
[Yo

Hydrografinen toimisto perustettiin vuonna 1908
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Esihistoriaa

MÄÄILMÄNKUVÄ

Nykyään tiedetään, että kaikki joissa

virtaava vesi on jossain vaiheessa tullut

taivaalta satena tai lumena. Antiikin ja

keskiajan ajattelijoille tämä ei ollut lain

kaan selvää vaan pikemminkin hyvin epä

todennäköistä. Niinpä oletettiin, että ve

den täytyi päätyä lähteisiin ja jokiin jollain

muulla tavalla, esimerkiksi merestä maan-

alaisia reittejä pitkin.

Tieteellisen hydrologian katsotaan

saaneen alkunsa 1670-luvulla ranskalaisen

Pierre Perrault’n ryhtyessä mittaamaan

sekä sademäärää että Seinessä virtaavaa

vesimäärää. Osoittautui, että sateet riitti

vät vallan mainiosti pitämään yllä joen

virtaaman, toisin kuin kirjaviisaat olivat

väittäneet. Vain kuudesosa sadevedestä

päätyi jokiin. Käsitystä sadeveden riittä

vyydestä vahvistivat vielä tulokset, joita

Edmund Halley sai haihduntaa mitates

saan.

Tiedot uusista tutkimustuloksista kan

tautuivat vähitellen myös tänne Pohjan

perille. Turun Akatemiassa ensimmäinen

veden kiertokulkua todenmukaisesti se

lostava väitöskirja ilmestyi vuonna 1732.

Vanhoilla teorioilla oli kuitenkin vielä pit

kään kannattajansa.

Hydrologisen maailmankuvan pää-

piirteet ovat sittemmin säilyneet muuttu

mattomina, mutta monia yksityiskohtia

on toki jouduttu tarkistamaan ihan viime

aikoinakin.

HAVAINNOT

Varhaisia akateemisia julkaisuja hyödylli

sempiä ovat eri viranomaisten asiakirjat,

joissa esiintyy mainintoja suurista tulvis

ta, kuivakausista ja muista katoilmiöistä.

Nämä luonnonilmiöt vaikuttivat ihmisten

elämään monella tavoin ja näkyvät rah

vaanvalitusten asiaproosan lisäksi myös

kansanperinteessä. Runomuodossa säilyi

jälkimaailmalle tieto Tornionjoella vuonna

1677 paljon tuhoa tehneestä ns. Keksin

tulvasta.

Ensimmäiset kvantitatiiviset hydrolo

giset havainnot olivat muistiinmerkintö

jä vuosittain toistuvan ilmiön ajankohdis

ta. Tornionjoen jäänlähtöajat tunnetaan jo

vuodesta 1693 lähtien, seuraavat vastaa

vanlaiset aikasarjat alkoivat muutamaa

vuosikymmentä myöhemmin.

Lääketieteen professori Johan Leche

aloitti meteorologiset havainnot Turussa

1748. Havainto- ohjelmaan kuuluivat muun

muassa sadanta ja ajoittain myös veden

korkeus. Lechen jälkeen hänen työtään

jatkoivat muut yliopiston professorit aina

vuoteen 1827 eli Turun paloon asti. Muu

alla maassa vastaavat havainnot jäivät 1y-
hytaikaisiksi.

Muutamia virtaamanmittauksia teh

tiin Suomessa jo kohta 1700-luvun puoli

välin jälkeen, ilmeisesti pintakohoa käyt

täen. Vuodelta 1819 on säilynyt fysiikan

professori Hällströmin kirje, jossa hän

mm. selostaa virtaaman mittaamista ja las

kemista. Ensimmäiset varmat tiedot siivi

kon käytöstä ovat 1860-luvulta.
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ORGANISAATIO

Toistakymmentä vuotta päivittäisiä ha

vaintoja tehtyään Johan Leche esitti, että

havainnot tulisi antaa valtiollisen laitok

sen tehtäväksi. Vain tällä tavoin voitaisiin

taata havaintojen säännöflisyys ja jatku

vuus. Vapaaehtoinen havaitsija voi joutua

jättämään väliin havaintoja työesteiden tai

sairauden takia, eikä sijaisen tai seuraajan

löytäminen ole helppoa, jos työstä ei voi

da maksaa palkkaa. Leche kirjoitti näin

vuonna 1761. Kesti vielä kauan ennen kuin

hänen ajatuksensa valtiollisesta havainto

organisaatiosta toteutui.

SuomenTiedeseuran vuonna 1846 käyn

nistyneeseen klimatologiseen havainto-

ohjelmaan kuuluivat myös sadehavainnot.

Myöhemmin ne siirtyivät Ilmatieteellisen

keskuslaitoksen vastuulle. Vedenkorkeus

ja virtaamahavainnot saivat alkunsa vähi

tellen yhä ilmeisemmäksi käyvästä tar

peesta välttää puutteellisesta tiedosta joh

tuvia vahinkoja koskenperkausten ja jär

venlaskujen yhteydessä.

1700-luvulla järvenlaskuja ja kosken

perkauksia tehtiin sekä oma-aloitteisesti

että kruunun valvonnassa. Huonosti suun

nitellut hankkeet aiheuttivat kaikenlaisia

vahinkoja. Varsin yleistä oli, että kosken

perkaukset, joiden tarkoituksena oli lievit

tää tulvia, siirsivät vain ongelmat alajuok

sulle.
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Vahinkojen estämiseksi vaadittiin, että

vesistötöiden pitäisi olla julkisen valvon

nan alaisia. Vuonna 1799 perustettiin Ku

ninkaallinen Suomen Koskenperkausjoh

tokunta. Se toimi tässä vaiheessa vain

Kokemäenjoella, siellä missä sekä hank

keet että niiden sivuvaikutukset olivat

suurimmat. Suomen sodan jälkeen toimin

ta oli pysähdyksissä, mutta vuonna 1816

perustettu Keisarillinen koskenperkaus- ja

kanavatöiden johtokunta toimi jo koko

maassa.

Vesistöhankkeiden suunnitelmat pe

rustuivat edelleenkin varsin puutteelli

seen havaintoaineistoon. Ensimmäiset

pysyvät vedenkorkeuden havaintoasemat

perustettiin kanavien yhteyteen, mutta

vuosisadan loppupuolella niitä alkoi il

mestyä muuallekin. Asemaverkosto oli

kuitenkin vielä varsin harva ja epätasai

nen ennen Hydrografisen toimiston pe

rustamista.

Koskenperkausinsinöörikunnan arkis

tossa on suuri joukko hankeselvityksiä eri

puolilta maata. Ainakin osa niistä perus

tuu melko huolelliseen työhön, joskin ha

vaintoaineisto oli puutteellinen. On toden

näköistä, että jo näillä toimenpiteillä väi

tettiin koko joukko vahinkoja.

Pahin katastrofi oli kuitenkin vielä e

dessä. Höytiäinen on suurehko järvi, pin

ta-alaltaan nykyisin noin 280 km2. Vuon

na 1859 sen vedet murtautuivat kanava

työmaan lävitse, jolloin noin 800 miljoo

naa kuutiometriä vettä purkautui lyhyes

sä ajassa Oriveteen. Höytiäisen pinta ale

ni lähes 10 metriä, vesijättömaata jäi pal

jaaksi noin 17 000 hehtaaria. Oriveden

rannoilla taas koettiin tuhotulva, joka pit

kin Saimaata levitessään vähitellen vai-

meni.

77,00
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76,50

76,00

75,50

75,00

74,50

HÖYTIÄISEN LASKU 1859 NOSTI SAIMAATA TOISTA METRIÄ LAURITSALASSA
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:
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Hydro logisen
tutkimusorganisaation kehitys
1890-luvulta lähtien oli useissa Euroopan

maissa perustettu erillisiä organisaatioita

hydrologista tutkimusta ja seurantaa var

ten. Esimerkiksi monelle muulle maalle

tuli Itävalta, jossa oli vuonna 1894 perus

tettu hydrografinen toimisto tie- ja vesira

kennushallinnon yhteyteen.

Ratkaisevan sysäyksen Hydrografisen

toimiston perustamiselle Suomeen antoi

kuuluisa Valapaton tulva vuonna 1899.

Tulvavahinkoja ja tulvien syitä selvittä

mään asetettiin komitea, joka totesi ha

vaintoaineiston olevan edelleen kovin

vaillinaista. Komitean suositusten pohjal

ta tutkimuksen järjestämistä selvitettiin

edelleen. Lopulta päädyttiin perustamaan

Hydrografinen toimisto ajan tapaan tie- ja

vesirakennushallinnon yhteyteen.

