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HANKETTA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET
Luvat ja päätökset
Kyrönjoen yläosan järjestelyä koskevat luvat ja päätökset
Länsi-Suomen vesioikeus on 8.2.1968 antamallaan päätöksellä
nro 5/1968 myöntänyt tie- ja vesirakennushallitukselle luvan muun ohella Kyrönjoen yläosan vesistösuunnitelmaan kuuluvan Seinäjoen suuosan oikaisuun Seinäjoen kaupungissa ja Nurmon kunnassa. Korkein
hallinto-oikeus on 25.3.1969 antamallaan päätöksellä nro 1824/69/MS
pysyttänyt päätöksen. Vesiylioikeus on 19.12.1969 antamallaan päätöksellä korvausten osalta osittain muuttanut vesioikeuden päätöstä.
Länsi-Suomen vesioikeus on 4.4.1984 antamallaan päätöksellä
nro 4/1984 D myöntänyt vesihallitukselle luvan muun ohella Kyrönjoen
järjestelyyn Rintalan pengerrysalueen osalta.
Länsi-Suomen vesioikeus on 10.6.1994 antamallaan päätöksellä nro
34/1994/2 myöntänyt vesi- ja ympäristöhallitukselle luvan Rintalan pengerrysalueen kuivatus- ja valumavesien johtamiseen toistaiseksi Kyrönjokeen. Vesiylioikeus on pysyttänyt päätöksen pääosin 17.11.1995 antamallaan päätöksellä nro 177/1995. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi asiasta tehdyt valitukset 26.8.1996 antamallaan päätöksellä taltionro 2559.
Länsi-Suomen vesioikeus on 27.4.1995 antamallaan päätöksellä
nro 16–17/1995/2 myöntänyt vesi- ja ympäristöhallitukselle, sittemmin
maa- ja metsätalousministeriölle, luvan Kyrönjoen yläosan järjestelyyn
Seinäjoen ja Lapuan kaupungeissa ja Ilmajoen, Nurmon ja Ylistaron
kunnissa sekä muuttanut päätöksen nro 5/1968 lupaehtoa 15) ja kumonnut päätöksen nro 4/1984 D lupaehdon 12). Vesiylioikeus pysytti
päätöksen pääosin 4.10.1996 antamallaan päätöksellä nro 135/1996.
Rakennustöiden valmistumisen jälkeen päätösten nro 5/1968, 4/1984 D
ja nro 16-17/1995/2 lupaehtoja on tarkistettu Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 5.11.2008 antamalla päätöksellä nro 110/2008/4, jota Vaasan hallinto-oikeus on osin muuttanut 22.9.2010 antamallaan päätöksellä nro 10/0246/1.
Voimassa olevat päätöksen nro 16-17/1995/2 lupaehdot 2b) ja 2c) kuuluvat seuraavasti:
2b) Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen yläpuolella tapahtuvien
säännöstelyjen vaikutuksia Kyrönjoen vedenkorkeuksiin ja virtaamiin
ja käytettävä Malkakosken säätöpatoa lyhytaikaisten vedenkorkeusja virtaamavaihteluiden tasaamiseen siten, että vedenkorkeusvaihtelut Malkakosken ylä- ja alapuolisessa jokiuomassa pysyvät mahdollisimman pieninä ja ettei vähimmäisvirtaamaa 4 m3/s Ylistaron alapuolella tarpeettomasti aliteta. Vedenkorkeuden tavoitteellinen vaihteluväli Nikkolan asteikolla (Kyrönjoen paalu 1052+20) on N43 +35,20 35,50 m. Vedenjuoksutus säätöpadolla on suoritettava siten, että vedenkorkeus Malkakosken yläpuolella ei alita korkeutta N43 +34,80 m.

3 (40)

Vedenkorkeus N43 +34,80 m saadaan alittaa poikkeuksellisissa alivirtaamatilanteissa ja silloin, kun se on tarpeen suunnitelman mukaisten
rakenteiden kunnossapitoa tai korjausta varten. Alitettaessa mainittu
alaraja on erityisesti otettava huomioon penkereiden vakavuus. Varajuoksutusaukkoa voidaan tarvittaessa käyttää veden juoksuttamiseen.
Lisäksi vettä on juoksutettava pienkalojen varareitin kautta vähintään
0,2 m3/s lukuunottamatta padon, penkereiden ja kalatien korjaukseen
ja hoitoon liittyviä poikkeustilanteita, jolloin vedenkorkeus on alle N43
+34,80 m.
2c) Luvan saajan on havaittava päivittäin Kyrönjoen vedenkorkeudet
Hanhikoskella ja Nikkolassa sinne asennetuilta rekisteröiviltä mittauslaitteilta. Asteikot on varustettava senttimetrijaotuksella. Hanhikosken
asteikkoon on merkittävä asteikkolukema 480 cm ja Nikkolan asteikkoon korkeudet N43 +35,20 m, N43 +35,50 m ja N43 +40,00 m.
Koskenkorvan kosken alapuolella olevaa asteikkoa on havaittava niin
kauan, että mittauksilla voidaan osoittaa, millainen vaikutus Malkakosken padotuksella on koskessa olleiden voimalaitosten alaveden
korkeuksiin, kuitenkin enintään viisi vuotta Malkakosken käyttöönotosta.
Vedenkorkeushavainnoista on pidettävä kirjaa, joka on säilytettävä
Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa. Tiedot on esitettävä vaadittaessa niille, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea.
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen nro 10/0246/1 antamisen jälkeen
voimassa oleva päätöksen nro 16-17/1995/2 lupaehto 26) kuuluu seuraavasti:
26) Luvan saajan on tarkkailtava yrityksen vaikutuksia Kyrönjoen ja
sen alapuolisen merialueen kala-, rapu- ja nahkiaiskantoihin sekä kalastukseen ja kalannousuun Malkakoskessa Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousyksikön hyväksymällä tavalla. Ohjelman mukaista tarkkailua on jatkettava, kunnes hankkeen
vaikutusten on todettu vakiintuneen.
Kalataloustarkkailun tulokset on toimitettava tarkkailuohjelman mukaisesti lupaehdossa 25 sanotuille viranomaisille.
Mikäli tarkkailussa todetaan hankkeen aiheuttaneen sellaista kalataloudellista vahinkoa tai haittaa, jota ei ole poistettu tai korvattu, luvan
saajan on pyrittävä poistamaan vahinko ja haitta sekä korvattava
edunmenetykset.
Jos kalataloustarkkailun ohjelmasta, toimenpiteistä tai korvauksista ei
päästä yksimielisyyteen, luvan saajan on saatettava asia aluehallintoviraston ratkaistavaksi.
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Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen nro 10/0246/1 antamisen jälkeen
voimassa olevat päätöksen nro 4/1984 D lupaehto 39) ja päätöksen nro
16-17/1995/2 lupaehto 37) kuuluvat seuraavasti:
37) ja 39) Luvan saajan on 31.10.2018 mennessä tehtävä aluehallintovirastolle hakemus lupaehtojen tarkistamiseksi. Hakemukseen on
liitettävä tarkkailutuloksiin perustuva selvitys yrityksen vaikutuksista,
ehdotus tarvittavista lupaehtojen muutoksista sekä esitys mahdollisten vahinkojen ja haittojen korvaamisesta sekä selvitys rapu- ja kalakantojen elinympäristöiksi soveltuvista alueista ja ehdotus niiden kunnostussuunnitelmaksi. Jos hakemusta ei ole tehty määräajassa,
aluehallintovirasto voi valvontaviranomaisen taikka vahinkoa tai haittaa kärsivän hakemuksesta määrätä, että lupa raukeaa.
Kyrönjokeen johdettavien kuivatusvesien määrää ja laatua sekä rakentamisen ja pengerryspumppaamojen käytön vaikutusta Kyrönjoen tilaan
on määrätty tarkkailemaan Länsi-Suomen vesioikeuden 4.4.1984 antaman päätöksen nro 4/1984 D lupaehdossa 24) ja Länsi-Suomen vesioikeuden 27.4.1995 antamien päätösten nro 16–17/1995/2 lupaehdossa
25), joita on viimeksi muutettu Länsi-Suomen ympäristölupaviraston
5.11.2008 antamalla päätöksellä nro 110/2008/4. Päätösten mukaan
tarkkailua on jatkettava, kunnes hankkeen vaikutusten on todettu vakiintuneen.
Kalajärven altaan rakentamista ja vedenjuoksun säännöstelyä
koskevat luvat ja päätökset
Länsi-Suomen vesioikeus on 31.5.1969 antamallaan päätöksellä myöntänyt luvan Kalajärven altaan rakentamiseen ja vedenjuoksun säännöstelyyn. Päätös on vahvistettu 18.12.1970 vesiylioikeuden ja 29.1.1970
korkeimman hallinto-oikeuden antamilla päätöksillä.
Länsi-Suomen vesioikeus on 10.12.1976 antamallaan päätöksellä
nro 108/1976 A myöntänyt luvan muun muassa altaan tyhjennysuoman
laskupaikan muuttamiseksi alemmaksi siten, että sen yhteyteen oli
mahdollista rakentaa voimalaitos. Muutospäätös koski Peräseinäjoen
kunnan aluetta. Länsi-Suomen vesioikeus antoi 28.9.1987 päätöksen
nro 45/1987/2 koskien muutossuunnitelman vaikutuksia Ilmajoen kunnan ja Seinäjoen kaupungin alueilla. Päätöksellä nro 45/1987/2 muutettiin päätöksen nro 108/1976 A lupaehtoa 10) sekä lisättiin uudet lupaehdot 27) ja 28).
Päätöksen nro 45/2987/2 tarkkailua koskeva voimassa oleva lupamääräys 28), jota Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on viimeksi muuttanut
21.9.2004 antamallaan päätöksellä 72/2004/4, kuuluu seuraavasti:
28) Hakijan on tarkkailtava säännöstelyn vaikutuksia Seinäjoen rapuja kalakantaan Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymällä tavalla.
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LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Hankkeen taustaa
Kyrönjokea on tulvasuojeltu vuonna 1965 valmistuneen vesistötaloussuunnitelman mukaisesti. Vesistön tulvasuojeluun ovat kuuluneet muun
muassa joen pääuoman ja sivujokien perkaukset ja pengerrykset,
pumppaamot, eristysojat, Seinäjoen suuosan oikaisu-uoma (1968–70 ja
1975–82), Liikapuron (1966–68), Pitkämön (1968–71), Kalajärven
(1971–76) ja Kyrkösjärven (1977–83) tekojärvet, sekä näihin liittyvät
täyttö- ja tyhjennysuomat, säännöstelypadot ja voimayhtiöiden rakentamat voimalaitokset. Vesistötaloussuunnitelmaan kuului myös Kyrönjoen yläosan vesistötyö.
Kyrönjoen yläosan vesistötyöhankkeella on suojattu tulvilta huomattava
viljelysalue. Töihin on kuulunut muun muassa Rintalan, Tieksin, Halkosaaren, Iskalan, Mikinnevan ja Kitinojan pengerrysalueiden rakentaminen. Yhteensä Kyrönjoen varteen on rakennettu penkereet 24 km:n
matkalle ja pengerrysalueiden kuivattamiseksi on rakennettu 21 pumppaamoa. Hankkeen hyötyalue on 6309 ha peltoa. Lisäksi penkereillä on
suojattu asuinrakennuksia.
Viimeisimpänä Kyrönjoen yläosan tulvasuojeluun liittyvänä varsinaisena
rakennustyönä valmistui vuonna 2004 Malkakosken padotusjärjestelmä,
jolla joen vedenkorkeus on palautettu padon avulla lähelle luonnontilaista korkeutta usean kymmenen kilometrin matkalla. Kyrönjoen yläosan
järjestelyn valmistumisilmoitus on tehty 17.5.2013.
Kyrönjoen erityissuojelulain (1139/2013) perusteella valtio vastaa kaikkien pengerrysalueiden penkereistä välikaistoineen, eristysojista,
pumppaamoiden etualtaista, pumppaamoista ja niiden käytön valvonnasta. Pengerrysalueiden kunnossapidon hoitamiseksi on perustettu
kuusi järjestely-yhtiötä, joilla on yhteensä 1 400 osakasta. Järjestelyyhtiöt huolehtivat kuivatusojista rakenteineen.
Kalajärven altaan tarkoituksena on varastoida Seinäjoen ja Kihniänjoen
tulvavesiä altaaseen ja helpottaa siten tulvatilannetta Seinäjoen ja Kyrönjoen alavilla viljelysalueilla. Altaan rakentaminen on aloitettu vuonna
1971 ja allas on otettu käyttöön ja juoksutukset aloitettu vuonna 1977.
Kalajärven altaan muodostumista varten on rakennettu maapatoa noin
10 km. Altaan alle jäivät luonnonjärvet Iso-Kalajärvi ja Vähä-Kalajärvi.
Kalajärven allasta varten on rakennettu Kihniänjoesta juoksutusuoma
Seinäjokeen ja Seinäjoesta täyttöuoma altaaseen sekä niihin liittyvät
säännöstelypadot. Altaasta on rakennettu tyhjennysuoma Seinäjokeen
ja juoksutusuoma Kalaluomaan sekä niihin liittyvät padot. Seinäjokeen
laskevaan tyhjennysuomaan on rakennettu voimalaitos.
Hankkeen tarkoitus
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualue hakee Kyrönjoen yläosan järjestelyn vesioikeudellisten päätösten lupaehtojen tarkistamista (asia 1), Kalajärven al-
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taan rakentamisesta ja säännöstelystä annetun vesioikeudellisen päätöksen nro 45/1987/2 tarkkailua koskevan lupaehdon 28) poistamista
(asia 2) sekä lupaa Kyrönjoen yläosan vesistötöistä aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi tehtäviin rapu- ja kalataloudellisiin kunnostuksiin
neljässä koskikohteessa (asia 3) Ilmajoen kunnassa sekä Seinäjoen,
Lapuan ja Kurikan kaupungeissa.
Tehdyt selvitykset
Hankealueen vedenlaatua, kalastoa ja kalataloutta on tarkkailtu lupapäätöksissä asetettujen velvoitteiden mukaisesti. Hakemuksen mukaan
vesistötyöhankkeen vaikutukset vastaavat hankkeen suunnitelmassa
etukäteen arvioituja vaikutuksia. Hakemuksen liitteenä 4 on yhteenvetoraportti Kyrönjoen vesistötöiden velvoitetarkkailutuloksista vuosilta
1996–2017. Lisäksi hakemuksen liitteenä 5 on erillinen selvitys rapu- ja
kalakantojen elinympäristöiksi soveltuvista alueista sekä ehdotus niiden
kunnostussuunnitelmaksi ja liitteenä 6 selvitys Malkakosken yläpuolisen
vesialueen vedenkorkeuden tavoitteellisen vaihteluvälin nostosta ja sen
vaikutuksista.
Yhteenveto velvoitetarkkailutuloksista vuosilta 1996–2017
Tarkkailutulosten mukaan pengerpumppaamojen kautta johdetut kuivatusvedet ovat olleet joka vuosi erittäin happamia. Kuivatusvesien vuosittainen alin pH-taso ei ole muuttunut yli 20-vuotisen tarkkailujakson aikana. Kuivatusvesien kadmium- ja nikkelipitoisuudet ylittävät moninkertaisesti jokivesille asetetut kemiallisen tilan tavoitearvot.
Kyrönjoessa happamuus kasvaa alavirtaan päin. Pahoja happamuusongelmia oli erityisesti vuosina 1996, 1997, 2003 ja 2006. Happamuus
on ollut aiempaa vähäisempää vuoden 2011 jälkeen.
Hankkeen vaikutusalueella Malkakoskella tai Hanhikoskella on havaittu
hyvin suuria kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja typpipitoisuuksia erityisesti
työvuosina 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Vesistötöiden päättymisen jälkeen kiintoaine- tai ravinnepitoisuuksissa ei ole tapahtunut
kehitystä parempaan tai huonompaan. Malkakosken valmistuttua veden
happipitoisuus on laskenut yläpuolisella suvantoalueella kesällä keskimäärin 1 mg/l ja enimmillään noin 2 mg/l, mikä on selvä Malkakosken
rakentamisesta seurannut pitkäaikaisvaikutus. Malkakosken yläpuolisen
suvantoalueen happipitoisuuden lasku vastaa hankkeen suunnitelmassa etukäteen arvioituja vaikutuksia.
Malkakosken yläpuolisen peratun ja pengerretyn alueen jokiluiskat ovat
kasvittuneet vuosien saatossa. Vesikasveista ulpukka on menettänyt
asemansa valtalajina Malkakosken ja Ilmajoen Nikkolan välisellä jokiosuudella. Osa uomassa kasvaneista ulpukoista jäi Malkakosken padotusvaikutuksen takia niin syvälle, etteivät ne selviytyneet.
Malkakosken läheisen peratun jokiosuuden kalanpoikassaalis on ollut
usein niukka ja ahvenvaltainen, mihin vaikuttaa ilmeisesti vesikasvillisuuden vähäisyys. Koeverkkosaaliissa särki, ahven ja lahna ovat olleet
runsaita. Ajoittain suuret verkkopyynnin massamääräiset lahnasaaliit ja
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kappalemääräiset särkisaaliit Malkakosken yläpuolisella suvantoosuudella viittaavat siihen, että nämä lajit ovat hyötyneet vesistötöiden
aiheuttamista muutoksista. Kyrönjoen koskikalaston tila vaihtelee paikoittain yleensä välttävästä tyydyttävään. Kivisimppu on ainoa koskien
koealoilla varmuudella luontaisesti lisääntyvä ympäristömuutoksille
herkkä kalalaji.
Kookas taimen, kirjolohi ja hauki pystyvät nousemaan Malkakosken
kautta ylävirtaan. Taimen ja kirjolohi nousevat tavallisimmin padosta
säätöluukun kautta tai sen yli hyppäämällä, mutta toisinaan ne nousevat
kalatietä pitkin. Hauet nousevat koskipadon harjan kivenlohkareiden väleistä, kun vedenpinta on riittävän korkealla padon yläpuolella.
Nahkiaistoukkakartoituksien perusteella nahkiaisen lisääntyminen on
keskittynyt Hiirikosken padon alapuoliselle jokialueelle ja erityisesti Voitilaan. Kyrönjokeen kudulle nousseiden nahkiaisten kirjanpitopyynnin
saaliit ovat olleet noin 400–8800 yksilöä vuodessa.
Vuonna 1999 Kyrönjoen ravuilla todettiin rapuruttoa. Tämän jälkeen jo
ennestään harvan rapukannan tila romahti, eikä se ole toistaiseksi elpynyt.
Väestörekisteripohjaiseen kalastustiedusteluun vastanneiden ruokakuntien osuus on laskenut 2000-luvulla. Alhainen vastanneiden osuus heikentää tulosten yleistettävyyttä. Valtaosa Kyrönjoen vapaaajankalastuksen saaliista on saatu uistimella tai ongella, kun taas merialueella suuri osa saaliista on tullut verkoilla. Runsaimmat saalislajit sekä merellä että joessa ovat olleet hauki ja ahven. Nahkiaispyytäjien ja
ravustaneiden määrä on ollut niin vähäinen, ettei väestörekisteriin perustuvalla otannalla saa käsitystä pyytäjien määrän tai saaliin kehityksestä.
Kyrönjoen edustan merialueella pyytäneet kaupalliset kalastajat ovat
saaneet vuonna 2016 eniten silakkaa ja kuoretta. Ne olivat runsaimmat
saaliskalat myös vuoden 2000 ja 2003 sekä kuoreen osalta myös vuoden 2006 kyselyjen perusteella. Erityisesti 2000-luvun alussa saalismäärät ovat olleet kuitenkin moninkertaisia vuoden 2016 määriin nähden.
Kalajärven alapuolisen Seinäjoen koskilajistossa kivennuoliainen on
usein valtalaji. Seinäjoen koskikalaston tila on ollut keskimäärin tyydyttävä, mutta se on vaihdellut eri vuosina välttävästä hyvään. Kivisimppu
oli ainoa koskien koealoilla varmuudella luontaisesti lisääntyvä ympäristömuutoksille herkkä kalalaji. Seinäjoen suvantoalueella esiintyy tavallisesti särkeä, ahventa, kiiskeä, salakkaa, haukea, lahnaa ja madetta.
Seinäjoesta saatiin rapua 1990-luvulla kaikilta pyyntipaikoilta. Vielä
2000-luvun alussa vuoteen 2006 saakka rapuja saatiin Kyrkösjärven ja
Kalajärven rakentamisen takia vähävetisiksi jääneistä uomista. Yksikkösaaliin mukaan rapukanta oli suurimmillaan kohtalainen (1–4
kpl/merta/yö, Tulonen ym. 1998). Seinäjoesta ei ole saatu rapuja enää
2010-luvulla. Rapujen häviämisen syyksi on epäilty rapuruttoa, mutta
varmuutta asiasta ei ole.
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Tarkkailussa ei ole havaittu sellaisia ennalta-arvaamattomia korvattavia
vahinkoja tai haittoja, joita ei olisi otettu huomioon annettaessa aiempia
vesioikeudellisia lupapäätöksiä.
Selvitys rapu- ja kalakantojen elinympäristöiksi soveltuvista alueista sekä ehdotus niiden kunnostussuunnitelmaksi
Kyrönjoen yläosan luontaisten virta-alueiden pinta-ala pienentyi vuonna
2003 arviolta noin 0,2 ha vedenpinnan noustua Sitkoskoskella Malkakosken tekokosken käyttöönoton seurauksena noin kaksi metriä. Sitkoskosken häviämisen voidaan katsoa heikentävän Kyrönjoessa lähinnä sellaisten kalalajien elinmahdollisuuksia, joiden elinkierto on sidottu
virta-alueisiin. Tällaisia lajeja, joilla voidaan lisäksi katsoa olevan merkittävää kalataloudellista arvoa, ovat edellä lähinnä lohikalat taimen, lohi ja
siika. Siikaa esiintyy Kyrönjoessa kuitenkin käytännössä ainoastaan joen alaosalla, joten Kyrönjoen yläosan vesistötöiden voidaan katsoa vaikuttaneen lohikaloista merkittävästi lähinnä taimenen ja lohen elinmahdollisuuksiin. Malkakosken yläpuolisen osuuden soveltuvuus myös ravun elinympäristöksi on heikentynyt virtauksen hidastumisen sekä siitä
aiheutuneen sedimentaation lisääntymisen ja happipitoisuuden laskun
seurauksena.
Rapu- ja kalakantojen elinympäristöiksi soveltuvat alueet selvitettiin virta-alueiden maastokartoituksilla Kyrönjoen yläosalta Ylistaron yläpuoliselta osuudelta (alin kartoitettu virta-alue Kirkonkoski) sekä Jalasjoesta
Jalasjoen säännöstelypadon ja Kauhajoesta Kauhajoen säännöstelypadon alapuolisilta osuuksilta.
Selvityksen mukaan Kyrönjoen pääuomassa Ylistaron yläpuolisella
osuudella on kaikkiaan 15, Jalasjoen alaosalla yksi ja Kauhajoen alaosalla kolme virta-aluetta. Kartoitettujen virta-alueiden yhteispinta-ala oli
noin 31 ha. Laajin yksittäinen virta-alue oli Jalasjoen alaosalla sijaitseva
Pitkäkoski. Kartoitettujen virta-alueiden kokonaispinta-alasta arviolta
noin kaksikolmasosaa soveltuu jossain määrin sukukypsien rapujen
elinalueeksi (20,8 ha), vajaat puolet ravun poikasten elinalueeksi (12,9
ha), noin kolmasosa (10,0 ha) lohikalojen poikasalueeksi ja alle prosentti lohikalojen kutualueeksi (0,3 ha). Lohikalojen kutualueeksi soveltuvaa
sorapohjaa oli ainoastaan Pukarankoskella ja Kakkurinkoskella.
Selvityksen mukaan parhaiten kompensaationa tehtävien kunnostustoimien kohteeksi arvioitiin soveltuvan Malkakosken ja Ylistaron välillä
sijaitsevat Korvenvuolle, Rajamäenkoski ja Vietinkoski sekä Kauhajoen
Kakkurinkoski. Näillä alueilla on kunnostussuunnitelmaehdotusten perusteella tarpeen tehdä lähinnä suojapaikkojen lisäystä uomaa kiveämällä, lohikalojen kutualueiden sorastusta, vähävetisten alueiden
vesitystä sekä liiallisen kasvillisuuden ja liettymien poistoa. Lisäksi Kakkurinkoskella padon alapuolelle on tarpeen lisätä kivikynnyksiä siten, että kalojen vaellus onnistuu.
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Selvitys vedenkorkeuden noston vaikutuksista Malkakosken yläpuolella
Malkakosken rakenteet
Kyrönjoen yläosan vesistötyön viimeisenä varsinaisena rakennustyönä
valmistui Malkakosken padotusjärjestelmä vuonna 2004. Sen avulla palautettiin Kyrönjoen vedenkorkeus lähelle luonnontilaista korkeutta noin
38 km matkalla. Malkakosken padon (Kyrönjoen pl 780) vaikutus ulottuu
Koskenkorvan padon alapuolelle saakka (Kyrönjoen pl 1163). LänsiSuomen vesioikeus on 27.4.1995 myöntänyt luvan padon rakentamiselle päätöksellään nro 16-17/1995/2.
Malkakosken padotusjärjestelmä sijaitsee Kyrönjoen paaluvälillä
778+00 … 780+00 ja se käsittää tulvapadon (harjakorkeus N43 +35,7
m), säätöpadon (harjakorkeus N43 +35,3 – 35,6 m), koskipadon (harjakorkeus noin N43 +35,5 m) ja varajuoksutusaukon sekä näiden alapuolisen koskiuoman.
Malkakosken rakentaminen näkyy selkeimmin alivirtaamien ja alivedenkorkeuksien nousuna sekä Nikkolan että Hanhikosken havaintoasemilla. Vedenkorkeuksien tunnusluvut Nikkolan (4200300, 19.3.1989 alkaen) ja Hanhikosken (4200600, 1.5.1951 alkaen) havaintoasemilla ovat
olleet seuraavat:
Nikkola
HW
MHW
MW
MNW
NW

