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ESIPUHE 

Vuoden 1982 tammikuussa järjestettiin l~hi 

piirihallinnon tarpeita pa eleva l 

ton käytön tehostamista käsittel ou ut 

gissä, Kuopiossa, Vaasassa ja lussa. 

Koulutuksen tarkoituksena oli antaa tiet a 

ves l ituksen 

oaineis

tilaisuus Helsin-

logisista ha-

vaintoverkoista ja rekistereistä sPkä esittää es rkein miten 

kerättyä ja kerättävää materiaal voidaan h sikäytt~~ ja 

soveltaa lähtötiet ina erilaisissa ves lan tehtävissä. 

Itse esitelmissä painotus kohdist drol sten aikasarjojen 

edustavuustarkasteluun, havaint en luotettavuuteen, ääriarvo

jen ja toistuvuuksien määrittämiseen sekä lo sten ennus

teiden ja mallien käyttöön. 

Tähän monisteeseen on kerätty koulutuspäivien aiheisiin liitty

neet tai aiheita läheisesti sivunneet artikke it sekä koulutus

tilaisuudessa jaettu kirjallinen materiaa i. 

Hydrologian to sto toivoo, että tässäkin muodossa ker~tt 

käsillä oleva aineisto kirjallisuusviitt ineen avuksi käy-

tettäessä hydrolo sia lähtötiet a in vesist en suunnitte-

lussa, rakentamisessa, valvonnassa kuin t sessakin. 

Risto Lemmelä 
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Hydrologian toimisto 6.11.1981 

HYDROLOGISESTA HAVAINTOTOIMINNASTA 

Suomen vesivarat 

Suomen alueelle sataa vuodessa kesk 630 mm vettli, siltä 

haihtuu 330 mm ja purkautuu mereen j en kautta 300 mm eli 

n. 3 100 m3/s. Suomelle tyypillinen piirre on vesistöjen, jär

vien ja jokien, runsaus. Yleiskartalta arvioituna Suomessa on 
2 . 

55 000 järveä. Niistä on yli 200 km laaJ s suurj~rvi~ 17. 

Järvien kokonaisala on 31 500 eli ,4 % maan koko alasta. 

Järvet ovat matalia. Niiden kes syvyys on 7 m ja tilavuus 220 

km 3 . Järvien rantaviivan pituus on 13 

laskettuna järvialaa on Suomessa lähes 

n. 30 m. Jokien yhteinen pituus on yli 

raja on hyvin runsaasti. 

0 km. Henkeä kohti 

hehtaari j rantaviivaa 

00 km, lis~ksi pu-

Pohjavettä on Suomessa maakerrosten ohuuden takia melko v~hän, 

mutta sillä on suuri merkitys vedenhankinnassa. Koko maan käyt

tökelpoisten pohjavesivarojen määräksi on arvioitu noin 50 m3/s. 

Arviossa ovat mukana vain sellaiset pohjavesiesiintymät, joista 

voidaan pumputa vähintään 250 m3/d. 

Hydrologinen tutkimus ja havaintoverkot 

Vesi on uudistuva luonnonvara. 

Hydrologisella tutkimuksella sel

vitellään veden määrää ja vaihte

luita sekä kiertokulkuun vaikut

tavia tekijöitä. Suomessa tästä 

tutkimuksesta on merialueita lu

kuunottamatta vastannut jo 90 -

luvun alusta alkaen pääasialli

sesti hydrologian toimiE·to. Hyd

t'ologisia tietoja tarvitaan ve

sistö i s U.i j a v e J en k i c~ 1 · t o k u 1 u s ta 

laajalti yht iskunnan 

noissa. 

Hydrologinen kierto. Aurinko pitää yllä veden 
kiertokulkua halhduttamalla vettä merestä, ve
sistölstä, kasvillisuudesta ja maa-alueilta. Vesi
höyry tiivistyy pilvissä, ja vesistöt syntyvät 
maahan lankeavasta sateesta. 
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Tietojen hankintaa varten on hydrologian toimistolla havainto

verkkoja, joiden laajuudesta voidaan mainita: vedenkorkeuden 

havaintopaikkoja 600, joista 170 limnigrafein ja 55 mittapa

doin ja limnigrafein varustettua, virtaamanmittauspaikkoja 330, 
sadeasemia 245, joista 50 rekisteröiviä, lumenmittauslinjoja 

160, roudan mittausasemia 140, jään paksuushavaintopaikkoja 70, 

veden lämpötilahavaintopaikkoja 60, sadeveden laatuhavaintopaik

koja 30 ja pohjavesihavaintopaikkoja 110, joista erityisiä 

tutkimusasemia on 50. Lisäksi on eräitä suppeita 

havaintoverkkoja, esim. haihduntamittausasemia 2 . 

Vaikka olemassa olevat hydrologiset havaintoasemaverkot jo kat

tavat maan melko hyvin, on esiintynyt jatkuvaa tarvetta havain

topisteiden lisäämiseen. 

Hydrologian toimiston merkittävimmistä erillisistä tutkimuspro

jekteista voidaan mainita hydrologisten mallien kehittäminen, 

ilmastollisten ja fysiografisten tekijöiden sekä valuntasuurei

den vaihtelun riippuvuuden tutkiminen, ihmistoiminnan ja luon

nossa tapahtuvien muutosten aiheuttamien hydrologisten seuraus

vaikutusten selvittäminen, valuma-alueiden fysiografisten teki

jöiden määrittäminen, vesistöjen syvyyskartoitusten koordinoin

ti, haihduntatutkimukset mm. järvistä tapahtuvan haihdunnan 

määrittämiseksi sekä pohjaveden muodostumistutkimukset. 

Merkittävänä palvelumuotona perustietojen hankinnan ja julkaise

misen lisäksi ovat viime aikoina olleet erilaiset virtausselvi

tykset mm. vedenottopaikkoja ja viemärien purkupaikkojen selvit

tämiseksi. 

Tulosten taltiointi ja julkaiseminen 

Hydrologisiin rekistereihin on tallennettu 28 600 vedenkorkeus

ja 10 800 virtaamahavaintoasemavuotta. 

Tulokset julkaistaan hydrolo sissa kuukausitiedotteissa, vuosi

kirjoissa, vesitilannekatsauksissa sektl erillisisstl tutkimusra

porteissa ja julkaisuissa. 
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8.1.-82/MP 

Hydrologisen havaintoaineiston käyt6n tehostaminen 

Helsinki, Kuo~ioJ Vaasa, Oulu, 14.-28.1.1 8 

HYDROLOGISET ATK-REKISTERIT JA NIID~N KÄYTTÖ 

l.K ä y t 6 s s ä o l e v a t r e k i s t e r 1 t 

Vedenkorkeus- ja virtaama-asemarekisteri 

-980 asemaa 

-vesist6n numero ja nimi 

-havaintoaseman numero ja nimi 

-vesipiirikoodi 

-sijainti ( koordinaatit 

-valuma-alueen suuruus ja järvisyys 

-0-pistetiedot ( vain W-asemat 

-pääkiintopisteen ja 0-pisteen korkeustason erotus ( vain W-asemat ) 

-purkautumiskäyrän numero ( vain Q-asemat ) 

-päivitetään tarvittaessa 

Vedenkorkeusrekisteri 

-840 asemaa, toiminnassa 600 

-vedenkorkeuden päiväarvot ( vrk-keskiarvo, hetkellinen arvo ) 

- kuukausikeskiarvot 

-vuosimaksimi ja -minimit 

-jäätymis- ja jäänläht6päivä 

-päivitetään kuukausittain 

Purkautumiskäyrärekisteri 

-330 käyrää, toiminnassa 170 

-asteikon ja käyrän numero 

-taulukoidut purkautumiskäyrät myös vanhat ) 

-päivitetään tarvittaessa 

Virtaamarekisteri 

-410 asemaa, toiminnassa 120 

-virtaaman päiväarvcJt ( vrl-<-~:r·sk]ar•voL 

·-kuu .k a u s i ti k .i a l' v ) l. 

-vuosimaks:imit Ja -mjni t 

-päivi.tetään kuukEtus iLL n 
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Sadere steri ( Ilmatieteen lait s ) 

-650 asemaa 

-asema tiedot 

-vesistöaluekoodi 

-havaint en aloitt saika 

-vuorokausi sadanta 

-tiedot julkaistaan Suomen meteorol sessa vuosikirjassa ( osa 2 ) 

Havaitsijarekisteri 

-perustettu 1979 

-600 havaitsijaa 

- henkilötiedot 

-havainuolajit 

-pa iedot 

-päivitetään tarvittaessa ( kuukausitta 

2.V a l m i s t e i l l a o l e v a t r e k i s t e r l t 

Pohjavedenkorkeusrekisteri 

-valmistuu vuoden 1982 lopulla 

-54 asemaa 

-muodoltaan ja toiminnaltaan vedenkorkeusrekisterin kaltainen 

Pintaveden tilarekisteri 

-valmistuu vuoden 1982 lopulla 

-55 asemaa 

-t ennetaan p täiset hetkelliset lämpötilan arvot 

3.0 h j e l m i s o t 

-ves lituksen VTKK:ssa teettHmät tilastolliset ohjelmat 

vedenkorkeus- ja virtaamal'ekisteriä varten 

-kes ja iarvot 

-pysyvyys 

-toistuvuus 

-VL:n julkaisut Vedenkorkeus- j aama- iston tilasto-

analyysit 

-tilastoll e sto HYLPS 

-Ilmatieteen toksen ohjelmistot sadereki terin käyttöön 
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4.R e k i s t e r i e n k ä y t t ö j a k u s t a n n u s 

4.l.Nykytilanne 

-rahoituksesta sovittava HA:n kanssa 

-yhteys hyt:oon ( tutkija Juhani Henttonen 

-kustannukset ja toimitusaika: 

-keskiarvo- ja pysyvyyslaskenta 50-100 mkJ l vk 

-toistuvuus- ja aikakäyrälaskenta 200-400 mkJ 2 vk 

-kulut laskentaa kohti pienenevät, mikäli samalla kertaa tehdään 

sama laskenta usealla havaintoasemalla 

4.2.Tuleva käytäntö 

-vuonna 1982 kopiot w- ja Q-rekisteristä sekä valmistuvasta pohja

vedenkoskeusrekisteristä siirretään VH:n PDP-tietokoneelle 

-vuonna 1982 valmistuva pintaveden lämpötilarekisteri tallennetaan 

suoraan VH:n koneelle 

-hydrologisia rekisterejä varten laaditut ohjelmat siirretään 

VH:n koneelle 

-näiden toimenpiteiden jälkeen vesipiirien päätteillä ja pientieto-

koneilla voidaan olla suoraan yhteydessä rekistereihin 

-rekisteripoiminta 

-hydrologisille rekistereille laaditut ohjelmistot 

-vesihallituksen PDP-koneen tilastollinen ohjelmisto BMDP 

-mahdolliset kulut vain tietoliikennekulut 



J. Henttonen, V. 

7. .1981 

PM .. ja 

pientietokoneel 

vesitoimistoissa (Hev, Tav, 

päätteiden avul 

1 

on mahdoll ta suorittaa 

teenä 

Vedenlaaturekisteris i 

ovat tunnistettavissa metr 

sä päävesis lueen 

lituksen PDP

vesipiirien 

, Vav, Kov, Kuv Lav) olevien 

ves li 

ttävissä VTKK:n 

sesta rekisteristä 

tokonetta päät-

koskevat tiedot 

logisessa rekisteris

laG Tarvittaessa 

isesta 

llituksessa k 

teristä poi

ssä ole-

on ennen aineistojen yhdis

ja hydrologisen rekis-

voidaan 

mi ttuja 

valla 

tämi 

terin vastaavat toisiaan. Ves vesitoimistoil-

le toimitettiin 

tutkimu 

toimiston 

Yhdiste a 

tehdyl ainevir 

täv sä opetu 

i i 

ol t 

Oulun ve ir n 

jen yhtei 

ainev taamal 

stä 

vesi 

Ves 

Alkuvuodesta 1982 siirr 

l 

seen rekisteriin hava 

to teet osaltaan 

töä. Vuonna 1982 i 

oleva rt 

sta .. 

tte 

50 { ir 

en 1 i 

tte 

UNIVAC-tie 

ja 

Vuonna 

sto 

li s 

sisälsivät tiedot VL:n 

) ja 151 (järvisyvänteet) 

es sijaitsevista hydrologian 

1 

suorittaa esim. VTKK:ssa 

Ko. ohjelma on käytet-

isen rekisterin yhteiskäyttö on 

on ir linnasta ainoastaan 

en laatu- ja virtaamatieto

on tettu piirin toivomia 

Samana 

rekisterin kopio vesihal

sesti li tään hydrologi-

iset metrikoordinaatit. Nämä 

taistavat em. sterien yhteiskliyt• 

vesihallitukseenUNIVAC-tietokoneella 



8 

Veli Hyvärinen 

HYDROLOGISTEN AIKASARJOJEN EDUSTAVUUDESTA 

Kunkin vesistön valumaoloja on tapana kuvata sellaisilla tun
nusluvuilla kuin MQ, MHQ, MNQ, HQl/20 jne. Nämä tunnusluvut 
käsitetään - uskomuksenomaisesti - jonkinlaisiksi luonnonvaki
oiksi. Toisin sanoen uskotaan, että tunnusluvut eivät olennai
sesti riipu havaintojaksosta, jos vain havaintojakso on riittä
vän pitkä ja havainnot ovat kunnolla tehdyt. 

Kuvattu uskomus on pitkälle perusteltu (Vrt. esim. kuva 3). 
Vaikkakin hydrologisia prosesseja yllä pitävät ilmastolliset 
prosessit ovat stokastisia, niitä kuitenkin voidaan luonnehtia 
jakaumilla, joilla on säännölliset piirteensä. Tämä on kuiten
kin vain asian toinen puoli. Toinen on se, että sekä luonto 
itse että ihminen vaikuttavat vesistöihin ja hydrologisiin pro
sesseihin niin, että vaiuntaolot voivat - esimerkiksi valuma
aluetekijöiden muuttuessa - kehittyä aikaisemmasta poikkeavaan 
suuntaan. 

Koska otsikon aiheen perusteellinen kuvaaminen vaatisi likimain 
täydellisen hydrologian oppikirjan laatimisen, rajoitutaan t~ssä 
erääseen esimerkkitapaukseen. 

Kuvaan 1 on piirretty toistumisaikapaperille Siikajoen Lämsän
kosken kevätylivirtaamat vv. 1971-1981 suuruusjärjestykseen. 
Pistejoukon kautta piirrettävä suora leikkaa 20 a kohdan virtaa
malla 390 m3/s, ts. HQ 1/20 = 390 m5fs, mikä taas tarkoittaa 
sitä, että sen suuruisia tai sitä suurempia kevätyiivirtaamia 
toistuu tämän arvion mukaan keskimäärin kerran 20 vuodessa. 

Uljuan allasta suunniteltaessa oli 1960-luvulla päädytty siihen, 
että Lämsänkosken HQl/20 = 215 m3/s. Mistään luonnonvakioista 
ei näytä olevan tietoakaan. Missä on vikaJ 

Kuvat 2 ... 12 antavat yhdessä vastauksen dilemmaan. 

Kuvasta 2 nähdään, että luonnon ja ihmisen vaikutusten sek& ve
sistön välillä vallitsee monimutkainen syysuhdeverkko. Lähes 
mikä tahansa valuma-alueella tai vesistössä tehty toimi heijas
tuu vesistön virtaamassa. Ja näiden yläpuolella jyllää oikukas 
sää. 

Kuvista 3, 5 ja 6 nähdään, että ilmasto-olojen vaihtelun vaiku
tuksesta vesioloissa on pitempiä ja lyhempiä keskimääräistä kui
vempia tai märempiä kausia. Kuvasta 4 nähdään, että vuotuiset 
vaiuntakäyrät voivat eri ajanjaksoille olla hyvin}:in toisistaan 
poikkeavia. 

Mikä osuus sitten esim. Lentuan luusuan kevätylivirtaaman huo
mattavassa lisääntymisessä kaudella 1965-197S verrattuna aikai
sempaan kauteen on ilmaston vaikutusta, mikb~ ihmisen - t.1r,s!J 
tapauksessa ilmeisesti l§hinnti metsäojjen vaikutusta? 
Tähän kysymykseen vasta at kuvat ja 9: v!ityliviPtaarna li
sääntyy n. 0, 5 %, j O}HJ yhden prosentin, kun va 1 un1;1 -alueesta i
tetaan 1 %. Loppu on ilmaston - lurnisten taivien ~.ia sate.isten 
kev&iden vaikutusta. Koska Siikajoen latvnosnt ovat suhtee liscn 
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lähellä sekä Koivujärveä että Lentuaa, on kuvien 4,8 ja 9 pe-
rusteella pääteltävissä, ett L~msänkosken l 2 lisätinty-
misestä 1970-luvulla selittä~ ilmasto ja mets oj ukset yhteen
sä vähintään n. 30 %. 

Metsänhakkuut ja j uomissa suoritetut perkaukset ovat saatta
neet niin ik~än lisätä ylivirtaamaa; tässH ei niist~ vaikutuksis
ta ole esitettävissä arvioit . 

Koko ero 390 m3/s - 215 /s ei vie selity edell kuvatusta. 
Eron suuruuteen vaikuttavat ilmeisesti myös eräät metodiseikat. 

l. Toisturuisaikojen arvio inen vain n. l vuotta pitkästä ha
vaintosarjasta sisältää riskitekijöitä; Gumbelin toisturuis
aikapaperilla lyhyt havaintosarja johtaa helposti ylivirtaa
ma-arvojen yliarvioimiseen. 