Vuonna 1908, kun Hydrografinen toi

misto aloitti toimintansa, oli vedenkor

keusasemien lukumäärä 118. Muutaman

vuoden kuluttua niitä oli jo yli kolmesa

taa, mutta verkoston laajeneminen Lap

piin kesti vielä aikansa. Sen lisäksi, että

perustettiin asemia, oli myös tehtävä pal

jon virtaamanmittauksia purkautumiskäy

rien laatimiseksi. Tämä ei tietenkään ta

pahtunut hetkessä, mutta vuoteen 1914

mennessä oli käytettävissä jo 890 virtaa

manmittauksen tulokset. Myös tulosten

käsittely vaati melkoisesti työtä. Ensim

mäiset hydrologiset vuosikirjat tyytyivät

käsittelemään vain Kymijoen vesistöaluet

ta, vaikka havaintoaineistoa oli muualta-

km. Vasta vuodesta 1920 vuosikirjat kat

tavat koko maan havainnot.

Suomen itsenäistyminen vaikutti vain

vähän Hydrografisen toimiston organisaa

tioon. Toimisto jatkoi vanhalla nimellään

aina vuoteen 1960 asti, jolloin siitä tuli

Hydrologinen toimisto. Samanlaisia ni

menmuutoksia oli aikaisemmin tehty mo

nissa maissa.

Jo vuonna 1928 oli Maataloushallituk

sessa perustettu Hydrografisesta toimis

tosta riippumaton ns. kulttuuriteknisten

tutkimusten havaintoverkosto. Vihdin ve

sitaloudellinen koeasema perustettiin

vuonna 1938. 1930-luvulla sovittiin, että

Hydrografinen toimisto huolehtii asemis

ta, joiden valuma-alue on yli 200 km2, ja

Maataloushallitus tätä pienemmistä. Työn

jako jatkui tällaisena aina 1960-luvulle

asti.

Vuonna 1969 perustettiin Vesihallitus,

jonka tarkoitus oli koota vesiasioita hoita

vat viranomaiset yhteen, maa- ja metsäta

lousministeriön alaiseen keskusvirastoon.

Hydrologisesta toimistosta tuli nyt Hyd

rologian toimisto. Entisten toimintojen li

säksi se sai hoitaakseen myös pienten alu

eiden havainnot ja itsenäiset tutkimukset,

jotka viimeksi olivat kuuluneet Maatalo

ushallituksen insinööriosaston maa- ja ve

siteknilliseen tutkimustoimistoon.

Hydrografinen toimisto teki alkuaikoi

na myös vesikemiallisia havaintoja, mut

ta myöhemmin ne jäivät pois ohjelmasta.

Vuonna 1960 perustettiin Maataloushalli

tukseen vesiensuojelutoimisto. Vesihalli

tuksessa veden laadun tutkimus kuului

vesientutkimustoimistolle. Hydrologian

toimisto ja vesientutkimustoimisto kuu

luivat Vesientutkimuslaitokseen, joka puo

lestaan kuului osastona Vesihallitukseen.

Vuonna 1984 perustetun Ympäristömi

nisteriön alaisuuteen siirrettiin myös Ve

sihallitus, jonka toiminnoista osa säilyi

maa- ja metsätalousministeriön ohjaukses

sa. Nimeksi tuli Vesi- ja ympäristöhallitus,
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ja vastaavasti tulivat käyttöön nimet Ve

sien- ja ympäristöntutkimuslaitos sekä

Vesien- ja ympäristöntutkimustoimisto.

Hydrologian toimiston nimi sen sijaan ei

muuttunut.

Vuonna 1995 ympäristöhallinto uudis

tettiin, mm. perustettiin Suomen ympäris

tökeskus, ympäristöministeriön sekä maa-

ja metsätalousministeriön ohjauksessa toi

miva tutkimus- ja kehittämiskeskus. Vi

raston rakennetta muutettiin siten, että

entiset osastot ja toimistot lakkautettiin ja

tilalle tuli toiminnallisia tulosyksiköitä.

Hydrologiset seurannat, kuten muutkin

seurannat, koottiin “Ympäristön tila”-ni

miseen tulosyksikköön, kun taas varsinai

set tutkimusprojektit sijoitettiin muihin

tulosyksikköihin.

Vuonna 1998 organisaatiota muutettiin

siten, että hydrologinen seuranta sijoitet

tiin uuteen vesivarayksikköön. Suuri osa

tutkimusprojekteista sen sijaan jatkaa en

tisissä yksiköissä.

Helsingin asteikko 1912

Toim istotyötä vuosisadan alussa Hydrografisessa toimistossa
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Vuoden 1899 tulva

Suomen historiassa vuosi 1899 merkitsi

sortokauden kärjistymistä. Keisari Nikolai

II petti valansa Suomelle. Luontokin yr

myili pienelle pohjoiselle maalle. Jo vuo

si 1898 oli ollut runsasvetinen.

Lunta kertyi sitten kevättalvella 1899

ennätyksellisesti. Kesällä, joka oli kaiken

kukkuraksi sateinen ja kylmä, koettiinkin

sitten Valapaton tulva. Se oli kaikissa Jär

vi-Suomen järvissä ylivoimaisesti korkein

tulva, josta on tietoa. Valapaton tulvan

suuruisia tulvia arvioidaan sattuvan vain

muutamia kertoja vuosituhannessa.

Päijänteellä kesän 1899 tulvahuippu

oli 193 senttiä keskivettä ylempänä. Kai

lavedellä vastaava erotus oli 155 cm, Van

ajavedellä 224 cm, Tampereen Pyhäjärvel

lä peräti 253 cm. Nämä tulvahuiput sattui

vat juhannuksen aikoihin.

Saimaan vedenpinnan nousu jatkui

elokuulle saakka. Wiipurin Sanomat kir

joitti 13. elokuuta 1899:

“Kun wesi seisoo noin 2,5 metriä yli ta

wallisen wedenlcorkeuäen, niin kylläpä sietää

Imatran nietaista wielä toinenkin kannu ja

ilmojen olla hywin poutaista, jos mieli nykyi

sestä veden-paisumuksesta päästä. Paljon on

nurmia ja peltoja weden alla, samoin latoja ja

saunoja wedessä törröttämässä. Kerrotaanpa

yliwesillä jonkun pikkuhöyryn törmänneen

karille saunankiukaallekin, kun itse sauna ai

kasemmin oli lähtenyt tuuliajolle.”

Suurtulvan johdosta Senaatti nimitti

komitean, joka jätti mietintönsä keisarille

jo 16. kesäkuuta vuonna 1900.

Mietinnössä todettiin, että Vuoksen

vesistössä oli rantamaita jäänyt veden alle

63 348 hehtaaria. Kymijoen vesistössä vas

taava luku oli 33 393 hehtaaria ja Kokemä

enjoella 47 409 hehtaaria.

Hydrografisen toimiston perustami

nen vuonna 1908 oli Valapaton tulvan seu

raus.

Vuoden 1899 tulvan ylin vedenkorkeus Saimaan kanavan suulla. Seuraavan vuoden heinäkuuhun mennessä
vedenpinta oli alentunut noin 80 senttiä. Tuolla tasolla on vanhatyylinen päivämäärämerkintä 12.7.1900.
Siltä korlceudella on myös selvä ero rupijäkäläkasvustoissa. Tämä luonnon oma vedenkorkeushavaitsija on
taltioinu t monia tulvarajoja suomalaisten järvien ran takaltioihin.
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Maanpinnan muodot sekä maa- ja kallio

perän rakenne määräävät, mihin järviä voi

muodostua ja missä joet virtaavat. Myös

näiden fysiografisten tekijöiden mittaus ja

tutkimus ovat kuuluneet Hydrologian toi

miston ja sen edeltäjien työkenttään.

VESISTÖVÄÄITUKSEI

Vesistöjen tutkimisen alkuvaiheista 1700-

luvulta aina 1900-luvun alkuun oli kes

keistä määrittää vesistön eri osien kor

keus merenpinnasta. Sitä tehtiin aluksi

“Koskenperkausten johtokunnan” ohjauk

sessa. Johtokunnasta kehittyi Tie- ja vesi-

rakennusten ylihallitus, joka hoiti 1892—

1910 Suomen ensimmäisen tarkkavaaituk

sen. Hydrografinen toimisto jatkoi vesis

tövaaituksia: määritti vesistöjen pituus

leikkauksia, vesiasteikkojen nollapisteiden

korkeuksia jne. Nykyisin valtakunnallisis

ta tarkkavaaitusverkoista huolehtii Geo

deettinen laitos.