N43 +40,38 m
N43 +38,90 m
N43 +35,23 m
N43 +34,34 m
N43 +32,81 m

Hanhikoski
HW
MHW
MW
MNW
NW

N43 +36,52 m
N43 +35,36 m
N43 +32,68 m
N43 +31,76 m
N43 +31,53 m

Malkakosken valmistumisen jälkeen (v. 2005 alkaen) vedenkorkeudet
ovat muuttuneet seuraavasti (lisäksi Malkakoski 4200570, 29.10.2009
alkaen):
Nikkola
HW
MHW
MW
MNW
NW

N43 +40,38 m
N43 +38,90 m
N43 +35,88 m
N43 +35,35 m
N43 +35,08 m

Malkakoski
HW
MHW
MW
MNW
NW

N43 +39,25 m
N43 +37,17 m
N43 +35,69 m
N43 +35,29 m
N43 +34,45 m

Hanhikoski
HW
MHW
MW
MNW
NW

N43 +36,42 m
N43 +35,49 m
N43 +32,72 m
N43 +31,79 m
N43 +31,70 m

Ali- ja keskialivirtaamatilanteissa Kyrönjoen vedenkorkeus Nikkolassa
on noin 5 cm ylempänä kuin välittömästi Malkakosken yläpuolella. Ero
kasvaa virtaaman kasvaessa siten, että keskivirtaamatilanteessa se on
noin 15 cm.
Vedenkorkeuden tavoitteellisen vaihteluvälin muutos ja sen tavoitteet
Malkakosken padotusjärjestelmästä saadun käyttökokemuksen perusteella hakija hakee tavoitteellisen vedenkorkeuden vaihteluvälin (voi-
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massa oleva lupa N43+35,20 – 35,50 m) ylärajan nostamista 15 cm tasolle N43+35,65 m. Muutoksen pääasiallinen tavoite on vedenkorkeuksien vaihtelun vähentäminen sekä Malkakosken ylä- että alapuolisella
jokiosuudella.
Malkakosken yläpuolista vedenpintaa tasolla N43+35,20 – 35,70 m säädetään säätöpadon luukun sulkumekanismin avulla. Nykytilanteessa
(vaihteluväli N43 +35,20 – 35,50 m) vesi kulkee enimmäkseen Malkakosken säätöpadon kautta, minkä seurauksena vesi virtaa Malkakosken
ohi pulssittaisesti. Nostamalla yläpuolista vedenpintaa lähemmäksi esitettyä ylärajaa N43+35,65 m, saadaan virtausta ohjattua enemmän koskipatoon, jonka harjakorkeus on noin N43+35,5 m. Virtaaman lisääntyessä yli keskivirtaaman säätöpato ja koskipato jäävät kokonaan veden
alle ja vettä alkaa purkaantua myös pitkän tulvapadon harjan (N43 +35,7
m) yli.
Vedenkorkeuden vaihteluvälin muutoksen vaikutukset
Tavoitteellisen vedenkorkeuden ylärajan 15 cm:n noston vaikutus näkyy
keskivirtaamaa pienemmissä tilanteissa Ilmajoen Koskenkorvan padon
alapuolelle (Kyrönjoen pl 1163+00) saakka. Nosto vähentää hieman
Malkakosken ylä- ja alapuolisen alueen (eli vaimentaa lyhytaikaissäännöstelyn vaikutusta) vedenkorkeuden vaihtelua, millä on myönteinen
vaikutus virkistyskäyttöön. Noston vaikutukset ovat havaittavissa selvimmin alivirtaamilla (<4 m3/s) ja vähenevät virtaaman kasvaessa. Malkakosken (säätöpato ja koskipato) purkautumiskäyrän mukaan keskivirtaamaa 35 m3/s suuremmilla virtaamilla vedenkorkeudet nousevat niin
korkealle, että vesi alkaa virrata myös tulvapadon yli.
Tavoitteellisen vedenkorkeuden ylärajan 15 cm:n nostosta ei arvioida
aiheutuvan vettymishaittaa. Noston vaikutus on havaittavissa vain keskivirtaamia pienemmillä virtaamilla. Nykyisen padottamisen eli Malkakosken rakentamisen yhteydessä on vettymishaittoja korvattu viljelys- ja
tonttimailla korkeuteen N43 +37,00 m saakka, jolloin tavoitteellisen vedenkorkeuden ylärajaan (N43 +35,65 m) jää kuivatussyvyyttä vielä 1,35
m.
Vedenpinnan nousun ja vedenkorkeusvaihtelujen vähenemisen myötä
hankkeella arvioidaan olevan positiivinen vaikutus rantojen vakavuuteen
ja eroosioalttiuteen sekä kalatalouteen. Myös kalannousun Malkakosken yläpuolelle katsotaan helpottuvan, sillä haukien on havaittu nousevan koskipadon kivien välistä. Vedenpinnan nousu hidastaa Malkakosken yläpuolisen vesialueen kasvillisuuden kehittymistä, mutta vaikutus
jäänee kokonaisuuden kannalta vähäiseksi. Vedenpinnan nousun voidaan katsoa parantavan myös vesimaisemaa.
Tavoitteellisen vedenkorkeuden nostaminen ei vaikuta vesivoimaan eikä vedenhankintaan.
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ASIA 1
Kyrönjoen yläosan järjestelyn vesioikeudellisten päätösten lupaehtojen tarkistaminen, Ilmajoki, Seinäjoki ja Lapua
Hakija hakee muutosta Länsi-Suomen vesioikeuden 27.4.1995 antamien päätösten nrot 16-17/1995/2 lupaehtoihin 2b), 2c), 26) ja 37) sekä
Länsi-Suomen vesioikeuden 4.4.1984 antaman päätöksen nro 4/1984/D
lupaehtoon 39). Voimassa olevat päätösten nro 16-17/1995/2 lupaehdot
26) ja 37) sekä päätöksen nro 4/1984/D lupaehto 39) on annettu Vaasan hallinto-oikeuden 22.9.2010 antamalla päätöksellä nro 10/0246/1.
Nikkolan tavoitteellisen vedenkorkeuden vaihteluvälin muutos
Hakija hakee päätöksen nrot 16-17/1995/2 Kyrönjoen vedenkorkeuksia
koskevaa lupaehtoa 2b) muutettavaksi seuraavasti:
Voimassa oleva lupaehto 2b)
Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen yläpuolella
tapahtuvien säännöstelyjen vaikutuksia Kyrönjoen
vedenkorkeuksiin ja virtaamiin ja käytettävä Malkakosken säätöpatoa lyhytaikaisten vedenkorkeus- ja
virtaamavaihteluiden tasaamiseen siten, että vedenkorkeusvaihtelut Malkakosken ylä- ja alapuolisessa
jokiuomassa pysyvät mahdollisimman pieninä ja
ettei vähimmäisvirtaamaa 4 m3/s Ylistaron alapuolella tarpeettomasti aliteta. Vedenkorkeuden tavoitteellinen vaihteluväli Nikkolan asteikolla (Kyrönjoen
paalu 1052+20) on N43+35,20–35,50 m. Vedenjuoksutus säätöpadolla on suoritettava siten, että
vedenkorkeus Malkakosken yläpuolella ei alita korkeutta N43 +34,80 m.