2. Suunnitelmassa esiint l/20 vastaa melko hyvin käsikir-
jojen nomogrammiarvoja; arvo on tiettävfisti kuitenkin laskettu 
Länkelän havaintoarvoja hyväksi t~en. Suuren alueen ver-
tailuarvojen siirtäminen pjenemmälle alueelle johtaa helposti 
HQ-arvojen aliarvioimiseen. 

3. On huomattava, että 1960-luvulla ässä olleet havainnot 
ovat käsittäneet 1930- ja 1940-luvut, jotka olivat melkoisen 
kuivia. 

4. Vanhat Länkelän HQ-arvot ovat listiksi ilmenneet liian pienik
si, sillä purkautumisk~yrä on aikoinaan ekstrapoloitu näyttä
mään liian pieniä HQ-arvoja. 

5. Myös 1970-luvun HQ-arvot ovat osi tain tarkistamattomat. 

Kaikki kuvatussa tapauksessa vaikuttavat seikat ovat olleet 
omiaan lisäämään HQ 1/20 -arvojen eroa. 

Kuvasta 7 selvi , että vuosivirt en arvioiminen vertailuve-
sistöä käyttäen voi olla epävarmaa, jos vertailuvesistö on yli 
50 ... 100 km päässä tutkittavasta vesistöstä. Kuva 10 on esimerk
ki siitä miten kasarjoja voidaan havainnollistaa liukuvaa keski
arvoa käyttäen. Erityisen hyväksi on osoittautunut keskisesti 
painotetun liukuvan keskiarvon käyttö. Kuva 12 es täti säännös
telyn vaikutuksia Kymijoen ja lujoen virtaamien pysyvyyskäy-
riin. Ilmaston vaikutusta ei le st k~yrist2 suodatettu. 
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Kertau~seksi: 

Virtaamanvaihteluihin vaikuttavat Suomessa seuraavat geofysi
kaaliset seikat: 
- ilmasto: sadannan ja haihdunnan vaihtelu; jäUolot 
- geologia ja geomorfologia: 

+ maankohoaminen: vedenjakajien muuttuminen, valuma-alueiden 
alojen muuttuminen 

+ altaiden täyttyminen ja umpeenkasvu 
+ uomien deformoituminen 

Ihmisen vaikutuksesta virtaamaoloihin voidaan mainita: 
- suoraan ves1stö1h1n vaikuttavat toimet: 

+ järvien laskut ja kuivatukset 
+ perkaukset ja pengerrykset 
+ säännöstely, tekoaltaat 
+ veden johtaminen 
+ vesistöjen sedimentoituminen, rehevöityminen, umpeenkasvu 

- valuma-alueisiin (valuntaan) vaikuttavat toimet: 
+metsätalous (ojitus, hakkuut, lannoitus) 
+ maatalous (pellonraivaus, ojitus, lannoitus, kastelu) 
+ rakentaminen (tiet, taajamat) 
+ teollisuus, asutus: pöly, savu 
+ harjujen hävittämine'n 

Muistettavaksi: 

Vesirakentamisen suunnittelussa on otettava varteen seuraavat 
riskitekijät (Scultzin, Dyckin ja Klungen mukaan): 

1. Luonnon riski: Virtaaman synnyttävät prosessit ovat stokasti
sia~ ts. mikä tahansa HQ voidaan ylittää. 

2. Stokastinen riski: rakenteen suunniteltuna käyttöaikana voi 
esiintyä satunnainen määrä kriittisi~ tilanteita. 

3. Tilastollinen riski: havaintotiedoissa esiintyvä otantavirhe. 

4. Mallin epävarmuus: seurausta hydrologisten prosessien vailli
naisesta ymmärtämisestä ja matemaattisen formuloinnin epätäy
dellisyydestä. 
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Sli"kojoki,Lämsänkoski..., U!Jua 
1971-1981 

0 

0 

Kuva 1. Siikajoen Lämsänkosken y ja kakJi arviota HQ l/20:ksi: 
Uljuan allasta suunniteltaessa ehty = 215 m3/s ja 
Gumbelin paperilla 1971-1981 havainnoista ekstrapo1oitu = 390 m3/s. 

ATMOSFÄÄRI 

HYDROSFÄ.ÄRI 

Geologia 
. .Q~o_ID.iJI{<l,l_O~~ .. 

r 

Hydrologia Ihmisen 
vaikutus ..,... _ _....., ___ _ 

Sadanta -7 Vedenkorkeus ~ Järvien 

Haih;unta ~-;; Virta;a ~~~ säänn:stely 

Maankohoami- Valuma- u. Veden Tekojärvet 
nen ~~ aluetekijät 17 virtaus- 'if----11 

-------X X kenttt ~ .....__--~-: __ _. 

EJaaperä ..---V-eo-i-st-ö-je-n~~EJiinetase A[ Uomatyöt 1 
t /.' hydroerafia"{ 4 ! 

Denut~atio 1 Veden lfunpti- .J [ O,ii.tus 
Eroosio r- tila ,. Hakkuut 

Jääolot 

~~------~-----------------------------------------Jl 

....__B_ro_s_F_· A_· ÄR_r _________ __.l~f r,r Tos FÄÄR r 

Kuva 2. Kaavi vesistön hydrologi~an vaikuttavista tPkijöistU. 
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14~65 KALKKI NEN, YLÄ ENNEN :SÄÄNr()STElY 79,00 
SÄÄNNÖSTELYÄ 1 m+NN 

1 
1 

~-------++-----------~~--~~--~--------~·----------~78,~ 

~--------------------------~----------~--------~nro 

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1900 

Kuva 3. Päijänteen vedenkorkeuden vuosikeskiarvot 1879-1981 . 

.SS:J7 Oulujoki, LenluQ 
F• 2065 kmR 

La 12.!J ~. 

I!JJI-1360 -- l'O% 
--50-J. 
--20·1. 

196S·IS7S ~ 80 ~. 

=iz~: 

0~--------~~----------~--------------------------~ 

Kuva 4. Oulujoen Lentuan virtaaman prosenttikäyriti vuosijaksoilJ '1 

1911-1960 ja 1965-1975. 



1 

7001850 1860 1870 1880 1890 

ml 
1960 1970 

1 

2 

18 

16 

3 

1 VUOKSJ 
Imatra 

61265km2 19.9°/o 

2 KYMIJOKI 4 
Äyskoski 
F = 2160 km2 L = 18.0o/o 

3 KARJAANJOKI 
Peltokoski 
F::1925 km2 L=12.5°/o 5 

4 KYRÖNJOKI 
Skotila 
F= l. 805 km2 0.9'% 

5 OULUJOKI 70 

Rehjänselkä 6 
7535 km2 L=11.7.o/o 

6 KEMIJOKI 
Isohaara 
F= 50900km2 2.9 °/o 

7 PAATSJOKI 7 
Saukkoniva 
F=5250 km2 L= 4.1 °/o 

1960 1970 

Kuva 5. Vuosikeskivirtaarnan 1 liukuvia keskiarvoja. 
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Kuva 9. Kevätylivirtaaman muutos keskimäärin vv. 1966-1977 
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Kuva 10. Konnus + Karvion vuotuisen ylivirtaaman liukuvia 5 vuoden keskiarvoja 
1863-1981. Sekä aritmeettinen että painotettu keskiarvo. 
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ESKO KUUSISTO 

Hydrologian toimiston tehtäväken
tässä havaintojen keruulla, käsittelyllä 
ja taltioinnilla on keskeinen merkitys. 
Ennen kuin yksittäinen havainto on 
siirtynyt jokiuomasta tai järvenran
nasta magneettinauhalle, se on ollut 
alttiina monille erilaisille virhelähteil
le. Näin ollen tuon nauhalla olevan 
arvon oikeellisuuteen ei voida sokeas
ti luottaa. On perusteltua kysyä: kuin
ka tarkkoja ja luotettavia vedenkor
keus- ja virtaama-aineistot ovat? 

Kansainväliseen hydrologiseen oh
jelmaan liittyen on perustettu pohjois
mainen työryhmä, jonka aiheena on 
hydrologisten aineistojen käsittely ja 
virheanalysointi. Työryhmän jäsenillä 
on samalla ollut mielenkiintoinen ti
laisuus vertailla kokemuksiaan eri vir
hetyyppien merkityksestä ja niiden 
eliminointimahdollisuukslsta. 

Havaintojen teko- ja käsittelypro
sessit eivät olennaisesti poikkea 
eri Pohjoismaissa. Myös virhelähteet 
ovat siten samankaltaiset. Havainto
jen käsittelyn automatiso.innissa Ruot
si on multa jonkin verran edellä -
niinpä limnigrammit luetaan siellä var
sin näppärällä käyränlukulaitteella. 
Ruotsissa ja Norjassa useat limnigrafit 
toimivat kahden viikon tai kuukauden 
kierrolia varsinkin syrjäisillä asemilla. 
Tanskalaisilla on erityisongelmia uo
mien muuttuvien poikkileikkausten ja 
kasvillisuuspadotuksen takia, ja siellä 
joudutaan tekemään virtaamamittauk
sia huomattavasti useammin kuin 
muissa Pohjoismaissa. Onneksi Tans
kanmaa on niin pieni, että sama retki
kunta ehtii tehdä monta mittausta päi
vässä. 

Tärkeimmät virhelähteet 

hydrologisen tie
doston virheluetteloa ei tässä ole syy
tä esittää. Käytännössä virheet voi
daan jaotella eslm. seuraavasti: 
1 . Havaitsijasta johtuvat virheet 
2. Laitevirheet 

ESKQ KUUSISTO, FL 
Vesihallitus 
Hydrologian toimisto 

3. Aineiston käsittelyssä C!\Jintu\IJ!\t 

heet 
4. Luor.mon tai ihmistaimien ................ .... 

mat virheet 
5. Havaintojen eoc:uavoeHP<:::IJ\/rtt=~•~t~ 

heutuvat 
Useimpien 

virheiden syynä 
teiden tuntemus 
Laitevirheet ovat joskus varsin vaikeita 
ja niitä ei myöskään aina erot
tamaan havaitsijoiden tekemistä vir
heistä . Aineiston käsittelyvirhe voi ol
la esim. väärän nollapisteen 
lävistysvirhe. Merkittävimmät '"''"n"''"''' 
aiheuttamat virheet ovat 
sen sekä määräävän poiKK.IIeiKK.auKsE:m 
muuttumisen vaikutus 
käyrään. 
teen on luettavissa puuttuvien 
tojen ohella mm. liian 
siin perustuva purkautumiskäyrä. 

Mitään mainituista virhelähteistä ei 
voida kokonaan eliminoida. Paras 
Ios saavutetaan silloin, kun jaetaan re
surssit virhelähteiden suhteellisen 
merkityksen mukaisesti. Tämä taasen 
on mahdollista vain silloin, 
riittävän hyvin selvillä kunkin virhetyy
pin yleisyydestä ja ominaisuuksista. 

Havansijat 

Tarina kertoo pienen maalaispitäjän 
Iukkarista, jonka havaintovihkoon mer
kitty vedenkorkeus poikkesi puoli met
riä todellisesta. Ilmeisesti mies soitteli 
url<ujakin vain puolen oktaavin tark
kuudella, koska tyytyi ihmettelemään: 
"Onko se niin tarkkaa?" 

Jos jollakin yrityksellä on tuhat osa
aikaista työntekijää, mahtunee jouk
koon jo monenlaisia kellonsoittajia. 
Valtaosa hydrologian toimiston havait
sijoista on kuitenkin keskimääräistä 
tunnollisempia mm. sen takia, että 
useilla on omakohtaista kiinnostusta 
havainnoimaansa ilmiöön. Lisäksi 
sekä kenttäretkikunnilla että havainto

käsittelijöillä on vuosi
kymmenien kokemus, ja suuri osa il
meisista virheistä saadaan välittömästi 
paistettua. 

Useimmilla havaitsijoilla on kuiten
kin inhimillisiä tottumuksia, joilla voi 
olla merkitystä tulosten luotettavuu
teen. Eräs tällainen on asteikkoluke
man viimeisen numeron "pyöristämi
nen". Kuvassa 1 on esitetty 10 havait
sijan yhden vuoden havainnoista las
ketut viimeisen numeron frei<venssija
kaumat. Havaintopaikat on valittu sa-

Kuva 1. Yhden vuoden oällvlttäish:an vedenkorkeuslukemien viimeisten numeroi-
den frekvensslt 10 havaitsijan otoksessa. 

ta ous 



tunnaisesti. Jos vedenkorkeus ei py
syttele pitkään muuttumattomana, voi
taisiin olettaa kaikkia numeroita esiin
tyvän yhtä paljon. Näin ei kuitenkaan 
X2-testin mukaan ole asianlaita: 
ainoastaan asteikon 4:77a lukemat 
eivät 99% merkitsevyystasolla poikkea 
tasaisesta jakaumasta. Pyöristys paril
lisiin lukemiin näyttää melko yleiseltä; 
varsinkin numeroiden 1 ja 9 frekvensslt 
ovat pienentyneet nollan kustannuk
sella. 

Purkautumlskäyrät 

Purkautumiskäyrien tarkkuutta on 
melko vaikea arvioida. Lähinnä mit
tausten määrään ja käyrälle osuuvuu
teen perustuen tehtiin pääosalle hyd
rologian toimiston purkautumiskäyriä 
seuraava subjektiivinen luokittelu: 

Luokka Käyrä (kpl) 
1 19 
2 
3 
4 
5 
6 

45 
39 
47 
29 
21 

Luokkien 1 ... 3 käyrillä todellisen ja 
olemassaolevan käyrän pisteiden kes
kipoikkeama on ehkä 1 ... 5%, luokan 
4 käyrillä 5-10%, luokassa 5 noin 
10-15% ja luokassa 6 yli 15%. 

Purkautumiskäyriä voidaan tarkem
min arvioida esim. sillä perusteella, 
kuinka usein joudutaan lukemaan 
virtaama käyrän ekstrapoloiduilta osil
ta. Tätä tutkittiin 100 käyrän aineis
tosta. 

Suurin käyräitä luettu ylivirtaama oli 
keskimäärin 34 suurinta mitattua 
virtaamaa suurempi. Näiden prosentti
lukujen frekvenssijakauma on esitetty 
kuvassa 2. Yli 50 tämä erotus oli 23 
asemalla, alle 10% se oli 13 asemal
la. 

Virtaama ylitti suurimman mitatun 
virtaaman keskimäärin 5,3 päivänä vuo
dessa. Harvoin poikkeuksin suurim
mat ylityspäivien lukumäärät esiintyi
vät suurehkojen järvien luusuoissa, 
joissa ekstrapolointivirhe ei liene ko
vin suuri. Ylityspäivien lukumäärän 
frekvenssijakauma on esitetty kuvassa 
3. 

Alivirtaamille vastaava analyysi on 
hieman mutkikkaampi: huomattava 
osa mittauksista on tehty talviaikana, 
jolloin saatu piste ei jääpeitteisillä vir
taama-asemilla voi osua purkautumis
käyrälle. Jos kaikki mittaukset kuiten
kin otetaan huomioon, on keskimää
räinen mitattu alivaluma 1,18 lls km 2

; 

vastaavasti keskimääräinen alivaluma 
on tämän aineiston asemilla 0,84 II s 
km 2

• Yhteensä 26 asemalla pienin mi-

l 

tattu valuma on yli kaksinkertainen 
alivalumaan verrattuna. Prosentuaali
nen tai suhteellinen vertailu on kuiten
kin jossain määrin harhaanjohtava, 
koska eräillä asemilla alivaluma on hy
vin lähellä nollaa. 

:o 
1... 
:0 
:o 
E 
:::1 

..X 

.3 

Virtaama oli pienintä mitattua vir-

15 

taamaa pienempi keskimäärin 7,3 päi
vänä vuodessa (Kuva 4). Samoin kuin 
ylivirtaamilla, suurimmat alituspäivien 
lukumäärät esiintyivät asemilla, joiden 
purkautumiskäyrän voi olettaa ekstra
poloidullakin osalla melko "hyvinkäyt
täytyväksi". 
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Ylivirtaoman jo suurimman mitotun virtaoman erotus 

Kuva 2. Yllvlrtaaman ja suurimman mitatun vlrtaaman erotuksen frekvenssi
jakauma. Otos käsittää noin puolet hydrologlan toimiston purkautumlskäyristä. 
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Päivien lukumaärci 

Ku'fa 3, Niiden päivien vuotuisen lukumäärän frekvenssijakauma, jolloin virtaa
ma ylittää suurimman mitatun virtaaman. Otos sama kuin kuvassa 2. 
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Päivien lukumäärä 

Kuva 4. Nlld-n pilvien vuotuisen lukumäärän frekvenssljakauma, jolloin virtaa
me aUttaa pienimmän mltatun vlrtaaman. Otos sama kuin kuvassa 2. 
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'kOva 6 .. Yhden tutntin ved.et"'korkeusmuutokaen aiheuttaman vlrtaamanmuutok· 
aen frak.tnatljllkauma kasklall .. Ja allvlrtaamllle. 

