.98 

3.3% 

edellyttäisi, että aluesadanta ja aluehaihdunta tunnettaisiin 
riittävän tarkasti. Kuten aiemmin on jo todettu, neljällä sade

asemalla ei aluesadantae voida määrittää edes tyydyttävällä tark
kuudella. Aluehaihdunnan osalta näyttäisi siltä, että kuvassa 13 

esitetyt kertoimet, joilla Class A-astiahavainnot kerrottiin, oli
vat oikean suuntaiset touko-heinäkuun osalta. Sen sijaan elokuus

sa käytetty kerroin (0.95) oli liian suuri, sillä simuloidut vir

taamat olivat elokuun puolenvälin jälkeiseltä ajalta lähes poik

keuksetta havaittuja pienempiä, mikä on osoitus liian pienestä 

maankosteusindeksin arvosta. Syy kertoimen pienenemiseen on vil

jankorjuun aiheuttama interseptiohaihdunnan väheneminen. Myös 

syyskuussa käytetty kerroin (1.0) oli liian suuri, sillä 
syyskuun valunnan osalta laskettu oli yleensä havaittua pienem

pi. 
Keskiarvosta paikkaamisen summakäyrän (kuva 19) vaihteluväli an
taa keskivirtaaman juoksuttamiseen tarvittavan säännöstelytila-

v en, joten lasketulle säännöstelytilauuudelle saadaan virhearvia. 

Kali ntijaksolla tarvittava säännöstelytilavuus oli 1270·106m3• 

Kyrönjoen vesistöalueella on Kyrkösjärven valmistuttua varasto-
tilav a noin 80•10 6 m3 , eli vesistön säännöstelyaste on 6.3%. 
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4.9 Mallin testaus 

Lumen vesiarvon laskeminen ei onnistunut testijaksolla niin 

hyvin kuin kalibrointijaksolla, mikä voidaan todeta vertaamalla 

kuvien 17 (kalibrointijakso) ja 20 (testijakso) käyrien kuvaamaa 

lumen vesiarvon keskimääräistä kulkua. 

Testitulokset käyvät ilmi kuvasta 21 ja taulukosta 5. Huippujen 

simulointi ei onnistunut testijaksolla läheskään niin hyvin kuin 

kalibrointijaksolla. Systemaattinen virhe oli myös havaittavissa, 

vaikka keskiarvosta poikkeamisen summakäyrän hyvyysluku oli pa

rempi kuin kalibroinnissa. Kuvasta 22 voidaan kuitenkin havaita, 

että lasketun virtaaman summakäyrän vaihteluväli on paljon pienem

pi kuin havaitun virtaaman vastaava arvo, mikä osoittaa simuloin

nin epäonnistuneen erityisesti vuoden 1974 lopun osalta. 
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Kuva 20. Havaitun ja mallilla lasketun lumipeitteen vesiarvon 

kes kimtit:i r~ii nen kulku testi jaksolla ( 1 D71-1 CJ77) 1< y rö n-

joer1 ve i luer~llo. 
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Taulukko s. Hyvyyskriteerien arvot testijaksolla (1971-1977) 

Kyrönjoen vesistöalueella. 

Hyvyyskriteeri 

Normeerattu hyvyysluku (R 2 ) 
Riskitaso (merkkitesti) 

Keskiarvosta poikkeamisen summaviivan 

hyvyysluku 

Huippujen korrelaatiokerroin 
Valunnan kokonaisvolyymin suhteellinen 

Keskiarvosta poikkeamisen summaviivan 

teluvälin suhteellinen virhe 

Arvo 

0.94 

1 % 

0.86 

0.93 
virhe 5.7% 

vaih-
22.0 % 
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5. TULOVIRTAAMIEN ENNUSTAMINEN 

5,1 Yleisiä näkökohtia 

Vuosisadannasta tulee lumena maamme eri osissa suunnilleen sa

man verran, keskimäärin 200-250 mm, Koska vuosisadanta pienenee 

pohjoiseen päin, on lumen suhteellinen osuus Etelä-Suomessa n. 

30% ja Lapissa yleensä lähes 50% vuosisadannasta {Mustonen,1973). 
Koska lumen aktiivinen sulantakausi tietyssä vesistössä on yleen

sä lyhyt, vain 2-3 viikkoa, ovat sulannasta aiheutuvat ylivalu
mat hallitsevimpia useimmissa vesistöissämme. Kesä- ja syystul

viin verrattuna kevättulvien ennustaminen on kuitenkin paljon 
helpompaa, sillä lumen vesiarvo sulantakauden alussa on hyvä 

selittäjä1 silloin kun selitettävänä muuttujana on tulva-ajan 

kokonaisvirtaama, Kyseessä on tällöin pitkäaikainen ennuste. 

Haluttaessa tietää yhden vuorokauden maksimivirtaama ja sen ajoi
tus, ei perinteinen regressioanalyysi ole enää käyttökelpoinen. 

Lyhytaikaisia ennusteita tarvitaan erityisesti vesistöissä, 

joissa varastotilaa ei ole riittävästi, jotta koko sulamiskau-

den vesimäärä voitaisiin varastoida. Lyhytaikaisten ennusteiden 
avulla pyritään mm. ajoittamaan säännöstelyaltaiden täyttöajan

kohta1niin että altaiden "leikkaus"kyky pystyttäisiin käyttä-
mään täysin hyväksi. 

5.2 Pitkäaikaiset ennusteet 

Kevätylivirtaamaennusteiden laadinta perustuu Suomessa nykyisin 

lähes yksinomaan regressioyhtälöiden käyttöön. Selitettävänä 

muuttujana käytetään yleensä tietyn aikavälin tulva-ajan koko

irtaamaa. Selittävinä muuttujina kevättulvaennusteissa on 

1 esti yksi tai useampia seuraavista (Kuusisto,1975): 

peitteen vesiarvo eri ajankohtina 
- sadanta eri kevätkuukausina 

yyskuukausien sadanta 
skilämpötila eri kevätkuukausina 

- edellisen aikavälin keskivirtaama 

Pitkäaikaiset ennusteet ovat käyttökelpoisia erityisesti ve

oistöissti, joissa jUrvisyysprosontti on suurl. Ti:irkeintti on täl

n t ietäU tulov lr toarnan volyymi tulevien l<uul<aus ien aikana. 
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MyBs valuntamalleja voidaan käyttää pitkäaikaiseen ennustamiseen. 

Kun malli päivitetään ennustehetkeen, saadaan arviot alueen hyd

rologisesta tilasta (lumen vesiarvo, maankosteus) ko. hetkel-
lä. Sääennusteen avulla voidaan laatia vain lyhytaikainen en
nuste, mutta kun halutaan tietää säätila esim. kuukauden 

kuluttua, joudutaan nykyisen meteorologian mahdollisuuksien ul

kopuolelle. Edes suuntaa-antavaa arviota ei voida saada. 

Tällöin voidaan pitkäaikaisten tulovirtaamaennusteiden laatimi

sessa käyttää hyväksi historiallisia, klimatologisia havainto
sarjoja. Mallin avulla lasketaan tulovirtaamaa ennL.Stehettkerm tilan-

teesta lähtien käyttämällä esimerkiksi kahdenkymmenen edellisen 

vuoden sääoloja. Näin saadaan mahdollisten tulovirtaamien jouk

ko, jolle voidaan laskea tilastomatematiikkaa käyttäen erisuu

ruisten tulovirtaamien todennäktlisyydet. Ennustekauden pituudel
le ei ole mitään ylärajaa, mutta ennusteen luotettavuusrajat le

venevät ennustekauden pidetessä. 
Edellä kuvatun kaltainen pitkäaikainen ennuste laadittiin ke

vään 1980 aikavälille 1.4-10.5. Ennusteen takarajaksi valit-

tiin 10.5, koska tulvan huippu on kaikkina keväinä ollut ennen 
ko. ajankohtaa. Lumen vesiarvoksi asetettiin linjamittausten 

osoittama arvo. Tämän jälkeen laskettiin tulovirtaamasarjat 

käyttäen vuosien 1960-1979 sadanta- ja lämpötilahavaintoja. 

Tulokset on esitetty kuvassa 23 Hanhikosken asteikolla havait

tuina ja eri vuosien havainnoista laskettuina virtaamasummina. 

Kevään 1980 sulamisvalunnan volyymi olisi useimpien keväitten 

säähavaintojen perusteella ennustettu liian pieneksi. Tämä johtuu 

pääasiassa siitä, että tulovirtaaman huippu oli keväällä 1980 lä

hes viikon normaalia aikaisemmassa. Toisaalta vaikka alkukuun sa

danta oli normaalia pienempi, aiheuttivat varsinaisen tulvahuipun 

jälkeen tulleet normaalia hieman runsaammat sateet sen, että myös 

ekauden lopussa virtaamasumma oli suurempi kuin kuvan 23 
käyräparven keskimääräinen arvo. 

Jos tarkastellaan virtaamasumman volyymin jakaumaa kunkin vii

den vuorokauden jakson lopussa, voidaan sen tunnuslukujen avul

la määrittää paras ennuste ja sille luotettavuusrajat. Tulokset 

on esitetty kuvassa 24. Parhaaksi ennusteeksi on valittu jakau

mien 50 %-piste. Kuten jo kuvan 23 käyräparvesta voitiin havai

ta, vuoden 1980 ennuste on liian pieni koko ennustekauden osal
ta. 
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Kuva 24. Hanhikosken virtaamasumman ennuste ja sen luotetta-
vuusrajat keväälle 1980. 

Hanhikosken virtaaman pitkäaikaisella ennusteelia ei ole varsi

naista käyttöä, sillä Hanhikaskeila olisi tärkeintä tietää yh

den vuorokauden maksimivirtaama ja sen ajoittuminen. Kyrönjoen 

vesistöalueella on pitkäaikaisesta ennusteesta hyötyä vain 

Kalajärven säännöstelyaltaan tulovirtaaman ennustamisessa. Sen 

sijaan Pitkämön ja Kyrkösjärven altaiden varastotilavuudet ovat 

niin pienet, että niillä voidaan leikata tulvasta vain suurin 

huippu. Siten näille altaille on ensiarvoista tietää huipun 

ajoitus. 

Tässä työssä kokeiltiin myös SSARR-mallin soveltuvuutta Munakan 

vedenkorkeusasteikon päivittäisen ylivedenkorkeuden ennustami
seen pitkällä aikavälillä. Periaatteessa menettelytapa oli sama 

kuin Hanhikasken virtaamasumman ennustamisessa. Vuosien 1960-
1979 säähavaintoja käyttäen laskettiin Munakan päivittäiselle 

vedenkorkeudelle 20 ennustetta, jotka on esitetty kuvassa 25. 
Ennusteet on piiretty samaan kuvaan siten, että tulvan huiput 

osuivat samaan k6htaan. Kuvan 25 mukaan suurin ennuste antaa 
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Munakan HW-karkeudeksi lukeman 625 ja pienin e nuste 455. 
Ennusteiden keskiarvo on 535 ja 50 %-piste 545. Edellisten 

perusteella valittiin pitkän aikavälin ennusteeksi Muna-

kan vedenkorkeuslukema 530-550, joka on piirretty my~s ku
vaan 25. Munakassa havaittu vedenkorkeuskäyrä keväällä 1980 

on esitetty katkoviivalla kuvassa 25. Suurin havaittu lukema 

oli 556 eli vain muutama cm yli ennustetun. 

· Syy siihen,miksi päivittäisen ylivesikorkeuden ennustaminen 

annistui paremmin kuin virtaamasumman ennustaminen,selviää 
kuvasta 25. Ennustettu virtaamasumma oli todellista pienempi, 
sillä kevään 1980 vedenkorkeuskäyrä Munakassa ei ollut niin 

jyrkkä kuin useimpina muina keväinä. 

5.3 SSARR-mallin käytt~mahdpllisuudet pitkäaikaisessa ennus
tamisessa 

Tässä ty~ssä ei vertailtu valuntamallin ja erilaisten regres

siamallien paremmuutta pitkäaikaisessa ennustamisessa. Kuusis-

ta (1978) on tutkinut HBV-valuntamallin ja regressiamallien 

antamia ennusteita Suur-Saimaan tulavirtaamalle. Regressiaen
nusteen luatettavuusvy~ oli koko ennustejaksolla leveämpi kuin 

valuntamallilla saadun ennusteen. Jos tarkastellaan vain tärkein
tä ennustekautta, huhti-taukakuuta, ei ennusteiden luotettavuu

dessa ollut suurtakaan eroa. 

Saelthun(1978) on my~s todennut, että silloin kun on kyse tula

virtaamasumman ennustaminen useita kuukausia eteenpäin, ei va
luntamalleilla voida saavuttaa aleellisesti parempia tuloksia 
regressiamalleihin verrattuna. 

V kokemukset SSARR-mallin käyt~stä pitkäaikaiseen ennus-

tuus 

n 

een ovat vähäiset, voidaan kuitenkin pitää tarkaituksen

ena käyttää regressiaennusteita,mikäli ennustekauden pi-

tää esimerkiksi kaksi kuukautta. Tätä lyhyemmillä 
illa voidaan valuntamallien käytt~ä suositella 

vars nkin, j9s ylivaluman sattumisaika on yli kaksi viikkoa 

m kuin lumen sulamisen ajankohta. Täll~in ennusteet 

vai n tehdä "todellisen" tilanteen pohjalta. Ennusteet voi
daan tehdä sitten, kun sulannan laskemisessa tarvittavat to-

delliset ltimp~tilat ja sulantakautena tullut sadanta ovat tie-
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-- --------

aika 

Kuva 25. Munakan havaittu vedenkorkeus keväällä 19BD(katko

viiva) ja sen ennusteet vuosien 1960-1979 sääha
vaintoja käyttäen. 
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dossa. Tälläisia ennusteita voidaan pitää myös lyhyen aikavälin 

ennusteina, sillä niitä voidaan tarkentaa sitä mukaa, kun todel

liset lähtötiedot tiedetään. 
Valuntamallien käyttö pitkäaikaisessa ennustamisessa on perus

teltua myös silloin, kun valuma-alueella on tapahtunut sellai

sia muutoksia (esim. on otettu käyttöön uusia varastoaltaita), 

että vanhat regressioennusteet eivät ole enää luotettavia. Va

luntamallien etuna on se, että muuttuneet olosuhteet voidaan 
helposti ottaa huomioon. 

SSARR-valuntamallin tietokoneohjelmassa on eräitä nimenomaan 
ennustuskäyttöön tarkoitettuja lähtötietojen syöttömahdolli

suuksia, joita voidaan käyttää sekä pitkä- että lyhytaikaises

sa ennustamisessa. Kuva~sa 26 on esitetty menetelmä, jolla voi
daan nopeasti kokeilla erilaisten lämpötilakäyrien vaikutus 

sulannasta aiheutuvaan ylivalumaan. 
Käyrä 2 on ennustekauden vuorokauden keskilämpötilojen pitkän 
ajan keskiarvo. Käyrä 3 on puolestaan joko viiden tai kymmenen 

vuorokauden sääennuste. Ennuste syötetään mallilla poikkeamana 
keskiarvosta. Käyrä 4 esittää lämpötilasarjaa, jolla otetaan 

huomioon kylmien ja lämpimien kausien jaksollisuuus, eli pyri
tään siihen, että lämpötilaennuste on mahdollisimman realisti
nen. Käyrä 4 annetaan myös poikkeamana keskiarvosta. 