Ehdotus uudeksi lupaehdoksi 2b)
(muutokset esitetty tummennettuna)
Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen yläpuolella
tapahtuvien säännöstelyjen vaikutuksia Kyrönjoen
vedenkorkeuksiin ja virtaamiin ja käytettävä Malkakosken säätöpatoa lyhytaikaisten vedenkorkeus- ja
virtaamavaihteluiden tasaamiseen siten, että vedenkorkeusvaihtelut Malkakosken ylä- ja alapuolisessa
jokiuomassa pysyvät mahdollisimman pieninä ja
ettei vähimmäisvirtaamaa 4 m3/s Ylistaron alapuolella tarpeettomasti aliteta. Vedenkorkeuden tavoitteellinen vaihteluväli Nikkolan asteikolla (Kyrönjoen paalu 1052+20) on N43+35,20–35,65 m. Vedenjuoksutus säätöpadolla on suoritettava siten,
että vedenkorkeus Malkakosken yläpuolella ei alita
korkeutta N43 +34,80 m.

Vedenkorkeus N43+34,80 m saadaan alittaa poikkeuksellisissa alivirtaamatilanteissa ja silloin, kun se
on tarpeen suunnitelman mukaisten rakenteiden
kunnossapitoa tai korjausta varten. Alitettaessa
mainittu alaraja on erityisesti otettava huomioon
penkereiden vakavuus. Varajuoksutusaukkoa voidaan tarvittaessa käyttää veden juoksuttamiseen.

Vedenkorkeus N43+34,80 m saadaan alittaa poikkeuksellisissa alivirtaamatilanteissa ja silloin, kun se
on tarpeen suunnitelman mukaisten rakenteiden
kunnossapitoa tai korjausta varten. Alitettaessa
mainittu alaraja on erityisesti otettava huomioon
penkereiden vakavuus. Varajuoksutusaukkoa voidaan tarvittaessa käyttää veden juoksuttamiseen.

Lisäksi vettä on juoksutettava pienkalojen varareitin
kautta vähintään 0,2 m3/s lukuunottamatta padon,
penkereiden ja kalatien korjaukseen ja hoitoon liittyviä poikkeustilanteita, jolloin vedenkorkeus on alle
N43+34,80 m.

Lisäksi vettä on juoksutettava pienkalojen varareitin
kautta vähintään 0,2 m3/s lukuunottamatta padon,
penkereiden ja kalatien korjaukseen ja hoitoon liittyviä poikkeustilanteita, jolloin vedenkorkeus on alle
N43+34,80 m.

Hakemuksen mukaan tavoitteellisen vedenkorkeuden ylärajan nosto
15 cm:llä vähentää Malkakosken alapuolisen alueen vedenkorkeuden
vaihtelua, millä on myönteinen vaikutus virkistyskäyttöön. Nykytilanteessa vesi kulkee enimmäkseen Malkakosken säätöpadon kautta,
minkä seurauksena vesi virtaa Malkakosken ohi pulssittaisesti. Nostamalla vedenpintaa 15 cm vesi kulkee pääasiassa Malkakosken koskipadon kautta. Vedenpinnan nostosta ei arvioida aiheutuvan vettymishaittaa. Vedenpinnan nosto helpottaa kalannousua Malkakosken yläpuolelle, sillä haukien on havaittu nousevan koskipadon kivien välistä.
Vedenpinnan nosto hidastaa Malkakosken yläpuolisen vesialueen kas-
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villisuuden kehittymistä, mutta vaikutus jäänee kokonaisuuden kannalta
vähäiseksi.
Vedenkorkeusasteikkoja koskeva muutos
Hakija hakee päätöksen nrot 16-17/1995/2 Kyrönjoen vedenkorkeuksia
koskevaa lupaehtoa 2c) muutettavaksi seuraavasti:
Voimassa oleva lupaehto 2c)
Luvan saajan on havaittava päivittäin Kyrönjoen
vedenkorkeudet Hanhikoskella ja Nikkolassa sinne
asennetuilta rekisteröiviltä mittauslaitteilta. Asteikot
on varustettava senttimetrijaotuksella. Hanhikosken
asteikkoon on merkittävä asteikkolukema 480 cm ja
Nikkolan
asteikkoon
korkeudet
N43+35,20,
N43+35,50 ja N43+40,00 m.

Ehdotus uudeksi lupaehdoksi 2c)
(muutokset esitetty tummennettuna)
Luvan saajan on seurattava päivittäin Kyrönjoen
vedenkorkeuksia Hanhikoskella ja Nikkolassa automaattisilla mittauslaitteilla. Lisäksi Hanhikoskella ja Nikkolassa tulee olla mitta-asteikot senttimetrijaotuksella. Hanhikosken asteikkoon on merkittävä
asteikkolukema 480 cm ja Nikkolan asteikkoon
korkeudet N43+39,00 ja N43+40,00 m.

Koskenkorvan kosken alapuolella olevaa asteikkoa (toinen kpl poistetaan)
on havaittava niin kauan, että mittauksilla voidaan
osoittaa, millainen vaikutus Malkakosken padotuksella on koskessa olleiden voimalaitosten alaveden
korkeuksiin, kuitenkin enintään viisi vuotta Malkakosken käyttöönotosta.
Vedenkorkeushavainnoista on pidettävä kirjaa, joka
on säilytettävä Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa. Tiedot on esitettävä vaadittaessa niille, joiden
etua tai oikeutta asia saattaa koskea.

Vedenkorkeushavainnot tallennetaan ja ne siirretään kansalaisten nähtäville verkkopalveluun.
Tiedot on esitettävä vaadittaessa niille, joiden etua
tai oikeutta asia saattaa koskea.

Hakemuksen mukaan Nikkolan nykyinen asteikko on maatuessa eikä
sillassa ole muuta mahdollista kiinnityspaikkaa. Maatukeen on mahdollista merkitä korkeudet vain N43+39,00 alkaen, joka kuitenkin on riittävä
taso lupamääräyksessä 2a) mainittujen tavoitteellisten ylimpien tulvakorkeuksien seuraamiseksi.
Kyrönjoen yläosan vesistötöiden tarkkailuun liittyvä muutos
Hakija hakee päätöksen nrot 16-17/1995/2 Kyrönjoen yläosan vesistötöihin liittyvää tarkkailua koskevaa lupaehtoa 26), jota Vaasan hallintooikeus on viimeksi muuttanut päätöksellään nro 10/0246/1, muutettavaksi seuraavasti:
Voimassa oleva lupaehto 26)
Luvan saajan on tarkkailtava yrityksen vaikutuksia
Kyrönjoen ja sen alapuolisen merialueen kala-, rapu- ja nahkiaiskantoihin sekä kalastukseen ja kalannousuun Malkakoskessa Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousyksikön
hyväksymällä tavalla. Ohjelman mukaista tarkkailua
on jatkettava, kunnes hankkeen vaikutusten on todettu vakiintuneen.

Ehdotus uudeksi lupaehdoksi 26)
(muutokset esitetty tummennettuna)
Luvan saajan on tarkkailtava yrityksen vaikutuksia
Kyrönjoen ja sen alapuolisen merialueen kala-, rapu- ja nahkiaiskantoihin sekä kalastukseen (poistettu maininta kalannousun tarkkailusta Malkakoskessa) kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla. Tarkkailusuunnitelman mukaista tarkkailua on
jatkettava, kunnes hankkeen vaikutusten on todettu
vakiintuneen.

Kalataloustarkkailun tulokset on toimitettava tarkkai- Kalataloustarkkailun tulokset on toimitettava tarkkailuohjelman mukaisesti lupaehdossa 25 sanotuille lusuunnitelman mukaisesti lupaehdossa 25 sanotuilviranomaisille.
le viranomaisille.
Mikäli tarkkailussa todetaan hankkeen aiheuttaneen
sellaista kalataloudellista vahinkoa tai haittaa, jota ei
ole poistettu tai korvattu, luvan saajan on pyrittävä
poistamaan vahinko ja haitta sekä korvattava

Mikäli tarkkailussa todetaan hankkeen aiheuttaneen
sellaista kalataloudellista vahinkoa tai haittaa, jota ei
ole poistettu tai korvattu, luvan saajan on pyrittävä
poistamaan vahinko ja haitta sekä korvattava

13 (40)

edunmenetykset.

edunmenetykset.

Jos kalataloustarkkailun ohjelmasta, toimenpiteistä Jos kalataloustarkkailusta, toimenpiteistä tai kortai korvauksista ei päästä yksimielisyyteen, luvan vauksista ei päästä yksimielisyyteen, luvan saajan
saajan on saatettava asia aluehallintoviraston rat- on saatettava asia lupaviranomaisen ratkaistavaksi.
kaistavaksi.

Hakemuksen liitteenä 4 toimitetussa yhteenvetoraportissa Kyrönjoen
vesistötöiden velvoitetarkkailutuloksista vuosilta 1996–2017 on esitetty
Malkakosken kalatien toimivuuden selvittämiseksi tehtyjä telemetriatutkimuksia vuosina 2004–2006 ja 2012.
Tutkimuksissa olivat mukana vuonna 2004 hauki, kuha, taimen ja kirjolohi, vuonna 2005 hauki ja vaellussiika, vuonna 2006 taimen ja kirjolohi
ja vuonna 2012 hauki ja kuha. Kalojen vatsaonteloon sijoitettiin radiometrilähetin, jonka jälkeen kalat vapautettiin Malkakoskeen tai sen alapuolelle. Vapautetut hauet olivat massaltaan 0,9–3,2 kg, kuhat 0,5–1,1
kg, vaellussiiat 0,6–1,0 kg, taimenet 0,9–1,6 kg ja kirjolohet 0,9–1,3 kg.
Toteutettujen telemetriatutkimusten perusteella kookas taimen, kirjolohi
ja hauki pystyvät nousemaan Malkakosken kautta ylävirtaan. Taimen ja
kirjolohi nousivat tavallisimmin padosta säätöluukun kautta tai sen yli
hyppäämällä ja toisinaan Denil-uomaa pitkin. Hauet nousivat koskipadon harjan kivenlohkareiden väleistä, kun vedenpinta oli riittävän korkealla padon yläpuolella. Denil-uomaa pitkin haukea ei havaittu nousevan.
Vaellussiika ei noussut tekokosken kautta ylävirtaan, joka johtuu ilmeisesti siitä, että vaellussiian nykyinen lisääntymisalue on yli 60 km Malkakoskelta alavirtaan. Vapauttamisen jälkeen kaikki siiat suuntasivat
nopeasti alavirtaan. Kuhat eivät nousseet tekokosken kautta ylävirtaan,
vaan ne joko pysyivät Malkakosken alaosalla tai siirtyivät alavirtaan.
Kuha oli telemetriaseurantojen heikoin uimari. Malkakosken yläosan
kynnykset ja veden virtaama olivat mahdollisesti liian suuria kuhille.
Hakemuksen mukaan kalannousun lisäselvityksiin Malkakoskessa ei
ole tarvetta.
Kyrönjoen yläosan vesistötyön ja Rintalan pengerrysalueen lupaehtojen määräaikaisesta tarkistamisesta luopuminen
Hakija hakee päätöksen nrot 16-17/1995/2 Kyrönjoen yläosan vesistötöihin liittyvää tarkkailua koskevaa lupaehtoa 37) sekä päätöksen nro
4/1984D Rintalan pengerrysalueen tarkkailua koskevaa lupaehtoa 39),
joita Vaasan hallinto-oikeus on viimeksi muuttanut päätöksellään nro
10/0246/1, muutettavaksi seuraavasti:
Voimassa oleva päätöksen nrot 16-17/1995/2
lupaehto 37) ja päätöksen nro 4/1984D lupaehto
39)
Luvan saajan on 31.10.2018 mennessä tehtävä
aluehallintovirastolle hakemus lupaehtojen tarkistamiseksi. Hakemukseen on liitettävä tarkkailutuloksiin
perustuva selvitys yrityksen vaikutuksista, ehdotus
tarvittavista lupaehtojen muutoksista sekä esitys
mahdollisten vahinkojen ja haittojen korvaamisesta
sekä selvitys rapu- ja kalakantojen elinympäristöiksi
soveltuvista alueista ja ehdotus niiden kunnostussuunnitelmaksi.

Ehdotus uusiksi lupaehdoiksi 37) ja 39)
(muutokset esitetty tummennettuna)
Luvan saajan on tarvittaessa tehtävä hakemus
lupaehtojen muuttamiseksi.
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Jos hakemusta ei ole tehty määräajassa, aluehallintovirasto voi valvontaviranomaisen taikka vahinkoa
tai haittaa kärsivän hakemuksesta määrätä, että
lupa raukeaa.