Vedenkorkeuden luk:erraat<arkkUil.!dEm 
vaikutus 

Vaikka olisi täy-
sin tarkka, syntyy tietty virhe siitä, 
että jatkuva vedenkorkeusmuuttuja 
luetaan diskreetisti yhden sentin tark
kuudella. Mitä enemmän yhden sentin 
vedenkorkeusmuutos vaikuttaa virtaa
maan, sitä suurempi on tästä diskre
toinnista aiheutuva 

Prosentuaalinen virtaamanmuutos 
yhden sentin vedenkorkeusmuutosta 
kohti on suurin pienillä vedenkorkeuk
silla. Kuvassa 5 on esitetty tämän 
muutoksen frekvenssijakauma keski
ali- ja alivirtaamille em. aineiston ha
vaintopaikoilla. Keskimäärin muuttaa 
yhden sentin vedenkorkeusmuutos vir
taamaa 5,3 °/o keskialivirtaaman ja 
7,5 alivirtaaman kohdalla. Valtaosa 
asemista on sellaisia, että molemmis
sa tapauksissa muutokset ovat alle 
10 . Allvirtaamien osalta on 5 ase
maa, joilla muutos on suurempi kuin 
20 Lisäksi on toistakymmentä 
asemaa, joiden alivirtaamat ovat kor
jattuja talviarvoja ja niin pieniä, että 
ne jäävät purkautumistaulukon ulko
puolelle. Nämä tapaukset on jätetty 
vertailusta pois. · 

Aikasarjojen homogeenisuus 
Joskus aikasarjan tietyssä tunnus

luvussa - esim. keski~ tai alivirtaa-
massa -- Ilmeinen trendi, 
ka aiheuttaa ja 
vääristää aikasarjasta tehtäviä tilasto
analyysejä. Tällainen trendi voi olla 
säännöstelyn, ojituksen tai muiden 
ihmistaimien sekä myös luonnonolo
jen muutosten aiheuttama. Joskus 
kuiteni<in voidaan todeta tällaisen 
trendin johtuvan systemaattisesti 
muuttuvasta virheestä. Tämä virhe voi 
olla esim. määräävän poikkileikkauk
sen tai asteikon nollapisteen muuttu
minen. 

Yksinkertainen ja tehokas menetel
mä tutkia aikasarjan epähomogeeni
suutta on double mass-analyysi. Se 
voidaan tehdä esim. siten, että sum
mataan kahden aseman havaintosarjo
jen tiettyä tunnuslukua tietystä ajan
kohdasta lähtien ja lasketaan näiden 
summien suhde. Näin on menetelty 
kuvassa 6, jossa on esitetty vuotuis
ten aii- ylivalumien double 
mass-analyysi kuudelle Pohjanmaan 

maan jokien virtaamien määrittäminen 
on tavallista ja virheitä 
sekä epähomogeenlsuutta ·voi odottaa 

tavallista enemmän. 
Kukin asemapari sijaitsee samassa 

vesistössä, joten summien suhteen 
merkittävä polkl<eaminen vakioarvosta 
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Kuva 6. Keski-, yli- ja alivalumien double mass-an~lyysi eräille Pohjanmaan jokien havaintosarjoille jaksolla 1931-70. 

viittaa jomman kumman. aikasarjan 
ao. tunnusluvun epähomogeenisuu
teen. Mitä lähempänä asemat ovat toi
siaan, sitä ilmeisemmin tämä epäho
mogeenisuus johtuu systemaattisesta 
virheestä. Yleensä double mass -ana
lyysi vaatii vähintään 30 vuoden ha
vainnot: tässä tutkimuksessa tarkaste
lujaksona on ollut 1931-70. 

Kahden ensimmäisen parin kolme 
asemaa ovat kail<ki Kalajoessa, vertai
luasamaksi valittu Hihnalankoski alim
pana ja Haapajärven luusua ylimpänä. 
Parin 1 kaskivalumien summien suhde 
on lievästi kasvava, samoin ylivalu
mien. Molemmissa ilmenee lievä epä
homogeenisuus 1930-luvun loppupuo
lella. Parissa 2 ylivalumien osalta ku
vaaja on lähes kauttaaltaan laskeva, 
kesl<ivalumilla sen sijaan lasku alkaa 
vasta 1940-luvun puolivälissä. 

Pareissa 1 ja 2 alivalumien osalta ti
lanne on e·rikoinen. Ylimmän ja alim
man aseman alivalumien summien 
suhde laskee, mutta keskimmäisen ja 
alimman nousee. Syynä tähän saattaa 
olla matalan ja pitkän Raudaskosken 
ruohottumisesta johtuva purkautumis
käyrän alapään muuttuminen. Tämä 
muutos on niin hidas, että normaali 

seuranta ei sitä paljasta. 
Vanhat arkistot kertovat, että Hihna

lankosken purkautumiskäyrä on vaih
dettu vuonna 1937. Tämä aiheuttanee 
nimenomaan kaskivalumien summien 
suhteiden muutokset pareissa 1 ja 2. 
Todennäköisesti uusi käyrä on vanhaa 
parempi - ainakin kuvaajan suunta 
tämän ajankohdan jälkeen vaikuttaa 
keskivaluman alueellista jakaumaa pa
remmin vastaavalta. 

Parin 3 asemat ovat Lestijoessa; mi
tään ilmeistä epähomogeenisuutta ei 
ole. Parin 4 Lapuanjoen asemissa il
menee selvä, kasvava suuntaus kaikis
sa kolmessa kuvaajassa. Se on alkanut 
vuosina 1935-37. Tämä suuntaus tun
tuu erityisen merkittäväitä sen tähden, 
että asemat ovat hyvin lähellä toisiaan 
(Kepon valuma-alue 3 955 km 2

, Pappi
lankarin 3 690 km 2

). 

Parin 5 asemat ovat myös Lapuan
joessa. Koska varsinkin keski- ja yliva.
lumien osalta kuvaajat ovat lähes 
vaakasuorat, on edellisen parin 
asemista ilmeisesti Keppo epähomo
geenisempi. 

Viimeisessä Kyrönjoen asemaparis
sa säännöstely ilmeisesti aiheuttaa yli
valumien summien suhteen selvän 

laskun. Alivalumien osalta kuvaaja aal
toilee melkoisesti - myös tähän sään
nöstelyllä lienee osuutta. 

Merkitsevyystestaukset double 
mass -analyysille ovat melko mutkik
kaat, ja tässä työssä niitä ei ole tehty. 
Valtakunnallinen asemien vertailu tällä 
menetelmällä on käynnissä Ruotsissa, 
ja vastaavan vertailun tekemistä meil
läkin kannattaisi harkita. 

Päätelmiä 

Yksityiskohtainen luotettavuusrajo
jen esittäminen eri asemien havainto
tuloksille tai niistä lasketuille tunnus
luvuille ei liene tulevaisuudessakaan 
mahdollista. Tilastomatematiikan tar
joamln apuneuvoin voidaan kuitenkin 
tehokkaasti täydentää havaintojen kä
sittelijöille vuosien mittaan kertynyttä 
kokemusta eri virhelähteiden arvioin
nissa. Havaintosarjojen pidetessä 
mahdollisuudet ~ntistä täydellisem
pien ja luotettavampien virheanalyy
sien tekemiseen paranevat. Toisaalta 
kaivattaisiin lyhytaikaisia seuranta- ja 
vertailututkimuksia, joilla eräiden vir
hetyyppien merkitys koko havainto
aineistossa saataisiin paremmin sel
ville. 



ESKO KUUSISTO 
RAIJA LEPPÄJÄRVI 

Eräs hydrologisen tutkimuksen kes
keisiä osa-alueita on ~ärlarvojen analy
sointi. Vesien käyttäjät ja vesiraken
teiden mltolttajat joutuvat laatimaan 
suu.nrttelmansa niin, että ääritilanteet 
'kyetään hoitamaan joustavasti. Tilas
tomatemaattiselta kannalta käyttäjien 
kiinnostus ääriarvoihin on kiusallista: 
keskiarvon tuntumassa liikuttaessa tul
ta.lslin toimeen paljon ykslnkertalsem
mllla menetelmillä ja tuloksetkln olisi
vat. luotettavampia. Aärl~rvotutklmus 
on kuitenkin mielenkiintoinen haaste 
bydrologlalle. Se onkin Innoittanut 
aran tutkijoita tuhansiin artlkkelelhln, 
vättteislln ja vas.tavättteislln viime vuo
sikymmeninä. 

·Mielenkiintoisimpia hydrologisia ää
rltilantelta ovat tulvat. Tulviln liittyy 
suuria taloudellisia riskejä ja tulvien 
tqrjunta on vesistörakentamisen kes
keisiä tehtäviä. Valitettavasti tutkijan 
lähtökohta o'n hieman epämääräinen: 
mikä on tulva ja mitä tulvan ominal
•~uksla kannattaisi lähteä tarkastele
maan? 

Vesirakenteiden mltoituksessa klln
nost~vtmpana tulvan ominaisuutena 
pidetään suurinta hetkelltstä virtaa
IT!aa. Hydrologiset vuosikirjat Ilmoitta
vat HQ-sarakkeessaan tämän suur~en. 
Itse ~slassa useimmissa havaintosar
joiSsa kyse on kuitenkin suurimmasta 
aamulla klo 8 esilntyneestä virtaamas
ta. Lopulssa sarjoissa HQ-arvo Ilmoit
taa vuoden suurimman vuorokautlsen 
ke$klvlrtaaman. Mitä suurempi ja jär
vekkäämpi vesistöalue on, sitä lähem
pänä nämä HQ-variaatiot ovat toisiaan 
jf;l. myös suurinta hetkellistä vlrtaamaa. 

Ylivirtaamieli tolstuvuutta on meillä 
tutkittu tavallisimmin grc;~.afisesti ns. 
Gumbelin paperia käyttäen. "Hyvin
käy,ttäytyvät'; ylivirtaamat noudattavat 
tällä paperilla suoraa, jolta harvinais
ten tapahtumien suuruus voidaan arvi
oida. Vaikkei suoraa syntyisikään -

ESKO KUUSISTO, FL 
RAIJA LEPPÄJÄRVI, FK 
Vesihallitus 
Hydrolggian toimisto 
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jolloin havainnot eivät siis noudata 
Gumbelin jakaumaa - on graafista 
estlmolntia käytetty piirtämällä "sopi
vantuntuinen" käyrä havalntopisteis
töön. Hyvärinen (1977) on 
yli 60 havaintosarjan ylivirtaamat Gum
belln papereilla esltettylnä. Tässä 
kaisusaa pisteiden kautta ei ole sovitet
tu suoraa tai käyrää, vaan sen muodon 
päättäminen on jätetty käyttäjälle. 

Gumbelin jakauma tunnetaan mas
totieteessä paremmin 1 äärlarvo
jakaumana tai kaksoiseksponentiaall
jakaumana. Sen matemaattinen käsit
tely on hankalahkoa, joten todennäköi
syyspaperin käytöllä saavutetaan sekä 
ajansäästöä että havainnollisuuua. 
Sen sijaan graafisessa menetelmässä 
ei voida välttää subjektiivisia kannan
ottoja, joita konservatiiviset tllastotie
tellijät saattaisivat kavahtaa suuresti
kin. 

Gumbelin jakauman ohella ylivirtaa
mien analysoinnlssa ei meillä ole juuri 
multa jakaumla Sen 
monlas11 mala&a Gumbel on 
sllnl auuresaa jakaumlen 
jota tulva-analyyseissä on sovellettu: 

iognormaalinen jakauma (kaksi- ja 
kolmlparametrinen) 
gammajakauma (kaksi- ja 

tyypin 1 ääriarvojakauma CGtJmt:>eD 
tyypin 111 ääriarvojakauma (Hazen) 
Pearsonin jakaumat (lähinnä tyyppi 
111) 
logarltmiset Pearsonin 
(lähinnä tyyppi 
beetajakauma 

- Poissonin jakauma 

Eräissä tutkimuksissa on verrattu lä
hes kymmenen eri jakauman sovlttu
vuutta samoihin havalntoainelstoihin. 
Useimmiten vertalltavina on kuitenkin 
ollut suosituinta jakaumaa. 

Saadut tuloksf:lt ovat olleet jossain 
määrin ristiriitaisia. vertailus
sa kunnostautunut jakauma on voinut 
osoittautua heikommaksi toisessa ver
tailussa. Syytä tähän ei ole helppo 
löytää - sitä voidaan etsiä lähinnä li
masto-oloista tai valuma-alueen fyslo
graflslsta tekijöistä. 

Hv1tlroloe~llln toimiston vertailututkimus 

Kokemuksen kartuttamiseksi hydro
logian toimistossa on tehty tutkimus, 
jossa verrattiin kolmea ylivirtaamille 
paljon käytettyä jakaumaa: 
1 . Gumbelin jakauma 
2. Kaksiparametrinen lognormaalinen 

jakauma 
3. Kaksiparametrinen gammajakauma 

Tutklmusaineistoksi valittiin 38 vuo
tuista ylivlrtaamahavaintosarjaa eri 
puolilta Suomea (kuva 1 ). Asemat 
edustavat erilaisia hydrologisia oloja 
- valuma-alueiden alat vaihtelevat vä
lillä 160-29450 km 2 ja järvisyydet vä
lillä 0,0-26,4% Keskimääräinen ha
vaintosarjan pituus on 52 a; kahta poik
keusta lukuunottamatta. havaintovuo
sia on vähintään 30. 

Jakaumien sovittamisen peruaedel
lytyksenä on, että havainnot ovat riip
pumattomia ja peräisin samasta perua
joukosta. Näistä ensinmainittu ehto 
on Suomen oloissa riittävän hyvin täy
tetty, joskin ylivuotinen varastoltuml· 
nen sitä hieman rik
koo. Sen sijaan jälkimmäinen ehto 
antaa aiheen lähempään tarkasteluun. 

Suurin osa vuotuisista ylivirtaamista 
on Suomessa lumen sulamisen aiheut
tamia. Rajuimmat tulvat esiintyvät 
yleensä rintamasateitten sattuessa su
iamisaikana lumisana keväänä. Pie
nehköillä, vähäjärvisillä alueilla kesäi
set ukkoakuurot saattavat olla vuotui
sen yllvirtaaman aiheuttajia. Syyssa
teet voivat joinakin vuosina olla niin 
pitkäaikaisia ja rajuja, että syysylivir
taama ylittää kevätylivirtaaman. 

Tämän tutkimuksen havaintosarjois
sa (maalis-kesä
kuu) osuus vuotuisista ylivirtaamista 
vaihteli välillä 70-1 00%. Eräillä Kes
ki-Suomenkin valuma-alueilla se oli yli 
90% ja Pohjois-Suomessa säännölli
sesti 95--1 00%. 

Jakautumien sovittamisen kannalta 
olisi oleeilista tietää, voidaanko sula
misen ja sateen aiheuttamia tulvia pi
tää samasta peruajoukosta peräisin 
olevina. Tämän luotettava testaaminen 
havalntosarjakohtaisestl ei ole mahdol
lista sateen aiheuttamien tulvien vä-

Vesitalous 2/1979 



Jakaumlen parametrit ja tunnusluvut 
Sovltettavien jakaumlen tuntematto

mat parametrit estimoitiin havaintosar
joista maximum likelihood menetel
mällä. Tilastotieteellisesti tätä esti
mointimenetelmää voidaan pitää tar
kimpana, joskin se on huomattavasti 
työläämpi kuin momentti- tai graafinen 
menetelmä. Gumbelin jakaumalla se 
johtaa iteratiiviseen ratkaisuun (Kite, 
1977) ja edellyttää tietokoneen käyt
töä. Myös lognormaalisen ja gamma
jakauman parametrit määritettiin tieto
koneella. 

Kun jakauman parametrit on esti
moitu, voidaan niiden tunnusluvut las
kea (esim. Kite, 1977). Vertailua varten 
laskettiin myös suoraan havaintosar
joista yllvirtaamien kesklarvot, keski
hajonnat, vaihtelukertoimet ja vinous-

.. - kertoimet. 

Kuva 1. Tutkimuksessa käytetyt vlrtaamahavaintopalkat. 

hyyden takia. Muutamille sarjollle tes
taus on kuitenkin mielekäs ja niille se 
on tehty (Mann-Whitneyn testlllä). 
Tulokset eivät anna ainetta epäillä pe
rusjoukon "kahtiajakautumista". 

Toisen homogeenlsuuteen liittyvän 
ongelman muodostavat aikasarjan ku
luessa vesistössä tapahtuneet muu
tokset. Ovatko havaintosarjan alku
puolen arvot peräisin eri jakaumasta 
kuin loppupuolen? Onko esim. Sään
nöstely tai suo-ojitus muuttanut mer
kitsevästi ylivirtaamia? 

VesltaJou• 2/1979 

tiliä. Tätä testiä sovellettiin 10 havain
topalkkaan, joissa oli aihetta epäillä 
tapahtuneen muutoksia. Havaintosarja 
jaettiin kahteen yhtä pitkään osaan, 
joita verrattiin. Testi ei osoittanut yh
tään havaintosarjaa epähomogeenlsek
si 95% merkitsevyystasolla. Lähim
mäksi kriittistä arvoa nousi Lapuan
joen Pappilankarin havaintosarjasta 
laskettu testisuure. 

Havaintosarjan homogeenisuus ajan 
suhteen on helppo tutkia eslm. t-tes-

Eri jakaumiin perustuvat keskiylivir
taamat poikkesivat suoraan havainto
sarjoista määritetylstä yleensä vähem
män kuin 1%. Gammajakaumalte ne 
olivat melkein kaikilla havaintopalkoil
la pienimmät ja lähes samat kuin ha
vaintosarjoista määritetyt arvot. Gum
belin jakauman keskiarvot olivat taval
lisesti suurimmat. 

Pienimmät ylivirtaamien keskihajon
nat saatiin gammajakaumalle kolmea 
havaintopaikkaa lukuunottamatta. 
Gammajakauman kesklhajonnat olivat 
yleensä myös lähimpänä havaintosar
joista laskettuja arvoja; eniten niistä 
poikkesivat Gumbelin jakauman arvot. 

