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ESIPUHE 

Vesihallitus asetti 22.11.1978 ty6ryhman kehittamaan jo toteutettujen 

~ohjar:u:ua.an vesistotOiden kayttoa siten, etta. suunnitelmissa esitetyt 

tavoi tteet mahdollisirrman hyvin saavutettaisiin, tutkiroa.an mahdolliset 

vesistotoista aiheutuneet ennalta arvaamattomat haittavaikutukset 

selvittamaan toimenpiteet niiden poistamiseksi seka laatimaan toiminta

suunnitelmat katastrofitilanteiden varalle. Tyoryhman tuli saattaa 

tyonsa paatokseen 31.12.1980 mennessa ja vesihallituksen myontaman 

jatkoajan jalkeen 31.5.1981 mennessa. 

Vesihallitus nimesi tyory1.1nan puheenjohtajaksi diplomi -insinoori Heikki 

Nikkarikosken Kokkolan vesipiirin vesi toimistosta seka rnuiksi j aseniksi 

diplomi-insinoori Unto Hutun Vaasan vesipiirin vesitoimistosta, limno

logi Sinikka Jokelan Kokkolan vesipiirin vesitoimistosta , vanhempi 

noori Veikko Perttusen OUlun vesipiirin vesitoimistosta ja diplomi

insinoori Markku Puupposen vesihalli tuksesta. Jokelan j a Perttusen 

tultua estyneiksi nirnesi vesihallitus heidan tilalleen 7.2.1980 

ylitarkastaja Urpo M_yllyma.an ja vs. nuorempi insinoori Eero .rvErilan 

molemmat Oulun vesipiirin vesitoimistosta. Tyoryhmalla ei ole ollut 

erikseen nimettya sihteeria, vaan jokainen on osallistunut omaa aluettaan 

tai alaansa koskevaan kirjoittarniseen. 

Tyoryhman nirneamisen yhteydessa vesihallitus asetti johtoryhman ohjaamaan 

ja valvomaan tyoryhman toimintaa. Johtoryhman puheenjohtajaksi vesi

hallitus nimesi piiri-insinoori Ossi Hjeltin Kokkolan vesipiirista seka 

rnuiksi jaseniksi piiri-insinoorit Antti Karhusen Oulun vesipiirista 

ja Seppo J. Saaren Vaasan vesipiirista, teknillinen tarkastaja Lasse 

Kivekkaan, yli-insinoori Matti Raivion ja toimistopaallikko Mirja Sarkan 

vesihallituksesta. 

Tyo:ryhma, joka otti nimekseen Pohjanrnaan vesistojen kayttoty6rytu:na, 

rajasi tehtavansa alueellisesti kasittamaan Oulujoen ja Karvianjoen 

valilla Pohjanlahteen laskevat vesistOt. Tyossa keskityttiin kasitte

lemaan seuraavia jokia, joissa on tehty eniten vesistotOita: Siikajoki, 

Pyhajoki, Kalajoki, Perhonjoki, Ahtavanjoki, Lapuanjoki, Kyronjoki 

ja Narpionjoki. Muut vesistot kasiteltiin yhdessa otsikon "rnuut joet" 

alla. 
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Tyorybrrla on ottanut se1vitettavak.seen vain jo toteutetut hankkeet 

keskeneraiset hankkeet valmistunei1ta osi1taan. Tyossa on tarkaste1tu 

vain vesistOjen paauornissa ja suurernmissa sivujoissa tehtyja vesisto

jarjeste1yiksi 1uettavia hankkeita. 

Tyossa on kasite1ty toimeksiannon mukaisesti suunnitelrnien tavoitteita 

ja niiden toteuturnista, vesistOtoista aiheutuneita haittoja seka toimen

pidesuosituksia puutteiden ja 'haittojen poistarniseksi vesistokohtaisesti. 

Poikkeusti1anteet ja periaatteet toimintasuunnitelrnien 1aatirniseksi poik

keusti1anteita varten on kasite1ty eri11isessa niteessa. 

Tyoryhrna on erikoiskysyrnyksissa kuul1ut vesiha11innon ja sen ulkopuo1isten 

asiantuntijoiden nakokantoja seka tutustunut tarkaste1tavaa aluetta 

aihepiiria koskeviin se1vityksiin ja tutkimuksiin. Tyo:r:ybrrla on pitanyt 

18 kokousta ja taman 1isaksi kokoontunut johtoryh!nan kanssa 13 kertaa. 

Kokko1assa 29. paivana toukokuuta 1981 

Dip1orni-insinoori 

Dip1omi-insinoori 
' lo~ 

Unto Huttu 

Dip1omi-insinoori 

~v~~ 
Y1itarkastaja Urpo My11ymaa 

Dip1omi-insinoori 
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JOHDANTO 

jokivesist.Ojen suuret virtaamavaihte1ut ja 

tul vaherkkyys ovat aiheuttaneet tarpeen vesistotOi

pe1toa ja pe11oksi raivattavaa a1uetta o1i suunni

""""'·-.:...•,s_.._LA-J.,__,_..._ ..... ..,, ... ..,,...,.,.._ mukaan 1950-1uvulla kaikkiaan 69 000 ha. 

hin .. 

Tu1 va-a1ue o1i no in k.yrrmenes osa alueen kokonaispe1 toalasta ja vaikutti 

tuhansien maanvi1je1ijoiden toimeentuloon. Kun nama pe1lot ovat parhaita 

min en 

Jo 

maata1ous alueen paae1inkeino, nahtiin tul vi en poista-

Tayde11iseen tulvasuoje1uun tahtaavat vesistotyot al

alkupuo1e11a 1 kun maata1ouden tehostaminen teki 

suojauksen ja vesijattajen tayde11isen kuivatuksen entista 

Vesist.Oihin 1iittyv§na tarpeena o1i jo 1950-1uvulla ~os 

todettiin 1 etta perkauksi11a j a pengerryksi11a ei Pohj an-

maan olosuhteissa yksin paasta tulvasuoje1ussa riittaviin tuloksiin, vaan 

1isaksi tarvitaan saannoste1ya. Si11oisen vesioikeus1ain mukaan 

ei voitu suorittaa nuuta kuin vesivoima.n ta1teenottoa varten. 

Vuonna 1961 voimaantu11ut vesi1aki mahdo1listi saannostelyn ~os tulva-

huono, 

kaan .. 

voitiin 1isata 1960-1uvu11a, kun tekniikan kehittyessa 

rakentaa tekojarvia. Tekojarvien rakentamise11a pa

samal1a mahdollisuuksia voima1aitosten rakentamiseen ja pyrit

sb::trn2ian vesien virkistysk.aytt.Oa.. Nama tuli vatkin mukaan ta

kun maata1ouden arvostus o1i varsinkin 1960-1uvun 1opul1a 

~-~~~--'--'-·~ tulvasuoje1uhankkeil1a ei o11ut toteutumismahdo11isuuksia

Tama on vaikuttanut eraiden 1aajojen hankkeiden, kuten esim. Kyr5n-

joen vesistOta1oussuunnitelman toteuttamisjarjestykseen. Tbisaalta maa-

aliarvostus on 1970-1uvul1a vaikuttanut tulvasuoje1ut.Oiden 

kui vatustoiminnan taantumiseen, vaikka ne 

,_,_-.;..;..~-.;:;•vu. .._.....,.,_..._.,J._,__""" .... voilnakkaasti mukana. 

Kun vesiha11itus a1oitti toimintansa vuonna 1970, Pohjanma.an vesist.Otoi-

den o1i noin 50 %. Tavoitteet 1970-1uvul1a o1ivat suunni11een 
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sama.t kuin aikaisem:nin, mutta painotukset muuttui vat jossain maarin. 

VirkistyskayttO- ja rnaisemakysymykset ovat yha enernman tulleet tavoit

teisiin mukaan.. Hankkeisiin on otettu rrrukaan rehev6ityneiden jarvien 

ja jokiosien kunnostuksia, ja toiden maisema.llisiin nak.okohtiin on 

kiinnitetty lisaantyvaa huamiota. 

Vesi voiman rakentamisedellytykset parantui vat sahkonkulutuksen kasvun 

ja kilpailevien energiamuotojen kallisturrdsen seurauksena 1970-luvun 

aikana joten vesivoiman edist.aminen pysyi edelleen tarkeana tavoitteena. 

Maatalouden arvostuksen lisaanty:m:inen ja entista suurempien koneiden 

kaytt.O ovat pitaneet tulvasuojeltm ja salaojitusedellytysten luomisen 

kuivatustoirnintaa varten edelleen mukana tavoitteissa. Talla on ~os 

alueellisesti tarkea J.rerkitys, silla rnaataloudesta saa toiJ.reentulonsa 

edelleen noin neljannes alueen vaestOsta. Myos rnaataloustuotteita jalos

tava teollisuus on rnerkittava talousala. 

T6iden toteuttamisen jalkeen vesistohankkeissa on tullut esiin puutteita 

ja arvaama.ttornia haittoja. VesistOhankkeiden tavoitteita ei ~oskaan 

ole kaikilta osin saavutettu. Vesivoirnalaitoksia ei ole rakennettu 

siina maarin, kuin paatOksia tehtaessa on oletettu. Tulvasuojeluvannuus 

ei kaikissa hankkeissa ole ollut tavoitteiden mukainen. Alivirtaamien 

lisayksessa ja virkistyskayttotavoitteiden toteuttamisessa on ro¥OS ilJ.ren

nyt puutteita ja kalatalouden elvytystavoite on tullut esiin. 

Tyossa on aluksi tarkasteltu Pohjanmaan vesistOjen hydrologiaa ja veden 

laatua. Sen jalkeen on inventoitu vesistOhankkeet ja tarkasteltu niiden 

tavoitteita ja saavutettuja tuloksia vesistoittain. Taman jalkeen on 

kasitelty ilmenneita puutteita ja haittoja ~skin vesistoittain. 

Edellisen perusteella on tehty toirnenpidesuositukset kayton kehittamisek

si seka puutteiden haittojen poistamiseksi tai vahentamiseksi. Suosi

tukset sisaltavat kayton kehittamis-, suunnittelu-, tutkimus- ja raken

tamissuosituksia. Yhteenveto tavoitteiden toteuttamisesta, puutteista ja 

haitoista seka suosituksista on esitetty tiivistelmassa. 

Tyo on tehty paaasiassa vesipiireissa ja vesihallituksessa olevan aineis

ton perusteella. Tallaista aineistoa ovat olleet ennen kaikkea suunni

telrna-asiakirjat ja lupapaatokset ja lisak.si vesitOista tehdyt hydrologi

set havainnot, vedenlaatu- ja tul vahavainnot seka erilaiset tutkimukset. 

Puutteita ja haittoja inventoitaessa on rnuun tiedon ohella kaytetty apuna 

sanamalehdistossa olleita artikkeleita. 
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N VESIST5T ESIST5TY5T 

vaJ.i11a 

.................................. nama rajoittuvat 

(kuva 1) .. VesistOjen 

, josta 30 000 km2 kuuluu 

% on pe1toa, 40 % 

""' ........ """ ............. ~ .......... , 5 % tie- j a rakennus

000 asukasta .. 

ne1jannes metsaoji

noin ne1j!bmes saa toimeen

teo11isuudesta j a rakennus-

pa1ve1usten piirista. 

Pienesta jarvisyydesta 

suuret.. Kevattul van aikana 

% vuotuisesta Luonnonti1aisten 

~.-Uc;:uu . ..~. . ...~...~.1 on es.im.. Kyronjoe11a, Kalajoella ja 

saannosteltyna vastaavasti 

rst:~ro:serltt:~ on aluee11a v.. 1980 2, 9 %, 

9 ,4 %.. Ainoan poikkeuksen tassa suh

Lappajarven 

Toiner1 1uonteenomainen ·~~-~~.~ on jokien keskivaiheilla 

.LJ.u~;;;;o::>.:::,o. suurten tulvavirtaamien kanssa on 

toimii 

ru~anE~ ovat·puolestaan 

kalatalouden kannalta .. 

~~·~·~-4·~~· ...... ~~4 riittavasti lisaan

kuonni tusta, kun veden laatu on 

ruohottuneet 

lukuunottarnatta saannos

voimalai toksia. Jili.tavan

La~~K~~vc~ mereen padottuun Luodan

suurteollisuuden 
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0 so 100km 

Kuva 1. Pohj anmaan vesistot 



1.. HYDROLCGIA 

1 .. 21 H d 0 n av in 

Po nm a 

suuret 

antaneet virikkeen J.LIIo-.!'.U • ..L...L...L.'- UI....,_U.,.L...L...JC .. n • .n.'-1 