Suomessa ovat käytössä tarkkavaai

tusjärjestelmät NN, N43 ja N60. NN-jär

jestelmä perustuu em. tarkkavaaituksiin

1892—1910, N60 vastaa tilannetta vuoden

1960 alussa. Maankohoamisen vaikutuk

sestajärjestelmien väliset korkeuserot vaih

televat eri puolilla Suomea.

VESISTÖKÄRTÄT, JÄRVI- JA

KOSKILUETTELOI

Vesistöksi lasketaan itsenäinen, mereen

laskeva valuma-alue, jonka ala on vähin

tään 200 km2. Tällä perusteella Suomessa

on 71 vesistöaluetta.

Koko Suomen kattava, peruskarttoihin

perustuva valuma-aluejako valmistui vuon

na 1993 Matti Ekholmin johdolla (“Suo

men vesistöalueet”). Tässä kirjassa on ve

sistökartta 1:400 000. Siihen on määritet

ty vesistöjen ja niiden osa-alueiden veden

jakajat, kunkin alueen ala, vesipinta-ala ja

järviprosentti. Tiedot ovat myös digitaali

sessa muodossa.

4

Vesistöjen ja valuma-alueiden
fysiografiaa

Tarkkavaaitusta rautatietä pitkin 1900-luvun alussa
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Aiemmista luetteloista on mainittavis

sa Cl. W. Gy1dnin laatima “Suomenmaan

Joet ja Järvet” vuodelta 1863, T.V. Olinin

“Suomen vesistöjen alueet ja järvet” (1936),

Allan Sirnin “Suomen vesistöalueet ja

keskimääräiset valuma-arvot” (1955),

Suomen koskien luettelot 1930- ja 1980-lu-

vuilta sekä Pertti Seunan laatima “Suo

men vesistöalueet” 1971. Hydrologian toi

misto laati 1990-luvulla myös perusteel

lisen järviluettelon, joka on saatavissa atk

muotoisena.

SYVYYSKÄRTAT

Suomessa on määritelmästä riippuen

100 000.. .200 000 järveä. Niiden syvyys

kartoitus on massiivinen työ. Parhaiten

kartoitettuja olivat ensin sisävesien laiva

väylät, joista on ollut saatavilla merikort

tien kaltaisia reittikarttoja. Muuten Suo

men järvistä oli 1970-luvulle mennessä

laadittu syvyyskarttoja varsin satunnai

sesti, kuten Säkylän Pyhäjärvestä ja Lap

pajärvestä. Runoilija-maantieteilijä Aaro

Hellaakoski julkaisi Hydrografisen toimis

ton sarjassa Saimaan syvyyskartan 1938.

1970-luvulla otettiin tavoitteeksi Suo

men kaikkien järvien syvyyskartoitus yh

teistyönä Hydrologian toimiston, sillois

ten vesipiirien ja maanmittauslaitoksen

kesken. Näin saatuja järvikarttoja alettiin

julkaista uusissa peruskartoissa 1:20 000.

Työtä riittää vuosikymmeniksi.

Syvyyskarttoja on aiemmin laadittu

luotaamalla syvyyslinjoja jäältä ja venees

tä mittanauhaa (luotiliinaa) ja punnusta

(luotia) käyttäen. Myöhemmin otettiin

käyttöön kaikuluotain. Paikanmääritys

hoidettiin aiemmin teodoliitilla, 1990-lu

vulla käyttöön tuli GPS-paikannus. Yhdis

tämällä se tallentavaan kaikuluotauslait

teistoon ja atk-tekniikkaan on saatu ai

kaan aiempia huomattavasti tehokkaam

pi syvyyskartoitusjärjestelmä.

Syvin tähän mennessä löytynyt järvi

syvänne on Päijänteen Ristiselällä, 95,3 m.

Syvyyskartoitus käynnissä Mäntyharjun reitin
Vuohijärvellä kesällä 1997. Käytössä on taltenta
va kaikuluotain ja GPS-paikannin.
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Iso-Kiskon syvyyskartta vuodelta 1997. Järven luettelonumero on 24.023.1.001.

4
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Sadanta ja haihdunta

Hydrografisen toimiston ohjesääntöön si

sältyi myös sateen mittaamisen velvoite.

Niinpä Senaatilta pyydettiin toukokuussa

1908 määräraha 140 sadeaseman perusta

miseen. Tätä rahaa ei myönnetty, vaan

Meteorologisen Keskuslaitoksen sadeha

vaintoverkkoa laajennettiin. Vuodesta

1912 lähtien Hydrografinen toimisto kui

tenkin paikkaili säätieteilijöiden sadeverk

koa omilla asemillaan.

Hydrologit keskittyivät eri vesistön

aluesadantojen määrittämiseen. Nykyään

näitä arvoja lasketaan 252 vesistöalueelle

hilapistemenetelmällä. Merkittävä tapah

tuma sadehavainnoissa ajoittui 1 980-lu

vun alkuun, jolloin kaikki valtakunnan

sademittarit vaihdettiin. Vanha Wild-mit

tari Nipherin tuulisuojuksella teki tilaa

Tretjakov-mittareille.

Järvihaihdunnan mittauksissa Suomi

on ollut uranuurtaja. Hydrografinen toi

misto mittasi haihduntaa Tampereen Py

häjärvellä kesinä 1912 ja 1913. Käytössä oli

halkaisijaltaan 50-senttisiä, galvanoituja

haihdunta-astioita maalla ja vedenpinnal

la. Mittaustulokset vaikuttavat melko luo

tettavilta. Heinäkuussa 1912 haihdunnaksi

saatiin 147,60 mm ja elokuussa 94,00 mm.

Vuonna 1913 vastaavat lukemat olivat

94,01 mm ja 84,81 mm. Nykyään ei tulok

sia toki rohjettaisi antaa kahdella desimaa

lilla.

Parikymmentä asemaa käsittävä Class

A -haihdunta-astioiden verkko perustet

tiin Suomeen kansainvälisen geofysiikan

vuoden innoittamana vuosina 1958—1961.

Järvihaihdunta tuli uudelleen mittauskoh

teeksi 1970-luvun alusta.

Haihduntamittauksia Tampereen Pyhäjärvellä ke
sällä 1912 ja Tuusulanjärvellä kesällä 1982.
Järvihaihduntaa on mitattu 1970-luvulta lähtien
aerodynaamisin menetelmin, suoraan kelluvista
ha ihdu n ta mittareista ja vesitasemenetelmätlä.
Etelä-Suomen järvistä on näillä keinoin todettu
lzaihtuvon 400.. .500 mm vuodessa.
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. . .....

Lumi ja jaa

Suomen ensimmäi

set lumihavainnot

lienee tehnyt piha

maallaan joku ute

lias esi-isämme jo

vuosituhat sitten.

Vanhimmat tieteel

lisiksi luokiteltavat

mittaukset ovat

1700-luvun puoli

välistä. Hydrografinen toimisto perusti

valtakunnallisen lumen linjamittausver

kon vuonna 1935. Sitä ennen piti keksiä

lumipuntari; yhä käytössä oleva malli

Korhonen-Melander on 1920-luvulta.

Mikään vuosi ei nouse lumisuudessa

selvästi yli muiden, koska eri vesistöalu

eiden ennätykset ovat eri talvilta. 1900-

luvun jälkipuoliskon tilastot viittaavat sii

hen, että vesiarvot Lapissa ja Itä-Suomes

sa ovat kasvaneet, mutta Etelä-Suomen

hanget ovat ohentuneet.

Yhdeksänkym

mentä vuotta on ly

hyt aika, kun Suo

men jäähavaintojen

historiaa tarkastel

laan. Useissa suuris

sa järvissä jäätymi

sen ja jäänlähdön

havaintosarjat ulot

tuvat pitkälle 1800-

luvun puolelle. Ylivertainen on kuitenkin

Tornionjoen jäänlähtösarja, joka alkaa

vuodesta 1693. Parin vuoden päästä voi

daan siis sanoa, että tätä ilmiötä on ha

vaittu jo viidellä vuosisadalla!

Suomen jäänpaksuussarjat kuuluvat

myös maailman pisimpiin. Useilla

Kymijoen vesistön järvillä havain

not alkoivat 1910-luvulla. Nykyinen

havaintomenetelmä kohvasauvoi

neen on ollut käytössä vasta 1970-lu

vulta lähtien.