Vaihtelu- ja vinouskertoimien vertai
lu havaintosarjoista määritettyihin ar
voihin johti samaan vastaavuusjärjes
tykseen kuin keskiarvojen ja kesklha
jontojen vertailu. Kolmogorov-Smlr
nov testillä tutkittiin eri jakaumien ker
tymäfunktloiden ja empiiristen kerty
mäfunktioiden yhteensopivuutta. Ha
vaintojen pisteytys empilrisiä kertymä
funktioita määritettäessä perustui lau-
sekkeeseen 

Fn 
m 

= n +1 

missä Fn (Xm) =arvoa Xm vastaavat 
kertymäfunktlon arvo 

n =havaintojen lukum. 

m =havainnon järjestys-
luku nousevassa 
suuruusjärjestykses
sä 

Testitulokset osoittivat, että 95% 
merkitsevyystasolla jokainen kolmesta 
jakaumasta sovittu! kaikkiin 38 aineis
toon. Paras yhteensopivuus saavutet
tiin gammajakaumalla 24 aineistossa, 
lognormaalisella jakaumalla 7 ja Gum
belln jakaumalla 7 aineistossa. 



Jos havaintosarjat jaetaan ryhmiin 
sen perusteella, mikä jakauma sovittui 
parhaiten, saadaan näille ryhmille seu
raavat ominaisuudet: 

ni!l:lt.c.\/t.c.t••'t Kurenkosken ylivirtaa
mat sekä aineistoon sovitetut verratta
vien jakaumien kertymäfunktiot. Välillä 
10% :s F(x) :s 80% sovittuvat koi-

Paras jakauma Keskiylivaluma (1/ s km 2) 
ala 

gamma 
lognormaalinen 
Gumbel 

49.7 
71.4 
68.1 

Gammajakauma tuntuisi sopivan 
parhaiten erityisesti runsasjärvisille 
alueille. Sen sijaan alueen koko ei vai
kuta lainkaan ja keskiylivalumallakin 
on merkitystä vain välillisesti - järvi
vealatölssä se on pienempi. 

Kuvassa 2 on esimerkkinä esitetty 
normaalijakauman todennäkölsyyspa-

861 
6915 

me jakaumaa hyvin ja kertymäfunktiot 
ovat myös lähellä toisiaan. '"''''""'"'"T" 

Ia kertymäfunktion arvoilla gamma
jakauma nousee jyrkimmin 
ten tiettyä tolstumlsalkaa 
yllvirtaamalle pienimmän estlmaatln. 

Kertymäfunktlolden kulku kuvassa 2 
on koko tutklmusalnelstol!e melko tyy-

Taulukko 1. Kerran 20 vuodessa toistuvan ylivlrtaaman estimaam kolmeen 
maan perustuen eri havalntopaikollla. 

Kerran 20 vuodessa toistuva 

Havaintopalkan Gumbelln Lognorm. 

4:6 230 
4:24a 182 179 
4:37 587 560 
4:8087 590 570 
14:9 66 65 
14:17 120 120 
14:25 12.5 12.4 
14:29 68 61 
14:50 76 76 
14:57 40 39 
16:1a 54 53 
19:3 110 109 
21:17 240 240 
28:3 91 92 
35:33b 224 21 
35:47 24 
35:52 14.9 14.7 
35:94 366 366 360 
35:98 32 31 
42:10 466 454 
44:5 289 287 
51:2 10.5 10.0 
53:2a 145 142 
53:8 422 412 
54:4 369 368 
57:7 710 71 
59:13 41 41 
59:19 240 235 
59:21a 58 63 58 
59:35 815 802 
60:4 655 655 
61:19 1295 1249 
63:2 339 326 
65:17 1265 1195 
65:37 1560 1535 
67:8 1360 1320 
67:22 3180 3071 3027 
71:8 490 480 465 
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Kuva 2. Multlanjärven Kurenkosken ylivirtaamat jaksolla 
1931-75 sekä aineistoon sovltetut kolmen jakauman ker
tymäfunktlot. 

Kuva 3. Vanajaveden Kuokkalankosken yilvlrtaaman kuusi 
Gumbelln jakaumaa - viisi graaflsestl (ohuet viivat) ja 
yksi maxlmum llkellhood menetelmällä (paksu viiva) miii· 
rltetty. 

najaveden Kuokkalankosken havainto
sarjassa (kuva 3). Gumbelln jakau
maan perustuva, maximum llkellhood, 
menetelmällä saatu kerran 20 vuodes
sa toistuva yllvlrtaama on 224 m3 /s. 
Graafiset estimaatlt vastaavalle suu
realle vaihtelevat välillä 175-200 m3

/ s. 
Sadan vuoden toistumlsajalla ero on 
vielä huomattavampi. 

Mikä on Kuokkalankosken harvinais
ten ylivirtaamien oikea estlmointitapa? 
Kolmogorov-Smirnov testi kertoo tie
tokoneella määritetyn Gumbelin jakau
man sovittuvan riittävän hyvin havain
toaineistoon. Kuitenkin vaikuttaisi sil
tä, että siitä alaspäin poikkeutuvat 
graafiset estimaatit olisivat tässä ta
pauksessa lähempänä todellisuutta. 
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VIRTAAMANMITTAUSPAIKALLE JA VIRTAAMA-ASEMALLE ASETETTAVIA 
VAATIMUKSIA 

Yleistä 

Virtaamalla tarkoitetaan vesistön poikkileikkauksen läpi aikayksi
kössä kulkuvaa veden määrää. Virtaama voidaan määritt&ä suoranai
silla mittauksilla tai välillisesti purkautumiskäyrästä tai vesi
voimalan tehokäyrästöstä. Käyrästöt perustuvat yleensä suoranai
siin virtaamanmittauksiin, jotka tehdään mittaamalla uoman poikki
leikkaus ja nopeuden jakautuminen siinä. 

Hyvissä oloissa virtaama voidaan mitata n. 1 ... 2% tarkkuudella. 
Purkautumiskäyrästä virtaama-arvot saadaan vedenkorkeushavaintojen 
avulla yleensä ainakin 5 % tarkkuudella keskimäärin. 

Purkautumiskäyrän syntymisen ehdot 

Purkautumiskäyrän voi laatia vain kun vesistön vedenkorkeuden ja 
virtaaman välillä vallitsee yksikäsitteinen riippuvuus. Tämä ehto 
on täytetty silloin kun vesiuoma on stabiili ja kun vedenkorkeuden 
havaintopisteen alapuolella uoman kuristuskohdassa esiintyy ns. 
kiitovirtaus kaikissa oloissa. 

Kiitovirtauksen eli ylikriittisen virtauksen erottaa toisesta vir
taustyypistä, verkas- ~li alikriittisestä virtauksesta kriittinen 
nopeus, jonka puolestaan määräävät uoman geometria, vallitseva ve
denkorkeus, veden viskositeetti ja maan vetovoima. Kaksi viimeksi 
mainittua ovat likimain vakioita ja vedenkorkeus vaihtelee - kar
keasti sanottuna - tietyissä rajoissa. in purkautumiskäyrän yksi
ehtoisuuden määrää ensi sijassa uoma, ts. riittävä putouskorkeus 
tarpeeksi lyhyellä uoman osalla. Kiitovirtauksen voi harjaantua 
tunnistamaan koskesta. Kokeilemalla sen voi päätellä esim. siitä, 
että mikään aalto ei pääse nousemaan kiitovirtauksessa olevaa vettä 
pitkin ylävirtaan. Näin eivät mm. kosken alapuoliset vedenkorkeus
vaihtelut vaikuta kosken yläpuolella oleviin vedenkorkeuksiin. 

Koska jäätyminen muuttaa uoman geometrian ja virtausolot, se myös 
panee purkautumiskäyrän viralta talvikaudeksi. Virtaama-asemat tu
lisi tästä syystä - silloin kun se on mahdollista - perustaa niin 
että vedenkorkeutta havaitaan jäät tämän kosken ylepuolelta. 
Kaikki Suomen joet kuitenkin jäät suuosiltaan, ja talvivirtaa-
mien laskeminen vaatii erityistöitä. 

Siivikkomittaus 

Suoranaiset virtaamanmittaukset on teht kunnollisesta mittaus
poikkileikkauksesta mahdolli siroman lehe l tä vesiaste . Hyv:'i s s1 
mittauspoikkileikkauksessa 

- uoma on mahdollisimman säännöllinen, myös poikkil kkauksen 
ylä- ja alapuolella, 
v i r t a u s. on t o. s ne n , p yö r t Fd t ii on v li h :i. n rd k a l< a n v i r· t a Fl e s i nn y , 
virtausnopeus vaihtele oi , . . . , ml j Fl 

- v aus on kohtisuora i ilei u vastaan. 



Veden sekä lumen ja 
sulaminen vaikuttavat suuresti 

yeslvarojen valhtelulhln. Talvella sataa 
oloissamme yleensä vain lunta. Se 
karttuu pinnalle, eikä uutta vettä 
lm~ydy Routa ja jää jopa 
vähentävät syksyllä nestemäisessa 
muodossa olleita veden varastoja. 
Näin vaiunta vähitellen talven mittaan 
ehtyy. 

Järvien Ja on omat vlllt· 
tOmit vaikutuksensa veslltöjen virtaa .. 
mlln, VIrtaamatlatoja tarvitaan yleensä 
läpi vuoden; jlällmlöt vaikeuttavat 
monesti ympArlvuotlsten tilastojen 
laadlntaa melkoisesti. 

ei, vaikuta virtaamiln, 
sillä järvien veden suuri lämpökapasi
teetti pitimMn luusuat sulina 
- eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta 
- läpi talven koko maassa. Järven 
pinnan jäätymlnen el muuta veden
korkeutta, eikä siis myöskään veden 
purkautuminen luusiJan kautta muutu. 

Jäälle satava lumi nostaa järven ve· 
denkorkeutta ja IIIU luusuan virtaa-
maa llhea 1uoravllvalsestl kuin 
vapaaseen lankeava sade. 

Jos järven rantavyöhyke on matala 
ja jos vedenkorkeusvaihtelut ovat 
eslm. säännöstelyn seurauksena tal
vella suuret, rannoille, luodollle tai 
kiville veden laskiessa koholla 
jM on "pois pelistä", ja järvestä pur
kautuva virtaama ehtyy 
kuin jyrkkärantaisessa järvessä tai 
samassa järvessä sulan aikana. Vuoro~ 
kausisäännöstely voi lisätä jään muo
dostumista ja vähentää käyttökelpoisia 
v~sivaroja. 

Lumi painaa usein jään 
vedenpinnan alapuolelle. Näin 

l<ä\fte1:tä\rls~lä oleva vesitila on 
kuin mitä voi veden

ykslnker
laskea. Jär

kalpaavat
kehittämistä, 

samaten säännöstelylaskelmat ja -lu
vat. 

VELI 
VeslhaUltus, hydrologlan toimisto 

poikkeavat "' 1111 ~"""""n• 

Jokijäätä 
tapaa: tavalliseen tapaan pinnalta 
tymällä 
pistettä lämpötilassa ole
van veden muuttuessa 0-astelseksi 
vedeksi ja supoksi ~~'"~"'vve:u:\K~t 

si). Alljäähtyneisyystiian !aukeaminen 

veden törmätesaa tms. 
karttuu alljäähtyneestä ve-

destä. Hyvin suppoa muodostuu 

supon salpauttamassa 
nlt:~nA!i"lrll"ll kuin SUlan aikana 
PoiKKewenapaiLIKt:IIS~~a voi ehyt 

uoman pohjan 
kanssa jolloin uoma saattaa 
välittää vettä enemmän kuin sulan ajan 
uoma; tällainen tilanne voi kuitenkin 
vallita vain hetken. 

Jliän jarruttava 
nostaa joen vedenkorkeutta. 
korkeus nousee tavallisesti eniten heti 
sv\i·~t.ativA~ta ~~~;tvrrli<:l~~:•n alettua, jolloin 
supon muodostuminen on voimakkain·· 
ta ja virtaama vielä suuri. Tällöin 
denkorkeus usein maan etelä-
osien joissa metrillä, 
janmaan joissa yli ja Lapin 
joissa jopa kaksi Järvialueelta 
laskevien olla 

supporöykkiöltä. 
1 uonnontllals

ten jokien jääpadotus on varsinkin 
maan pohjoisosissa suhteellisen pysy-

keskimäärin 50 .. .1 cm. Järvien 
usLJOI!~sa padotusta yleensä esiin-

ovat 
tevät 

suuruus yleensä 
joen alajuoksulle 
Etelässä JaaoaclotlJs 

ehtimätta haurastua, 

istöj 

jääpadot voivat nostaa vedenkorkeutta 
hetkellisesti useita metrejä varsinkin 
Pohjanmaan ja Lapin joissa; toiaina 
vuosina JMpatoja ei esiinny lainkaan. 

Uoman jäätymisen seurauksena ve
denkorkeuden ja virtaaman välinen 
vuorosuhde siis muuttuu, eikä sulan 
kauden purkautumiskäyriä voida käyt
tää talvivirtaamien laskemiseksi veden
korkeushavainnoista. Kun veden vir
taamista on kuitenkin tarpeellista 
laatia tilastot vuoden ympäri, joudu
taan jäätyvien uomien talvikauden vlr
taama laskemaan erityistä menettelyä 
käyttäen. Menettelystä käytetään n.l
meä jääreduktlo. Kuvasta 1 ilmenevät 
ne hydrologlan toimiston vlrtaaman
määrltyspaikat, joiden talvivlrtaama 
joudutaan korjaamaan jääpadotuksen 
takia. Seuraavassa kuvataan lyhyesti 

Kuva 1. Hydrologlan toimiston vlrtaa
manmiih1tyllpalkkoja. Umplkolmlot 
osoittavat palkkoJa joisaa Jilikorjaua 
on tohtiivi, avoimet Jlltymättömli 



TORNIONJOKI 
Kukkolankoski 

1 
Mittauspisteet talvella 
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Kuva 4. Ouluj(len vesistön lammasjlr
Ja Koirakosken talvlvlrtaamla eriU· 

Kuva 3. Eräiden Pohjois-Suomen ha· vuosina. 
vallntoplstelc:ten vl.rtaamla talvella 1964. 

Q(t) = (1) 

eli 

ln = lnQ0 -kt. (2) 

Kuinka hyvin tämä ehto pätee todel
lisissa luonnonoloissa ilmenee kuvas
ta 3, johon on piirretty puolllogarltml
'"'"''"'"""'111..:. eräitten Pohjols~Suomen ve
sistöjen virtaaman talvella 
964 ja kuvasta 4, jossa on Oulujoen 

vesistön Lammasjärven ja Koirakosken 
talvivirtaamla vv. 1963-1967. Kuvasta 
5 ilmenee lisäksi kertolmen k arvo vv. 
1930-1977 lentuan ja Koivujärven 
luusuolssa. Kuviin 3 ... 5 on otettu lä
hinnä jääreduktiottomla havaintopalk
koja siksi, että korjausmenettelystä 

Kuva 5. YhUUön (1) peruatHIII Kymi· 
Joan veusl1tön Kolvujlrvalle Ja Oulujoen 
veslatön Lantu11Be laakattuJa talvlvlr· 
taaman ehtymllkartolmla 1131-1977. 

Vesltalou1 5/1980 



mahdollisesti aiheutuvat virheet jäi
siv~U pois. 

Kuvista 3 ja 4 voidaan että 
yhUUöt (1) ja (2) pitävät kohtalaisen 
hyv~n paikkansa jokaisena talvena ja 
kullakin asemalla erikseen mutta 
kuvlsta 4 ja 5 ilmenee, että sekä 0 0 
että k vaihtelevat talvittain. Tästä on 
tehtävissä sellainen käytännön johto
päätös, että talvivlrtaaman graafisessa 
arvioinnissa on edullista käyttää puo
lilogarltmlpaperia, vlrtaaman ai
kakäyrä oikenee lähes suoraksi virtaa
man talvisena ehtymtskautena. Mene
,telmä vaatii kuitenkin vähintään kah
den suoranaisen virtaamanmlttauksen 
tehon, toisen alkutalvesta, toisen lop
putalvesta. 

Kuvassa 6 esitetään kaavamaisesti 
Jälreduktlon laatiminen. Jo 
tästä kuvasta voi~ 

daan päätellä, että menetelmä on suh
teellisen työläs. Piirtämällä samalle 
paperille saman vesistön kaikkien ase
mien virtaamat ja lisäksi muiden lähel
lä sijaitsevien, mahdollisesti reduktlot
tomien asemien virtaamla, voidaan vlr
taaman talvisen kulun arviointia hel
pottaa ja mm. poikkeamien todellisuus 
varmistaa. Apuna voidaan käyttää li
säksi voimatolUen juoksutustletoja, 
järvettömien alueiden valuntatletoja, 
tietoja ilman lämpötllasta, sateesta, 
jään muodostumisen ja jäänlähdön 
ajankohdista jne. Työläydestaan huo
limatta kuvattu menetelmä näyttää 
yhäkin ainoalta käyttökelpoiselta ja 
suhteellisen varmalta menettelyltä tal
vlvirtaamien arvioimiseksi jäätyvlssä 
luonnontllaisissa joissa. 

Jokien ja 
Vesistön säännöstely muuttaa var

sinkin vesistön alajuoksun jääolot 
huomattavasti luonnontilaista moni
mutkåisemmaksi, mikä vaikeuttaa enti
sestään myös talvivirtaamlen arvioi
mista. Toisaalta virtaama voidaan las
kea vesivo1malan tehon ja putouskor
keuden perusteella. 

Eräänä esimerkkinä säännöstelyn 
vaikutuksesta käs!teltäköön Kalajoen 
alajuoksulla 1970-luvun lähtien 
ilmenneitä jääpulmia. 