Malli yhdistää käyrät 2-4 ja tuloksena on käyrän 1 lämpötila

sarja. Menettelytavan etu on se, että malliin voidaan syöttää 
useita lämpötilasarjoja, jotka voivat edustaa esimerkiksi mi

nimi-,keskiarvo- ja maksimiolosuhteita. Kun halutaan esimerkik

si tutkia,kuinka alas varastoaltaan vedenpinta voidaan laskea, 

on minimiolosuhteiden käyttö tarkoituksenmukaisinta. Kyrönjoen 
vesistöalueella kokeiltiin edellä selostettua menettelyä Kala

järven altaalle. Ennustamisen lähtökohta oli lumen vesiarvo 1.4, 
sekä oletus, että allas on talvialirajallaan. Mallille syötet

tiin tietty lämpötilasarja (kuva 2?a}, sekä useita erilaisia 

sadantasummia aikavälille 1.4- 31.5. Tietokoneajot osoittivat, 

että mikäli huhti-toukokuun sadantasumma olisi ollut alle 18 mm, 
Kalajärven allasta ei olisi saatu täyteen kesäkuun alkuun men

nessä. Laskemalla vuosien 1950-19?9 huhti-toukokuun sadantasum
mat, voitiin todeta, ettei ko. aikana ollut yhtään vuotta, jol

loin sadantasumma olisi ollut alle 18 mm. Riski säännöstelyra-



- 56 -

0 Lämpötila 
c 

10 

8 

6 

4 

0 c 
4 

2 

0 

oc 
6 

4 

2 

-2 

huhti 

Mallille syötettävä lämpötilakäyrä 

Vuorokausilämpötilojen pitkän ajan keskiarvo 

1 1 
1 ' 1~ a 4 3~ > 

Lämpötilaennuste (annetaan poikkeamana keskiarvosta) 

0 Ujrnpötilasar ja, jolla otetaan huornioon kylrnicn ja .Uirn
pimien jak ojon vaihtr~lu 

Kuva 26. Mallille sy~tettUvän lämp6tilakäyrän komponentit(pit

kU- ja lyhytaikaiset ennusteet). 
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jojen rikkomiseksi olisi tässä tapauksessa ollut pieni. Kysei

sellä menetelmällä voidaan käytännössä nopeasti laskea ajankoh

ta, jolloin altaan täyttö olisi viimeistään aloitettava, jotta 

allaS saadaan täyteen. Lisäksi saadaan riskitaso säännöstelyn 

kesäalirajan mahdolliselle rikkomiselle. 

Kesä- ja syyskuukausien virtaamien ja vedenkorkeuksien ennusta-

minen pitkällä aikavälillä on paljon epävarmempaa kuin kevät-

ajan ylivirtaamien ennustaminen. Ennusteiden luotettavuutta vä

hentää se, että lumipeitteen vesiarvon kaltaista dominoivaa selittä

jää ei ole käytettävissä sulan ajan ennusteita tehtäessä. Valuntamal

lien käyttö tässä tapauksessa rajoittunee lähinnä siihen, että 

tutkitaan miten haitallisia vedenhankinnan kannalta ovat usean 

kuukauden pituiset kuivakaudet. 

5.4 Lyhytaikaiset ennusteet 

Ennustekauden pituuden ollessa alle 15 vuorokautta on kyseessä 

lyhytaikainen ennuste (Kuusisto,1975). Kuten aiemmin on jo tul-
lut ilmi, lyhytaikaisia ennusteita tarvitaan erityisesti vesis

töissä, joissa säännöstelyaste on pieni. Yksi suuri ero pitkä

aikaiseen ennustamiseen verrattuna on se, että vesistön altaiden ja 

jokijaksojen vaikutus valunnan periodiseen jakautumiseen otetaan 
huomioon pitämällä malli koko ajan "reaaliajassa", ts. esim. muu-
tos altaan vedenpinnan korkeuteen syötetään malliin heti muutok-
sen tapahduttua. 

Kyrönjoen vesistöalueella kokeiltiin SSARR-mallin soveltuvuut

ta Munakan vedenkorkeusasteikon lukemien ennustamiseen. Ensim

mäinen lyhyen ajan ennuste tehtiin 3.4.1980. Malli päivitettiin 

ennustehetkeen käyttämällä edellisinä kuukausina havaittuja 

s ntaja ja lämpötiloja. Mallin laskema lumen vesiarvo oli 

tässä tapauksessa sama kuin linjamittausten mukainen arvo, jo-

n lumen vesiarvan korjausta ei ollut tarpeen tehdä. Mallille 

t tiin lisäksi tiedot kaikkien varastaaltaiden vedenkorkeuk
s a ennustehetkellä. 

Ilmatieteen laitoksesta saatiin viiden ja kymmenen vuorokau

den sääennusteet, jotka sisälsivät arvion keskilämpötilasta 

vaihtolurajaineen, sekä ennusteen sadantasummasta lähimmän vii

den vuorokauden osalta. Ennusteet saatiin kaksi kertaa viikos-

sa, jull in tapal1tui myös uuden vedenkorkeusennusteen laatimi-
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nen. Malli päivitettiin myös kaksi kertaa viikossa. Todelliset 

sadanta- ja lämpötilatiedot kerättiin päivittäin puhelimitse, 

samoin kuin havaittu vedenkorkeus Munakan asteikolla. 

Lyhytaikaisilla ennusteilla pyrittiin ennakoimaan tulvahuipun 

ajankohta ja huipun suuruus aina kun malliin syötettiin uusi 

sääennuste. Kyseessä oli itse asiassa eräänlainen iteraatio

prosesåi, joka on esitetty kuvien 27 ja 28 avulla. 
Ensimmäinen Ilmatieteen laitoksen lyhyen ajan ennuste (kuva 27) 

yhdistettiin mallilla lämpötilasarjaan, joka edustaa likimäärin 

keskimääräistä kevättä (maksimilämpötilojen osalta). Näin saa

dulla lämpötilakäyräl~ä tehdyn ennusteen (kuva 28) mukaan suu
rin vedenkorkeuslukema ajoittuisi 24 päivään huhtikuuta hui-
pun korkeuden vastatessa Munakassa lukemaa 550 cm. Kuten kuvasta 
27 voidaan todeta, sääennuste epäonnistui tämän jakson kohdal
la lähes täydellisesti. Tästä seurasi luonnollisesti se, että 

myös ennustettu ylivesiajankohta oli todellista 5 päivää myö

hempi. Merkillepantavaa sen sijaan on, että huippulukema poik

kesi todellisesta vain 6 cm. 
11.4 tehty tulvaennuste kuvatkaan "inhimillisen" erehdyksen 

vaikutusta ennusteen luotettavuuteen. Mallin laskemaa lumen 

vesiarvoa pienennettiin 30 mm, mikä perustui hydrologian toimis

ton arvioon lumen vesiarvon suuruudesta ko. ajankohtana. 11.4 
tehdyn ennusteen mukaan suurin vedenkorkeuslukema olisi ollut vain 
450 cm. Sen sijaan huipun ajoitus olisi onnistunut vuoro-

kauden tarkkuudella. Seuraavaa ennustetta tehtäessä oli tiedos

sa, että todellinen lumen vesiarvo oli samaa suuruusluokkaa kuin 

mallin laskema, joten edellä mainittu 30· mm:n vähennys voitiin 

lisätä mallin vesiarvoihin. 14.4 tehdyssä ennusteessa tulvan 
huipun ajoitus oli kohdallaan ja vedenkorkeuden ennustettu 

huippu vain 20 cm todellista pienempi. Viimeisin lyhyen ajan 

ennuste tehtiin 17.4, jolloin ajanjaksolle ennustetun miniml
sademäärän mukaan suurin vedenkorkeuslukema olisi 550cm ja mak

simisademäärän mukaan 560 cm. 
Kuvaan 28 on piirretty Ilmatieteen laitoksen ennustama keskiläm

pötila (vaihtelurajat) ja Ylistaron koeasemalla mitattu todel

linen keskilämpötila. Kuten kuvasta 28 nähdään , sääennusteen 
voi sanoa onnistuneen 4-8.4 välistä ajanjaksoa lukuunottamatta 

erittäin hyvin. 
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11.4 tehty sääennuste 
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, ... -... 

3.4 tehty sääennuste 

'• ........ 

Kuva 27. 3.ja 11.4 tehdyt 10 vrk:n sääennusteet(yhtenäiset 

viivat), havaittu keskilämpötila(katkoviiva), sekä 
laskettu lämp5tilakäyrä (pisteviiva), jonka perus-

teella tehtiin Kyrönjoen vesist5alueelle ensim

mäinen lyhyen aikavälin ennuste keväällä 1980. 

5.5 SSARR-mallin käyttömahdollisuudet lyhytaikaisessa 

ennustamisessa 

SSARR-malli on alunperin kehitetty erityisesti operatiivistä 

käyttöä silmälläpitäen. Mallin avulla voidaan laatia sekä lyhyt-, 

etiä pitkäaikaiset tulovirtaamaennusteet, joiden perusteella 

määrätään altaista tapahtuvat juoksutukset. Jos käytettävissä 
on riittävästi tietokonekapasiteettia, voivat mallin antamat 

ennusteet ohjata suoraan tietokoneen välityksellä koko vesis-

tön säännöstelyn ts. säännöstelyporttien aukaisemisen ja sul-

sen. Edellytyksenä tietysti on, että tietokoneelle on etu

een syötetty riittävän tarkat juoksutusohjeet erilaisten ti-

eiden varalle. 

Sill n kun kyseessä on suuri vesistöalue ja uudet ennusteet 

ehd p ittäin, on mallille syötettävä tietomäärä pyrit-

t ä supistamaan minimiin. Columbiajoen alueella sadantatu

loksista ja säätutkien antamista tiedoista määritetään manuaa

lisesti aluesadanta. Mallille tarvitsee syöttää silloin vain 



cu 
....... _. 
-+-' 
:o 
u 
e 

:ro 
....J 

.. 
Ul 
:::J 
Q) 

t 30 
0 

.:::t 
c 
Q) 

'0 
Q) 

:::0 25 

20 

Havaittu 

- 60 -

Ennustettu Mfta.ttu 
sadanta 

1-5.4. 2-6 mm 0.5 mm 
s-10 o ·s.o 
11-15 5 0.1 
16-20 7 10.0 

yh t. 14-1 8 mm 1 5. 6 mm 

---- havaittu keskilämpötila 

-------- ilmetieteen laitoksen 2-4 vrk:n 
ennusteet (vaihtelurajat) 

Laskettu vedenkorkeus, 

11.4 tehty 
nuste 

tehty ennuste 

Kuva 28. Munakan vedenkorkeuden lyhyen aikavälin ennusteett 

todellinen vedenkorkeus, sekä Ilmatieteen laitoksen 

sääennusteet keväällä 1980 Kyrönjoen vesistöalueella. 
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aluesadanta eli itse asiassa yhden sadeaseman tiedot. 

Tulovirtaamaennusteiden luotettavuutta pystytään oleellisesti 

parantamaan, jos uusia kaukokartoituksen menetelmiä pystytään 

käyttämään lumen vesiarvon mittauksessa. Suomessakin on jo teh

ty alustavia kokeita aerospektrometrisen gammasädemittauksen 

sopivuudesta lumen vesiarvon määritykseen (Peltoniemi&Kuitti

nen,1978). Yleiseen käyttöön ko. menetelmä tuskin vielä lähi

vuosina tulee. 

SSARR-mallin käyttöä kesä- ja syysajan tulvien ennustamiseen 

ei ole vielä kokeiltu. Täten on nojauduttava niihin kokemuksiin, 

joita saatiin kalibroinnin yhteydessä. Kuvaan 29 on piirretty 

mallin laskeman maankosteusindeksin arvot kahdelta kesältä (1961, 
1B67), jolloin Munakan alueella on ollut kesätulvia. Samaan 

kuvaan on piirretty Ylistaron koeasemalla mitatut pohjave
denkorkeudet (tulokset 10:stä pohjavesiputkesta saatuja keski

arvoja). Kesällä 1961 pohjavedenpinta pysyi korkealla koko 

kesän, samoin maankosteusindeksin arvo oli tavallista suurempi. 

Kyrönjoen vesistö oli tulvaherkkä koko kesän, mikä johtikin sii

hen, että kesä-elokuun aikana sattui kolme erillista kesätul

vaa. Sen sijaan vuonna 1967 pohjavedenkorkeus oli heinäkuun lo

pussa n. 60 cm normaalin alapuolella. Elokuun alussa sattui 

kuitenkin maamme oloissa erittäin harvinainen sadantajakso. Kol

messa päivässä satoi Ylistaron alueella 157 mm (Naakka,1968). 

Sateiden vaikutuksesta pohjavedenpinta nousi parissa viikossa 

80 cm. Sateiden jälkeen maa oli niin vedellä kyllästetty, että 

normaalia hieman suuremmat sateet riittivät nostamaan veden pel

loille Munakan tienoilla. 

Kesätulvien ennustamisessa näyttäisi siis olevan tarpeen seu

rata pohjavedenkorkeusmittauksia, joilla voidaan varmistaa se, 

että mallin laskema maankosteusindeksi on oikeata suuruusluok-

• Kalibroinnin yhteydessä voidaan selvittää se, miten pohja

v enkorkeuden ja maankosteusindeksin eri arvot vastaavat toi
aan 

Kesätulvien osalta olisi pyrittävä samanlaiseen menettely-

n kuin esimerkiksi USA:ssa. Mallilla seurataan koko ajan 

maankosteuden käyttäytymistä ja tulvavaroitus annetaan, jos 
s nnusteet lupaavat runsaita sateita ja maankosteus on tie

tyn rajan yläpuolella. 
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Kuva 29. Sadannan, pohjavedenkorkeuden, maankosteusindeksin 

ja valunnan välinen riippuvuus Kyrönjoella vuosina 
1961 ja 1967. 
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SSARR-mallia käyttäen kesätulvien ennustaminen vaatii suuren maaran 
ennakkoon tehtyjä tietokoneajoja, joilla selvitetään erilais-

ten sadanta-maankosteusindeksi kombinaatioiden vaikutus valun

taan. On kokeiltava erilaisilla maankosteusindeksin lähtöar

voilla, kuinka suuri täytyy esimerkiksi seuraavan viiden vuoro

kauden kokonaissadannan olla ennenkuin valunta ylittää tietyn 

tulvarajan. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi kymmenellä eri maan

kosteusindeksin arvella. Ennustekautena päivitetään malli vii-

kon välein, jos tulvariski on pieni, päinvastaisessa tapauk-

sessa joka päivä. Maankosteusindeksin arvo on näin tiedossa 

koko ajan ja tulvavaroitus annetaan, jos sääennusteet lupaa-

vat, että seuraavan viiden vuorokauden jakson sadantasumma 
ylittää edellä selostetulla menetelmällä määrätyn raja-arvon. 

Kesäsateiden osalta aluesadannan määrittäminen on ennusteen 

tarkkuuden kannalta oleellinen tekijä. Suurten valuma-aluei
den sadeasematiheys ei yleensä ole riittävä, ja toisaalta 

ennusteiden laatiminen päivittäin edellyttää, että aluesa

danta voidaan mitata nopeasti. Eräs tulevaisuuden keino on 

säätutkan käyttö, joka liitettynä sopivaan tietojen keruu-

ja käsittelysysteemiin kykenee mittaamaan sateen alueellisen 

ja ajallisen jakauman laajalla alueella ( 10 000 km2 :iin asti) 

(Puhakka&Jatila,1974). 

5.6 Ennusteen virhelähteet 

Ennusteen kokon~virhe voidaan jakaa kahteen osaan kuvan 30 
mukaisesti. Jos ennustehetkeä edeltävät sadanta- ja lämpötila

mittaukset poikkeavat todellisesta, tästä seuraa virhe, jonka 

riippuvuus ajasta on käyrän 3 mukainen. Jos taas edellä mai

nittu virhe on pieni, ennusteen kokonaisvirhe muodostuu pel
kästään meteorologisten ennusteiden virheistä, jotka kasvavat 

ennustekauden pituuden kasvaessa (USCE,1975). 