LUMEN VESIARVON ENNÄTYKSET pÄÄ
VESISTÖALUEILLA OVAT SEURAAVAT:

Vuoksi 239 mm 1.4.1981

Kymijoki 210 mm 1.4.1984

Kokemäenjoki 195 mm 1.4.1966

Oulujoki 259 mm 1.4.1989

Kemijoki 257 mm 25.4.1997

Paatsjoki 243 mm 1.4.1953
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Vedenkorkeus

7

Maailman varhaisimmat vedenkorkeus

havainnot lienevät Egyptin pappien Nii

listä jo vuosituhansia sitten tekemät. Tul

van korkeus määräsi vuodentulon ja sa

malla viljelijäin verot.

Suomessa järvien vedenkorkeuksia

alettiin mitata 1800-luvulla sisävesiliiken

teen tarpeisiin. Vesiasteikoita pystytettiin

kanavien ylä- ja alapuolelle. Pisin talles

sa oleva havaintosarja on Saimaan Laurit

salasta vuodesta 1847 alkaen, mutta jo

1843 on havainnoitu Näsijärven pintaa.

VEDENKORKEUSHAVAINTOJA KÄYTE

TÄÄN NYKYISIN HYVÄKSI MM.:

+ virtaamia laskettaessa

+ rakentamiskorkeuksia määritettäessä

+ sisävesiliikenteessä

+ vesistöjen säännöstelyssä

+ vesivoimaa hyödynnettäessä

+ tieteellisiä tutkimuksia tehtäessä

Valtaosaa vedenkorkeushavainnoista

käytetään virtaamatilastojen laskemiseen.

Suurien järvialtaiden eri päissä olevista

asteikkohavainnoista näkyvät maanko

hoamisen erot. Pitkistä havaintosarjoista

näkyvät myös sattuneet tulva- ja kuiva

kaudet, ihmisen vaikutus vesistöihin, il

maston muuttuminen.

Vuodesta 1911 lähtien suurimmat ve

sistöt ovat olleet havainnoinnin piirissä

Taka-Lappia lukuun ottamatta. Valtakun

nallisten vesiasteikoiden määrä kasvoi

1990-luvun alkuun mennessä noin viiteen

sataan; vuonna 1998 niitä oli 350.

Vedenkorkeus luetaan tavallisimmin

yksinkertaisesti vesiasteikolta päivittäin.

1900-luvun ensi vuosikymmenillä raken

nettiin ensimmäiset vedenkorkeutta pape

rille rekisteröivät mittarit, limnigrafit, joi

ta nykyisin on satakunta. 1980-1990-luvul

la on siirrytty osaksi reaaliaikaiseen ha

vainnointiin; tieto siirtyy sähköisesti joko

Vedenkorkeuden havainnoija 1900-luvun alussa.
Havainnoija tulossa Tampereen
Pyhäjärven limnigrafilta Juse
niuksenniemestä 13.1.1912.
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Kevojärven asteikko, li;nnigrafi
Ja kattiokiintopiste 1969

vaihtelee. Niinpä Saimaan pinnankorkeu

dessa tuntuu edellinen vuosi vielä paljon.

Pienessä vähäjärvisessä vesistössä veden-

korkeus voi vaihdella suuresti vuorokau

denkin sisällä. Pienten latvajärvien veden

korkeusvaihtelut voivat olla kaikkiaankin

alle metrin luokkaa. Saimaasta havainnoi

dun suurimman ja pienimmän vedenkor

keuden ero on 3,2 m, Päijänteestä 2,$ ja

Vantaasta n. 4 m. Pohjanmaan ja Lapin

joissa vaihteluväli voi olla yli viisi metriä.
automaattilaitteesta tai havaitsijan puhe

limeen näppäilemänä Suomen ympäristö-

keskuksen tietojärjestelmiin.

Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa vuo

den ylin vedenkorkeus sattuu lähes aina

keväällä lumen sulamisen jälkeen, muual

la usein rankkojen sateiden jälkeen. Syys-

kesällä ja kevättalvella vedenkorkeudet

ovat alimmillaan. Syksyllä on usein toi

nen, kevätmaksimia pienempi vedennou

su. Eri vuodet voivat kuitenkin olla hyvin

kin erilaisia.

Mitä suurempi vesistö on alueeltaan ja

etenkin mitä enemmän valuma-alueella

on järviä, sitä hitaammin vedenkorkeus

550
cm
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480

445

410

375

340

305

270

235

200

Lenni Kujanpää Ja Urho Kekkonen — tunnetuim
mat vedenkorkeushavaitsijat Suomessa. KuJanpää
luki KyrönJoen Mii naka ii asteikkoa 1960- luvulta
1 990-luvulle, Kekkonen Oulujärven asteikkoa ly
hyen aikaa v. 1943.

SAIMAAN PINNANKORKEUDEN VUOSIKESKIARVOT
1$47—1997 LAURITSALÄN KOHDALLA

1850 1870 1890 1910
1860 1880 1900
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Virtaama

Virtaamaksi kutsutaan suuretta, joka ker

too vesiuoman poikkileikkauksen läpi vir

taavan veden määrän aikayksikössä m3/s.

Virtaama tunnetaan tarkimmin veden

kiertokulun suureista. Se on lukemattomi

en käytännön ja tieteen sovellutusten ta

kia ehkä tärkein hydrologinen muuttuja.

Vesistöissä vedenkorkeus ja virtaama

määräävät suurelta osalta toisensa: kun

vesi on ylhäällä, myös virtaamat ovat suu

ria jne. Vedenkorkeuden ja virtaaman vä

listä vuorosuhdetta sanotaan purkautu

miskäyräksi. Kun se on määritetty virtaa

manmittauksilla jollekin luonnonuoman

kohdalle tai padolle, virtaamat voidaan

laskea vedenkorkeushavaintojen avulla.

Myös vesivoimalat voidaan kalibroida

niin, että virtaama saadaan voimalan te

hosta ja putouskorkeudesta.

Virtaama mitataan vesiuomista mää

rittämällä veden virtausnopeuden jakau

tuma poikkileikkauksessa. Vuonna 1790

esitteli saksalainen Woltman siivikon (ks.

s. 4) veden virtausnopeuden mittaamisek

si. 1990-luvulla tuli käyttöön Dopplerin

ilmiötä hyväksi käyttävä menetelmä

(ÄDCP) jossa nopeusjakauma mitataan

äänen heijastumisesta virtaavista hiukka

sista.

Mittausaika väheni murto-osaan siivikko

mittaukseen verrattuna; menetelmä ei

kuitenkaan sovellu pieniin uomiin.

Suomessa ensimmäiset siivikkomit-

taukset tehtiin 1860-luvulla. 1896 purkau

tumiskäyrien määrittäminen pääsi vauh

tiin. Nykyisin tehdään noin 300 mittaus

ta vuodessa. Virtaaman mittaaminen ve

siuomissa on vaativa ja vaarallinenkin

tehtävä varsinkin tulva-aikana. Suomen

suurin siivikkomittaus tehtiin kesäkuussa

1968 Tornionjoella. Uoma oli 700 m leveä

ja siinä virtasi vettä 3 700 m3/s. Mittaus

vei kuusi tuntia valoisassa kesäyössä; mit

tavaijerin veto uoman poikki ennen mit

tausta oli vienyt kaksi päivää. Talvi vaa

tii erilliset toimensa, sillä purkautumis

käyrä ei jääkannen alla ole voimassa.

VIRTAAMATIETOJA TARVITAAN MM.:

+ vesi- ja rantara]cen teiden mitoituksessa

+ vedenhankinnassa

+ vesiensuojelussa

+ vesivoiman suunnittelussa ja käytössä

+ vesistöjen säännöstelyssä

+ tulvaiitorjunnassa ja kuivakausiar
vioinneissa

+ tieteellisissä tutkimuksissa, mm. ilmas
ton muuttumista tarkasteltaessa

Virtaama-aikasarjoj a on laskettu ta

kautuvasti purkautumiskäyrien avulla

vanhoista vedenkorkeussarjoista. Suomes

ta on käytössä kaksi kansainvälisestikin

katsoen pitkää virtaama-aikasarjaa, Vuok

sesta 1847 alkava ja Näsijärveen virtaavas

ta Muroleenkoskesta 1863 alkava. Vuosi

sadan vaihteen tienoilta alkavia sarjoja on

muutamia kymmeniä. Nykyisin seurataan

virtaamaa noin 300 valtakunnallisella ase

malla, joista satakunta on vesivoimaloita.