Kalajoen leveä, matala, kivinen 
uoma on aikaisemmin pystynyt välit
tämään talvella luontaisesti ehtyvän 
virtaaman jääpeitteensä alitse. Luon
nqntllalsta suuremmat ja nopeasti 
vaihtelevat säännöstellyt virtaamat 
eivät kuitenkaan mahdu purkautumaan 
syksyllä muodostuneen jään alitse 
vaan s~ännöstelyaltalsta päästettyä 
vettll työntyy jäälle, missä se jäätyy. 
Kuvasta 8 Ilmenee 
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suuden kehitysvv.1961-1980. Sään
nöstelyn lisääntyminen 1970-luvun 
lopulta lähtien ja erityisesti Padlngln 
voimalan käyttöönotto ja käyttöhäiriöt 
talvella 1979-80 ovat selvästi lisän
neet jään paksuutta. Kevään 1980 sula
miskausl sattui olemaan harvinaisen 
kuiva, ja jäätulvilta vältyttiin. 

Jäitymlnen kuluttaa vesivaroja 
Aineen hävlämättömyyden lain (tai 

jatkuvuusperlaatteen) mukaan jään 
muodostuminen uomaan vähentää 
siinä virtaavan veden virtaamaa yhtä 
paljon kuin jäätä muodostuu. Veden 
pinnan nousu varastoi lisäksi vettä 
uomaan. Molemmat efektlt tuntuvat 
voimakkaimmin alkutalvesta jllpelt
teen muodostuessa. Säännöstellyssl 
uomassa, jossa vettä purkautuu jäälle, 
jään muodostuminen jatkuu talven 
läpi. Äärimmäisissä olosuhteissa jään 
muodostuminen voi kuluttaa vettä niin 
että virtaama tyrehtyy lähes tyystin. 
Näin on käynyt useissa Pohjanmaan 
joissa kuivana pakkaatalvena 1942. 

Luonnonoloja yksinkertaistaen voi
daan jään paksuuskasvua kuvata dlffe
rentiaallyhtälöllä (esim. Michel1971) 

TK 
dh=- --- d t, 

Qllh 
(3) 

jossa h =Jään paksuus, T =lämpötila 
jään ja liman rajalla (°C), K =Jään läm
mönjohtavuus, e1 =jään tiheys, L jään 
ominaislämpö ja t aika. 

Jos joen pinta-ala on A, kuluu jään 
muodostumiseen koko joessa virtaa
maata osuus 

o- (t) =s!!:l A 
dt 

eli yhtälön (3) mukaan 

TK a- (t) =- A 
Ql 

(4) 

(5) 

Tätä voidaan havainnollistaa seuraa
valla karkealla esimerkillä. Jos joki on 
200 km pltldl, sen keskimääräinen le
veys on 50 m ja siihen muodostuu kes
kimäärin metrin vahvuinen jääpeite, 
jään kokonalstilavuudeksl muodostuu 
10 miljoonaa m3

• Jos jään arvioidaan 
karttuvan kolmen kuukauden aikana, 
se merkitsee joen alajuoksulla keski
määrin 1,3 m3 /s vlrtaaman vähenemis
tä kolmen kuukauden aikana; jääty
mlsvaiheessa yhtälön (5) mukaan huo
mattavasti suurempana ja myöhem
min, varsinkin leudollla sälllä, pienem
pää tai olematonta vlrtaaman vähene
mistä. - Veden tyOntymlnen jäälle ja 

Kuva 6. Kaavamainen esitys vlrtaaman 
graafisesta korjaamisesta talvikautena 
puolllogarltmlpaperla hyviksi käyt
tien. 

Kuva 7. Vlrtuman riippuvuus Jllnpak
suudesta Bykovln ja Vasllevln (1972) 
mukaan. RIIppuvuus pitenee kynnyk
settömlssä uomlssa, joiden kaltevuus 
on tasainen. 

ioo..-----------------"-----.:,..-, 
cm KALAJOKI, YLIVIESKA 

1961 -BO 

Kuva 8. Kalajoen Jllnpaksuus Yllvles· 
kan kohdalla tammi-maallakuussa 
vv. 1961-1980. 



jäätyminen siinä merkitsee tietenkin 
vastaavaa virtaaman ehtym istä. 

Suurelta osalta selvittämättömiä 
ovat prosessit jäätymisen ajankohtana. 
Virtaaman ehtyminen on tällöin usein 
enemmän seurausta jääpadotuksen ai
heuttamasta uomavaraston lisääntymi
sestä kuin veden kulumisesta jään 
muodostumiseen. Vedennousu kes
tää monesti vain muutamia päiviä, 
jonka jälkeen jään paksunemlsen vai-

30 

kutus on dominoiva. Suojasäiden ai
kana jääpadotus voi keskellä talveakin 
vähetä ja uomavarasto osaksi purkau
tua. 

VIITTEET 

Bykov, B. D. & Vasllev, A. V. 1972. 
Gidrometrija, pp. 275-280. Gidro
meteoizdat. Leningrad. 

Hyvärinen, V. 1973. lsdämning och vat
tenföringsmätningarna. Vannet 1 

Norden 3/1973. 
Laasanen, 0. 1980. Jään paksuuskas

vusta Etelä-Suomen järvillä talvina 
1960/61 - 1974/75. Geofysiikan 
LuK-tutkielma. Helsingin yliopisto. 

Michel, B. 1972. Static growth of black 
Iee in cold regions. IAHR Sympo
sium Iee and Action on Hydraullc 
Structures, Leningrad, USSR. 

Vesitalous 5/1980 



Fil.lis. Esko Kuusisto 

Vesihällitus 

Hydrologian toimisto 

31 

Tämä artikkeli perustuu kirjoittajan esitel-
... .~."CJ""'"""A Suonlen voimalaitosyhdistys ry:n syys
kokouksessa 16.11.1978 

HYDROLOGISET ENNUSTEET SUOMEN VOIMATALOUDEN KANNALTA· 

Suomessa tuotettiin vuonna. 1976 vesivoimalla sähköä 9470 GWh. Rakenne

tun vesivoiman vuosienergia oli vuoden 1975 lopussa 11 600 G\\7h. Jos lu

mipeitteen vesiarvo tietyllä alueella on 150 mm, niin vuonna 1976 tuotettu 
2 

energia olisi riittänyt s~lattamaan lumet 689 km :n alalta.. Seuraavassa on 

tarkoitus pohtia, kuinka monen aarinJI hehtaarin vaiko peräti neliökilon1et ... 

rin lisäys sulatettuun een olisi tullut, mikäli hydrologiset ennusteet 

olisivat olleet 11parhaat mahdolliset!l. 

Ennusteidep luokittelua 

Hydrologisia ennusteita '"" .............. , ......... luokitella monella tavalla. Niinpä ennus-

tettava muuttuja voi 

- virtaarnan volyyrni, huippu tai huipun ajankohta 

- vedenkorkeus ( esim .. tietyn tulvarajan ylitys todennäköisyys) 

- supon muodosturninen 

- jäänpaksuus,. jäänlähtö 

Ennuste voi olla lyhytaikainen tai pitkäaikainen.. Lyhytaikaisennusteet pe

rustuvat yleensä säätilan ennustamiseen 2-5 d etukäteenJI pitkäaikaisennus-

teet edellisten vuosien havaintoihin. Edellisissä en-

nusteissa m on useirnmiten fysikaalinen (deter-

minist,i,n~nL. jälkimmäisissä tilastollinen (stokastinen): 

Monimutkaisuudeltaan mallit vaihtelevat yksinkertaisista nomogramroeista 

kolmidimensioisiin~ vahvasti maternaattisiin ja rnoni.paran1etrisiin si.mu-

lointimalleihin* Kuitenkin monirnutkaisetkin n1allit sisältävät n1onia yks'in-
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kertaistavia olettamuksia ja vain verraten pienen annoksen hydrologista 

todellisuutta. 

Ennusteiden tarve 

Milloin voimatalous erityisesti tarvitsee hydrologisia ennusteita? Tyypil

lisiä tilanteita ovat seuraavat: 

... ohijuoksutuksia esiintyy toistuvasti 

... liian suuret (pienet) juoksutukset tai vedenkorkeudet aiheuttavat kohtuu-

tonta haittaa 

... varastotilavuutta vesistössä niukalti 

- varastotilavuus kaukana voimalaitoksesta 

... samassa vesistössä useita voimaloita (yhteiskäyttömalli myös tarpeen) 

... juoksutussääntö muuttuu 

... uusia voimaloita liitetään systeemiin 

Jos ennusteiden tarve on suuri .. on olemassa kaksi vaihtoehtoista ratkai

sua: 

1 • Kehitetään parempia ennusteita 

2.. Kehitetään systeemiä ennusteista vähemmän riippuvaksi. 

Useissa tapauksissa on helppoa päätellä .. kumpi vaihtoehto on käj'ttökel-

. poisempi. Jälkimrnäinen vaihtoehto on usein sidottu vesistön muuhun käyt

töön - se on tyypillisesti edellistä huomattavasti kalliimpi, joskin Inyös 

huomattavasti tehokkaampi. 

Hydt-ologiset ennusteet vesihallinnossa 

Vesihallituksessa hydrologisten ennusteiden kehittämisestä vastaa hydr-o

logian toirnisto ja niiden käytäntöön soveltan1isesta käyttö- ja kunnossapi-

totoi.rnisto. R egressiornalleihin stuvia ennusteita sovelletaan yn1.plir·i ... 
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vuotisesti seuraaville järville~ 

- Kallavesi, Päijänne, Vanajavesi,. Inari, Näsijärvi, Saimaa 

Keväällä regressioennusteita • seuraaville järville~ 

- Lappajärvi, Pielinen, Säkylän ärvi, illjua, Loitiinajärvi 

Lisäksi seurataan parinkymmenen tekojärven sekä Iisalrnen ja Saarijär-

ven reittien vesitilannetta. Näille ei ole olemassa varsinai-

sia ennustemalleja, joskin tiettyjä koken1usperäisiä arvioita tehdään. 

Monissa maissa käytetään hydrologista kiertoa simuloivia valuntamalle

ja ennusteiden laadinnassa. Vesihallinnossa tällaisia malleja on kehi

tetty Säkylän Pyhäjärv~lle sekä Suur-Saimaan lähivaluma-alueelle. Ne 

ovat regressiomalleja parempia, mutta työlään1piä kehittää ja soveltaa. 

Koska maailrnalla kehitys selvästi kulkee kohti val un tan1alleja, 

on meillä vähintäinkin tarkka.iltava tätä kehitystä ja testoiltava uusia n1e

netelmiä, vaikka omien mallien kehittämiseen ei olisikaan osoittaa tar

peellisia resursseja. 

Ennustajan tietopankki: lumipeitteen vesiarvo 

Suomen oloissa hydrologisten on käytettävissä erit-

täin arvokas tietopankki: lumipeitteeseen talven aikana varastoituva ve-

simäärä. Lumen osuus vuosisadannasta on -Suomessa alle 30o/o 

mutta jo muualla Etelä- ja Keski-Suomessa 30-40o/o ja Lapissa yleensä 

40-50o/o. Lumen sulaminen vuotuisista ylivalumahuipuista etelässä 

noin 70-BOo/o ja monissa Lapin ve sä yli 95o/o. 

Lumipeitteen on maastossa tehtävin linja-

mittauksin. Tällä hetkellä on noin 2 00; mittauksia tehdään 

l-2 kertaa kuukaudessa. linjainittauksen kustannus on noin 

90 mk; näin ollen lumihavaintoihin joka talvi yli J 00 000 rnark-

kaa. 



Vesiarvon mittauksessa on maailmalla viime vuosina alettu soveltaa uut-

ta menetelmää: aerogammaspektrometriaa. 1\1aaperä lähettää garnrna

säteilyä.o joka voidaan rekisteröidä esiin .. matalalla lentävästä lentoko

neesta. Tämän säteilyn vaimeneminen riippuu i11nakehän ohella rna~h

pinnalla ja ylemmissä maakerroksissa olevan ve(:en määrästä. Lentä-

mällä sama mittauslinja lumettomana lumipeitteen tultu:1 s0.0.-

daan siten lumipeitteen vesiarvo noin 1 00 1netr.in levyisellä kaistaleella. 

Jos gammamenetelrnä saadaan ka.libt·oitua, sillti on perinteiseen 

menetelmään nähden kiistaton etu: se antaa vesiarvon verraten la:J.jalla 

alueella eikä vain yks_ittäisissä ä. Meneteln1än kustannuk-

siksi on arvioitu 10-20 mk/lentokilometri. Sitä on kokeiltu kahtena tal

vena Länsi-Uudellamaalla; kuvassa 1 on saatuja tuloksia vertailtu sanl:.~n

aikaisesti suoritettujen linjamittausten tuloksiin. Vastaavuus on tyydyt

tävä ... moletnmHla menetelmillä on ornat virheHihteen::;ä, Jnutta tulo::;tl~n 

korrelaatiokerroin on kuitenkin o .. 91. - Norjassa, Kanadassa ja Neuvos

toliitossa gammamenetelmä on rutiinikäytössä. 

Hydrologisten ennusteiden voimataloudellinen arvo 

Voimatalouden tavoitteena on .............. L ...... tietyllä aika välillä tuotetun 

sähköenergian arvo. Matemaattisesti sä on tyypillinen optimoin-

titehtävä .. jossa maksimoitavaan funktioon sisältyy sekä hydrologista et

tä taloudellista epävarmuutta (mm. energian yksikki..>hintaa ja kulutusta 

ei tunneta etukäteen). Ongelman rajoitukset sisältävät rnrn. sallitut ve-

denkorkeuden ja virtaaman 

tä ja voimalan teknisistä 

riippuvat juoksutussä~innös-

Jälkeenpäin pystytään melko tarkasti laske1nann, n1ikä. olisi ollut tietyl-

lä aikavälillä tuotettavissa 

tiedetään, tuotetun 

K t II II oe tu menetys B si 

energian rnaksirniarvo (B ) . Sc-unoin 
. ll1~1:X. 

arvo touellisuudessa oli (B ) . 
tou 
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B = Bmax - Btod 

Menetys voidaan hieman yleistäen jpkaa kahteen osaan: 

B= B 1+ ta 
B 

hydr 

missä Btal = taloudellisesta epävarmuudesta johtunut menetys 

Bhydr = hydrologisesta epävarmuudesta johtunut menetys 

Hydrologisten ennusteiden laatija pyrkii minimoimaan menetyksen Bhydr. 

Tämä edellyttää - paitsi hyviä ennustemenetelmiä - n1yös riittävää ja 

hyvin: suunniteltua havaintoverkkoa sekä hyviä tiedonsiirtomahdollisuuksia. 

Menetysten B tal ja Bhydr suhde 

kuisista tekijöistä riippuen. 

eri voimalailla suurestikin lu-

Ruotsissa ja Norjassa tehtyjen arvioiden perusteella hydrologisia ennus

teita tehostamalla voitaisiin energian vuosituotantoa lisätä noin o .. 5°/o. Suo

men vesistöt ja vesivoimalat ovat melko erilaisia länsinaapureihin1me ver

rattuna .. mutta jos suhde olisi sama meillä~ saataisiin vuotuiseksi lisäyk

seksi noin 50 GWh. Markoiksi muutettuna tämä olisi J, 5-2 kertaa hydro

logian toimiston vuosibudjetti. 
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Linjamittaukseen perustuva vesiarvo 

Kuva 1. Linja.rnittauksella ja gauunamittauksella saatujen lumipeitteen vesi
arvojen vertailu. 
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L PPA.JÄRVEN TULOVIRTAAMAENNUSTEIDEN PA.

RANT MINEN 

Lappfijärven tulovirtaaman nykyinen ennustusmenetelmä on osoittautunut 

. Tämä on johtunut poikkeuksellisista hydrolo-

gisista niinä keväinä, joina menetelmää on sovellettu. Ennusteis-

sa on kuitenkin havaittu eräitä puutteita .. jotka ovat poistettavissa yksityis-

kohtaisemmalla tarkastelulla. 

LAPPAJÄRVEN ALUEEN HYDROLOGIAA 

Lappajärven valuma-alueen ala on 1510 km 
2

, jo~tå. järvi itse käsittää 

140 km 
2

. Siihen laskevan oen valuma-alue on 685 km
2 

ja 

järvi 3, ä lähes järvetön Viropelinjoki 

(F = 375 km 
2

, L = 0, 8o/o). Nämä ..................... osavaluma-aluetta muodostavat lä-

hes 80o/o Lappajärveen laskevista valuma-alueista. 

Yläpuolisen valuma-alueen suurin j on Alajärvi, joka on ollut säännös

telty 1940-luvulta ärven pinta-ala on 11 km 
2 

ja sen valuma-alue 
2 

465 km , joten tämän järven säännöstelyllä voitaisiin merkittävästikin vai-

kuttaa Lappajärven tulovirtaamaan. Alajärven vuotuinen vedenkorkeusvaih-

telu on noin 100 cm, vastaa 11 · 
6 

m 
3 

vesivaraston vaihtelua. 

Lappajärven nettotulovirtaama ( = tulovirtaama + sadanta-haihdunta) jak-

3/ . 6 3/ . solla 1961- 11, 0 m s eh 350 · 1.0 m a. Huhtikuun nettotulovir-

taama oli 35, 4 s ja toukokuun 31 .. 5m
3

/ s. Vastaava arvo maaliskuulle 

oli vain 5 m 
3

/ s ja kesäkuulle 8 m 
3

/ s- ke~ättul vahuippu ajoittuu siten 
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hyvin selvästi huhti-toukokuulle. 

Korjaamaton keskisadanta kaudella 1931-60 oli 539 mm/ a. Vähäsateisin 

kuukausi oli maaliskuu ( keskisadanta 19 mm), runsassateisin heinäkuu 

(78 mm). 