tunnetaan 

desta ei ole 

iminta 

tu1vaherkkyys ovat 

~~~~··~·-~~ vesistohavainnoille. 

Havaintotoimi.nnan laajuu

.------ osa tiedoista on sailynyt 

.uote·tt<~VllUt:ta on vaikea kontrol

havaintojen satunnai

suus Erityisesti on 

tulvaveden K.o:rK.E~W<~sJ..a, kevattulvan sattumisajankohtaa ja 

set 

sarroin 

VllOsisadan 

suurista 

sesti 

teen 

suurirnmassa osassa 

Osansa ovat myos saaneet alhai-

Pohjarunaalla, 

Keski-Suomea, 1910-luVlllla. 

tutkimuksen 

loydy viiroe 

kuten sisarnaan 

ros:K.aLaTI '-.L.LoJ...I..J.LII.LL .............. '-'- ... , 1910-1uvun alussa toteutettu 

ei ulottunut kattamaan 

on useaan otteeseen, 

seka 1960- 1970-luvun vaih-

seurauksena V«8<jr=r1J<<)rJ<:ellSc:tSEmtiLen verkosto, joka 

suurista laajeni 1930-

mil tei kaik-

~ ...... ·-~~-~.L ensimrnaisten 

Tuolloin viela 

taydennetty. 

lumen vesiarvon 

Vesiarvomittauksiin 

1950-luvulla .. 
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kaynnistyivat 1960-luvun alussa. Pohjavesimittauksia on taydennetty 

1970-luvulla. Jbkien jaan paksuus- ja ominaisuusmittaukset kaynnistyivat 

vuoden 1978 alusta. 

1.22 S a d an t a 

Pohjanmaalla, missa maaston korkeussuhteet eivat suuresti vaihtele, 

jakaantuu sadanta alueellisesti varsin tasaisesti. Yleisena piirteena 

voidaan havaita sadannan lisaantyvan siirrettaessa rannikolta Suanen

selan vedenjakajalle. VUosisadanta ilrnaistuna yleisesti kaytettyina 

ns. korjaarnattarnina arvoina on rannikolla yleensa hieman alle 500 mm. 

Korjaarnattomat sadannan arvot sisaltavat sademittarivirheen, jonka 

vaikutuksesta todellinen sadanta on kesalla noin 6 %, talvella yleensa 

noin 25 % ja vuosisadanta noin 10 - 15 % havaittua suu.rerrpi. Veden

jakaja-alueelia on vuosisadanta 525 - 550 mm tai paikoin hiem:m suurerrpi. 

MY6skaan rannikon suuntaan siirryttaessa eivat erot eri vesistOjen 

kesken ole suuria. Jakson 1931 - 1960 havaintojen 111lkaan pienin vuosi

sadannan kesk.i.roa.arainen aluearvo ali 510 mm (Kalajoki) ja suurin 553 mm 

(Kyronjoki) • 

Ajallisesti vuosisadant:a (1931 - 1960) on jakaantunut seuraavasti: 

tal vi (joulu-maaliskuu) 

kevat (huhti -toukokuu) 

kesa (kesa-elokuu) 

syksy (syys-marraskuu) 

Kyr6njoki Kalajoki 

31 rnnv'kk (122 rrrn) 27 rnnv'kk (107 rrrn) 

34 rnnv'kk (68 rrrn) 31 rnnv'kk (61 mm) 

67 rnnv'kk (200 mm) 66 rnnv'kk (199 mm) 

54 rnnv'kk (163 mm) 48 rnnv'kk (143 mm) 

Mi.kali sademittarivirhe otettaisiin huomi.oon, tasoittuisi sadannan ajal

linen j akautuninen esi tetyista a::rvoista si ten, etta kesakauden kuukausi

sadanta olisi jokseenkin tarkasti kaksinkertainen talvikauden sadantaan 

verrattuna. Suurin havaittu vuosisadannan aluearvo on Kyronjoella 

727 rrrn .(v.l974) eli 131% jakson 1931- 1960 keskiarvosta. Vastaava 

rnaksimiarvo on Kalajoella 693 rom (v. 1974) eli 136 % jaksan 1931 - 1960 

keskiarvosta. Mikali edelleen pitaydytaan samoissa esimerkkivesistOissa, 

ovat suurirnmat havaitut kuukausisadannan aluearvot seuraavat: 



13 

Kalajoki 

tal vi 76 mn (joukukuu 1947) 75 mn (joulukuu 1964) 

kevat 91 nm ( toukokuu 1912) 81 mn (toukokuu 1968) 

kesa 211 1967) 147 rnm (heinakuu 194 7) 

nm 1937) 140 nm (syyskuu 1937) 

1.23 L u m e n v e s i a r v 

lumen vesiarvo on selvasti pienempi kuin sisamaassa johtuen 

osak.si 

tulee 

havai tut .ltLLI'\.>::ULHW... 

171 nm 

osaksi etta suurempi osa 

~·~~~-~~.~ kasvaa lievasti siirryttaessa 

kohti. Vesiarvo on 

26.3 ja Siikajoella 1.4. 

lumen vesiarvo on silloin keski

mm, Kalajoella 96 mm ja Siikajoellq 108 mm. 

ovat Kyranjoella 186 mm (v. 1953), 

185 mm (1974). Pienirnn:E.t 

lumen tavataan Vaasan seudulla, rnak.simi jaa keskirnaarin 

Suornenselan vedenjaka-no in rnm: iin. 

no in mm: iin. 

Lunta ma.rraskuun aikana keski.rna.arin 10 - 15 nm (vesiarvoltaan) 

melko tasaisesti 

sulaminen 

20.4. 

~V~~~~~~~V~-~~-~Uf alueen 

vaihteessa. Pelto-

2 

Lumen sa a 

laskettua lumen 

:n 

rnaaliskuun alkuun. .'Maaliskuun 

UBks imiarvoa, kunnes 

keskimaarin 10.4. ja Pohjois

tapahtuu paaosin huhtikuun 

vesistoissa rnyos huhti-toukokuun 

sulamisajankohdassa on noin 

5 vuorokauden valein 

sulamiskauden aikana. 

Siikajoen vesistoja, 

jakson 1961 - 1980 

vaihteli 14 - 90 mm 

Suurin 5 vrk:n ~~~~"~ kolmessa tapauk

suurin vuotuinen sessa 

mm 39 mm. Nopein sulami-
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nen sattui mil tei joka kerta 16 .. 4.. - 1. 5. Siikajoel1a vastaavat suurim

ma.t vuotuisen vesiarvon pienenemiset o1ivat 19 - 87 nrn ja keskiarvo o1i 

39 nm. No in kolmena wonna ne1j asta suurin sulamisnopeus saavutettiin 

16.4. - 1.5. Y1eisena piirteena kaikissa vesistoissa on, etta myohaan 

sattuvat vesiarvon maksimi. vahenemiset ovat suuria. Tama se1i ttyy 1uon

no11isesti si11a, etta sulamisen siirtyessa pitkal1e kevaaseen ilma.n 

1.3:rrp0ti1at nousevat kork.eiksi ja sulaminen on tehokasta. 

1.24 V e d e n k o r k e u d e t 

Hydro1ogian toirniston yllapitamaan vedenkorkeusrekisteriin kuuluu tutkit

tavalla alueella 50 vedenkorkeusasernaa. Suurin osa asemista on joki

asemia, joiden rrerki ttavana tarkoi tuksena on rnyos virtaaman m3.ari ttarni

nen.. Taman lisak.si on alueella huoma.ttava rn.aara vedenk.orkeusasteikkoja, 

jotka ovat jaettavissa valiaikaisiin suunnitte1uasteikkoihin seka pysy

viin, usein rak.enteisiin ja tekojarviin 1iittyviin valvonta-asteikkoihin. 

Ens:i.:rornaisista, vuonna 1910-1913 rakennetuista 15 vedenkorkeusastek.oista 

vain 2 (Reisjarvi, Haapajarvi) oli jarviasteikkoa. Taman jalkeen aloit

tivat toimintansa seuraavat jarviasteikot: Pyhajarvi (1919), I.estijarvi 

(1919) 1 Kuortane (1929) 1 Lappajarvi 1931) , Evijarvi (1932) ja Haapavesi 

(1932). Myohernrn:in on jarviasteikkoja tasta lisatty. 

Esimerkkeja suurimrnista havaituista vedenkorkeuden vaihte1uista joki

asteikolla (ennen huamattavien saannoste1yjen toteuttamista) on seuraa-

vassa vesistoittain: 

Ky:r0njoki 6,91 m (Munakka 1 1912-1970) 

Lapuanjoki 5,54 m (Pappilankari 1 1931-1970) 

Perhonjoki 3,21 m (Pelon si1ta, 1961-1970) 

I.estijoki 3,92 m (Kannus, 1911-1970) 

Kalajoki 5,37 m (Y1ivieska, 1912-1970) 

Pyhajoki 3,04 m (Pyhankoski, 1912-1960) 

Siikajoki 7,46 m (Mankila, 1936-1970) 

Y1lao1evia lukuja tarkasteltaessa tulee ottaa huarnioon, etta havaittuja 

vaihteluja suurernpia esiintyy paikal1isesti ilmeisesti kaikissa vesis

toissa. Eraissa joissa voivat vedenkorkeusvaihtelut olla huomattavasti 
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valuma.-alueesta 20 - 30 %.. Vaikka ojitusten yksityiskohtaisten 

vaikutusten se1vittarninen on vaikeaa, niiden on Pohjanrnaal1a y1eisesti 

tod.ettu karjistavan virtaarnan vaihte1uja.. Aikanaan ovat myos jarven

...._......._,,..,.U,'- vaikuttaneet sarraan suuntaan. 

Seuraavaan taulukkoon on poimittu esimerkkeja ennen huomattavia saannos

havai tuista y1i virtaamista seka esi tetty havaintoaikana keski

maarin kerran 10 vuodessa toistuneen y1ivirtaarran suuruus (taulukko 1). 

Vertai1un he1pottamiseksi on mukaan otettu myos vastaavat valumat. 

Tau1ukko 1. Esimerkkeja ennen huomattavia saannoste1yja havaituista 

virtaarnista .. 

VesistO, havaintopaikka HQ Hq H~/10 HqYs10 
ja -aika (m3/s) (1/s krn2) (m /s) (1 s km2) 

Kyr6njoki, Skati1a (4805 km2) 1911-1970 528 110 420 87 

Lapuanjoki, Keppo (3955 km2) 1931-1970 314 79 290 73 

Ka1ajoki, Hihna1a (3025 km2) 1911-1970 155 360 119 

Pyhajoki, Pyhfuikoski (3400 km2) 1912-1970 402 118 320 94 

Siikajoki, Ianke1a (4395 km2) 1936-1970 686 156 600 137 

Esimerkkeja 1uonnontai1aisista a1ivirtaarnista ja niiden toistuvuudesta 

nahdaan seuraavasta taulukosta 2) .. 

Tau1ukko 2. Esimerkkeja 1uonnont.i1aisista alivirtaamista ja niiden 

toistuvuudesta. 

, havaintopaikka NQ NQ NQ NQ 
ja -aika kesa 1/10 tal vi 1/10 

VI .... XI kesa XII ••• V ta1vi 
(m3/s) (m3/s) (m3js) (m3/s) 

Kyranjoki, Skati1a (4806 km2) 1911-1970 1,3 1,5 1,0 1,4 

{3955 km2) 1931-1970 1,6 1,7 1,0 1,9 

, Hihnala (3025 km2) 1911-1970 0,2 0,8 0,2 0,5 

Pyhajoki, Pyhankoski (3400 km, 1912-1970 0,8 2,0 0,2 4,5 

Siikajoki, Lanke1a (4395 km2) 1936-1970 0,2 1,2 0,1 0,5 
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Jokien jaaolojen tutkimiseksi ja jaapatotulvien ennakointimahdo11isuuk

sien parantamiseksi on eraissa vesistoissa vuoden 1978 alussa ryhdytty 

toteuttamaan jaan paksuuden ja ominaisuuksien mittausohjelmaa. Chjelrna.a 

tultaneen 1ahivuosina laajentamaan koskemaan paaosaa a1ueen suurista 

vesistoista. 

3 VEDEN" LAAW JA KAYTTOKELPOISUUS 

1 31 Y 1 e i s k u v a u s 

Yhteisena piirteena rannikkoalueen jokivesistoi11e voidaan pitaa suurta 

humuksen ja ravinteiden huuhtoutuma.a seka sulfidimaiden nmsautta .. Virtaa

mat vaikuttavat ainepitoisuuksiin. Asutuksen ja e1inkeinoelaman sijoittu

minen jokien varsille on aiheuttanut tuntuvaa kuonnitusta, joten vesien 

kayttoke1poisuus on yleensa korkeintaan tyydyttava. Veden laatu huononee 

a1ajuoksua kohti. 

1.32 J o k i k o h t a i s e t e r i t y i s p i i r t e e t 

1.321 Suuret vesistot (va1uma-a1ue > 1 000 km2 ) 

Siikajoen vesistoalueel1a on taajamien ja e1intarviketeo11isuuden 

aiheuttamaa kuormitusta. Maata1ouden aiheuttarna hajakuormitus on paikoi

tellen huornattava.. Joen luontainen humus- ja ravinnepi toisuus heikentavat 

sietokykya. Alajuoksulla on havaittu kaloissa ja nahkiaisissa 1eva

kasvusta johtuvia rnakuvirheita. Vesiston ti1aan on vaikuttanut myos 

Uljuan tekojarvi, jossa kevatta1visin esiintynyt hapen vajaus on heiken

tanyt Siikajoen veden 1aatua. Siikajoen vesi on tyydyttavaa, kevattal

ve1la valttavaa Uljuan alapuo1e1la. 

Pyhaj oen vesist0aluee11a kuormitus1a.hteita ovat taajamat, e1intarvike

teol1isuus seka kaksi kaivosta. Paauoman vedenlaatu ylajuoksulla on 

hyva, alajuoksulla tyydyttava. 

Kalajoen vesistoalueen kuormittajia ovat taajarnat ja teo11isuus. 

Veden ravinnepitoisuudet ovat korkeat ja hygieeninen laatu huono. Teko

altaista lahinna Hautaperan allas on huonontanut vesiston happitilannetta. 

Kalajoen veden laatu on luokiteltu tyydyttavaksi. 
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La.ppajc3.rven ja Evijarven valisen jokiosuuden veden laatuun on ylapuoli

seen vesistonosaan johdettavilla perunajauhotehtaiden jatevesilla huornat

tava vaik.utus jatevesien purkuaikana.. Evijarven vesi on kuitenkin nElko 

hyvalaatuista lukuunottarnatta rehev5itynytta Kniivilanlahtea, johon 

laskevat Lappajc3.rven keskustaajarnan viemarivedet. Ahtavanjoen alaosalla 

on rikkipitoisia maita, joiden vaikutusta havaitaan varsinkin tulva

aikoina.. Joen alaosaa kuonnittavat hajakuonnituksen lisaksi perunajauho

tehdas ja asutus. 

Ahtavanjoen alaosa soveltuu uimavedeksi heikosti ja muilta osin valtta

vasti. Evijarvi ja La.ppc1jarvi ovat uimavesina hyvia. Lappajarven vesi 

tayttaa alueella parhaiten hyvalle raakavedelle asetetut vaatimukset. 

Evijarven veden laatu on jonkin verran heikompi verrattuna Lappajarveen, 

mutta sen vesi voidaan kuitenkin lukea kuuluvaksi luokkaan tyydyttava. 

Jarvien yleisluokka on hyva ja jokiosuuden tyydyttava tai valttava. 

Purmojoen vesi on luontaisesti voimakkaasti humuspitoista. Jokea 

kuormittavat rnyos asutuksen seka Purmon rehusekoittamon ja rneijerin 

jatevedet. Rikkiyhdisteiden huuhtouturnisen vaikutus happamuusasteeseen 

varsinkin tulva-aikoina on tuntuva joen alajuoksulla. VesistOn soveltu

vuutta eri kayttotarkoituksiin heikentaa lisaksi jatevesikuonnitus. 

Purmojoen alaosan laatuluokka on valttava. Purmojoen ylaosa on uima.vetena 

valttava ja yleisluokitukseltaan tyydytt.ava. 

Lapuanj oki on tyypillinen rnaatalouden ja haja-asutuk.sen kuonnit-

tama ruskeavetinen vesisto.. Koko jokea voidaan pi taa kohtalaisen 

likaantuneena. Taajamien alapuolella vesi muuttuu likaantuneeksi asumis

ja teollisuusjatevesien vaikutuksesta. 

Suuosassa vesi on hygieenisesti lahes tyydyttavaa. Ala.hli:rroasta ylospain 

vesi on uirnakelvotonta. Kuortaneenjarven alapuolella vesi on melko 

hyvaa ja La.puanjoen ylaosassa valttavaa. Vesien kayton yleisluokituksen 

mukaan vesisto kuuluu paaosiltaan valttavaan luokkaan. 

Tayskierron aikaisten analyysitulosten perusteella Jarvien humuspitoisuus 

on nykyisellaan korkea variarvojen vaihdellessa 70 - 300 rng Pt/1. 

Korkein variarvo on vuonna 1973 valmistuneessa Hirvijc3.rven altaassa 
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on Edesjarvi ja huonoin 1aadultaan 

al1as .. 

Kyronj oki on tyypi11inen haja-asutuksen kuorrnittarna 

Veden 1aatu on suhtee11isen 

Taajamien ................... ,.., ..... '-'~'-'-"'- ...... """" vesi on n ...................... ,_ ....... ,........... huonompaa j a paikoi te11en 

vasti Jatevesien haitat ovat nakyvimmin koh

distuneet veden happitalouteen seka ti1aan. Korkeat typpi

ja siten muuttaneet ovat 

Vciliak.yron alapuo1e11a vesi on va1ttava ja y1apuo1e11a 

uimavedeksi ke1paamatonta. Vesien kaytOn y1eis1uokituksen 

mukaan kuu1uu paaosi1taan 1uokkaan. 

aikaisten ana1yysitulosten perustee11a jarvien humuspitoisuus 

vaihde11essa 80 - 320 mg Pt/1. Korkein variarvo 

on ( 32 0 rng Pt/1) • Humuksen runs a us nakyy JJ¥OS hapen 

kulumisena kohonneina kiintoaine-, kasviravinne- ja :tautapitoisuuksina .. 

Tutkimusten perustee11a 1aadu1taan on Seinajarvi huonoin 

al1as, jonka o2-kyl1. on jaapeitteen aikana o1lut noin 2 % 

vedel1e on ominaista suuri humuspitoisuus 

............. ~L,~·~~~ .... ~~ huuhtoutuvien happamuutta aiheuttavien sulfaattien suuri 

BHT7:n arvo suurimrrdllaan a1aosalla, meijerin 

vaikutus selvasti. Kokonaisfosforipitoisuus on korkea ja lisaantyy 

alaspain suuren asutuksen lisaantymisen 

ylaosan vesi on hyvaa, keskiosan va1ttavaa ja 
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Kivi- ja Levalamrren tekojarven veden humuspitoisuus on erittain korkea 

variarvojen vaihdellessa yleensa 200 - 400 mg Pt/1. Humuksen runsaus 

nakyy rnyos hapen kulumisena seka kohonneina kiintoaine-, kasvinravinne

ja rautapitoisuuksina. 

Lapvaartin j oen veden laatu on runsaiden pohjavesi.rn3.arien vuoksi 1uon

taisesti rrelko hyva, vaikkakin BHT
7 

:n arvot ovat o1leet Ka..:r-jenjoen ja 

Karijoen alapuo1e1la korkeahkot. Happamuuden vaihte1ut ovat pienempia 

kuin rnuissa joissa. 

1 .. 322 Pienet vesistot (va1urna-alue < 1 000 krn2 ) 

Veden laatua luonnehtivat samat seikat kuin alueen muitakin vesistoja. 

Humuspitoisuus on useimniten erittain korkea, rninka johdosta vesien 

kayttokelpoisuus on heikko. Joissakin vesist.Oissa esiintyy rikkipi to is

ten ma.iden huuhtoutumisen aiheuttama.a veden happarroitumista. Pienet 

vesistot sopivat huonosti useirnpiin kayttotarkoituksiin ja kuuluvat 

huonoimpaan luokkaan vedenhankinnan osal ta. 

Lirninganlahteen laskevien j okien vesi on lahinna valttavaa haja

kuonnituksen vaikutuksesta. Luonnostaan vesi on erittain humuspitoista. 

Pattijoen alaosa on sarnoin laadultaan enintaan valttava humuksesta 

ja hajakuor.rnituksen aiheuttarnista hygieenisista haitoista johtuen. 

Lahinna valttavaan luokkaan kuuluvat Majavanoja, Olkijoki, Piehin

ginjoki, Mustaoja, Lirninganoja, Viirreoja ja Ypparinjoki. 

Pontionjoen veden laatuun vaikuttaa voimakkainmin luontainen humus

kuo:rmitus. Pontionjoki on uima.vetena huono, vedenhankintavesistona 

valttava ja yleisluokitukseltaan huono. 

Viirrejoen kayttokelpoisuutta rajoittaa veden heikko 1aatu seka pieni 

vesivirtaama.. Alajuoksul1a on joki kasvanut urnpeen usean kilornetrin 

rnatkal1a. Jokea kuonnittavat eniten Kannuksen kunnan puhdistarrnlta 

tu1evat j atevedet seka hajakuormi tus. 
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Maalahdenjoen alaosan vesi on alhaisen pH:n johdosta kevaisin 

lahes kokonaisuudessaan sopimaton kaloille ja fosforipitoisuudet ovat 

huomattavat. Alaosan vesi on myos hygieenisesti huono, joten yleis

luokituksessa vesistO luetaan luokkaan huono. 

Teuvanjoki kuuluu paaosiltaan tyydyttavaan luokkaan. BHT7:n ja 

ravinteiden arvot ovat korkeat. Yla- j a keskiosan vesi on hapanta j a 

soveltuu huonosti kaloille. Hygieenisesti vesi on yla- ja keskiosalta 

huonoa. 

2.. V E S I S T 0 HANK K E I DEN TAVOITTEET JA 

SAAVUTETUT TULOKSET 

2 1 VESISTOHANKKEIDEN TAVOI'ITEIDEN JA SMVUTETTUJEN 'IULQSTEN KAsi'ITELYTAPA 

Vesistohankkeet on kasitelty vesistoittain siten, etta hankkeet on ensin 

selostettu ja sen jalkeen on kasitelty tavoitteet ja tulokset kaytto

muodoittain. Ylivirtaaman leikkaus kasitellaan tulvasuojelun yhteydessa 

ja alivirtaaman muutokset virkistyskayton yhteydessa. Hankkeiden selos

tuksessa on kaytetty suunnitelrna-asiakirjojen lisaksi hankkeiden loppu

selvityksen yhteydessa tehtyja suoritekortteja ja muita hankkeista 

tehtyja selvityksia. 

Tavoitteet on otettu suunnitelma-asiakirjoista. Jos alkuperaista tavoi

tetta on sopimuksen tai vesioikeuden lupaan perustuen muutettu on kaytet

ty muutettua tavoitetta. Tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu joko 

vertaamalla valmistuneita toita tavoitteisiin tai kaytossa olleiden seu

rantatulosten kuten virtaama- ja varastoiturnishavaintojen seka tulva

aluekartoitusten avulla. 

Korkeustasona on kaytetty paasaantoisesti N60-jarjestelmaa. Mikali tasta 

on poikettu,on taso mainittu. Saannostelyaste on rnaaritelty tekojarvien 

ja saannosteltyjen jarvien kokonaissaannostelytilavuuden suhteena keski

maaraiseen vuotuiseen tulovesirnaaraan. Virtaama-arvoina on kaytetty 

vuorokauden keskimaaraisia arvoja. 
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2.2 VESISTOHANKKEIDEN TAVOI'ITEET JA TUWKSEr VESISTOITTAIN 

2.21 S i i k a j o k i 

2 .. Hankkeiden isse1ostus 

Siikajoen vesistoaluee11a on suoritettu lahtien 

4 hankekokonaisuutta, tarkein tavoi te on ollut 

Hankkeet ovat seuraavat: 

keskiosan perkaus 

- Lamujoen jarjestelysuunnitelrna 

- Siikajoen ylajuoksun perkaus jarjestelysuunnitelma 

- U1juan tekojarven rakentaminen. 

Naiden hankkeiden sijainti ilmenee 1iitteena 1 olevasta 

Siikajoen keskiosan perkaus Pulkki1an, Rantsi1an Ruukin 

kunnissa toteutettiin vuosina 1935 - 1962. Hankkeen yhteydessa pe:ra1:ti.in 

Siikajokea Herrminkosken ja Antionkosken va1ise11a osa11a noin 27 km 

matka11a.. Perkausractssoja o1i yhteensa 1,0 milj. m3 . 

Lamujoen j arjestelysuunni te1ma Pulkkilan, Piippolan Pyhannan 

kunnissa toteutettiin vuosina 1966 - 1971. Perkausten aiheuttaman 

lisayksen torjumiseksi suunnitelmaan sisallytettiin Iso-Lamujarven 

Vaha-Lamuji:irven saannostelyt seka Kortteisen tekojarven rakentaminen, 

joiden yhteinen saannoste1ytilavuus on 39 milj. m3• Jarjestelyyn 

tyi Lamujoen perkauksia 180 000 m3 , saannostelypenqerrvksia 80 000 m3 

seka kolmen saannostelvpadon rakentaminen. 

Siikajoen yl uoksun perkaus ja jarjestelysuunnitelma 

ja Pyhannan kunnissa toteutettiin vuosina 1968 - 1971. Suunnitelmaan 

sisaltyi 120 000 m3 perkauksia 9,4 km:n ma.tkalla. 

Uljuan arven rakentaminen vuosina 1965 -

vesE>ton saannoste1yn karmalta merkittavin toteutettu suunnitelrna. Suunni-

tEilimaansisaltyi vesien kaantaminen Larnsankosken saannostely-

padon ja 6 km pituisen tayttokanavan avul1a tekojarveen, jonka suurin 

pinta-ala on 28 kokonaissaannoste1ytilavuus 146 milj. m3• 

0, 

kerataan vedet 1 on 36 % .. 
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Rakennus·tyon yhteydessa rakennettiin Uljuan voima.laitoksen lisaksi 

reita 1 . m3 , suoritettiin tayttokanavan kaivutoita 1,0 milj. 

ja :perattiin 45 000 m3 jokea 1,6 km:n natkalla .. 

Siikajoen vesiston saannostelyvarastojen yhteinen kokonaissaannostely

tilavuus on 186 milj" m3 ja tehollinen saannostelytilavuus noin 

milj.. m3 (jaahukka vahennetty) . Vesist.On saannostelyaste on 

koskella 24 % ja Lankelassa 17 %. 

2.212 Tul vasuojelu 

Siikajoen keskiosan perkauksen tavoitteena oli ensisijaisesti kesa

ja syystulvien poisto Siikajoen keskiosan alavilta rantaniityilta. 

tavoite on saavutettu. 

Lamujoen jarjestelysuunnitelman mukaan laskettiin Lamujoen saannos

telyn pienentavan keskiylivirt~amaa Mankilan tulva-alueen kohdalla noin 

16 m3 /s ja virtaamaa HQ 1/20 25 m3 /s eli pienentavan tulvaa aiheuttavaa 

virtaamaa lahes 10 %:lla. Jarjestelyn tavoitteena oli :rey-os tehda mahdol

liseksi Lamujokivarren metsaojitukset, joiden laajuudeksi otaksuttiin 

noin 35 % valuma-alueesta. 

Lamujoen tulvasuojelun osalta tavoite on saavutettu. Lamujoen saannos

tely ei kuitenkaan nykyisellaan riita el:iminoiroa.an rretsaojitusten, kuiva

tustoiminnan ja si vuvesist.Ojen perkausten aiheuttarnan yli virtaanan li

saysta Siikajoen keskijuoksun tulvasuojelua ajatellen. 

Siikajoen ylajuoksun jarjestelysuunnitelman tarkoituksena 

parantaa viljelysmaiden tuottoa Kestilan ja Pyhlinnan kuntien alueella 

alentamalla kevattulvia. Jarjestelyn avulla pyrittiin luomaan edelly

tykset laajamittaisille rnetsaojituksille Siikajoen ylajuoksun vesisto

alueella. Tavoite on saavutettu. 

Uljuan tekojarven rakentamisen tavoitteena on ollut lieventaa 

Siikajoen keskiosan vaikeaa tulvatilannetta ja tehda tulvasuojelu lahes 

taydelliseksi "kesk.in:la.araisten" kevattul vi en aikana. Saannostelyn to

teuttarnisen laskettiin merkitsevan Mankilan tulva-alueen kohdalla virtaa

man HQ 1/20 pienenemista no in 215 m3/s ja keskiyli virtaaman 

no in 
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asetetut ylivirtaaman pienentarrdstavoitteet keskimaarin 155 rn3;s 

ovat paapiirteissaan toteutuneet. Saavuttarnatta jaanyt noin 50 rn3 :n/s 

osuus johtunee kuivatustoiminnan tulvahuippuja karjistavista vaikutuksis

ta, sivuvesist6jen perkauksista ja tulvavarastojen vahentymiseen liitty

neista toirnenpiteista. 

Voimatalous 

Voimataloudellisia tavoitteita on ollut Lamujoen jarjestelyn ja Uljuan 

tekojarven rakentarnisen yhteydessa. Uljuan voimalaitoksen energiatavoite 

10 GWh/a on saavutettu. Suuren saannostelyasteen vuoksi laitos tuottaa 

rnelkein kokonaan priimaenergiaa. Muuttuneissa vesivoiman kayttOtilan

teissa voirnalaitoksen rakennusaste lienee nykyisin liian pieni. Muilta 

osin Siikajoen voimataloudelliset tavoitteet eivat ole toteutuneet, rnika 

johtuu rnm. siita, etta naita potentiaalisia tavoitteita ei ole sidottu 

ajallisesti. Lahinna tama koskee saannostelyjen hyvaksikayttoa suunnitel

luissa Siikajoen keski- ja alajuoksun voimalaitoksissa. Lamujoen saannos

telysuunnitelmassa esitetyt voimataloushyOdyt (21 rn, 3,1 GWh/a) ovat 

toteutumatta. Siikajoen nettosaannostelytilavuuden kohoarninen noin 

165 rnilj. rn3: lla rnerkitsee huorrattavaa joen voimataloudellisen rakennus

kelpoisuuden paranturnista. 

2.214 Virkistyskaytto, rnaiserna ja kalatalous 

Suunnitelrnien perusteluissa ei ole tehty hyotyarvioita em. nakokohtien 

osalta rnuutoin kuin alivirtaamien virtaarnatavoitteen osalta. 

Alivirtaama tavoitteena on ollut taata Kortteisen luusuassa virtaarna 

1,0 rn3/s (luonnontilassa 0), joka on saavutettu 1970-luvulla kaksinkertai-

sena. 

Uljuan saannostelylla on voitu lisata Sipolan asteikon kohdalla noin 12 krn 

Uljuan alapuolella keskialivirtaama kesaaikana noin 2,5-kertaiseksi ja 

talviaikana noin 5-kertaiseksi. 

Tekojarvien kalastuksessa ja virkistyskaytossa on saavutettu tuloksia, 

joita ei suunnitelrnissa ole arvioitu hyotyina. Kortteisen ja Uljuan 

tekojarvien osalta voidaan esittaa seuraavia toteutuneita tuloksia. 
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2.221 Hankkeiden 

Pyhajoe11a 

toita ovat 

Kortteinen 

(v .. 8 000 - 000 kg 

noin kp1 

(v. 1979) no in kp1 

13,0 km 

sopivaa -

4 kp1 

sselostus 

U1jua 

18 000 - 21 000 

noin 30 

noin 900 kp1 

42,0 km 

13,6 km 

12 kp1 

on tehty koko vesistoa1uee11a. Laaja-a1aisimpia 

- Pyhajoen a1aosan tulvasuoje1u 

y1aosan perkaus seka ...:;J...L.JU.J.<;..L yhteydessa 

Haapajarven saannoste1y 

y1aosan vesistOsuunnitelman 

- Piipsjarven vesitys. 

Naiden hankkeiden sijainti ilmenee 

Pyhajoen a1aosan tulvasuoje1u Pyhajoen, Merijarven ja Oulaisten 

..... ,_ ........ .._ ............. _ ........ L vuosina 1952 - 1957.. Siina yhteydessa perattiin 

000 m3 tehtiin rantapengerryksia noin 1 milj. m3• 

rroimenpiteita yhteensa noin 52 km:n ma.tkalla. 

joen keski- ja aosan seka Pyhajarven ja 

j ste1yt , Ka.rsamaen ja Pyhli-

J> ........ LL4 ........... '-' ....... toteutettiin vuosien 1959 valil1a.. Pyhajarvi 

vuonna 1960.. saannoste1yn seu-

rauksena Venetpa1on voima.1aitos vuonna 19.59 ja Vesikosken 

voimalaitos vuonna perattiin Pyha-

noin 13,7 km:n 000 m3 

vesi 

vuosina 

Haapajfuven 4,0 milj .. m3 .. 

I-vaihe Pyhajarven kun

- 1978.. SUunnitelma.an sisaltyi 
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kauksia 9, 5 km:n matka1la yhteensa 150 000 m3• Samassa yhteydessa 

rakennettiin Ka11ioistenkosken voima1aitos ja .Madetnivan pohjapato. 

Piipsj arven kunnostus Oulaisten kaupungissa tehtiin vuosina 1976 -

1979. Hankkeeseen sisaltyi entisen Piipsjarven palauttarninen 410 ha:n 

laajuiseksi jarveksi rantapengerrysten ja pohjapadon rakentarnisen 

avu11a. Rantapenger:r:yksia tehtiin 3, 5 km: n matka11a j a niihin kaytettiin 

rnassoja 125 000 m3 . Piipsjarven pinta-ala on keskiveden mukaise11a 

tasol1a noin 410 ha ja ti1avuus noin 6 mi1j. m3• 

Pyhajoen vesistOn saannoste1yyn sisaltyvien ja paaasiassa tulvasuoje1ua 

varten kayttoon otettujen Pyhajarven ja Haapajarven yhteinen kokonais

saannostelyti1avuus on 141 mi1j. m3 ja t:elhol1inen saannoste1ytilavuus 

noin 130 mi1j.. m3 (jaahavio vahennettyna) • Vesiston saannostelyaste 

Pyhajarven 1uusuassa on 74 % ja Pyhankoskella 15 %. 

Tulvasuoje1u 

Suori tetui11a perkauksil1a j a penger:r:yksi11a on poistettu Pyhlijoen paa

uoman varre1ta kesa- ja syystulvat.. Kevattu1vati1annetta on voitu he1-

pottaa niin, etta keskirnaarin kerran kymrnenessa vuodessa toistuvat y1i

virtaamat ei vat enaa aiheuta tu1 via. Sen si jaan kerran kahdessa kymrne

nessa vuodessa toistuva11a y1ivirtaarnal1a tulvasuoje1uvarmuus on riittava 

vain Pyhajoen y1ajuoksu11a. Tulvivia a1ueita on edelleen Oulaisten, 

Jvlerijarven ja Pyhajoen kuntien alueil1a. Seuraavasta taulukosta (tauluk-

4) ilrrenevat Pyhajoen vesistohankkeiden tulvasuojelutavoitteet ja 

saavutetut tulokset. 
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Taulukko 5. Pyhajoen vesistohankkeiden voimataloustavoi tteet ja 

saavutetut tulokset 

Laitos Suunniteltu 
Teho (MW) Energia (GWh/a) 

Pyhajc3.rven saannostely 
(137 milj.. m3) : 

- Venetpalo (1959) 1,86 7,4 

- Vesikoski (1965) 0,72 2,9 

Pyhajoen y1aosan jar-