Hakemuksen mukaan lupaehtojen tarkistamisen ajankohtaa ei ole tarpeen päättää ennalta, vaan tarkistus voidaan tehdä tarvittaessa. Vesistötyön vaikutukset vastaavat pääosin hankkeen suunnitelmassa etukäteen arvioituja vaikutuksia. Tarkkailussa ei ole havaittu sellaisia ennaltaarvaamattomia korvattavia vahinkoja tai haittoja, joita ei olisi otettu
huomioon annettaessa aiempia vesioikeudellisia lupapäätöksiä. Vaasan
hallinto-oikeuden määräämä selvitys rapu- ja kalakantojen elinympäristöiksi soveltuvista alueista ja ehdotus niiden kunnostussuunnitelmaksi
on toimitettu aluehallintovirastoon hakemuksen liitteenä 5. Hakijan käsityksen mukaan esitettyjen kohteiden kunnostus korvaa aiemmin korvaamattomat vahingot ja haitat.
ASIA 2
Kalajärven altaan rakentamisesta ja säännöstelystä annetun vesioikeudellisen
päätöksen lupaehdon kumoaminen, Seinäjoki ja Ilmajoki
Hakija hakee Kalajärven altaan rakentamiseen ja säännöstelyyn liittyvää Seinäjoen rapu- ja kalakantaan kohdistuvaa tarkkailua koskevaa
lupamääräystä 28) poistettavaksi. Lupamääräys on annettu LänsiSuomen vesioikeuden 28.9.1987 antamassa päätöksessä nro
45/1987/2 ja sitä on viimeksi muutettu Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 21.9.2004 antamalla päätöksellä nro 72/2004/4. Voimassa olevan päätöksen nro 45/1987/2 lupaehdon 28) mukaisesti hakijan on tarkkailtava säännöstelyn vaikutuksia Seinäjoen rapu- ja kalakantaan Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymällä tavalla.
Kalajärven juoksutusten aloittamisesta on kulunut 40 vuotta. Säännöstelyn vaikutukset ovat vakiintuneet, eikä kalastossa ole nähtävissä muutosta parempaan tai huonompaan viimeisten 20 vuoden aikana. Seinäjoen koskialueiden kalastoon kuuluu samoja lajeja niin Kalajärven alakuin yläpuolella. Kivisimppu on ollut 2000-luvulla ainoa Kalajärven yläja alapuolisten Seinäjoen koskien koealoilla varmuudella luontaisesti lisääntyvä ympäristömuutoksille herkkä kalalaji. Seinäjoen rapukanta
vaikuttaa hävinneen kokonaan noin kymmenen vuotta sitten myös Kalajärven yläpuolelta todennäköisesti rapuruton seurauksena.
Hakemuksen liitteenä 4 toimitetussa yhteenvetoraportissa Kyrönjoen
vesistötöiden velvoitetarkkailutuloksista vuosilta 1996–2017 on esitetty
Seinäjoen rapu- ja kalakantoihin kohdistuneen tarkkailun tuloksia.
ASIA 3
Kyrönjoen yläosan vesistötöistä aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen kalaja raputaloudellisilla kunnostuksilla, Kurikka ja Seinäjoki
Hakija hakee vesilain mukaista lupaa Kurikassa Kauhajoen alaosalla sijaitsevan Kakkurinkosken sekä Seinäjoella Kyrönjoen pääuomassa sijaitsevien Rajamäenkosken, Korvenvuolteen ja Vietinkosken kala- ja raputaloudellisiin kunnostuksiin. Hakija esittää, että kunnostukset tehdään
Kyrönjoen yläosan vesistöiden haitallisten kalataloudellisten vaikutusten
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korvaamiseksi Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 4/1984D lupaehdossa 39) ja päätöksen nro 16–17/1995/2 lupaehdossa 37) esitetyn mukaisesti, joita Vaasan hallinto-oikeus on viimeksi muuttanut päätöksessään nro 10/0246/1.
Hakemuksen liitteenä 5 on selvitys Kyrönjoen rapu- ja kalakantojen
elinympäristöksi Kyrönjoen yläosalla soveltuvista virta-alueista ja ehdotus neljän koskikohteen kunnostussuunnitelmaksi. Kunnostettavissa
kohteissa tehdään kaloille suojapaikkoja kiveämällä uomaa sekä tekemällä suojamonttuja, lohikalojen kutualueiden sorastusta, vähävetisten
alueiden vesitystä sekä liiallisen kasvillisuuden ja liettymien poistoa.
Kakkurinkoskella tehdään lisäksi kivikynnyksiä olemassa olevan vanhan
saha- ja myllypadon alapuolelle vesieliöiden vaelluksen onnistumiseksi.
Kunnostussuunnitelmassa on esitetty kunnostusten päälinjat. Yksityiskohdat päätetään kunnostustoimenpiteiden toteuttamisen aikana parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaan saamiseksi. Asiantunteva kunnostustöiden ohjaus on onnistuneen lopputuloksen ehdoton edellytys.
Kunnostustoimenpiteiden seurauksena saadaan aikaan seuraavassa
taulukossa esitetyt muutokset kunnostettavien kohteiden rapu- ja lohikalahabitaateissa:
Virta-alue

Kakkurinkoski
Rajamäenkoski
Korvenvuolle
Vietinkoski

Kokonaispintaala (ha)

Kunnostettava
habitaatti (ha)