Lumen vesiarvo maaliskuun puolivälissä kaudella 1931-60 oli noin 90 mm. 

Vesiarvon maksimin ajankohta oli keskimäärin noin 20. maaliskuuta. 

Taulukossa l on esitetty eräitä kuukausisadantojen ja lumipeitteen vesi

arvojen todennäköisyysjakaumia Lappajärven alueelle. Todennäköisyydet 

2 ja 98o/o vasta.avåt k~~~årt 50 vuod~ssa toistuvaa vähä- ja runsassateista 

kuukautta, 5 ja 95o/o kerran 20 vuodessa sekä 10 ja 90o/o kerran 10 vuodessa 

toistuvaa. Taulukosta voidaan esim. havaita, että kerran 20 vuodessa 

huhtikuun sadanta on pienempi 4 mm. Vastaavasti lumipeitteen vesiarvo 

16.3. ylittää kerran 20 vuodessa 154 rnrn. 

KEVÄTTULVAN VOLYYMIN ENNUSTAMINEN 

Kevättulvan volyymia tarkasteltaessa on riittävää käsitellä Lappajärven 

nettotulovirtaamaa huhti-toukokuussa. Joinakin vuosina tulovirtaama kas

vaa jo maaliskuun lopulla, mutta nettotulovirtaarnan kokonaisvolyymista 

tämä ei muodosta merkittävää osaa. 

Seuraavassa on tarkasteltu jaksoa 1951-74. Eräiltä vuosilta kaikkia tar

vittavia muuttujia ei ole voitu määrittää, joten havaintosarjassa on aukko

ja. Muutoinkin hydrologisten havaintojen tarkkuus ja riittävyys on Lappa

järven alueella korkeintaan tyydyttävä. 

HuhtL- ja toukokuun tulovirtaamien todennäköisyysjakaumat on esitetty tau

lukossa 2. Kerran 20 vuodessa huhtikuun nettotulovirtaama on suurempi 
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kuin 77 m 
31 s ja toukokuun suurempi kuin 69 m

3 1 s. Koska huhti- ja touko

kuun nettotulovirtaamat korreloivat negatiivisesti, niiden summan jakau

ma on paljon tasaisempi. Niinpä sen kerran 20 vuodessa toistuva arvo 
3 

on vain 51 m 1 s. Tämä vesimäärä nostaa Lappajärven pintaa nollajuok-

sutuksella yli 1, 9 rri. 

Yksinkertaisin tapa ennustaa tulovirtaaman volyymia on lumipeitteen ve

siarvoon perustuva regressiomalli. Lappajärven huhti -toukokuun netto

tulovirtaamalle saadae1n vesiarvoa käyttäen seuraavat ennustemallit: 

( 1) 

( 2) 

( 3) 

( 4) 

( 5) 

( 6) 

r 
Q 

4 
_ 5 = 2 6, 6 + 0, 1.50 L 

16
. 

1 
0, 42 

Q 4 _5 = 24,7 + 0,142 L
1

.
2 

0,46 

Q
4

_
5 

= 24,2 + 0, 124 L
16

_ 
2 

0, 47 

Q
4

_
5 

= 21, 4 + 0, 140 L
1

. 
3 

0, 51 

Q
4

_
5 

= 20, 8 + 0, 136 L
16

. 
3 

0,49 

Q
4

_
5 

= 23,8 + 0,104 L
1 

.. 
4 

0, 46 

Q 
4

_ 
5 

= huhti -toukokuun nettotulovirtaama, m 
3 J s 

L
1
,.

1 
= lumipeitteen vesiarvon aluearvo 16.1., mm 

3 
S(m 1 s) 

8, 0 

7, 8 

7, 8 

7, 6 

7, 7 

7, 8 

Muiden vesiarvomuuttujien määrittely on analoginen. - On yllättävää, 

ettei mallien selittävyys paljoakaan parane vesiarvon kasvaessa kevättä 

kohti. Korrelaatiokerroin r kasvaa vain välillä 0, 42 ... 0, 51 tammikuun 

puolivälistä maaliskuun alkuun, jolloin se on korkein. Samalla selitys

virheiden keskihajonta pienenee välillä 8., 0 ... 7, 6 1n 
3

/ s eli vain 5o/o. Tä

mä heikohko paraneminen saattaa suurelta osin johtua vesiarvon aluear

vojen epätarkkuudesta: niiden absoluuttinen virhe kasvaa kevättä kohti. 

Linjamittausten riittävyys ja edustavuus alueella oli siten syytä tutkia. 
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Ylläesitetyt regressiomallit ovat kaikki merkitseviä 95o/o tasolla. Niitä 

ei kuitenkaan voi pitää täysin tyydyttävinä, mutta sadeoloiltaan keskimää-

räisinä keväinä ennustevirhe ei ole kovin suuri. 

Tilastollisesti paremmat regressiomallit saadaan, jos selittäjinä käyte

tään myös ennustepäivän ja toukokuun lopun välisen jakson sadantaa: 

3 
r S(m / s) 

( 7) Q4-5;:: -2,4 + 0, 207 L
1 . 1. 0, 190 p 1-5 0,85 4, 6 

( 8) Q4-5;:: -3,7 + 0, 193 L 1 . 2 . + 0, 211 p2-5 0, 85 4, 6 

( 9} Q4-·5;:: -5,6 + 0, 216 Ll. 3 . +0,214P
3

_
5 

0,82 5, 0 

( 10) Q4-5;:: 4, 1 + 0, 155 L l. 4 . 
+ 0,211 p4-5 0, 69 6, 4 

P 
1

_5 ;:: tammi-toukokuun sadantasumma, mm. Muiq.en sadanta 

rnuuttujien rr1 äärittely on analoginen. 

Kokonaiskorrelaatiokerroin nousee yli 0, 80 ja selitysvirheiden hajonta 

pienee lähes puoleen verrattuna yksinomaan vesiarvoon perustuviin mal

leihin. Ennastehetkellä sadantaselittäjän arvo on kuitenkin tuntematon, 

joten mallien käyttökelpoisuutta on vaikea verrata. 

ENNUSTEET KEVÄILLE 1975-77 

Suuntaa-antavan arvion ylläesitettyjen mallien luotettavuudesta antaa nii

den soveltaminen kolmen, mallien muodostamisaineistoon kuulumattoman 

kevättulvan ennustamiseen. Taulukossa 3 on esitetty malleilla 1-6 ennus

tetut huhti-toukokuun nettotulovirtaamat keväille 1975-77. Malleilla 7-10 

lasketut vastaavat ennusteet ovat taulukossa 4. 

Keväinä 1975 ja 1 H76 ennuste olisj vesiarvoon perustuen ollut noin 20 ... 40°/o 

liian suuri. K.eskisadantoja käyttäen ennustevirhe olisi pi'enentynyt erityi-
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sesti maaliskuun alun ennusteissa. Keväällä 1977 molemmat mallityypit 

olisivat johtaneet noin 40o/o liian pieniin ennusteisiin. 

Suurin syy näihin poikkeamiin on löydettävissä taulukon 5 perusteella. 

Huhti-toukokuun sadanta oli keväällä 1977 Lappajärven alueella 134 mm, 

mikä toistuu vain noin kerran 50 vuodessa. Näiden kuukausien suuri sa-

desumma nosti vielä tan1.mi-toukokuunkin sadannan määrään 250 mm, mi

kä on edellistäkin harvinaisempi. Näin ollen keskisadantaan perustuva 

ennuste jää luonnollisesti liian pieneksi. Jos malli (9) lasketaan kevään 

1977 maalis-toukokuun todellisella sadannalla saadaan ennusteeksi 49, 6 
3 

m j s. Tämä poikkeaa todellisesta nettotulovirtaamasta enää 12o/o. Tätä 

poikkeamaa voisi edelleen spekuloida toukokuun 1977 sadantojen harvinai-

sella äkillisyydell'ä ja rajuudella, ehkä 

johon palataan myöhemmin. 

metsäojitusten vaikutuksella, 

Keväällä ] 976 huhti-toukokuun sadanta oli poikkeuksellisen pieni - vain 

noin kerran 20 vuodessa sataa vastaavana aikana vielä vähemmän. Tämä 

selittää osittain ko. kevään ennusteen virheellisyyden. Sitä vastoin kevääl

lä 1975 huhti-toukokuu oli keskimääräl.stä sateisempi ja kuitenkin keski

sadantaan perustuva ennuste antoi liian suuren arvon nettotulovirtaamalle. 

Syytä tähän voitaneen nyt etsiä mallista itsestään, sen perusvirheistä. Toi

saalta myös kevättä 1975 voidaan pitää regressiomallien sovel tamis.e:.1 kan

nalta epäkiitollisena: takana oli ennätyksellinen sateinen syksy ja alkutalvi, 

ja lunta oli maaliskuullakin vain 50-60% normaalista. 

ENNUSTEIDEN LUOTETTAVUUSRAJAT 

Regressioennusteille voidaan aina laskea luotettavuusrajat. Jos mallissa 

on mukana ennustehetkellä tuntemattomia selittäjiä, tämä on tosin hanka

larnpaa. 
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Taulukossa 6 on esitetty mallien 1-6 antamien ennusteiden 90o/o luotetta

vuusrajat keväällä 197 5. Rajat ovat melko väljät, mikä kuvastaa mallien 

alhaista selitysastetta. 

Taulukossa 6 on on myös esitetty likimääräiset luotettavuusrajat mallien 

7-10 antamille ennusteille. Luotettavuusvyö on kapeampi kuin malleille 

1-6. On kuitenkin todettava, että mallien 7-10 rajat on laskettu yksinker

taistettua menetelyä käyttäen, joten yksityiskohtainen vertailu ei ole mah

dollinen. 

TULVA.HUIPUN ENNUSTAMINEN 

Ifuhti-toukokuun nettotulovirtaanuu;ta tulet! 5 d aikana keskirnäiirin 2:~(fr1 ja 

10 d aikana 40°/o. Tulvahuippu on siis varsin jyrkkä. Taulukossa 7 on esi

tetty suurimman nettotulovirtaaman toistuvuus.. Kerran 2 0 vuodessa netto-
3 

tulovirtaama on 5 d aikana suurempi kuin 145 m 1 s ja 10 d aikana suurem-
3 

pi kuin 120 m / s. N-äitä vastaavat Lappajärven vedenkorkeuden nousut nol-

lajuoksutuksella ovat 45 cm ja 75 cm. Nämä nousut ovat varsin rajut -ny

kyisellä maksimijuoksutuksella niistä ei kyetä leikkaamaan kuin 15 ... 25o/o. 

Lumen vesiarvella pystytään merkitsevästi selittämään tulvahuipun suuruut-

ta: 

3 
r S(m 1 s) 

( 11) Qmax ( 5 d) = 48, 5 + 0, 477 L 1 . 3 . 0, 60 23 

( 12) Qmax (5 d) = 39, 1 + 0, 548 L
16

. 3 _ 0, 65 22 

( 13) Qmax ( 1.0 d) = 41, 2 + 0, 429 L 
3 1. . 

0, 61 20 

( 14) Q ( 10 d) = 31,6 + 0, 505 L
16

_ 
3

_ 0,68 1.8 
max 



Näissä yhtälöissä nettotulovirtaaman yksikkönä on m 
31 s ja lumipeitteen 

vesiarvon mm. Keväällä 1976 olisi yhtälöillä (12) ja (14) saatu 

Vastaavat havaitut arvot olivat 58~ 8 m 
31 s ja 58, 4 m 

31 s, joten ennustevir

heet olisivat olleet +36o/o ja +19o/o. Huippu oli keväällä 1976 poikkeukselli

sen laakea; mikä osin selittää suuren ennustevirheen 5 d tapauksessa. 

Tulvahuipun keskimääräinen ajankohta oli kaudella 1931-7 6 huhtikuun 28. 

päivä. Keskihajonta on 9, 3 joka toinen vuosi huippu sattuu välillä 21. 4. 

- 3. 5. - Huipun ajankohdalla tässä nettotulovirtaaman 5 d 

maksimijakson keskimmäistä päivää; vuorokautisia nettotulovirtaamiahan 

suurelle järvialtaalle ei voida luotettavasti määrittää. 

A.IKASA.RJOJEN HOMOGEENISUUS 

Ihmistoimet ovat muuttuneet hydrologisia oloja Lappajärven valuma-alu

eella, joten aikasarjojen homogeenisuustarkastelu on paikallaan. Valuma

alueesta on nykyisin metsäojitettu noin 10-15%. Ojituksen voidaan olettaa 

nopeuttavan ja tehostavan sulamisvesien purkautumista, mikä merkitsisi 

vaiuntahuipun kasvua. Tilastollisesti merkitsevää tämänsuuntaista trendiä 

ei nettotulovirtaaman aikasarjoista kuitenkaan löydy. Samoin .huipun ajan

kohta on tilastollisesti muuttumaton. 

Näiden seikkojen tarkka tutkiminen edellyttäisi yksityiskohtaista säätilojen 

selvitystä joka keväältä ja eri s .... _..~ ....... LL .... skausien sääerojen vaikutuksen elimi-

noimista. Lyhyiden aikavälien nettotulovirtaarnan määritystarkkuus on niin 
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epätyydyttävä~ että tähän työlääseen tarkasteluun ei ole ryhdytty. Joka 

tapauksessa merkittäviä virheitä aikasarjojen epähomogeenisuus ei aiheut

tane ylläesitettyjä tuloksia käytettäessä. 

Taulukko 1. Eräitä kuukausisadantojen ja lumipeitteen vesiarvojen toden-
näköisyysjakaumia Lappajärven valuma-alueella. 

Suure 
Suureen enimmäisarvo (mm) todennäköisyydellä • .• o/o 

2 5 10 25 50 75 90 95 98 

maaliskuun sadanta 2 4 6 12 21 32 45 53 ::.'3 
huhtikuun sadanta 4 6 8 15 24 37 52 62 73 
toukokuun sadanta 11 14 18 25 36 50 64 72 82 

vesiarvo 1. 3. 44 48 53 66 84 108 136 157 181 
vesiarvo 16. 3. 29 38 48 67 89 115 140 154 172 
vesiarvo 1. 4. 21 29 37 67 102 126 148 159 169 

Taulukko 2. Lappajärven nettotulovirtaaman todennäköisyysjakaumat tulva
kuukausina. 

A.ikaväli 

huhtikuu 
toukokuu 
huhti -toukokuu 

Nettotulovirtaarnan enimmäisarvo (n1 3/ s) todennäköi
syydellä ... o/a 

2 5 10 25 50 75 90 95 98 

3, 5 
13 
15 

6,5 9,517 
15 17 23 
18 21 27 

29 
32 
33 

46 
43 
40 

64 
58 
47 

77 
69 
51 

92 
82 
56 
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Taulukko 3. Lumipeitteen vesiarvoon perustuvat Lappajärven nettotulovirtaama
ennusteet keväilfe 1975-77. 

Todel- 3 
Vuosi li:1en 

Ennustettu Q
4

_
5
(m 1 s) ja sen virhe (o/o) päivämäärällä 

3 
Q4_5(m 1 s) 16. 1. 1. 2. 16.2. 1. 3. 16.3. 1.4. 

1975 23, 4 35,9 +53 31, 8 +36 31, 0 +32 29,5 +3~ 27,6 +18 29, 0}+24 
76 23, 9 32,6 +36 33, 5 +40 32,2 +35 30, 8 +29 31,0 +30 32, 6 +36 
77 56, 5 31, 4 -·44 33, 8 -40 34,0 -40 34, 1 -40 35,8 -37 34, 2 -39 

Taulukko 4. Lumipeitteen vesiarvoon ja keskisadantaan perustuvat Lappajärven 
nettotulovirtaam.aennusteet keväille 197 5-77. 

Vuosi Todellinen Ennustettu Q4- 5(m 
31 s) ja sen virhe ( o/o) päivämäärällä 

3 
Q4_5(m / s) 1. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 

1975 23, 4 33,2 +42 29, 1 +24 25,8 +10 25, 3 + 8 
76 23, 9 31, 8 +33 31,4 +31 27,7 +16 3015 +28 
77 56, 5 27, 7 -51 31, 8 -38 ·32, 9 -42 32, 9 -42 

Taulukko 5. Eräiden kuukausijaksojen sadantasummien todennäköisyysjakaumia 
Lappajärven valuma-alueella. 

Jakso Sadanta summan enimm äis arvo ( intrt) tod~nnäköis~yde11ä ... · P/o_ 
2 5 10 25 50 "5 90 95 98 

tammi-toukokuu 81 90 99 117 140 166 192 208 227 
helmi-toukokuu 54 63 72 88 110 135 159 175 191 
maalis -toukokuu 34 42 51 67 88 105 134 148 164 
huhti -toukokuu 24 29 35 . 4..7 63 84 105 119 135 
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Taulukko 6. Tulovirtaamaennusteen luotettavuusrajat keväällä 197 5. 

Ennusteen Ennuste- ErthU~te~n 90o/o luotettävuus- 1 u ot etfa vuu~vyön. 
päivämäärä malli rajat (m3Lsl 3~ 

a!araja yläraja leveys (m L s) 

16. 1. 1 21_, 7 50, 1 28, 4 
1. 2. 2 17_, 9 45,7 27,8 

16.2. 3 17' 1 44,9 27_, 8 
1. 3. 4 16, 0 43,0 27,0 

15.3. 5 13, 9 41, 3 27, 4 
l. 4. 6 1 5 J 1 42,D 27,B 

1. 1. 7 23,7 44,2 20,5 
1. 2. 8 19' 2 42,6 23,4 
1. 3. 9 15' 9 38, 7 22,8 
1.4. 10 18, 1 37' 1 19' 0 

Taulukko 7. Lappajärven nettotulovirtaaman 5 d ja 10 d rn?.ksimin toistuvuus. 