jeste1yn I-vaihe: 

- Kal1ioistenkoski 
(1977) 0,62 2,7 

Yhteensa 3,20 13,0 

2.224 Virkistyskaytto, maisema ja ka1ata1ous 

Saavutettu 
Energia (GWh/a) 

7,45 (20 vuoden ka) 

3,2 (15 vuoden ka) 

2,7 ( 3 vuoden ka) 

Piipsjarven kunnostushankk.eessa ovat perusteena o11eet virkistys- ja 

maisemanakokohdat. Piipsjarven kunnostustyo valmistui vuonna 1979, joten 

kokemukset ovat viela 1yhytaikaisia eika kaikilla asetetuilla virkistys

tavoitteilla ole ollut viela edel1ytyksia toteutua. Vesimaiseman osalta 

jarven uudelleen vesitys on ollut lahes jarvettomalla alueella merkittava 

toimenpide, jonka osal ta tavoi te on saavutettu. 

Pyhajc3.rven saannoste1yn yhteydessa asetettiin tavoitteeksi a1ivirtaaman 

pysyttaminen Pyhajarven luusuassa vahintaan arvossa 1,0 m3/s lukuun

ottamatta tulva-aikoja, jolloin joen virtaarna muutenkin on riittava. 

Tavoite on saavutettu. Haapaveden Haapajc3.rven saannoste1yn tavoitteena 

on yhdessa Pyhajarven saannostelyn kanssa ollut vahintaan 3,0 m3;s virtaa

man turvaaminen Haapaveden Mieluskoskessa, rnik1i vastaa suurin piirtein 

luonnontilaista kesaajan keskialivirtaamaa. Tavoite on paaosin saavutettu. 

Pyhajokea koskevissa suunnitelmissa ei ole asetettu kalataloudellisia 

tavoitteita. Piipsjc3.rven kunnostarnisella muodostettiin OUlaisten 

kaupungin aluee1le monipuo1isia virkistysmahdo1lisuuksia tarjoava vesi

a1ue, josta on jo myonteisia ka1astukseen liittyvia kokemuksia. 
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Evijarvi suojattiin perkauksen ja penkereiden avulla tulvilta ja teh

tiin nain mahdolliseksi peltoviljelyyn sopiva kuivatus. Penkereita 

tarvittiin yhteensa 7,5 km ja niihin kaytettiin 128 000 rn3 pengermassoja. 

Kalaj anjoen j arvinii tyn kui vat us toteutettiin vuosina 1958 -

1972 Reisjarvella. Hanke sisalsi noin 15 km2 suuruisen Kalajan Jarvi

kuivion kuivatuksen, jossa Kalajanjokea perattiin 260 000 rn3 yhteensa 

14 km:n rnatkalla. Lisaksi rakennettiin seuraavat saannostelyt: 

Tilavuus 

Korpisen tekojarvi 5,4 rnilj .. rn3 

Juurikan tekojarvi 3,6 II 

Reis- Vuohtojarvi 20,5 " 
Kiljanjarvi 3,8 II 

Yhteensa 33,3 rnilj. 3 rn 

Kalajoen vesistotaloussuunni telma toteutettiin vuosina 1967 -

1979 Haapajarvella. Hankkeeseen kuului saannostelytilavuudeltaan 

9 ;s rnilj. rn3:n Kuonanjarven ja 9,4 rnilj .. rn3 Settijarven jarvikuivioiden 

vesitys ja 48,2 rnilj. rn3:n Hautaperan tekojarven rakentaminen. Saannos

telyja varten rakennettiin yhteensa 12,8 krn pengerta. Niihin on kaytetty 

pengermassoja 1,4 rnilj. rn3 , josta yli 1 rnilj. rn3 on tarvittu Hautaperan 

tekojarven penkereisiin. 

Hautaperan tekojarven rakentamiseen liittyi 6,3 ~ Hinkuan voirnalaitos 

ja hankekokonaisuuteen liittyi viela Hinkuan alapuolella oleva Haapa

jarven - Kortejarven saannostely ja Oksavan 3,0 MW vo.in:alaitoksen raken

tarninen Kortejarven luusuaan. Voimalaitokset valmistuivat vuonna 1975. 

Kalajoen keskiosan jarjestely on aloitettu ~Dnna 1967, ja se on toteu

tettu rinnan Kalajoen vesistosuunnitelman kanssa saannostelyjen luotua 

edellytykset tulvasuojelulle. Hanke on v~ela kesken Hamarin noin 

200 ha tulva-alueen ja Harna.rin voirnalaitoksen osalta. 

Tyo on toteutettu pengertamalla Nivalan tulva-alue yhteensa 10 pengerrys

alueeseen, joista 2 eli Pidisjarven etela- ja pohjoisrannan alue kuiva

tetaan salaojapumppaamoilla ja loput 8 suuremmilla pumppaamoilla. Penke

reiden yhteispituus on 52 km, ja niihin on tarvittu massoja yhteensa 

678 000 rn3• Jokea on perattu 8,4 km:n rnatkalla yhteensa 380 000 rn3• 
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alavilla paikoilla nousi vesi osittain pelloillekin. Rakenteille ei 

kuitenkaan koitunut vahinkoja. 

Kalajoen vesistotaloussuunni telman tulvasuojelutavoitteena oli 

mahdollistaa Kalajoen keskiosan tulvasuojelu Nivalassa ja Ylivieskassa 

3 000 ha:n alueella. Alunperin hankkeen tavoitteisiin kuului myos 

Vedenojan 300 ha:n tulva-alueen suojelu Niskakosken porrastuksen ja 

pengerryksen avulla, mutta ty5 on siirretty myohemrnaksi, eik.a siitii 

ole toistaiseksi tehty vesioikeudellista suunnitelmaa. 

Hankkeen tavoitteisiin kuului viela metsaojitusmahdollisuuden luominen 

26 000 ha:n alueelle. Hankkeeseen kuuluvien saannostelyaltaiden 

tulvavirtaamien leikkaustavoite oli ylivirtaarnan aikana 108 m3/s ja 

keskiylivirtaaman aikana 85 m3 /s. 

VUoden 1977 tulvahuipun aikana varastoitui a1taisiin yhteensa 123 m3/s 

ja vuoden 1979 tulvahuipun aikana 121 m3;s (vuorokausikeskiarvo), 

joten ylivirtaarnan leikkaustavoite on toteutunut.. Vuoden 1978 kevat

tulva jai niin pieneksi, ettei tulvan leikkausta tarvittu 1ainkaan. 

Vuonna 1980 o1i tulvahuipun aikainen varastoituminen 52 m3 /s, mutta 

silloinkaan ei leikkausta o1isi valttamatta tarvittu. 

Kalajoen keskiosan jarjestelyn tavoitteena oli yhdessa y1a

puolisten saannostelyjen kanssa suojella Nivalan ja Ylivieskan alueella 

3 000 ha peltoa tulvilta.. Suurimnat tulva-alueet olivat Niva1assa 

Padingin padon ylapuo1el1a. Naiden alueiden hyotyala on 2 500 ha. 

Ylivieskan 200 ha:n tulvasuojelusuunnitelma on vesioikeuskasittelyssa 

yhdessa Hamarin voinalaitoshankkeen kanssa.. Mikali 1upa my5nnetaan, 

hanke toteutettaneen 1980-luvun alkupuo1el1a. 

Nivalan alueen tulvasuojelu on mitoitettu virtaamalle HQ 1/20 1ukuun

ottamatta Pidisjarven pohjois- ja etelarannan aluetta, jossa noin 200 ha:n 

alueella on jouduttu tyytymaan pienernpaan va.nnuuteen ja 1 metria rnata

laropiin penkereisiin maaperan heikon kantavuuden takia. Alue on 

tosin salaojitettu. Tulvasuojelun toteutumisesta ei ole vie1a koke

muksia pitkalta ajalta. Valmiit penkereet ovat kuitenk:in toimineet 

vuoden 1977 suurtulvan aikana. 
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2 .. 233 Voimatalous 

Kalajoen keskiosan jarjestelyyn liittyneen Hyttikosken saannostelypadon 

yhteyteen ali varattu mahdollisuus 6 m voirnalaitosportaan rakentarniseen. 

Itse voimalaitos kuului vesistotaloussuunnitelman tavoitteisiin. Vesi

hallituksen perustamisen jalkeen voimalaitoksen rakentarninen siirtyi 

keskiosan jarjestelyn tavoitteisiin. Kun Hyttikosken patopaikka osoit

tautui maaperaolosuhteiltaan huonoksi, pato siirrettiin 2,6 km ylemmaksi 

Padinkiin, jossa putousta ali vain 4 m. Vesihallituksen ja Kalajoki

laakson Sahko Oy:n Padinkia koskevan voimalaitossopimuksen yhteydessa 

sovittiin myos, etta keskiosan jarjeste1yyn kuuluvan Harnarin padon yhtey

teen rakennetaan voima1aitos. Padingin voimalaitos valmistui syksylla 

1979, ja Hamarin voimalaitos on vesioikeuskasittelyssa. Se rakennetta

neen vuonna 1983. 

Kalajoen vesist0ta1oussuunnitelman voimata1oudellisena tavoitteena ali 

Hinkuan, Oksavan ja Niskakosken voima1ai tosten rakentaminen. Vesisto

taloussuunnitelmaan kuulunut tulvasuoje1un kannalta valttamaton ylivir

taaman leikkaustavoite toteutettiin rakentamalla noin 70 milj. m3 saan

nostelyvarasto Settijarveen, Kuonanjarveen ja Hautaperanjarveen. Tama 

paransi rnyos voimalaitosten rakentarnisedellytyksia. Hinkuan ja Ok.savan 

laitokset valmistuivat vuonna 1975. Paatos Niskakosken porrastuksesta 

on siirretty tehtavaksi rnyohemmin. 

Seuraavasta tau1ukosta (taulukko 7) ilrnenevat toiden tavoitteet ja 

saavutetut tulokset: 

Taulukko 7. Kalajoen vesistohankkeiden voimataloustavoitteet ja 

saavutetut tulokset. 

I.aitos 

Hinkua 

Oksava 

Hyttikoski 

Niskakoski 

Padinki 

Hamari 

Asetetut tavoi tteet 
Teho (MW) Energia (GWh/a) 

1,9 

34,0 

4,1 

8,0 

Saavutettu 
Energia (GWh/a) 

9, 

7 

(vv. 1976-1980 ka) 

(vv. 1976-1980 ka) 

(siirretty Padinkiin) 

toteutettu) 

2,82 v. 1980 

(suunnitteilla) 



Kalajanjoen seka Kalajoen vesistO-

taloussuunnitelmaan kuu1uvien yhteinen kokonais-

saannostelytilavuus on 110 mi1j. rn3 teho11inen saann5ste1yti1avuus 

noin 95 rnilj. rn3 (jaah¥kka vahennetty) Vesiston saann5ste1yaste on 

Hinkual1a 35 %, Oksavalla 26 %, Padingissa 18 % jokisuussa 9 % .. 

2.234 Virkistyskaytto, rnaiserna ja 

Kalajoen keskiosan jarjeste1yn virkistyskayttoon ja maisemaan liittyvana 

tavoitteena on ol1ut noin 400 ha suuruisen Pidisjarven vesisyvyyden lisaa-

minen avoveden saarninen Kayttamalla lisaksi niittoa on 

avovesi saatu suurimma1le osal1e 

~-~.JU.LIUL~L kuuluvien Hautaperan, Kuonan- ja Settijc3.rven 

tavoitteena oli myos alueen virkistyskaytt5edelly-

tyksia .. - Haapajarven tavoitteena oli ruohottunei-

suuden estaminen rannan arvon parantarninen. Saavutetut tulokset iJ.m.:=-

nevat seuraavasta (tau1ukko 8) • 

Taulukko 8. Kalajoen vesistohankkeiden saavutetut virkistyskaytto

tulokset 

Hanke Uusi vesi- Nostettu Kovaa Kalast .. Kesa-
alue ha rantaa luvat n6kit 

ha kpl 

Hautaperanjarvi 760 10 120 2 

Kuonanjarvi 530 2 685 44 

415 327 18 

Kortejarvi-Haapajarvi - 350 

390 

Setti- Kuonanjarven on vilkasta. 

jarven rantojen kayttoa ovat ,.....,,,..,+-,.,...,,....,,.., ornistussuhteet.. Yksi-

omistajat ole rantojaan virkistyskayt-

toon. Yleista uimarantaa ei ole myoskaan saatu hankituksi alueelta. 

Kortejarven virkistyskayttaedellytykset ovat vesipinnan noston seurauk

sena parantuneet, ja rannalle on rakennettu uusia kesamokkeja. 
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Vesistotaloussuunnitelman tavoitteena o11ut alivirtaaman nostaminen, 

siten etta se o1isi Oksava11a vahintaan 3 m3;s vuorokausikeskiarvona, 

on saavutettu. Alaosa11e mentaessa virtaama tasoittuu siten, etta se on 

Niskakoskella jatkuvasti vah.intaan 3 m3 /s. Luonnonti1ainen alivirtaarna. 

jakso11a 1931- 1960 on Niskakoskella (F = 3005 krn2 , L = 1,8 %) ollut 

0 m3 /s j a keskiali virtaama 1, 3 m3 Is.. Tal viali virtaamat ovat saannos

vaikutuksesta nousseet keskimaarin 2,5 kertaisiksi ja kesaaikaiset 

alivirtaarnat 1,5 kertaisiksi. 

Kalataloustavoitteita ei suunnitelmissa ole asetettu. 

2.24 P e r h o n j o k i 

Perhonjoella on tehty 1950-1uvulta 1ah.tien seuraavat vesistohankkeet: 

- Halsuanjoen perkaus 

- Halsuanjoen jarjeste1y 

- Koyhajoen jarjestely 

- Perhonjoen y1aosan jarjestely 

- Perhonjoen alaosan jarjeste1y 

- Perhonjoen keskiosan jarviryhman saannost~ly (kesken) • 

Hankkeiden sijainti ilmenee 1iitteena 4 o1evasta kartasta. 

Halsuanjoen perkaus toteutettiin vuosina 1952 - 1956. Hanke kasitti 

2,4 km joen perkausta Halsuanjarven alapuo1el1a. Perkauksen rnassamaara 

oli 24 100m3 .. 

suanjarven jarjestely toteutettiin 1960-1uvun puolivalissa. 

Hankkeeseen kuului pienia jokiperkauksia Halsuanjoessa, Venetjoessa 

ja Pahkajoessa yhteensa 2, 9 krn:n rnatkalla ja Venetjoen 28 milj. m3 :n 

rakentaminen. Tekojarven muodostamiseksi rakennettiin 4 krn:n 

penger, johon tarvittiin 200 000 m3 pengermassoja. 

Koyhajoen jarjestely toteutettiin vuosina 1964 - 1970. Hanke 

Koyhajoen seka siihen laskevien Tastulanojan ja Naatinkiojan 

oe:rk<illli:si.a 8,6 km:n matkalla, joista kertyi perkausmassoja yhteensa 



165 000 m3 .. Tastulanojan varteen saannoste1yti1avuude1taan 

6,6 mi1j. m3 Vissaveden tekojarvi, johon tarvittiin pengermassoja 

15 000 m3. 

Perhonjoen aosan j estely toteutettiin vuosina 1965 - 1968 .. 

Hanke sisalsi Perhonjoessa ja Patananjoessa perkauksia yhteensa 40 km:n 

matka11a Patanan 52,0 milj. rakentamisen. Tekojarven 

massoja yhteensa 460 000 m3• Muut kasite1lyt 

massat 512 000 m3 , josta Patanan taytt.Okanavan osuus o1i 

380 000 m3 . 

Perhonjoen a1aosan jarjeste1y toteutettiin vuosina 1968 - 1978. 

Hanke kasitti jokiperkausta 8,5 km:n matkal1a ja 10 km tulvapenkereita. 

Perkausmassat o1ivat 370 000 m3 ja pengermassat 149 000 m3 . 

Perhonjoen keskiosan jarviryhman saannoste1ytyot a1oitettiin vuonna 

1979. Tyo valmistunee vuonna 1983. Suunnitelmaan sisa1tyy useista jar-

koostuva 8 jarvia1ueen vedenpinnan nosto 1 - 2 m: 11a ja Kait-

forsin 6,5 ])1W voimalan rakentaminen jarvia1ueen alapaahan. Suunnitelman 

mukaan jokea 2,5 km:n matka11a. Perkausmassat ovat 75 000 m3 . 

Penkereita tehdaan 29,5 km, joihin tarvitaan pengerrna.ssoja 266 000 m3 . 

Hankkeeseen kuuluu 1isaksi 4 pumppuasernan, 7 pohjapadon seka yhden si1-

1an saannoste1ypadon rakentaminen. 

2 .. 242 Tulvasuoj 

Halsuanjoen perkauksen tavoitteena oli tulvat Ha1suanjoki-

varresta 440 ha:n a1uee1ta, oli pe1toa 345 ha. Tulvasuoje1u toteu-

tui hyotya1uee11a. 

Halsuanjoen tavoitteena o1i poistaa tulvat Ha1suanjoen, 

Venetjoen varsi1ta ha:n alueelta, josta o1i 

peltoa ha seka he1pottaa tulvati1annetta Perhonjoen alajuoksulla. 

Venetjoen 

Perhonjoen yhtymakohdassa virtaaman HQ 

y1ivirtaaman aikana 13 m3;s. 

tulvavirtaamaa Halsuanjoen 

aikana 20 m3/s ja keski-
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Hankkeen tulvasuojelutavoitteet ovat toteutuneet Halsuanjoen vesist6-

alueen tulva-alueiden , ja safumostely on epailenatta help::>ttanut 

myos Perhonjoen paauaman tulvatilannetta. Venetjoen tekojarven saannos-

telyn osuutta ei voida erottaa muiden hankkeiden vaikutuk-

sista. Venetjoen tekojaL-veen on varastoitunut huipputulvan aikana 

jaksolla 1969- 1980 keskimaarin 24,7 , suurin varastoituminen 

ali kevaalla 1972 35 rn3/s (vuorokausikeskiarvo). 

Koyhajoen jarjestelyn tavoitteena ali p::>istaa tulvat Koyhajoen ja 

siihen laskevien Tastulanojan ja Naatinkiojan varsilta yhteensa 840 ha:n 

alueelta, ali peltoa 400 ha. 

Vissaveden tekojarven rakentarnisen tavoitteena ali pienentaa Tastulanojan 

tulvavesimaaria kompensoida perkausten aiheuttarna tulvan lisays 

Perhonjoessa. Harikkeen tulvasuojelutavoitteet ovat toteutuneet. 

Vissaveden altaaseen varastoitui kevaan 1977 tulvahuipun aikana 

5 rn3:n/s vuorokausivirtaama. 

Perhonjoen ylaosan j arj estelyn tulvasuojelutavoitteena ali p::>istaa 

tulvat Perhonjoen ylaosan ja Patananjoen varsilta yhteensa 1 045 ha:n 

alueelta, josta peltoa 790 ha seka helpottaa tulvatilannetta Perhon-

joen keski- ja alaosalla 2800 ha:n alueella. Patanan tekojarven arvi

oitiin pienentavan virtaamaa HQ 1/20 Perhonjoen keski- ja alaosalla 

35 rn3/s 25 

Hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet Perhonjoen ylaosan ja Patananjoen 

osalta, rnyos alaosan tulvavirtaamat ovat pienentyneet. Patanan 

osuutta ei voida kuitenkaan erottaa rnuiden hankkeiden vaikutuksesta. 

Patanan altaaseen on varastoitunut huipputulvan aikana jaksolla 1969 -

1980 kesk:i.maarin 23 rn3/s, suurin varastoiturninen oli kevaalla 1977 

50 rn3/s (vuorokausikeskiarvo). 

Perhonjoen alaosan jarjestelyn tavoitteena PJistaa tulva 1 230 

ha:n peltoalueelta. Tulvasuojelu on toteutunut, ja tulva pysyi vuoden 

1977 tulvan aikanakin suojattujen alueiden ulkopuolella. Perhonjoen 

keskiosan jarviryhman saannostelyn tulvasuojelun tavoitteena ali poistaa 

tulva 740 :n alueelta ha on Tulvasuojelutoista on 

toteutettu Koyhajokisuw1 on suojattu 120 ha:n peltoalue. 
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Seuraavasta taulukosta (taulukko 9) ilmenevat Perhonjoen hankkeiden 

tulvasuojelutavoitteet ja saavutetut tulokset: 

Taulukko 9. Perhonjoen vesistohankkeiden tulvasuojelutavoitteet ja 

saavutetut tulokset. 

Hanke 

Ha1sUanjoen perk. 

Halsuan jarj. 

Koyha joen j arj • 

Perhonj .. ylaos .. jarj. 

Perhonj. alaos. jarj .. 

Perhonjoen keskiosan 
j arvi:r:yhl:nan saannos-
te1y 

Asetetut tavoitteet Saavutettu Tulva-
hyotyalue, josta hyotyalue suoje1u-

: J?e1 to a :r;::el to a varmuus 
ha ha ha 

420 345 345 HQ 1/20 

875 430 430 HQ 1/20 

840 400 400 HQ 1/20 

1 045 790 790 HQ 1/20 

1 230 1 230 1 230 HQ 1/20 

749 500 HQ 1/20 

5 170 3 695 3 195 

Kesken
erainen 
hyatyal .. 
:r;::eltoa 
ha 

500 

500 

Perhonjoen vesistoalueen kunnissa suoritettujen yksityisrnetsien metsa

ojitusten yhteismaara o1i vuoden 1979 lopussa noin 44 000 ha eli 17 % 

valuma-alueen pinta-alasta. Tasta on 1970-luvulla toteutettu 18 700 ha 

eli % .. 

2.243 Voimata1ous 

Jarjestelyihin liittyneiden tekojarvien rakentamisen voimataloude1lisena 

tavoitteena on ollut lisata Perhonjokeen kaavailtujen voimalaitosten 

kulutushuipun aikana saatavaa tehoa ja Tekojarvien avulla 

varastoidut tul vavedet o1isi juoksutettu paaasiassa tal ven kulutushuipun 

aikana. Voimalai toksia o1i kaavail tu rak.ennettavaksi kaikkiaan 7.. Naiden 

suunniteltu teho oli 11,2 MW vuosienergia 53 GWh. Voimalai-

tosten rakentamiselle ei suunnitelmissa ollut esitetty aikataulua. 

Kun Perhonjokeen ei suunnitelmasta huolimatta ole rakennettu voima1aitok

sia, tavoitteet ovat jaaneet toistaiseksi toteutumatta. Rakenteilla 

olevan Kaitforsin voimalan valmistuttua toteutuu vajaa puolet energia

tavoitteista. 
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Kaitforsin voirnalaitoksen suunniteltu teho on 6,5 MW ja vuosienergia 

21,8 GWh. Tekojarvien tuottama talviaikaisen tehon lisays on Kait

forsissa noin 3,3 MW, jos vuorokausisaannostely otetaan huomioon. 

Energian lisays Kaitforsin tuottoon on noin 3,6 GWh/a·. 

2.244 Virkistyskaytto, maisema ja vedenhankinta 

Perhonjoen toteutettujen vesistOhankkeiden suunnitelrnien hyotylaskelmissa 

ei ole ollut keskeneraista Perhonjoen keskiosan jarviryhman saannostelya 

lukuunottarnatta virkistyskayttoon ja rnaisemaan liittyvia tavoitteita. 

Jarjestelyihin liittyvien tekojarvien rakentamisella on saavutettu 

seuraavat virkistyskayttoon liittyvat tulokset (taulukko 10). 

Taulukko 10. Perhonjoen vesistohankkeiden saavutetut virkistyskaytto

tulokset. 

Hanke Uusi vesi- Kovaa Kalastus- ja Kesamokit 
alue ha rantaa 1innustus1uvat kp1 

km kpl (v. 1979) 

Vissavesi 370 7 100 10 

Venetjarvi 1 750 4 500 10 

Patana 1 100 6 300 5 

Perhonjoen keskiosan jarviryhrnan saannoste1yn tavoitteena on saada veden

pinnan nostol1a 830 ha :n jarvia1ueel1a vesikasvien peittarna alue va.hene

rnaan nykyisesta 90 %: sta 2 0 % : iin j a saada virkistyskayttOkelpoista 

rantaviivaa 25 km. Perhonjoen tekojarvien rakentamisen eraana tavoitteena 

on ollut rnyos jatevesien 1aimennussuhteen ja silloin vireilla o1leen 

teollisuuden vedenhankintamahdo1lisuuksien parantaminen alivirtaamia 

1isaama1la. Alkuperaisissa tavoitteissa oli varauduttu kayttamaan tar

peen vaatiessa teollisuuden vedenhankintaan noin puolet Venetjarven ja 

Patanan tekojarvien saannostelyvarastosta. Nain olisi voitu taata 

vahintaan 6 m3:n/s virtaama alaosalla kuivinakin vuosina. 

Koska teo11isuus paatyi ID¥5hemrnin Ojanjarven rakentamiseen vedenhankin

taansa varten, ei Perhonjoen vedenkayttoon ole ollut alkuperaisen 

suunnitelman mukaista tarvetta. Toisaalta itse tekojarville on muodos

tunut virkistyskayttoa. Siksi Venetjarven ja Patanan tekojarvista on 
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juoksutettu alivirtaamakausina 1 - 2 rn3:n/s virtaarna nolemmista. Ennen 

tekojarvien kayttoonottoa on Perhonjoen alivirtaama ollut kuivahkona 

vuonna (1947) suuosalla NQ = 0,9 rn3;s 90 vuorokauden jaksolla keski-

maarin noin 1, rn3/s. Jakson 1951 - 1970 alivirtaama Pelon sillalla 

(F = 2, 385 , F = 2,5 oli 1,2 m3;s ja keskialivirtaama 2,85 rn3/s. 

Saannostelyjen jalkeinen vuosien 1971 - alivirtaama oli 

2,3 keskialivirtaama 3,5 rn3;s. 

VUonna 1973 voitiin saannostelylla lisata alivirtaarna kesan kuivimpana 

aikana arvosta 0, 7 rn3 /s arvoon 2,5 rn3 /s. Kyseisena vuonna olisi heina

elokuun ollut ilrnan tekojarvia vain 1,5 rn3/s. Venetjoen 

ja Patanan juoksutusten vaikutuksesta keskivirtaama oli 4,4 rn3/s. 

2.25 A h t a v a n j o k i 

2 .. 251 Hankke iden is tus 

Ahtavanjoen vesistossa on valtion toimesta toteutettu 1950-luvulta 

lahtien seuraavat hankkeet: 

- Lappajarven ns. Wal1maninsaannostelysuunnitelrna 

- Valijoen perkaus 

- Lappajarven ns. TVH:n saannostelysuunnitelrna 

saannostelysuunnitelma 

patoarninen. 

Seka Wallmanin etta TVH:n saannostelysuunnitelrnih on I.appajarven lisak.si 

sisaltynyt ~os Evijarvi. Naiden hankkeiden sijainti ilmenee liitteena 

5 

Lappaj ns .. Wallrnanin saannostelysuunni telrna sai vesist6-

toirnikunnan luvan vuonna 1954, sen mukainen saannostely aloitettiin 

vuonna 1960. Evijarven saannostely liittyi samaan suunnitelmaan. Suunni

telman rnukainen suurin juoksutus La.ppajarvesta oli 28 rn3 /s ja pienin 

10 rn3/s, kun vedenpinta on tason N60 68,79 rn {167,90 rn Lappajarven omassa 

tasossa) ylapuolella. Evijarven suurin juoksutus oli vastaavasti 

40 rn3;s ja pienin 12 - 15 rn3/s, kun vedenpinta on tason 61,05 (160,40) 

ylapuolella. Saannostelyn hoitoa varten rakennettiin Lappajarven luusuaan 

Niskan saannostelypato ja Evijarven luusuaan Kaarenhaaran saannostely

jokiuomien perkauksia. 
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Va1ijoen a1aosan perkaus toteutettiin tie- ja vesirakennus

ha11ituksen toirnesta 1960-1uvun 1opu11a. Hankkeeseen 1iittyi Evijarven 

kunnan rakentama Hanhikosken 1,3 MW:n voima1aitos, joka valmistui 

vuonna 1969. 

Lappaj arven ns. TVH: n saannoste1ysuunni te1ma sai vesioik.euden 

1uvan vuonna 1974. Tama o1i ede11isen muutossuunnitelma. Tarvetta muut

tamiseen o1i ilmennyt vesistOn muuttuneiden, paaasiassa virkistyskayt

toon ja ka1ata1outeen 1iittyvien kayttotarpeiden takia jo 1960-1uvun 

a1ussa. Uusi saannoste1y otettiin kayttoon vuonna 1975. 

Suunni telrnan mukainen suurin juoksutus Lappajarvesta on kesa11a 

28 m3;s, kun vedenpinta on tason 70,14 (169,25) y1apuo1ella. Pienin 

juoksutus 4 m3;s on kesa11a, kun vedenpinta on tason 69,54 (168,65) ala

puo1e11a. 

Evijarven juoksutus on kytketty Lappajarven juoksutukseen, suurin juok

sutus on kesa1la 34 m3 /s, kun Evijarven vedenpinta on tason 61, 85 

(161,20) y1apuo1e11a. Pienin juoksutus on 4 m3 js, kun vedenpinta on 

kesa11a tason 61,69 (161,04) a1apuo1e11a. 

Tarna vuonna 1975 kayttoonotettu juoksutussaantO palauttaa kesaaikaiset 

vedenkorkeudet keskim3.arin sama11e taso11e, kuin mita ne o1ivat ennen 

v. 1960 a1oitettua saannoste1ya. 

Tarnakaan saannoste1y ei tyydyttanyt paika11ista vaestoa, ja Vesiha11itus 

perusti vuonna 1977 tyoryhman 1aatimaan uutta Lappajarven saannoste1y

suunnitelrnaa. Tyoryh:rna jatti ehdotuksensa kevaa11a 1980. Nopeuttaakseen 

Iappajarven saannoste1yn parantamista vesiha11itus · haki jo kesa11a 

1979 vesioikeude1ta 1upaa ± 3 m3;s joustavuuden 1isaamiseen Lappajarven 

juoksutuksiin 1ahe1la jarven keskimaaraisia vedenkorkeuksia. Vesi

oikeus antoi asiasta myonteisen paatoksen syksy11a 1979. 

A1ajarven saannoste1ysuunni te1man toteutus on alkanut vuonna 

1976, ja se saataneen paatokseen vuonna 1981. Hanke sisa1taa jEirven 

saannoste1ypadon uusim.isen, Kurejoen perkauksen 3,8 krn:n matka11a, 

jEirven luusuan ruoppauksen ja jarven i taosan punppupengerryksen. 
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Saannostelyn y1araja on tu1va-aikaa 1ukuunottamatta korkeude11a N60 + 

104,14 m (N43 + 104,00 m) ja a1araja kesa11a 103,84 (103,70) ja 

ta1ve11a 103,14 (103,00). Arvioitu saannoste1yti1avuus on 11 milj. m3 . 

Luodon- ja ojanjarven patoaminen reresta saannoste1ya1taaksi 

tapahtui kahdessa vaiheessa siten, etta Luodonjarvi otettiin 0:1 Wilh .. 

Schauman Ab:n toilresta kayttoon vuonna 1962 ja Luodonjarveen 1iittyva 

ojanjarvi Kokko1an teo11isuuden ja kaupungin toi!Testa vuonna 1969. 

Vedenotto-oikeus Luodon-ojanjarvesta on ta11a hetke11a yhteensa 

6 - 11 m3js ja kayttO keskimaarin 3 m3/s. 

2.252 Tu1vasuoje1u 

Lappaj arven ns. Wa1lmanin saann6ste1ysuunni te1man tu1vasuo

je1utavoite o1i parantaa kuivatusti1annetta yhteensa 1 665 ha:n a1uee1-

1a, minka 1askettiin vastaavan 255 ha ensiluokkaista pe1toa. Tavoite 

arvioitiin saavutettavan Lappajarven vedenkorkeuksien keskimaarin 

0,5 rretrin 1askul1a, Ahtavanjoen perkauksi11a ja saannoste1yn aiheut

tama1la y1ivirtaaman pienenemise11a. Tu1vasuoje1utavoite toteutui sina 

aikana, kun suunnitelman mukaista saannoste1ya noudatettiin. 

Va1ijoen a1aosan perkauksen tulvasuoje1utavoitteena oli Va1ijoen 

alaosan suppotu1vien poistaminen, mika on toteutunut. 

Lappaj arven ns. TVH: n saannoste1ysuunni te1massa pa1autettiin 

osittain Wallmanin suunnitelman Lappajarven vedenpinnan 1asku. Toi

saa1ta Evijarvesta juoksutettava suurin virtaama pieneni 40 m3: sta/s 

34 m3:iin/s, joten tulvasuoje1un suhteen ei 1iene tapahtunut kokonaisuuden 

kanna1ta o1ee11ista muutosta. 

A1aj arven saannoste1ysuunni te1man tulvasuoje1utavoitteena oli 

suoje11a 385 ha:n a1ue, josta 340 ha o1i pe1toa. Hanke valmistuu 1opul-

1isesti vasta vuonna 1981, mutta arvioidut tu1vasuoje1utavoitteet 

toteutunevat. 
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2.253 Voirnatalous 

Lappaj arven ns. Wallman in suunni telrnan voirnataloudellisena 

tavoitteena oli lisata Ahtavanjoen laitosten energian tuottoa 4,4 GWh/a 

rnika oli laskettu 45,5 rn:n putoukselle. Putouksesta on 1960-luvun 

lopulle asti ollut kaytOssa vain noin 24 rn, joten energiatuottokin on 

sina aikana jaanyt vastaavasti pienerrr&ik.si. Nykyinen rakennettu putous 

on 40,7 rn. 

Valijoen alaosan perkauksen voirna.taloudellisena tavoitteena oli 

mahdollistaa Hanhikosken voimalaitoksen rakentarninen. Laitoksen teho on 

1,3 :Mt\1 ja energiatuotto 5,5 GWh/a. Laitos on toirninut vuodesta 1969 

lahtien. 

Lappajarven ns. TVH:n suunnitelrnassa ei ollut uusia voirnatalou

delasia tavoitteita, vaan uusi saannostely pyrittiin saamaan sellaiseksi, 

etai voimataloudelle tarvitsisi rnaksaa korvauksia. 

Alaj arven saannostelysuunni telrnan tavoitteena on rnahdollistaa 

alapuoleisen Koskenvarren voimalaitoksen tehon nosto 0,4 MW:lla eli 

arvosta 0,8 MW arvoon 1,2 MW ja lisata .Ahtavanjoen voirnalaitoksen 

energiantuottoa 0,7 GWh/a. Nama tavoitteet tullaan todennakoisesti saa

vuttarnaan saannostelyn kayttoonoton jalkeen. 

2.254 Virkistyskaytto, rnaiserna ja kalatalous 

Lappajarven ns. Wallman in saannostelysuunni telrnassa ei 

ollut virkistyskayttoon eika kalatalouteen liittyvia tavoitteita. 

Suunnitelrnassa todettiin kalaston taantuneen 1950-luvulle rnennessa 

patojen ja uiton takia niin, etta kalastus oli enaa paaasiallisesti sivu

toirnista ja kotitarvekalastusta. Suunnitelrnan rnukaan rapuja oli joessa 

1950-luvulla runsaasti. Saannostelysuunnitelrnasta kalastukselle aiheu

tuva vahinko rnaarattiin selvitettavaksi eri toirnituksessa. 

Lappajarven ns. TVH:n saannostelysuunnitelrnassa olivat virkis

tyskaytto ja kalatalous rnukana vertailussa. Tavoitteena oli muuttaa 

saannostelya siten, etta kokonaiskaytto muodostuisi mahdollisirnman 

edulliseksi eika mikaan kayttOmuoto joutuisi karsimaan muutoksesta. 
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Saannostelyn muutos palautti Lappajarven kesaaikaiset vedenkorkeudet 

