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1. Johdanto
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, 
jonka tarkoituksena on suojella tulvilta Ilmajoen ja Ylistaron välinen noin 30 km pitkä jokiosuus 
hyötyalan ollessa 6309 ha peltoa. Kyrönjoen yläosan vesistötyö valmistui vuonna 2004. Kyrönjoen 
varteen on rakennettu penkereet 24 km:n matkalle ja pengerrysalueiden kuivattamiseksi 21 
pumppaamoa. Lisäksi on rakennettu Pajuluoman pumppaamo, jonka vedet johdetaan Seinäjoen 
suuosaan. Pumpattavan vesimäärän pienentämiseksi on kaivettu eristysojia ja rakennettu penkereitä. 
Malkakosken yhdistelmäpadon avulla vedenpinta nostettiin lähelle luonnontilaista korkeutta.

Kyrönjoen yläosan tulvasuojeluhankkeen eri osille on useita lupapäätöksiä, joissa luvanhaltijana on 
valtio. Länsi-Suomen vesioikeus on 8.2.1968 antamallaan päätöksellä nro 5/1968 myöntänyt luvan 
Seinäjoen suuosan oikaisu-uoman ja sen penkereiden tekemiseen sekä Pajuluoman alueen 
pengertämiseen. Länsi-Suomen vesioikeus on 4.4.1984 antamallaan päätöksellä nro 4/1984 D 
myöntänyt luvan Kyrönjoen järjestelyyn Rintalan pengerrysalueen osalta. Länsi-Suomen vesioikeus 
on 27.4.1995 antamallaan päätöksellä nro 16–17/1995/2 myöntänyt luvan Kyrönjoen yläosan 
vesistötyö –nimiseen vesistön järjestelyyn. Lupaehdon 37 mukaan luvan saajan oli viimeistään 
vuonna 2005 jätettävä vesioikeudelle hakemus yrityksen käyttöä koskevien lupaehtojen 
mahdollisesta tarkistamisesta. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto antoi lupapäätöksen (nro 
110/2008/4) Kyrönjoen yläosan tulvasuojeluhankkeen lupaehtojen tarkistamisesta 5.11.2008. 
Vaasan hallinto-oikeus on 22.9.2010 antamallaan päätöksellä nro 10/0246/1 osittain muuttanut 
Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöstä. Luvan saajan oli 31.10.2018 mennessä tehtävä 
aluehallintovirastolle hakemus lupaehtojen tarkistamiseksi. Hakemukseen oli 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. 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 18.6.2021 päätöksensä 129/2021, 130/2021 ja 
131/2021. Päätöksellä 129/2021 tarkistettiin Kyrönjoen yläosan järjestelyn vesioikeudellisten 
päätösten lupaehtoja. Päätöksellä 130/2021 poistettiin Kalajärven altaan rakentamisen ja 
säännöstelyn vaikutusten tarkkailuvelvoite Seinäjoen rapu- ja kalakantaan. Päätöksellä 131/2021 
myönnettiin lupa kala- ja raputaloudellisiin kunnostuksiin, jotka tehdään Kyrönjoen yläosan 
vesistötöistä aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi.

Lupapäätöksissä velvoitetaan tarkkailemaan hankkeen vaikutuksia mm. vedenlaatuun ja kalastoon. 
Seuraavassa on lueteltu voimassa olevat Kyrönjoen vesistötöiden velvoitetarkkailua koskevat 
kohdat päätöksittäin.

Seinäjoen suuosaan liittyvä tarkkailu (Länsi-Suomen vesioikeuden 8.2.1968 antama päätös 
nro 5/1968, jota Länsi-Suomen ympäristölupavirasto muutti 5.11.2008)

15) … Seinäjoen padosta on juoksutettava joen alaosaan aina vähintään 0,2 m3/s suuruinen 
virtaama, josta osa tulee ilmastaa. Tavoitteena on, että Seinäjoen alaosan veden happipitoisuus on 
vähintään 4 mg/l.