Aikaväli (d) 
Nettotulovirtaaman maksin1i ( m 3/ s) toistun1isajalla ... a 

5 10 20 50 100 

5 110 130 145 160 180 
10 95 110 120 140 150 



Esko Kullsisto jä Be el Vehvi 

VALUNTAMALLIN SOVELTAMINEN KALAJOEN VIRTAAMAN 

LYHYT- JA PITKÄAIKAISEEN ENNUSTAMISEEN 

1. JOHDANTO 

Vaiuntamalli vojdaan lyhykäisesti määritellä niiden hydrologisten ilmiöi
den simulointimc:ll1ina, jotka vailu1ttnvat valunnan syntyyn, sttur·uuf.P(~n 

ja ajalliseen Jakauturuisef.:'tL Valuntarnallisaa on joukko varastoja, joihin 
vesi pysähtyy pitemmäksi tai lyhyemmäksi ajaksi samoin kuin luonnossa
kin. Lisäksi mallissa on fysikaaliset lausekkeet, joiden mukaisesti vesi 
siirtyy varastosta toiseen ja kertyy lopulta valuntana siihen kohtaan joki
uomassa tai siihen altaaseen, joka mallin soveltajaa kiinnostaa. 

Vaiuntamalleja on hyvin monenlaisia. Mallin kehittämisessä tai valinnassa 
on ensinnäkin otettava huomioon mallin käyttötarkoitus sekä käytettävissä 
oleva havaintoaineisto. Vaiuntamalleja käytetään neljään päätarkoitukseen: 

1. Ennustamiseen. Lyhytaikaisessa ennustamisessa lasketaan jo havaitun 
sadannan tai sulannan perusteella valunta, joka lähitunteina tai muuta
man vuorokauden kuluessa on odotettavissa. Useimmissa vaiuntamal
leissa on valuma-alueen kosteustilaa mittaavia muuttujia, joiden arvot 
ennustushetkellä tunnetaan. 

Pitkäaikaisessa ennustamisessa lähtötietaina on keskimääräinen, en
nustettu tai generoitu sadannan tai jonkin muun muuttujan aikasarja. 
Yleisimmin pitkäaikaisia ennusteita käytetään silloin, kun valuma
alueella on vettä lumipeitteeseen varastoituneena. Tällöin pyritään en
nustamaan sulamisvesivalunnan huippu ja/tai volyymi sekä joskus myös 
sen ajallinen jakauma. 

2. Suunnitteluun. Tällöin lasketaan suunnittelussa tarvittavia valuntasuu
reita. joidenkin meteorologisten ja valuma -aluetta koskevien tietojen 
avulla. Esimerkkinä mainittakoon tulvaluukkujen tai silta-aukon mitoi
tus. 

3. Erilaisten toimenpiteiden hydrologisten vaikutusten arviointiin. Voi
daan esim. tutkia, miten maankäytön muutturninen, uom.an perkaus, 
suon ojitus tai muu toimenpide vaikuttaa valuntaan. Tällöin malli on 
ensin kalibroitava tarkasteltavaa toimenpidettä aikaiseinman havainto
jakson perusteella. Tosin voidaan 1nyös käyttää vertailualuetta hyväksi. 

4. Tiedon lisäämiseen valuntaan vaikuttavista tekijöjstä. Tieteelliseltä 
kannalta tätä voidaan pitää vaiuntamallien päätarkoituksena. Mallin 
kehHtäjälle se on usein "sivutuote", ja n1allin käytännöllinen tarkoitus 
on yksi tai usean1pi aien1m in n1ainituista. 



Havaintoaineiston määrä, laatu ja monipuolisuus asettavat rajoituksia 
muodostettavalle mallille. Yhtä oleellista on ottaa huon1ioon se, mitä tie-:
toa ja kuinka nopeasti voidaan mallia sovellettaessa saada valuma -alueelta 
paikkaan, jossa ennusteet lasketaan. 

Mallin on myös oltava riittävän selkeä ja yksinkertainen, jotta sen käyttö 
olisi helppoa. Se ei saa sisältää sellaisia matemaattisia lausekkeita tai 
laskentatapoja, joita käyttäjän on vaikea ymmärtää. Kun mallia käytetään 
tietokoneen etäispäätteen avulla, on eduksi, jos mallin käyttö on ohjelmoi
tavissa kysymys -vastaus -periaatteen mukaisesti. 

HBV-MALLI 

Kalajoen virtaamien ennustemalliksi valittiin alkuperältään ruotsalainen 
HBV -malli. Sitä on sovellettu Ruotsissa lähes 20 valuma-alueelle, joista 
osa vastaa olosuhteiltaan melko hyvin Kalajoen valuma-alueen olosuhteita. 
Suomessa tätä mallia on kokeiltu pienin muutoksin mm. Säkylän Pyhäjär
ven ja Saimaan lähialueiden tulovirtaamien ennustamiseen. 

HBV -malli tarvitsee seuraavat lähtötiedot: 

vuorokausisadanta 
vuorokauden keskilämpötila 
vuorokautinen haihtumisindeksi 

Lisäksi tarvitaan luonnollisesti virtaaman vuorokausiarvot kalibrointijakson 
(yleensä vähintään 5 vuotta) ajalta sekä ennustamistilanteessa mieluiten 
aina ennusteen laadintapäivään saakka. Sadetiedot tarvitaan yhdeltä tai 
useammalta sadeasemalta. Yleensä ei kannata pyrkiä käyttämään lyhyen ai
kaa toimin ei ta tai epävarmoja asemia. Parempi on ottaa esim. 2-3 sellais
ta sadeasemaa, jotka ovat toimineet koko kalibrointijakson ajan ja jotka 
ovat edelleen toimimassa. - Haihduntaindeksinä voidaan käyttää Class A -as
tian arvoja. Ne eivät ulotu aivan ensimmäisiin sulan maan viikkoihin ja 
päättyvät syksyllä jonkin verran ennen lumen tuloa, joten nän1ä aukot pitää 
täyttää arvioimalla. Lumipeitteestä tapahtuva haihdunta on normaalisti niin 
vähäistä, että se voidaan ottaa huomioon sadannan korjauskertoimen avulla, 
eikä haihduntaindeksiä näin ollen tarvita talvella. - Vuorokauden keskilämpö
tila on HBV -mallissa mukana sateen olomuodon ja sulannan määritystä 
varten, joten tätä muuttujaa ei puolestaan tarvita vuoden kesäpuoliskolla. 

HBV -mallin rakenne on esitetty kuvassa 1. Ensimmäisenä laskentavaiheena 
päätellään sateen olomuoto. Ilmatieteen laitoksen tutkimusten mukaan lumi
sateen osuus kasvaa Suomessa talvikautena keskimäärin seuraavasti ilman 
lämpötilan aletessa: 



T (°C) pl . 
Ull11 

(o/o) 

+ 2, 5 10 
+ 1, 3 25 
+ 0, 9 50 

0, 0 75 

- 1' 2 90 

Malli laskee tämän riippuvuuden perusteella lumisateen osuuden ja lisää 
sen lumipeitteen kiinteän olomuodon varastoon (SNO\V). Vetenä tulleen sa
dannan malli lisää lumipeitteen nestemäisen veden varastoon (HOLD). Jos 
lunta ei ole lainkaan, vetenä tullut sadanta kasvattaa suoraan muuttujaa 
YIELD .. joka kertoo maanpinnalle tulleen vesikerroksen paksuuden. 

Sulannan HBV -malli olettaa suoraan verrannolliseksi ilrnan lämpötilaan: 

MELT =KM· T ( 1) 

-1 
MELT = sulanta, mm d _

1 
_

1 
KM = astepäivätekijä, mn1 °C d 
T = vuorokauden keskilärr1pötila, °C 

Lumipeitteen vesiarvo on varastornuuttujien SNO\iV ja HOLD surrnna. Jos 
lumi on kuivaa, I-IOLD = 0 ja vesiarvo SNO\A/. lVfärän lun1 en oletetaan voi
van pidättää WCAP-painoprosenttia nestemäistä vettä, ennen kuin se pääs
tää vettä lävitseen. Jos varasto HOLD ylittää pidäntäkapasiteetin mukaisen 
määrän ylityksen osuus kasvattaa muuttujaa YTELD. Yleensä WCAP on tut
kimusten mukaan noin 10-15 o/o. 

Parametrin KM vaihtelua on tutkittu m_llkoi s esti. Sauva-asemilla sen -~es _-
1 

kiarvoksi on saatu aukeilla 3, 5 mm °C ja n1äntymetsissä 2, 4 1nm °C _
1 

d -r 
Aluearvon voidaan olettaa tavallisesti olevan välillä 2, 5 ... 3, 0 m1n °C d . 

Kun kaikki aikavälin aikana kertynyt sularnis- ja sadevesi on saatu luetsattua 
maanpinnalle, so muuttujan YIELD arvoksi, ryhdytään tätä vettä suodatta
maan. Suodanta INF on eksponentin Y mukaan verrannollinen maan kosteus
tilaan, jota kuvataan maankosteusvarastornuuttujan SOIL ja sen suurimman 
mahdollisen arvon SOILX suhteella. Suodannan ohella lasketaan samalla 
haihdunta, joka riippuu annetusta haihduntaindeksis tä sekä rr1aanvesivaras
ton tilasta. 

Suotautunut vesi kasvattaa ylerrnnän rnaakerroksen varastoa, jota voidaan 
pitää pinta- ja pintakerrosvalunnan synnyttäjänä. Tärnä varasto purkaa vettä 
seuraavan lausekkeen n1ukaisesh: 

C~UZ 

KS 
uz 
'\ 

X 
QUZ = KS · UZ ( ')' ._,) 

valunta yläkerrosvarastosta, n n d-J _.
1 

pintakerros va r·a .s 1 on p urku p; 1 t'r1n 1 (' lr.i, d 
pintak<'l'l"<H::iVH t'EU·)tllll HUllt'LitU-;, llllll 

pinlak('r·r·osv<lraslon l'ksponvnl 1 
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Seuraavaksi vesi suotautuu pintakerroksesta. pohjavesivarastoon. Suotau
tumisen määrä on verrannollinen pintakerros_'Jaraston suuruuteen, mutta 
ei voi kuitenkaan ylittää arvoa PERCX mm d ·. 

Pohjavesivarastosta tapahtuu hidasta purkautumista lausekkeen (3) mukai
s esti: 

QGW ~KG· GW (3) 

QGW = vaiunta pohjavesivarastosta, mm d-
1 _

1 
KG = pohjavesivaraston purkuparametri, d 
GW = pohjavesivaraston suuruus, mm 

Kokonaisvalunta QM on osa valuntoj en summa: 

QM = QUZ + QGW ( 4) 

Nyt on saatu valunnan suuruus 1askettua keskimää_:-fisenä vesikerroksen 
paksuutena koko valuma-alueella (yksikkönä mm d ). Seuraavaksi pitää 
käsitellä valunnan keräytymistä ensin pieniin uomiin ja lopulta pääuomaan 
sekä edelleen sitä pitkin tarkasteltavalle virtaama-asemalle tai altaaseen. 
Näitä prosesseja voidaan kuvata esim. seuraavalla lausekkeella: 

QR (n) = KR · QM (n) + (1 - KR) · QR (n-1) (5) 

QR (n) = virtaama havaintopaikalla päivänä n 
QM (n) = päivänä n valuma -alueella syntynyt vaiunta 
KR = saman vuorokauden aikana virtaama-asemalle kertyvä osuus valun-

nasta 

Jos esim. KR = 0, 60, on aikavälillä n virtaama -asemalle tulevasta valt!n
nasta 60 % peräisin samalla aikavälillä syntyneestä valunnasta. Tällöin edel
listen aikavälien aikana syntyneiden valuntojen osuudet ovat 24., 9, 6 .. 3, 8, 

o/o. 

MALLIN SAATTAMINEN KÄYTTÖKUNTOON 

Edellä esitetyssä IIBV -rnallin versiossa on 11 pararnetrif5., joiden arvot 
pitää määrittää, ennen kuin malli on valmis käytettäväksi. Tämä parametrien 
määritys on työläin vaihe mallin soveltamisessa; sitä kutsutaan mallin ka
libroinn'iks i. 

Kalibrointia varten on valittava riittävän pitkä jakso, johon sisältyy hydro
logisesti erilaisia vuosia. Yleensä kalibrointijakson pituus on 5 ... 10 vuotta. 
Kalibrointijakson ajalta kerätään kaikkien lähtömuuttujien päivittäiset arvot. 

Kun kalibrointi aloitetaan, on jokaiselle paran1etrillt• "veikattava" alkuarvo. 
Eräiden parametrien osalf:a tä1nä vt•ikkaus voidaan tehdä rnelko tarkasti: 
esinL astepäivätekijä KM on tällainen paranH~trL Lisäksi on annettava alku
arvot kaikille mallin varastotnuuttujHle (SNOW, H<>LD, SOIL, OZ, GW). 
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Jos kalibrointi aloitetaan kesäajasta, ovat SNOW ja HOLD luonnollisesti 
nollia. Aloitusajankohtaa vastaavia havaittuja virtaamia tarkastelemalla 
saadaan muiden varastojen alkuarvot melko tarkasti rnääritettyä. 

Kalibrointi etenee siten .. että malli ajetaan annetuilla parametrien arvoilla .. 
ja mallin laskemaa virtaamakäyrää verrataan havaittuun virtaamakäyrään. 
Vertailu on osaksi graafinen, mutta siihen on myös kehitetty numeerisia 
hyvyyskriteereitä. Kalibroinni.n suorittaja muuttaa yhden tai useamman para
metrin arvoja parantaakseen hyvyyskriteeriä. Näin tullaan yleensä ajoajolta 
parempaan vastaavuuteen havaitun ja mallin laskeman virtaamakäyrän välil
lä. Lopulta hyvyyskriteeri ei enää paraneJ ja silloin voimassa olevat para
metrien arvot on katsottava parhaiksi mahdollisiksi. Mikäli hyvyyskriteeri 
tällöinkin on vielä alhainen, olisi harkittava mallin rakenteen muuttamista 
ja koko kalibroinnin aloittamista alusta. Näin käy kuitenkin perin harvoin 
- kaikeksi onneksi - sillä takana on tässä vaiheessa usein ainakin 50 kalib
rointiajoa ja iso pahvilaatikollinen tietokoneliuskaa ... 

Kalibroinnin jälkeen pitäisi saatujen param.etriarvojen sopivuus vielä tarkis
taa ajamalla malli uutta aineistoa, ns. testijaksoa käyttäe11. Kosk:a tätä 
varten pitäisi olla kerättynä ja tietokoneeseen talletettuna vielä usean vuo
den aineistot, tingitään käytännön sovellutuksissa usein tästä oikeaoppisesta 
välivaiheesta. Mikäli kalibrointijakso on riittävän pitkä ja 'Kaikki mahdolli
set" vesitilanteet sisältävä, ei testijakson käyttö liene kovin oleellista. 

MALLIN KÄYTTÖ ENNUSTAMISEEN 

Ennen kuin mallia voidaan käyttää ennustamiseen, on se päivitettävä ennuste
hetkeen saakka. Tätä varten on kerättävä päivittäiset syöttötiedot vähintään 
vuoden ajalta välittömästi ennen ennustehetkeä. Samalla on varmistaudutta
va siitä, että ko. tiedot eivät sisällä systemaattisia poikkeamia kalibrointi
jakson tiedoista ja etteivät hydrologiset olosuhteet valuma -alueella ole ka
librointijakson jälkeen muuttuneet. Tämä voi olla ongelmallista esim. sil
loin, kun laajam.ittaiset rnetsäojitukset ovat nopeuttaneet valunnan kertymis
tä maastosta virtaamahavaintopaikalle. 

Lyhytaikais ennusteita varten syötetään malliin lähipäivien ennustetut keski
lämpötilat ja sadannat sekä kesäaikana myös arvioidut haihduntaindeksin 
arvot. Joskus voi olla tarpeen muuttaa mallin varaston1uuttujien arvoja 
esim. lumihavaintojen tai viimeisten virtaamatietoj en perusteella. Tämä 
on kuitenkin tehtävä tarkkaa harkintaa noudattaen. Malli tulostaa sitten en
nustetut virtaamat esim. seuraavalle viidelle vuorokaudelle. Tätä pitempiin 
ennusteisiin ei ennustetuilla säätiedoilla voida päästä ainakaan toistaiseksi, 
mutta lähivuosina lienee mahdollisuus ] 0 päivän sää- ja samalla virtaama
ennusteis iin. 

HBV -mallia voidaan kuitenkin käyttää n1yös pitkäaikaisiin virtaa1naennustei
siin. Tällöin malli ajetaan ennustehetkestä esim. 3 kuukautta eteenpäin 
käyttär:cällä menneiden vuosien lärnpötila- ja sadetietoja. Jos lasketaan en
nuste esim. 20 edellisen vuoden 1naalis -toukokuun s :~.ätiedoilla, saadaan ai
nakin käsitys siitä, rrlitä kaikkea voi tapahtua Uillå lumH:ilanteolla ja näillä 
maavesi-, pi.ntakPrros- jH pohjavc:R ivaraston ar·voil1a. 
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HBV -MALLIN T Ä YDENT ÄMINEN 

HBV -malliin pitää Kalajoen tapauksessa liittää sellainen rakenneosa, joka 
käsittelee altaan vaikutusta virtaamaan. Tämä rakenneosa on yksinkertai
simmillaan altaan purkautumiskäyrä eli vedenkorkeuden (tai varaston suu
ruuden) ja virtaaman vuorosuhde. Koska Kalajoella kaikki kyseeseen tule
vat altaat ovat säännösteltyjä, on purkautumiskäyrän sijasta käytettävä jota
kin juoksutussääntöä tai annettava juoksutus harkinnanvaraisesti erillisenä 
syöttötietona. Ohjelmateknisesti altaiden vaikutuksen huomioonottaminen on 
helppoa, kunhan soveliain menettelytapa ensin valitaan. 