Varsinkin operatiivisessa käytössä on tärkeää, että hetkellä 

0 (ennustehetki) mallin laskema ja mitattu valunta ovat 

riittävällä tarkkuudella yhtäsuuria. SSARR-malliin on sisäl

lytetty automaattinen korjausrutiini, jota voidaan käyttää, jos 
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Kokonaisvirhe 

0 
Meteorologisten ennus-
teiden virhe 

Ennusteajankohtaa edel-
', ~tävän todellisen tilan-
~ teen 11 mittaus 11 wirhe "• 

·' 
.......... __________ _ 
Aika 

Kuva 30. Ennusteen virhelähteet. 

mallin laskema valunta on epätarkka. Sy5ttHtietoina annetaan 
tässä tapauksessa: 

havaittu virtaama hetkellä t=D 
- laskennassa sallittava epätarkkuus joko prosentteina(havaitusta 

virtaamasta) tai suurimpana sallittuna erona (m3/s) 

Automaattinen korjausrutiini toimii seuraavasti: 
1) Testataan lasketun ja havaitun virtaaman ero. Jos virhe 

on sallituissa rajoissa, siirrytään kohtaan 3). 

2) Jos virhe on sallittua suurempi, laskenta suoritetaan 
uudestaan.kertomalla ajanjakson sadanta ja/tai sulanta teki
jällä , jonka suuruus vaihtelee D.S:n ja 2.D:n välillä. 

Malli kokeilee,millä tekijällä sadanta on kerrottava, 

kettu valunta on riittävän lähellä havaittua. 
nta oitetaan käyttämällä kertoimene 1.0. Uusi 

toimen arvo saadaan joko vähentämällä tai lisäämällä 

ker men arvoa puolella jäljellä olevasta välistä. Ite

roi lopetetaan jos a) iteraatioiden lukumäärä on nel

ä (kertoimen arvo on tällöin lähellä o.s:ttä tai 2.D:aa) 

b) laskettu tulos ei muutu (sadantaa ei ole) c) riittävä 
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tarkkuus on saavutettu. Mikäli kerroin pysyy välillä 

o.a- 1.2, sad~nnan mittaustarkkuus voidaan hyväksyä. 

Jos kertoimen arvo on ko. rajojen ulkopuolella, on huo

non simuloinnin virhelähde pyrittävä etsimään ja suoritta

maan uusi tietokoneajo (USCE,1975). 

3) Sen jälkeen kun lasketun virtaaman virhe on sallittua pie

nempi, jäljellä oleva virhe jaetaan tasaisesti eri valunta
komponenteille, niin että laskettu ja havaittu virtaama 

ovat tarkalleen yhtäsuuria. 
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6. SSARR-MALLIN SUUNNITTELUKÄYTTÖ KYRÖNJOEN VESISTÖALUEELLA 

6.1 Kyrönjoen yläosan vesistösuunnitelma 

Yläosan vesistösuunnitelma kuuluu osana Kyrönjoen vesistötalous

suunnitelmaan, jonka yhtenä tavoitteena on taata tulvasuojelu 

nk. Munakan tulva-alueella. Hyötyalueen suuruudeksi on laskettu 

7 500 ha (Vesihallitus,1978). Suunnitelma on mitoitettu siten, 

että alueella päästään täydelliseen tulvasuojeluun, mikäli ylivalu

ma on suuruudeltaan pienempi kuin keskimäärin kerran 20 vuodes-

sa sattuva. Jos tulovirtaama on toistuvuudeltaan tätä harvinai

sempi, joudutaan osa tulovirtaamista varastoimaan tilapäisesti 

Rintalanalustan pengeralueelle, joka siis toimii katastrofial

taana suurtulvan sattuessa. 

Osa vesistösuunnitelmaan kuuluvista .rakenteista (niiden sijain
ti) on esitetty kuvassa 31. Rintalanalustan täyttö tapahtuu 

Nikkolan, Auneksen ja Seinäjoen tulvakynnyksistä (kuvan numerot 

38, 44 ja 56). Seinäjoen tulovirtaama (23) pyritään johtamaan 

kokonaan suuosan oikaisu-uomaan , jonka vetokyky on 40 -65 m3/s. 

Oikaisu-uomaan mahtuva virtaama määräytyy vedenkorkeuserosta 

uoman lähtökohdan (68) ja Kyrönjoen ja oikaisu-uoman yhtymä

kohdan välillä. Se osa Seinäjoen tulovirtaamasta, joka ei mahdu 

oikaisu-uomaan,purkautuu Rintalanalustaan. 

Tässä työssä on kokeiltu SSARR-mallin soveltuvuutta kyseisen 

pengersysteemin ratkaisuun. Lähtökohdaksi on otettu vuonna 1966 

sattunut suurtulva, joka vastaa toistuvuudeltaan noin kerran 

50 vuodessa havaittavaa ylivalumaa. Mallin avulla on kokeiltu eri

laisten säännöstelyvaihtoehtojen vaikutusta vedenkorkeuksiin Nikko-
a, Seinäjoessa ja Rintalanalustassa, laskettu purkautumiset 

t vakynnyksistä, sekä määritetty virtaamat Kylänpäässä. Laskel-

an tehty siis pelkästään käyttäen vuoden 1966 tulovirtaamia. 

T n 1 ull ena tavoitteena oli laatia hyvin yksinkertainen 

toimenpide-ehdotus siitä,missä vaiheessa säännöstelyaltaat oli-

si tä ett jos odotettavissa olisi vuoden 1966 kaltainen 

suurtulva. 
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Kuva 31. Kyr6njoen yläosan vesist6suunnitelmaan kuuluvat 

tärkeimmät rakenteet. 
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6.2 Tulovirtaamat vuonna 1966 

Vuosi 1966 kuului mallin kalibrointijaksoon, joten tulovirtaa

mat saatiin suoraan mallin laskemina. Koko tulva-alueelle tu

leva tulovirtaama jaettiin useaan osaan. Kyrönjoen päähaereen 

tulee ennen Nikkolan tulvakynnystä Nikkolan ja Tuomiluoman eris

tys ojien vedet päähaaran tulovirtaaman lisäksi. Ennen Auneksen 
kynnystä olevat Tieksin ja Seinänsuun pumppaamot on erotettu 

omaks~ kokonaisuudeksi. Auneksen jälkeisistä eristysojista ja 

pum~p~amoista tulevat virtaamat on yhdistetty yhdeksi tulo

virtaamaksi. Seinäjoen valuma-alueesta on erotettu omaksi osak
si Pajuluoma. Laskelmissa käytetyt säännöstelemättömät tulovir-

taamat on koottu taulukkoon 6. 

Taulukko .6. Vuoden 1966 tulovirtaamat Kyrönjoen tulva-alueelle 
( m3 /s). 

Päivä QN QTN OTs QJ Os Op 

28.4 92.0 8.5 5.6 10.0 23.3 2.6 

29.4 162 .o 13.4 8.8 15.8 31 .9 3.5 

30.4 242.0 15.5 10.2 18.2 45.6 5.1 

1.5 306.0 16.5 10.9 19.4 62.2 6.9 

2.5 348.0 17.8 11.8 21.0 78.8 8.8 

3.5 378.0 19.1 12.7 22.6 94.0 1 o.s 

4.5 ~lJ~.Q ~ ~ 22.8 107 .o 11.9 

5.5 402.0 14.9 9.8 17.6 1J4 1 0 .11.& 
6.5 374.0 7.8 5.2 9.3 114.0 12.8 

7.5 310.0 s.8 3.8 6.8 106.0 11.8 

s.s 243.0 6.2 4.1 7.3 91 .o 10.2 

9.5 221.0 4.9 3.5 s.8 75.4 8.4 

10 5 209 0 3.1 2.2 3.7 61.9 6.9 

174.0 1.9 1.5 2.3 51 .2 5.7 

12.5 118.0 1.7 1 .1 1.6 42.6 4.7 

irtaama Nikkolan sillalla 

QTN = tulovirtaama Tuomiluoman ja Nikkolan eristysojista 

QTS = tulovirtaama Tieksin ja Seinänsuun pumppaamoista 

QJ = tulovirtaama Auneksen jälkeisistä eristysojista japumpp. 
Q5 = tulovirtaama Seinäjoesta 

Op = tulovirtaama Pajuluomasta 
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6.3 Nikkolan tulvakynnys 

Nikkolan tulvakynnyksen korkeudeksi on valittu 39.85 (kynnysten 
korkeudet sekä purkautumiskäyrät on saatu Vaasan vesipii-

rin vesitoimistosta), mikä merkitsee sitä, että virtaaman ylit
täessä 330 m3/s, osa tulovirtaamesta purkautuu kynnyksen kaut

ta Rintalanalustan pengeralueelle. Mallin kannalta on oleel
lista pystyä määrittämään Nikkolan kynnyksen purkautuminen 

jonkin läheisen kohdan purkautumiskäyrän avulla. Lähin käytet
tävissä oleva paikka oli Nikkolan silta n. 2 km kynnyksestä 

yläjuoksulle. Putousta ko. välillä on 15 cm,eli silloin kun 
vedenkorkeus Nikkolassa on 40.00, Kyrönjoen vedenpinta kynnyk

sen kohdalla on 39.85. Kun vedenkorkeus Nikkolan sillalla ylit

tää lukeman 40.00, osa virtaamesta varastoituu Rintalanalus

taan Nikkolan kynnyksen kautta. Kynnyksestä purkautuva vesi

määrä laskettiin suoraan Nikkolan vedenkorkeuden avulla. Mal

lilla summattiin taulukon 6 virtaamat QN ja QTN' joiden sum
ma määrää vedenkorkeuden Nikkolan sillalla. Kun tästä vedenkor

keudesta vähennetään 15 cm,saadaan vedenkorkeus kynnyksen koh

dalla, mikä puolestaa~ määrää purkautumisen kynnyksestä. Mal

lilie ~yötetyt Nikkolan sillan sekä tulvakynnyksen purkautu

miskäyrät on esitetty taulukossa 7 ja kuvassa 32. 

Taulukko 7. Nikkolan sillan asteikon ja Nikkolan tulvakynnyksen 
purkautumiskäyrät Kyrönjoen vesistöalueella. 

QN + QTN (m3/s) WN ( m) QNK (m3/s) 

330.0 40.00 o.o 
340.5 40.05 6.5 
355.0 40.10 17 .o 
398.0 40.20 51 .o 
450.0 40.30 94.0 

QN = tulovirtaama Nikkolan sillalla 

QTN= tulovirtaama Nikkolan ja Tuomiluoman eristysojista 

WN = vedenkorkeus Nikkolan sillan asteikolla 
QNK= purkautuminen Nikkolan tulvakynnyksestä 
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6.4 Auneksen tulvakynnys 

Kynnyskorkeus Auneksessa on 39.10. Purkautuminen tapahtuu Ky

rönjoesta Rintalanalustaan, jos virtaama Auneksen kynnyksen 

kohdalla ylittää 350 m3/s. Purkautumisen suunta vaihtuu - Rin

talanalustasta virtaa vesi Kyrönjokeen - silloin kun vedenpin

ta nousee Rintalanalustassa yli lukeman 39.10 ja Kyrönjoen ve

denpinta on tätä alempana. 

Nikkolan kynnykseen verrattuna ero on se,että olipa purkautu

sen suunta Auneksessa kumpi tahansa, alavesi vaikuttaa purkau

tumiseen. 

Virtauksen tapahtuessa Rintalanalustasta Kyrönjokeen, purkau

tumista rajoittaa Kyrönjoen uoman vetokyky. Rintalanalustasta 

voi purkautua vain niin paljon, että Kyrönjoen vedenpinta nou

see likimain samalle korkeudelle kuin Rintalanalusta. Kuvan 34 

vaakasuorat osat ilmoittavat purkautumisen,silloin kun alave

si ei vaikuta ja vinot osat purkautumisen,silloin kun Kyrön

joen vedenkorkeus vaikuttaa kynnysvirtaamiin. 

Kyrönjoen purkautuessa Rintalanalustaan saattaa syntyä tilan

ne, jossa ylisyöksy on epätäydellinen ts. vedenpinta Rintalan

alustassa on niin korkealla, että se vaikuttaa yläveden korkeu

teen. Yleisimmin alaveden vaikutusta on arvioitu lisäämällä 

kerroin c Polenin kaavaan (Tuominen,1969): 

( 1 7) 

missä 

Q = ylisyöksyn virtaama 

c = kerroin, jonka suuruus riippuu ylä- ja alaveden suhteesta 

= purkautumiskerroin 

H = yläveden korkeus padon harjan tasosta lukien 

Purkautumiskertoimen arvo pidetään samana kuin täydellisessä 

yl ksyssä. Kertoimen c määrittämiseksi on tehty lukuisia 

mallikokeita. Kerroin c on riippuvainen ylä- ja alapuolisen 

v enpinnan korkeudesta harjasta mitattuna, harjan korkeudes

yl uolisesta pohjasta mitattuna sekä padon muodosta (Tuo

nen,1969). Siirtyminen ep~t~ydelliseen ylisyöksyyn oletetaan 
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h/H c 

o.7o 0.933 

0.75 0.86 

0.80 0.76 

0.85 0.70 

0.90 0.59 

0.95 0.41 

1.00 o.oo 

Kuva 33. Alaveden vaikutus kertoimen c arvoon epätäydellises

sä ylisyöksyssä. 

tapahtuvan,silloin kun alaveden korkeus (h) on suurempi kuin 

0.7·H (H on yläveden korkeus) (Hosia,1973). Tässä työssä käy

tetyt c:n arvot ovat Tepaksin(1967) ehdottamia. Kertaimien 

arvot erilaisilla ylä- ja alavedenkorkeuden suhteilla on esi

tetty kuvassa 33. 

Kuvaan 34 on piirretty Kyrönjoen ja Rintalanalustan vedenkor

keuksien riippuvuus toisistaan kahdella ( 10 m3/s ja 25 m3/s) 

purkautumismäärällä. 

6.5 Seinäjoen oikaisu-uoman virtaaman iteroiminen 

Seinäjoen tulovirtaaman jakaminen oikaisu-uoman ja tulvakyn

nyksen kesken oli tämän työn suurin vaikeus. Oikaisu-uomaan 

mahtuuaan virtaamaan vaikuttaa kolme tekijää: 

tulovirtaama Seinäjoesta ja Pajuluomasta 

Kyrönjoen vedenkorkeus oikaisu-uoman yhtymäkohdassa 

- vedenkor us Rintalanalustassa (jos se on suurempi kuin 

39.15, mikä on Seinäjoen tulvakynnyksen korkeus) 

kaisu-uoman virtaaman tarkka määrittäminen on tuskin mahdol-

1 ta olipa kyseessä millainen tietokoneohjelma tahansa. 
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Oikaisu-uoman virtaaman tarkka laskeminen edellyttäisi, että 

kaikkien edellä mainittujen kolmen tekijän arvo tiedettäi-

siin laskennan kaikissa vaiheissa. Jotta nämä arvot tiedettäi

siin, pitäisi oikaisu-uoman virtaaman olla tunnettu, koska 

se vaikuttaa kahden viimeksi mainitun tekijän arvoihin. 

Tässä työssä käytettiin oikaisu-uoman virtaaman laskemisessa 

iterointimenetelmää, joka on esitetty kuvassa 35. Mallin avulla 

laskettiin ensin purkautuminen Nikkolan tulvakynnyksestä 
sekä Auneksesta, mikäli Rintalanalustan vedenkorkeus ei ra

joittanut kynnyksen purkautumista. Rintalanalustan vedenkorkeu

den likiarvona käytettiin edellisessä laskentajaksossa lasket

tua arvoa. Oikaisu-uoman virtaaman ensimmäinen iteraatio va-

littiin seuraavasti: 

jos tulovirtaama Seinäjoesta ja Pajuluomasta oli alle 60 m3/s, 

niin Q .k = Qt 1 0~ u 0 

jos tulovirtaama oli suurempi kuin 60 m3/s, niin Q "k = 60 m3/s 
0~ 

ja loput tulovirtaamesta purkautui kynnyksen kautta Rintalan-

alustaan 

Seuraavassa vaiheessa laskettiin likiarvo Rintalanalustan 

vedenkorkeudelle, jonka avulla laskettiin Rintalanalustan pur

kautuminen Kyrönjokeen. Näin pystyttiin laskemaan myös liki

arvo Kyrönjoen vedenkorkeudelleoikaisu-uoman yhtymäkohdassa. 