Rintalan pengerrysalueeseen liittyvä tarkkailu (Länsi-Suomen vesioikeuden 4.4.1984 antama 
päätös nro 4/1984 D, jota Länsi-Suomen ympäristölupavirasto muutti 5.11.2008)

24) Luvan saajan on tarkkailtava Kyrönjokeen johdettavien kuivatusvesien määrää ja laatua sekä 
rakentamisen ja pengerryspumppaamojen käytön vaikutusta Kyrönjoen tilaan Länsi-Suomen 
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ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailun tulokset on toimitettava tarkkailuohjelman 
mukaisesti Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle, Seinäjoen, Lapuan ja Vaasan 
kaupunkien ja Ilmajoen, Nurmon, Ylistaron, Isonkyrön, Vähänkyrön, Mustasaaren ja Vöyri-
Maksamaan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille sekä Vaasan kaupungin vesilaitokselle. 
Ohjelman mukaista tarkkailua on jatkettava, kunnes hankkeen vaikutusten on todettu vakiintuneen. 
Jos luonnontaloudellisten vaikutusten tarkkailuista ei päästä yksimielisyyteen edellä mainittujen 
viranomaisten kanssa, luvan saajan on saatettava asia kiistanalaiselta osalta erikseen 
ympäristölupaviraston ratkaistavaksi.

25) Luvan saajan on tarkkailtava yrityksen vaikutuksia Kyrönjoen ja sen alapuolisen merialueen 
kala-, rapu- ja nahkiaiskantoihin sekä kalastukseen Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen 
hyväksymällä tavalla. Ohjelman mukaista tarkkailua on jatkettava, kunnes hankkeen vaikutusten on 
todettu vakiintuneen. Kalataloustarkkailun tulokset on toimitettava tarkkailuohjelman mukaisesti 
edellä lupaehdossa 24 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 ympäristölupaviraston ratkaistavaksi.

Rintalan pengerrysalueeseen liittyvä tarkkailu (Länsi-Suomen vesioikeuden 4.4.1984 antama 
päätös nro 4/1984 D, jota ovat muuttaneet Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 5.11.2008, 
Vaasan hallinto-oikeus 22.9.2010 ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 18.6.2021)

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.

Kyrönjoen yläosan vesistötöihin liittyvä tarkkailu (Länsi-Suomen vesioikeuden 27.4.1995 
antama päätös nro 16–17/1995/2, jota Länsi-Suomen ympäristölupavirasto muutti 5.11.2008)

25) Luvan saajan on tarkkailtava Kyrönjokeen johdettavien kuivatusvesien määrää ja laatua sekä 
rakentamisen ja pengerryspumppaamojen käytön vaikutusta Kyrönjoen tilaan Länsi-Suomen 
ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailun tulokset on toimitettava tarkkailuohjelman 
mukaisesti Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle, Seinäjoen, Lapuan ja Vaasan 
kaupunkien ja Ilmajoen, Nurmon, Ylistaron, Isonkyrön, Vähänkyrön, Mustasaaren ja Vöyri-
Maksamaan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille sekä Vaasan kaupungin vesilaitokselle. 
Ohjelman mukaista tarkkailua on jatkettava, kunnes hankkeen vaikutusten on todettu vakiintuneen. 
Jos luonnontaloudellisten vaikutusten tarkkailuista ei päästä yksimielisyyteen edellä mainittujen 
viranomaisten kanssa, luvan saajan on saatettava asia kiistanalaiselta osalta erikseen 
ympäristölupaviraston ratkaistavaksi.