Kalajoen pääuomalle Hautaperän altaalta alaspäin kannattanee lisäksi sovel
taa erillistä virtaa1nan etenemisen arviointimallia. Sellainen on hydrologian 
toimistossa jo käytössä, ja sitä ollaan soveltamassa Perbonjoelle. Tämän 
mp.llin liittäminen HBV -malliin ei myöskään tuottane suuria teknisiä ongelmia. 

HBV-MALLIN KALIBROINTI KALAJOELLE 

Mallin kalibrointia varteh Kalajoen alue on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 

1. Haapajärven luusuan yläpuolinen alue (F=1155 km 2, L=2, 4 o/o) 

2. Raudaskosken ja Haapajärven luusuan välinen alue (F=1095 km 2, 
L=1, 6 o/o) 

3. Tyngän ja Raudaskosken välinen alue (F=775 km 2, L=1, 2 o/o) 

Lisäksi tarkastellaan erillisenä Tujuojan valuma -aluetta (F=20, 6 k~ 2). 
- Yllä esitetyillä järviprosenteilla ei ole suurta merkitystä nykytilanteessa, · 
koska tärkeimmät altaat ovat säännösteltyjä. 

Kalibrointijaksoksi valittiin elokuu 1963 ... lokakuu 1970. Tämän jakson aika
na säännöstely ei vielä olennaisesti vaikuttanut virtaamiin, joskin Iso-Juuri
kan, Korpisen ja Kuonanjärven säännöstely alkoi ennen vuotta 1970. Vuonna 
1970 alkoivat Vuoht j.ärven, Reisjärven, Settijärven ja Kiljanjärven säännös
telyt, joten viimeiseen kalibrointijakson vuoteen on jo syytä suhtautua varauk
sin. 

KaH::broinnin perustana ovat siis Haapajärven luusuan, Raudaskosken ja 
Tyngän (sekä Tujuojan) virtaamahavainnot. Sadeasemiksi valittiin seuraavat: 

Osa-alue 

1 

2 

3 

Sadeasema 

Haapajärvi, maamieskoulu 
Reisjärvi, Levonperä 

Nivala, kk 
Kärsämäki, Venetpalo 
Haapajärvi, rnaam ieskoulu 
Sievi, kk (nyk. SievC as.) 

Nivala, kk 
Sievi, kk (nyk. Sievi, as 
Kalajoki, !Vretsäky 
KalaJold, Pitkäsenkylä 

Painokerroin 

0, 49 
0, 51 

0,56 
0, 19 
0, 19 
0,06 

0 J 21 
0, :~7 
o, :~ n 
0,03 



Vuorokautiset aluesadannat laskettiin kullekin osa-alueelle Thiessenin me
netelmään perustuen yllä esitettyjä painokertoim ia käyttäen. 

Haihduntaindeksi laskettiin kolmen lähimmän Class A -haihdunta-aseman 
(Ylistaro 3 Revonlahti, Pelso) päivittäisten arvojen keskiarvona. Vaikka 
yhtään Class A -asemaa ei olekaan Kalajoen alueella, voidaan tätä haih
duntaindeksiä pitää tyydyttävänä, sillä haihdunnan alueellinen vaihtelu ei 
ole kovin suuri. Tätä kuvastavat ko. asemien keskimääräiset kuukausihaih
dunnat (mm) jaksolla 1961-75: 

Ylistaro 

Revonlahti 

Pelso 

V 

99 

95 

101 

VI 

141 

134 

142 

VII 

127 

127 

137 

VIII 

87 

77 

85 

IX 

38 

30 

37 

Lämpötilatiedot kerättiin Nivalan ilmastoasemalta, jonka sijainti on koko 
valuma -aluetta ajatellen varsin keskeinen. Sulamiskautiset lämpötilaerot 
Kalajoen valuma-alueen eri osissa eivät ole niin suuret, että kullekin osa'"' 
alueelle tarvittaisiin oma läm~)ötila-ase1na. Astepäivätekijää kalibroitaessa 
voidaan lisäksi ottaa huomioon sy st en1aa ttis et lämpötilaerot. 
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PERilONJOEN VEDENKORKEUKSIEN JA VIRTAAl'vTIEN 

LASKENTATAPA KAITFORSIN ALAPUOLELLA 

Kaitforsitl alapuoliset vedenkorkeus- ja virtaama-arvot on laskettu mate

maattisella mallilla, joka laskee em. arvot ajan funktiona. Malli perustuu 

jatkuvuus- ja vedenliikeyhtälöihin, jotka ovat: 

jatkuvuusyhtälö 

b C):t ~Q 
s d>i + ~->< = 0 

liikeyhtälö 

~~ -r ~)( (~ ~'")--r3A (;~ -t s1) == o 
missä 

Q = virtaama 

z = vedenpinnan korkeus (merenpinnasta) 

b = varastointileveys s 
A = poikkileikkausala 

sr = pohjakitka 

j3 = virtausnopeuden jakaumasta riippuva kerroin 

g = maapallon aiheuttama kiihtyvyys 

Tässä muodossa yhtälöitä kutsutaan St. Venaint'in yhtälöiksi. l'vTalli rackai

see ylläolevat differentiaaliyhtälöt numeerisesti, noudattaen ns. Preissmann

tyyppistä implisiittistä kaaviota. Mallin ratkaisualgoritmin yksityiskohtai-

s empi kuvaus löytyy viitteestä Forsius ( 1 981). 

Koska malli pystyy laskemaan ainoastaan verkkaista virtausta joudutaan las

ku lopettamaan sellaiseen paikkaan missä virtaus muuttuu kiitovirtaukseksi. 

Tällaisia paikkoja ovat mm. pohjapadot ja kynnykset. 

Kaitforsin malli kuvaa jokiosuutta, joka alkaa Tastin säännöstelypadon koh

dalta ja päättyy mereen, yhteensä 29. 2 km. Osuus sisältää 7 pohjapatoa tai 
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kynnystä, joissa vallitsee yksiselitteinen riippuvuus virtaaman ja veden

korkeuden välillä. Malli koostuu täten kahdeksasta tavallaan toisistaan riip

pumattomasta jokiosuudesta, jotka on liitetty yhteen malliin. 

Syöttötiedot koostuvat seuraavista elementeistä: 

1} Jokiuoman poikkileikkausalat eri pistei$sä (yhteensä 140 pistettä). 

Koska poikkileikkaukset muuttuvat vedenkorkeuden muuttuessa, on 

jokaisen pisteen poikkileikkausala annettu_ 5 eri vedenkorkeudella, ja 

välikorkeuksia vastaavat alat saadaan n1allissa lineaaris esti interpoloi

malla. 

2) Märkäpiiri jokaisessa. pisteessä, joka on myös annettu 5 eri veden

korkeudella. 

3) Pisteiden välinen etäisyys, joka vaihtelee välillä 20 ... 3040 m. 

4} Pisteiden välinen vesipinta-ala eli varastointikyky. Tämäkin riippuu 

vedenkorkeudesta, joten jokaiseen vesipinta -alaan on liitetty pros ent

tiluku, jöka kuvaa miten paljon vesipinta-ala kasvaa vedenkorkeuden 

noustessa 1 m tietystä vertailutasosta. 

5) Tapahtumat jokaisen osuuden ensimmäisessä pisteessä. 
3 

Ensimmäisen osuuden kohdalla annetaan suunniteltu juoksutus (m / s) 

kunakin ajankohtana.· Toisen osuuden kohdalla syötetään ensin1mäisen 

osuuden viimeisen pisteen (pohjapadon yli tuleva) .virtaama jne. 

6) Tapahtumat jokaisen osuuden viimeisessä pisteessä. Osuuksilla 1 .... 7 

syötetään vedenkorkeuden ja virtaaman välinen yhteys ( =purkautumis

käyrä) pohjapatojen ja kynnysten kohdalla. Osuus 8 päättyy mereen, 

joten vedenkorkeus tämän viimeisessä pisteessä on sama kuin n1eri

vedenkorkeus, joka on oletettu vakioksi. Koska pohjapadot muodosta

vat hyvän kontrollin virtaukselle, mallin laskemien tulosten paikkansa

pitävyys riippuu olennaisesti siitä, miten hyvin pohjapatojen purkautu

miskäyriä tunnetaan. 



57 

7) Pohjakitka on kuvattu Chezy-lailla, käyttäen C-arvoja 33 ... 20, mikä 

suunnilleen vastaa Manningin n-arvoja 0. 03 ... 0. 05. Arvojen oletetaan 

olevan riippumattomia vedenkorkeudesta. 

8) Lähtötilanne vastaa suunnilleen tilennetta, jolloin uomassa on tasainen 

5 m 
3

( s virtaama. Lähtötilanteen vaikutus häviää nopeasti laskennan 

edetessä. 

9) Aika-askeleen eli laskentavälin pituus on 240 s. Tulostus tapahtuu joka 

20 min. kohdalla. 

Kirjallisuus: 

Forsius: Yksidimensioinen, muuttuvaa avouomavirtausta kuvaava mate

maattinen malli. Vesihallituksen monistesarja 1981:61. 
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Hydrologisen havaintoaineiston käyt()n tehostaminen 

Helsinki 2 Kuopio, VaasaJ Oulu, 14.-28.1.1982 

VESisrröTYÖT JA HYDROLOGIHEN HAVAIHNOIH'l1 I 

J o h d a n t o 

Aihetta voi lähestyä ainakin kahdesta näkökulmasta.Toisaalta vesi

rakennustyöt vaikuttavat vesistöön ja ilmiöihin, joita hydrologia 

tutkii.Samoin vaikuttavat valuma-alueen maank~ytössä tapahtuvat 

muutokset. Hämä toimenpiteet 1;häiri tsevät 11 hydrologisia havaintoja, 

aiheuttavat havaintosarjoihin epäjatkuvuuksia ja edellyttävät itse 

havaintojen hoidon lisäksi tietoja muutoksista.Toisaalta hydrolo

gisten havaintojen merkitys rakennettavissa ja rakennetuissa vesis

töissä korostuu, havaintoja joudutaan usein lisäämään ja ne ~alve

levat suurelta osin vesistön käyttöä. 

S y n t y v ä t o n g e 1 m a t j a v a a d i t t a v a t 

h a v a i n n o t 

Ihmisen toiminnan suoranaisia vaikutuksia hydrologiassa ovat mm: 

-valuma-alueen maankäytön muutokset~ jotka vaikuttavat valunnan 

suuruuteen ja sen ajallisiin vaihteluihin 

-varastoaltaiden rakentaminen ja tulva-alueiden poistaminen, 

jotka vaikuttavat alapuolisiin virtaamiin ja edelleen muihin 

ilmiöihin ( vedenkorkeus, jää ... ) 

-virtaaman säätöJ joka saattaa korostaa säännöstelyn vaikutuksia 

-uomien perkaus ja oikaisu, jotka jossain määrin muuttavat kaik-

kia hydrologisia tekijöitä - mahdollisesti myös alapuolisessa 

vesistössä 

-rakenteet~ jotka voivat täysin muuttaa olosuhteita yksittäisel

lä havainto-asemalla. 

Vesistöjen käyttöä varten hydrologisia tutkimuksia ja havaintoja 

tarvitaan ainakin: 

-suunnittelu- ja mitoitusperusteiksi 

-hydrologisia ennusteita varten ( pitkäaikaiset vesitilanne-en-

nusteet ja lyhytaikaiset käyttöennusteet ) 

-rakennustöiden ja muiden toimenpiteiden vaikutusten seuraamiseksi 

-käytön seuranta- ja valvontatehtäviin 

-nopeaa tietojen hankkimista ja toimittamista varten. 
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M a h d o l l 1 s i a t o i m e n p i t e i t ti 

Edellä esitettyjen ongelmien ja kysymysten ratkaisemiseksi vaadi

taan vesistötöiden suur1nittelijoiden, vesistöjen käyttäjien ja 

hydrologien kesken tiivistä yhteistyötä.Tärkeitä kysymyksiä ovat 

ainakin: 

-tarpeellisten hydrologisten havaint en sisällyttäminen suun

nitelmiin - sekä tutkimuksen että käy ön kannalta 

-vesioikeudellisten lupien tarkka suunnittelu 

-yhteistyö havaintoverkkojen suunnittelussa ja havaintotulosten 

käytössä 

-rakent eelliset ratkaisut havaintotoiminnan kehittämiseksi 

-ihmisen toiminnan vaikutusten tutkiminen ja rekisteröiminen 

yhtenäisellä tavalla. 
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OSANOTTAJALUETTELO 

Tilaisuuksiin osallistuivat seuraavat henkilöt vesihallinnosta 

Helsinki, 14.1.1982 

VH diplomi-insinööri 
maat. ja metsät. lis. 
diplomi-insinööri 
diplomi-insinööri 
diplomi-insinööri 
diplomi-insinööri 

Hev suunnittelija 
vanhempi insinööri 
diplomi-insinööri 
ylitarkastaja 
limno1ogi 

Tuv vanh.rak.mestari 
rakennusmestari 
insinööri 
rakennusmestari 

Kyv diplomi-insinööri 
insinööri 
tarkastaja 
rakennusmestari 

Kuopio, 19.1.1982 

Miv 

Kuv 

PKv 

insinööri 
rakennusmestari 
vanhempi insinööri 
insinööri 

rakennusmestari 
rakennusmestari 
rakennusmestari 
vanhempi insinööri 
tarkastaja 
insinööri 
diplomi-insinööri 
piirirakennusmestari 
ylitarkastaja 
rakennusmestari 
insinööri 

diplomi-insinööri 
diplomi-insinööri 
rakennusmestari 
diplomi-insinööri 

Maximo Faehnle 
Tom Frisk 
Erkki Järvinen 
Juhani Kytö 
Jukka Vuontela 
Esko Vähäsöyrinki 

Markku Heikkinen 
Markku Kukkamäki 
Hannu Majuri 
Sinikka Numminen 
Leena Villa 

Alpo Aalto 
Kari Nieminen 
Pertti Soini 
Timo Wester 

Timo Kulmala 
Risto Kuokkanen 
Toivo Mustonen 
Turo Nurminen 

Osmo Kurki 
Leena Pennanen 
Heikki Teräsvirta 
Raimo Vierikko 

Tuomo Heikkilä 
Rauno Häkkinen 
Kari Hänninen 
Risto Jutila 
Eero Kujala 
Juha Mikkonen 
Heikki Pajula 
Matti Pöyhönen 
Irmeli Taipalinen 
Keijo Tähtivaara 
Veikko Voutilainen 

Erkki Huotari 
Tapani Kaarakka 
Anja-Maija Räslinen 
Jukka Savolainen 

vöt 
vst 
vöt 
sus 
vst 
vöt 



KSv vanhempi insinööri 
rakennusmestari 
diplomi-insinööri 
ylitarkastaja 

Vaasa, 27.1.1982 

Tav 

Vav 

Kov 

Oulu, 

Ouv 

Kav 

vanhempi insinööri 
insinööri 
vanhempi rak.mestari 
diplomi-insinööri 
vanhempi insinööri 

diplomi-insinööri 
insinööri 
insinööri 
insinööri 
rakennusmestari 
rakennusmestari 
rakennusmestari 
fil.kand. 
insinööri 
diplomi-insinööri 
insinööri 

insinööri 
rakennusmestari 
diplomi-insinööri 
insinööri 

28.1.1982 

diplomi-insinööri 
piirirakennusmestari 
rakennusmestari 
fil.kand. 
vanhempi rak.mestari 
apulaistutkija 
työntarkastaja 
vanhempi insinööri 
ylitarkastaja 
insinööri 
rakennusmestari 
rakennusmestari 
vanhempi insinööri 
vanhempi insinööri 
vanhempi rak.mestari 

rakennusmestari 
kenttämestari 
insinööri 
vanhempi rak.mestari 
rakenn smes 

Simo Kärki 
Mikko Manninen 
Esa Solismaa 
Seppo Yli-Karjanmaa 

Markus Kaila 
Heikki Koskinen 
Hannu Uotila 
Markku Vainio 
Mikko Yrjänä 

Unto Huttu 
Juhani Hämäläinen 
Paavo Kallionpää 
Ilpo Kinnunen 
Matti Kiviluoma 
Eero Kyrönlahti 
Anseln Lassus 
Hannu Luotonen 
Erkki Ojala 
~'latti Seppälä 
Kari Syvänen 

Topi Jaakonaho 
Jaakko Onkamo 
Aulis Rantala 
Heikki Savolainen 

Reino Enbuske 
Urpo Haapaniemi 
Veikko Immonen 
Kari Kainua 
Onni Kuurlunti 
Satu Lakka 
Tapani Maaperä 
Eero Merilä 
Urpo Myllymaa 
Eero Nuortimo 
Esa Panula 
~1a t t i Pet~!nen 

Jorma Rantakangas 
Mauno Rönkkömäki 
Seppo Taikka 

Eero Jormakka 
Jorma Karttunen 
Otto Karvinen 
Kauko Nissinen 
Reijo Pentikäinen 



Lav ylitarkastaja 
suunnitteluinsinööri 
vanhempi insinööri 
työntarkastaja 
diplomi-insinööri 
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Erkki Airaksinen 
Jouko Alatalo 
Simo Perkkiö 
Tapio Saarenketo 
Esko Valtanen 
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