Tämän jälkeen saatiin määrättyä uusi likiarvo oikaisu-uoman 

virtaamalle käyttäen edellä mainittuja Rintalanalustan ja Ky

rönjoen vedenkorkeuksien likiarvoja. Sen jälkeen voitiin las

kea ''todellinen" purkautuminen Seinäjoen tulvakynnyksestä 

sekä vedenkorkeus Rintalanalustassa ja purkautuminen Rintalan

ustas Kyrönjokeen. Jos kaksi edellä mainittua Rintalanalus

n vedenkorkeusarvoa poikkesivat toisistaan enemmän kuin 2 cm, 

j iin suorittamaan uusi tietokoneajo käyttäen oikaisu-uo-

man na edellisessä ajossa laskettuja arvoja. Kahden 

cm:n v e Rintalanalustan vedenkorkeudessa vastaa virtaamaa 

8 ka jakaantuu keskimäärin 8 - 10 päivän osalle eli 

noin rk Iteraatio suppeni nopeasti, sillä yleensä 

ksi tietokoneajoa riitti siihen, että saavutettiin riittä

vä tark us. 
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' Alku Uusi laskent 

~L:::a=s:k:e:::Jv!leEd;=e:;r~~-=rl e d e 11 i se s t ä 
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ei 

Laske purkau

tuminen Nikko

lan kynnyksestä 

duilla oikai-

su-uoman vir-

taamilla 

Vähennä purkau

tuminen Kyrör1joen 

virtaamasta (Q) 

Laske vedenkor

keus Auneksen kyn

nyksen kohdalla ( 

Laske Auneksen 
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Sijoita oikaisil-

uoman virtaamalle 
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Laske purkautu

minen Seinäjoen 

kynnyksestä (li

klarvo) 
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F1 i ntalana lus tan 

Laske purkautuminen 

Rintalanalustasta 

Kyrönjokt:Pn 

Laske vedenkorkeus 

Kyrönjoen ja oikai

su-uoman yhtymäkol1dassa 

Laske todellinen oikaisu-

uoman virtaama, sekä pur

kautuminen Rintalanalustaan 

Laske inäjoen vedenkor-

Laske Rintalanalustan 

vcde rkeus(WR t),ja p~:-
' kautuminen Kyrönjoke8n 

Kuva 35 Lohkokaavio Seinäjoen suuosan oikaisu-uoman virtaaman 
iterointimenetelmästä Kyrönjoen vesistöalueella. 
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Seinäjoen suuosan oikaisu-uoman virtaaman r11ppuvuus Seinä-

joen tulovirtaamasta, Kyr5njoen vedenkorkeudesta oikaisun yh

tymäkohdassa,sekä Rintalanalustan pengeralueen vedenkorkeudes-

ta on esitetty kuvassa 36. Mallille on mahdollista syöttää 

purkautumiskäyrästö, jossa virtaama jossakin pisteessä lasketaan 

kahden muun pisteen vedenkorkeuksien avulla. Seinäjoen oikaisu

uoman virtaamaan vaikuttaa vedenkorkeus kahdessa ja virtaama yhdes
sä pisteessä. Oikaisu-uoman virtaama on siis laskettava kahden 

purkautumiskäyrästön avulla. 

Ensimmäisessä käyrästössä (yhtenäinen viiva kuvassa 36) ei ote

ta huomioon Rintalanalustan vedenkorkeuden vaikutusta uoman 

vetokykyyn. Toinen käyrästö (katkoviiva kuvassa 36)ilmoittaa 

lisäyksen oikaisun virtaamaan, jos Rintalanalustan vedenkorkeus 

on suurempi kuin 39.15. Oikaisu-uoman lopullinen virtaama on 

käyrästöjen 1) ja 2) virtaamien summa. 

6. 6 Säännöstelyvaihtoehtojen vertailu 

Kyrönjoen alueella olevista säännöstelyaltaista otettiin tarkaste

luun kolme suurinta - Kalajärvi, Kyrkösjärvi ja Pitkämö. Eri
laisista säännöstelyvaihtoehdoista tutkittiin seuraavat: 

- altaita ei säännöstellä ollenkaan 

- ainoastaan Pitkämöä säännöstellään 

- ainoastaan Kalajärveä säännöstellään 

______ -_ Kala_i~_!:veä ja Pi tkämöä säännöstellään 
_ Kalajärveä ja Kyrkösjärveä säännöstellään 

järveä, Kyrkösjärveä ja Pitkämöä säännästellään 

V toa jossa Kyrkäsjärveä olisi säännöstelty yksinään, 

ei i u sillä valmistuttuaan allasta epäilemättä tullaan 

s 

te 

leik 

tele n yhdessä Kalajärven kanssa. Pitkämön altaan mer-

sen sijaan tulee kasvamaan mikäli pengersuunnitelma to

n s llä oikein säännösteltynä altaalla pystytään 

tulovirtaamasta juuri se osa, joka muuten joudut-

iin pääst n Rintalanalustaan(ts. ellei allasta olisi). 

T 

k 

tä sy tä teluun otettiin vaihtoehto, jossa vain Pit-

ä s n stellä 

lla säännöst 1 a t hdoil etsittiin "parhaat" mahdol-
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1 
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1 
1 

37.00 
39.30 

1 
1 

1 
J 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

,~j 
; 

38.00 
39.40 

i\14 3-t 
39.50 

1) t<~yrönjoen vedenkorkeus oikaisu-uoman yhtymäkohdassa (-) 

2) Rintalanalustan pengeralueen vedenkorkeus ~-~ 

Kuva 36. Seinäjoen suuosan oikaisu-uoman virtaama; 

1) Rintalanalustan vedenkorkeus ei vaikuta (yhte

näinen viiva) 

2) Rintalanalustan vedenkorkeus vaikuttaa (kat

koviiva) 
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liset täyttöajat altaille. Kriteerinä käytettiin sitä, kuinka 

paljon vettä purkautui Rintalanalustaan. Tietysti sitä parem

pi vaihtoehto mitä vähemmän purkautui. 

Tekstiosassa on esitetty tulokset pääasiassa kuvien avulla. 

Yksityiskohtaiset taulukot virtaamista ja vedenkorkeuksista 

säännöstelemättömässä vaihtoehdossa, sekä tapauksessa, jossa 

kaikkia kolmea allasta säännöstellään, on esitetty liitteissä. 

Kuvaan 37 on piirretty virtaamat ja vedenkorkeudet penger
alueella siinä tapauksessa, ettei altaita säännöstellä. 

Merkintöjen selitykset ovat: 

Numerot 

1 tulovirtaama Nikkolassa 

2 virtaama Kyrönjoessa Auneksen tulvakynnyksen jälkeen 

3 virtaama Kylänpäässä 

4 luonnontilainen virtaama Kylänpäässä 

5 tulovirtaama Seinäjoessa 

6 Seinäjoen suuosan oikaisu-uoman virtaama 

7 vedenkorkeus Seinäjoessa 

8 Rintalanalustan vedenkorkeus 

Kirjaimet 

A Nikkolan ja Auneksen tulvakynnyksien purkautuminen 

Rintalanalustaan 

B Rintalanalustan purkautuminen Kyrönjokeen 

C Seinä en tulvakynnyksen purkautuminen Rintalanalustaan 

Kuv 

u 

sa 

i 

nj 

p retty vedenkorkeutta Nikkolassa. Mallin mu-

kema olisi 40.25 (4.5), mikä on 1 cm pie

nna 1966 havaittu HW-lukema. 
n Seinäjoessa ylitettäisiin suurin sallittu veden-

taa 

jos tulovir maa ei s nösteltäisi ollenkaan, 

ma olisi 7.5 (39.72). Myös Rintalanalustas-

i samaan aikaan korkeimmillaan eli 39.67. 

ahtuva purkautuminen (B) aiheuttaisi 

n ( uvassa 37 käyrä 3) lisäyksen 
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tulovirtaama Nikkolassa 
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virtaama Kyrönjoessa Auneksen tulvakynnyksen 

jälkeen 

virtaama Kylänpäässä 

luonnontilainen virtaama Kylänpäässä 

tulovirtaama Seinäjoessa 

Seinäjoen suuosan oikaisu-uoman virtaama 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ .... 
' 

7 vedenkorkeus Seinäjoessa 

8 Rintalanalustan vedenkorkeus 

A Nikkolan ja Auneksen tulvakynnyksien 

purkautuminen Rintalanalustaan 

B Rintalanalustan purkautuminen Kyrönjokeen 

C Seinäjoen tulvakynnyksen purkautuminen 

Rintalanalustaan 

Kuva 37. Virtaamat ja vedenkorkeudet Kyr5njoen vesist5ssä Muna
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siten, että Kylänpäässä virtaama pengerratkaisussa olisi 

lähes sama kuin luonnontilainen virtaama ( 475 ja 483 m3/s). 

Ilman altaiden säännöstelyä ei vuoden 1966 kaltaisen tulvan 

HQ-arvoa siis pystyttäisi penkereillä oleellisesti pienentä

mään. 

Seinäjoen suuosan oikaisu-uoman vetokyky olisi suurimmillaan 

62.5 m3/s ja pienimmillään 44m 3/s (samana päivänä, kun vir

taama Kyrönjoessa on suurimmillaan). 

Kauhajoen ja Jalasjoen yhtymäkohdassa sijaitsevan Pitkämön al

taan säännöstelytilavuus on vain 7 milj.m3 ( vastaa 81 m3;s.vrk). 

Pitkämön altaan täyttämistä kokeiltiin viidellä eri vaihtoeh

dolla siten, että allas täytettiin neljässä vuorokaudessa. 

Pitkämön altaan tulovirtaaman maksimi oli vuonna 1966 3.5 eli 

noin vuorokausi aiemmin kuin Nikkolassa. Ensimmäisessä vaihto

ehdossa säännöstely aloitettiin 28.4, mikä vastaa tilannetta, 

jossa allas on täynnä jo ennen kuin tulovirtaaman maksimi on 

ohitettu. Myöhäisin täytön aloittamisajankohta oli 3.5 eli sii

nä vaiheessa, kun tulovirtaaman huippu on jo saavutettu ts. 

altaan täyttämisessä 11 myöhästyttiin". 

Pitkämön altaan täyttöajaMkohdan vaikutus Seinäjoen ja Rinta

lanalustan suurimpiin vedenkorkeuksiin on esitetty kuvassa 38. 

Tähän kuvaan on piirretty myös Pitkämön säännöstelyn vaikutus 

oikaisu-uoman minimivirtaamaan. Täyttöajankohdan aloitus voi-

n sitoa Nikkolan vedenkorkeuksiin kuvien 32 ja 39 avulla 

( as 39 virtaama ja sitä vastaava vedenkorkeus kuvasta 32). 

Kuv 8 mu n altaan täyttö olisi optimaalisinta aloittaa 

1 n Rintalanalustan vedenkorkeutta pystyttäisiin alen-

2 cm llä eli lukemaan 39.55 (Seinäjoessa alennus myös 

12 c eli arvoon 39.60). Kokeilluista vaihtoehdoista oli huo-

nai n h nen täyttö, jolloin pienennys HW-lukemaan oli-

si 5.5 cm~~~ Liian aikaisin aloitettu säännöstely olisi 

me s ä, 8 ä vedenpinta olisi ollut 7 cm alempana kuin 

ilma s nästel 
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Vedenkor
keuden 
maks·mi 

Seinäjoen maksimivedenkorkeus 

Rintalanalustan n ---

Oikaisu-uoman 

pienin vir
taama (1.5-10.5) 

m3/s 
50 

48 

46 

44 

42 

40 

39.50 

39.00 

.......... _ ---- ----------
Pitkämöä säännöstellää 

oikaisu-uoman 
minimivi.rtaama 

altaita ei säännöstellä 

28.4 29.4 30.4 1. 5 2.5 3.5 

Päivämäärä, jolloin Pitkämön altaan täyttö 
on aloitettu 

Kuva 38. Pitkämön altaan täyttöajankohdan vaikutus Seinäjoen 
ja Rintalanalustan maksimivedenkorkeuksiin, sekä 

oikaisu-uoman minimivirtaamaan. 

Pitkämön altaan säännöstely vaikuttaa paitsi Nikkolan kynnyk

sen purkautumiseen (sitä kautta Rintalanalustan vedenkorkeu

teen), myös oikaisu-uoman virtaamaanalentamalla vedenpintaa 

Kyrönjoessa. Säännöstelemättömään vaihtoehtoon verrattuna 
Pitkämön altaan käytöllä voitiin lisätä oikaisu-uoman mini

mivirtaamaa 2 - 4.5 m3/s. Altaan täytön aloittaminen 30.4 -
2 • ."5 välisenä aikana vaikutti yhtä paljon oikaisu-uoman vir

taamiin. 
Pitkämön altaan (täyttö aloitettu 30.4) vaikutus virtaamiin 

vedenkorkeuksiin on esitetty kuvassa 39 (merkintöjen seli
tykset samat kuin kuvaan 37). Pitkämön altaan säännöstelyllä 

voi isiin pienentää Kylänpään virtaama arvoon 462 m3/s ( eli 

13 m3/s). 
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Virtaama 

Veden-

N43+ 

39.50 

30.,4 

Nikkolcrtssa 

Aunekaen tulvcrtk1AnYkeen 

3 

1w~nrlO~It1!a:1n6tn virtaaaa Kyllnplla81 
5 tulovirtC~C~Ma Seinljoeasa 

suuosan o1ka1su-uoaan virtaaaa 

\ 

\ 
\ 

' \ 
' ' \ 

aika 

'1 ~al'kaaa hinljoaasa 
1 Rlntalancrtluatan vedenkorkeus 
i ~kkolan ja Aunekaen tulvakynnyksien 
~uainen Rlntelenalustaan 

1 Rintalanalustan purkautua1nen Kyrönjok~ 
~- lei~ tul•akynnyksen purkautuminen 

1'1ft"tela•lwtun 

Kuva 39e Vi ja vedenkorkeudet Kyrönjoen vesistössä Mu-
na n pengeralueella - Pitkämön allasta säännöstellään. 
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---------- Seinäjoen maksimivedenkorkeus 

- - -- Rintalanalustan --- n ---

Ltalajärveä säännöstellä~ 

T--~----------

25.4 26.4 27.4 28.4 29.4 30.4 

Päivämäärä, jolloin Kalajärven altaan täyttä

minen on aloitettu 

Kuva 40. Kalajärven altaan täyttöajankohdan vaikutus Seinä

joen ja Rintalanalustan maksimivedenkorkeuksiin. 

Päinvastoin kuin Pitkämö (joka on huippujen leikkausallas), Ka

lajärvi on varastoallas, johon voidaan varastoida lähes koko 

tulva-ajan tulovirtaama.Sen säännöstelytilavuus on 42 milj.m3 

(vastaa 486 m3/s vrk). Kuten kuvasta 40 voidaan havaita, al

taan täyttämisen ajankohdalla ei ole kovin suurta merkitys-

tä, ellei allasta aleta täyttämään liian aikaisin tai liian 

myöhään. 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa allasta alettiin täyttämään siinä 

vaiheessa, kun altaan tulovirtaama ylitti 15 m3/s. Tämän sään

nöstelyvaihtoehdon vaikutus vedenkorkeuksiin oli melkein sama 

kuin silloin kun altaan täyttäminen aloitettiin 29.4 (tulovir

taama Kalajärveen noin 35 m3/s). Säännöstelyn aloittaminen 30.4 

(tulovirtaama 45 m3/s) osoittautui hieman huonommaksi vaihto

ehdoksi, sillä tällöin osa tulovirtaamasta ehti jo purkautua 

kynnyksestä,ennenkuin kuin allasta alettiin täyttää. 
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Kalajärven säännöstelyllä voidaan Seinäjoen vedenpinnan suu

rinta arvoa pienentää noin 40 cm säännöstelemättömään vaihto

ehtoon verrattuna. Rintalanalustan maksimivedenkorkeuteen vai

kutus olisi 45 cm (lukemaan 39.22). 