2,00
0,20
2,49
0,47

1,3
0,1
1,7
0,2

Uusi
habitaatti
(ha)
0,2
0,2
0,1
0,6

Muutokset
yhteensä
(ha)
1,5
0,4
1,8
0,8

Kunnostukset tehdään sulan maan ja alhaisen virtaaman aikana, eli
käytännössä kevät- ja syystulvien välissä. Kunnostusten lopputulos tarkastetaan ja tarvittaessa viimeistellään heti töiden jälkeen. Lisäksi kunnostuksia seuraavan vuoden kesänä kunnostuskohteet käydään läpi ja
tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet. Kunnostukset pyritään tekemään ylävirrasta alavirtaan edeten, jolloin vältytään jo kunnostettujen
alueiden liettymiseltä.
Kunnostustoimenpiteillä parannetaan lähinnä ravun ja lohikalojen elinolosuhteita Kyrönjoen vesistössä. Toimenpiteillä mahdollistetaan vesieliöiden vapaa liikkuminen eri elinympäristöjen, kuten kutu-, syönnösja talvehtimisalueiden välillä, jolloin edellytykset varsinkin lohikantojen
vahvistumiselle parantuvat. Vahvempi kanta kestää paremmin mahdolliset häiriötekijät, kuten valuma-alueelta tulevat kuormituspiikit. Kunnostustoimenpiteet aiheuttavat veden samentumista ja voivat karkottaa kaloja kunnostettavilta alueilta. Lisäksi ne vähentävät pohjaeläinten määrää ja virtavesieliöstölle tärkeää vesisammalta. Hakemuksen mukaan
haitalliset vaikutukset ovat kuitenkin suhteellisen lyhytaikaiset.
Kunnostustoimenpiteet kohdistetaan uoman alueelle eikä maa-alueita
muuteta vesialueiksi. Kohteiden kunnostaminen ei sanottavasti muuta
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niiden yläpuolisten alueiden vedenkorkeuksia ja kunnostuskohteissakin
veden pinnan korkeudet pysyvät jokseenkin samalla tasolla kuin ennen
kunnostuksia. Kunnostukset eivät vaikuta maan kuivatukseen tai aiheuta vettymishaittoja tai tulvan vaaraa. Kunnostustoimenpiteillä ei myöskään oleva vaikutusta ylivirtaamien aikaisiin vedenkorkeuksiin. Kunnostuskohteilla ei ole luonnonsuojelukohteita tai suojeltuja kulttuurikohteita,
joihin kunnostustoimenpiteillä voisi olla haitallista vaikutusta.
Hakemuksen liitteenä on kunnostuskohteiden kiinteistönomistajien antamat suostumukset kunnostuksiin sekä kulkuyhteyksiin työalueille. Hakemus sisältää ehdotukset kunnostuksen lupaehdoiksi, rapujen istuttamiseksi kunnostettaviin kohteisiin sekä tarkkailusuunnitelmaksi.
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Ilmajoen, Mustasaaren, Isonkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Seinäjoen, Lapuan, Kurikan ja
Vaasan kaupungeissa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja
mielipiteiden
esittämiseen
hakemuksen
johdosta
viimeistään
11.10.2019. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille. Kuulutuksesta on julkaistu ilmoitus sanomalehti Ilkassa.
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja
ympäristökeskuksen vesilain valvontaviranomaiselta, Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Ilmajoen, Mustasaaren, Isonkyrön ja Vöyrin kunnilta sekä Seinäjoen, Lapuan, Kurikan ja Vaasan kaupungeilta ja näiden ympäristönsuojeluviranomaisilta.
LAUSUNNOT
1) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
vesilain valvontaviranomainen on lausunnossaan todennut, että
hakemukselle voidaan myöntää lupa seuraavat asiat huomioiden:
Asia 1, Kyrönjoen yläosan järjestelyn vesioikeudellisten päätösten lupaehtojen tarkistaminen
Nikkolan tavoitteellisen vedenkorkeuden vaihteluvälin muutos
Vedenkorkeuden tavoitteellisen vaihteluvälin muutos hakijan esityksen mukaisesti on perusteltu. Vaikka vaihteluväli kasvaa, lupamääräyksen muutos vähentää vedenkorkeuden vaihtelua ja Malkakosken padon toimintaa. Muutoksesta ei ennakoida koituvan edunmenetystä yksityisille eikä yleiselle edulle.
Vedenkorkeusasteikkoja koskeva muutos
Vedenkorkeusasteikkoja koskevaan lupaehtoon voidaan tehdä muutos hakijan esityksen mukaisesti, mikäli nykyisessäkään asteikossa
ei ole ollut merkittynä voimassa olevan lupamääräyksen mukaisia
korkeuksia. Muutoksella tehtäisiin nykyinen käytäntö luvan mu-
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kaiseksi. Vedenkorkeustietojen saatavuus on lisäksi parantunut ja
asianosaiset voivat tarvittaessa seurata Nikkolan vedenkorkeuksia
verkkopalvelun kautta.
Rintalan pengerrysalueen ja Kyrönjoen yläosan vesistötyön lupaehtojen määräaikaisesta tarkistamisesta luopuminen
Lupa- ja valvontakokoonpano pitää lupaehtojen määräaikaista tarkistamista hyvänä menettelynä, mutta katsoo, että kyseinen vesistöjärjestely on toiminut niin pitkään, että sen vaikutukset ovat vakiintuneet ja määräaikaisesta tarkistamisesta voidaan luopua.
Hakijan esitystä lupamääräykseksi 39) tulee täydentää niin, että luvanhaltijan tulee toimittaa 5 vuoden välein valvontaviranomaiselle
yhteenveto hankkeeseen liittyvistä tarkkailutuloksista. Sen tulee sisältää luvanhaltijan arvio tapahtuneista muutoksista ja mahdollisuudesta vähentää hankkeen kielteisiä seurauksia sekä tarpeesta tehdä
muutoksia lupaehtoihin.
Kyrönjoen yläosan vesistötöiden tarkkailuun liittyvä muutos
Vesilain valvontaviranomainen yhtyy hakijan perusteluihin siitä, että
kalannousun lisäselvityksille Malkakosken padolla ei ole tarvetta.
Asia 2, Kalajärven altaan rakentamisesta ja säännöstelystä annetun vesioikeudellisen päätöksen lupaehdon kumoaminen
Vesilain valvontaviranomaisen käsityksen mukaan säännöstelyä on
toteutettu niin kauan, että sen vaikutukset ovat vakiintuneet. Asiassa
tulee kuitenkin huomioida kalatalousviranomaisen näkemys. Mahdollisten vaikutusten seuranta katsotaan sisältyvän Kyrönjoella valtion vesistötöiden tarkkailuun.
Asia 3, Kyrönjoen yläosan vesistötöistä aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen kala- ja raputaloudellisilla kunnostuksilla
Kala- ja raputaloudellisiin kunnostuksiin voidaan myöntää lupa hakijan esittämien lupaehtojen mukaisesti.
Vedenlaadun pitkäaikaisvaikutusten tarkkailussa on tarkoitus hyödyntää valtion vesistötöiden vedenlaatutarkkailun ja yhteistarkkailun
tuloksia. Nykyinen yhteistarkkailuohjelma ulottuu vuoteen 2021. Hakemuksen perusteella kala- ja raputaloudellisiin kunnostusten toteutuksiin on varauduttu 4–8 vuotta luvan voimaantulon jälkeen, joten
lupapäätöksessä pitää varmistaa, että pitkäaikaisvaikutusten seurantaa toteutetaan ainakin yhteistarkkailun tasolla viisi vuotta hankkeen päätyttyä.
2) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
Kalatalouspalvelut on lausunnossaan todennut pitävänsä kalan
nousun mahdollistamista erittäin tärkeänä. Lupaehto voidaan muuttaa siten, että kalan nousua Malkakoskessa ei tarvitse tarkkailla jatkossa, koska tulosten perusteella kalan nousu on mahdollista ja vaikutukset ovat vakiintuneet.
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Kalatalouspalvelut katsoo, että jos tavoitteellista vedenkorkeutta
nostetaan, on sillä todennäköisesti positiivisia vaikutuksia kalan
nousuun Malkakoskessa. Lupaehto voidaan muuttaa siten, että vedenkorkeuden tavoitteellista vaihteluväliä voidaan paaluvälillä
1052+20 nostaa.
Kalajärven rakentaminen on aloitettu 1971 ja juoksutukset 1977.
Tarkkailutulosten perusteella kalastossa ei ole tapahtunut muutoksia
viimeisen 20 vuoden aikana. Toiminnan vaikutukset ovat vakiintuneet eikä tehdyissä selvityksissä ei ole viimeisen 20 vuoden aikana
voitu osoittaa vahinkoa tai haittaa kalataloudelle. Kalajärven altaan
vaikutusten tarkkaileminen voidaan lopettaa.
Kalatalouspalvelut katsoo, että Kurikan kaupungin alueella sijaitsevan Kakkurinkosken ja Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevien
Korvenvuolteen, Rajamäenkosken ja Vietinkosken kunnostaminen
korvaa toiminnan aiheuttamia vahinkoja ja lupa kunnostamiseksi
voidaan myöntää. Ennen rapuistutuksia tulee selvittää rapuruttotilanne istutuskohteissa.
3) Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta on lausunnossaan todennut, että Kyrönjoki ja erityisesti Isokyrö on riskialtista aluetta jääpadoille. Jääpatojen syntyyn vaikuttavat monet asiat, joita ovat esimerkiksi liikkeelle lähtevien jäälauttojen paksuus, vedenkorkeus ja
virtaama. Jään paksuuteen on havaittu olevan vaikutusta kasvatetuilla juoksutusmäärillä kovien pakkasten aikaan. Lisääntyvän vesimäärän vuoksi jääkansi nousee keskivaiheilta ja erityisesti reunavyöhykkeelle virtaa vettä, joka jäätyessään kasvattaa jääpeitettä.
Tämä lisääntynyt kausittainen juoksutus ja jääkannen korkeuden
vaihtelu voi olla seurausta esimerkiksi voimalaitosten tarpeista tuottaa energiaa kulutuksen kasvaessa.
Kyrönjoen rantoihin kohdistuu myös syöpymää ja sen väitetään kiihtyneen lähivuosikymmeninä. Jääkerroksen irrotessa rantaheinikosta
useita kertoja vedenkorkeuden vaihdellessa ja paksuksi kasvaneen
reunajään lopulta irrotessa kevättulvan aikana, vesirajan kasvustoa
tuhoutuu ja irtoaa mahdollistaen rantojen tehokasta syöpymää.
Ympäristölautakunta edellyttää myös, että vedenkorkeuden vaihteluvälin kasvattamisella ei saa olla edellä mainittua jääpeitteen paksuutta lisäävää vaikutusta. Lisäksi ympäristölautakunta edellyttää,
että mikäli vaihteluväliä kasvatetaan, se ei saa edesauttaa rantatöyräiden syöpymisen lisääntymistä.
4) Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on lausunnossaan todennut seuraavaa:
Asia 1, Kyrönjoen yläosan järjestelyn vesioikeudellisten päätösten lupaehtojen tarkistaminen
Tavoiteltu vedenkorkeus vaikuttaa virkistyskäyttöön myönteisesti ja
helpottaa kalannousua. Vedenkorkeustiedot verkkopalvelussa ja
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kansalaisten nähtävillä on toimiva ratkaisu. Lupaehtoja voidaan tarkistaa tarvittaessa ja korvata tässä päivämääriin sidotut tarkistamiset.
Asia 2, Kalajärven altaan rakentamisesta ja säännöstelystä annetun vesioikeudellisen päätöksen lupaehdon kumoaminen
Kalajärven säännöstelyn vaikutuksien selvittämiseksi kala- ja rapukantojen tarkkailu lienee tarpeetonta näin monen vuoden jälkeen.
Ottamatta lausuntoa varten tarkemmin selvää, missä yhteydessä
kala- ja rapukantoja muutoin tarkastellaan, tarkkailua on syytä joidenkin vuosien välillä jatkaa. Lupaviranomaisen on syytä huolehtia,
että jos sitä ei tehdä muussa yhteydessä, sitä on syytä ELY:n jatkaa
tämän luvan yhteydessä. Kaikki tarkkailut niin vedenlaadun kuin kalastonkin osalta ovat vuosien mittaan vähentyneet. Niitä ei ole syytä
kokonaan lopettaa.
Asia 3, Kyrönjoen yläosan vesistötöistä aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen kala- ja raputaloudellisilla kunnostuksilla
Ympäristönsuojeluviranomainen suhtautuu erittäin myönteisesti kala- ja raputaloudellisiin kunnostamisiin kyseessä olevien koskikunnostusten jälkeen. Tämä osaltaan estää omatoimisia rapuistutuksia
eikä rapuruton riskikään näin ollen kasva.
5) Mustasaaren kunnanhallitus on todennut Kyrönjoen yläosan järjestelyn vesioikeudellisten päätösten lupaehtojen tarkistamisesta
(asia 1) antamassaan lausunnossa, että vaikka hakemuksessa tarkoitettu alue ei sijaitse maantieteellisesti Mustasaaren kunnan alueella, toteutetut järjestelytoimenpiteet, kuten vedenkorkeuden tavoitteellisen ylärajan nosto, voivat vaikuttaa Kyrönjoen alaosaan ja jokisuistoon.
Kunnanhallitus katsoo, että hakemuksessa tulee vielä riittävässä
laajuudessa ottaa huomioon joen yläosan säännöstelyn vaikutukset
joen alaosaan. Ainakin tulee selvittää Kyrönjoen alaosan tulvariskit
virtauksen ollessa voimakasta, esimerkiksi jääpatoja poistettaessa
ylempänä Kyrönjoessa.
Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa lupahakemuksen asioista
2 ja 3.
Kunnanhallitus toivoo, että asia yhteensovitetaan ja siinä huomioidaan ehdotetut toimenpiteet ennen kaikkea Kyrönjoen alaosan ja jokisuiston alueella. Toimenpiteet käyvät ilmi hiljattain päivitetystä Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta.
6) Luonnonvarakeskus on lausunnossaan todennut seuraavaa:
Asia 1, Kyrönjoen yläosan järjestelyn vesioikeudellisten päätösten lupaehtojen tarkistaminen
Malkakosken tavoitteellisen vedenkorkeuden ylärajan nosto on perusteltua Malkakosken virkistyskäytön kannalta. Pieni tavoitteellisen
vedenkorkeuden ylärajan nosto ei vaikuttane merkittävästi alueen
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kalakantoihin, mutta mahdolliset vaikutukset ovat todennäköisesti
positiivisia.
Asia 2, Kalajärven altaan rakentamisesta ja säännöstelystä annetun vesioikeudellisen päätöksen lupaehdon kumoaminen
Kalajärven altaan rakentamiseen ja säännöstelyyn liittyvää Seinäjoen rapu- ja kalakantaan kohdistuvaa tarkkailua ei ole tarpeellista jatkaa.
Asia 3, Kyrönjoen yläosan vesistötöistä aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen kala- ja raputaloudellisilla kunnostuksilla
Suunnitelmassa esitetyillä kalataloudellisilla kunnostuksilla pyritään
erityisesti lohikaloille soveltuvien kutupaikkojen ja lohikalojen poikasille soveltuvien habitaattien luomiseen. Lohen ja meritaimenen lisääntyminen Kyrönjoessa on tällä hetkellä satunnaista, ja perustuu
jokeen istutettujen tai siihen muista lohi- ja taimenjoista harhautuneiden kalojen lisääntymiseen. Luonnonvarainen lohi- ja meritaimenkanta on joesta hävinnyt. Kyrönjoen alkuperäinen vaellussiikakanta on hävinnyt ja kudulle nousevat vaellussiiat eivät nouse suunnitelmassa käsitellylle alueelle saakka. Joen yläjuoksun sivuhaaroissa ja puroissa esiintyy jonkun verran luontaisesti lisääntyvää,
paikallisesti elävää taimenta. Ottaen huomioon Pohjanlahden lohi- ja
meritaimenistutusten heikon tuloksellisuuden ja saaliin kohdentumisen pääasiassa merialueella, merkittävän merestä jokeen tapahtuvan taimenen tai lohen kutunousun aikaansaaminen edellyttäisi todella massiivia poikasistutuksia.
Esitetyillä kunnostuksilla, vaikka niiden ohella toteutettaisiin runsaita
kalaistutuksiakin, ei välttämättä pystytä parantamaan Kyrönjoen lohi- ja taimenkantojen tilaa. Kyseisiä kalakantoja heikentää paitsi sopivien habitaattien puute, myös Kyrönjoen heikko veden laatu. Erityisen ongelmallista on veden ajoittainen happamuus. Myös veden
korkeat kiintoainepitoisuudet haittaavat lohikalojen lisääntymistä.
Kiintoaine heikentää mädin eloonjäämistä ja lisäksi se kertyy jokeen
kunnostuksen yhteydessä rakennettaviin kutusoraikkoihin, tukkii ne
ja heikentää niiden toimivuutta. Valuma-alueella tehtävät vesiensuojelutoimenpiteet ja veden laadun parantaminen ovat ehdoton edellytys sille, että Kyrönjoessa voisi olla elinvoimaisia Iohikalakantoja.
Samat veden laadun ongelmat haittaavat myös joen rapukantoja.
Esitetyillä kunnostuksilla pystytään kuitenkin paikallisesti parantamaan joen maisemallisia arvoja ja siten lisäämään sen virkistyskäyttöarvoa. Kyrönjoen tämänhetkisessä tilassa kalataloudellisesti hyödyllisintä olisi pyrkiä parantamaan jo nykyisin joessa Iisääntyvien
hauen, ahvenen ja kuhan kantoja. Kalataloudellisissa kunnostuksissa tulisi tavoitella lohikalojen kutu- ja poikasalueiden sijaan tai vähintäänkin niiden ohella muiden kalalajien, kuten hauen, ahvenen ja
kuhan sekä särkikalojen kulkuyhteyksien ja niiden tarvitsemien habitaattien lisäämistä ja parantamista. Tähän liittyen tulisi selvittää
mahdollisuus kevätkutuisten lajien Iisääntymisalueiden pinta-alan
kasvattamiseen suunnitelma-alueella. Vapaa-ajankalastuksen kannalta lyhyellä tähtäimellä vaikuttava toimenpide olisi istuttaa pyynti-
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kokoisia, vapaa-ajankalastajien arvostamia kaloja sopiville paikoille.
Joessa Iisääntyvien, elinvoimaisten lohi- ja taimenkantojen syntyminen jokeen esitettyjen varsin rajallisten kunnostustoimenpiteiden jälkeen ei Luonnonvarakeskuksen näkemyksen mukaan ole todennäköistä.
MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
7) Kyrönjoen kalatalousalue on muistutuksessaan todennut seuraavaa:
Asia 2, Kalajärven altaan rakentamisesta ja säännöstelystä annetun vesioikeudellisen päätöksen lupaehdon kumoaminen
Kalastusalue vastustaa Kalajärven altaan rakentamiseen ja säännöstelyyn liittyvää Seinäjoen rapu- ja kalakantaan kohdistuvan tarkkailun lopettamista. Seinäjoen alaosan koskialueilta on kuluvan kesän aikana saatu useita havaintoja taimenista. Lisäksi joen alaosalla
esiintyy koeravustuksen perusteella sekä kotimaista rapua että täplärapua. Tarkkailun lopettamisen sijaan tarkkailun sisältöä tulisi uudistaa ja muun muassa tarkkailun kohdealueita muuttaa nykyisestä
tarkkailun kannalta keskeisimmille alueille.
Asia 3, Kyrönjoen yläosan vesistötöistä aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen kala- ja raputaloudellisilla kunnostuksilla
Kalatalousalue näkee ehdotetut kunnostustoimenpiteet tarpeellisina
ja Kyrönjoen kalataloudellista tilaa kohentavina toimenpiteinä.
Lupapäätökseen tulee kirjata esitettyjen rapuistutusten vaihtoehdoksi kunnostetuille koskialueille tehtäviä taimenen pienpoikasistutuksia
(vähintään 5000 kpl vastakuoriutuneita jokaiselle kunnostetulle koskialueelle). Vaihtoehto rapuistutuksille on tarpeen Seinäjoen alaosilta vuonna 2017 havaitun täplärapuesiintymän vuoksi. Vuonna 2018
tehdyn koeravustuksen (Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus ry) yhteydessä todettiin täplärapuja esiintyvän Seinäjoen alaosalla ja oikaisu-uoman alkupäässä noin 2,5 km matkalla. Ruttoa kantava täplärapuesiintymä on jo nykyisellään uhka Kyrönjoen rapukannan kohentumiselle, saati vuosien kuluttua täplärapukannan mahdollisesti
runsastuessa ja levitessä kohti Kyrönjokea, jolloin se saattaa vesittää jokirapukannan elvytyssuunnitelmat Seinäjoen alapuolisella
osuudella Kyrönjoessa. lstutuslajin (rapu/taimen) valinta tulee ratkaista kunnostustöiden valmistuttua sen hetkisen tilanteen perusteella.
Mikäli rapuistutuksia tulevaisuudessa tehdään, tulee niiden tuloksellisuutta seurata istutuskohteissa koeravustuksin (vähintään 30 mertayötä/istutuskohde) vuoden sekä kolmen vuoden kuluttua istutuksesta.
Kurikan Kakkurinkosken ja Seinäjoen Rajamäenkosken, Korvenvuolteen ja Vietinkosken kala- ja raputaloudellisiin kunnostuksiin liittyvät tarkkailuraportit tulee lähettää tarkkailusuunnitelmassa mainittujen tahojen lisäksi myös Kyrönjoen kalatalousalueelle.
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8) Eeva-Maija Sihto, Juha Rantanen ja Pekka Rantanen (Rantalauronen, kiinteistötunnus 145-410-7-117) ovat yhteisesti jättämässään muistutuksessa ilmoittaneet tuntevansa hyvin tulva-aikojen
ongelmat ja vähältä piti tilanteet Ilmajoen keskustassa. Toistaiseksi
on kuitenkin vältytty laajamittaiselta katastrofilta. Kevättulvien aikaan
jäämassat patoutuvat säännöllisesti Palontien silta-arkkuihin ja yläjuoksulta tulevat uudet jäälautat lisäävät painetta entisestään. Tämä
muodostaa pitkäaikaisen todellisen uhan, ei ainoastaan omalle kiinteistöllemme ja rakennuksillemme, vaan myös koko Ilmajoen keskustalle jo nykyisessäkin joen pinnan tasossa. Mitä sitten tapahtuu,
jos vedenpintaa nostetaan entisestään?
Toiseksi, sadat vuodet muuttumattomina kestäneet Kyrönjoen kovat
saviset jokitöyräät ovat vedenpinnan noston seurauksena alkaneet
vettyä, murtua ja vyöryä jokivarsikiinteistöillä kiihtyvällä vauhdilla.
Omalla kiinteistöllämme on myös ELY jo aikaisemmin kiinnittänyt
huomiota ko. ilmiöön, jokirantamme vettymiseen ja lohkeiluun ja
tehnyt omia tutkimuksiaan. Veden pinnan edelleen nostaminen lisää
vettymistä ja vyörymistä entisestään vaarallisen arvaamattomaksi.
Kalan noususta meillä ei ole mitään tietoa, virkistyskäyttö tuskin voisi olla vähäisempää.
Emme tiedä, mihin korkeuteen vedenpintaa tulevaisuudessa haluttaisiin nostaa, mutta pidämme varmana sekä tulvavaaran että jokitöyrään sortumisen merkittävää lisääntymistä kiinteistöllämme, että
katastrofin vaaraa Ilmajoen keskustan alueella.
Samalla kun vastustamme hakemusta Kyrönjoen vedenpinnan nostamiseen tähtäävien lupaehtojen muuttamisesta, varaamme oikeuden mahdollisiin korvauksiin siltä varalta, että lupaehtojen mahdollisen muuttamisen seurauksena aiheutuu vahinkoa kiinteistöllemme.
HAKIJAN SELITYS
Hakija on selityksessään todennut asiasta annetuista lausunnoista ja
muistutuksista seuraavaa:
1) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
vesilain valvontaviranomaisen lausunnon johdosta hakija toteaa,
että voimassa olevan 31.12.2018 hyväksytyn Kyrönjoen vesistötöiden velvoitetarkkailusuunnitelman mukaan hankkeen tarkkailutulokset raportoidaan vuosittain ja tarkkailusuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa. Tarkkailusuunnitelman aikataulu on laadittu vuoteen 2029
saakka ja Kyrönjoen pääuoman tarkkailua on tarkoitus jatkaa myös
sen jälkeen. Vuosiraporttiin voidaan sisällyttää luvanhaltijan arvio
tapahtuneista muutoksista ja mahdollisuudesta vähentää hankkeen
kielteisiä seurauksia sekä arvio tarpeesta tehdä muutoksia lupaehtoihin. Vuosiraportit toimitetaan vesilain valvontaviranomaiselle.
2) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
Kalatalouspalvelujen lausunnon johdosta hakija toteaa, että rapuruttotilanne selvitetään ennen rapuistutuksiin ryhtymistä.
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3) Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnan lausunnon johdosta
hakija toteaa, että Malkakosken yläpuolisen suvantoalueen vedenkorkeutta on tarkoitus pitää tasaisena tasolla N43+35,65 m alivirtaamatilanteessa ja tavanomaisessa vesitilanteessa kaikkina vuodenaikoina. Alivirtaamatilanteen tavoitteellisen vedenkorkeuden ylärajan
nosto 15 cm:llä vähentää Malkakosken alapuolisen alueen vedenkorkeuden vaihtelua. Nykytilanteessa vesi kulkee enimmäkseen
Malkakosken säätöpadon kautta, minkä seurauksena vesi virtaa
Malkakosken ohi pulssittaisesti. Nostamalla vedenpintaa 15 cm vesi
kulkee pääasiassa Malkakosken koskipadon kautta, minkä arvioidaan tasaavan vedenkorkeusvaihtelua Malkakosken alapuolella.
Vedenkorkeusvaihteluiden talviaikaisen vähenemisen arvioidaan
ehkäisevän jäänpaksuuntumista ja jääeroosiota.
4) Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asiasta 2
antaman lausunnon johdosta hakija toteaa, että velvoite tarkkailla
Seinäjoen tilaa on perustunut pelkästään Kalajärven rakentamisen
ja säännöstelyn vesilupaan. Luvanhaltijan käsityksen mukaan hankkeen vaikutukset ovat vakiintuneet eikä perustetta velvoitteen jatkamiseksi ole.
5) Mustasaaren kunnanhallituksen asiasta 1 antaman lausunnon
johdosta hakija toteaa, että ehdotettu vedenkorkeuden tavoitteellisen vaihteluvälin ylärajan nosto 15 cm:n verran koskee alivirtaamatilannetta ja tavanomaista vesitilannetta, eikä sillä ole vaikutusta tulvariskeihin tai -tilanteeseen. Noston vaikutus on havaittavissa vain
keskivirtaamia pienemmillä virtaamilla. Kun vedenpinta nousee yli
tason N43+35,65 m, säätöpadon luukkua avataan. Tämän jälkeen
veden yhä noustessa, vesi alkaa kulkea padon yli. Malkakosken tavoitteelliseen ylimpään tulvakorkeuteen (N43 +37,70 m) ei olla hakemassa muutosta.
6) Luonnonvarakeskuksen lausunnon johdosta hakija toteaa, että
Malkakosken rakentamisesta seurannut alivedenpinnan nousu ja
pinnankorkeuden vaihtelun vähentyminen yhdessä jokiluiskien perkaustavan kanssa ovat kasvattaneet kevätkutuisten kalalajien lisääntymisalueiden pinta-alaa. Munakan ja Malkakosken välillä jokiluiskat perattiin vallinneen vesipinnan yläpuolelta siten, että vedenpinnan noston jälkeen rannan läheisyyteen jäi matala tasainen vesikasvillisuudelle sopiva alue. Kasvillisuuskartoitusten mukaan vesikasvillisuus väheni heti Malkakosken käyttöönoton jälkeen, mutta
vaikuttaa levittäytyneen 2010-luvulla Munakan ja Malkakosken välisellä alueella. Kevätkutuiset kalalajit kutevat kasvillisuuden ja rantaturojen päälle. Lisäksi kalanpoikaset löytävät ravintoa ja saavat suojaa rannan vesikasvillisuusvyöhykkeestä. Kalanpoikasnuottausten
mukaan Malkakosken yläpuolisella pengerretyllä alueella Kitinojalla
on havaittu suuria ahvenen poikasmääriä vuosina 2016 ja 2017.
Malkakosken rakentamisen seurauksena on syntynyt noin 40 km pituinen suvantojakso. Hakijan näkemyksen mukaan tällä on myönteinen pitkäaikainen vaikutus kevätkutuisten kalalajien menestymiselle.
Vesisyvyyden kasvun myötä syvässä vedessä viihtyvän kuhan elin-
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mahdollisuudet ovat parantuneet. Kuhan lisääntyminen vaikuttaa
onnistuneen Malkakosken yläpuolisella padotusalueella, sillä kalojen
poikasnuottauksissa on saatu pyyntivuonna kuoriutuneita kuhia Kitinojalta ja Ilmajoen keskustan yläpuolelta Peuralankylästä. Ensikesäisten kuhien esiintyminen on entistä tavallisempaa, sillä niitä on
havaittu Peuralankylässä vuosittain vuodesta 2010 lähtien, kun
edeltävällä vuosikymmenellä niitä havaittiin keskimäärin joka toinen
vuosi. Kevätkutuisten kalojen elinympäristön kunnostaminen Malkakosken yläpuolisella savirantaisella suvantojaksolla on käytännössä
vaikeaa.
Malkakosken rakentamisen takia menetettiin Sitkoskoski. Sitkoskosken menettämisen korvaamiseksi selvitettiin kunnostettavia virtaalueita. Kunnostuskohteiden valintakriteereinä olivat Sitkoskosken
läheisyys, vaellusesteettömyys, kunnostustarve, toteutettavuus, vedenlaatu ja riittävä vesitys. Edellä mainittujen tekijöiden perusteella
hakija päätyi ehdottamaan kunnostettavaksi juuri kyseisiä kohteita.
Mitä tulee kalojen kulkuyhteyksien parantamiseen, Kakkurinkosken
kunnostuksessa nykyisen padon alapuolelle lisätään kiviä, jotta kalojen kulku padon ohi ylävirtaan palautuisi.
Luonnonvarakeskuksen esittämään epäilyyn lohikalojen menestymisen mahdollisuudesta Kyrönjoessa hakija toteaa, että sähkökoekalastusten perusteella taimenta ja harjusta esiintyy Harjankoskella,
joka sijaitsee vajaan 9 km etäisyydellä kunnostettavaksi ehdotetusta
Kakkurinkoskesta. Taimenta esiintyy myös Kyttäluomalla ja Lohiluomalla, jotka laskevat pääuomaan noin 0,4 km ja 3,5 km Kakkurinkosken yläpuolella. Lisäksi Seinäjoen alaosalle vuonna 2017 tehdyt vastakuoriutuneiden taimenten istutukset ovat onnistuneet, vaikkakaan lisääntymisestä ei ole vielä voitu saada havaintoja istutuskalojen nuoren iän takia.
Luonnonvarakeskuksen tekemän tutkimuksen suositusten mukaan
Kauhajoen vesistön, johon siis Kakkurinkoski kuuluu, taimenkantoja
tulisi elvyttää ja hoitaa ensi sijassa elinympäristöjen kunnostusten,
vesistökuormituksen vähentämisen ja kestävän kalastuksen avulla.
Tutkimuksessa todetaan, että Kauhajoella harjuksen tai kirjolohen
istutuksella ja kalastuksella voi olla merkittäviä haittavaikutuksia
taimenen menestymiselle. Hakija toteaa, että pyyntikokoisten kalojen istutuksia voi harkita vain Rajamäenkoskelle, Korvenvuolteelle ja
Vietinkoskelle, joista istutuskalat eivät voi päästä Kauhajokeen Pitkämön tekojärveä varten rakennetun säännöstelypadon ohi. Pyyntikokoisten kalojen istutukset eivät kuitenkaan tue kalojen luontaista
lisääntymistä. Esitetyillä koskikunnostuksilla yritetään luoda edellytykset kalojen luontaiseen lisääntymiseen.
7) Kyrönjoen kalatalousalueen asiasta 2 esittämän muistutuksen
johdosta hakija toteaa, että Kalajärven säännöstelyn vaikutus ei ulotu Kyrkösjärven rakentamisen vuoksi vähävetiseksi jääneeseen Seinäjokeen eikä sen alapuolelle. Kalatalousalueen ehdottamaa tarkkailualueen siirtoa Seinäjoen alaosalle ei voi perustella Kalajärven
rakentamisen ja säännöstelyn lupavelvoitteella. Taimenta on istutet-
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tu Kyrkösjärven kohdalla sijaitsevaan Seinäjoen vähävetiseen uomaan. Luvattomasti istutettua täplärapua on vuonna 2018 havaittu
Koskenalantien alapuoliselta noin 2,5 km pituiselta jokiosuudelta,
josta sitä poistettiin 40 yksilöä. Jokirapukannan tila on erittäin heikko
Seinäjoen alaosalla, sillä vuoden 2018 koeravustuksissa saatiin vain
yksi yksilö, vaikka pyyntipaikkoja oli 28 kpl pyyntiponnistuksen oltua
340 mertayötä.
Asiaan 3 kohdistettuun kalatalousalueen vaatimukseen rapuistutusten vaihtoehdoksi otettaviin taimenistutuksiin luvanhaltija toteaa, että
Luonnonvarakeskus suosittelee julkaisussaan kieltämään taimenistutukset Kauhajoen vesistöön, johon Kakkurinkoski kuuluu. Luonnonvarakeskuksen vuonna 2016 julkaisemassa tutkimuksessa
”Kauhajoen vesistön taimenkantojen geneettinen rakenne ja hoitosuositus” havaittiin, että Kauhajoen vesistön eri osissa elää perinnöllisesti erilaistuneita ja omaan ympäristöönsä sopeutuneita taimenpopulaatioita. Kakkurinkosken läheiset Kauhajoen alaosan purot
Kyttäluoma ja Lohiluoma muodostivat perinnöllisesti oman pienen
erillisen ryhmänsä. Kauhajoen alaosalla esiintyvän taimenen genetiikkaa ei ole tutkittu. Koska Kauhajoki ei ole vaellusyhteydessä mereen, kaikki populaatiot ovat paikallisia purotaimenia. Tutkimuksen
suositusten mukaan taimenen geneettisen monimuotoisuuden suojelemiseksi ja sekoittumisen välttämiseksi vesistöalueelle ei ehdottomasti saa istuttaa muiden vesistöjen taimenkantoja. Nykyisellään
Kauhajoen vesistön taimenia ei ole kalanviljelylaitoksilla viljelyssä,
eikä viljelytoimintaan ja istutuksiin perustuva kalakantojen hoito ole
myöskään tulevaisuudessa tavoiteltavaa. Tutkimuksen suositusten
mukaan joen taimenkantoja tulisi elvyttää ja hoitaa ensi sijassa
elinympäristöjen kunnostusten, vesistökuormituksen vähentämisen
ja kestävän kalastuksen avulla. Luvanhakija toteaa, että taimenistutukset voivat olla rapuistutusten vaihtoehtona vain Rajamäenkoskella, Korvenvuolteella ja Vietinkoskella, jossa ei enää ole alkuperäistä
taimenkantaa. Kalatalousalueen vaatimukseen seurata mahdollisten
rapuistutusten tuloksellisuutta koeravustuksin hakija toteaa, että lupahakemuksen liitteenä 9 on ehdotus kala- ja raputaloudellisten
kunnostusten tarkkailusuunnitelmaksi.
8) Eeva-Maija Sihdon, Juha Rantasen ja Pekka Rantasen asiasta 1
esittämän muistutuksen johdosta hakija toteaa, että ehdotettu vedenkorkeuden tavoitteellisen vaihteluvälin ylärajan nosto 15 cm verran koskee alivirtaamatilannetta ja tavanomaista vesitilannetta, eikä
sillä ole vaikutusta tulvavaaraan. Noston vaikutus on havaittavissa
vain keskivirtaamia pienemmillä virtaamilla. Vedenpinnan nousun ja
vedenkorkeusvaihtelujen vähenemisen arvioidaan vaikuttavan
myönteisesti rantojen vakavuuteen. Hakijan näkemyksen mukaan
muutoksesta ei synny korvattavaa vahinkoa.
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ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISUT
KÄSITTELYRATKAISU
Aluehallintovirasto jakaa asian käsittelyn kolmeksi erilliseksi asiaksi,
joista kaikista annetaan oma erillinen valituskelpoinen päätös. Asiasta
annetaan erilliset päätökset seuraavista asioista:
Asia 1
Kyrönjoen yläosan järjestelyn vesioikeudellisten päätösten lupaehtojen
tarkistaminen, Ilmajoki, Seinäjoki ja Lapua
Asia 2
Kalajärven altaan rakentamisesta ja säännöstelystä annetun vesioikeudellisen päätöksen lupaehdon poistaminen, Seinäjoki ja Ilmajoki
Asia 3
Kyrönjoen yläosan vesistötöistä aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen
kala- ja raputaloudellisilla kunnostuksilla, Kurikka ja Seinäjoki
Perustelut
Asian jakaminen on tarpeen, koska eri asioiden vesilain mukaiset ratkaisun edellytykset poikkeavat toisistaan. Asian jakaminen mahdollistaa
myös asioiden toteuttamisen toisistaan riippumattomina erillisinä hankekokonaisuuksina.