VuoKsI, VARKAUDEN AMMÄKOSKI 7.6.1994

ADCP- VIRTAUSPR0FIILI,

KOKONAISVTRTAAMA 328 M/S
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Vesistöjen keskivirtaamat ovat kasva

neet viimeisten sadan vuoden aikana suu

ressa osassa Suomea ja talviajan virtaamat

erityisesti etelässä ja lännessä. Havaittu

kehitys liittynee maapallon ilmaston muut

tumiseen, jonka eräs piirre on sateisuuden

lisääntyminen pohjoisilla leveysasteilla.

Myös talvet ovat lämmennet Etelä-Suo

messa. Aivan pohjoisessa talvet ovat kyl

menneet ja talvivirtaamat pienenneet.

Virtaarnan ,nittactsta vuosisadan alussa

Virtaarnanrnittaztspiirros, sula itoma

Akiistista virtaarnarnittaria (ADCP) vertaillaan pohjoisntaisena yhteistyönä Ruotsissa
vuonna 1992.
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Valuma

Valumalla tarkoitetaan tietyltä alueelta ai

kayksikössä virtaavaa vesimäärää pinta

alayksikköä kohti. Yksikkönä on tavalli

sesti litraa sekunnissa neliökilometriltä.

Suomessa vuoden keskivaluma on noin

10 l/s km2.

Valumatutkimusta pienillä hydrologi

sula alueilla on Suomessa tehty lähes 70

vuoden ajan, aluksi maataloushallinnon

yhteydessä. 1930-luvulla otettiin käyttöön

noin 50 aluetta, joiden koko, maaperä, to

pografia, järvisyys, kasvipeite ja viljelys

tila vaihtelivat. Ensisijaisena tavoitteena

oli saada vesimääriä koskevia mitoitusar

voja, jotta tiedettäisiin kuinka suuria ojia

on kaivettava.

Havaintoverkko järjestettiin uudelleen

1950-luvulla. Nyt oli käynyt

välttämättömäksi saada tietoa

myös ali- ja keskivalumista

sekä valunnan vuorokausi

tiedon saamiseksi rakennettiin asemille

mittapadot, ks. vinjetti. Tällä hetkellä Suo

messa on 50 mittapadoilla varustettua

pientä järvetöntä valuma-aluetta. Niiden

koko vaihtelee välillä 0,07... 122 km2. Muu

tama niistä on peräisin jo 1930-luvulta.

PIENIÄ VALUMA-ALUEITA VOIDAAN KÄYT

TÄÄ HYDROLOGISESSA TUTKIMUKSESSA JA

ERILAISISSA KÄYTÄNNÖN HANKKEISSA MM.:

+ yksittäisinä vertailualueina

+ tuottamaan laskentamalleja vesistösuun
nittelun tarpeisiin

+ maankäytön muutosten vaikutusten sel
vittämiseen

+ hydrologisten prosessien tutkimiseen

Mitoitusta varten on valittava harvi

naisuustaso eli todennäköisyys. Suomes

sa käytetään tällaisena tasona yleensä ker

ran 20 vuodessa toistuvaa tilannetta, esi

vaihteluista. Tällaisia tietoja merkiksi tietyn suuruista kevättulvaa.

tarvittiin vesihuolto-, vesiensuojelu- ja Tämä tarkoittaa, että hyvin pitkässä aika

säännöstelyhankkeissa. Riittävän tarkan sarjassa mitoitusarvoa vastaava tilanne

Pienten järvettörnien valuma-alueiden virtaaman (valuman) määrittämiseksi
Suomessa lcäytössä oleva mittapa to.
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toistuu keskimäärin 20 vuoden välein.

Todellisuudessa toistumisvälit tietenkin

vaihtelevat ja esimerkiksi 20 vuoden tul

va saattaa sattua vaikkapa kahtena peräk

käisenä vuotena.

Tärkeä hydrologisten tutkimusaluei

den käyttökohde on ollut selvittää, miten

maankäytön muutokset ovat vaikuttaneet

vesistöihin. Suomessa on tutkittu lähinnä

maa- ja metsätalouden vaikutuksia. Sekä

metsänhakkuun että suo-ojituksen on to

dettu lisäävän valuntaa merkittävästi.

Kun valuma-alueelta on hakattu metsää

esimerkiksi 10 m3 hehtaaria kohti, on vuo

den keskivaluma lisääntynyt 7 mm eli 70

m3/ha. Myös tulva- eli ylivalumat ovat

lisääntyneet sekä hakkuun että metsäoji

tuksen jälkeen.

Myös hydrologisten prosessien luon

netta on voitu selvittää pienten valuma

alueiden avulla. Suomessa on tutkittu eri

tyisesti valumaveden alkuperää. Tyypilli

sellä metsää kasvavalla valuma-alueella

on uomassa virtaavasta vedestä valtaosa,

noin 70 — 80 %, ollut maaperässä jo ennen

sadetta tai lumen sulamista. Vain pieni

osa on siis valunut puroon suoraan sateen

tai sulamisen jälkeen, imeytymättä välil

lä maaperään.

Peltoalueilla tilanne on toinen; suurin

osa valumavedestä on peräisin välittö

mästi sateesta tai lumen sulamisesta. Va

lumaveden alkuperää on tutkittu määrit

tämällä vesinäytteistä hapen isotoopin 18Q

osuuksia.

Saatujen kokemusten perusteella pie

net valuma-alueet muodostavat erinomai

sen työvälineen monenlaiseen hydrologi

seen tutkimukseen sekä tieteelliseltä että

käytännölliseltä kannalta. Niihin voidaan

helposti yhdistää monitieteellistä tutki

musta, jonka merkitys kaiken aikaa kas

vaa.

Suomen suurin kultahippu, 395 g, on

sattumoisin löydetty Laanijoen pieneen

valuma-alueeseen kuuluvasta purosta.

1s’ krn2[
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2

1

0
1961 1965

VUODEN KESKIVALUMAN LISÄYS

z

Åvohakkuun aiheuttama
22mm:n valumalisys

1970 1975 1980 1984 1990 1994

Metsäojitus lisää valun taa lähinnä pohjaveden alenemista seuraavan haihdunnan vähenemisen
vuoksi. Kuvan esittämällä Huhtisuon alueella vuosivalunta on kasvanut 30% sen jälkeen kun va
luina-alueesta on ojitettu 40%. Parinkymmenen vuoden kuluttua vatun ta oli palau tunti t lähelle
alkuperäistä.
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Pohjavesi ja maankosteus

Pohjavedellä on Suomessa ollut aina eri

tyisen suuri merkitys vedenhankinnassa.

Haja-asutusalueilla on vesi aina saatu o

masta kaivosta, jolloin kaivoveden riittä

vyys on ollut usein myös edellytys maa-

ja karjatalouden hoidolle. Tällä hetkellä

noin 3,5 miljoonaa suomalaista juo pohja-

vettä.

Suomen pohjavesivarat ovat käyttötar

peitamme ajatellen runsaat. Nykyisen luo

kituksen mukaan meillä on yli 7 000 poh

javesialuetta, jotka soveltuvat yhdyskun

tien vedenhankintaan. Niistä arvioidaan

saatavan noin 5,8 miljoonaa m3 vettä vuo

rokaudessa. Tällä hetkellä pohjavettä käy

tetään noin 0,7 miljoonaa m3 vuorokau

dessa. Tämän mittapuun mukaan pohja-

vesi ei meiltä ikinä lopu juomalla; suu

rempi huoli kuin riittävyys onkin pohja-

veden laadun turvaaminen juomakelpoi

sena tuleville sukupolville. Tällä hetkellä

pohjaveden käytön osuus vesilaitosten ja

kamasta vedestä on 59% ja ennusteiden

mukaan se olisi vuonna 2010 jo 70%.

Vesi esiintyy maaperässä joko vapaa

na, painovoiman vaikutuksesta liikkuva

na pohjavetenä tai eri tavoin maarakeisiin

sitoutuneena maavetenä. Hydrologiassa

maavedellä tarkoitetaan vettä, joka esiin

tyy pohjavesipinnan yläpuolella ilman ja

veden osittain kyllästämässä maassa. Poh

javesipinta määritellään tasoksi, jossa ve

den hydrostaattinen paine on yhtä suuri

kuin vallitseva ilmanpaine. Maan pinta-

osalla on tärkeä merkitys hydrologisessa

kierrossa, sillä siinä tapahtuvat sateen,

haihtumisen, suotautumisen ja valunnan

väliset vuorovaikutukset, jotka edelleen

vaikuttavat maankosteuteen.

Suomessa pohjavesi ja maavesi täy

dentyvät pääasiassa lumen sulamisesta

keväällä sekä syyskauden sadannasta.