Kyrönjoen yläosan vesistötöihin liittyvä tarkkailu (Länsi-Suomen vesioikeuden 27.4.1995 
antama päätös nro 16–17/1995/2, jota ovat muuttaneet Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 
5.11.2008, Vaasan hallinto-oikeus 22.9.2010 ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
18.6.2021)

26) Luvan saajan on tarkkailtava yrityksen vaikutuksia Kyrönjoen ja sen alapuolisen merialueen 
kala-, rapu- ja nahkiaiskantoihin sekä kalastukseen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla. 
Tarkkailusuunnitelman mukaista tarkkailua on jatkettava, kunnes hankkeen vaikutusten on todettu 
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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 kalataloustarkkailusta, 
toimenpiteistä tai korvauksista ei päästä yksimielisyyteen, luvan saajan on saatettava asia 
lupaviranomaisen ratkaistavaksi.

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.

2. Vedenlaatu
Pumppaamot
Kuuden suurimman pumppaamon eli Seinänsuun, Tieksin, Pajuluoman, Munakan, Halkosaaren ja 
Iskalan kautta tulevia kuivatusvesiä tarkkaillaan automaattisella mittausjärjestelmällä virtaaman, 
pH:n ja lämpötilan osalta (kuva 1). Pumpatut vesimäärät ilmoitetaan kuukausittaisina keskiarvoina 
(m3/s). Automaattisen vedenlaadun seurannan anturit huolletaan ja pestään happopesulla jäätilanteen 
salliessa kerran kuukaudessa näytteenoton yhteydessä ja kalibroidaan keväisin ja syksyisin. 
Kuivatusvesien laatua tarkkaillaan ottamalla laboratoriossa määritettäviä vesinäytteitä seuraavasti:
- Seinänsuulta, Tieksistä ja Pajuluomasta pH, sähkönjohtavuus, sameus ja veden lämpötila kerran 
kuukaudessa ja lisäksi Seinänsuulta happi kerran kuukaudessa (taulukko 1) 
- Seinänsuulta, Tieksistä ja Pajuluomasta toukokuussa lisäksi vaikutuksiltaan ja pitoisuuksiltaan 
merkittävimmät metallit (liukoiset pitoisuudet suodatetuista näytteistä: alumiini, kadmium, kupari, 
mangaani, nikkeli, rauta, sinkki) ja ravinteet (kokonaisfosfori- ja typpi, fosfaattifosfori, 
ammoniumtyppi ja nitriitti-nitraattityppi) 
- Munakasta, Halkosaarelta ja Iskalasta pH, sähkönjohtavuus, sameus ja veden lämpötila 
kuukausittain toukokuusta lokakuuhun (6 kierrosta/vuosi) 

Taulukko 1. Pumppaamoilta otettavista vesinäytteistä määritettävät analyysit, näytteenottoaikataulu 
ja pumppaamojen koordinaatit ja id-numerot. Paikkojen nimet ovat HERTTA-järjestelmästä. 