LUPARATKAISU ASIASSA 1
Kyrönjoen yläosan järjestelyn vesioikeudellisten päätösten lupaehtojen tarkistaminen, Ilmajoki, Seinäjoki ja Lapua
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkistaa Etelä-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen hakemuksesta Kyrönjoen yläosan järjestelyä koskevan
Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen nrot 16–17/1995/2, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, voimassa olevia lupaehtoja 2b), 2c),
26) ja 37) sekä Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 4/1984/D,
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, voimassa olevan lupaehdon
39).
Voimassa olevat päätösten nrot 16–17/1995/2 lupaehdot 26) ja 37) sekä päätöksen nro 4/1984/D lupaehto 39) on annettu Vaasan hallintooikeuden 22.9.2010 antamalla päätöksellä nro 10/0246/1
Tarkistetut lupamääräykset (asia 1)
Päätöksen nro:t 16–17/1995/2 tarkistetut lupaehdot (muutetut kohdat
ja maininnat poistetuista kohdista kursiivilla)
2b) Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen yläpuolella tapahtuvien
säännöstelyjen vaikutuksia Kyrönjoen vedenkorkeuksiin ja virtaamiin
ja käytettävä Malkakosken säätöpatoa lyhytaikaisten vedenkorkeus-
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ja virtaamavaihteluiden tasaamiseen siten, että vedenkorkeusvaihtelut Malkakosken ylä- ja alapuolisessa jokiuomassa pysyvät mahdollisimman pieninä ja ettei vähimmäisvirtaamaa 4 m3/s Ylistaron alapuolella tarpeettomasti aliteta. Vedenkorkeuden tavoitteellinen vaihteluväli Nikkolan asteikolla (Kyrönjoen paalu 1052+20) on
N43+35,20–35,65 m. Vedenjuoksutus säätöpadolla on suoritettava
siten, että vedenkorkeus Malkakosken yläpuolella ei alita korkeutta
N43 +34,80 m.
Vedenkorkeus N43+34,80 m saadaan alittaa poikkeuksellisissa alivirtaamatilanteissa ja silloin, kun se on tarpeen suunnitelman mukaisten rakenteiden kunnossapitoa tai korjausta varten. Alitettaessa
mainittu alaraja on erityisesti otettava huomioon penkereiden vakavuus. Varajuoksutusaukkoa voidaan tarvittaessa käyttää veden
juoksuttamiseen.
Lisäksi vettä on juoksutettava pienkalojen varareitin kautta vähintään 0,2 m3/s lukuun ottamatta padon, penkereiden ja kalatien korjaukseen ja hoitoon liittyviä poikkeustilanteita, jolloin vedenkorkeus
on alle N43+34,80 m.
2c) Luvan saajan on seurattava päivittäin Kyrönjoen vedenkorkeuksia
Hanhikoskella ja Nikkolassa automaattisilla mittauslaitteilla. Lisäksi
Hanhikoskella ja Nikkolassa tulee olla mitta-asteikot senttimetrijaotuksella. Hanhikosken asteikkoon on merkittävä asteikkolukema
480 cm ja Nikkolan asteikkoon korkeudet N43 +39,00 m ja N43
+40,00 m.
(tästä poistettu toinen kappale kokonaisuudessaan)
Vedenkorkeushavainnot tallennetaan ja ne siirretään kansalaisten
nähtäville verkkopalveluun. Tiedot on esitettävä vaadittaessa niille,
joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea.
26) Luvan saajan on tarkkailtava yrityksen vaikutuksia Kyrönjoen ja sen
alapuolisen merialueen kala-, rapu- ja nahkiaiskantoihin sekä kalastukseen (tästä poistettu maininta kalannousun tarkkailusta Malkakoskessa) kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla. Tarkkailusuunnitelman mukaista tarkkailua on jatkettava, kunnes hankkeen
vaikutusten on todettu vakiintuneen.
Kalataloustarkkailun tulokset on toimitettava tarkkailusuunnitelman
mukaisesti lupaehdossa 25 sanotuille viranomaisille.
Mikäli tarkkailussa todetaan hankkeen aiheuttaneen sellaista kalataloudellista vahinkoa tai haittaa, jota ei ole poistettu tai korvattu, luvan saajan on pyrittävä poistamaan vahinko ja haitta sekä korvattava edunmenetykset.
Jos kalataloustarkkailusta, toimenpiteistä tai korvauksista ei päästä
yksimielisyyteen, luvan saajan on saatettava asia lupaviranomaisen
ratkaistavaksi
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37) Luvan saajan tulee toimittaa viiden vuoden välein Etelä-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vesilain valvojalle, Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle, alueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille
sekä Kyrönjoen ja Merenkurkun kalatalousalueille yhteenveto hankkeeseen liittyvistä tarkkailutuloksista. Raportin tulee sisältää luvanhaltijan arvio mahdollisesti tapahtuneista muutoksista ja mahdollisuudesta vähentää hankkeen kielteisiä seurauksia sekä tarpeesta
tehdä muutoksia lupaehtoihin.
Luvan saajan on tarvittaessa tehtävä aluehallintovirastoon hakemus
lupaehtojen muuttamiseksi.
Päätöksen nro 4/1984/D tarkistettu lupaehto (muutetut kohdat kursiivilla)
39) Luvan saajan tulee toimittaa viiden vuoden välein Etelä-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vesilain valvojalle, Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle, alueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille
sekä Kyrönjoen ja Merenkurkun kalatalousalueille yhteenveto hankkeeseen liittyvistä tarkkailutuloksista. Raportin tulee sisältää luvanhaltijan arvio mahdollisesti tapahtuneista muutoksista ja mahdollisuudesta vähentää hankkeen kielteisiä seurauksia sekä tarpeesta
tehdä muutoksia lupaehtoihin.
Luvan saajan on tarvittaessa tehtävä aluehallintovirastoon hakemus
lupaehtojen muuttamiseksi.
Perustelut
Hakija on hakenut Kyrönjoen yläosan järjestelyn vesioikeudellisten päätösten lupaehtojen tarkistamista aluehallintovirastosta 31.10.2018 mennessä Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antaman päätöksen
nro 4/1984 D lupaehdon 39) ja päätöksen nro 16-17/1995/2 lupaehdon
37) sekä niihin myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti.
Hakemus sisältää lupaehdoissa 39) ja 37) edellytetyn selvityksen yrityksen vaikutuksista, ehdotukset tarvittavista lupaehtojen muutoksista sekä
esityksen mahdollisten vahinkojen ja haittojen korvaamisesta sekä selvityksen rapu- ja kalakantojen elinympäristöiksi soveltuvista alueista ja
ehdotuksen niiden kunnostussuunnitelmaksi.
Aluehallintovirasto katsoo, että Malkakosken yläpuolisen vedenkorkeuden tavoitteellisen vaihteluvälin ylärajan nostaminen 15 cm:llä tasoon
N43 +35,65 m on perusteltua. Päätöksen nrot 16-17/1995/2 lupaehtoon
2b) tehtävä muutos tasoittaa veden virtausta Malkakosken läpi, kun vesi
kulkee jatkossa ali- ja keskivirtaamilla pääosin koskipadon kautta nykyisen säätöpadon sijaan. Muutos helpottaa kalannousua Malkakosken ohi
sekä tasaa vedenkorkeuden vaihtelua Malkakosken alapuolella vaikuttaen myönteisesti alueen virkistyskäyttöön. Vedenpinnan nousun ja vedenkorkeusvaihteluiden väheneminen parantaa rantojen vakavuutta se-
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kä vähentää niiden eroosioalttiutta. Vedenkorkeusvaihteluiden talviaikaisen vähenemisen arvioidaan ehkäisevän myös jäänpaksuuntumista
ja jääeroosiota. Vedenpinnan noston vaikutukset ovat havaittavissa vain
keskivirtaamia pienemmillä virtaamilla. Muutoksesta ei aiheudu vettymishaittaa. Malkakosken rakentamisen yhteydessä vettymishaitat on
korvattu viljelys- ja tonttimailla korkeuteen N43 +37,00 m saakka. Vedenpinnan ylärajan nosto hidastaa Malkakosken yläpuolisen vesialueen
kasvillisuuden kehittymistä. Aluehallintovirasto katsoo kuitenkin tästä
aiheutuvan haitan olevan vähäinen.
Aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen nrot 16-17/1995/2 lupaehtoon
2c) hakijan esittämät muutokset. Lukemia N43 +35,20 m ja N43 +35,50 m
ei ole voitu merkitä Nikkolan sillan asteikkoon teknisistä syistä. Nikkolan
vedenkorkeutta kuitenkin seurataan päivittäin automaattisilla mittauslaitteilla, joista tiedot siirrettään kansalaisten nähtäville verkkopalveluun.
Tämän vuoksi aluehallintovirasto katsoo, että lupaehdosta 2c) voidaan
poistaa sillan asteikkoon merkityiksi määrätyt lukemat N43 +35,20 m ja
N43 +35,50 m. Malkakosken valmistumisesta on kulunut yli 15 vuotta, joten lupaehdossa oleva Koskenkorvan kosken alapuolella olevan asteikon havaitsemista koskeva kohta voidaan hakemuksessa esitetyn
mukaisesti poistaa, vaikka ko. velvoite on jo täytetty.
Aluehallintovirasto katsoo hakijan esityksen mukaisesti, että päätöksen
nro:t 16-17/1995 lupaehdossa 26), jota Vaasan hallinto-oikeus on viimeksi muuttanut päätöksellään nro 10/0246/1, oleva vaatimus Malkakosken kalannousun tarkkailusta voidaan poistaa. Malkakosken kalatien
toimivuutta on selvitetty telemetriatutkimuksin vuosina 2004–2006 ja
2012. Tulosten mukaan kookas taimen, kirjolohi ja hauki pystyvät nousemaan Malkakosken kautta ylävirtaan. Aluehallintovirasto katsoo, että
kalannousu on mahdollista ja lupaehtoon 2b) tehtävät muutokset entisestään helpottavan kalannousua, joten kalannousun lisätarkkailuun
Malkakoskessa ei ole tarvetta.
Aluehallintovirasto on muuttanut päätöksen nrot 16-17/1995/2 lupaehdon 37) ja päätöksen nro 4/1984D lupaehdon 39), joita molempia on
viimeksi muutettu Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä nro 10/0246/1,
siten, että lupaehtoja ei ole enää jatkossa tarpeen määräajoin tarkistaa.
Vesistötöiden vaikutukset vastaavat pääosin hankkeen suunnitelmassa
etukäteen arvioituja vaikutuksia eikä tarkkailuissa ole havaittu sellaisia
ennalta-arvaamattomia korvattavia vahinkoja tai haittoja, joita ei olisi
otettu huomioon aiempia päätöksiä annettaessa. Vaasan hallintooikeuden päätöksessään nro 10/02246/1 määräämä selvitys rapu- ja
kalakantojen elinympäristöiksi soveltuvista alueista ja ehdotus niiden
kunnostussuunnitelmaksi on toimitettu aluehallintovirastoon hakemuksen yhteydessä. Aluehallintovirasto katsoo hakijan ehdotuksen mukaisesti, että tämän päätöksen luparatkaisussa 3 esitetyt neljän koskikohteen kunnostukset korvaavat ne vahingot ja haitat, joita ei ole aiemmin
korvattu.
Luvan saaja on määrätty toimittamaan viiden vuoden välein kooste
hankkeen tarkkailutuloksista vesilain valvontaviranomaiselle, kalatalousviranomaiselle, alueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille se-
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kä Kyrönjoen ja Merenkurkun kalatalousalueille. Koosteen tulee sisältää
hakijan arvio mahdollisesti tapahtuneista muutoksista sekä tarpeesta
tehdä muutoksia lupaehtoihin. Jatkossa luvan saajan on tarvittaessa
tehtävä hakemus lupaehtojen muuttamiseksi aluehallintovirastoon.
Aluehallintovirasto katsoo, että lupamääräyksiin tehtävät muutokset eivät ole ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden tai Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2016-2021 kanssa. Lupamääräysten tarkistamisesta ei myöskään aiheudu vesilain mukaan
muuta korvattavaa edunmenetystä, kuin asian 3 luparatkaisussa tehtäväksi määrätyt koskikunnostukset.
Aluehallintovirasto katsoo, että lupamääräyksien tarkistukset ja niihin
tehdyt muutokset ovat sellaisia, etteivät ne sanottavasti vähennä hankkeesta saatavaa hyötyä.
Sovelletut säännökset
Vesilain 3 luvun 21 §, 19 luvun 5 §