Maavesivarasto säätelee tietyllä tavalla

pohjaveden muodostumista. Pohjavesi on

jatkuvasti liikkeessä painovoiman vaiku

tuksesta veden kyllästämässä maa- ja kai

lioperässä.

Pohjaveden pinnan vaihteluita on mi

tattu säännöllisesti vuodesta 1974 alkaen

Suomen ympäristökeskuksen 55 pohjave

siasemalla. Pohjaveden korkeudelle ovat

ominaisia maantieteellisen sijainnin ja il

masto-olojen määräämät vuodenaikais

vaihtelut, jotka riippuvat mm. kevätsula

misesta, sadannasta ja sen ajallisesta ja

kautumisesta. Tyypillisen vuodenaikais

vaihtelun perusteella Suomi voidaan jakaa

neljään eri pohjavesivyöhykkeeseen. Poh

javeden pinnan on todettu vaihtelevan

myös useamman vuoden jaksoissa.
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ROUTÄ

Routakausi on Suomessa suhteellisen pit

kä, maantieteellisestä sijainnista riippuen

keskimäärin 4—8 kuukautta. Pohjois-Suo

messa on maaperä suurimman osan vuot

ta routaantuneena. Tällä on erittäin suuri

merkitys luonnon monille tapahtumille.

Erityisesti maanviljelijät ja rakentajat jou

tuvat usein ratkaisemaan ongelmia, joita

routa aiheuttaa. Roudalla on myös merki

tystä hydrologiselle kierrolle. Maan rou

taannuttua ja sateiden langetessa maahan

lumena pohjavesivarasto ei enää saa täy

dennystä.

Kevätlumien sulamisen aikana routaker

roksen vedenläpäisevyys vaikuttaa, lähin

nä hienojakeisilla maalajeilla, jonkin ver

ran myös siihen, missä määrin vesi valuu

pohjaveteen ja mikä osa sulamisvesistä

kulkeutuu pintavaluntana vesistöihin.

Routaa on tutkittu Suomessa jo 1900-

luvun alusta lähtien. Systemaattiset rou

dan syvyyden mittaukset aloitti Hydro

grafinen toimisto 1955. Vuonna 1998 rou

dan mittauspisteitä oli Suomen ympäris

tökeskuksen seurannassa yli 400.

KONTTOLÄHTI JÄÄMÄNKÄNGÄS
1,0

m

0,5

0,0

-0,5

-1,0

1974 1980 1990 1997

Pohjavedenkorkeuden vaihtelu keskiarvon kahden puolen Kon tiolahden Jaamankankaalla 1974—1997
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Suomen alueen vesitase

Maapallolla kiertävästä vedestä pieni osa,

1 500 kuutiokilometriä, on ilmakehässä

vesihöyrynä. Koska ilmakehä pidättää

vesihöyryä vain vakiomäärän, vettä sataa

menin ja mantereille jokseenkin tasaises

ti samaa vauhtia kuin vettä yhteensä haih

tuukin meristä, maa-alueilta ja vesistöis

tä. Sadannan alueellinen ja kunkin alueen

sateen ajallinen jakauma on kuitenkin il

masto-olojen ja oikukkaan sään määräämä

ja hyvin epätasainen maapallolla. Suomi

hyötyy tässä kaupassa.

Suomen alueelle on kaudella 1961—

1990 satanut vuosittain keskimäärin 660

mm, hieman maapallon keskiarvoa enem

män. Kun Suomen alueelta on haihtunut

vuosittain keskimäärin 341 mm samalla

ajanjaksolla, jäi 318 mm/v valunnan

ja 1 mm/v vesivarastojen kasvun o

suudeksi tällä kaudella.

Suomessa sataa eniten Lounais-

Suomessa, paikoin yli 700 mm/v,

vähiten Käsivarren Lapissa, noin 500

mm/v. Eniten vettä haihtuu eteläisen

Suomen järvistä, noin 500 mm/v, vä

hiten Pohjois-Lapin maa-alueilta, noin 200

mm/v.

Vesitaseen laskeminen on itse asiassa

huomattavan vaikeaa.

Vesitaseyhtälö(valunta - sadanta - haih

dunta - varastonmuutokset), on yksinkertai

nen yhtälö, mutta sen tekijöistä vain va

lunta pystytään mittaamaan kohtuullisel

la tarkkuudella (noin 5 ¾). Sadannan oi

kea ja alueita kunnolla edustava mittaami

nen on hyvin vaikeaa; sademittarit esim.

kokoavat vain 80 — 90 ¾ todellisesta sa

dannasta. Todellista haihduntaa ei voida

suoranaisesti mitata oikeastaan millään.

Järvien vesivarastot ovat tarkassa seuran

nassa, mutta maaperän vesivarastojen pal

jon merkittävämmistä muutoksista voi

daan esittää vain arvioita. Vesitasetta vuo

sittain määritettäessä on lisäksi tiedettävä

myös lumen vesiarvo, joka onneksi on mi

tattavissa varsin hyvin.

Havaintojen lisäksi vesitaseen muut

tujia voidaan määrittää hydrologisin mal

lein, jotka on kalibroitu havainnoilla. Mo

niin käytännön tarpeisiin mallit antavat

varsin hyviä arvioita, myös alueille, joilta

ei ole mittauksia. Lähes kaikki Suomen

vesistöt on mallinnettu 1980- ja 1990-lu

vuilla.

Valunta Suomen alueelta on havainto

jen mukaan ollut kasvamassa koko 1900-

luvun varsinkin etelässä. Tämä on mah

dollista vain, jos joko sadanta on kasvanut

tai haihdunta pienentynyt. Ei ole olemas

sa mitään viitteitä siitä, että haihdunta

olisi kasvanut — mm. pilvisyyden lisään

tyminen on kompensoinut ilman lämpö

tilan kasvun vaikutuksen haihduntaan.

Äluesadannan aikasarjojen mukaan sa

danta onkin kasvanut, kuinka paljon, on

vielä epävarmaa.

VESITÄSE JA ENERGIÄTASE

Veden kiertokulku maapallolla käyttää

neljänneksen maapallon saamasta aurin

gonsäteilystä. Vesihöyryn mukana siirtyy

päiväntasaajalta navoille päin valtava

määrä lämpöä. Ilman veden kiertokul

kuun liittyvää lämmön siirtymistä, veden

tiivistymistä, haihtumista, jäätymistä ja

sulamista lämpötilaolot vaihtelisivat meil

lä sietämättömästi. Vesihöyry on myös

merkittävin kasvihuonekaasu, jota ilman

maapallon lämpötila olisi 30 °C nykyistä

alempi. Elävälle luonnolle on suuri mer

kitys myös lumen eristävällä vaikutuksel

la.

Z11
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+ Helteisenä kesäpäivänä taas tarvittaisiin
200 000 Loviisan ydinvoimalaa käyttä
mään kylmäkoneita, jotka jäähdyttäisivät
Suomea sen minkä haihdunta (200 TW).

+ Vesistöjen jäähtyminen ja jäätyminen se
kä roudan muodostaminen vapauttavat
lämpöä 4 000 Loviisan ydinvoimalan säh
kötehon verran (4 TW).

SUOMEN VESITASE PURKUALUEITTAIN JA KOKO SUOMEN ALUEELLA VUONNA 1961—1990

+ Syys- ja talvisateiden Suomeen keskimää- + Lumien sulaminen keväällä kuluttaa vain
rin tuoma lämpöteho (15.. .20 TW) vastaa kahdeksasosan siitä lämmöstä, jonka lumi-
20 000 Loviisan ydinvoimalan sähkötehoa. sateet tuovat Suomeen talven mittaan.

P=sadanta, E= haihdunta, R= valunta, Ja varastonmuutos

P E R
km2 mm/v

Laatokkaan laskevat vesistöt 56 399 711 401 308 +2

Suomenlahteen laskevat vesistöt 51 865 713 420 293 0

Saaristomereen laskevat vesistöt 10 479 747 434 313 0

Se1kmereen laskevat vesistöt 40 187 692 414 278 0

Perämereen laskevat vesistöt (42.58) 35 901 623 334 289 0

Perämereen laskevat vesistöt (59.67) 110 550 635 276 357 +2

Jäämereen laskevat vesistöt 25 451 533 200 333 0

Vienanmereen laskevat vesistöt 6 212 660 279 381 0

Yhteensä / keskimäärin 337 044 660 341 318 +1
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Tulvat ja kuivakaudet

TULVÄT

Tulvia voidaan hyvällä syyllä pitää

hydrologisista ilmiöistä dramaattisim

pina. Tieteellisessä mielessä tulvaksi

tosin riittää sellainenkin tilanne, jossa

vesi vielä pysyttelee uomassa eikä va

hinkoja aiheudu. Tulviminen sitä vas

toin tarkoittaa veden haitallista koho

amista ja levittäytymistä alueille, joil

la se ei tavallisesti oleskele.