suunnilleen sarnalle tasolle kuin ennen Wallmanin saannostelya. Tama 

paransi ilmeisesti hieman maisemaa ja virkistyskayttaedellytyksia. 

Alimmat ve~d~~<)rJcetldE~t olivat kuitenkin edelleen noin 0,5 m luontaista 

alemuat. 

saannoste i te lman virkistyskayttoon j a ma.isema.an 

tavoi tteena on kesaaj an vedenpinnan nostolla j a puhdistus-

rtloppauksilla jarven maisemaa virkistyskayttaedellytyksia. 

tavoitteet tultaneen saavuttamaan hankkeen valmistuttua. 

2. Vedenhankinta 

ns .. TVH:n s telysuunni telmassa oli vertai-

.............................. muk.ana seka ranta-alueiden Kokkolan ja Pietarsaaren veden-

hankinta. Ranta-alueiden parani hieman Lappajarven 

alimpien vedenkorkeuksien noustessa ja vahintaan 4 m3:n/s alivirtaamalla 

turvattiin myos Kokkolan ja Pietarsaaren vedenhankinta. 

Luodon- ja anjarven rakentamisen tavoitteena on ollut makean 

veden turvaaminen Pietarsaaren ja Kokkolan suurteollisuudelle. Luodon-

jarven saannostelyn alkuperaisena ali turvata 5 m3:n/s 

ojanjarvella vastaava tavoite oli 3 m3;s. Vesioikeus antoi 

vain 1 kayttooikeuden. Myohemmin on kayttooiketta 

lisatty 5 m3: eli kaikkiaan 11 m3:iin/s mikali vesi muuten joudut-

taisiin juoksuttamaan :rrereen. Makean veden kaytto prosessissa on nykyi-

3 Lauhdevetena kaytetaan saatavissa olevan makean 

veden lisa:k:si :rrerivetta .. 

2.26 L a p u a n j o k 

2.261 iden isselostus 

on I -v. Hankkeiden 

kartasta. Lapuanjoen jarjes

I vaihe on toteutettu v .. 1959 - 1978. Tyo kasitti Lapuan 

..... <..A~..II.,.&...I.J...\;;;'~1 pengertamisen, 

(7 kpl) 
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saannoste1yn seka Va:rpulan a1taan (6 1 2 mi1j. m
3

) rakentamisen. rryossa 

perattiin Nu.nn:mjokea 17 km:n :rncttka11a ja tehtiin tu.1vapengerta Lapuan

joe11e 16 km. Hankkeen perkausmassat o1i va 520 000 m3 ja pengennassat 

373 000 m3• Varpu1an altaan :rnctapatomassat o1ivat 117 000 m3. Lapuanjoen 

itapuolen pengerrysalueelle rakennettiin kaksi pengerryspumppaarnoa. 

Saannoste1ypatoja on rakennettu yhteensa 9 kp1. 

Lapuanjoen jarjeste1yn II vaihe on toteutettu vuosina 1967-1971. 

Tyossa perattiin Rantatoysan ja Katkanjokea seka toteutettiin RantatOysan

KB.tkanjB.rven saannoste1y IehtimB.en 1 Kuortaneen ja Alavuden kurmissa. 

Jokea perattiin 5 1 6 km: n :rncttka11a j a pengerta rakennettiin 3 1 3 km. 

Kaivurnassat o1ivat 70 000 m3 ja pengermassat 31 000 m3. Tyossa rakennet

tiin kaksi saannostelypatoa. 

Lapuanjoen jarjeste1yn III vaiheen suunnitel:rnct sisa1si Lapuan 

Alajoe11a I.Dyhingin pengerryksen ja HirvijB..rven a1taan rakentamisen 

Nurrroon. Suunni telmaa Im.lutettiin j a taydennettiin ennen sen toteuttamis

ta. Tasta kaytetaan nimitysta I.apuanjoen jarjeste1yn III vaiheen Imlutos 

ja IV vaihe. 

Lapuanjoen jarjestelyn III vaiheen muutoksen ja IV vaiheen 

toteutus on a1oitettu v. 1968 ja on toteutettu paaosin 1970-1u.Vul1a. 

Hankkeeseen sisa1tyivat em. I..Oyhingin pengerryksen ja Hirvijarven 

a1taan rakentamisen 1isaksi Haapojan ja Ampin pengerrykset Y1iharman 

ja Kauhavan kunnissa. Lapuanjoe11e tehtiin perkausta ja pengerrysta 

22 km:n natkal1e ja jokea perattiin pengerrysten a1apuo1e1ta 15 km. 

Perkausmassat o1ivat yhteensa 1 1 42 milj. m3 . Nunron kunnan ja Lapuan 

kaupungin a1uee11e rakennettiin Hirvijarven a11as (40,0 mi1j. m3) ja 

Varpu1an a11asta korotettiin (1isati1avuus 4,1 mi1j. m3) • Altaiden 

maapatornassat o1iva 922 000 m3 . Hirvijarven a1taan yhteyteen rakennet

tiin 7,5 MW Hirvikosken voima1aitos. Suunnitelma sisa1si my6s Hipin 

a1taan ja Lapuan pohjapadon rakentamisen. Na:ma ovat toistaiseksi toteut

tamatta. Suunnitelmaa on taydennetty ja siita kaytetaan nimitysta 

Lapuanj~n jarjestelyn III - IV vaiheen taydennys.. Se kasittaa Hipin 

padon yhteyteen rakennettavan voima1ai toksen 1 Nunronjoen perkaamisen 

ja kahden pohjapadon rakentamisen Nunronjokeen. Suunnitelma on 

parhai11aan vesioikeu.skasitte1yssa. 



joen j 

toteutettu v .. 

e V-vaihe on Kauhavanjoen perkaus. Se on 

- 1978.. Hanke Kauhavanjoen perkausta 

Kauhavan kunnassa yhteensa 22 km:n matkal1a. Perkausrnassat o1ivat 

310 000 

2.262 Tu1 vasuoje1u 

~,n~~~~~~·~~-~~.~~ on ede11ytykset rakentama11a saannoste1y-

ti1aa Hirvijarven ja Varpulan a1taisiin (50 mi1j .. m3) seka saannoste1e-

na.l1a 1uonnonjarvia (43 . m3). Y1ivirtaamasta HQ 1/20 on suunnite1tu 

1eikattavaksi 62 36 m3/s. 

Suurin vuorokausivarastoituminen ja Hirvijtirven altaisiin on 

vedenkorkeudet v. 1977 o1ivat penger-3 o11ut v. 50,2 m /s. 

rysten kohdal1a samansuuruiset kuin mitoitustulvavuonna 

1953, mutta mn .. Kuortaneen jarve11a noin 10 an suurerrma.t. Lapuanjoen 

tOiden tulvasuoje1utavoitteet ja saavutetut tulokset ilmenevat seuraavasta 

tau1ukosta (tau1ukko 

Tau1ukko 11o Lapuanjoen vesistotoiden tulvasuoje1utavoitteet ja 

saavutetut tu1okset 

Hanke 

I-vaihe 

II-vaihe 

III-IV vaihe 

V vaihe 

2 .. 263 Voimata1ous 

Lapuanjoen 

ta1oude11iseksi 

rakentaminen ja 

Asetetut tavoitteet Saavutetut Tulva-
hyotya1ue, tu1okset suoje1u-

2 625 2 195 2 195 HQ 1/20 

195 150 150 HQ 1/20 

3 400 3 035 3 035 HQ 1/20 

III-IV vaiheen suum1itelmassa on asetettu voima

tu=e~~sl mahdo11istaa Hirvikosken voima1aitoksen 

III-IV vaiheen 
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rakentaminen. Nunronjoen saannostelyaste La.pualla on 42 % ja La.puanjoen 

saannostelyaste La.puanjoen suussa 13 %. Vesistot.Oiden voimatalous

tavoitteet ja niiden toteutuminen ilrrenevat seuraavasta taulukosta 

(taulukko 12). 

Taulukko 12. La.puanjoen vesistotoiden voimataloustavoitteet ja 

saavutetut tulokset. 

La.itos Suunniteltu Saavutettu " 
Teho (MW) Energia {GWh/a) Energia {GWh/a) 

Hirvikoski 7,5 20,0 v. 1974-1979 keskim. 
16,3 

Hipinkoski 0,6 2,6 rakentamatta 

Stadforsin lisa-
teho ja energia 2,85 7,5 rakentarratta 

Yhteensa 10,95 30,1 16,3 

Virkistyskaytto, maisema ja kalatalous 

Lapuanjoen jarjestelysuunnitelmissa ei ole asetettu kalataloudellisia 

tavoitteita. Hirvijarven altaasta saatu saalismaara oli Maatalouskes

kuksen selvityksen mukaan v. 1979 11 200 kg. 

Suunnitelrnissa ei ole asetettu virkistyskayttotavoitteita lukuunottamatta 

III-IV vaiheen suunnitelmaa, jossa on asetettu tavoitteeksi saada 

50 km virkistyskayttoon soveltuvaa rantaa. 'TI:irfion suunniteltu saatavan 

Nur.mon- ja Lapuanjoen porrastuksella seka pitamalla Hirvijarvea lukuun

ottamatta vedenpinta muissa al taissa kesaaikana niin korkealla, etta 

rm1nat ovat virkistyskayttoon soveliaita. Alivirtaamien lisaamistavoite 

on ollut Lapuanjoessa Nurmonjoen liittymiskohdan alapuolella taata 

virtaama 3,8 m3 /s. 

La.puan- ja Nunronjoen porrastuksella tavoiteltu rarman virkistyskaytto

arvon paraneminen on viela saavuttamatta. Alivirtaamatavoite on toistai

seksi saavuttamatta. Pienimrnillaan virtaama on ollut Pappilankarissa 

1,6 m3 /s v. 1978, kun Hipin allasta ei viela ollutrakennettu. Rakermet

tujen altaiden virkistyskayttotuloksia kuvaavat seuraavat luvut 

(taulukko 13). 
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Uusi Kovaa 
vesi- rantaa 
alue km 

1550 

900 300 

saavutetut 

Kesa
n:Okit 
kp1 

3 

25 

uiroakayn-
/ viikon-

1oppu 

770 

............ ,_. .... ~._._ Nurrron kunta parhai11aan kunnan 

rakentaminen 

2.27 K y r 5 n j o k i 

2 .. 271 iden isse1ostus 

hankkeista suurim:nat 

ovat: 

- Ja1as-

Kainastonjoen v .. 1950 - 1960 paaasiassa Kauha-

Se 

kunnan a1uee11a matka11a. 

as- j a Hirvijoen toteutettiin v. - 1968 Kurikan 

kuntien a1ueel1a.. Jokea 35 km matka11a 

o1ivat 360 

oen j este1yyn 

rakentaminen. 
ja Liikapuron 

toteutettiin v. 1964 - 1970. 
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rakennettiin Seinajoen perkauksen yhteydessa korvaamaan perkaukse11a 

poistettu tulvavarasto. Altaan maapatomassat olivat 5 000 m3. Allas 

otettiin kayttoon v. 1967. 

Kyronjoen a1aosan jarjeste1yn toteuttaminen on a1oitettu v. 1968, 

ja jarjeste1y on paaosin valmistunut v. 1977. Toteuttamatta on kahden 

purrppuan:on rak.entaminen ja Kyronjokisuun ruoppaarninen. Penkereita on 

rakennettu yhteensa 25 km. Pengerrysalueiden kuivattarniseksi on raken

nettu kolme tu1vapurnppuanoa. Stenan haaraan on rakennettu saannoste1y

pato. 

Kyronjoen vesist5ta1oussuunni telma on Kyr6njoe11e tehdyista 

suunnitelm.ista 1aaja-a1aisin. Suunnitelmaan kuuluu noin 7 000 ha tu1va

alueen pengertaminen ja ne1jan varastoaltaan seka viiden voirna1aitoksen 

rakentaminen. Vuonna 1965 valmistunut suunnitelma on jaettu vesioikeus

kasitte1yn toteuttamista varten osasuunnitelmi.in, jotka ovat seuraavat: 

- Sotkan a11as 

- Pitkarnon a11as 

- Ka1ajarven a11as 

- Kyrkosjarven a11as 

- Kyr6njoen y1aosan vesistosuunnitelma 

-- Seinajoen suuosan oikaisu 

-- Y1aosan vesistotyo. 

Sotkan a1las (15 mi1j. m3) suunniteltiin rakennettavaksi Kauhajoe11e. 

Hankkeesta jouduttiin kuitenkin 1uopurnaan, koska maapera o1i tekoaltaan 

rakentamiseen sove1 turnatonta .. 

Pitkamon a11as (7 mi1j. m3 ) Kurikassa rakennettiin v. 1965-

1971. Altaan tyhjennystunne1in ja toisen tayttouoman yhteyteen raken

nettiin voimalaitokset. Altaan rnaapatomassat o1ivat 367 000 m3 , taytt6-

oomien massat 230 000 m3 ja tyhjennyst1.mne1in massat 32 000 m3 . 

Ka1ajarven a11as (42 mi1j. m3) Peraseinajoe11a rakennettiin v. 1971 -

1978. Tyohon 1iittyi Seinajoen perkausta ja pengerrysta 10 km:n matka1la. 

Kihnionjoki kaannettiin Seinajokeen. Altaan yhteyteen rakennettiin voirna-

1aitos. Vesien ohjai1ua varten rakennettiin ne1ja saannostelypatoa. 

Altaan maapatornassat olivat 700 000 m3. Uomien perkaus- ja kaivurnassat 

540 000 m3. 



2 .. 

j altaan a1oitettiin v .. 

valrnis.. Allas 

Altaan yhteyteen 

L~·- ............ ~..~. ... maa}:)atom3.s~;at oli vat 1 000 000 m3. 

6 km j a niiden mas sat o1i vat 

195 000 

joen san vesis suunnite on a1oitettu v. 1 966 

su, joka on kaivettu, rnutta 

takia. Oikaisu-uoman 

Seinaj oen suuosan 6, 5 km o 

eL ole otettu kahden 

1,0 milj .. 

taan 

, Nu.nmn Y1istaron 

rakennetaan 

ien 

uoj u 

virtaaman 

seuraavasta 

tulvapenkereisiin 

kaupungin j a Nunnon kunnan 

v. 1980. Tyossa pera-

40 km Ilm3.joen, 

a1uee1la. Pengerrysa1ueiden 

30 m3;s. Y1istaroon 

rsmas~:;at ovat 1, 0 mi1j .. m3• 

ovat 400 000 m3• 

tulvanleikkaus-

42 '1' 3 . on :rru J • m J a se 

(noin 500 km2) tulevan 

a1taan saannoste1yti1avu~ 

.. !.. • .UII.LI .. J.. • .J:...J...<;.;clU.J.J. noin 25 m3 /s. 

saavutetut tulokset ilmenevat 
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Taulukko 14. Kyronjoen vesistOtoiden tulvasuoje1utavoitteet ja 

saavutetut tu1okset 

Hanke Asetetut tavoitteet Saavutettu Tulva-
hyotya1ue, josta hyotyalue suoje1u-

pe1toa pe1toa varmuus 
ha ha ha 

Kainastonjoen perk. 870 865 400 HQ 1/20 

Ja1as- ja Hirvijoen 
perkaus 2 260 1 710 1 100 HQ 1/20 

Kesken-
erainen 
hyotya1. 
pe1toa 
ha 

Seinajoen perkaus 1 400 1 200 1 200 Kesatu1vi11e 

Kyr6njoen a1aosan 
jarjeste1y 1 730 1 630 1 400 HQ 1/20 230 

Kyr6njoen vesisto-
ta1oussuunnitelma 6 740 6 740 1 530 HQ 1/20 5 210 

Yhteensa 13 000 12 145 5 630 5 440 

Suuriin altaisiin varastoitu vuorokausivirtaama on o11ut Pitkamoon v. 1976 

18,5 m3/s ja Kalajarveen v. 1977 30 m3;s. Kyrkosjarvea kaytetaan tu1van 

1e:i.kkaamiseen ensi:rrmaisen kerran kevaa11a 1981. Kyronjoen va1uma-aluee11a 

on suoritettu metsaojituksia 70 000 ha a1uee11a. 

2.273 Voimata1ous 

Kyr6njoen vesistOta1oussuunnitelmassa on voimata1oude11iseksi tavoitteeksi 

asetettu viiden voima1aitoksen rakentaminen. Naista on rakennettu kaksi 

1aitosta Pitkarron altaan yhteyteen seka 1aitokset Ka1ajarven ja Kyrkos

jarven a1taiden yhteyteen. Rakentamatta on Kyronjoen Ky1anpa§n ja Kirkon

koskeen suunnite11ut voirna1aitokset, jotka 1iittyvat Kyr6njoen y1aosan 

vesistotyohon. 

Kyr6njoen saannoste1yaste Ja1as- ja Kauhajoen yhtymakohdassa on 1,2 %, 

Hanhikoske11a 7,5 % ja Kyronjoen suussa 5, 6 %. Seinajoen safumoste1yaste 

Seinajoen kaupungin kohda11a on 31 %. 

Seuraavasta tau1ukosta (tau1ukko 15) ilmenevat asetetut vamataloustavdtteet 

ja saavutetut tu1okset. 
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5 

saavutetut tu1okset. 

2 6,7 29 25,6 v .. 1971-1979 

1,5 3,3 2,9 v. 

6,8 20 Ka~ssa vuoden 1980 
1o usta- alkaen 

6,8 26,7 p :Pakentamatta 

rnaisema ja ka1ata1ous 

~~-U~~~~~·~ on asetettu virkistyskayttotavoit

teeksi saada a1tai11a uutta vesia1uetta 19 km2 ja rantaviivaa 60 km. 

Mahdo11isen suurteo1lisuuden 1uomiseksi 

tyydyttamiseksi on asetettu 

5 a1ivirtaamatavoite Skati1assa mitattuna. Pienin virtaama vuosina 

1 979 on 1,7 m3/s, kun Kyrkosjarvi ei vie1a ole o11ut kaytossa. 

jaanee noin 4 m3:iin/s, vesistota1oussuunnite1-

rnaan Sotkan (15 milj.m3) korvata muilla a1tailla. 

saasto 

koska 

Hankkeiden 

16. 

kaupungin vedenottopaikaksi 

on 1askettu pumppauskustannusten 

~UJ.'''~'·"· verra ttuna. Tama j aanee toteutumatta I 

vedenhankinnan j arjestamista 

kuvaavat seuraavat 1uvut (taulukko 16) . 

saavutetut virkistys-

Saavutetut 
uusi kovaa kalas

rantaa 
alue 

7 500 

5 

linnustus-
1uvat 
kp1 

kesa
rri:>kit 
kp1 

uimakaynnit/ 
viikonloppu 
elokuu 1980 

50 1130 

n. 50 

1500 (valmistui 
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PitkanoDn, Kalajfuve11e ja Kyrkosjarve11e on a1taan suunnitte1un yhteydes

sa 1aadittu vaihtoehtoisia rantojen kaytOn y1eissuunnitelmia. Suunni

telmien mukaan Pitkarron al taal1e on rakennettu uimaranta, 1eirinta-

a1ue ja kesateatteri. Ka1ajarven a1taa11e rakennettiin altaan rakentarni

sen aikana uimaranta ja n. 50 1ornarr6kkia. Seutukaava1iiton esityksesta 

1aaninhal1itus rraarasi a1taan rannat rakennuskie1toon. Sen jalkeen 

a1uee11a on pantu virei11e 2 rantakaavahanketta. 

Kyrkosjarven a1taan rantojen kayton suunnitte1ua on jatkettu ideaki1pai-

1ul1a, ja Seinajoen kaupunki on paattanyt 1aatia aluee11e osay1eiskaavan. 

2.28 N a r p i o n j o k i 

2.281 Hankkeiden y1eisse1ostus 

Narpionjoe11a on toteutettu kolme vesistotyohanketta, joiden sijainti 

ilrnenee 1iitteena 8 o1evasta kartasta. 

Tainusjarven kuivatus toteutettiin v. 1947 - 1959 Jurvan kunnan 

a1uee11a. Hankkeen kaivurnassat o1ivat 168 000 m3• 

Jurvanjarven jarjeste1y toteutettiin v. 1967 - 1980. Jarjeste1yn 

yhteydessa rakennettiin Kivi- ja Leva1ammen a1taaseen varastoti1aa 

4, 7 mi1j. m3 korvaamaan Jurvanjarven tulvavarasto. Hankkeen kaivumassat 

o1ivat 728 000 m3• 

Narpionjoen jarjeste1y toteutettiin v. 1974 - 1980 Jurvan ja 

Narpion kuntien a1uee11a paaasiassa rnetsateo11isuuden vedenhankintaa 

varten. Kivi- ja Ievalammen a11asta korotettiin (11,1 mi1j. m3), ja 

Narpioon rakennettiin vasterfjardenin makeavesia11as (3,1 mi1j. m3) 

sulkemal1a rneren1ahti Hundholrnenin saannoste1ypado11a. Uusia uomia 

kai vettiin 40 km ja Narpionjokea pengerrettiin 3 km matka11a. Hankkeen 

maapatomassat o1ivat 324 000 m3, kaivurnassat 528 000 m3 ja pengermassat 

21 000 m3. Sa1asjarvi kunnostettiin 1ahinna virkistyskayttOa varten 

nostarna11a sen vedenkorkeutta. 
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Tu1vasuoje1u 

Narpionjoe11a Tainusjarven kuivatus ja Jurvanjarven j este1y 

o1ivat jarven1askuhankkeita, joissa tavoitteena o1i vi1je1ySinCian J.M...U,.!..I'>..!'\ • ..1.. 

minen. Narpionjoen jarjeste1yn tulvasuoje1utavoitteena o1i tulva

uhana1aiseksi jaaneen Jurvanja.rvert a1ueen Narp..onjoen alajuoksul1a 

vien tu1va-a1ueiden suojaus. 

Seuraavassa tau1ukossa (taulukk.o 17) on 

tulvasuoje1utavoitteet ja niiden toteutuminen. 

Tau1ukko 17. Narpionjoen vesistotOiden tulvasuoje1utavoitteet 

saavutetut tu1okset 

Hanke 

Tainusja.rvert 
kuivatus 

Jurvanjarven 
jarjestely 

Narpionjoen 
jarjestely 

Asetetut tavoitteet 
hy6tya1ue, josta pe1toa 
ha ha 

550 

1 450 

1 630 1 630 

Saavutetut 
tulokset 
peltoa ha 

550 

1 450 

1 400 

Tulva-

varrnuus 

HQ 1/20 

Kesa- ja 
syystu1ville 

HQ 1/20 

Narpionjoen jarjeste1ysuunnitelman tu1vasuoje1utavoitteena oli mahdo11is

taa tulvaherkan Jurvanja.rvert y1apuole11a noin 3 000 ha:n metsaojitus, 

joka on nyt toteutettu. 

Kivi- ja Levalarnmen altaan saannostelytilavuus on 15,8 milj. ja 

tulvanleikkaustavoite 21 rn3 /s. Suurin varastoituminen altaaseen 

kevaalla 1981 19,2 rn3;s kahden vuorokauden keskiarvona. 

2.283 Voirnatalous ja teollisuuden vedenhankinta 

Narpionjoen suurinitelmissa ei ole o11ut voirnataloudel1isia 

Teo11isuuden vedenhankinnan tavoitteena on turvata ..... u. •. .:;u\..JI...o.J.J. • ....,...., ..... 

olevan metsateol1isuuden makeanveden tarve 1,2 m3;s. Tahan mennessa 

tarve on ollut suurimmi1laan noin 1 rn3;s, on pystytty turvaarnaan 
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Kivi- ja IevalaJ:l11EI1 seka Na.rpionjoen suussa olevan Vasterfjardenin 

makeavesialtaan (3, 1 milj. m3) avulla. Narpionjoen saa.nnostelyaste 

jokisuussa on 6,8 %. 

2.284 Virkistyskaytto, maisema ja kalatalous 

Narpionjoen jarjestelysuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi jokimaise

rnan parantaminen 17 km:n matkalla. Uutta rantaviivaa on ollut tavoittee

na saada Kivi- ja Ievalamrelle 6,5 - 7 km ja Sa.lasjarvelle 3 km. Nar

pionjoen alivirtaarna on suunniteltu nostettavaksi 0,1 m3 :sta/s 

0, 7 m3 :iin/s joen alaosalla, roika rrerkitsee lailrennussuhteen rnuuttu

mista Narpionjoessa l:SO:sta 1:250:een. Vesioikeuden paatOksessa on 

maaratty ali virtaama 0 '4 m3 /s mitattuna Riihikoskessa, joka on Jurvassa 

57 km jokisuusta ylospain. Tavoite on toteutunut. Kalataloudellisia 

tavoitteita ei ole ollut. 

Jokima.iseman parantamiseksi on tehty nelja pohjapatoa. Kivi- ja I.eva

la.rmen seka. Salasjarven virkistyskayttea kuvaavat seuraavat luvut 

( taulukko 18) • 

Taulukko 18. N"arpionjoen vesist.Ohankkeiden saavutetut 

virkistyskayttotulokset. 

Hanke Vesialue 
uusi kunn. 
ha ha 

Kivi- ja 
Ievalampi 900 

Salas-
jarvi 60 

Kovaa 
rantaa 
km 

1 

2 

Kalas
tuslu
vat kpl 

1000 

600 

Linnus
tuslu
vat kpl 

1000 

400 

.Molerrmille jarville on rakennettu uimarannat. 

Kesa
:n:Okit 
kpl 

5 

3 

uirnakaynni t 
viikonloppu 
elok. 1980 

940 



2 .. 29 M u u t j o e t 

2 .. i 

ne 2 000 :n 

Sel.!lraavassa on 

alaosan pengerrys 

alaosan ~·-~.r:,,,C' 

- Pu.:r:nonjoen 

8) • 

joen au s on toteutettu 

3km 

Termnesjoen alaosan j e on toteutettu vuosina 1965 -

Jokea on ,5 matkalla ovat v...~..~ ................ 

000 

Raahen vesis en j es Raahen 

avulla.. Ensirtma.isessa 

teko-

Rauta-

on noin 4,3 

= 

+ "":" 



62 

Ku1jun1ahden patoamiseksi rakennettiin rna.apatoa no in 4,1 km ja pato

pengerta yhteensa noin 90 000 m3 . 

Haapaja..rven tekojarveen rakennettiin 2 taytt.Okanavaa, ruoppausmassoja 

kertyi yhteensa 64 000 m3 seka rakennettiin noin 2,0 km rna.apatoa, 

johon tarvittiin pengennassoja yhteensa noin 115 000 m3. 

Lestijoen a1aosan pengerrys toteutettiin 1953 - 1961. Hankkee

seen kuului 8, 8 km penkereiden rakentaminen Hirna.ngan kirkonk.y1an y1a

puo1e11e. Pengennassoja tarvi ttiin 58 400 m3 . 'I.Y6n yhteydessa 

kaannettiin Kinareenoja pengerrysten a1apuo1e11e. 

Kruunupyynjoen a1aosan perkaus toteutettiin vuosina 1956 - 1964. 

Hankkeeseen kuului 6,2 km jokisuun pengerta ja 4,5 km joen perkausta 

Kruunupyyn kirkonky1an alapuo1e11a. 

Kruunupyynjoen perkaus toteutettiin vuosina 1959 - 1964. Hanke 

kasitti 10,4 km joen perkausta ja perkausrnassoja o1i 58 000 m3. 

Purmonjoen perkaus toteutettiin vuosina 1955 - 1971. Perkaus kasit

ti 38 krn Overpunrosta Purrrojarve11e. Perkauksen rnassanaara o1i 

230 000 m3 . 

Sundbackenin ja Purmonjoen a1aosan perkaus toteutettiin vuosina 

1968 - 1974. Hanke kasitti 11,7 km perkausta ja perk.ausrnassoja o1i 

291 000 m3 . TyOn yhteydessa rakennettiin 2 si1 taa ja yksi 2 m3 :n/s 

pumppaamo. 

Norijoen jarjeste1y toteutettiin vuosina 1970 - 1979. Perkaus 

kasitti 31,5 km Purmonjoen yht:yrn3kohdasta Lappajarven rajalle" 

Perkausma.ssat o1i vat 300 000 m3 . Hankkeeseen kuului myos 380 ha suurui -· 

sen Kerttuanjfuven vesijat6n nosto ja saannoste1ypadon rakentaminen 

jarven 1uusuaan. Uusia si1toja tehtiin tyon yhteydessa joen y1i 

7 kp1. 

Tuovi1anjoen pengerrys toteutettiin vuosina 1948 - 1969. Hankk.eeseen 

kuului 14 km pehgerta ja 2 PUITIPPaamoa. 
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Kun maatalouspenkereiden taakse on Himangal1a rakennettu pysyvaa asutusta, 

o1isi harkittava tulvasuoje1uvarmuuden nostarnista. 

Kruunupyynjoen a1aosan perkauksen tavoitteena o1i suoje11a 

tulvi1ta 505 ha pe1toa. Tu1vasuoje1utavoite on toteutunut. 

Kruunupyynjoen perkauksen tavoitteena o1i ];X)istaa tu1vat 255 ha:n 

a1uee1ta, josta 165 ha o1i pe1toa. Hankkeen tulvasuoje1uvar.muus on 

toteutunut 1asketul1a taval1a, si11a kevaan mi toi tusvirta?f(laa suurerrma1-

1a tu1va11a syntyi paikoittain pienia tulva-a1ueita. 

Purmoj oen perk auk sen tavoitteena o1i poistaa tulvat 1 530 ha:n 

a1uee1ta, josta 1 415 o1i pe1toa. Tulvasuojelutavoite on saavutettu. 

Sundbackenin j a Purmonjoen a1aosan perkauksen tavoitteena o1i 

poistaa tulvat 885 ha:n a1uee1ta, josta 345 ha o1i pe1toa. Tulva

suoje1utavoite on saavutettu. 

Norijoen jarjeste1yn tu1vasuoje1utavoitteena o1i PJistaa tulvat 

910 ha:n a1uee1ta, josta 425 ha o1i pe1toa. Tavoite nayttaa toteutuvan. 

Tuovi1an ja Su1vanjoen suuosan pengerrysten tavoitteena oli 

suoje11a 980 ha pe1toa. Tavoite on toteutunut. 

Lapvaartinjoen a1aosan jarjeste1yn tavoitteena o1i suoje11a 

630 ha pe1toa. Tavoite on toteutunut. 

Seuraavasta tau1ukosta (taulukko 19) ilmenevat tOiden tulvasuoje1u

tavoitteet ja saavutetut tulokset. 
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2.294 Vedenhankinta 

Raahen a1ueen vesistojen saannoste1yn tavoitteena on o11ut 

turvata Rautaruukki 0:1: n terastehtaan raakaveden tarve, jonka laskettiin 

olevan 2 m3;s. Tavoite on saavutettu. 

2. 3 YHTEENVEID TUIDKSISTA 

2.31 T u 1 v a s u o j e 1 u 

Pohjanmaan vesistohankkeiden tavoite11ut tulvasuoje1uvaikutukset on paa

osin saavutettu. Etenkin vanhimpien hankkeiden kohda11a ovat tul vasuo

je1uvarmuutta vahentaneet va1uma-aluee11a nwoherrmin tapahtuneet muutokset, 

kuten rretsa- ja r::>e1to-ojitukset, sivu- ja paauomien r::>erkaukset ja tulva

a1ueiden rx>isto~ Myos itse tulva-alueen kohdal1a tapahtunut uornan 1ietty

minen ja urrpeen kasvu seka tulva-a1ueen pe1tojen painuminen ovat vahen

taneet tavoite1tua varmuutta. Tata ei voida kuitenkaan 1askea varsi

naiseksi saavuttamattomaksi tulokseksi, si1la ilroan tul vasuojeluhankkei ta 

olisi tu1vati1anne tullut entista pahemmaksi. Niissa vesistOissa, joissa 

myoherrmin on suoritettu saannoste1yja, ei edella kuvattu tulvia lisaava 

kehi tyS Ole tullut toiStaiSekSi esiin niin Se1 vasti 1 koska SaannOStelyt 

ovat parantaneet myos vanhernpien hankk.eiden tulvasuoje1uvannuutta. 

Vuoden 1980 loppuun rrennessa suojeltujen ja suojeltavaksi paatettyjen 

alueiden hyotya1at jakaantuvat vesistoittain seuraavasti (taulukko 20) . 
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tehdyssa tutkimuksessa on paadytty keskimaarin 850 mk/ha tulvasuoje1u

hyotyyn (Rautio 1981). Siikajoen tu1va-alueen tulvasuoje1uhy0dyksi on 

paika11inen maataloussihteeri arvioinut vuonna 1978 700 mk/ha. 

Ede11a rnainittuihin tietoihin perustuen voidaan suoje1tujen alueiden 

keskimaaraisena vuotuisena tulvasuoje1uhyotyna pitaa varovaisesti arvi

oiden Siikajoki-Pyhajokialueella 650 mk/ha, Kalajoki-Ahtavanjokialuee11a 

700 mk/ha ja Lapuanjoki -Narpionjokia1uee11a 750 mk/ha. Jos kaytetaan 

muunnetun hehtaarin :rreneteJ..maa ja parannuskertoirrena pe1lon osa1ta 

keskimaarin 0,5, toteutettu ja toteutettava tulvasuoje1u vastaa noin 

22 700 ha ensi1uokkaista peltoa. 

Tulvasuoje1uhankkeiden yhteydessa rakennettujen tekojarvien yhteinen 

kokonaissaannoste1yti1avuus on 464' mi1j .. m3 ja tulvavesien varastoimi

seen kaytettava tehol1inen saannoste1yti1avuus noin 420 mi1j .. m3 .. 

Tekojarvien tekni1liset tiedot ilmenevat liitteesta 10. Saannoste1tyjen 

jarvien kokonaissaannostelytilavuus on 485 mi1j. m3 ja teho11inen 

saannoste1yti1avuus 440 mi1j .. m3. Niiden tekni11iset tiedot ilmenevat 

lii tteesta 11. 

Joissakin uusissa saannostelyhankkeissa on ollut tavoitteena roetsa

ojitustoiminnan mahdollistaminen. Naiden tavoitteiden toteuttarnista on 

vaikea erite11a ojitusten kokonaisvaikutuksesta, silla havaintojaksot 

ovat toistaiseksi 1iian 1yhyet. Ilmeista on kuitenkin, etta metsaoji

tukset o1isivat ilman saannoste1yja aiheuttaneet monin paikoin havaittua 

suurempia tu1vahaittoja .. 

.JY1etsaojitusmahdol1isuuden 1uominen on o1lut tavoitteissa mukana vain U1juan 

ja Hautaperan tekojarvihankkeissa seka Narpionjoen ja Ma1isjoen jarjes

telyhankkeissa. Seuraavaan jaotelmaan on koottu paavesistOjen metsa

ojitusalat: 

Vesisto 

Siikajoki 
Pyhajoki 
Kalajoki 
Perhonjoki 
Ahtavanjoki 
Lapuanjoki 
Kyronjoki 

.JY1etsaojitusala 
% 

120 000 
140 000 

93 700 
44 000 
64 000 
80 000 
70 000 

28 (1980) 
38 (1980) 
22 (1979) 
17 (1979 yksityismetsat) 
31 (1980) 
18 (1980) 
14 (1980) 
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2. 33 V i r k i s t y s k a y t t o, m a i s e m a j a k a l a t a l o u s 

Hankkeille ei ole yleensa asetettu kalataloudellisia eika virkistyskaytt5-

tavoitteita. Vesistotoiliin kuuluvilla tekojarvien rakentamisella ja 

jarvien kunnostuksella on saatu vahajarviselle alueelle uutta virkistys

kayttoon sopivaa aluetta. Vaikka tekojarvien viimeistelyssa on viela 

puutteita, on kaikilla jarvilla virkistyskayttOOn liittyvaa toimintaa 

ja erailla tekojarvilla, kuten Pitkan:Dlla, harjoitetaan lahes kaikkia 

vesien virkistyskaytbD.muotoja. Tekojarvet on rakennettu sellaisille 

alueille, joiden virkistyska.ytt.O on ollut va.haista. Seuraavasta taulu

kosta (taulukko 22) ilmenevat tarkeimmat virkistyskayttOa kuvaavat luvut 

vesistOittain. 

Taulukko 22. Vesistohankkeiden saavutetut virkistyskayttotulokset 

vesistoittain. 

Vesisto 

Siikajoki 

Pyhajoki 

Kalajoki 

Perhonjoki 

Lapuanjoki 

Kyronjoki 

Narpionjoki 

Muut 

Yhteensa 

Uusi 
vesialue 
km2 

38,0 

4,1 

22,0 

32,2 

20,7 

21,8 

9,7 

5,1 

153,6 

Uirna- · Kovaa 
rantoja rantaa 
kpl km 

2 13,6 

2 6,7 

4 12,0 

3 17,0 

l 18,0 

3 32,0 

2 3,0 

17 102,3 

Kalastus
luvat 
kpl 

1 050 

500 

l 130 

900 

900 

l 550 

l 600 

7 630 

Linnustus
luvat 
kpl 

330 

450 

60 

900 

950 

930 

l 400 

5 020 

Kesa
ni:)kit 
kpl 

16 

36 