Rintalanalustan vedenkorkeuksien aleneminen aiheuttaa sen, 

että purkautuminen Rintalanalustasta Kyrönjokeen (B) olisi suurim

millaankin vain 18 m3/s. Tämä puolestaan aiheuttaa sen, että 

Kylänpään maksimivirtaama on 45 m3/s pienempi (430 m3/s) kuin 
vaihtoehdossa, jossa altaita ei käytetä. Samalla huipun ajoi-

tus siirtyisi kolme vuorokautta aikaisemmaksi (4.5). 

Kalajärven altaan säännöstelyssä oletettiin, että altaan täyt

tökanavan maksimivirtaama on 50 m3/s, joten muutamana päivänä jou

duttaisiin osa tulovirtaamasta juoksuttamaan ohi altaan (suu

rimmillaan 15 m3/s). 

Kalajärven säännöstelyn vaikutus virtaamiin ja vedenkorkeuksiin 

on esitetty kuvassa 41. 

d ) K 1 · ·· · · · _P i_t k_ä m_ö ä_s_ä ä_n n_ö s_t e_ll_ä ä_n ___ a_aJaEv~a_J~ 

Tämän vaihtoehdon tarkoituksena oli selvittää miten tärkeää 

on tietää(tai pystyä ennustamaan) Pitkämön altaan tulovirtaa

man huippu, mikäli Rintalanalustaan halutaan päästää mahdolli

simman vähän vettä. Tällöin kokeiltiin vain lähinnä Pitkämön 

altaan erilaisten täyttövaihtoehtojen vaikutusta. Kalajärven 

altaan säännöstelyn oletettiin siis onnistuvan. 

Kuvaan 42 on piirretty Seinäjoen ja Rintalanalustan vedenkor

keuden suurimmat arvot erilaisilla Pitkämön täyttöajoilla (Ka-

järvi on kaikissa vaihtoehdoissa täytetty 26.4 alkaen). Edul-

1 ksi vaihtoehdoksi osoittautui se, jossa Pitkämöä alet-

t n sään stellä 30.4. Tällöin Rintalanalustan vedenkorkeuden 

si ollut 39.01. Huonoin vaihtoehto oli Pitkämön 

"myöh nen" säännöstely, jolloin suurin vedenkorkeus olisi ol-

1 

dossa suuri 

n täyttöajankohdalla on tässä säännöstelyvaihto

llaan yli 15 cm:n vaikutus Rintalanalustan 

vedenkor uksiin.Penkereiden rakentamisen jälkeisessä tilan-

teessa 

n oi 

i suurimmis 

i inen 

ongelmista tulee olemaan Pitkämön al

yttö. 
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KylänpiUisaä 
4 luonnontilainan virtaa.a Kyllnplaaaa 
5 tulovirtae-. Seinäjoesaa 
6 Seinäjoen suuosan oika1su-uoaan v!rtaaae 
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1 
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1 
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1 

10.5 
aika 

1 wadenkorkeua Seinljoeaaa 
1 Ri~~alanalustan vedenkorkeus 
1 Mikkolan ja Aunekaen tulvakynnyksien 

~~kevtuainen Rintalanalustaan 
8 fU.nt.alanaluatan purkautWIIinen l<yr5njoka.n 
1- S.i~joen tulvakynnyksen purkautuminen 

RlfttoeleMluetaan 

Kuva Ll1. Vi aa ja vedenkorkeudet Kyrönjoen vesistössä Mu-

na n ng ralueella - Kalajärven allasta säännöstellään. 
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Vedenkorkeu

den maksimi 

39.5 

.4 

.1 

39.0 

altaita ei säännöstellä _j _________ _ 
---- --

--------Seinäjoen maksimivedenkorkeus 

--- ~ Rintala~alustan ---n 

' lKalajärJen ja Pitkämön allasta s~~~östellään 

~ ,~ 

'..... '(111111,. 
...... -.... flllll""~ 

..................... --
28.4 29.4 30.4 1.5 2.5 3.5 

Päivämäärä, jolloin Pitkämön altaan täyttö on 
aloitettu 

Kuva 42. Kalajärven ja Pitkämön altaan yhteisvaikutus Seinä

jo~n=ja Rintalanalustan maksimivedenkorkeuksiin. 

Pitkämön altaan täyttöajankohdalla ei ole suurtakaan vai
kutusta Seinäjoen vedenkorkeuksiin, sillä niihin vaikuttavat 

pääasiassa Seinäjoen maksimitulovirtaamat. 

Kuvaan 43 on piirretty pengeralueen vi~taamat ja vedenkorkeu

det siinä tapauksettä, että Kalajärveä ja Pitkämöä säännös
tellään. Rintalanalustasta ei tapahdu purkautumista Kyrönjokeen, 
joten alue B puuttuu kuvasta. 

en taan varastotilavuus on 11 milj.m3 ( 127 m3/s•vrk). 

Sen yttökanavan maksimivirtaama on talvella 15 m3/s," joten 

altaan täyttäminen kestää lähes 9 vuorokautta. 

Työssä kokeiltiin 8 s nnästelyvaihtoehtoa (kaksi täyttöajan-
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jälkeen 
KyrHnjoesse Auneksen tulvakynnyksen 

vlrteame Kylänpäässä 

luonnontileinen virtaaMa Kylänpääasl 

Seinäjoe$sa 
Seinäjoen suuosar kaisu-uoman virtaa~ 

~-Ci} 
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ai 

7 vedenkorkeus Seinijaassa 

8 Rintelenalueten ved,nkorkeus 

A tllifci<olan ja Aunekaen tulvak 

purkautuMinen Rintalanalusteen 

6 Rintalanalustan purkautueiner> y!'önjor<ac.fl 

C Seinljoen tulvakynnykser1 ;:>urkeutumil,e~ 
IUnt.alanalustean 

Kuva 43. \/irtaamat ja vedenkorkeudet l<yrönjoen vesistössä r~unakan 
penc~ lueella alajdrven ja Pitk rnön a.ltaita stiännös-
t 11 <lfl .. 
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kohtaa Kalajärven altaalle - sännöstelyn aloitus 25.4 ja 29.4 -

ja neljä Kyrkösjärven altaalle- täytön aloitus 27.4,29.4,1.5 

ja 3.5). 

Näistä vaihtoehdoista Kalajärven altaan säännöstelyn aloitus

ajankohdalla ei ollut merkitystä Rintalanalustan vedenkorkeuk

siin. Myös Kyrkösjärven täytön ajoituksella oli vähän vaiku

tusta. Huonoin vaihtoehto oli myöhäinen täyttö (3.5), jolloin 

maksimivedenkorkeus olisi ollut Rintalanalustassa 39.15. Par

haiksi osoittautuivat täyttöajankohdat 29.4 ja 1.5 alkaen, 

jolloin Rintalanalustan HW-lukema olisi ollut 39.11 eli vain 

4 cm pienempi kuin huonoimmalla vaihtoehdolla. Kuvassa 44 on 

esitetty Kyrkösjärven erilaisilla säännöstelyvaihtoehdoilla 

lasketut vedenkorkeuksien maksimit Seinäjoessa ja Rintalanalus

tassa. 

Merkillepantavaa on, että vaikka Kyrkösjärven säännöstelytila

vuus on 4 milj.m3 suurempi kuin Pitkämön, niin yhdessä Kalajär

ven kanssa säännösteltynä Pitkämön altaan vaikutus on suurem~ 

~kuin Kyrkösjärven. Tämä johtuu siitä, että samalla kun Sei

näjoen tulovirtaama Kyrkösjärven säännöstelyn takia pienenee, 

alenee myös vedenkorkeus Seinäjoessa ja siten oikaisu-uomaan 

mahtuva vesimäärä pienenee (Kyrönjoen vedenpinta oikaisun yh

tymäkohdassa on lähes sama kuin jos Kyrkösjärveä ei säännöstel

täisi). Seinäjoen maksimivedenkorkeus olisi laskelmien mukaan 

39.25 ja Kyrönjoen vedenkorkeus oikaisun yhtymäkohdassa samaan 

aikaan 38.65, mikä merkitsee sitä, että oikaisu-uomaan mahtuu 

tällöin vain 51 m
3
js. 

Kuvaan 45 on piirretty virtaamat ja vedenkorkeudet pengeralueel

la. Rintalanalustasta purkautuu Kyrönjokeen vain 2 m3/s (suu

rimmillaan), joten kuvasta puuttuu alue B. 

Tässä ssä kokeiltiin 24 erilaista säännöstelyvaihtoehtoa 

(kaksi Kalajärvelle, neljä Kyrkösjärvelle ja kolme täyttöajan

kohtaa Pitkämölle). Näinkin suuren vaihtoehtomäärän kokeile

minen on perusteltua lähinnä siksi, että näin saadaan selville 

paras täytön aloituskohta kullekin altaalle. Laskemalla useita 
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--
Seinäjoen maksimivedenkorkeus 

- - ...... - Rintalanalustan u ---

Kalajärveä ja Kyrkösjärveä säännöstellään 

..... ...., ................. ...._ __ _ ......... ----- ...... ---

27.4 28.4 29.4 30.4 1. 5 2.5 

Päivämäärä, jolloin Kyrkösjärven altaan täyttö 
on aloitettu 

Kuva 44. Kalajärven ja Kyrkösjärven altaiden yhteisvaikutus 

Seinäjoen ja Rintalanalustan maksimivedenkorkeuksiin. 

vaihtoehtoja, nähdään, mikä merkitys on säännöstelyn epäonnis

tumisella. 

Taulukkoon 8 on koottu Rintalanalustan suurimmat vedenkorkeu

det kaikilla säännöstelyvaihtoehdoilla. Taulukon arvoista voi

daan nähdä, että kokeilluilla vaihtoehdoilla ei ollut kovin

kaan suuria eroja lopputuloksissa. Pitkämön altaan osalta se

litys tähän on se, että vaikka Pitkämön säännöstely aloitetaan 

liian aikaisin tai myöhään, vaikuttaa Kyrönjoen päähaaran tu

lovirtaamien pieneneminen oikaisu-uoman vetokykyyn parantavas

ti, mikä osittain kompensoi epäonnistunutta säännöstelyä. 

Virtaama Kylänpäässä olisi mallin mukaan suurimmillaan 420 m3/s, 

mikä on noin 60 m3/s pienempi kuin luonnontilainen maksimivir

taama vuonna 1966. Penkereiden rakentamisen jälkeisessä tilan

teessa huipun ajoitus olisi noin 3 vuorokautta aikaisempi. 

Kuvaan 46 on piirretty virtaamat ja vedenkorkeudet Munakan pen

geralueella silloin kun kaikkia altaita säännöstellään. 
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Veden-
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2 virtaeu Kyrönjoessa Auneksen tulvakynnykeen 
jjilkeen 

3 virtaema Kylänpäässä 
4 luonnontileinen virtaame Kylänpääsai 
5 tulovirtaama Seinäjoessa 
6 Seinäjoen suuosan oikaisu-uoman virtaaae 
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aika 

7 vedenkorkeus Seinäjoesaa 

1 Rintalanalustan vedenkorkeus 
A Nikkolan ja Aunekaen tulvakynnyksien 

purkevtuainan Rintalanalusteen 
8 Rintalenalusten purkautuminen Kyrönjokeen 
C Sei~ljoen tulvakynnyksen purkautuminen 

&lfttalanelvataan 

Kuva 45. Virtaamat ja vedenkorkeudet Kyrönjoen vesistössä Munakan 

pengeralueella - Kalajärven ja Kyrk~sjtirven altaita sään
nöstellEiän. 
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Taulukko 8. Rintalanalustan pengeralueen suurimmat vedenkor

keudet Kalajärven, Kyrkösjärven ja Pitkämön altai

den erilaisilla täyttövaihtoehdoilla. 

Pitkä- Kalajärven altaan täyttö aloitettu 

mön 25.4 ---- _2.§..~ --- - -- ---
________ ....., _____ 

altaan Kyrkösjärven altaan täyttö aloitettu 

täyttö 27.4 29.4 1. 5 3.5 27.4 29.4 1 • 5 3.5 

aloit. 

28.4 39.01 38.98 38.95 39.00 39.02 39.00 38.98 39.03 

30.4 38.87 38.87 38.87 38.89 38.91 38.89 38.88 38.94 

2.5 38.99 38.97 38.94 38.98 39.00 38.98 38.98 39.03 

6.7 Ehdotus säännöstelyaltaiden täyttämisestä kun tulvan kes

määräinen toistumisaika on yli 20 vuotta 

Kyrönjoen yläosan vesistösuunnitelmaan kuuluvat penkereet on 

mitoitettu niin, että päähaaran tulovirtaaman ylittäessä 

330 m3/s, osa tulovirtaamasta joudutaan päästämään Rintalanalus

tan pengeralueelle. Vastaavasti Seinäjoen säännöstellysta vir

taamasta purkautuu Rintalanalustaan se osa, mikä ei mahdu oikaisu

uomaan. Oikaisu-uoman maksimivirtaama riippuu Kyrönjoen veden

korkeudesta oikaisun yhtymäkohdassa. Vuoden 1966 tulvalle ko. 

vedenkorkeuden maksimi (säännöstellyissä vaihtoehdoissa) oli 

noin 38.70. Tällöin oikaisu-uomaan mahtuu vain 42 m3/s, jos 

Seinäjoessa sallitaan suurimmaksi vedenkorkeudeksi 39.15 (Sei-

joen tulvakynnyksen korkeus). Tulovirtaaman ollessa suurem

pi kuin 42 m3/s~ osa siitä purkautuu Rintalanalustaan. 

Silloin n odotettavissa on tulva, jonka keskimääräinen toistu

misai on suurempi kuin 20 vuotta, voidaan altaiden täytön 

aloitus sitoa joko virtaamiin tai vedenkorkeuksiin muutamassa 

kriittisessä pisteessä. Huomattavasti vaikeampi ongelma on se, 
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1 R!ntelaneluetan vedenkorkeus 
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1 Rintalanalustan purkeutuainen Kyr~njokeeR 
e. S.i~ljoen tulvakynnyksen purkautuminen 

tUn'telaMluetaan 

Kuva 46. Virtaamat ja vedenkorkeudet Kyrönjoen vesistössö Munakan 

pengeralueella - Kalajärveä, Kyrkösjärveä ja Pitkämöä 

säännöstellään. 
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milloin on odotettavissa toistuvuudeltaan esim. kerran 30 vuo

dessa sattuva tulva? Mikä täytyy lumen vesiarvon olla, jotta 

on olemassa vaara, että tulovirtaama ei mahdu penkereiden vä

liin? Yksiselitteisiä vastauksia ei ko. kysymyksiin voi antaa, 

sillä ylivirtaaman suuruuteen vaikuttavat lumen vesiarvon li

säksi sadanta ja lämpötilan jakautuminen. Kuvaan 47 on piirret

ty lumen vesiarvon vuotuinen kulku Kyrönjoen vesistöalueella 

vuosina 1961-1970. Kuvan suurin havaittu arvo on juuri vuodel

ta 1966. Sen mukaan lumen vesiarvo pieneni huhti-toukokuun vaih

teessa 130 mm kymmenessä päivässä. Tässä tapauksessa ylivalu

man poikkeuksellinen suuruus johtui paitsi suuresta lumen ve

siarvosta, myös kevään myöhäisyydestä ja normaalia lämpimäm

mästä 10 vuorokauden jaksosta. Eräs keino lähestyä ongelmaa 

on olettaa, että olosuhteet ovat sulantavaiheessa "pahimmat" 

mahdolliset ts. lämpötila ja sulantaparametri ovat suurimmat, 

mitä esim. 20 viimeisen vuoden aikana on havaittu. Tämän jäl

keen voidaan tietystä lumen vesiarvosta lähtien vaiuntamal-

lin avulla laskea tulovirtaamat maksimiolosuhteissa sekä kokeil

la purkautuuko ko. tulovirtaamille vettä Rintalanalustaan. Sen 

lisäksi voidaan laskelmiin ottaa mukaan todennäköisyys arvioi

taessa tulevaa sadantaa. Kuvaan 48 on piirretty Kyrönjoen 

sadannan kuukausijakauma, jonka pisteitä voidaan käyttää las

kettaessa erilaisilla todennäköisillä sadannoilla ylivaluman 

maksimiarvo ja. 