LUPARATKAISU ASIASSA 2
Kalajärven altaan rakentamisesta ja säännöstelystä annetun vesioikeudellisen
päätöksen lupaehdon poistaminen, Seinäjoki ja Ilmajoki
Aluehallintovirasto poistaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen hakemuksesta Kalajärven altaan rakentamisesta ja säännöstelystä annetun
Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 45/1987/2, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, voimassa olevan Seinäjoen rapu- ja kalakantaan kohdistuvan tarkkailua koskevan lupaehdon 28).
Päätöksen nro 45/1987/2 voimassa oleva lupaehto 28) on annettu Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 21.9.2004 antamassa päätöksessä
nro 72/2004/4.
Perustelut
Aluehallintovirasto katsoo, että Kalajärven altaan rakentamisen ja säännöstelyn johdosta määrätty Seinäjoen rapu- ja kalakantaan kohdistuva
tarkkailu voidaan lopettaa. Kalajärven juoksutukset on aloitettu 40 vuotta sitten ja säännöstelyn vaikutukset ovat vakiintuneet. Kalastossa ei ole
tarkkailun perusteella tapahtunut muutosta viimeisen 20 vuoden aikana.
Tarkkailun lopettaminen ei sanottavasti koske toisen oikeutta tai etua.
Tarkkailun jatkamiselle ei ole perusteita.
Sovelletut säännökset
Vesilain 3 luvun 23 §
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LUPARATKAISU ASIASSA 3
Kyrönjoen yläosan vesistötöistä aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen kalaja raputaloudellisilla kunnostuksilla, Kurikka ja Seinäjoki
Aluehallintovirasto myöntää Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle luvan
Kauhajoen Kakkurinkosken ja Kyrönjoen Rajamäenkosken, Korvenvuolteen ja Vietinkosken kala- ja raputaloudellisten kunnostusten toteuttamiseksi Kurikan ja Seinäjoen kaupungeissa Kyrönjoen yläosan vesistötöistä aiheutuneiden haittojen korvaamiseksi 14.9.2018 aluehallintovirastoon toimitetun hakemuksen liitteenä 5 olevan kunnostussuunnitelman mukaisesti. Lupa on voimassa toistaiseksi.
Aluehallintovirasto myöntää Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle työnaikaisen käyttöoikeuden hanketta varten tarvittavaan osiin seuraavista
vesialueista:
Kiinteistötunnus Kiinteistön nimi
301-876-1-0
Yhteiset vesialueet
(301-876-1-0, 232-876-2-1)
301-404-86-2
Pitkämön vesialue
(entinen
301-404-86-1)
301-408-2-148
Kakkurinmylly
301-408-1-48
Leppälä
743-876-3-1
Vesialue
743-425-876-1
743-876-4-1

Kylänpään jakokunnan
vesialue
vesialueet

Kunnostettava koski
Kakkurinkoski
Kakkurinkoski

Kakkurinkoski
Kakkurinkoski
Rajamäenkoski, Korvenvuolle ja Vietinkoski
Korvenvuolle ja Vietinkoski
Korvenvuolle