2 

25 

28 

126 

8 

24:1 

Vaikka virkistyskayttoedellytysten parantaminen on ollut monissa hank

keissa tavoitteena, ei virkistyskaytosta ole yleensa arvioitu markka

maaraisia tai muutoin yksiloityja hyotyja kunnostushankkeita lukuun

ottamatta. Hirvijarvella, Pitkamolla, Kalajarvella seka Salasjarvella 

tehtiin elokuussa 1980 uintilaskenta, jossa tod.ettiin, etta yhden 

viikonlopun aikana nailla tekojarvilla kavi lahes 4 000 uijaa. Tarna 

osoittaa tekojarvilla olevan huornattavaa virkistyskayttomerkitysta. 
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sia. Ty'Ot ovat :rrolenmissa vesistot.Oissa viela kesken, mutta paatettyjen 

toiden valmistuttua ovat tavoitteetsaavutettavissaaltaiden yhteiskaytOl

la, Kyronjoesta poisjaaneen Sotkan tekojarven osuutta luku1.mottamatta. 

Alivirtaamia tarkasteltaessa on otettava huamioon, etta hydrologisissa 

tilastoissa on ilmoitettu ainoastaan virtaaman vuorokausikeskiarvo, 

minka vuoksi es.i!IErkiksi lyhytaikaissaadon voirnakkuus ja pienin hetkel

linen virtaama eivat niista ilmene. 

VESISTOHANKKEIDEN PUUTTEET JA HAITAT 

3 .. 1 VESISTOHANKKEIDEN PUUTI'EIDEN JA HAITIOJEN KAsiTIELYTAPA 

Vesistotoissa ilmenneet puutteet ja niiden aiheuttamat haitat on kasi

telty vesistoittain ja kaytt5muodoittain. Saannostelykayt:On ylivirtaa

rnan leikkauksessa ilmenneet puutteet kasitellaan tulvasuojelun yhteydes

sa, alivirtaama virkistyskayton ja vesimaiseman yhteydessa. Veden laatu

kysymyksia ja luonnonsuojelua on kasitelty niin ikaan virkistyskayt:On 

yhteydessa. Kalatalous on kasitelty erikseen silloin kun silla on ollut 

suurta merki tysta, muulloin virkistyskayt:On yhteydessa. 

Selvitykseen on pyritty ottamaan tiedossa olevat seka tutkimuksiin ja 

selvityksiin perustuvat etta muutoin esiin tulleet puutteet ja haitat. 

Kaikista puutteista ja haitoista ei ole mahdollista tehda taloudellisia 

vertailuja tietojen puutteen takia, ja osa on sellaisia ettei niista 

ole rnahdollistakaan rnaarittaa markkamaaraisia arvoja. Tallaisia ovat 

maisema- ja viihtyvyystekijat, luonnonsuojelu ja osin virkistyskaytto. 

Nain ollen ei kasittelyn tarkkuutta ole kaikilta osin saatu samaksi 

'kuin kohdassa 2. 

Tassa ei ole kasitelty kohdassa 2 luetelluista koskien rakentamis- tai 

perkaushankkeista seurannei ta koskimaiseman muutoksia eika :rrwoskaan 

muita rakennustoiden suoranaisena seurauksena tapahtuneita palautta

mattomia maisernan rnuutoksia. Naista nonien vaikutus nahda.an henkilo

kohtaisten arvostusten mukaan erisuuntaisina. 



3. 2 VESISTOHANKKEIDEN PUUTIEET JA HAITAT 
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Tekojarvien kaloissa on todettu rnyas luonnontilaa korkeampia elohopea

pitoisuuksia, InUtta Uljuan kala on kuitenkin ravinnoksi kelpaavaa. 

Elohopeatutki.mukset jatkuvat.. Siikajoen paauaman ja suualueen kaloissa 

ja nahkiaisissa on ilmennyt makuvirheita. Erilaiset vesistOOn liittyvat 

rakennustyot lienevat osaltaan heikentaneet Siikajoen alaosan vaellus

siika- ja nahkiaiskantoja. VesistOtoiden aiheuttamista kalataloudelli

sista vahingoista ei toistaiseksi ole laadittu asian vaatirnia selvityk

sia. Uljuan osalta tutkiinUs on tekeilla. 

Siikajoen raputuhojen on esitetty aiheutuneen Uljuan tekojarven rakenta

misesta ja vesist.On perkauksista. Va:rnaa tietoa tuhojen aiheuttajasta 

ei tutkiinUsten puutteen vuoksi ole, InUtta ainakin osasyy rapujen vahene

miseen lienee rapurutto, koska raputuhoja on tapahtunut U1juan y1a

puo1e11a Siikajoessa seka se11aisissakin suurernmissa sivujoissa ja 

-puroissa, joissa ei ole suoritettu sarnanaikaisesti perkauksia eika saan-

noste1yhankkeita. Sen sijaan U1juan tekojc3.rven rakennusvaiheessa tapah

tunut imuruoppaus1ietteen paasy Siikajokeen aiheutti rapu- ja ka1atuhoja. 

U1juan voirnalaitoksen 1yhytaikaissaato aiheuttaa maisemahaittoja, haittaa 

ka1astusta ja 1isaa rantojen eroosiota. Al.im:nat hetke11iset virtaamat 

ovat 1iian pienia, ja niita on vaadittu nostettaviksi. Iso-Lamujc3.rven 

saannoste1ykaytto on heikentanyt vesia1ueen kaytt0mahdo11isuuksia vir~ 

kistykseen ja ka1astukseen. Vaikutuksia ei ole selvitetty. 

Vcih.avetisten uoman osien maisemaa j a virkistyskaytt0rrahdo11isuuksia 

on ID¥05 vaadittu parannettaviksi. Haital1isin alue Siikajoessa on 
18,8 km:n matka Uirnsankosken ja Lann.ljokisuun valilla. uana.n varrella 

o1i v. 1980: 

- 98 maata1ouskiinteistaa 

- 18 kesakaytossa o1evaa kiinteistoa 

- 14 1oma-asuntoa 

- 330 pysyvaa asukasta 

- 500 - 700 asukasta kesan lama-aikana. 

Uornaa koskevia tietoja seuraavassa taulukossa (taulukko 24) . 
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22 4,0 
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Virtaaman nostaminen koko ympari vuoden 

merkitsi 24 000 mk:n vuotuista voimataloustappiota ja kesaksi 10 000 mk:n 

vuotuista voimata1oustappiota. mukaan paaomitettuna o1isivat 

vastaavat 480 000 mk 200 mk. 

Vahavetisen uaman pohjapatosuunnitelmassa on 

maaran pysyttamista ennal1aan mutta sen u~~~~~~~.~~·~u ke:Sal)ajnCitbe~:3~~S~ 

siten, etta 0,7 tal viaikana no in 0,1 m3 Is .. 

U1juan ja Kortteisen tekojarven turvalautat ovat vaikeuttaneet veneilya 

ja ka1astusta. Uljuan tekojarve11a turve1autat ovat vahentyneet 

viiire vuosina, mika johtuu rrm. kesaisin suoritetuista turpeenpoisto

t:Oista. E1okuun 1980 ti1anne o1i seuraava: 

Tekojarvi Turve1auttoja ha 

Uljua 70 

Kortteinen 

Vcilia-Lanuj arvi 

3.22 P y h a j o k i 

3.221 Tu1vasuoje1u 

116 

45 

pengerrykset ovat 

j\...1.1..1.'-'-'LU. osaksi penkereiden t-"-'--'-J.J.II,Alli.-J..v\.~.::J 

virtaamien kasvusta.. Tulvavirtaamia on ..L...L.•=>t..U.Ul 

toteutettu kuivatustoiminta. 

Osuus pinta-alasta % 

3 

16,5 

15 

rii ttamattOrna.t.. Tarna 
seka osaksi tulva-

rrm .. 



76 

Pyhajoen keski- ja alaosalla esiintyy toistuvia vahingollisia jaapato

tulvia. Naiden syyksi on esitetty Pyhajoen y1aosan saannoste1ykaytantOa. 

saannostelyn vaikutus ei kuitenkaan ulotu Haapajarven alapuolel1e. 

Metsaoj i tukset j a perkaukset ovat no:peuttaneet Haapaj arven j a jokisuun 

liettymista. 

3.222 Voimata1ous 

Pyhajarven saannostelyn tarjoamat energiantuotantamahdo1lisuudet ovat 

suurelta osin hyOdyntamatta. 

3 .. 223 Kalatalous 

Pyhajoen vaellussiikasaaliit olivat 1950-luvulla 45- 60 tn vuodessa 

(Pirttijarvi ja Tuikkala 1976). Vuosisaaliit pienenivat 1960-luvun 

alussa siten, etta ne 1970-luvun alkupuolella olivat 15 - 30 tn. Syita 

saaliiden vahenerniseen ei tiedeta. Niemen (1976) mukaan 1960-luvulla 

tapahtunut Pyhajoen ylaosan rapukannan tuhoutuminen aiheutui Pyhajarven 

saannostelypadon rakennustoista. Ala juoksullakin o1i samaan aikaan 

raputuhoja, mihin ei ole loydetty selitysta.. Pyhajarven saannoste1yn 

vaikutuksesta kulkeutuu ajoittain jatevesia Junttiselalta Kirkkosela1le 

huonontaen Kirkkoselan veden laatua ja kalojen viihtymisedellytyksia. 

Pyhajoen ylaosan vesistosuunnitelman I-vaiheeseen kuuluvasta Kallioisten

kosken ja Madetnivan valisesta perkauksesta oli varauduttu etukateen 

korvaamaan rapukanta Maa- ja rretsata1ousministeriolle rna.ksettavalla 

15 000 mk:n vuosittaisella hoitomaksulla 10 vuoden aikana. Hankkeesta 

tehdyn vuonna 1979 valmistuneen tarkkailutukimuksen mukaan pieneni rapu

kanta koko perkausaluee11a 80 % ja nettovahinko o1i vuonna 1977 ja 

1978 yhteensa 75 ooo mk. 

Taman lisaksi tuli ravulle vahinkoa perkauskohdan a1apuo1eisel1a Madet-

nivan Venetpa1on va1ise1la 5,7 km:n alueella, jossa saa1iskapasiteet-

ti aleni vuonna 1977 30 % ja vuonna 1978 70 % seka Venetpalon ja Karsa-

l."l:E.enjoensuun 9 km:n alueella, jossa vahinko oli 30 %.. Vahingon netto

arvon suuruus oli Madetnivan ja Venetpalon valisella alueella vuosina 



1977 ja 1978 23 000 mk seka Venetpa1on Ka.rsamaenjokisul.ID. 

a1uee11a 21 200 mk. Naista on Ka.rsamaen kuuluva 

osuus korvattu, mutta 9 000 mk:n 

on vie1a korvaamatta. 

Samanaikaisesti vesistotoiden kanssa vuonna 1978 a1koi rapurutto 

Haapaveden a1uee1ta 1evisi vuonna 1979 Karsamaen ja Luonuan a1uee11e. 

3.224 Virkistyskaytto, maisema ja 1uonnonsuoj 

Piipsjarven kunnostuksen tavoitteena o1ivat virkistyskayttO- maisema-

tekijat. Tavoitteiden tayde11ista toteutumista haittaavat pintaan 

nousseet turve1autat seka jarven heikko happiti1anne 

Piipsjarvessa o1i kesan 1980 havaintojen mukaan turve1auttoja noin 

100 ha:n a1uee11a, mika on noin 24 % keskiveden mukaisesta Jarven 

pinta-alasta (410 ha) • MJ1errma.t haittatekijat vaikuttavat virkistys

ka1astuksen kehittyrniseen a1uee11a. Turvelautat vaikeuttavat venei1ya 

seka rumentavat maisemaa. Ranta-a1ueiden kunnostukseen o1isi suunnit

te1ussa ja toteutuksessa o11ut kiinnitettava enem:nan huomiota.. Piips-

jarven kunnostuksessa ei hoidettu ajoissa kunnostusta eika 

rantojen kayton suunnitte1ua. Rakennustoiden valmistuttua on vaikeaa 

cyhtya rantojen kayton suunnitelman ede11ytta:miin kunnostus- ja raken

nustoihin vesitetyi11a a1uei1la. 

Haapajarvi on rehev5itynyt 1aajoilta alueilta ja sen kaytto nain vaikeu-

tunut. Siksi jarven a1ivesikorkeuksia on nostettaviksi. 

Pyhajoen 1uonnonsuoje1u1ain noja11a rauhoitettu helmisimpukkakanta tuhou

tui osittain Pyhajoen ylaosan jarjeste1yn I-vaiheeseen kuuluneiden per-

kausten takia.. Simpukoiden loydyttya ne uuteen paikkaan, j a 

osa naista on sailynyt. Simpukoita on tavattu muualtakin joesta. 

3.23 K a 1 a j o k i 

3 .. 231 Tulvasuoje1u 

saavutettu 

20 vuodessa on liian 
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sesti tama koskee Alavieskan ylapuoleista aluetta, jossa vahingot saatta

vat rakennusten, teiden ja siltojen vaurioiturnisen takia nousta huomat

tavan suuriksi. 

Tulvien k.arjistyminen johtuu osittain tulvasuojelutoista. Vanhat hank

keet, joihin ei ole liittynyt sa.annostelya, kuten Vaarajoen perkaus, 

Evijarven penger:rys ja Alavieskan ylapuolen tulvasuojelu ovat lisanneet 

alapuoleista virtaamaa, kun vesi ei ole paassyt varastoi tumaan tul va

alueille.. MyOs jarvenlaskut ovat lisanneet vesist.On tulvaherkkyytta. 

Tulvahuippua todennak.oisesti karjistava on vaikutuksiltaan rqyos alueella 

paaasiassa 1960- ja 1970-luvulla toteutettu mittava metsaojitus. Koko 

Kalajoen valuma-alueesta oli vuoden 1973 loppuun mennessa ojitettua 

rnetsaa 784 krn
2 

eli 18,4 %. Vuoden 1979 lopussa oli metsaojituksen ala 

vesist.Oalueen kunnissa 940 krn2 eli 23 % valuma-alueesta. Niskakosken 

ylapuolella on ojitettu metsaa noin 800 km2 eli yli 25 % valuma-alueesta. 

Metsaojitusten hydrologisia vaikutuksia selvittelevia tutkimuksia on 

rnaassarnme tehty verraten vahan. Tahanastisten tutkimusten perusteella 

nayttavat ylivalumat lisaantyVcin ja tulvan kesto lyhentyVcin. Samalla 

on tul van alku tullut a:kkinaise.rl.1laksi. Oj i tuksen aiheuttarnan valuman li

sayksenon todettu olevan vahaisinta metsaisilla soilla, jollaisilla 

valtaosa (yli 90 %) ojitetuista soista on. Ns. Ravelan no:rrogranmin mu

kaan laskien on rnetsaojitus lisannyt keskiylivirtaamaa Niskakoskella 

6 %, mikali kaikki ojitetut suot ovat olleet metsaisia ja 6,6 %, mikali 

10 % soista on ollut avosuota. Virtaaman (HQ 1/20) lisays olisi tamm 

mukaan 28 - 31 m3 /s.. Hyd:rologian toimistossa tehtyjen selvitysten rmikaan 

olisi avosoiden ojittamisen tulvaa lisaava vaikutus mahdollisesti viela

kin suurempi. 

Nivalan tulva-alueiden poisto vahentaa keskiroaarin kerran 20 vuodessa 

toistuvan yli virtaarnan aikana tul vavarastoa noin 40 milj. m3, mika 

lisaa alapuoleista virtaamaa noin 40 m3/s. Kun tama lisataan arvioituun 

metsaojitusten aiheuttamaan virtaaman lisaykseen 30 m3 /s, saadaan 

valurna-alueen maankayton muutosten ja vesistotoiden vaikutuksena 

yhteensa 70 m3/s lisays. 
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Ka1ajanjoen jarjeste1yjen ja vesistota1oussm.mni telm:m yhteyde~sa raken

netut saannoste1yt ovat kuitenkin kornpensoineet paauoman tu1vasuoje1u

toiden aiheuttamat varastamenetykset. 

Voimataloude11isten intressien takia ~olh~;~~~in 

esitetty 1isaavan jaan muodostumista.. Tama. 

1yhytaikaissaadon on 

paikkansa tapauksissa, 

joissa vuorokautisen virtaaman 1isaaminen nostaa pakkasaikana 

1e koskipaikkojen a1apuo1eisissa suvannoissa.. Nain nm. ta1ve11a 

1980 Padingin voirna.1aitokse11a sattuneiden kone- ja kayttOhairioiden 

aikana. Lisaantynyt jaamassa ei kuitenkaan aiheuttanut kevaa11a 1980 

vahinkoja. Kysymyksen se1vittamiseksi on kaynnistetty 1aaja mittaus

ohjelma vuonna 1978. 

3.232 Voimata1ous 

Voirnata1ouden kannal ta hankkeet ovat toteutuneet 1ukuunottamatta vesist:O

ta1oussuunni telm.aan kuulunutta Niskakosken porrastusta, jonka rakentami

nen ratkaistaan jatkosuunnitelmien yhteydessa. 

3.233 Virkistyskaytto ja maisema 

Vesistosuunnitelman toteuttamisen yhteydessa on vesia ohjattu Hautaperan 

tekojfuveen ja Haapajarveen niin, etta osa Kalajanjokea, Kuonanjokea, 

Settijokea Ka1ajoki Oksavan kohdal1a on jaanyt vahavetiseksi. 

valta ja Ka1ajanjoe1ta on esitetty vaatirnuksia uaman kunnostuksesta. 

Seuraavaan tau1ukkoon (taulukko 25) on keratty tarke.i.n:Tn.at tiedot vaha

vetisista uomista. 

Taulukko 25. Tietoja Ka1ajoen 

jaaneista uomista 

Kohde Pit. Kesk. putous 
km 1eveys m 

Oksava 3,6 40 9 

Kalajanjoki 13,8 20 26 

Kuonanjoki 6,8 10 34 

Settijoki 1,0 2 

kosk .. 
pit .. 

1,5 

3,8 

6,0 

0,6 

F M;J MNQ NQ 
km2 m3/s rn3/s m3js 

Ohi- Ta1oja 

10 ,6 0,9 0,1 0,1 kesa 20 
0,05 ta1v.i 

62 ,6 0,5 0,1 0,1 24 

6 2,4 0,2 10 

0,5 ,5 0 7 
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Merkittavin haitta vahavetisista uomista on Oksavalla, jossa uarnan kunnos

tusta on asukkaiden lisaksi toi vonut myos Haapaj a.rven kaupunki. Uornan 

kunnostuksesta on laadittu suunnitebna, mika sisaltaa 6 :t;:Ohjapadon 

rakentamisen, huuhtelujuoksutuksia ja jatevesijarjestelyja. 

Kalajanjoen virtaarnan vahentymista eivat asukkaat ole pitaneet kovin 

suurena haittana, silla joessa olevat luontaiset kynnykset rearaavat 

vedenkorkeuden pitkissa suvannoissaan. Alin tiheinmin asuttu 2 km:n 

rnatka on Haapajarven padotuksen ja tyon yhteydessa rakermetun :t;:Ohjapadon 

vaikutuspiirissa. Kuitenkin on tehty aloite 3 pohjapadon rakentarnisesta. 

Narra vaikuttaisi vat rnaiserna.an 5 talon kohdalla kaikkiaan 1 kilometrin 

rnatkalla. Vesihuol to on hoidettu rakentarnalla vesijohto, jolloin on 

samalla saatu karj an juottovesi. 

Kuonanjoen ja Settijoen kuivuneita uomia ei asutuksen vahaisyyden ja 

uomien pienuuden takia ole pidetty rnerkittavina haittoina. Settijoella 

on tehty aloite pohjapadon rakentamiseksi. 

Mikali edella rnainittuihin vahavetisiin uomiin juoksutettaisiin keski

ali virtaamaa vastaava vesirna.ara j atkuvasti tul va-aikaa lukuunottarna.tta, 

olisi energiamenetys 1,46 milj. kWh/a eli noin 200 000 mk/a. Jos vastaa

va juoksutus tehtaisiin vain kesaaikana, olisi :rrenetys 0, 34 milj. kWh 

eli noin 80 000 mkja. Vesilain rrrukaisesti paaomitettuna olisivat vastaa

vat menetykset 4 milj. rnk: ja 1,6 milj. rnk:. 

Hautaperan tekojarven rannat ovat osittain risukkoisia ja turvelauttoja 

on noussut pintaan, mika haittaa jarven virkistyskaytt.Oa ja rurt:entaa 

vesirnaisemaa. Turvelauttoja oli v. 1979 47 ha eli 6 % altaan pinta

alasta. 

Padingin voirnalaitoksen vuorokausisaato aiheuttaa vedenpinnan vaihtelun, 

jonka suuruus valittOmasti laitoksen alapuolella on suurinmillaan 80 an 

Niskakoskella 44 km alernpana 25 an. Keski11'\3.arainen vaihtelu on huo

mattavasti pienernpi ja talvella kolmeen osaan jaetusta ajosta johtuen 

Niskakoskella vain noin 2 em. Vaikka virtaarnatavoite on saavutettu, 

ei veden laadun ole toistaiseksi havaittu parantuneen. 



Kalajoen keskiosalla Nivalassa vuosina 1972 - 1978 tehdyt perkaukset ja 

pengen:ykset ovat selvitysten (Kilpinen 1979) mukaan vaikuttaneet ............ ,_""""" .. 

etta suurehkot (y1i 50 000 m3) perkaukset ovat 1isanneet kiintoaine-

pi toisuutta ( taulukko 26) • 

Taulukko 26. Vuosina 1972 - 1978 tehtyjen perkausten vaikutus 

Kalajoen veden kiintoainepitoisuuteen. 

Perkausaika ~rkitsevien ja ala-
havaintojen puo1isen ha-
1uk.uma.ara vainnon kiin-

kp1 toainepitoi-

1972 kevatta1vi 335 000 (penge:rmassoja ... ._.,,"-L'''L'" 1 

1974 " 90 000 - " 3 - 4 0 

1975 " 30 000 - II 4 - 5 0 

1976 " 182 000 - II 2 - 4 y1i 100 

1977 " 58 000 1 n 

1977 syysta1vi 23 000 4 - 5 0 

1978 kevattalvi 57 000 2 - 3 25 - 50 

Suurehkojen perkausten vaikutus on nakynyt, joskin vahaisena, a1ajuoksulle 

asti. Havaintojen mukaan perkauksen vaikutus veden 1aatuun haviaa 

kauksen 1oputtua nopeasti .. 

3.234 Ka1atalous 

Kalajoen vae1lussiikasaaliit ovat l950-1uvul1a ol1eet 45 - 80 tn/a, 

ja keski.Ina.arainen saalis on o1lut 45 - 50 tn/a. Saaliit pienenivat voi

makkaasti 1960-luvun alussa ja o1ivat 1970-luvun alkupuo1ella 

8 - 10 tn/a (Pirttijarvi ja Tuikkala 1976) .. Tarkkaa tietoa saa1iiden 

vahenemisen syista ei ole, rnutta ilmeisena syyna ovat olleet veden 

laadussa tapahtuneet muutokset, ennen rnuuta tyonaikainen sarrentuninen 

alunahuuhtoutt:nnista johtunut happarroituninen. Viiireisin huomattava 

alunahuuhtouturna sattui rnuistitiedon mukaan vuonna 1962, jolloin vesi 

joessa kirkastui ja kaloja kuoli. Huuhtoutt:nniin on ilmastotekijoiden 

ohella saattanut ol1a osasyyna kuivatustoiminta 1askemalla pohjavesi-

pintaa Vesistotoilla on tuskin ol1ut merkitysta 

vtOnna 
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tekei11a. Suurin paauamassa tehty perkaus on 1950-1uvun 1opul1a o11ut 

Alavieskassa Kalajoen saaren ja kosken perkaus, jossa on siirretty 

yhteensa 50 000 m3 massoja 1,4 km:n jokiosuude1ta. Tarna on nostanut 

kiintoainepitoisuutta valiaikaisesti heti perkauskohdan a1apuo1e11a, 

mutta kokonaisvaikutus jokeen on o11ut ilmeisesti pieni verratttma esim .. 

tulvan tai rankkasateen aiheuttamaan kiintoaineksen lisaykseen .. 

Rapu havisi paauamasta 1950-luvun lopul1a. syyna on ilmeisesti ollut 

rapurutto, koska tuho 1evisi alhaa1ta ylospain. Ievianusta edisti 

ravunostajien sumppujen siirtaminen ylavirtaan rapujen alkaessa kuolla 

joen alaosalla. Haapaj&.rven Haag an lamresta ravut kuoli vat vasta vuonna 

1968 ja Siiponjoesta vuonna 1963 - 1964. 

Keskiosan jarjeste1yyn kuuluvien vuosina 1972 - 1978 tehtyjen perkausten 

on arvioitu aiheuttaneen vae11ussiian 1isaantymishliirioita siten, etta 

ITI!2netys on o]..ut yhteensa 37 200 kg (Niemi 1979) • Vesistotaloussuurmi

telmaan kuuluvan Hautaperajarven vahlihappisen veden on arvioitu aiheut

taneen vaellussiikamenetyksia Kalajoen tarkkailututkirnuksen rnukaan vuo

sina 1977 ja 1978 yhteensa 27 400 kg. TOiden aiheuttarnat yhteiset ITI!2ne

tykset ovat olleet vaellussiian osalta 64 600 kg. Taman kompensoimisek

si on esitetty yhteensa 1,4 milj. kpl 1-kesa.isen vaellussiian poikasen 

istutusvelvoitetta 5 vuoden aikana v. 1981 alkaen. Sarrojen vesistotOi

den nahkiaiskannalle aiheuttamien vahinkojen suuruudeksi on arvioitu 

120 000 mk.. Nahkiaistuhojen maksamiseen ja siikaistutusten aloittarni

seen on ITlfOnnetty varat valtion vuoden 1981 tulo- ja ITI!2noarviossa. 

Kalataloudelle haitallista Hautaperan tekojarven aiheuttamaa happi

katoa on kevaasta 1979 alkaen torjuttu ilmastuksella. Saatujen kokemus

ten perusteella vaikuttaa sil ta, etta happipi toisuus saadaan nain pysy

n:taan y li 5 m:r/1, mika on kalastolle rii ttava .. 

Vaellussiian ja nahkiaisen varsinaisille poikastuotantoalueille eivat 

Kalajoessa ole ulotttmeet. Paikalliselle kalakannalle ei ole 

tulleen haittoja paitsi vahavetisilla uomien osilla. Naiden 

yhteinen pinta-ala on 50 ha j a arvioi tu saaliirlrrenetys on Kalajoen 

kalataloudellisen tarkkailututkimuksen mUkaan 1200 kg/a (Ni~ ym. 1979). 
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Vuonna 1980 ilmeni 1 etta tekojarvien pe·toJ<aJLOJ_se;a on norrnaalia suurempi 

elohopeapitoisuus (Hiisivirta ja Ve:rta 

Hautaperan tekojarvessa pitoisuudet ylittavat yleisesti laakintohalli

tuksen syotavaksi kelpaaville kaloille asettaman 1 1 0 mg/kg enimmais

raj an 1 joten sen kalat tuli~vat myyntikiel toon. Korpi sen ja Juurikan 

kaloille tuli kaytt.Orajoitus 1 koska pitoisuus ylitti 0,5 nlj/kg .. 

Setti- ja Kuonanjarven kalat ovat sy6tava.k.si kelpaavia ilman rajoituk

sia. Elohopeatutkimukset jatkuvat edelleen .. 

3.24 P e r h o n j o k i 

3.241 Tul vasuojelu 

Perhonjoen tulvasuojelu on toteutunut suunnitelmien mukaisesti alueilla 1 

joilla tulvasuojeluty6t ovat valmiit. Metsaojitusten aiheuttamien 

virtaarnalisaysten ja uornan liettymisen aiheuttaman vetokyvyn vahentymisen 

takia tul vasuojeluva.nnuus on kui tenkin va.henemassa. Saman suuntaisesti 

vaikuttaa alkava turvesoiden kuivatus Perhonjoen ylaosalla. 

3 .. 242 Voimatalous 

Tekojarvien rakentarnisen eraana perusteena on ollut niiden alapuolelle 

kaavailtujen voimalaitosten talviaikaisen tehon ja energian lisaaminen. 

Rakenteilla olevan Kaitforsin voinalan valmistuttua saadaan 42 % tavoit

teena olleesta energiasta. Muusta Perhonjoen vesivoinan kayttoonotosta 

ei ole toistaiseksi var.muutta. 

3.243 Virkistyskaytto ja maisema 

Tekojarviin nousseiden turvelauttojen ja risukkoisten rantojen on todet

tu haittaavan virkistyskayttoa ja rurrentavan rnaisenaa. Turvelauttojen 

pinta-alat ja osuus jfuven pinta-alasta oli vat vuonna 1979 eri al tailla 

seuraavat: 

Tekojarvi 

Vissavesi 

Venetjfuvi 

Patana 

Turvela~ttoja ha 

60 

60 

Osuus pinta-alasta % 

16 

3 

6 



84 

3 .. 244 Kalatalous 

Perhonjoen vaellussiikasaaliit ovat 1940-luvulla 1950-luvun alkupuo-

lella olleet 30 - 40 tn vuodessa. Saaliit pienenivat romahdusmaisesti 

vuonna 1957 noin 1 tn:n tasolle, jossa se on pysynyt siita lahtien 

(Pirttijarvi ja Tuikkala 1976). Saaliiden vab.enemisesta ei ole tarkkaa 

tietoa eika tutkimusta, mutta vesistotoita ei Perhonjoessa viela 1950-

luvulla tehty. 

Niemen mukaan (suullinen ilmoitus) my6hemmin 1970-luvulla toteutettu Per

honjoen alaosan perkaus on tuhonnut lahes taysin joen vaelluskalojen 

poikastuotanto-alueet 8,5 km:n In3.tkalla. Yksityiskohtaisia tutkimuksia 

vaikutuk.sista ei ole tehty .. 

Tekojarvien vesi on kevattalvisin vahlihappista. Tarna rajoittaa altaiden 

kalatalouskayttOa. Hapenvajaus ulottuu myos valittOrnasti altaiden ala

puoliseen jokeen. Happipitoisuus nousee kuitenkin normaaliksi koskissa 

tapahtuvan ilmastuk.sen ansiosta, eika kalataloushaittoja ole todettu. 

Perhonjoen tekojarvien petokalojen keskiroa.araiset elohopeapitoisuudet 

ovat syksylla 1980 tehtyjen sel vi tysten mukaan olleet 0, 9 ja 1, 2 mg: n 

valilla (Hiisivirta ja Verta 1981). 

Perhonjoen kaikkien tekojarvien, Venetjaxven, Patanan ja Vissaveden kalat 

on asetettu myyntikieltoon, koska pitoisuudet ylittavat arvon 1 mg/kg. 

Perhonjoen luonnonjarvilla otettujen vertailunaytteiden elohopeapitoi

suuden keskiarvot vaihtelivat 0,2 - 0,34 mg/kg ja suurin arvo oli 

0,56 mg/kg 0 

.. 25 A h t a v a n j o k i 

3 .. 251 Tulvasuojelu 

ns.. Wallmanin saannostelyn aiheuttaman Lappaja.rvetl laskun 

tuoma tul vasuojelu- ja kui vatushyoty on Lappajarven osal ta vahentynyt 

myohemrnan suunnitelman mukaisen vedenpinnan noston vaikutuksesta. Per

kausten ja saannostelyn tulvia leikkaavan vaikutuksen takia saavutettu 

on sensijaan sailynyt. 
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3.252 Virkistyskaytto, maisema ja ka1ata1ous 

Lappajarven saannoste1y on paika11isten asukkaiden mie1esta huamattavasti 

haitannut Lappajarven virkistyskayttOa ja ka1ata1outta seka rumentanut 

vesimaisemaa. Tama on johtunut ennen kaikkea saannoste1yn yhteydessa 

suori tetusta jc3rven1askusta, jota kui vat vuodet ovat ede11een 

neet. Vaatimuksena on o11ut saada Lappajarven pysymaan 

metrin vaihte1urajoissa N60 + 68,89 m (168,00) - 69 rn (169,00). 

Evijarven Inan1ahdessa tapahtui kevatta1ve11a 1980 ja 1981 happikadosta 

johtuneita kalakuolemia. Happikadon syita se1vitetaan. Inan1ahti on 

rehev6itynyt ja mataloituva suljettu 1ahti, johon kohdistuu voimakas 

hajakuoimitus.. Saann5stelyl1a saattaa olla osuutta happikatoihin jarven 

o11essa rnatalimmillaan kevaa1la jaapeitteen aikana. 

Lappajarven saannoste1ysuunnitelmiin 1iittyneet perkaukset ja erityi

sesti Va1ijoen perkaus ovat paikal1isesti huonontaneet maisernaa. Myo

henmin on Va1ijoen perkausrnaita tasoitettu ja pyritty parantamaan peratun 

jokiosan maisemaa. 

3.26 L a p u a n j o k i 

3 .. 261 Tulvasuoje1u 

Lapuanjoen tu1vasuojelun tavoitteet on saavutettu suurinpiirtein suunni

tel1ul1a tava11a. 'Ibteutetut metsaojitukset noin 80 000 ha ovat saatta

neet pienentaa jonkin verran tu1vasuoje1uvar.muutta. Lapuanjoen penger

rysten tu1 vakynnysten purkaantumiskyky saattaa o11a liian pieni Lapuan 

kaupungin asutuksen tulvasuojelua varten mitoitustu1vaa suuremrnan tulvan 

sattuessa. 

Nur.monjoen 1atvajarvien koko saannoste1ytilavuutta ei voida kayttaa 

hyvaksi, koska jarvia ei niiden 1asku-uomien tukkoisuuden takia voida 

laskea alaraja1le. 
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Hirvikosken voirnalaitoksen vuorokausisaatOa on jouduttu rajoittamaan 

alapuolisen joen sortumis- ja syopymisvaaran seka suppohaittojen takia, 

joten laitosta ei voida kayttaa tehokkaasti vuorokautiseen sahkon

kulutushuippujen tasaamiseen. Hirvikosken voima.laitoksen tuotto on jaa

nyt no in 20 % laskettua pienerrma.ksi. 

3 Kalatalous 

Nurmonjoen latvoilla Iso-Allasjarvessa ja Jaaskanjarvessa on useina 

kevaina tapahtunut va.h.aisia kalak.uolemia. Hirvijfuven ja Varpulan tek.o

jarvissa on esiintynyt kevaisin hapenpuutetta, mutta kalakuolemia ei 

ole esiintynyt tekojarvessa eika sen alapuolisessa joessa. 

Hirvijarven kaloissa on v. 1980 tehdyissa tutkimuksissa esiintynyt elo

hopeaa hauissa kesk.iniiarin 1,25 mg/kg ja mateissa 1,14 mg/kg. Varpu

lan tekojarvesta pyydetyssa hauessa oli elohopeaa 1,89 mg/kg. 

Tekojarven kalat on asetettu myyntikieltoon. Elohopeatutkimuksia 

jatk.etaan .. 

Virkistyskaytto ja maisema 

Nurmonjoki Hirvijfuven tayttOuoman ja tyhjennysb.mnelin valilla on jaanyt 

va.hlivetiseksi 14 km:n matkalla. Siita on suvantoja 8 km ja koskia 

6 km, joissa putousta yhteensa 51 m. Joen leveys on kesk.iniiarin 25 m. 

Jokiosan oma valuma-alue sen alapaassa on 145 km2 . Luonnontilainen ali

virtaama on ollut alle 0,1 m3/s ja keskialivirtaama 0,6 m3;s. Joki

uomaan juoksutetaan sen ylapaassa olevasta saannostelypadosta kesalla 

0,1 muina aikoina 0,03 m3;s. Vesioikeuden paatOksessa on 