Seuraavassa esitetyt ohjeet säännöstelyaltaiden täytön aloit

tamisesta on tehty vuoden 1966 tulvan perusteella (toistumisaika 50 
v.). Ohjeita voidaan käyttää myös suuremmalle tai pJenem:mälle tulvalle. 

Ei!k~m&n_alt~aD !~it&: 

1) Altaan täyttäminen aloitetaan siinä vaiheessa, kun Jyllin

kos lla (Kauhajoki+Jalasjoki+allas) virtaama ylittää 220 m3/s, 

mikä 

si al 

2) Pi t 

astaa tilannetta, jossa Pitkämön altaan täyttäminen oli

tettu vuonna 1966 30.4. 

rkeus 

mön altaan säännöstely aloitetaan silloin, kun veden

kkolan sillalla ylittää lukeman 39.25. 
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!alajäEv~n_alt~all !äxt!ö~ 

1) Kalajärven säännöstelyportit suljetaan siiMä vaiheessa, kun 
3 tulovirtaama altaaseen ylittää 20 m /s. 

2) Kalajärveä aletaan täyttää, kun Seinäjoessa vedenkorkeus 

ylittää 38.00. 

~YEkäsjäEv~n_alt~an !äxt!ö 

1) Altaan säännöstely aloitetaan 2 vrk myöhemmin kuin Kala

järven säännöstely. 

Edellä luetellut ohjeet on tehty yksihuippuiselle tulvalle. Kevät

tulvan ollessa kaksihuippuinen (melko harvinaista Kyrönjoella) 

on altaiden täyttö tutkittava kussakin tapauksessa erikseen. 

Mallin antamien tulosten pohjalta on jatkossa tarpeen tehdä yksi

tyiskohtainen säännöstelysuunnitelma poikkeuksellisten tulva

tilanteiden varalle. 
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7. YHTEENVETO 

Sadanta-vaiuntamallilla simuloidaan veden kiertokulkua luon

nossa. Useimmat ulkomailla laaditut mallit eivät sovellu sel

laisenaan Suomen vesistöihin, sillä maamme on tunnetusti hyd

rologisessa mielessä poikkeuksellista aluetta ilmastoltaan, 

maaperäitään ja vesistöominaisuuksiltaan. Tässä työssä kokeil

tiin USA:ssa Columbiajoen alueella kehitetyn SSARR-mallin sovel

tuvuutta tulovirtaamien ennustamiseen ja tietyn mitoitusongelman 

ratkaisemiseen. 

SSARR-mallia kalibroitaessa ja testattaessa tarvitaan lähtötie

taine päivittäiset sadanta-, lämpötila- ja virtaama-arvot. Mal

lissa on 13 kalibroitavaa parametria. Sadanta jaetaan kolmeen 

valuntakomponenttiin, joiden ajoitusta säädellään hypoteettisten 

altaiden lukumäärän ja viipymän avulla. Sadannan olomuoto tes

tataan lämpötilan avulla. Syöttötietona annettavan rajalämpöti

lan yläpuolella sadanta tulkitaan vedeksi, alapuolella lumeksi. 

Haihduntaindeksi voidaan antaa mallille joko kuukausikeskiarvo

na tai päivittäisinä arvoina ( esim. Class A-astiahaihdunta). 

Sulannan laskemisessa käytetään astepäivätekijää. Järvialtai

den käsittelymahdollisuudet ovat erittäin monipuoliset. Altai

den laskenta perustuu mallissa jatkuvuusyhtäiän ratkaisemiseen. 
Kohdealueena käytettiin Kyrönjoen vesistöä, jonka valuma-alue on 
4 920 km2 ja järvisyys 0.9 %. Kyrönjoen alueella on Kyrkösjärven 
altaan valmistumisen jälkeen säännösteltävää varastotilavuutta 
yhteensä 76 milj.m3. Vesistöalueen luontainen varastotilavuus on 

alle 10 milj.m3 • Useimmat luonnontilaiset järvet sijaitsevat ve

sistön latvaosilla, joten niillä on tulvahuipun suuruuteen hyvin 
vähän vaikutusta. Vesistöalueen kolme suurinta säännöstelyallasta 
ov Kalajärvi, Kyrkösjärvi ja Pitkämö. 

Malli kalibroitiin vuosien 1961 ••• 1967 arvoja käyttäen. Mallin so

ve uvuus selvitettiin neljältä sadeasemalta kerättyjä tietoja 

ytt n. Sulannan laskemisessa tarvittavat lämpötilahavainnot saa-

tiin taron koeasemaltn, samoin kuin potentiaalisen haihdunnan 
indeksinä käytetyt Class A-astiahavainnot. 

Ast ta tapahtuvan haihdunnan ja potentiaalisen evapotranspi

raation välistä suhdetta määrättäessä pyrittiin ottamaan huo

mioon maan lämpövaraston muutokset. Eri kuukausina käytetyt 
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ko. suhteen arvot olivat: toukokuussa 0.50, kesäkuussa 0.70, 

heinäkuussa 0.85, elokuussa 0.95 ja syyskuussa 1.00. 

Sulantaa laskettaessa sulantaparametrin arvoksi saatiin aktii

visena sulanta-aikana keskimäärin 2.1 mm/°Cd (vaihteluväli oli 

1.5 ••• 3.0 mm/°Cd). Keskitalvella parametrin arvo oli 1.2 mm /°Cd. 

Rajalämpötilan optimiarvoksi saatiin 0.0 °C, eli sulantaa tapah

tuu, jos keskilämpötila on positiivinen. Sateen olomuodon rat

kaisevaksi kriittiseksi lämpötilaksi saatiin 0.8 °C. Ko. läm

pötilan yläpuolella sadanta tulkitaan vedeksi, alapuolella lu

meksi. 

Kalibroinnin onnistumisen mittana käytetyn normeeratun hyvyys

luvun arvo oli 0.96. Huippujen osalta mallin kalibroinnin voi 

katsoa onnistuneen hyvin. Sen sijaan alivesikausien simuloin-

nin tulokset olivat korkeintaan tyydyttäviä. Alivirtaamien las

kennan vaikeus johtui siitä, että maankosteuden vaihtelua ei saa

tu toimimaan luotettavasti. Neljällä sadeasemalla ei kesäajan 

aluesadantaa pystytä määrittämään läheskään riittävällä tark

kuudella. Astiahaihdunnan ja potentiaalisen evapotranspiraa-

tion suhde oli elokuussa (0.95) ja syyskuussa (1.0) liian suu

ri. Tämä johtuu siitä, että interseptiohaihdunta pienenee 

viljankorjuun myötä. Samoin lehtipuiden transpiraatio lakkaa lä

hes kokonaan. Elo- ja syyskuun liian suuri haihdunta mallissa 

aiheutti systemaattisen virheen koko syksyajan laskettuihin 

virtaamiin. 

Malli testattiin käyttäen vuosien 1971 ••• 1977 havaintoja. 

Normeeratun hyvyysluvun arvo oli testijaksolla 0.94. Ylivir

taamien simulointi ei onnistunut niin hyvin kuin kalibroin

tijaksolla. Systemaattinen virhe oli havaittavissa, sillä merk-

testin mukaan riskitaso oli noin 1 %. 
T ssä kokeiltiin sadanta-valuntamallin soveltuvuutta tulovir

taamien ennustamiseen. Kun on kyse tulovirtaamasumman ennustami

ses useita kuukausia eteenpäin, ei valuntamalleilla voitane 

saavuttaa oleellisesti parempia tuloksia regressiomalleihin 

ver 

V 

una. Ennustekauden pituuden ollessa alle kaksi kuukaut

aan vaiuntamallin käyttöä suositella. Näin etenkin sil-

lain kun ylivaluman sattumisaika on yli kaksi viikkoa myöhemmin 

kuin lumen sulamisen ajankohta. Tällöin ennusteet voidaan tehdä 

t elliset, mitatut, lämpötilat tuntien. 
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SSARR-mallilla laadittiin Kyrönjoen vesistöalueelle kevään 1980 

tulovirtaaman pitkän ja lyhyen ajan ennusteet. Pitkän ajan en

nusteet tehtiin vuosien 1960-1979 meteorologisten havaintojen 

perusteella. Näin saatu tulovirtaamasumman ennuste oli liian 

pieni koko ennustekauden (1.5 kuukautta) ajan. 

Munakan vedenkorkeusasteikon ylivedenkorkeuden pitkän ajan ennus

teet laadittiin vastaavalla tavalla. Ennustettu HW-lukema oli 

530-550 (ennustehetkellä lukema oli 150). Keväällä 1980 havait-

tu suurin lukema oli 556 eli muutama cm yli ennustetun. 

SSARR-mallia käytettiin myös lyhytaikaiseen ennustamiseen. Ennus

teet tehtiin kaksi kertaa viikossa käyttäen ilmatieteen laitok

sen viiden ja kymmenen vuorokauden sääennusteita. Malli pidet

tiin jatkuvasti "reaaliajassa" syöttämällä mallille päivittäin 

todelliset lämpötilat ja sadannat. Lyhytaikaisiin sääennusteisiin 

perustuvalla menetelmällä pystyttiin ennustamaan tulvahuipun ajoi

tus noin viikko ennen huipun ajankohtaa. 
Työssä kokeiltiin myös SSARR-mallin soveltuvuutta suunnittelu

käyttöön. Kyrönjoen yläosan vesistösuunnitelma sisältää joen 

perkauksen ja pengerryksen nk. Munakan tulva-alueella. Mallilla 

lask~ttiin virtaamat ja vedenkorkeudet suunnitelman toteuttami

sen jälkeisessä tilanteessa. Laskelmat tehtiin vuoden 1966 tulo

virtaamia käyttäen. Ko. vuosi edustaa toistuvuudeltaan kerran 

50 vuodessa sattuvaa tulvaa. Suunnitelma puolestaan on mitoitet

tu tulvalle, jonka toistumisaika on 20 vuotta. 

Mallilla laskettiin noin 40 erilaista säännöstelyvaihtoehtoa. 

Näiden avulla määrättiin kullekin altaalle paras mahdollinen 

täytön aloitusajankohta (tulva yksihuippuinen). Uaihtoehtojen 
hyvyyden kriteerinä käytettiin katastrofialtaaseen (Rintalan-

ustan pengeralue) purkautuvan veden määrää. Huonoin vaihto-

e o (altaiden säännöstely epäonnistuu täysin) johtaisi tilan

aseen, jossa katastrofialtaan vedenpinta olisi 20 cm suurinta 

littua arvoa korkeammalla. Penkereiden rakentamisen jälkei

nen ma imivirtaama olisi tällöin lähes sama kuin suurin luonnon
en virtaama. 

Pa s nnöstelyvaihtoehdolla (kolme suurinta allasta täy-

tetään opti ajankohtana) suunnitelman toteuttamisen jälkeinen 

maksi vi ma pienenisi 483:sta 420:een m3/s. 
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8. ENGLISH SUMMARY 

T~e emphasis in advancing hydralagic techniques, aver the 

past 15 ta 20 years, has been in the development and refinement 

af hydralagic madels which mathematically represent the pracess 

invalved in the hydralagic cycle. Practical methods for 

synthesizing cantinuaus streamflaw hydragraphs have came about 

because af the use af electronic digital computers. Deterministic 

modeling of watershed response has resulted in the development 

of several rainfall-runoff madels. Most foreign models are nat 

capable of handling the Finnish water systems because the area af 

Finland is very exceptional in the hydrologic sense. In our 

country runoff from snowmelt constitutes the major partion of the 

streamflow. In most of the watersheds af Finland the streamflow 

hydrograph is highly affected by several lakes and man-made 

reservoirs. 

In this research it has been carried out a study of the applicability 

of the SSARR (Streamflaw Synthesis And Reservoir Regulation) 

model developed in the USA for the Columbia River basin. The 

SSARR model was designed for operational use in hydrologic 

engineering studies and daily streamflaw forecasting. 

Daily precipitation, temperature and discharge values are required 

far calibrating and testing the SSARR model. The model contains 

13 parameters which require calibration. Precipitation is divided 

into three runaff camponents: surface, subsurface and base flaw. 

Each camponent of inflow is rauted thraugh a specified number 

increments af storage. These increments can be considered as 

a s es af small lakes which delay runoff. 

e m icatian of the computed discharge to represent the shape 

the observed hydrograph is determined by the specified number 

ncrements and the·time af storage per increment. Generally 

three to five increments are used in typical drainage basins. 

e time of storage per increment can be from a few hours to a 

month ar more. 

e farm of precipitation is tested by the aid af temperature. 

If the mean daily temperature is abave rain-freeze temperature, 

prec ian interpreted as rainfall, if beneath 8 precipitatian 

ls as snow. 
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Evaporation can be specified either in table form as month 

versus average daily potential evapotranspiration, or as weighted 

daily pan evaporation (e.g. Class A evaporation) data at one or 

more stations. 

The degree-day factor is used to calculate the snowmelt. Two 

methods are available to evaluate the snowpack characteristics 

in a watershed. The first option describes the snow covered area

runoff relationships of a watershed utilizing a snowcover depletion. 

The second option provides the capability to subdivide a watershed 

into elevation bands. In snow band method it is possible to 

calculate snow-water equivalent during the whole computation 

period. 

Routing through watershed, river system and reservoir components 

of the model, is based on solving the storage equation. The channel 

routing relies on the simplified Muskingum method. 

Several types of reservoir operations can be specified to the 

program. These include free flow, outflow, pool elevation or 

storage specifications and changes in elevation or storage. 

The SSARR model was tested with data obtained from the Kyrönjoki 

River system. The drainage area of this river system is 4 920 

km2 , with lakes accounting for 0.9 % of this. The biggest man-

made reservoirs are Kalajärvi ( 42•10 6 m3 ), Kyrkösjärvi (11•10 6 m3 ) 
. p•tk"" .. (7 10 6 3 ) Ja ~ amo • m • 

The model was calibrated using values obtained from the period 

of seven years (1961-1967). Precipitation on the watershed was 

computed from precipitation results at four stations. Temperature 

data and Class A evaporation were measured at experiment station 

in Ylistaro. 

e relation between pan evaporation and potential evapotransp

ir ion affected by the changes in heat storage af the ground. 

The v ues af this relation used in this research were: May 0.50, 

c cu on 

melt pe iod 

An opt mum 

• melt 

th valu 

July 0.85, August 0.95 and September 1.00. 

snowmelt gave a value of 0.21 cm/°Cd for average 

range om 0.15 ta 0.30 cm/°Cd) during the active 

In the middle af winter the melt rate was 0.12 cm/°Cd. 

ue of 0.0 °C was obtained for the base temperature, 

kes place if the average daily temperature is above 

A V u D.B °C was obtained for the rain-freeze 
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temperature determining the form af the precipitation. 