SUOMESSA TULVIA ON VIITTÄ TYYPPIÄ:

+ lumensulamistulvat huhti-kesäkuussa lä
hes koko maassa, erityisesti pohjoisessa

+ rankkojen sateiden aiheuttamat tulvat eri
tyisesti vähäjärvisillä jokialueilla

+ järvialueen suuret vedenkorkeudet useiden
perättäisten märkien vuosien seurauksena

+ rankkojen paikallisten (ukkos)sateiden ai
heuttamat äkkitulvat mm. taajamissa

+ jääpato- ja suppotulvat

TUNNETTUJA SUOMESSA SATTUNEITA TUL-
VIA OVAT:

+ Keksin tulva Tornionjoella 1677

+ KokemäenJoen tulvat 1 700-luvun lopulla

+ Saulin tulva Kemijoessa 1859

+ Höytiäisen “lcarkaaminen “, samoin 1859

+ Valapaton tulva 1899 Vuoksen, Kymijoen
ja Kokemäenjoen vesistöissä

+ Kevään 1966 tulva etelärannikolla touko
kuun alussa

+ rankkasateiden aihe;tttama tttlva Etelä-
Pohjanmaalla elokuussa 1967

+ Tornionjoen “satavuotistulva” kesäkuun
alussa 1968

+ Keski-Suomen kevättulvat 1988

Kemijoen suurin mitattu tulva sattui

26.5.1973, jolloin joen alajuoksulla virtasi

vettä yli 4 $00 m3/s, mikä on myös suu

rin Suomessa koskaan havainnoitu virtaa

ma. Höytiäisen purkautumisen yhteydes

sä tulvahuippu lienee myös lähennellyt

viittätuhatta kuutiometriä sekunnissa.

Suurin havaittu tulvakorkeus ylittää

esimerkiksi Saimaalla keskiveden 1,$ met

riä ja Päijänteellä 2,0 metriä. Joissa ylityk

set ovat selvästi suurempia kuin järvissä;

Vantaassa +3 m, Kyrönjoessa +4 m, Kemi

joessa ja Tornionjoessa +5 m. Toisin kuin

järvissä, ylityksen suuruus lisäksi vaihte

lee joessa paikasta toiseen.

Tornionjoen vesi rnaantiellti Aavasaksan koh
dalla 11.6.1968. Kuvassa Arvo Koho.
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Suuria tulvia sattuu

harvoin, mutta varmasti

joskus. Tulvan harvinai

suuden ja korkeuden vä

lillä vallitsee tietty riippu

vuus — olettaen, etteivät

vesiolot ole muuttumas

sa. Esimerkiksi kasvihuo

neilmiön voimistumisesta

johtuen vesi- ja lumisateet saattavat olla

lisääntymässä Suomessa, mikä voi johtaa

tulvienkin pahenemiseen.

KUIVAKÄUDET

Suomessa kuivakaudet eivät ole seurauk

siltaan niin traagisia kuin monissa eteläi

semmissä maissa. Vettä riittää meillä näil

lä näkymin kaikissa oloissa muun muas

sa vesihuoltoon. Harmia kuivista kausis

ta voi meilläkin toki olla; maatalous ja

karjanhoito kärsivät kuivina kesinä, teol

lisuuden vedenhankintakin voi vaikeutua

ja monet kaivot kuivuvat.

Kesäkaudella Etelä- ja Keski-Suomes

sa haihtuu vettä 300.. .400 mm, kuumana

kesänä 400...500 mm. Jälkimmäinen on

noin kaksi kertaa keskimääräisen kesän

sademäärä. Kesällä vesivarat siis yleensä

vähenevät. Erityisen kuivina kesinä puro

ja kuivuu, isompienkin jokien virtaama

kuihtuu pieneksi, järvien pinnat laskevat

jopa metrin tai ylikin, ja erityisesti mo

reenimaiden kaivoista voi loppua vesi.

Toinen vähävetinen kausi sattuu ke

vättalvella, maalis-huhtikuussa. Talven

aikana vesistöihin ja pohjavesiin ei näet

varaudu uutta vettä vaan lumi kertyy

hangeksi maan pinnalle.

Viime vuosikymmeninä Suomen etelä-

ja länsiosissa on useana vuonna lumi su

lanut kesken talven ja kuivia kausia onkin

esiintynyt lähinnä syyskesällä. Tosin vii

meksi kevättalvella 1996 vedet olivat poik

keuksellisen alhaalla Etelä- ja Länsi-Suo

messa kuivan syksyn ja pitkän pakkastal

ven jälkeen.

Tämän vuosisadan ylivoimaisesti mer

kittävin kuivakausi vallitsi Suomessa vuo

sina 1940 —1942. Kevättalvella 1942 Kalla

vesi ja Päijänne laskivat lähes metrin kes

kiveden alapuolelle ja Saimaa noin 1,4 m.

Pohjanmaan joet olivat hyvin vähäve

tisiä mm. elokuussa 1968. Myös 1990-lu

vulla on ollut useita kuumia, vähäsateisia

kesiä, jolloin maaperä on kuivunut poik

keuksellisesti ja vedet laskeneet hyvin alas

suuressa osassa Suomea.

Kuivakausien toistuvuuksia voidaan

tarkastella matemaattisin keinoin kuten

tulviakin: äärimmäisen kuivaa on hyvin

harvoin, mutta tietyllä todennäköisyydel

lä varmasti joskus. Hydrologiset olot voi

vat kuivakausienkin suhteen olla muuttu

massa kasvihuoneilmiön voimistumisen

takia.

Aitrajoki Auran kohdalla 4.8.1968. Kuivan kati
den virtaamaa 0,11 rn3/s mittaarnassa Eino Jär

vinen ja Ivlauno Ylimäki.
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Järvien lämpöolot ja virtaukset

Hydrografisen toimiston

pisimmät pintalämpötilan

havaintosarjat alkavat

1910-luvulta. Tunnetuin

on Saimaan Lauritsalan

sarja, jota voidaan pitää

vertailukelpoisena vuo

desta 1924. Uimaria hem

mottelevia yli 20 asteen

päiviä oli Saimaalla eni

ten kesällä 1973, jolloin

niitä oli 53. Lämpötila mi

tataan aamulla kello 8, jo

ten tyyninä kesäpäivinä iltapäivälukemat

olisivat asteen pari korkeammat.

Hydrologinen toimisto aloitti lämpö

luotaukset eräiden suurten järvien syvän

teissä 1960-luvulla. Niitä tehdään yhä Päi

jänteellä, Kallavedellä, Pielisellä, Konne

vedellä, Näsijärvellä ja Inarilla. Esimerkik

si Päijänteen Tehinselällä 70 metrin syvyy

dessä vesi on lämpimimmillään lokakuun

alussa.

Järvien virtaustutkimukset alkoivat

1960-luvulla, jolloin ensimmäiset ‘rekiste

röivät’ virtausmittarit tulivat käyttöön.

Rekisteröinti ja tiedon purku oli aluksi

kömpelöä: nopeusmittarin ja kompassin

näyttö valokuvattiin 16 mm filmille. Sit

temmin tulivat käyttöön magneettinauha

ja massamuistit. Matemaattisia virtaus

malleja kehitettiin mittausten tueksi 1970-

luvulta lähtien.

Virtausmittauksia on hyödynnetty mo

nissa merkittävissä hankkeissa, muun mu

assa Päijännetunnelin vedenottopaikan

valinnassa Päijänteen Asikkalanselällä.

Tutkija Timo Huttula asentamassa virtausmit
taria Etelä-Saimaalla kesällä 1984.
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Veden laatu

Hydrologista toimintaa 1900-luvun alku

puolella kehitettäessä hydrologisen seu

rannan ja tutkimuksen päämäärät olivat

toisaalta selvän käytännölliset — mm. vä

hitellen käyttöön tuleva vesivoima tarvit

si hydrologisia tietoja. Toisaalta toimittiin

puhtaan tieteellisesti ja pitkällä tähtäyk

sellä: katsottiin, että on hyvä tuntea vesis

töt ja veden kiertokulku kokonaisuudes

saan ja jatkuvina aikasarjoina.

Luontevana osana tähän liittyivät ve

denlaatuhavainnoinnit, jotka vaikuttavat

vieläkin moderneilta.