~~~~~i-·~r uoma huuhdeltavaksi tarvittaessa yhteensa noin 300 000 m3 

suUX1Lisella vesimaaralla sopivaa virtaamaa kayttaen. Vedenlaatu talla 

'""""""..._,_,._,......_ ........... '-<. on huono pienen virtaaman ja suuren hajakuo:rmituksen takia. 

Joen varrella on no in 90 taloa,. Huuhtelujuoksutuksen vaikutus joki

osan alapaassa on todettu pieneksi. LupapaatOksen tulkinta huuhtelu

on todettu hankalaksi. 
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Hirvijarven tyhjennystunnelin alapuolisessa Nur.monjoessa vuorokausi

saannostelyn aiheuttama vedenkorkeuden suurimmillaan noin 

1,2 m, ja jokirantojen syopyminen haittaavat joen virkistysk.ayttaa .. 

Voimalaitoksen kaytOn rajoittamisella vaihtelua on saatu rajoitetuksi 

talvella 1980 noin l m:iin. 

Turvelautat (Hirvijarvessa 32 ha ja Varpulassa 13 ha) haittaavat altaiden 

virkistyskayttoa. Turvelautat ovat al taiden valmistumisen jalkeen vahen-

tyneet kuitE:mkin puoleen. Vuoden 1979 jalkeen esitetyt 

vaatimukset altaiden vedenkorkeuden pitamisesta alarajan tuntumassa 

kesatulvien varalle ovat ristiriidassa virkistyskayttotavoitteiden 

kanssa. 

Lapuanjoen alivirtaamatavoitetta 3,8 m3/s ole saavutettu. Ta:hl:in 

vaikuttaa osal taan se, etta Hirvikosken voimalai toksen 

tasaavaa Hipin allasta ei viela ole rakennettu. 

3.27 K y r o n j o k i 

3.271 Tul vasuojelu 

virtaamia 

Jalas- ja Hi:rvijoen seka Kainastonluoman perkauksilla toteutettua 

tulvasuojelua ei ole suunniteltu taydelliseksi.. Jalasjoella on tulva-

alueita viela yhteensa 2 000 ha ja 500 

Kalajarven voimalaitoksen alapuolinen Seinajoen uoma johtaa talviolo

suhteissa huonosti voimalaitoksen mitoitusvirtaaman. Voimalaitoksen 

vuorokausisaannostely aiheuttaa ahtaassa uomassa struren vedenkorkeuden 

vaihtelun (l ,5 - 2 m) K.arjenkosken ja Koskelankosken valilla, roika voi 

· liettaa salaojia ja laskuojia.. Asia selvitetaan katselmustoimituksessa .. 

3 .. 272 Voimatalous 

Kalajarven voirnalaitoksen kayttOa on haitannut ensimmaisina vuosina 

TOmavan koskien hyytanrinen pakkasella.. Pitkarron voimalaitosten ener

gian tuotto on jaanyt noin 10 % tavoitetta pienemmaksi. 
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3 Kalatalous, virkistyskaytto ja maisema 

Kohde 

Kyronjoen suussa on tapahtunut veden happanoitl.mlisesta johtuvia kala

kuolemia, joihin vesist:Ot.Oilla ei ole suoranaista vaikutusta .. Vii.Ireinen 

koko jokisuun (50 krn2) kalaston vienyt tuho on sattunut kevaalla 1970. 

Kevaalla 1977 kuoli vat tai karkottui vat kaikki kalat Kyronjoen suusta 

300 km2 :n alueelta. Happamoitumista ovat aiheuttaneet maaperasta huuh

toutuneet sulfaatit. 

Altaiden rakentamisen yhteydessa on altaiden taytto- ja tyhjennys

uoman tai -tunnelin valisen jokiuoma.n virtaamia Im.lutettu. Seuraavassa 

taulukossa (taulukko 27) on naita uomia koskevia tietoja. 

Taulukko 27. Tietoja Kyr6njoen vesist5t6iden yhteydessa vabavetisiksi 

jaaneista uomista. 

Pit .. Kesk. Putous Kosk .. F ID mQ NO Juoksutus Taloja Pohja-
km lev.. m pit. km2 m3 Is rn-3 /s m3 /s kesal- muul- kpl patoja 

3 
3 

11 
29 

m km la loin kpl 
m3 m3/s 

30 
25 

25 
20 

30 
42 

15 
40 

1,2 
2,5 

2 
3 

9,2 0,8 0,2 
8,5 0,7 0,2 

30 
140 1,2 

0 
0,15 0 

0,05 
0,05 

0,05 
0,05 

20 
20 

0,05 80 
0,05 120 

4 
1 

Kyrkosjarvi 

Seinajoki 11 35 44 3 40 8 0,9 0,1 0,9 0,1 200 

Pitkanon ja Kalajarven altaiden takia vahavetisiksi jaaneiden 

virkistyskaytt.Oarvo ei ole laskenut niin paljon kuin esim .. Nunronjoella. 

Kauhajoen ja Jalasjoen uarnia huuhtelevat tulvat saannollisesti. Seina-

Kilmionjoen vedenlaatu on parempi kuin Nunronjoen Vcihavetisella 

Kihnionjokeen tulee lisak:.si Liikapuron altaasta Liikapuro, 

mika lisaa huomattavasti jok~osan virtaamaa. 

Kalajarven altaan kesaaikainen saannostelyvali 0,5 m on koettu virkistys-

kayton kannal ta liian suureksi. Rantojen on 

tunut vedenkorkeuden ollessa alarajalla. 



3.274 

v .. 1980 

1,73 mg/kg.. Kalat on asetettu 

tk~:irrt:>n al taan lli.IVI.~-L,;;).;;, ...... 

on asetettu v~··*·~n·~~-,~, 

Liikapuron 

den ,5 - 2 m) 

kistyskayttoa, 

lisuuksia kalastusta .. 

0, 

jatkuvat .. 

ailieuttama vedenkorkeu

joen vir

elinmahdol-

Kyranjoen vesistOtaloussuunnitelman alivirtaamatavoitetta (5 m3/s) ei 

ole saavutettu 

allas viela ole ollut 

ole rakennettu .. 

ikenne 

on vaikuttanut, 

ettei Sotkan tekojarvea 

Kalajarven altaan rakentaminen on katkaissut vanhoja kulkuyhteyksia 

lahinna rnetsasaroille. Haitat pyritaan ratkaisemaan tietoimituksessa. 

pitaa talvella alapuolisen uoman pitkalle sulana, 

mika vanhoja totuttuja kulkuyhteyksia .. 

3.28 N a r p i o n j o k i 

3 .. 281 Tulvasuojelu 

I.evajokea, , Peuran-

ja Flikunluomaa ei voida kayttaa uomien tukkoisuuden vuoksi veden johta-

tavalla. Narpionjoen tulvasuojelu-

on jaanyt saavuttamatta noin 200 ha .. 

Kivi- Levalammen irtonaiset ha) haittaavat virkistys

kayttoa. Kiinteaa turvetta tekojarvella on noin 70 Rantojen risuk-

rt.'lltEn tavat J.liQ...J,.;;::)I;::;;j.lfCla. Kivi- Levalammen 

J~,.~V-Luo~IU on v. 1980 'C:..L\Jl.li.Jr..JC:aa. kesk.imaarin 2, 0 mg/kg .. 
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Kalat on asetettu ~tikieltoon. Tutkimukset jatkuvat.. Vesi altaassa 

on ollut kevattalvisin hapetonta. 

Vasterfjardenin makeavesialtaan merialueen kaloille aiheuttarnien haitto

jen kompensoimiseksi kaytetaan vuosittain 10 000 mk kalataloudellisiin 

tutk.imus-, hoi to- ja kunnossapitoto.irrenpiteisiin. 

Vedenhankinta 

Teollisuuden vedentarve (noin 1 m3 /s) on tahan saakk.a pystytty turvaamaan .. 

Pi tkina kui vina kausina varmuus on kui tenkin liian pieni, vanuuutta 

viela pienentaa jokivarren laajarnittaisen kasvihuoneviljelyn kasteluveden 

kayttO. 

29 M u u t j o e t 

Tulvasuojelu 

Angeslevanjoen perkauksen ja Teimesjoen alaosan jarjestelyn tul vasuojelu

vannuus on tullut liian pieneksi oj i tusten j a uornan vetokyvyn pienenty

misen takia. 

Lestijoen alaosan rnaatalouspenkereiden tulvasuojeluvarmuus on nykyisin 

liian pieni, koska penkereiden taakse Hilremgan kirkonkylaan on tullut 

pysyvaa asutusta. 

292 Virkistyskaytto ja maisema 

Norijoen jarjestelyyn kuulunut Kerttuanja.rve.n vedenpinnan nosto on 

osoittautunut liian pieneksi. 

Haapajarven tekojarvessa on turvelauttoja noin 30 ha:n alueella, mika on 

8 % jarven pinta-alasta. Turvelautat haittaavat virkistyskalastusta ja 

veneilya seka rumentavat rnaisema.a. 

Pattijoen alaosa on jaanyt vaha.vetiseksi noin 9,0 km:n matkalla. Patti

jokeen juoksutetaan saannostelypadosta kesaaikana 100 1/s ja talviaikana 

50 1/s tai luontainen tulovirtaarna, jos se on naita 

taamia ei ole vaadittu lisattaviksi. 
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3. 3 YHIEENVE'ID 

3.31 T u 1 v a s u o j e 1 u 

Erityisesti vanhojen (1950-luvulla toteutettujen) vesistOtOiden 

ovat valum.a.-alueen ma.ankaytossa tapahtuneet muutokset, kuten TT'IO,t-c;::i-

pelto-ojitukset seka paa- ja sivu-uornien -pe:rk<:tW<~se~t 

ylivirtaamia.. 'Ibisaalta uoman vetokyky on paikoitellen vat1entvr 

liettymisen ja tnnpeen kasvun seurauksena. Nama 

pel tojen ja penkereiden painumisen kanssa pienentaneet 

muutta .. 

Tulvasuojelutoiden rnitoituksessa on Pohjanmaalla 

kaytetty yleensa keskimaarin kerran 20 vuodessa 

.rnika on naaritetty suunnitteluajankohtaan nennessa tehcyjen \lit."'tacma.ha'vci.l~~ 

pohjalta. KaytOssa olleet virtaamahavaintosarjat ovat usein sik-

si lyhyita, etta rnitoitusvirtaaman luotettava maarittarninen on '-'-'--''-1.4'-

vaikeaa. Vertailtavien havaintojaksojen lyhyyden vuoksi ei rqyask.a.an 

ihmisen toi.minnan seurauk.sena aiheutunutta virtaaman kasvua voida tar

kasti maari ttaa.. 'Ibisaal ta rqyahemnin toteutetut sa.a.tmostelyhankkeet 

ovat leikanneet tul vavirtaamia hucmattavastikin .. 

Valrniiden tul vasuojelutOiden tavoitteet ovat jaaneet toteutum.a.tta 

kokonaan A.ngeslevanjoella seka osi ttain Temres-, Jaas-, 

ja NSxpi.ol]ailla .. Naiden peltoalueiden pinta-ala on yhteensa 2 700 ha .. 

Lisaksi tulvasuojeluvarmuuden void<3.an katsoa olevan tavoiteltua pienerrr 

pi Siikajoen keskiosalla ja Pyhajoen alaosalla yhteensa noin 5 000 

peltohehtaarin alueella. 

Kalajoessa joutui vetta jaalle 1980 juoksutuksen noustessa 

pakkasaikana. Taman estamiseksi on Padingin voima.laitoksen """ ...... , ............ ,J.,. ...... 

asetettu rajoituksia. 

3 V o i m a t a 1 o u s 

Tulvasuojelun tarvitsemaa saann6stelya sisaltaneisiin vesistojarjeste

lytOihin on yleensa liittynyt myos eriasteisia voimataloudellisia 
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teita. Naista on toistaiseksi toteutettu kaikk.i ne, joilla on ollut 

kiintea aikataulu. Tallaisia ovat olleet tekojarvien yhteyteen suunni

tellut voiroalaitokset. Meneillaan olevien ja p3.atettyjen toiden valmis

tuttua jaadaan alkuperaisista tavoi tteista oleellisesti jalkeen Siika

ja Perhonjoella. Alkuperaisten tavoitteiden mukaisesta energiantuotosta 

on toistaiseksi toteuttarnatta 130 GWh/a. 

Tehdyissa laitoksissa on yleensa p3.asty tavoitteiden mukaiseen energian

tuottoon, rnutta Hirvikosken voimalassa on tavoi tteista jaaty 3, 7 GW.h/a 

eli 18 % ja Pitkarrossa 3,4 GWh/a eli 12 %. Havaintojakso on kuitenkin 

viela liian lyhyt lopullisen energiantuoton arvioimiseksi. 

3.33 K a 1 a t a 1 o u s 

Vesistotoita suunniteltaessa ei ole asetettu kalataloudellisia tavoit

teita eika hankkeita ole toteutettu kalataloutta varten. Vanhempien 

hankkeiden kalataloudellisia vaikutuksia ei ole selvitetty eika korvauk

sia ja kompensaatioita nain allen ole maaratty. 

Peraneren vaellussiikasaalii t ovat esim. Kokkolan j a Raahen valisella 

osalla olleet 1970-luvulla keskimaarin 150 tonnia pienempia kuin 1950-

luvulla. Tahan ovat vaikuttaneet mn. veden laadussa ja itse vesistO

tOissa tapahtuneet kalatalouden kannalta kielteiset rnuutokset, joita 

ovat aiheuttaneet esim. rretsa- ja pelto-ojitukset, hajakuonnituksen 

kasvu (haja-asutus, kaljatalous, lannoitus) ja vesistOtyot. Naille 

hankkeille ei vesistotoita lukuunottarnatta haeta vesioikeuden lupaa, 

eika niilla yksittain toteutettuina olisikaan usein suurta rnerkitysta. 

Niiden yhteisvaikutus kalastuksen tehostaminen rnukaan lukien on aiheut

tanut kuitenkin esim. siikakannan taantumisen. 

VesistOtOiden kalataloudellisia vaikutuksia on vaikea erottaa rnuista 

samanaikaisista ilmioista. Selvia kalatalouteen kohdistuneita haittoja 

ovat olleet perkausten aikaiset sa.rrentumiset, usein pitkaaikaiseksi 

jaanyt tekoaltaiden vahahappisuus, joka on vaikuttanut myos alapuoliseen 

vesistoon,seka luonnontilaista korkeammat elohopeapitoisuudet teko

jarvien kaloissa. Tekojarvien on ep3.ilty aiheuttaneen myos kalojen 

rnakuvirheita, mita koskevia tutkimuksia on kaynnissa Siikajoella. 
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Pysyvia ka1ata1oude11isia haittoja ovat vae1luskalojen 

perkaukset ja padot. Perhonjokea lukuunottarnatta ei ole 

kuitenkaan tehty vae11uska1ojen paaasiallisilla kutualueilla ala-

juoksuil1a. Paika11isia kala- ja rapukantoja seka erityisesti ravun 

suojapaikkoja ovat ylajuoksujen perkaukset ainakin tilapaisesti heiken

taneet. 

VesistOtOiden yhteydessa rakennetut padot eivat ole vae1luska1ojen var

sinaisi1la kutualuei11a kuten osa vanhemmista voirnalaitospadoista. 

suista on su1jettu vesistOtOiden yhteydessa teollisuuden 

vuoksi Narpioojoen suu. Lisaksi Pietarsaaren - Kokkolan teollisuus on 

sulkenut Kov- 1 Punron- 1 Ahtavan- ja Kruunupyynjoen suut Luodon

jarven patoamisen yhteydessa. 

'Ibteutetuilla jarvisaannostelylllii on ollut vaikutusta ainakin 

1ajikoostumukseen siten, etta syyskutuiset ovat 

Voima1aitosten vuorokausisaannoste1yt ovat heikentaneet kalojen rapu-

jen e1inmahdo11isuuksia sel1aisi11a jokiosi11a, joil1a vedenkorkeus 

vaihte1ee suuresti. Tarkeirnmat kalatalouteen kohdistuneet haitat ovat 

seuraavat: 

Siikajoki: Uljuan tekojarven rakennusaikaisen a1apuolisen vesistOn 

sa:nentumi.sen ja pohjan liettymisen aiheuttamat kalata1ous-

Pyhajoki: 

. Ka1ajoki: 

haitat seka kayton aikaisen hapenvajauksen saannostelysta 

johtuvan vedenkorkeuden vaihte1un aiheuttama.t ka1atalous

haitat Siikajoessa. 

Pyhajoen perkausten aiheuttama ravun suojapaikkojen vah.enty

minen ja luonnonsuoje1ulain noja1la:ra.uhoitetun helmisirnpukka

kannan osi ttainen tuhoutumi.nen • 

Hautaperan tekojarven vah.ah.appisen veden vuosina 1977 -

1978 ja Ka1ajoen keskiosan perkausten vuosina 1972 -

aiheuttamat vaellussiika- ja nahkiaismenetykset. 

Perhonjoki: Perhonjoen alaosan perkausten aiheuttama vaelluskalojen 

kutualueiden tuhoutuminen 8 km:n matkalla. 



Tekojarvi 

Kalajarvi 

" 
Hirvija.rvi 
fl 

Varpu1a 

Pitka:riD 
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Iapuanjoki: Nurrronjoen 1atvajarvien ka1akuo1ema.t, joihin saannoste1yi11a 

voi o11a osuutta. 

Kyronjoki: Kyronjokisuun a1unahuuhtoutumista johtuneet kalakuo1enat 

v. 1970 ja 1977, joihin vesistOtOi11a saattaa o11a vali1li

nen vaikutus. 

NarpionjokL: Narpionjokisuun sulkeminen Vasterfjardenin makeavesialtaalla. 

Vuoden 1980 syksyl1a Etela- ja Keski-Pohjanmaan tekojarvien petokalois-

sa havai tut korkeat elohopeapi toisuudet vahentavat naiden vesistOtoiden 

avul1a saatujen uusien kalastusalueiden merkitysta. Kalata1oushy6tyja 

ei kuitenkaan ole otettu mukaan toteutuspaat.Oksia tehtaessa. Seuraa-

vasta taulukosta (taulukko 28) ilmenevat tekojarvien ka1ojen tavatut 

e1ohopeapitoisuudet (Hiisivirta ja Verta 1981). 

Taulukko 28. Pohjanrnaan tekoa1taiden ka1ojen e1ohopeapitoisuuksia 

syksylla 1980 

KayttOOn- Laji Kpl Keskipaino E1ohopeapitoisuus Rajat ylitta.va 
ottovuosi g rrg/kg )0,5 rrg;1<:g >1 '0 kg/mg 

keskiarvo maksirni ]SpL_ __ _B?_~ 

1977 hauki 11 1290 1,73 2,52 11 11 

made 4 670 1,51 1,96 4 4 

1973 hauki 8 720 1,25 1,55 8 7 

made 4 800 1,14 1,25 4 3 

1963 hauki 1 940 1,89 1 1 

1971 made 11 600 0,54 0,92 5 

Kivi- ja ) 
I.evalampi X 1977 hauki 10 2,00 10 10 

Patana 1967 hauki 8 1190 0,97 1,39 8 3 
II made 7 260 1,02 1,25 7 3 

Venetjarvi 1965 hauki 12 430 0,91 1,20 12 5 
II made. 4 240 0,72 1,17 3 1 

Vissavesi 1965 hauki 3 190 1,21 1,41 3 3 

Ko:rpinen 1964 hauki 7 190 0,60 0,72 6 

Juurikartia.rd 1964 hauki 6 360 0,68 0,79 5 

Hautapera 1975 hauki 1 630 0,72 1 



made 9 
.... o 

KuonanJarvl 10 0 
) 6 

Kortteinen 7 
VI made 7 960 

1970 
II 2 700 

3 

" made 5 1010 
" -- --~ -·- -·-· --· -

X 

1an, Patanan, Vissaveden 

asetettu 

ka1oi11e on asetettu 

87 haukea 

0 

ka1assa 

0 5 

tu1ee vuonna 

viikossa 

,34 1, 

,50 

0 

61 

0,59 1 

ei saisi 

vertai1ua1uee1ta 

Kuo-

ne 
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3.34 V i r k i s t y s k a y t t o j a m a i s e m a 

IYErki-ttavin:m3.t virkistyskayttoon j a maisernaan lii ttyvat vesistotOiden 

aiheuttamat haitat (koskien perkausten seka penger- ja muiden rakenteiden 

lisaksi) ovat vahavetisiksi jaaneet uomat ja vuo:rokausisaadon aiheutta

mat vedenkorkeusvaihtelut tietyilla jokiosilla. Seuraavasta taulukosta 

(taulukko 29) ilm:mevat tiedot Vcihavetisista uornista. 

Taulukko 29. Tietoja vesistotoiden yhteydessa vahavetisiksi jaaneista 

uomista vesistoittain 

VesistO Kohde Pit. Kesk. Luonnon
km lev. tilainen 

m MNQ NQ 
m3(s m3/s 

Siikajoki Larnsankoski- 18,8 40 
Lamujokisuu 

Kalajoki Oksava 

" 

II 

" 

Kalajanjoki 
(Hautapera) 

Kuonanjoki 
(Hautapera) 

Settijoki 
(Oksava) 

3,6 40 

13,8 20 

6,8 10 

1,0 12 

Lapuanjoki Nurmonjoki 14,0 25 
(Hirvi j arvi) 

Kyranjoki Kauhajoki 
(Pitkarro) 

II 

II 

Jalasjoki 
(Pitkarro) 

Seinajoki 
(Kalajarvi) 

3,0 30 

3,0 25 

11,0 25 

" Kilmionjoki 29,0 20 
(Kalajoki) 

0,43 0,0 

0,9 0,1 

0,5 0,1 

0,2 

0,2 

0,6 

0,8 0,2 

0,7 0,2 

0,15 

Ohi
juoks. 
m3/s 

Taloja Pohja
kpl patoja 

0,3 130 

0,1 kesa 
0,05 tal vi 20 

0,1 24 

10 

7 

0,1 kesa 90 
0,03 talvi 

0,05 kesa 20 

0,05 kesa 20 

0,05 80 

0,05 120 

(slil.mn.) 

6 (suun.n.) 

1 

16 
(huuhtelu) 

4 

1 

If Seinajoki 11,0 35 
(Kyrkos j arvi) 

0,9 0,1 0,9 kesa 200 
0,1 talvi 

15 (su~ 

Mikali em. vahavetisiin uomiin juoksutettaisiin kesalla keskialivirtaamaa 

vastaava virtaarna olisi voimataloudellinen menetys 1,87 GWh/a, minka 

rahallinen arvo olisi 363 000 mk/a (v. 1981 hintatasossa) . Vesilain 

mukaisesti paaomitettuna menetys olisi 7, 3 milj. mk. 
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hoito-ohjelrnien onnistumisen 

veden laatuun happi- ainetaseisiin 

tehtava mn. seuraavat 

veden 

suunnitelmat: 

talvella Uljuaan 

:muutosten 

- Uljuan hapettarninen ns. 

keinotekoinen ilmastaminen 

lahtevien vesien ilmastarninen voirnalai tok

sella ja/tai jokiuornaan hapetuspadoilla. 

suunnitelmat ~Q.~UUA.~V·~~~~~·~~40 

ravun istutustarpeesta 

rakentamisesta 

luonnonravintolammikoiden 

4. 214 Virki s 

pohjapato

nostettava 

Lamujokisuun 

kalastuskaytantOa olisi happitilanteen parantamisen ohella 

mm. turvelauttojen poistolla seka rantojen vesialueiden 

ja sema 

parantamiseksi olisi suoritettava vahavetisten uomanosien 

tekokoskijarjestelyt Lamsankosken ja Larnujokisuun valilla, 

vedenkorkeusvaihteluja 

P0yryn padon valilla seka kunnostettava Uljuan, Korttei-

sen ja Vaha-Larnujarven vesialueita. 

Uljuan voimalaitoksen vuorokausisaadon vedenkorkeusvaihteluja 

on vaadi ttu vahennettavaksi.. Tulisi onko t:arna. mahdollista 

juoksutuksen saatelya muuttamalla merkittavia taloudellisia vaiku-

tuksia. Vaihtoehtona olisi selvitettava pohjapatojen rakentamismahdolli

suudet.. Esinerkiksi Hyttikosken hapetuspadon rakentamisella voidaan 

~~'~4~~u~·~ vedenkorkeusvaihteluja Lamujokisuun 

7 60 cm:sta noin 25 - 30 cm:iin. 

Siikajoen keskijuoksun perkauksen rnetsaojituksen vaikutusten myota 



4 .. 
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Ennusteet ja kaytto voivat edellyttaa hydrologisten havaintojen kehitta

(esim.. sivu-uornien virtaarnahavaintojen ja lumihavaintojen osal ta) • 

tarpeet tulevat selvitetyksi ennusteiden laatimisen yhteydessa. 

voimataloudellisista tavoitteista on toteutunut Pyhajoen 

........... , ......... ..., ...... porrastus vuonna 1979.. Mikali tul vasuojelun vesien .~.u~...~._._ ..... ,~ 

kayttOrnuotojen takia on tarpeen suorittaa rakennustoi.nenpiteita, on 

yhteydessa tutkittava myos vesivoiman lisaarnismahdollisuudet. 

Kalatalous 

ja rapukantojen hbitotoimenpiteiden tarve ja laatu tulisi selvittaa 

ryhtya sen rnukaisiin toimenpiteisiin. Tallaisina voisivat tulla 

kv:svrwl<~Se!en ravun suojapaikkojen kunnostukset ja kalanistutukset kalan

hoitoon tarkoitetuilla maksuilla. 

styskaytto ja luonnonsuojelu 

Pyhajarven alivesikorkeuksien nostamiseksi olisi tutkittava mahdollisuu

muuttaa saannostelykaytantoa nykyisten saannostelyrajojen puitteissa. 

Piipsjarven kunnostusta olisi koetoimintana jatkettava mm. turvelautto

jen poiston, mahdollisten hapetusjarjestelyjen ja rantojen kunnostuksen 

osalta .. 

Haapaveden Haapajc3.rven saannostelykaytto olisi muutettava vastaamaan 

taman hetken tar,peita. Sarnassa yhteydessa olisi suoritettava jarven 

kunnostus.. Ta:h.ful liittyva suunnitelrnan laatiminen on meneillaan .. 

._.....,._..._ ....................... ruoppaus olisi toteutettava, jotta liettymisen ja rehev6i

aiheuttamia haittoja veneilylle, kalastukselle ja maisemalle 

............... "" ... _ .......... vahentaa. Pyhajoen ylaosan helmisinpukkakantaa olisi tark

kailtava ja tarpeen mukaan suoritettava siirtoistutuk.sia. 
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12 on 

Voimatalous 

on sovitettava 

niin, suorittaa 

~~.~~·~~~~Lw~~~~~~,~ mahdollisimman tulisi saannosteltyjen 

vien j a tek.ojarvien 

alaosalla tehdaan 

nostomahdollisuudet. Mikali 

on yhtey-

dessa tutkittava myos vesivoiman 

taamana on 

vasti 

sesti 

teiden 

suhteita 

Virkis 

Oksavan 

on ilmastuksella 

arvon 5 mg/1. Joen ali vir

'-1.._ ....... .~... ........... kohdalla jatku

Tana arvo olisi keskiali

alaosan 

jo 1950 - 1960 vaihteessa todennakoi-

seurauksena .. tulisi 

jokiosilla olisi pyrittava parantamaan olo

suojapaikkoja 

ja sema 

uornan kunnostus olisi toteutettava pikaisesti raken-

pohjapadot toteuttamalla samassa yhteydessa 

ja 

uornan kunnostustarve olisi 

Kalajanjoen 

jokiosalla ilrnenneet vedenkorkeuden 

liian voiroakkaat. Vuorokausi-

, ettei se ala-

kuin 0,5 m 



Reis-

osan 

huomiota 

nettava 

4 .. 24 P e r h 

4 .. 241 Tul vas uo 

tasaisesti 

on 

nostettava 

olisi 

olisi paran-

tulovirtaama

Pata

ennusteet .. 