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa
vahinkoa, haittaa tai edunmenetystä.
Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.
Lupamääräykset (asia 3)
Toimenpiteet
1) Kakkurinkosken, Rajamäenkosken, Korvenvuolteen ja Vietinkosken
kunnostukset on toteutettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
vuonna 2016 laatiman selvityksen rapu- ja kalakantojen elinympäristöksi Kyrönjoen yläosalla soveltuvista alueista ja ehdotus niiden
kunnostussuunnitelmaksi raportissa esitettyjen periaatteiden ja kunnostettaville koskille esitettyjen kunnostustoimenpiteiden (kuvat 71,
75, 81 ja 86) mukaisesti.
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Töiden suorittaminen
2) Työt on toteutettava siten ja sellaisena aikana, että niistä aiheutuu
vesi- ja ranta-alueelle ja niiden käytölle sekä vesiluonnolle ja muulle
ympäristölle mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä.
Työt on tehtävä kullakin koskiosuudella mahdollisimman yhtäjaksoisesti ja mahdollisimman vähän veden aikana.
3) Kunnostustyöt on toteutettava siten, että kunnostettavien koskialueiden yläpuoliset vallitsevat vedenkorkeudet eivät sanottavasti muutu ja uusia vettymishaitta-alueita ei synny. Kunnostustyöt eivät saa
lisätä riskiä jääpatojen syntymiseen kunnostettavissa kohteissa.
4) Maa-alueiden työnaikaisesta käyttämisestä on sovittava maaalueiden omistajien kanssa ennen töiden aloittamista.
5) Luvan saajan on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat johdot ja
kaapelit. Työt on suoritettava näitä vaurioittamatta.
6) Kunnostuksessa mahdollisesti syntyvät kaivumassat on sijoitettava
maanomistajien kanssa sovittaville maa-alueille siten, etteivät ne
pääse valumaan takaisin vesistöön.
7) Kunnostustyöt on tehtävä kalataloudellisiin kunnostuksiin perehtyneen asiantuntijan ohjauksessa.
8) Töiden päätyttyä rakennustöiden jäljet on siistittävä ja rakennuspaikat saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään
kuntoon.
Kalatalousvelvoite
9) Luvan saajan on istutettava viiden vuoden kuluessa kunnostustöiden valmistumisesta 1 000 (tuhat) jokirapua jokaiseen kunnostettuun koskikohteeseen.
Istutuksissa käytettävien rapujen on oltava sukukypsiä ja rapurutosta vapaita.
Ennen istutuksia tulee selvittää istutuskohteiden rapuruttotilanne.
Jos rapuruttotilanne estää rapujen istuttamisen, voidaan Rajamäenkosken, Korvenvuolteen ja Vietinkosken rapuistutukset korvata taimenen istutuksilla, jolloin on istutettava viiden vuoden kuluessa
kunnostustöiden
valmistumisesta
Varsinais-Suomen
ELYkeskuksen hyväksymällä tavalla rapuistutusten arvoa vastaava taimenmäärä kuhunkin Kyrönjoessa sijaitsevaan kunnostettuun koskikohteeseen.
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Korvaukset
10) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.
11) Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myöntäessä ei
ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti
vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia
tämän ratkaisun estämättä korvausta hakemuksella aluehallintovirastosta.
Tarkkailu
12) Kunnostustöiden työn aikaisia vaikutuksia veden laatuun on tarkkailtava hakemuksen liitteenä olevassa 26.3.2018 päivätyssä tarkkailusuunnitelmaehdotuksessa esitetyllä tavalla. Ensimmäiset näytteet
on otettava ennen töiden aloittamista ja viimeiset näytteet kahden
viikon kuluttua töiden päättymisen jälkeen.
Lisäksi uoman muutosten vaikutuksia kunnostettavien koskikohteiden yläpuolisiin vedenkorkeuksiin on havainnoitava töiden aikana
sekä tarpeen mukaan töiden päättymisen jälkeen.
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vesilain valvontaviranomainen voi tarvittaessa muuttaa tarkkailusuunnitelmaa.
Tarkkailun tulokset on viipymättä toimitettava Etelä-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vesilain valvontaviranomaiselle, Kurikan ja Seinäjoen kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisille sekä Kyrönjoen kalatalousalueelle. Tarkkailun tulokset
on pyydettäessä annettava niiden nähtäväksi, joiden oikeuteen tai
etuun tiedot saattavat vaikuttaa.
13) Luvan saajan on tarkkailtava kunnostettavien koskikohteiden kalaston tilaa sähkökoekalastuksin hakemuksen liitteenä olevassa
26.3.2018 päivätyssä tarkkailusuunnitelmaehdotuksessa esitetyllä
tavalla kerran ennen kunnostusten toteutusta sekä yhden ja kolmen
vuoden kuluttua kunnostusten valmistumisesta.
Rapuistutusten tuloksellisuutta tulee seurata istutuskohteissa tehtävin koeravustuksin (vähintään 30 mertayötä/istutuskohde) yhden ja
kolmen vuoden kuluttua istutuksesta.
Tarkkailun tulokset on toimitettava viimeistään vuoden kuluessa viimeisen sähkökoekalastuksen jälkeen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen vesilain valvontaviranomaiselle,
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle, Kyrönjoen kalatalousalueelle sekä Kurikan ja
Seinäjoen kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisille.
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Töiden aloittaminen ja toteuttaminen
14) Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja
hanke on toteutettava olennaisilta osin kahdeksan vuoden kuluessa
siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa
raukeaa.
Ilmoitukset
15) Töiden aloittamisesta on (30 päivää) etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
vesilain valvontaviranomaiselle, Kurikan ja Seinäjoen kaupunkien
ympäristönsuojeluviranomaisille ja tarkoituksenmukaisella tavalla
asianomaisille maa- ja vesialueiden omistajille.
16) Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen vesilain valvontaviranomaiselle sekä Kurikan
ja Seinäjoen kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisille.
Perustelut
Kyrönjoen yläosan vesistötöistä aiheutuneiden mahdollisten haittojen ja
vahinkojen korvaamisesta on määrätty Länsi-Suomen vesioikeuden
päätöksen nro 4/1984D lupaehdossa 39) ja päätöksen nro 16–
17/1995/2 lupaehdossa 37), joita Vaasan hallinto-oikeus on viimeksi
muuttanut päätöksellään nro 10/0246/1.
Aluehallintovirasto myöntää hakijan ehdotuksen mukaisesti luvan Kauhajoen Kakkurinkosken ja Kyrönjoen Rajamäenkosken, Korvenvuolteen
ja Vietinkosken kala- ja raputaloudellisten kunnostusten toteuttamiseksi
Kurikan ja Seinäjoen kaupungeissa ja katsoo, että toteutettavat kunnostukset korvaavat aiemmin vielä Kyrönjoen yläosan vesistötöistä aiheutuneet korvaamattomat vahingot ja haitat.
Hanke parantaa lähinnä ravun ja lohikalojen elinolosuhteita Kyrönjoen
vesistössä ja mahdollistaa vesieliöiden liikkumisen kutu-, syönnös- ja
talvehtimisalueiden välillä. Kunnostustöistä aiheutuu veden samentumista ja kalojen karkottumista kunnostettavilta alueilta. Lisäksi kunnostukset vähentävät jonkin verran pohjaeläinten määrää ja virtavesieliöstölle tärkeää vesisammalta. Haitat ovat kuitenkin lyhytaikaisia ja ohimeneviä. Hankkeessa ei muuteta toimenpidealueiden yläpuolisia vedenkorkeuksia eikä aiheuteta vettymishaittaa tai tulvanvaaraa. Hanke ei siten ole ristiriidassa Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2016–2021 kanssa. Luvan saaja on velvoitettu tarkkailemaan työaikaisia vedenlaatuvaikutuksia sekä havainnoimaan hankkeen vaikutuksia vedenkorkeuksiin.
Hakija on määrätty hakemuksen mukaisesti istuttamaan kunnostettaville
koskikohteille jokirapua. Mikäli rapuruttotilanne estää rapujen istuttamisen, voidaan Kyrönjoen Rajamäenkosken, Korvenvuolteen ja Vietinkosken rapuistutuksista saatava vesistön kalataloushyöty korvata vaihtoehtoisesti taimenen istutuksilla. Kauhajoen alaosan Kakkurinkoskeen ei tu-
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le istuttaa muiden vesistöjen taimenkantoja alueella esiintyvän, perinnöllisesti eroavan taimenryhmän takia.
Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet lisäävät kunnostettavien koskikohteiden monimuotoisuutta. Malkakosken vaikutusalueen habitaattikunnostus on mainittu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpideohjelmassa Kyrönjoen alempaan osaan ja Kyrönjoen keskiosaan vaikuttavana toimenpiteenä. Hanke on siten vesienhoidon tavoitteiden mukainen.
Suurin osa kunnostettavista kohteista sijaitsee järjestäytymättömien
osakaskuntien alueella. Hakija on sopinut toimenpiteiden toteuttamisesta yksityisten vesialueiden omistajien kanssa. Aluehallintovirasto on
myöntänyt toimenpiteiden toteuttamista varten hakijalle väliaikaisen
käyttöoikeuden tarvittaviin vesialueisiin vesilain 2 luvun 12 § nojalla.
Väliaikainen käyttöoikeus on voimassa töiden toteuttamisen ajan, eli
korkeintaan lupamääräyksessä 9) määrätyn ajan. Aluehallintovirasto
katsoo, että myönnetystä väliaikaista ja vähäisestä käyttöoikeudesta ei
aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. Hakija on sopinut
maa-alueilla työskentelystä ja kunnostuskohteille kulkemisesta maanomistajien kanssa. Lisäksi siitä on annettu erillinen lupamääräys 4).
Kunnostettavat kohteet eivät sijaitse asemakaavoitetuilla alueilla. Rajamäenkoski sijaitsee Seinäjoen Halkosaaren ja Kitinojan osayleiskaavaalueella. Kaavassa ei ole merkintöjä vesialueella.
Vesistössä tehtävät toimenpiteet eivät tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä
etua. Lupa voidaan siten myöntää.
Sovelletut säännökset
Vesilain 2 luvun 12 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 5 §, 6 §:n 2
momentti, 8, 10, 11, 14 ja 18 §
Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen
Aluehallintovirasto ottaa 1) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen vesilain valvontaviranomaisen, 2) VarsinaisSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalveluiden, 3) Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnan, 6) Luonnonvarakeskuksen ja 7) Kyrönjoen kalatalousalueen lausunnot
huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.
Lisäksi aluehallintovirasto toteaa 1) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskuksen vesilain valvontaviranomaisen asiasta 3 antaman lausunnon johdosta, että koskikohteiden kunnostustöiden aikaisia vaikutuksia veden laatuun on määrätty tarkkailemaan lupamääräyksen 12) mukaisesti. Aluehallintovirasto katsoo, että tehtävät
kunnostustoimenpiteet aiheuttavat vain työnaikaista haittaa vesistössä,
eikä pitkäaikaisten vesistövaikutusten tarkkailu siten ole tarpeen. Kun-
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nostettavien koskikohteiden kalaston tilaa sekä rapuistutusten tuloksellisuutta on määrätty tarkkailemaan lupamääräyksen 13) mukaisesti.
3) Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnan asiasta 1 antaman lausunnon johdosta aluehallintovirasto toteaa, että hankkeen seurauksena
Malkakosken alapuolisen alueen veden korkeuden vaihtelu vähenee
keskivirtaamalla ja sitä pienemmissä virtaamatilanteissa. Vedenkorkeusvaihteluiden talviaikaisen vähenemisen arvioidaan ehkäisevän
myös jäänpaksuuntumista sekä jääeroosiota.
4) Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ja 7) Kyrönjoen kalatalousalueen asiasta 2 antaman lausunnon johdosta
aluehallintovirasto katsoo, että Kalajärven rakentamisesta ja säännöstelystä annetun vesilain mukaisen luvan vaikutukset ovat vakiintuneet, eikä Seinäjoen rapu- ja kalakannan tarkkailun jatkamiseen ko. luvan perusteella ole enää vesilain mukaisia perusteita.
5) Mustasaaren kunnanhallituksen asiasta 1 antaman lausunnon johdosta aluehallintovirasto toteaa, että hankkeessa tehtävät muutokset ja
niiden vaikutukset koskevat vain alivirtaama- ja keskivirtaamatilanteita.
Muutoksilla ei ole vaikutusta tulvatilanteeseen tai -riskeihin. Malkakosken ylä- ja alapuoliset tavoitteelliset tulvavedenkorkeudet pysyvät LänsiSuomen vesioikeuden päätöksessä nro 16-17/1995/2 määrätyn mukaisina.
6) Luonnonvarakeskuksen asiasta 3 antaman lausunnon johdosta
aluehallintovirasto toteaa, että aluehallintovirasto arvioi lupaharkinnassaan vain hakemuksessa esitetyt toimenpiteet ja vesilain mukaiset luvanmyöntämisedellytykset niiden toteuttamiseksi. Aluehallintovirasto
katsoo, että hakemuksessa esitettyjen perusteiden mukaisesti valitut
kunnostettavat kohteet korvaavat ne Kyrönjoen yläosan vesistötöistä
aiheutuneet vahingot ja haitat, joita ei ole aiemmin korvattu. Rajamäenkosken, Korvenvuolteen ja Vietinkosken rapuistutuksista saatava vesistön kalataloushyöty voidaan korvata taimenen istutuksilla lupamääräyksen 9) mukaisesti, mikäli rapuruttotilanne estää rapujen istuttamisen.
Hakija on Luonnonvarakeskuksen lausunnon johdosta antamassaan selityksessä todennut, että Malkakosken rakentaminen yhdessä jokiluiskien perkaustavan kanssa ovat kasvattaneet kevätkutuisten kalalajien
lisääntymisalueiden pinta-alaa. Lisäksi Malkakosken yläpuolisen vesisyvyyden kasvun myötä syvässä vedessä viihtyvän kuhan elinmahdollisuudet ovat parantuneet. Sähkökoekalastustulosten mukaan Kyrönjoessa esiintyy taimenta ja harjusta.
8) Eeva-Maija Sihdon, Juha Rantasen ja Pekka Rantasen yhteisesti
jättämän muistutuksen osalta aluehallintovirasto toteaa, että hankkeessa tehtävät muutokset ja niiden vaikutukset koskevat vain alivirtaama- ja
keskivirtaamatilanteita. Muutoksilla ei ole vaikutusta tulvatilanteeseen
tai -riskeihin. Malkakosken ylä- ja alapuoliset tavoitteelliset tulvavedenkorkeudet pysyvät Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksessä nro:t 1617/1995/2 määrätyn mukaisina. Vedenpinnan nousun ja vedenkorkeusvaihtelujen vähenemisen arvioidaan vaikuttavan myönteisesti rantojen
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vakavuuteen. Aluehallintovirasto katsoo, että nyt tehtävät muutokset eivät aiheuta vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa.
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Asioiden 1–3 käsittelystä perittävä käsittelymaksu on yhteensä
11 596 euroa. Aluehallintovirasto katsoo, että asiassa on kyse kolmesta
erillisestä asiakokonaisuudesta, jolloin jokaisen asian käsittelystä peritään erillinen maksu.
Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksesta.
Asia 1
Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (997/2017) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan
maksutaulukon mukaan keskivedenkorkeuden pysyvää muuttamista
(järjestely), kun vesialue on yli 4 km2 suuruinen, koskevan hakemuksen
käsittelystä perittävän maksun suuruus on 19 100 euroa. Maksutaulukon mukaan luvan muuttamista tai tarkistamista koskevan hakemuksen
käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 % taulukon mukaisesta maksusta. Maksu peritään 35 % alempana, koska asian käsittelyn
vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi. Asian
käsittelystä perittävän maksun suuruus on siten 6 208 euroa.
Asia 2
Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (997/2017) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan
maksutaulukon mukaan 10–50 km2:n suuruisen vesialueen säännöstelyä koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on
40 580 euroa. Koska kyseessä on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, on perittävän maksun suuruus 10 % taulukon mukaisesta maksusta. Lisäksi maksu peritään 35 % alempana,
koska asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi. Asian käsittelystä perittävän maksun suuruus on siten euroa 2 638 euroa.
Asia 3
Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (997/2017) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan
maksutaulukon mukaan kalataloudellista kunnostusta koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 2 750 euroa.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Hakija

Päätös tiedoksi
Ilmajoen, Mustasaaren, Isonkyrön ja Vöyrin kunnat
Seinäjoen, Lapuan, Kurikan ja Vaasan kaupungit
Ilmajoen, Mustasaaren, Isonkyrön ja Vöyrin kuntien sekä Seinäjoen,
Lapuan, Kurikan ja Vaasan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaiset
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Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue, vesilain valvontaviranomainen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen
Luonnonvarakeskus
Suomen ympäristökeskus
Päätöksestä ilmoittaminen
Ilmoitus päätöksestä lähetetään asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erikseen tieto sekä niille, jotka ovat esittäneet lupahakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia tai mielipiteitä.
Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen
ja
päätöksen
aluehallintovirastojen
verkkosivuilla
(https://ylupa.avi.fi). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Ilmajoen,
Mustasaaren, Isonkyrön ja Vöyrin kuntien sekä Seinäjoen, Lapuan, Kurikan ja Vaasan kaupunkien verkkosivuilla.
Päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan Ilkka-Pohjalainen -nimisessä sanomalehdessä.
MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

Asiat ovat ratkaisseet ympäristöneuvos Mikko Vesaaja (puheenjohtaja)
ja ympäristöneuvos Stefan Nyman. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Tanja Honkela.
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.
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VALITUSOSOITUS
Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun
tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja
vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.
Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen
tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin
Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen
valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 26.7.2021.
Valitusaika määräytyy seuraavasti:
−
−
−
−

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun
aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa
−
−
−

−
−
−
−

−

valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite.
Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille
on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
päätös, johon haetaan muutosta
päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet
−
−
−

aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
valtakirja
o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja − ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista
oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse
esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos
asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.
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Lähetä valitus hallinto-oikeuteen
Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
puhelinvaihde: 029 56 42 611
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma−pe kello 8.00−16.15)
telekopio (fax): 029 56 42 760
Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan
kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.
Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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