Joukko Hydrografisen toimiston ve

denkorkeushavaitsijoita — etupäässä ro

vasteja, kirkkoherroja ja tilanomistajia —

sai 1910-luvun alussa ohjeet koota kuu

kausittain vedenlaatunäytteitä vesiastei

kon lähettyviltä “selänvedestä”. Näytteet

lähetettiin Hydrografis-Biologisiin Meri-

tutkimuksiin Konstantiininkadulle Helsin

kiin. Näytteistä analysoitiin valonläpäise

vyys- ja valonvaimenemiskertoimet eri

aallonpituuksilla, orgaaninen ja epäor

gaaninen kiintoaine, liuennut epäorgaani

nen ja orgaaninen aine, alkaliniteetti, ha

pentarve (kaliumpermagnaatin kulutus),

sulfaatti ja kovuus.

Myös varsin kunnianhimoinen plank

tonselvitys tehtiin jo vuosina 1913—1914.

Veden optisista ja kemiallisista omi

naisuuksista saatiin kootuksi 21 vuotta

pitkät kuukausittaiset aikasarjat edellä

mainituista muuttujista lukuun ottamatta

sulfaattia ja planktoneja. Aikasarjat katta

vat vuodet 1911 —1931 Länsi-Suomen alu

eelta. Tulokset on Linda Holmberg jul

kaissut Hydrografisen toimiston tiedon

antona V. Se on alansa klassikko.

Hydrografisen toimiston ylläpitämät

vedenlaatuhavainnot loppuivat 1930-lu

vun talouslamaan. Vedenlaatuhavaintojen

tekoa jatkettiin vasta 1961 lähtien maan

viljelysinsinööripiireissä maataloushalli

tuksen vesiensuojelutoimiston ohjaukses

sa. Vuodesta 1970 tehtävät jatkuivat vesi-

hallinnossa, nykyisin ympäristöhallinnos

sa, joka seuraa veden laatua myös osana

Euroopan ympäristöviraston verkostoa.

OTTEITA OHJEESTÄ VESINÄYTTEEN OTTAJILLE 1910- LUVUN ALUSTA:

14

(Kuukauden) 1. p. klo 8 e.p. otetaan vesikorkeuden havainnon yhteydessä kaksi vesinäytettä
ja yksi vesietäimistönäyte. Niitä varten lähetetään Teille tarpeelliset pullo ja lippo.

Vesinäytteet: Näytteet otetaan vesiasteikon läheisyydestä pistämällä pullo järveen tai jokeen
vedenpinnan alle paikassa jossa vesi on puhdas. Pullo huuhdotaan. Pullo täytetään kaulan juu
reen asti. Korklci painetaan kovasti kiinni ja köytetään kautan ympäri oleva lanka lujasti kork
kun. Paikka ja aika merkitään pulloa seuraavalle paperiliuskalle, joka liimataan pullon kylkeen.

Vesietäirnistönäyte: Tarkoituksena mukana olevalla haavilla (lipolla) on saada näyte niistä
pikkueläiinistä ja -kasveista, joita järven vapaassa vedessä aina elää. Näytteen saamiseksi on sou
dettava veneellä jonkun matkaa rannasta, niin että tullaan puhtaaseen veteen (selänveteen). Haavi
lasketaan nyt veteen ja pidetään vetonuorasta veneen perästä samalla kuin venettä soudetaan
hiljakseen eteenpäin 4 minuutin aikana. Ei ole soudettava kovempaa kuin että haavi pysyy täy
dellisesti vedenpinnan alla. Virtaavasta vedestä näytteen voi ottaa sillä tavoin, että haavi laske
taan virran yli kulkevalta sillalta veteen ja pidetään siinä 5-6 minuuttia... (Haaviin) kokoontu
nut aines ... joka näyttää limaiselta tai puuromaiselta massalta, tyhjennetään mukana olevaan
spriipulloon ... Kun näyte on näin otettu säilyyn, huuhdotaan haavi puhtaaksi ja kuivataan.
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Vesistömallit

Veden kiertokulkua vesistöalueittain alet

tiin simuloida hydrologian toimistossa

matemaattisilla — konseptuaalisilla eli kä

sitteellisillä — malleilla 1970-luvulla.

Vesistömallit rakentuvat samalle logii

kalle kuin veden kiertokulku luonnossa.

Mallit kalibroidaan käyttämällä hyväksi

hydrologisten muuttujien mitattuja arvo

ja. Laskelmien lähtötietoina kussakin ti

lanteessa käytetään säähavaintoja ja -en

nusteita, reaaliaikaisia tai lähes reaaliai

kaisia hydrologisia havaintoja sekä pitkän

ajan hydrologisia ja meteorologisia tilas

toja. Merkittävä osa näistä tiedoista siirtyy

vesistömallijärjestelmään automaattisesti.

Mallit myös päivittyvät automaattisesti.

1990-luvun lopulle tultaessa suurin osa

Suomen vesistöistä oli mallinnettu. Suora-

naiset hydrologiset havainnot ja malleilla

laskettavat arviot hydrologisten muuttu

jien arvoista täydentävät toisiaan.

Vesistömalleilla on myös tutkittu, mil

laisia vahinkoja vuoden 1899 tulva saisi

tänä päivänä aikaan.

+ vesi- ja lumitilanteen seuraamiseen

15
MALLEILLA LASKETAAN VALUMA-ALUEEN

+ aluesadantaa

+ haihduntaa

+ lumipeitettä

+ maaperän vesivarastoa

+ pohjavesivaraston muutolcsia

+ vedenkorkeutta

+ valuntaa ja virtaamaa

MALLIEN ANTAMIA TULOKSIA V0IDAAN

KÄYTTÄÄ MM.:

+ tulva- ym. ennusteiden tekemiseen

+ vesistöjen käytössä ja suunnittelussa

+ hydrologisten havaintojen täydentämi
seen

+ ilmaston muutosten vaikutusten arvioimi
seen

Oheisessa vinjetissä esitetään Oulujoen vesistön
Lammasjärven vedenkorkeuden simulaatio ja en
nuste keväältä 1998. Paksu käyrä näyttää päivit
täisen keskiveden ja vaalea alue vaihtelu välin ha
vaintojalcsolla 1937—1996.
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Suomen vesiluonnon ennätyksiä:

SUuRIN SADEMÄÄRÄ:

+ Vuorokauden aikana 198,4 millimetriä (Espoo, Lahnus 21.7.1944)
+ Vuoden aikana: 1109 millimetriä (Espoo, Nupuri 1981)

SuuhuN TULVA:

+ Suurin virtaama Suomen joissa tällä vuosisadalla on todennäköisesti Kemijoen tulvahuippu
keväältä 1973; silloin Isohaarassa virtasi vettä 4 824 kuutiometriä sekunnissa. Tulva-alueiden
laajuuden perusteella Kyrönjoki on ykkönen. Sen varsilla on enimmillään ollut maita veden
alla noin 8 000 hehtaaria.

SUURIN VALUMA:

+ Suurin tiedossa oleva hetkellinen valuma, 1 872 lis km-2, on mitattu Hovin peltoalueella
Vihdissä. Päällystetyillä kaupunkialueilla valumat voivat olla tätäkin suurempia.

PI5IN JOKI:

+ Suomen 647 joen tilastossa selvästi pisin on Kemijoki, 483 kilometriä. Suomen alueelle
putoavan vesipisaran pisin matka mereen alkaa puolestaan Kuhmon Viiksimön kylästä.
Sieltä on Lieksanjokea, Pielisjokea, Vuoksea, Nevaa ja useita järviä pitkin merelle matkaa
950 kilometriä.

KORKEIN PUTOUS:

+ Tässä tilastossa Suomi ei kansainvälisesti korkealle kipua (tai korkealta putoa). Kevojokeen
laskevassa Fiellujoessa kohiseva Fiellukordsi pääsee kärkipaikalle 26 metrin kaksiosaisella
putouksellaan.

SUURIN LÄHDE:

+ Suomen peruskarttoihin on merkitty yli 22 000 lähdettä. Virtaamaltaan suurin on Utsjoen
Karigasniemellä sijaitseva lähde, josta purkautuu vettä noin 400 litraa sekunnissa.

Suoranaisia hydrologi%ia tietoja eri muuttujish osin rtaaliaikaisia paasee
seuraamaan Internetista osoitttt st

http://www.vyh.fi/tila/vesi/tilanne/vesitil.htm 4

Vesistömallijärjestelmässä olevia hydrologisia laskelmia ja ennusteita voi
katsella osoitteesta:

http://www.vyh.fi/tila/vesi/ennuste/index.html
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