Ennus-
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Jaatutkimukset tu1isi u1ottaa Perhonjoe11e ainakin 1aajuudessa, 

etta saataisiin kuva Kaitforsin voimalaitoksen Patanan 

tekojarvien juoksutusten vaikutuksista 

Perhonjoen a1ivirtaarnan turvaamiseksi 

pyrittava pitarnaan alkukesa11a 1ahe1la 

kaytossa heina-elokuun alivirtaamakausina. 

3 3 ··; m :na s 

niin, etta .... Tc::.-1-+-'=' o1isi 

Voimata1ous 

Perhonjoen voimata1oude11isista 

valmisturrdsen myota vuonna 1981. 

kayttomuotojen takia on tar,peen tehda 

piteita, on tassa yhteydessa tutkittava 

1isuudet. 

toteutuu 42 % Kaitforsin 

tu1vasuoje1un ja muiden 

vesi voiman lisaanusmahdol-

4 .. 243 Kalatalous 

244 Vi 

Koska jokiosan kalataloudellisen tilan parantamiseen koskia kunnostamal1a 

ei ilmeisesti ole rnahdollisuuksia tu1vasuojelutavoitteista tinkimatta, 

olisi vael1ussiikasaaliiden elvyttaminen hoidettava luonnonravintolammi

koiden avulla .. 

Tekojarvien happiti1annetta on rnahdol1ista parantaa ilmastukse11a. Tama 
on kiiree1lista Perhonjoen tekojarvi11a. Vaikka tekojarvien hap

pipitoisuus on kevatta1visin alhainen, on niissa ollut runsaasti kalaa 

eika kalata1oushaittoja ole havaittu alapuo1e1lakaan. 

Tekojarvien luvan mukaiset alarajat ovat ka1akannan sailymisen 

kannalta ilmeisesti liian alhaiset. Mikali tekojarven ka1ojen elo

hopeakysymys saadaan ratkaistua olisi tekojarviin jatettava sellainen 

joka takaisi kalakantojen sailymisen. 

s ja rnaisema 

Perhonjoen tekojarvien turvelautat tulisi pahinmin kayttoa hait

taavista tekojarvia 



tai 

taarnaan 

4.25 A h t a a n 

4 .. 251 Tul vasuo 

300 ha j 

252 Kalata 

tulisi tarkistaa vas

toisaalta 

"'-'-'-U~ ......... ._._._ ._,_,J""..;;''-'-.. valmis-

aikana. Teko

suuntaan.. Hal-

takia 

sedimentoitumisen 

toteutta-
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4. styskaytto ja maisema 

Lappajarven Evijarven 

mahdo11isimnan nopeasti.. Suunni telma. 

kesaajan a1impien 

26 L a p u a n j o k i 

4 .. 261 Tu1vasuoje1u ja kayton kehi 

Lapuanjoen suuren tu1variskin 

tutkimalla valuntama1lin soveltuvuus 

~~J~~~ kaupungin asutuksen tulvasuojelun varmistamiseksi 

taa Lapuanjoen pengerrysten 

suuremman tulvan sattuessa. 