The most important fitting criteria, coefficient af efficiency, 

was 0.96 in the calibration period. The calibration af peak 

flows succeeded well. On the contrary the results from the 

periods af minimum flow were rather poor, because the changes 

in soil moisture content could not be evaluated accurately. 

The relation between pan evaporation and potential evapot

ranspiration that was used in August and September was tao 

high. This is due ta the fact that interception and transpiration 

are deminished in autumn. The erroneous evaporation in August 

and September caused a systematic error ta the computed outflows 

af autumn. 

Testing af the model covered years 1971-1977. The value af the 

coefficient af efficiency was 0.94. The simulation af peak 

flows did not succeed as well as in the calibration period. 

Systematic error could be found because the level af significance 

was only 0.01 (1 %). 
It was also tested if the SSARR model is suitable for forecasting 

af streamflow in Finnish water systems. When it is a question 

af forecasting the sum af flows for several months, very little 

can be gained with conceptual models compared with conventional 

regression models. The use af rainfall-runoff model can be 

recommended when the forecasting period is shorter than two 

months. 

The skill af meteorologically derived temperature forecasts 

extends up ta five or ten days in some situations. Beyond this 

point synthetic temperature sequences must be used. 

The SSARR model was used for making both long-term and short-term 

recas for the streamflows af the Kyrönjoki River during the 

r n 1980. Long-term forecasts were based on meteorological 

s ned from years 1960-1979. This forecast was tao 

sma du ng e whole spring. 
In cor sponding way it was made long-term forecast for the 

h h s d ly er level at the waterscale in Munakka. The 

forecasted h water was 530-550 cm ( at the beginning af the 

ng the water level was 150 cm). During the spring the 
wate level was 556 cm, i.e. some cm above the forecasted. 
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Short-term forecasts were made two times a week using metrorological 

forecasts extending up ta five and ten days. The program was kept 

in "real-time" by giving every day the observed precipitation 

and temperature ta the model. By using this technique the timing 

af peak flow could be forecasted one week in advance (the error 

was one day). 

In this paper it has also been discussed about the applicability 

af the SSARR model for design purposes in the Kyrönjoki River 

system. The project af the upper part af the river contains 

embankments in the biggest flood area. Streamflows and water 

levels in the situation when the project has been carried out 

were calculated with the model. Calculations were based on a 

spring flood, the retention time af which is approximately 50 

years. The project has been counted for a flood, which appears 

once within 20 years. 

With the model there were computed about 40 different regulation 

alternatives. By the aid af these alternatives the best filling 

times were determined for every man-made reservoir. 

If the reservoirs could be filled at the optimum time, the 

regulation would e.g. reduce the highest daily discharge from 

483 m3/s to 420 m3js. 
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STAT10N 42 J~ .. j STAT!ON 41 s .. 6 STATION 413.2 , .. 
T lJ l 0 V R l JAA M A S t: 1 N AJ J t: S S A liKIARVO/RlNTAlANAlUST~ 

llKlARVJ OlKAlSU-JOHAN VIMTAAMAllE 
0 uAbt. H~ (J n r STOR Au E f lCJW GAGE HE lGHT STORAGt flOW ElEVAT ION STORAG 

t;U;-t E t: ER S i JJuCUMET CUI"'EC MET ERS 1 000 C UMc T CUMEC METfRS-HSl 1 OOOCUM 
• 

! 4PR bo jQJ ~-' 5.7 .. o 36.800 
2 APR oc o;JJ .. 7 5. 7 -.1 36.808 
l "PR 66 :j\).; b.J 6.0 -.1 36.826 
c.: 4PR 60 ol}..; 7.9 l.Y -.1 36.842 
t: AP~ 60 6JJ 11 ... 2 11 .. 2 - .. 1 36.858 
2 APR 66 dJJ 14 .. 1 14.1 -.1 36.874 
2 APR oo dOJ 14.1 14.1 - .. 1 36.890 
26 AP.C oo öJJ 14.6 14 .. 6 -.1 36.906 
(. APR Ob oOJ 1ö.7 1 ö. l - .. 1 36.922 
2 lJ 4 P R oo 1 4 u J 1ti.o 1~.8 -.1 36.926 
2 APil ~JOJ lo.Y 16.9 -.1 36.930 
3 0 AP it 66 i.JJ 19.1 19.1 -.1 36.934 
3 APII 66 dOJ 19.2 19.2 - .. 1 36.938 
3 ll A P i( oo 1 4 ,) J 19.o 19.6 -.1 36.942 
3 u .\ P ~ o6 ~ J J J ~0.1 2J.1 -.1 36.946 

1 '4 A 1 oo 'JJ zu.) 2J.5 -.1 36.950 
'4 A Y 66 oJ..i ~1.J 21.0 -.1 36.954 

1 '1 A Y 00 J~j,J ~3.2 23.2 -.1 37.004 
• 1 '!A'f 00 C.JJJ ~).4 2S.4 -.1 3 7. 044 

ot!. '4AY 6o 21).; ll.7 27.1 -.1 37.122 
l ~AY oo oJJ 2Y."i 29.9 -.1 37.243 
~ :4 A r 00 14JJ .s~.u 32.J -.1 37.349 
2 '4A'f 60 2JJJ 34.1 34.1 -.o 37.479 
3 '!A'f 60 t:JJ .)6.3 36.3 -.0 37.575 
.) '4 A Y oo ::sJo~ .)ö.4 3ö.4 -.0 37.676 
..) ~ A Y 06 1 4 il o~ 41 • 1 40.4 -.1 37.792 
.) '4 A Y Oo t::. u v 1.1 itl • .:i 42.) -.1 37.909 
4 'IAY 00 t.JJ 't6.5 44.) -.0 .sa.004 

r 4 '4 AY 06 ö•JJ "'t"'.2 46.6 - .. 0 38.109 1-'• 
4 '4 AY 6o 1c.J.J j·~ .l 47.4 - .. o 38.214 1-'• 

rt" 4 ~AY 66 ,JJJ )).2 4d.3 -.o 38 .. 296 m 
5 '4Al' bO t-:OJ ~ö.2 49.1 -.o 38.374 1\J 
5 '4A'f 06 o\lJ () 1 • 2 so.o .. o 38:.449 ' 0J 
5 '4 A Y 00 1 -.J J ö2.1 50.5 .o 38.523 
5. '1 A Y oo 2 J J ..1 t>.:S.J S1.0 .1 38.597 
6 '4Al' 66 'JJ 63.6 ) 1. 5 .1 38.669 
o HA 'f o6 oJJ o4.7 52 .. 0 .. 1 38.741 



DATE-HJUR 

0 "'1\ y 66 1 4JJ 
o ,"'1AY oo 2JOJ 
7 --JAY 00 2JJ 
l ·-tA Y 00 bJ11 
7 ~ AY 00 1 .. J 1) 

1 "'AY OCI t...JOJ 
cs "1 A Y 60 ~Jj 

o '1AY 00 ollu 
ö '1 AY oo lt...OJ 
t:S '1AY 6o c:JvJ 
9 MAY 00 ,t)J 
Y --JAY 00 .:SOJ 
9 "1 A Y 00 14JJ 
Y 111 AY bo 2JllJ 

1 v ·-s A Y 00 ,l)J 
1 U "'! A Y 6ö 6J11 

11J "tAY 00 1 itJJ 
1 U '-1 A Y 66 t:.JV>~ 

11. "'1 A Y 00 20J 
11 '1 A Y 00 OUII 
lt. "lAY 06 oO.~ 

1 .$ ... AV OÖ 60J 
1 4 '-1 A Y 00 oJJ 
1 5 "'1 A Y 00 oiJJ 
1 o "1 AY 00 aJJ 
1/ ,"f AY 00 oJJ 

+• ..... .__ ..... ,.~~· t~\ 'r..... . 

STAT!ON 42 v-!.. S 
T U l U V 1 R T NH·1 A S t 1 f'f AJ) t SS A 

t-L iJ ~ u Ali t: tt::lt..Hf 
li.J:-t Et. ~~ E r t: t< c; 

0~. 4 
oJ. ~ 
';)(.CJ 

)';) .1 
)~.J 

.. o • .S 
~+4.o 

'+'J • '} 
j~.6 

..)~.2 

..)tl.9 

35 .. 5 
5o.J 
.S6.4 
j6.'1 
..)7 ... 
..)o.d 

'+ll.-'. 
'+ 1 • l 
43.1 
'+tJ.2 
.>'i.o 
.S4.1 
;.9.'1 
(.fl.) 

23.i 

,. 
• 

STO~Aut 

1 JJuCUMf:T 

J ...... ..;..:~·~·.~·/:"·:. r .. :::.::::.:::wk t ·:·:~:iJi;\-. 

STAT.1.0N 41 ~ .6 STATlON 413.2 
LI~IARVO/RlNTALANALUSTA 

llKlAKV~ OIKAlSU-JOMAN VIRTAA~All~ 
f l..iW G A \1 t t1 E 1 G HT STOR AGt: fLOw t:lEVATION STORAGE 
CtPH:l 11tT EKS 1 1J 0 0 C lJM t T CUMEC Mt:TERS-MSL 1000tUME 

!>2.1 • 1 38.7Y2 18.ö 
j2.2 .1 38.824 19.5 
:>2.4 .1 38.842 19.o 
52.5 .1 38.848 20.0 
49.6 .1 .S8.8~1 20.0 
4b.7 .1 3~.853 20 .. 1 
43.i.i .1 3ö.8S4 20.1 
4J. 'i .1 3 8. 85 5 20.1 
39.6 .1 .S8.8~5 20.1 
3o.~ • 1 38.855 20.1 
36.9 .. 1 38.855 20.1 
35.5 .1 38.854 20.1 
.3 o. 0 ... 1 38 .. 854 20.1 
.So.4 .1 38.854 20.1 
36.9 .1 38.854 20.1 
37.4 .. 1 38.854 20.1 
.So.~ .. 1 38.854 20.1 
40.2 .1 38.854 20.1 
41. 1 .1 ~8.854 20.1 
43.1 .1 38.854 20.1 
46.2. .. 1 3~.8~3 2J.1 
..)~.o .1 38.853 20. 1 
.54 .. 1 .1 3d.8~3 20. i 
29.'} • 1 38 .. 8)2 20.1 
t.O .. ) .. 1 3ö.852 20.1 
2.S.7 .. 1 38 ... 852 20.0 

r ..... 
1-'· 
('1'" 

VH 



lt # .. 
STL\TION 4.27. J STAT!ON !t25.0 STATlON 425.6 '( 

:<YRONJOI<l- Oir<AISUN YI1T.KOHTA SEINÄJOEN PURKAA~TU~INEN Rl~-
OIKAISU-UOMAN VIRfAA~L\ TALANALUSTAAN 

D~TE-HOUR FLOW G~GE HEIGHT STORAGE f LOiri GAGE HEIG'iT STOR\GE f lO" Gf\GE HElGHT STJRAGE 
CUMEt: "1 ET ER S 1UOJCUME:T CU MEC ME T: RS 10~JCJMET CUMEC METERS • 1 :lOOC uME 

~1 ltPR :>6 ~00 L:S.~ S5.074 5.7 .o 
22 APR ~o bOil 13.Y 35.074 5.7 .a 
2) APR ::>6 öOO 1 4.1 ~5.075 6.0 .o 
t:::. APR ob ~JJ 1 Cl. ~ ~ S.Jb9 7.':J .o 
25 ;,PR 66 t>JJ 23.5 35.126 11 .2 .o 
~) f..P~ 66 öOO 34.5 35.212 14.1 .o 
27 APR 66 cOO 49.7 35.3)7 14.1 .o 
2::> APrt :>6 öO~ 77.0 ~5-~17 14.6 .o 
2). APR :>6 b~~ 130.0 36.144 13.7 .o 
i_.y APR ~b 1400 1 ob.O Sc.:SJ3 13.3 .o 
{.., APR !>6 20JJ 223.J .S7.1~Y 18.~ .o 
.)~ APR !>6 ';)J 24;.0 s 7 .3ö5 1 y .1 .o 
3.) J:PR 66 ö:.)J 2oo.O 37.5S7 1 ~ .2 .o 
3J f-PR o6 14J:J 2&6.0 $7.721 11 .6 .o 
)J APR 66 ~OJO 304.0 37.367 2) .1 .o 

1 HA Y ~ 6 2.0;) 3~1.0 3b.OiJ5 20.5 .. o 
1 MAY 6 6 öOO 33ö.O 3ö.142 21 .o .o 
1 HAY !>b 140J 353.0 3ö.2~4 23.2 .o 
1 r;..AY :>o ~\JOO 36~.0 3ö.342 2 5.4 .o 
2 r~~o.Y ::.:> 200 ~ t~c.o 5c.3b9 2 7 .7 .o 
2 ~:.;y !>o oOO 3i'3.J 3o.42b 2~ .9 .o 
2 MA.Y !>ö 14JJ 377.ll 3ö.4~t: 32.) .. J 
2 MAY ::>6 2JO~ 3o1.U 3ö.493 .s 4.1 .o 
~ ~AY :>6 20;) 3b4.0 ~~.523 .s 6. 3 .o 
3 KAY ~6 oJJ 3öb.O 3b.553 3 5.4 .a 
.S MAY ~ 6 14 0 J 3i1.:l 3&.57~ 41 .1 .o 
3 MAY b6 !:JOO 3~4.0 Sc.6J2 43 .l .s 
+ MAY b6 iOO 397.J So.~23 44.4 2.0 
!t MAY 66 bJO 3'fy.J )ö.644 45.8 3·. 3 
!t HAY :,o 14:JJ 401.:.) 3 t. !> :> 4 4!>.~ 5.2 r ...... 
!t i~ A Y ~ 6 i:= J i) J 401.0 Sö.~)B 47.9 7.3 ...... 
5 MAY :>6 ~JJ 402.\l 3ö.~5b 4~.1 9.3 c1" 

m 
5 ~~AY :>6 oOv 402.J )ö.!>)ö 41.8 11.4 N 
5 ~AY b6 1'+00 4U1.0 Sc.6)!) 5 [) .2 11.':J ......... 
5 ~AY 66 iOJJ 4liO.J }ö.~SO 5 [) .. 5 12.4 tn 

~ KAY 66 2:JJ 399.0 3L.!>44 S:> .9 12.':J 
~ M~Y 66 öOJ 39B.O 3b.~.S7 51 .2 13.5 

---···~ VH 
t 
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c:r 
:>1( 

(:l 
d .... 
..... .&J ..!J 
:X: ..!) 5':: 
n 4:-.l 
:loi: 0:: u 
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:: :.1"1 ":) 
>- ,.... 
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v " ,.... \J .'\1 ,.... "'-' "' 
X: 
1 O~~~DO.O~OOOOO.QO,()~O~O~~~~~~ 
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(/ 

STAT10~ 4~o.o SfATlOl\1 4l. :s .. 2 STATION 4l..S.o 
StiN~JOt,,~Eu~NKOR,cU~ Pl.oo K-J OKI AUNtKStN KYNNYKSEN JAl~ 

i< !~1 AlA:-..AlllSTAN Pt. N ut. k~Y S AllH. 
OATE-H)IJ;{ t-luW uA~l: tlt.l:..,ut ~T(J~Aut tlJLd t:ltVAThJN S T 0 W AGl flOW uAlit HEIGHT STORAGt: 

CU.'1Et. r·u: r tx s 1 vvJCUl'4t:T t.U ;u~ c MtT t KS- MS l 10UOtW4t.T CUMEC METEKS .1000CUMc 