se1vit-

Nurm:mjoen 1atvajarvien 1asku-uomien perkauksia tulisi suunnite1la ottaen 

~~~U~~~L huomioon kalojen e1inmahdollisuuksien turvaaminen naissa 

Lapuanjoen suualueen virtaamahavaintojen luotettavuutta on pyrittava 

(limnigrafien rakentaminen Pappilankarin asteikolle, Uusi-

voirnalaitoksen kalibrointi valmistuttua). 

4 262 Voimatalous 

Hirvikosken voimalaitoksen alapuolella Nurmonjoessa todetut haitat 

voidaan 1ahes kokonaan altaan Lapuanjoen jarjestelyn 

III IV vaiheen taydennyssuunnitelman valmistuttua. 

4. 

Nurmonjoen 1atvajarvien happiti1anteen parantamismahdollisuudet tu1isi 

sel vi ttaa ka1akuolemien estamiseksi. Tutkirnuksen koetoiminnan avu11a 

tu1isi 

suudessa aiheuta n .. <..A.-l...'-<"-' --------__, 



4 .. 264 Virkis 

serran 

mahdollisuudet 

4.. y r 

4.271 Tulvasuo 

alueen 

tulisi 

kanssa.. Ali vir

kehit-

a 

............. _,~... ............. ,...... voidaan leikata tul va-

vabnistuneen 

tulee estaa 

100 

Mallin 

ennusteita laadittaessa. 

sedilren-



4 .. ja rnaisema 

altaalle tulisi laatia KesK~el~3lJLie 

Oleville alueille a~Zillu~(,~Jt:~)SllUfml~~-~·~A• 

Ko.skelankosken 

olisi 

vaihtelua. 

Kyr6njoen alivirtaamatavoite on v~·t*.n~-~~~r, 

Jos 

ei korvata muilla 

4 

laatia altaiden ille .. 

vaikutusten 

ala-

tarvittaessa rajoittamaan 

olevaan allastilaVlluteen 

allasta 

pienentaa 

tulisi 

4 Kalatalous 

4 

Tutkimuksen ja koetoirninnan avulla tulisi 

.;:!...L.I-c;;.LJ., ettei elohopea 

sia .. 

Narpionjoki 

je ja 

kalataloutta ke

aiheuta kalastusrajoitllk-

Levalammen saannostelyn hoitarnista vaikeuttavat juoksu-

tusuornat.. Osa muuttaa tar-

on aiheuttanut pado-

tusta enem:nan, rnista on johtunut, ettei ole 

ha alueella saavtltettu. 



4.282 

4 

4 

4 .. 

4.291 

Virkis 

Kivi- I.eva1arrrnen 

seen .. 

atalous 

Vaasan 

Muu e t 

Tu1vasuoj 

sema 

Padon viereen uivat 

ei 1iene 

nostaa 

turvetta 

Leva1ammen ka1ata1out

va~LSlluc~s.sa u~~~,u~u ka1astus-

1aatimisen 

vannuustason 

tu1va-alueiden 

v .. 1979 .. 

asettamassa 

se1vittaneessa 

kaukset 

toksen, 

ja 

asiaa 

tuina 

kannanoton rnuk.aan a1aosan per-

tar-

esitettiin 

Niska-

3 105,6 



rakennetaan 

toteuttaa 

toteutetaan 

muutettuna p~r~u-~~~;~ Muissa 

var.muutta on lisattava. 

korottamismahdolli-

suudet tai 

4.292 Virkis , maisema ja kalatalous 

Norijoen saannostelypato 

suuruista nostomahdollisuutta sallii 70 cm:n lisanoston. 

on alustavasti suunniteltu. 

sen tekoa varten .. 

~~'~U.k~'-~~~·~ tulisi saattaa loppuun paatok-

Haapajarven turvelauttojen vahentaminen on aiheellista lahinna 

virkistyskayton j a kalastuksen 

4 .. 3 YHTEENVETO SUOSITUKSISTA 

4 31 T u 1 v a s u o j e 1 u 

Pohjanmaan jokivesistot ovat ihmisen toiminnan etta luon-

nollisen kehityksen aiheuttamille muutoksille, kohdistuvat ne sitten 

itse uomastoon tai vesistojen Muutokset heijastuvat 

rrm. uomien vetokyvyn naiden seurauksena 

myoskin tulvien ankaruuden vaihteluina. 

aiheuttavia on samanaikaisesti useita ja 

on riippuvainen erityispiirteista, on 

eri ttain vaikeaa. Vaikeutta lisaa 

etta muutokset ovat usein niin hitaita, etta ne saatta

vat pitkaan esimerkiksi tarkkuuden rajoissa. 

on maa rretsa-

tul van ko:rkE~ucien 



kuvasti 

taa 

turvetuotannon 

Ne 

takia 

tettava, 

alaosan 

suuruuden 

tekeilla olevia ·suunnitelmia on 

tulisi laatia niille alueille, 

taakse tai rnuuten POtentiai~l~Lse~lJ_e 

alueiden osalta tulisi 

i m a 

on 

se-

kasvun 

tulvan-

voi-



voiman 

Jokiosalla 
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tulisi tarkastella 

vanhat 

ja V'-'-..J~...L.;;,..._,, vesi-

kanssa. 

tapauksessa uusirnisen tarpeessa Mankilan alueella on suurimrnillaan 

3 500 ha:n tulva-alue.. Lisarakentaminen on 

olevan suunnittelun tuloksista. 

Perhonjoen voimataloudellisista tavoitteista toteutuu yli 40 % 

Kaitforsin valrnistumisen my6ta. Lisarakentamismahdollisuudet ovat 

tutkittavina Kokkolan lisavesien johtamissuunnitelman 

Salonkylan alueen tulvasuojelun yhteydessa 

ja Pirttikosken voimalaitoksen 

sella .. 

Vesivoimalaitosten lyhytaikaissaadon eri vuoden aikoina 

tulisi selvittaa laitoksittain. erityisesti kiin-

nittaa huomiota niihin uoman u=u~·~=-~~ lyhytaikaissaadan 

on todettu aiheuttavan maisemahaittoja a'-~~~~~ tai haitallista jaan 

tai supon rnuodosturnista 

kehitte1ytoiminnan avul1a 

Lisa:k.si o1isi tutkinus- ja tuote

lyhyt-

aikaissaadon haittavaikutuksia voitaisiin vahentaa. 

4.33 K a 1 a t a 1 o u s 

Vesistotoista aiheutuneista ka1ataloude1lisista vahingoista tulee mah-

dollisuuksien mukaan 1aatia sel vi tys, rnutta hoi totoirrenpi teiden 

tarve johtuu rronista muistakin pitkan ajanjakson aikana vaikutta-

neista tekijoista, eika osatekijoiden aiheuttamaa vahingon maaraa 
voida erite11a, olisi hoitotoimenpiteiden kaynnistaminen mahdo11isimman 

pikaisesti tarkeinta. Edella mainittuun viitaten vesiha1litus on esit

tanyt 14.3.1979 Maa- ja rnetsatalousministerio1le, etta hoitotoimenpi

teista vastaisi valtio silta osin, kun niita ei ole voitu maarata 

ao. 

Vael1ussiian kompensoimiseksi on ehdotettu 6 milj:n 1-kesaisen 

poikasen istuttamista vuosittain Oulun ja Porin valise1le meria1ueel1e. 

Taman suuruisen poikasmaaran rakennettavaksi 



700 - 800 ha 

mukaisuutta 

asettamassa 

es~. lisavesien 

rantaa 

seen 

vaihtelun 

varten 

'Ibiminnan 

tuotannon 

luontaiset 

\Tah.ilmai~;tarve mah-

Jokiuomassa 

olisi muutettava niin 

•=r"'""'""'n kalatalouden 

voitaisiin 

tuotantoon 

esiro .. 

siirtoistutus- keino-

on mahdollista ~T~n=~,~~·~ 

ULU.U.'-'-'J'>-..:J..J.....J.. . ..!..U. j a 

tai uomaan 

Ravun 

haitat voidaan 

laatia 

tutkimusten 
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seurataan suhteellisen luonnonti1aisen vesistOn e1ioyhteisan rakennet-

ta ja kehitysta.. Siikajokeen, Kalajokeen Kyronjokeen tulisi asentaa 

automaattiset happipitoisuutta ja pH:ta nuttaavat vedenlaatuasemat 

Nai1la o1isi merkitysta myos vesihuo1lon kannalta. 

Virkistyskaytto ja maisema 

Vesistotoiden toteuttamisen yhteydessa vahavetisiksi jaaneiden uomien 

kunnostamiseksi laaditut suunnitelmat olisi toteutettava mahdo11isirnman 

pikaisesti Siikajoella Iarnsankosken Lamujokisuun valilla ja Kalajoe1-

la Oksavalla. Suunnite1tujen pohjapatojen lisaksi on kiinnitettava 

huomiota veden laadun sailymiseen karjan juomavedeksi ja uintiin sopi

vana nailla jokiosil1a. M¥5s muilla vahavetisilla uomilla, joihin tulee 

ohijuoksutus, on huolehdittava veden laadun kayttokelpoisuudesta kar

ja1le ja u.ima.vedeksi.. Veden laadun varmistamiseksi voidaan kayttaa 

esim. virtaamien suurentamista kesaaikana, huuhtelujuoksutuksia j a 

jatevesien ohijuoksutuksia tai puhdistusta. 

Voimalaitosten vuorokausisaadosta aiheutuva vedenkorkeuden vaihtelu 

olisi saatava pysyrnaan kesaaikana 50 cm:n rajoissa laitosten valitOnta 

alavetta lukuunottamatta. 

Tekojarvissa esiintjrvien turpeiden poistarniseksi o1isi pyrittava kehit

tamaan kokei1utoiminnan avul1a taloude11isia keinoja. Sopivia kokeilu

ideoita voisivat olla esim. seuraavat: 

- Nostetaan pado11e ajautuvat turpeet routasuojaksi padon paal1e (esim. 

Kivi- ja I.evalanpi tai jakin muu tekojarvi, jossa penkereiden kuiva

vara on pieni) • 

- Kaytetaan Rautaruukin terassulaton kuonaa painotuksen suuren ominais

painon ja kalkitsevan vaikutuksen takia (esim. Haapajarven tekojarvessa 

Raahessa) .. 

- Nostetaan ja:tvea y1i padotusrajan ja uitetaan turvelauttoja tuulen 

avu11a va.hernman haittaa tuottavil1e 

turve on "vaaralla" puolella 

riskit) .• 

(esim. Piipsjarvi, 

nostosta on pienet 

- Kehitetaan taloudel1isempia keinoja lauttojen paloitteluun ja poista-

miseen. 



~....cuL.r.....l.o:::l ..................................... tekojarvien 

saannostelyjen kaytto maJhd.C)lJ.isuuJ~jLen lULIJI'I...ClCU I 

takia tu-

levat vcu-...a.L.JIL..I.c;._ kesalL3.. Seuraavaan ta1L1l1w~oc>n 

kuivimnat havaitut toistu-

vir-

taamatavoi tteet niita vastaavat 

Taulukko 31.. Pohj anrriaan jokien kesaaikaiset 2 j a 3 kuukauden ali virtaa

mat ja tavoitevirtaamat seka niita vastaavat tekojarvien 

Vesist.O Havainto- Tbist~ NQ6 0 "NQ90 Tavoi tev .. 
paikka rnisaika 

m3;s m3;s a 

KyrOnjoki 2, 3, 5,0 
II " 10 3,2 4,8 n 

Lapuanjoki Keppo 2,48 2, 3,8 
If n 10 2,8 3 n 

Perhonjoki Pelo kesa 1,55 1 3,0 

0,71 1 3,0 
II II 10 1,7 2, II 

Siikajoki 39 1,93 3 4,0 
II " 10 3,9 5,8 n 

.6 - 10.9.) noin 35 em ja 2 kk:n 

25 em .. 

em .. 

Tekoj 

km2 

21,8 
II 

20,7 

" 
,2 

,0 
n 

,0 

" 

3 kk:n 

.. 8.) 

em 

Vedenkork .. 
lasku 

57 

7 

26 

24 29 

33 

30 

2 

2 :n 
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Ede11a o1evan perustee11a tarvitaan tavoitevirtaamaan paaserniseksi 

kuivimpina vuosina Kyronjoe11a tekoja.rvien y1i 1 m:n 1asku seka Kala

joe11a ja I.apuanjoe11a 1illles 1 m:n 1asku. Kyronjoe11a o1isi taman 

perustee1la paikallaan tyytya 4 m3:n/s tavoitevirtaamaan Sotkan teko

jarven jaatya pois alkuperaisista suunnitelrnista. Muualla tulisi alku-

peraisiin virtaamatavoitteisiin huole11isel1a saannostelylla. 

Virtaamien mittausjarjeste1yjen luotettavuus o1isi varrnistettava 

niissa paikoissa, joissa 1upaehdot ve1voittavat tai suunnitelmien vir

taarnatavoitteet on asetettu. 

4.35 s a an n 0 s t e 1 y k a y t 0 n 

kehittaminen 

j a tutkimustoiminnan 

Virtaamaennusteiden ja valuntamallien kehittaminen on erityisen tarkeaa 

ja kiiree1lista Kalajoe1la, A.htavanjoel1a, I.apuanjoella ja Siikajoel1a. 

Ennusteiden kehittamistarpeet ovat kuitenkin aiheellisia kaikkien vesis

tojen osalta, joten laskelmien toteuttamisjarjestyksesta on yksityis

kohtaiserrmin sovittava Vaasan, Kokko1an ja Oulun vesipiirin, hydrolo

gian toimiston seka muiden tyohon mahdollisesti osallistuvien kesken. 

Huomattava osa tarkeimmista ennusteista on tarkoitus laatia hydrologian 

toimiston ja em. vesipiirien projektin "Pohjanmaan hydrologiset tutki

mukset" pui tteissa. 

Hydrologisten havaintoverkos en laajentamistarvetta on miltei 

joka vesistossa. Tarve riippuu olennaisesti siita, kuinka tarkkoja 

ennusteita tai malleja tullaan ottamaan kayttOOn. Nykyiset valtakun

nalliset ja piirikohtaiset verkostot ovat jo rrelko kattavia, kohdassa 

4.2 esitetaan eraita tarkeimpia taydennystarpeita. Verkostojen l~a

jentamisen lisaksi vaativat 1ID.1. ennusteiden kaytto, tulvantorjunta ja 

saannostelyjen kaytto meteorologisten ja hydrologisten havaintotulosten 

seka juoksutustietojen nykyista nopearnpaa saarnista vesipiireihin. Tama 
edellyttaa havaintoasemien varustamista automaattilaitteilla, saannol

listen puhelinyhteyksien luomista, mittausmenetelmien kehittamista 

tulosten kasittelyn nopeuttamista. Osa toirrenpiteista on jo vireil

la, osa voidaan ratkaista vasta ennusteiden ja mal lien kayttoonoton 

yhteydessa. 



1 

saannollisia j ia , Kala-, Iesti-, 

on aluksi 

selvitykset, tunnetuissa kohteissa. 

vesistoista 

dynta:maan 

tehda.an 

..LC:.J....;:)I;:;:.;;;> 1..~..1. , koska 

toimiston 

ovat lyhyita .. 

vaikutus jokien jaaoloihin" 

Sedirnenttirnittaukset ja ihmisen 

eroosioon sedimentoitumiseen aloitetaan 

logiset tutkirnukset" yhteydessa. 

lapuanjoki ja Kyronjoki 

Virtaarnan ojen 

suuri osa aiheutuu i~sen 

kayton muutokset, saannostelyt, 

rronet 

naiden tekijoiden ilrnaston aiheuttarnat virtaaman muutokset 

n:m .. 

, rnaan

Jotta 

siin mahdollislltman h:yvin erottarnaan, tulisi jatkuvasti rekiste-

~imaan muutoksia aiheuttavat seka muutosten oletettu 

suuruus. Ainoastaan ta.Ila tavoin voidaan tulevaisuudessa luotettavasti 

rnaarittaa vesivarojen luontaiset ennusteita 

naiden 

taessa menetelrnia 

Tarkeana tutkimusalueena ovat veden laatuun ja kalatalouteen 

vat tutkimukset, ovat kaynnistyneet n:m .. Kyronjoen vesistosuunni-

telrnan kuuluvat vesientutkimuslaitoksen kos-

keviin 
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TIIVISTELMA 

Vesistohankkeiden 

1 a a j u u s 

t a r k o i t u s j a 

Vesihal1itus asetti 22.11.1978 ty6ryhman kehittamaan jo toteutettujen 

Pohj anmaan vesistOtoiden kayttoa si ten, etta suunni telmissa esi tetyt 

tavoitteet rnahdo11isimman hyvin saavutettaisiin. Lisaksi tehtavana o1i 

tutkia rnahdo11iset vesistotoista aiheutuneet ennalta arvaamattamat 

hai ttavaikutuk.set ja se1 vi ttaa toinenpi teet niiden poistamiseksi seka 

1aatia toirrdntasuunnitelmat katastrofiti1anteiden vara11e. 

Tassa ty6ssa on kasite1ty 1950-1uvu1ta 1ahtien tehtyja Pohjanmaan vesis

totoita, joita on tehty Ou1ujoen ja Karvianjoen va1i11a Pohjan1ahteen 

1askevissa joissa. Naita toita on tehty 1ahes jokaisessa vesistossa, 

sil1a tu1van ja veden vaivaarnat jokivarsipe11ot o1ivat mita soveliain

ta aluetta rnaata1oustuotantoon. Etenkin Pchjois-Pohjanrnaa11a tarvit

tiin myos 1isaa pe1toa mn. asutustoimintaa varten.. Tavoitteena o1i 

tulvasuojelun ohe11a 1960-1uvulta 1ahtien usein voirnatalouden edis

taminen ja eraissa hankkeissa myos uiton ja teo11isuuden vedenhankin

nan turvaarninen. Myohemnin, 1ahinna 1970-1uvulla, tavoitteisiin tuli 

mukaan vesistojen virkistyskayton edistaminen. 

Vesistotoiden yhteydessa on kasitelty rnassoja yhteensa 28 mi1j. m3, 

josta jokiperkausten osuus on 10 mi1j. m3, muiden kai vum.aiden osuus 

8 mi1j .. m3 ja pengermassojen osuus 10 milj. m3. Jokiuomia on perattu 

yhteensa 550 km:n rnatka11a. Jokien yhteen1askettu pituus on noin 

2500 km. Penkereita on rakennettu 300 km. Massa:m3.aria voida.an verrata 

esimerkiksi samana ajanjaksona toteutettuihin alueen metsaojituksiin 

ja kuivatustoihin. ~12tsaojituksen yhteydessa on kasite1ty massoja noin 

100 ja kuivatustoissa noin 75 mi1j. m3• 

jarvisaannoste1yjen yhteen1askettu saannoste1yti1avuus 

on 485 mi1j. m3 ja rakennettujen tekojarvien saannoste1yti1avuus 460 

mi1j. m3• Aluee1ta virtaa mereen kevattulvan aikana keski.roa.arin 

5000 mi1j. m3 vetta, josta saannoste1yjen avulla saadaan siirretyksi 

noin viidennes sopivampaan ajankohtaan. 



123 

pinta-ala ilman :rreresta on km2 .. Alueen 

on si ten noussut 2, 5 : sta 2 , 9 %: iin.. Koko maan ..... .._>JJ"> .......................... ..~. .......... .... 

nen on 9,4 % .. 

V e s i s t o h a n k k e i d e n t a v o i t t e e t 

j a t u 1 o k s e t 

Vesistohankkeiden maataloudellisena tavoitteena on .__,...__,'-.....,._ 

tulvilta 47 600 ha peltoa ja 15 700 ha muuta rnaata.. Vuoden 

puun mennessa suojattu peltoala oli 38 000 900ha:n 

oli Tulvasuojelu on toteutumatta 2 

peltoalueella 5 000 ha alueella on 

tetta pienenm3ksi (kuva 2) • 

ha 

tavoit-

suurimmilla tulvilla arviolta 15 000 ha:n tulva-alueet. 

Tu l va
suojelu 

000 

000 

30 

20 0 

000 

Kuva 2 .. 

0 -

0 
0 
E 

3 
E 

toteutuminen 

eu ttu 

tty totQ 

jaiinyt toteutumatta 
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Voirnatalouden tavoitteena on ollut yhteenlaskien 316 GWh/a rakenta

~nen. Tavoitteeseen on pyritty rakennettujen voimalaitosten tuottoa 

parantarnalla, uusia laitoksia rakentarnalla joko toteutettujen saannos

telyjen varaan tai vesistotoiden yhteydessa. 

Kesktmaarainen vuosituotto oli vuoden 1980 lopun tilanteessa yhteen-

sa 127 GWh. Kalajoessa, Perhonjoessa, Nunronjoessa ja Kyronjoessa 

toteutettaviksi paatettyjen voirnalaitosten valrnistuttua nousee energia

rnaara 58 GWh/a, jolloin vuosituotto on yhteensa 186 GWh/a (kuva 3) • 

Energia 
GWh /a 

"300 

200 

100 

Kuva 3 .. 

315 

Toistoisiiksi toteutumatto 
jaanyt energia 

......... ""!1111"'!11186 
Rokennettavaksi paatetty 
e nergia 

27 

Saavu tettu energia 

Voirnataloushankkeiden toteutuminen 

Paaosin Siika- ja Perhonjoella oleva toteutumaton (130 GWh/a) vesi

voima on sellaista, jolle ei suunnitelrnissa ole asetettu aikatavoi

tetta. Sen toteuttaminen on riippuvainen meneillaan olevan suunnitte

lilll tuloksista. 



Edella tarkastellun vesistotoiden yhteydessa 

lisaksi tuotetaan a1uee11a 56 

30-1uvui11a rakennetui11a 

Vesiston virkistyskayto1le, rnaisernct11e ja .r..o.,.J..o.I..Q • .LV\..L~;.J....r..,.;;; on 

keissa asetettu tavoitteita y1eensa vasta 

tu1oksena voidaan pitaa tekojarvien 154 

Saavutettuna 

uutta kovapohjaista rantaa. 

1980 mennessa 240 1oma-asuntoa. 

7600 kp1 ja 1innustus1upia y1i 5000 kp1. 

Vedenhankinta on ollut tavoitteena Kalajoen,Perhonjoen .Ar1t:.cl.van 

ranjoen vesistohankk.eissa 0 Raahen o;..L.J..I;..L .... .,;; ... u 

yksinanaan vedenhankintaa varten ja Narpianjoen 

asiallinen tavoite on ollut Narpianjokisuun 

vedenhankinta.. Luodonjarven patoaminen Pietarsaaren -

vuoteen 

saaristoon on toteutettu Pietarsaaren suurteo11isuuden toimesta sen 

vedentarpeen tyydyttam:Lseksi. Luodonjarven yhteyteen on myohemnin pa-

dottu Ojanjarvi Kokkol:an suurteo11isuuden Kokko1an kaupungin toi-

mesta. Luodon-oj anjarveen 1askevat Kov-, Purrron-, 

pyynjoki .. 

Vedenhankintatavoitteena on o11ut turvata yhteensa 

Kruunu-

kuivimpinakin aikoina. Nyk.yisi11a saannoste1yi11a on voitu saada 

teensa 17 m3/s vesimaara. Teo11isuus on voinut toistaiseksi 

tahan vesimaaraan kayttamal1a lauhdevetena osittain rnerivetta. 

V e s i s t o h a n k k e i d e n p u u t t e e t j a h a t a 

s e k a s u o s i t u k s e t n i i d e n p o i s t a -

m i s e k s i 

Pohjanmaan vesistotoita on tehty varsin pitkaan. Vesistojen 

valuma-aluei1la tapahtuneista muutoksista johtuen toiden tulvia 

ehkaiseva pienemma.ksi .. 
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hai tat korosttmeet. Tavoi tteena tulee kui ten.kin olla puutteiden j a 

haittojen poistaminen siten, etta toiden tarpeellisuus ja tarkoituksen

mukaisuus koetaan laaja-alaisesti. 

Tulvasuojelu on jaanyt toteuturnatta 2 700 ha peltoalueelta eli noin 

6 % tavoitteena olleesta alueesta. Lisaksi tul vasuojeluvannuus on 

noin 5 000 ha alueella tavoitetta pienempi. Syyna tulvasuojeluvarmuu

den pienenerniseen nailla alueilla ovat olleet muutokset vesistoissa ja 

niiden valurna-alueilla. Tallaisten tekijoiden kuten mm. ojitusten, 

uomien liettymisen, urnpeenkasvun j3. psJtojen painumisen vaikutuksia esite

taan tutkittavaksi. Samoin esitetaan tulvien aiheuttamien maatalous

vahin.kojen rnaaraan ja tulvasuojeluhyotyyn liittyvia tutkimuksia. Teko

jarvien ja jarvien saannostelyn kayttoa tul vasuojelutm voidaan kehit

taa. Taroa. edellytt.aa kayton kehittamista mm. tarkentaroalla hydro

logisia ennusteita. 

Suojaamatta jaaneiden tulva-alueiden osalta esitetaan taydennettavaksi 

vahin.koalueiden kartoitusta ja vahin.kojen suuruuden arviointia. Vasta 

taman jalkeen voidaan paattaa alueiden suojaarnisesta mahdollisten 

taydennyshankkeiden avulla. 

Tulvasuojelutoirnenpiteet on mitoitettu yleensa keski:maarin kerran 

20 vuodessa toistuvalle tulvalle. Kuitenkin erailla tulva-alueilla 

on ollut ja niille on ~ohemmin rakennettu pysyvaa asutusta. Naissa 

tapauksissa esitetaan selvitettavaksi vahinkojen suuruus ~os mitoi

tustulvaa suuremmilla tulvilla. Tarpeen mukaan olisi laadittava suun

nitelmat tulvasuojeluvarrnuuden lisaamiseksi. Kaikissa vesistOissa olisi 

yhteistoirninnassa kuntien viranomaisten kanssa maaritettava tarkemmat 

ohjeet rakentamisesta ranta-alueille. 

Voimataloustavoitteesta on jaaty eniten jalkeen Siika- ja Perhonjoella. 

Voimalaitosten toteuturninen on riippuvainen kaynnissa olevan suunnit

telun antamista tuloksista. 

Merkittavirrrnat virkistyskaytto- ja maisemahaitat ovat va..b.avetisiksi 

jaaneet jokiosat, voimalaitosten suorittaroan lyhytaikaissaadOn aiheut

tamat vedenkorkeusvaihtelut seka toiden viimeistelyssa esiintyvat 

puutteet. Tasta syysta esi tetaan nykyista tarkemmin 
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toisaa1ta voima1aitosten 1yhytaikaissaad0n aiheuttamat haitat toi-

saa1ta kesanaikaisen ta1oude1linen merkitys. 

Tahan liittyen esitetaan myos tutki.mus- ja 

avulla kehitettavaksi se11aisia voirnalaitosten rakenne

suja, joiden avul1a 1yhytaikaissaadon haittavaikutuksia 

vahentaa. Tietyi11a jokiosil1a vedenkorkeusvaihteluita 

tassa yhteydessa pienennettavaksi juoksutus-

vesistotOiden johdosta va.havetiseksi jaanytta ~uomaa on vn·teE~ns>a 

Nai11e jokiosi11e on 1aadittu pohjapatoja, kesaajan virtaamien 

ta ym. sisa1tavat kunnostussuunnitelmat, jotka esitetaan 

toteutettavaksi. Si.vujokien vahavetiset 

sailytettavaksi kayttokelpoisina uintiin 

tavil1a juoksutuksi11a. 

Viimeiste1ytoita. esitetaan taydennettavaksi tietyissa 

23 

Tekojarvien turvelauttojen poistamiseksi suositellaan kehitettavaksi 

taloudellisia. keinoja. Yleisessa kaytossa o1evien tekojarvien rannat 

tulisi pyrkia kunnostamaan virkistyskayttoon sopiviksi. 

Eraissa vesistoissa ovat alivirtaamatavoitteet osin toiden kesken

eraisyyden vuoksi vie1a saavuttamatta. Asetetut a1ivirtaamatavoitteet 

tulisi tarkistaa nykyisten tavoitteiden ja mahdo11isuuksien mukaisiksi. 

Tekojarvien ja jarvien saannostelyjen yhteiskayttoa esitetaankin tar-

kistettavaksi saannostelyjen kayttoo kehitettavaksi mn. naiden 

tavoitteiden saavuttarniseksi. Sama11a tulisi saannoste1ya mahdo11i

suuksien mukaan automatisoida. 

Jokien kalataloude1linen ti1anne on erityisesti vael1ussiian osalta hei

kentynyt 1950-1uvulta lahtien. Heikentymiseen ovat vesistotoiden ....., .... ,_ ......... _ ....... 

vaikuttaneet mn .. va1ta- ja metsaojitukset, lannoituksen ja rruun 

kuonni tuksen 1isaantyminen seka tehostunut kalastus. Koska eri teki

joiden vaikutusta ei voida erite11a, on vesiha11ituksen toirnesta aikai

serrmin esitetty, etta siikakannat palautettaisiin rakentamal1a 

toimesta riittavasti 1uonnonravinto1ammikoita. Tbiminnan tarkoituksen-

mukaisuutta selvitellaan ta1la hetke11a Maa- metsatalousminis-

terion asettamassa tyoryhroassa. 
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Kalataloudellisten haittojen tarkka maarittaminen ei muiltakaan osin 

ole ollut mahdollista. Vaelluskalojen osalta on todettava, etta Poh

jarnnaan joissa on runsaasti vapaita jokien suuosia ja koskia. Vesis

t.Otyot ovat osaltaan aiheuttaneet haitallisia muutoksia veden laadussa, 

mutta ves:i..ma.arassa tilanne on pysyvasti parantunut. Taman johdosta 

esitetaan kaynnistettavaksi tutkimuksia, joissa selvitettaisiin rom. 

jokien luontaiset tuotantornahdollisuudet, luontaisen tuotannon vahim: 

maistarve mahdollisen keinoviljelyn lisaksi ja nahkiaisen siirtoistutus

ja keinoviljelymahdollisuudet. Konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi 

rnahdollisimman nopeasti olisi tutkimukset pyrittava suorittamaan paino

tetusti koeluontoisina. Sisavesikalojen osalta olisi selvitettava 

kalatuotannon minimitekijat saannostellyissa jarvissa ja joissa. 

Jokien rapusaaliit ovat Vcihentyneet jo 1930-luvulta lab.tien. Raputuho

jen syita ei ole pystytty lootettavasti sevittamaan. Vaite siita, 

etta vesistOcyot ovat ainoa rapukannan tuhooja, on vaara. Rapua esiin

tyy vesistoissa, missa on suoritettu suuriakin vesistotoita. 'lbisaalta 

rapu on havinnyt sellaisistakin joista, joissa vesistot.Oita ei ole 

laisinkaan tehty. VesistOt.Oilla on kui tenkin ainakin tyonaikaisia hai t

tavaikutuksia. Mn. Uljuan rak.ennustyon yhteydessa imuruoppaus!ll3.iden 

paasy vesistoon aiheutti raputuhoja Siikajoella. Perkaukset huonontavat 

rapujen lisaantymisalueita ja suojapaikkoja. Tallaisia alueita esite

taan kunnostettavaksi suojapaikkoja rakentamalla ja siirtoistutuksia 

tekemalla. Tasta saatuja tuloksia tulisi rey6s jatk.uvasti seurata. 

Tekojarvien kalataloutta ovat rajoittaneet kevattalvinen hapen vajaus. 

Hapen vajauksesta huoli!ll3.tta on tekojarvista kuitenkin saatu runsaasti 

kalaa. Hautaperan aiheutta!ll3.t happihaitat alapuolisessa vesistossa 

on saatu poistettua ilmastustoimenpiteilla. Vuonna 1980 todettu peto

kalojen korkea elohopeapitoisuus tulee vahentamaan tekojarvien kalastuk-

sen arviol ta no in puoleen. Elohopeahai tan poistamiseksi suosi-

tellaan jatkettavaksi tutk.imustoimintaa ja aloitettavaksi koetoiminta 

esimerkiksi petokalojen poistamisesta ja sellaisten kalalajien istut

tamisesta, mitka eivat keraa elohopeaa. Kokonaisuudessaan elohopea

ongelrna on Pohjanmaan tekojarvia laajempi ongelma. Elohopeaa on 

todettu rnyohemmin monissa luonnontilaisissakin jarvissa. 
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Tavoitteellinen kalataloudellinen suunnittelu ~"r-•. 

mista.. Edella roainittujen tutk.imusten lisaksi tarvitaan tietoa mrn .. 

kalastuksen rnerkityksesta, kalastukseen vaikuttavista taloudellisista 

tekijoista, vuosittaisista saaliista, sen kutu-

tyrnisalueista jne. Kalastusmahdollisuuksien kehittaminen 

edellyttaa vesi viranomaisten ja kalaviranomaisten kiinteaa 

taa. 

Vesist.OtOiden aiheuttamat haitat vedenlaatuun ja sita kautta rrm. 

talouteen ajoittuvat huamattavalta osin rakennusaikaan. suun-

nittelua ja toteuttamista varten esitetaan toisaalta rakennustoiden ai

Mut.t.amien haittavai'kutusten ta±kempaayksilolntia ja toisaalta 

tj_ veden laatuunkohdistuvien toimenpitei~en osalta suurmitelmien 

tamista ja toimenpi teiden toteutuksen ajoi ttamista. Tahan 

tulisi rakennustoiden toteuttarnista myos nopeuttaa ja 

budjetointi ja toteutusohjelma siten, etta rakennusaikaiset 

olisivat mahdollisimman vahaisia. 

Toimintasuunn i te lmat 

tilanteiden varalle 

k a t a s t r o f i -

Koska katastrofisuunnitelmat liittyvat poikkeustilanteisiin ja ne 

eroavat muusta vesistojen kayton kehittarnisto.iminnasta, niiden 

on erotettu ornaksi niteeksi. Poikkeustilanteet on ryhroitelty suur

tulviin, jaapato- ja hyytotulviin, akilliseen veden laadun huononemi

seen ja muihin poikkeustilanteisiin.. Nama on :rn3.aritelty ja 

niiden ennakointia. 

Vesist.Okohtainen to.imintasuunnitelma katastrofitilanteiden varalle on 

tehty vain Kalajoen vesistolle esirnerkin luonteisesti. Suunnitelrnassa 

on tarkasteltu vahinkoja keskimaarin kerran 20:ssa, SO:ssa ja lOO:ssa 

vuodessa toistuvien tulvien aikana, harvinaisten jaapatotulvien 

akillisen veden laadun huononemisen aik.an :t. Arvioidun ki.erran 100 vt.le:d::!s-

~td..stuvan suurtuJvan aiheuttarnaksi on laskettu yli 8 • mk .. 

TbrjOnta~irnenpiteissa on paapaino ennakkoarvioinnin kehittamisessa 

ja ennakkotorjunnassa. Naihin on mahdollista kayttaa vesistoa kuvaa-

via matemaattisia saannostelykaytosta saatuja kokemuksia. 
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Poikkeustilanteen aikaisella kaytolla ei enaa voida vahinkoja yleensa 

kokonaan val ttaa, mutta oikealla etukateen harki tulla kaytolla saadaan 

vahinkoja pienennettya ohjaama.lla vahingot sinne, mi.ssa haitat ovat 

pieni.m:na.t. 

Poikkeuksellisia tulvatilanteita ja erityisesti jaa- ja hyydetulvia 

varten on vesipiirissa muodostettu torjuntaorganisaatio. Vesipiirin 

Kalajoen ttiYantorjuntaorganisaatio kuuluu osana Oulun laanin tulvan

torjuntaorganisaatioon. Tassa on torjunta jaettu tulvasuojeluun, joka 

kuuluu kokonaisuudessaan vesipiirille ja tulvavahinkojen torjuntaan, 

johon osallistuvat tarvittaessa my6s Ylivieskan yhteistoiminta-alueen 

palokunnat, alueen poliisiviranomaiset, TVL:n Keski-Pohjanrnaan piiri 

ja Raahen sotilaspiiri. Tbrjuntaorganisaatio on syntynyt rnuutaman 

vi.irtl= vuoden kokemuksen perusteella, rnutta toimi vuutta ei varsinaisissa 

poikkeustilanteissa ole viela kokeiltu. Myos torjuntaorganisaation 

tyossa tulisi ennakkotorjuntaa tehostaa ja organisaation vastuunjakoa 

selkeyttaa. 
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POHJANMAAN TEKOJARV"ET 

Vesisto Tekojarvi Valmistumis- P~ta-a1a saannoste1y- Kokonais- Suurin syvyys Va1lll1E.-a1ue 
vuosi km ti1avuus ti1avuu~ m km2 

• m3 mi1j. m 

Siikajoki U1jua 1970 28,0 146;0 150,0 11,0 1 453 
II Kortteinen 1960 7,0 9,0 9,0 3,0 362 
II Vciha-Lamujarvi 1968 3,0 3,8 3,5 1,5 22 

Haapajarvi 1967 5,1 11,7 15,5 5,0 80 
Piipsjarvi 1979 4,1 .... 6,0 3,0 552 
Korpinen 1962 3,0 5,2 5,6 5,0 30 

II Juurikka 1962 1,8 3,6 3,9 4,0 22 
II Hautat:2ra 1975 7,6 48,2 50,4 16,5 980 
II Kuona 1968 5,4 9,5 11,7 3,0 130 
II Settijarvi 1970 4,2 9,4 10,2 3,0 193 

1965 17,5 28,0 28,0 5,5 196 
II Patana 1967 11,0 52,0 54,0 14,0 400 
II Vissavesi 1965 3,7 6,6 7,0 6,0 39 

1962 5,2 10,3 10,8 6,0 64 
" 

TT-! __ __:..! :.,!' ___ .,: 

1973 15,5 40,0 ,0 8,0 645 
1967 3,1 5 3 5,4 5,7 27 

II ..Ll_!-!_!.! 1971 1,0 7,0 9,0 26,5 2 000 
1977 11,3 42,0 42,5 7,5 500 

6,4 11,0 16,0 6,0 750 
9 7 15 

Yhteensa 153 





POHJANMAAN SAANNOSTELLYT JARVET 

VesistO Jarvi saannostelyn Pinta-ala saannostely- Kokonais- Suurin syvyys Valuma-alue 
aloittarnis- km2 tilavuus tilavuus ylarajalla 

m 

Siikajoki Iso-Lamujarvi 1971 24,1 27,0 74,0 11,0 185 
Pyhajoki Pyhajarvi 1960 126,0 137,0 815,0 31,0 690 

Haapajarvi 1960 3,8 4,0 8,7 12,5 1 960 
Reis- Vuohtojarvi 1970 10,0 20 29,4 9,0 407 

II 1970 1,8 3,8 6,0 6,5 80 
II Haapajarvi 1975 3,5 1 6 9,2 10,5 1 
II 1979 4,5 5,0 11,6 n. 6,0 2 200 

Halsuanjarvi 1956 7,7 6,5 11,5 3,0 665 
Alajarvi 1981 11,0 10,0 22,0 8,0 465 

II Lappajarvi 1960 142,0 130,0 1 050,0 38,0 1 513 
II Evijarvi 1960 28,0 23,5 47,5 3,5 1 733 

Alavudenjarvi .. 1,6 4,5 4,8 (MW) 9,4 (MW) 190 
2,3 4,6 5,5 (MW) 9,5 (MW) 97 

1973 2,3 2,2 5,2 . 40 
1970 2,9 5,2 7,4 3,5 41 
1970 2,5 ,6 4,8 8,6 225 
1940 16,4 ,0 60,0 ,0 (MW) 1 
1967 6 5 8 2 2,2 
1967 3 ,2 2,1 37 
1967 1 8,0 2,3 47 
1967 12,2 19,0 32,0 6,7 
1967 0,6 0,7 1,2 2,1 
1972 0,7 0 0,7 1,6 
1957 8,8 11,0 21,3 4,2 99 

1,1 0,6 . . 55 
1 l 0 5 .. 9 

1701 3,3 0 
0,6 0 ,1 0 

429 1 485 0 
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KALAJOEN SAANNCJsTELTYJEN JiffiVIEN JA TEKOJJ:\RVIEN KA.YTt>N KEHI'ITAMIS

MAHIX>LLISUUKSIA JJ:ffiVI'ITAIN 

Tavoitteena on o1lut turvata ta1vikautena vahintaan 5 m3 :n/s a1ivirtaama 

Ka1ajokeen myahaisinakin kevaina jaapatojen ennakkotorjunnan ym. takia. 

Ehdotetuissa saannoste1yissa on pyri tty ottamaan kaikkien kayttOmuotojen 

tarpeet huamioon optimaa1isesti. 

~.!§:_j~_Y1:£h!:Qj?!EY.! (A = 10,00 km
2 , vsaann = 20,5 mi1j. m

3
, y1araja 

113,75, alaraja 111,50, V.kok = 29,4 milj.. m3, F = 407 km
2) 

Reis- ja Vuohtojarven pinta-ala on saannostelyn alarajalla 5,6 km2 ja 

jos jaa otetaan huomioon vain 3, 7 km2• Eroosiolle altista, umpeen 

jaatynytta pohjaa on siten kevaisin lahes 2/3 jarvesta. Eroosion vahen

tamiseksi ja ka1atalousede1lytysten parantamiseksi tu1isi a1arajaa 

nostaa 0,5 m eli tasoon 112,00. 

Kevaan saannostely o1isi pyrittava hoitamaan niin, etta virkistyskaytOn 

ja happitilanteen kannalta merkityksellisena kevataikana helmikuun 

puo1ivalin jalkeen jarvi pidetaan nykyista ylerop3na. Tavoitteena 

tulisi o11a pysya maaliskuun alussa tason 112,50 ylapuo1e1la. 

Ohjejuoksutus voisi olla jou1ukuun alun ja helmikuun puo1ivalin va1i

sena aikana keskimaarin 1,8 m3;s + tulovirtaaman juoksutus, jol1oin 

tu1taisiin 15.2. taso11e 112,60. Taman jalkeen kaytettaisiin Reis

ja Vuohtojarven varastovesia vain 1 m3;s minimijuoksutuksen turvaa

miseen Jalkakoskel1a. 

Ehl. a1arajan nostoon voimataloudellisten tappioiden vahentamiseksi 

tulisi tutkia y1arajan nostamahdo11isuus ajalla 15.10. - 20.1, 

jo1loin siita o1isi haittaa maata1oude1le. Sarnal1a voitaisiin 

poikkeukse11isen suuria syystu1via kuten syksyl1a 1979 ja 1980 leikata. 

Sopiva nosto voisi o1la 25 em, jo1loin ylaraja nousisi tasoon 114,00 

ja syystu1vi11e saataisiin ti1aa 2,5 mi1j. rn3• Taso 114,00 on sarna kuin 

ennen saannoste1ya vuosina 1912 - 1963 havaittu keskiy1ivesi ja 

77 em alempi kuin suurin havaittu tulvakorkeus. 

!5!1j~j~;b (A= 1,75 J<rn2, Vsaann = 3,8 mi1j. m3, ylaraja 114,50, ala

raja 112,00, Vkok = 6,9 mi1j. m3, F = 80 krn2. 
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Kiljanjarven varastovedet olisi pyrittava kayttamaan paaasiassa joulu

helmik:uun aikana, mutta kuitenk:in niin, etteivat vedet kevattalvella 

olisi liian alhaalla. Sopiva juoksutus voisi olla joulukuun alusta 

alkaen 0,35 m3;s + tulovirtaama, jolloin paastaisiin maaliskuun alkuun 

rrennessa tasolle 113,10. I.oppukevaak.si riittaisi 0,25 m3:n/s ves:i.J:na.ara. 

Kiljanjarvi on jyrkkarantainen, joten siita kannattaisi selvittaa yla

rajan nostamahdollisuus. Talla voitaisiin osittain kompensoida rnahdol

lisen Reis- j a Vuohtojarven alaraj an nos ton aiheuttama tul vavaraston 

menetys. Suurina tulvakevaina on Kalajan tulvasuojelu nyk.yisellakin 

saannostelylla tarkalla. Mikali ylarajaa voitaisiin nostaa 0,5 m eli 

tasosta 114,50 tasoon 115,00, saataisiin varastotilaa lisaa 0,9 ~lj. m3• 

~:!::I9E~~i~! (A = 1,8 km2 , Vsaann = 3,6 ~lj. m3, ylaraja 136,55, 

alaraja 133,75, Vkok = 3,9 ~lj. m3, F = 22 km2). 

Juurikan syrj aisen si j ainnin ja va.haisen virkistyskaytt6rnerki tyksen 

takia tu1isi Juurikan varastovedet pyrkia kayttamaan joulu-tamnikuun 

aikana ja saast:.a.maan vetta Reis- ja Vuohtoj2irveen. Juoksutus voisi olla 

marraskuun 15 paivasta alkaen 0,40 m3js + tulovirtaaman suuruinen, jol-

1oin paastaisiin helmikuun alussa taso1le 134,70. Varastossa olisi 

tal1oin vetta 0,9 mi1j. m3, josta riittaisi 0,1 m3:n/s virtaama tarvit

taessa huhtikuun loppuun. 

Juurikan va1uma-a1ue on saannoste1yti1avuuteensa nahden pieni, si11a se 

vastaa 164 nm: n vesi.maaraa. Peruskarttatarkaste1un perustee11a nayttaa 

olevan mahdollista lisata valuma-a1uetta noin 5 km2:11a noin 5 km:n 

pituise11a tayttaoja11a. Valuma-a1ueen 1aajennuksen jalkeenkin vastai

si saannoste1yti1avuus vie1a 133 mm:n ves:i.J:na.araa. Tarna o1isi tekojar

ve11a vie1a hyvin ha11ittavissa. Suurin y1ivaluma voisi kaannetta

va1ta jarvettoma1ta a1uee1ta o11a Pahkaojan havaintojen mukaan 

285 1/s x km2• Ka.ant.Ouoman avul1a voitaisiin huipputulvia leikata 

teoreettisesti 5 km2 x 285 1/s x km2 
= 1,4 m3;s. Tama he1pottaisi 

osa1taan Ka1ajan tulvasuojaa, mika1i tulvahuippu sattuisi sarraan aikaan 

ja kompensoisi osa1taan Reis- ja Vuohtojarven a1arajan nostoa. 

!S'Qf!2!!1§!1 (A = 3 , o km
2 

, v saann 

128,50, = 5,6 • m3, F 

Korpi sen 

5,2 milj. m3, ylaraja 133,00, a1araja 

30 km
2
). 

samaan Juurikankin 
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paaasiassa keskitalven aikana. Juoksutus voisi olla rnarraskuun puoli

valista alkaen 0,75 m3;s + tulovesimaara, jolloin paastaisiin helmikuun 

alkuun rnennessa tasolle 130,90. Loppukevaan juoksutettaisiin 0,1 m3:n/s 

virtaama tarvittaessa huhtikuun loppuun. 

Korpisen valuma-alue on sarooin kuin Juurikankin saannostelytilaansa 

nahden pieni ja vastaa 173 mm:n ves.irna.araa. Korpisen valuma-aluetta oli

si peruskarttatarkastelun perusteella mahdollista lisata noin 5 km2 

kaantanalla Mustapuro Mustajfuven alapuolelta Korpiseen laskevaan Heina

puroon noin 2 km:n osalla ja johtamalla tahan ojaan lisaksi Iv1ustikka

kankaalta noin 3 km:n pituinen taytt6oja. Valuma-alueen laajennuksen 

jalkeenkin voitaisiin Korpiseen ottaa 149 mm:n ves.inaara. Teoreettinen 

tulvan leikkaus olisi lisavesien johtarnisesta 1,4 m3;s. 

!S!P-!l~j~;!; (A = 5, 3 km2 , Vsaann = 9, 5 mi1j. m3 , ylaraja 135,80, ala

raja 133,75, Vkok = 11,7 mi1j. m3, F = 130 km2). 

Kuonanjarven nykyinen saannostelykaytiint.O on paapiirteittain seuraava: 

Ylin 80 cm:n kerros juoksutetaan lahinna joulukuussa, tanmi-helmikuussa 

juoksutetaan lahe1la 200 1/s minimivesim3.araa ja maaliskuun alusta lisa

taan juoksutusta niin, etta paastaan huhtikuun puo1i valiin mennessa noin 

tasolle 134,5. 

Ede11a kuvattu jou1ukuun juoksutus palve1ee voimatalousintressia pitamal-

1a osa1taan Hinkuan putouskorkeutta hyvana. Veden saastaminen tamrni

helmikuussa vahentaa taas voimataloushyotya ja 1isaa toisaalta tarvetta 

Reis- ja Vuohtojarven juoksutukseen talloin. Kuonanjarven tanmi-helmi

kuun juoksutuksia voisi hieman 1isata ja juoksuttaa jarvi lahenroas ala

rajaa sama11a kun Reis- ja Vuohtojfuven saannoste1ya 1ievennetaan aikai

semmin esitety11a taval1a. Ka1ajoen veden1aadun kannalta tarkea 1oppu

kevaan juoksutus Kuonanjarvesta pysyisi ta11a jarjestely1la Il1Yos enti

sellaan. 

Tammi-helmikuun juoksutus voisi o11a 0,4 m3/s + tu1ovirtaama, jo1loin 

paastaisiin maa1iskuun alussa tasol1e 134,95. Maaliskuun alussa 

juoksutus voitaisiin nostaa 0,6 m3/s + tulovirtaarnan suuruiseksi, jolloin 

huhtikuun a1ussa o1taisiin taso11a 134,20 ja vetta riittaisi tal1a vir~ 

taama11a tarvittaessa huhtikuun 1opun myohaisimpaan tu1van alkamisajan

kohtaan. 
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§~!:!:::hi~! (A = 4,15 km2, V saann = 9, 4 mi1j. m3, yUiraja 113,50, 

alaraja 111,00, Vkok = 10,2 mi1j. m3, F = 199 km2). 

Settijarve11a on seuraavat ominaisuudet, jotka tekevat siita sopivan 

aktiiviseen saannoste1ykaytt50n: 

- he1ppo saada tayteen muu11oinkin kuin tul va-aikana ( ti1avuuteensa 

ndhden suurin va1uma.-a1ue) 

- rantaviiva siirtyy y1imma11a 1 metrin vy5hykkee11a s~annoste1taessa 

Vcihan (jyrkka yrnparipengerretty ranta) 

- vesi ilmastuu jarven a1apuo1el1a hyvin (Settijarven ja Haapajarven 

va1ise11a jokiosa11a jyrkdhkoja putouksia, joiden putouskorkeus 

yhteensa y1i 30 m) 

- voimata1ousintressi pienempi kuin mui11a Ka1ajoen a1tai11a (rakennettua 

putousta a1apuo1e11a vain 14 m eika vaikutusta voima1aitoksen putous

korkeuteen) • 

Kesa11a Settijarvea tulisi kayttaa aktiivisesti takaamaan Ka1ajokeen 

vdhintaan 3 m3 Is virtaama. !Uka1i 0,5 metrin saannoste1yva1i ei Ka1a

joen a1tai11a riita 3 m31s virtaaman takaamiseen tulisi 1isavedet 

ottaa ensimmaisena Settijarvesta 1askema11a jarvea 1 m ja vasta e11ei 

tamakaan riita y1ittaa 0,5 metrin saannoste1yva1i Kuonanjarvessa ja 

Hautaperanjarvessa. 

Syksy11a Settijarvi o1isi pyrittava saarnaan marraskuun puo1iva1iin 

mennessa y1araja11e ja pit.anaan jarvi mahdo11isirrman ylhaa11a maa1iskuun 

alkuun asti. Tavoitekorkeus maa1iskuun a1ussa voisi o11a 113,00, jo11oin 

marras-, jou1u-, tammi- j a helmikuun juoksutus o1isi 0, 2 3 m3 Is + tulo

virtaama, mutta kui tenkin vahintaan 0, 25 m3 Is, mika on jarven minimi

juoksutus. ~1aa1iskuun a1usta juoksutusta 1isattaisiin niin, etta se 

o1isi 1,5 m31s + tu1ovirtaarna. Nain saataisiin Ka1ajokeen veden 1aa

du1ta kriittisimpana aikana 1,5 m31s. Ta11a juoksutukse11a paastaisiin 

huhtikuun alkuun mennessa taso11e 112, OS, mika on aikaisin tul van 

alkamisajankohta. Tulvan nor.maa1ina alkamisajankohtana huhtikuun 10. 

paivana o1taisiin taso11a 111,80. Ta1loin olisi varastossa vetta 

2,7 mi1j. m3 , mista riittaisi 1,5 m31s virtaama huhtikuun 1oppuun, 

~Johaisimpaan tulvan alkamisajankohtaan. 

Koska Settijarve11a on em. kaytt0mahdo11isuuksia ja valuma-alueesta on 

varaa, tulisi y1arajan nostomahdollisuus se1vittaa. Koska jarvi 
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on yrnpari pengerretty, ei vettymisvahinkoa tulisi. Nos to olisi riippu

vainen lahinna geoteknisista mahdollisuuksista ja kustannuksistal jotka 

tulisi selvittaa. 

!:!~1I!=~!.'~l~! (A = 7,6 km2 1 Vsaann 4812 rnilj .. m3 
1 ylaraja 99 ,so 1 

alaraja 88 1 00 1 Vkok = 50,4 milj. m3, F = 980 km2). 

Hautaperanjarvi toirnii Kalajoen keskusaltaana, ja sen juoksutukset 

maaraavat paaasiassa Kalajoen saannostellyt virtaamat. Hautaperan saan

nostelylla yhdessa Kuonan, Settijarven ja Reisjarven altaiden kanssa 

tulisi taata Kalajokeen talvella vahintaan 5 m3;s virtaama. Tahan paas

taan joulu-helmikuussa hyvin nykyisen kaytannon mukaisesti. Taman ajan 

ajo olisi kuitenkin suoritettava niin, etta maaliskuun alussa oltaisiin 

Hautaperassa tasojen 92,5 ja 93,00 valissa, jolloin saannosteltavaa 

vetta olisi jaljella 10,5- 12,5 milj. m3• Muista altaista tulee 

maaliskuussa vahintaan 3,2 m3 /s juoksutus, joten Hautaperan osuudeksi 

tulisi 1,8 m3js, jota vesimaaraa lisattyna tulovesimaaralla tulisi 

juoksuttaa maaliskuun puolivaliin. Nain paastaisiin maaliskuun puoli

valissa tasolle 9118 - 9215 • MaaliskU\Jl1 lopun ja huhtikuun al.un juoksutus 

olisi ohjeJ..noitava niin, etta pysyttaisiin ,15. 3. l1..lrlE!l vesiarvoihin perustu

van ,pakollisen ylarajan alapuolella, mika on 10.4. vahintaan 100 nm:n 

vesiarvolla tasolla 90,50. Tasolta 92 1 5 lahdettaessa tama edellyttaisi 

2,45 m3/s + tuloves±maaran suuruista juoksutusta. Tasolta 91,8 lahdet

taessa paadyttaisiin 1,8 m3;s Hautaperan varastovesien kaytolla tasol-

le 90,90 huhtikuun 10. paivaan mennessa ja saannosteltavaa vetta olisi 

viela tarvittaessa jaljella 4 milj. m3• Mikali kevaan tulo J.renisi 

poikkeuksellisen myohaan eli huhtikuun loppuun riittaisi Hautaperan 

4 milj. m3:n varastovesista viela 2,3 m3;s virtaama. Huolehtimalla 

siita, etta Reisjarven jarvista riittaa yhteensa 1 m3;s virtaama 

.IT¥0haisinakin kevaina ja etta Settijarven ja Kuonanjarven 

juoksutus on tavoitteen mukainen 1,5 +: 0, 7 = 2,2 m3;s, paastaan myo;... 

haisinakin kevaina vahintaan 5 m3;s virtaamaan Kalajoessa. 

~!9!§j~! (Padingin ja Oksavan valinen jokiosa mukana; A= 5,50 km
2, 

Vsaann = 6,5 milj. mj, ylaraja 69,10, alaraja 67,80, Vkok = 12,0 

milj. m3, F = 2200 krn2). 

Pidisjarven nykyisessa saannostelyluvassa on 40 cm:n pakkoalennus helmi

kuun alusta maaliskuun 10. paivaan J.rennessa.. Alaraja nousee tasolta 

67,80 15.4. alkaen tasolle 68,90 15.5. rnennessa. 
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Kalajoen keskiosan jarjeste1yn toisen vaiheen katselmustoirnituksessa 

1aaditussa toimitusmiesten 1ausunnossa ovat toimitusmiehet esittaneet 

40 an:n kevata1ennuksen siirta.rnista rraa1iskuun a1un ja huhtikuun a1un 

va1iseksi ajaksi. Al.arajan nousun alkamisajankohta on siirretty huhti

kuun puo1i va1ista toukokuun 5. pai vaan. 

Tbirnitusrniesten esitys kevata1ennuksen a1oittarnisajankohdan siirtamises

ta helrnikuun 1. pai vasta maa1iskuun 1. pai vaan on tarpeen nyk.yisessa ti-

1anteessa, kun Padingissa on voima1aitos, joka voi hyodyntaa putous

korkeuden, ja toisaal ta tu1 vavarastoa ei helmikuussa vie1a tarvi ta. Jaa

pa.tojen ennakkotorjunnan kanna1ta on JllY6s eduksi juoksutusten siirto 

JllY6he.rrma.ksi. 

Kun Kalajoen saannoste1ysta saadaan 1isaa kokernuksia ja tulvan ennusta

minen paranee' o1isi kevata1ennuksen a1oi ttamisaika jatettava saannos

te1ijan harkintaan ja pakkoa1ennus poistettava 1uvasta. Nain Pidisjarvi 

voitaisiin 1askea vasta va1ittamasti ennen tulvaa ja aukoa nain koski

paikkoja pakkaskauden rrentya. Varasto o1isi ID3hdo11ista juoksuttaa 

Padingin koneiden kautta 3 pai vas sa, vaikka y1apuo1inen tulovirtaarna 

o1isi 10 m3;s. 

Alarajan tai tepisteen siirto huhtikuun 15. pai vasta toukokuun 5. pai vaan 

on va1ttamaton Pidisjc3.rven saannoste1yti1an taysimaaraisen kaytOn tur

vaarniseksi, si11a tulvahuippu sattuu nonnaa1isti Ka1ajoessa vasta huhti

kuun 1opussa. 
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