C.l.CtPK 00 OVJ 4.2 .)/./4) .o :J6.d00 1 \h). d.2 35.0)5 
l.t:. 1\Pi\ 6o oJJ «t.l. .)/./4~ -.1 .>o.)_)Oa 104. 6 .. 1 55.0)4 
i5 i\P~ oo oJJ 4.) .)/. /4) - .. 1 Sc.>i26 1 1 .s. 8.2 .S5.0)5 
~4 AP,{ oo öJv ~-" j(./)i -.1 S6.842 121. 9.6 .SS. 064 
C.> ~p~ 00 dUJ b.4 jf.lo!t -. 1 .>cJ.ö>a 1 2Y • 14.0 3 5. 093 
~o AP,;t ou 6\JJ lJ.o .)/.jJ:> -. 1 .So.d74 1 3 7. ~ 1. y .S5.146 
c.7 ~Pr< 60 oO\J 1:J.o :d. ov:, -.1 .So.l:)91l 145. :SS.6 :S5.2ö5 
tö APK oo 01.L1 1J.Y .::JI.6JI -.1 .>6.906 1 5 .s. o2.6 35.699 
t.Y APR oo oJJ 14.J Yl. o4 J -.1 .$6.922 161 • 113.0 36.468 
i. y APrt oo 1A.tJJ 14.1 .;d.J41 -. 1 56.926 16-l. 169.0 3 7. 3-l 2 
t.Y ~PK oo lJJJ 14.l. ::d •. j '+ 2 -.1 .$6.~30 165. 205.0 3 7. d3 9 
3 v 1\ P R o6 t.JJ 14 • .S jl • .::S«t.$ -.1 36.934 1 67. 2l.6.0 .Sö.020 
3u APR 60 oOJ 14.«t .:.d. ö44 -. 1 .So.938 1 69 • 247.0 .Sd.1-J9 
3J APR oo 14vu 1 i'. 2 ){.i::,/2 -.1 56 .. 9+2 1 71 • 2o6.J 3S3.3=>9 
311 APk o6 ~iJOJ .).).~ Sc.))l -.1 )o.:~+~ 173. 2o4.J .SB.S20 

1 ~AY )6 ~~"-~ 4 y. 1 ~c.ljl -.1 ~6.t)) 1 7 5. SJu.O .$3.661 
1 MAY .>6 ::>JJ !l4.:> ~c:...)4) -.1 .6.~)~ 1 7 7. 317.0 .S!s.3:>2 
1 114Y :>o 14J.J c;~.1 ~o.)C::1 -.1 .)(.))+ '1J • S.SJ.O 3~.;>18 

4 MAY :>6 ~JJJ ~4.S Sc.:>ftj -.1 37.J·~ ~2t:. $.)!:S.J 3~-~~2 
2 MAY :> o t:JJ lJ.).J )ö.l'-~ -.1 37.~~2 ) ~ 1 • S41.0 39.)11 
2 MAY !>6 :..JJ 11u.J )o.:d~ - .. 1 j r. 2 ~·s ~:)J. ~44.0 :S9.J32 
2 MAY J6 14J.J 11 7. J )~.:;)~6 -.1 )7.3+;> l .S36. 346.0 39.))0 
2 MAY ~6 ~(JJ:J ,,~.j ~c.1c'+ -.J ~7.47~ l • , J 6. 34d.J 39.)64 
) MAY" !>6 iJiJ 1c.t..J ).;:;.-;Ii -.J S/.57) ~.)c:.)l. 349.0 39.J77 
) HAY !>6 ;>JJ l.)j.l) ~'I.Jt..l -.) 57.67) ) II_$~ 7 ;:o 351.:> 59.:>B9 
) r1AY :l6 14JoJ l.>c.J '.1'-I.Ji:w -.1 .:;1. 711 •• 3 J J • 3)2.:> .$9.)-19 
j MAY :>6 ~JjJ 141.~ )

1t.11.) -.1 )7 .. '-i)l >.S~J. $)3.0 39.1)5 
:. MAY !>0 ~JJ 144.J ) 1i.14~ -.J 3~.0)2 ).,)21. 3)3.0 }9.11) 
!t MAY :;)0 !,~\) 147.:J ) .., • 1 1 .i - • .J ) i:s .. 1) 3 r.~SJ. 354.0 39.114 
:. HAY !>6 14Jv 14S.,.I) :>Y.lic: -.) .) j. 21 ~ "1.234. 3S!t.:l .$9.116 r 

1-J• 

+ MAY !>6 ,Ji}J 1:,1~u ~Lt.2J::. -.J .Sb.21~ 1J.574 • SSt. .. J 39.113 1-J• 
eT 

) '11\1 00 l.J.J 1)t.v s1.~~s -.0 .) ö. 3 75 1 1. 863 • .SS3 .. 0 .S9.107 ro 
) '1A'l oo oJo.~ 1)4.J .)i.2!>7 • 0 58.451 1j.,104 • 3!>2.0 39.100 N 

) >4 AY oo 1 4JJ 1~4.J .;I.24J .u j8.525 , 4.319. 351.0 59.069 '-. 
--.J 

) MAY :J o 'J :> J 154.J ~Y.c4.) • 1 ~o.5~~ 1i.527 • 34i .. O 59.)/6 
6 MAY ~(.) t.J~ l)).J SY.c!t5 .l 5~.672 1>.126. 3«t!S.J .S"9.)67 
6 MAY 6o oO~ l)).J ~Y.2~t!) .1 !>ts.7•s 1r.t22. 347.J 39.)~6 

; 

..i 



STJ.\TlDN 4c ,.. STAT.c.ON ~ 2 3. 2 STATlJN t.23.b 
.. J 

Sti~~JQ.t:N VL!JE :.JRKi:.:US Pl .. oa (-JOKI AJNEKSEN ~1NNtKSEN 
kihf~l~h~lUSTAN ~~N~l~RYS'l~E JÄLKEEN 

0 TE -H tJU~ flO GQ.bf. n luuT STOR~ut. t-l uw ELE 1 4\ T 1 0~ STO~\GE flOIIII G"GE liE!GHT SlOR CU l:C t.TEt<5 1UJJtJMET CUr-lE:L A.1t:.TE.~S-'4Sl 1J~HlCJ:-Ii:T CUJ4EC HETERS 1 oooc 
!) o 1 O..J 1)4,..;J ) .,.. .. 2 ~::. .. 1 5~ .. 1~~ l$ .. 750. 54) .. 0 39.()40 ~ !)6 ~JJJ 1) (:: ... J s~ .. clc ... 1 .Sd.~Sl 11.!>57. 342.0 l9.J14 7 ~() lJU 1)0.,\J } y"' 1 ':1' ... 1 .:H~ ... ~)) 2j .Jbft .. 3.S8 .. 3 38.~79 7 !>6 :lliv 14/.J )'1.1!)/ .. 1 3ö .. 8Sl 21 .2~b • 331 .. 0 33.~20 7 !)() 14JJ 141.J )'t.1Jt, .1 3o.B~5 2l .~75. 319.0 38.~18 l :JO t:J~.J 1:;1.:J ))1.,:)1.:) • 1 3b.BS3 2).t.33 • 303.0 3~.~84 
!$ y !»6 2JJ 1C:O .. :l '.>o.,'>j-17 .. 1 5ö.öS~ 2) olt56 .. 2b7.0 38.542 ::. '( :>6 ~JJ 1.Jb .. 0 sc.l:>~ .. 1 3~.8)~ 2} .t.~;) .. 270 ... 0 33.4:»0 .:s oö ltt.Ju Y~.c )O.:>JO .. 1 .S8 .. 6S1 2l .t.sa. 256.0 38.2ti0 
:) Y ~c t:.Jj.J t.o.s ~u .. ~t>) .1 .3~.g)i 2).45~. 247 .. 0 38.206 
~ ~6 2JJ 79.j ~:;:; .. 4..; iy .. 1 ~Ö-~)~ 2} .45ft. 241.3 38.154 
1 HAY ::>6 :.a J 14.7 'Jc.441 .1 3ö .. öS~ 2l.t..52. 235.0 38.102 
~ MAY !)b 14~~ fb.) :>c.4~~ .. 1 38.8)~ 21 .. t.5J .. 23J.J .SB.l55 
-J :;,o ~JO~ 7e.3 )Ö.4:)j .1 .Sb .. 8)1 2) .t.t.3. 2t5.0 3S.l18 a ~0 ~J\1 o(,.2 ~o.~J2 • 1 58.öSi 21 .4!tS • 2~2.0 37.~ts6 
0 !ib oJ~ ot::.:J 'JCI.)2U .. 1 38.!:\)1 2J.4ft4 • 218.0 37.~)3 

1u '14Y oo 1 .. JJ öl.) :Jb.)l.J • 1 .Sd.d69 2J.44l.. l.13.0 37.909 
Li "JAY 06 c. JJJ y t.. 0 ..S.).bl.S • 1 .}8.d68 2J.'t40 • ~us.o 37.842 1 '1 A Y oo ~J.; 95 • -i .)o.6':J~ • 1 .3ö.d68 2 o. 438. 196.0 37.735 
1 '4 A 1 00 dJJ "1'-l.j 53.0'.13 • 1 3ö .. öbd 2 :;, 436 • 1o 7 .o 37.595 

1' '4AY 00 o.J.; 1v7.J :.:,:...lo':J • 1 .)8.d6<S 2J.429. 165.0 .)7.270 
l.) '4 A Y ob oUJ 't1 • 2 .)r;.61~ • 1 .Sd.db8 2u.422. 125.0 36.6SO 
14 "1 AY 00 d)J u'i .. ..S .);:) • ..S iS .1 5o.867 2J.41~. <S7.6 36. Oo 1 
1:) '4 A Y oo oJJ S3 .1 .;.,S.l..Sl • 1 .S8.'d67 2J.408. 67.8 35.778 
1o '-'~Y' ob :.JJ '+J.~oi .}::J.1iJJ .. 1 ~ö.867 2 J. 4 01 • )1.1 35.614 
17 HAY !)6 :..J J t.'1.2 )f.-i':IC. • 1 :Sö.SSS 2) .}:/4 • 49.; 3S.5J3 

r 
~· 
~· 

• 1 
e-t-! 
CD 

N 

' CD 



STAT10~ 4.::. c:. .. :> STATlON 421 ... o STATJ:ON 0 .; .. 
K-Jiilt.N Jk u!KAlSU-U).'iAN Y H T Y M A K J ;·n A 

V!RTAAMA KYLANPAASSA 
O~TE-HlUR rlUW liAI.lt: hcl(ttiT STOKAllt f LuW uAut riElGHT STO~PGt: flOW GAGE HEIGHT Sl 

CUML:C r-1 t T l: f< S 1 Ulh.H.U~tl CU.1EC Mt:T EaS 1 OOu C UMt T CUMEC ME TERS 1 oc . 
~ 1 ~? ~ 06 j\)..J 1) • '1 14.4 
t!.t. APR 00 oJJ 13.Y 14.4 
t..) APR 00 oO.; 14. J 14 .. 4 
t.:4 AP~ 00 .JJ.J lo.o 15 .. Y 
t.) APr< 00 öJJ ~3.:. 21 .. 3 
t.o ~PR 00 6J.J .)4.) 31.2 
i-7 APR 00 o!J.J Lti.l 45.~ 
2 ö AP~ 00 oJu II. ,J 70.7 
t..'# A?K 00 oJ..J 1.)J.J 116 .. u 
t.9 APr( 00 14J.J 1oc.J 132.0 
2. 9 AP ~ 00 t!.J.J&J 2~~-J 1öY.O 
3u APR 00 '-JJ l&o-).!) 2.S4.0 
3.J APrt 60 oJ&J 2bc.J 262 .. 0 
3 v APrt oo 1 4llJ 2d6.J 2b4.0 
3 v APR oo t.OJJ ~"'tt.J 305.0 

1 '4~Y 66 LJJ 321 • ..; 324.0 
1 '4AV 00 dOJ ..S.>ti.J 341.J 
1 '4 A Y o6 1 ~.t:JJ .SS3.J 3)d.O 
1 !4 A Y o6 2JJJ 362.J 373.0 
2 '4AY bb t. JJ .Sbd.J 3ö3.() 
t: lltAY 6o öJJ ..Si'3.~ 3ö9.0 
2 "~ y 00 1 4JJ ..s 17. ·J 394 .. 0 
2 '4 AY 00 c::JJ~o~ jo1.0 3.f9.J 
3 '41AY 00 t. J J 5o4.J 4v3.0 
5 MAY ob oJJ 5öo.J 4\J7.J 
:S '4 A y Oö 1 -.. J J j '12. J 411.0 
.) '4AY 00 'JJJ j'f).J 415.J 
4 '4AY oo ~JJ jy7.J 41ö.J 

r 4 '4AY o6 oJ"' j'Jy.J 4Zu.J 1-'• 
4 '-'AY 00 1 4J-.J '. 1 4J0.J 421.0 1-'• 

1 ('1'" 

1.t 'IAY oo c.JJ&J 4v1. ·J 4~2.0 m 
:) '4AY 00 l. J J 4J 1 • J 421.1.} N 
5 'tA Y OÖ ,:Si.) J 4 J 1.) 42J.J """ (.0 

S '4AY oå 14JJ 4J1.J 418.0 
:) :'4 A y Oö 'JJJ 4JJ.J 41o.O 
o '4 A Y oo t.UJ j'/t.J 413.0 
o '4AY 00 oJJ 3Yö.J 410.0 



!11-\TE-!i)JR 

b '4 A Y 00 Jt.tJJ 
o "-' AY bo c: J lJ J 
7 '1 A Y 00 (. ,)J 

l ... 1\ y 00 oJJ 
1 ""A y ob : 4 ') .J 

l Ml\ Y oo c:JJ,J 
6 '1AY bo c..JJ 
c ·-tftY vo uJJ 
ö '1 ~ y uo 14JJ 
ö '11\Y .)0 c! ,j ;} .J 

'1 '1~Y 00 t.'J,; 
i .., ~ y 00 ;J J J 

'-1 '1 AY 00 l~JJ 

'1 '1AY 6o c:v:JJ 
1 :4AY Ob t.i.)J 
1 u "1A Y b6 ÖJJ 
1iJ '4AY 00 14JJ 
1 U ~ A Y 00 ~ u J J 

11 ''4AY ..:>::> t:..J..J 
1 1 '1A'f 00 oJJ 
1c. "1AY 0:> jJ.., 
lj "tAY 0'-> dJJ 
1 4 '1 AY 00 oJJ 
1 S '-t AY 00 .:iJJ 

10 "'"'( oö JJJ 
1/ '1~Y 0~ ~JJ 

STATI:J~ .. .: ... ;; SfAT.lON 41.1 .. ~ 
!r,.-JJ::~ JA 0 I ~ .l '::; u - u ) ·>ij 11 ~~ Y rl T Y ~1 A K .) i1 T A 

Vl~T#\AMA KYLANPAASSA 
f-LuW •:~ A u rtc.J.tjHf STuRAut: flJW bAtiE t1 t. 1 G HT 
L.LiMEC :-H: T f:H S 1 JJJCU~·H:T C.U'1t:C MET E~S 

.5 '} b .. ·) 4J7.J 
5'-lt. .. u 4~3.0 
3 ö ( .. :) 3Y~.o 
..SuJ .. J 393.J 
Sol .. J 3ö4.0 
lS1.:} 371.0 
.))c!.) 3) s. 1) 

.:>l~.J 537.0 
2'i6 •. ; 319.0 
t.o6.J 304.0 
t. 1 y. •) ~Y3.J 
2 11 • ..) 2d5.li 
2.öo.J 217.0 
262.J 271.0 
25b.J 2öo.v 
2 )'). ,) 2ö3.l) 
2) 1. J ~~'1.J 
1.44.,) 2) 4 •. J 
L.~t.J 24 7. ;) 
22'1.J 24J.v 
21J.J 21.1 .. ;) 
1oo.J 1Y·J.v 
1 i). J 147.0 

'1'1.0 113.) 
UJ • .) Y2.5 
(4,.'1 ö.).1 

STURJlGt: 
1 OuO C Ul.1t T 

STATI~N o.o 

1 

1 

·~· 

FluW GAGE HEIGHT s· 
CUMEC METERS 10t 

r ..... ..... 
eT 
CD 

N 

' ~ D 
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