Paikka Analyysit Näytteenottoajankohta Näytteitä
vuodessa

ETRS-
TM35FIN

KKJ/YK Paikan 
id-
numero

Seinänsuun pumppaamo Malli 1
Malli 2

kerran kk:ssa, kk 1-4, 9-12
toukokuussa

11
1

6971740 - 
281230

6974664-
3281313

4458

Tieksin pumppaamo Malli 3
Malli 4

kerran kk:ssa, kk 1-4, 6-12
toukokuussa 

11
1

6971885 - 
281206

6974809-
3281289

55298

Munakka pumppaamo Malli 3 kerran kk:ssa, touko-
lokakuu

6 6975834 - 
284575

6978759-
3284659

64038

Halkosaaren pumppuamo Malli 3 kerran kk:ssa, touko-
lokakuu 

6 6977972 - 
286166

6980898-
3286251

5775

Iskala Malli 3 kerran kk:ssa, touko-
lokakuu

6 6978839 - 
287133

6981766-
3287218

54487

Pajuluoma pumpp Malli 3
Malli 4

kerran kk:ssa, kk 1-4, 6-12
toukokuussa

11
1

6971115 - 
287238

6974038-
3287323

4559

Malli 1: pH, sähkönjohtavuus, sameus, veden lämpötila, happipitoisuus, hapen kyllästysaste
Malli 2: pH, sähkönjohtavuus, sameus, veden lämpötila, happipitoisuus, hapen kyllästysaste, alumiini, kadmium, 
kupari, mangaani, nikkeli, rauta, sinkki, kokonaisfosfori- ja typpi, fosfaattifosfori, ammoniumtyppi ja nitriitti-
nitraattityppi
Malli 3: pH, sähkönjohtavuus, sameus, veden lämpötila
Malli 4: pH, sähkönjohtavuus, sameus, veden lämpötila, alumiini, kadmium, kupari, mangaani, nikkeli, rauta, sinkki, 
kokonaisfosfori- ja typpi, fosfaattifosfori, ammoniumtyppi ja nitriitti-nitraattityppi
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Automaattiasemat 
Vedenlaatua tarkkaillaan automaattisella mittausjärjestelmällä Kyrönjoen Malkakoskella ja 
Skatilassa (kuva 1). Lisäksi virtaamaa seurataan automatiikalla Hanhikoskella ja Skatilassa. 
Automatiikan tarkistus- ja huoltokäyntejä tehdään noin joka toinen viikko. Vedenlaadun 
automaattitulosten oikeellisuutta seurataan ottamalla laboratoriossa määritettäviä vesinäytteitä 
seuraavasti:
- Malkakoski, Skatila: pH, alkaliteetti, sähkönjohtavuus, sameus ja veden lämpötila vähintään 
kerran kuukaudessa (taulukko 2)

Taulukko 2. Automaattiasemilta otettavista vesinäytteistä määritettävät analyysit, 
näytteenottoaikataulu ja asemien koordinaatit ja id-numerot. Paikkojen nimet ovat HERTTA-
järjestelmästä.

Paikka Analyysit Näytteenottoajankohta Näytteitä
vuodessa

ETRS-
TM35FIN

KKJ/YK Paikan 
id-
numero

Malkakosken aut.mitt.as. Malli 5 kerran kk:ssa, tammi-joulukuu 12 6986123 - 
287641

6989052-
3287726

62265

Skatila autom.mittausas. Malli 5 kerran kk:ssa, tammi-joulukuu 12 7006197 - 
241786

7009135-
3241853

55517

Malli 5: pH, alkaliteetti, sähkönjohtavuus, sameus, veden lämpötila

Kuva 1. Pumppaamojen ja automaattiasemien sijainti. Kartassa näkyvät myös Kyrönjoen 
vesimuodostumien nimet ja rajat.
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Jokipaikat: Pitkämö vp 9400, Nikkola, Malkakoski, Ylistaro, Skatila, Kuljunkoski, Kiikun 
pato
Jokiveden laadun tarkkailussa keskitytään kriittisiin ajankohtiin eli kevääseen, kesään ja syksyyn. 
Havaintopaikkojen valinnassa on huomioitu vesienhoidonsuunnittelun jokimuodostumat niin, että 
vesistötöiden vaikutusalueen jokaisessa muodostumassa olisi ainakin yksi näytteenottopiste (kuva 
2). Skatilan tulosten osalta hyödynnetään myös valtakunnallista seurantaa. Näytteet otetaan kaikilta 
paikoilta samana päivänä. Näytteet otetaan pintavedestä 1 m syvyydestä, jos vesisyvyys on riittävä. 
Myös klorofyllinäytteet otetaan 1 m syvyydestä, koska kokoomanäytettä on vaikea ottaa 
siltapaikoilta mataluuden takia. Vesinäytteitä otetaan seuraavasti:
- pH, alkaliteetti, kiintoaine, väri, CODMn, rauta, sähkönjohtavuus, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, 
veden lämpötila neljästi vuodessa (huhti-, kesä-, loka-, marraskuu) (taulukko 3)
- toukokuussa lisäksi kadmium (liukoinen) ja nikkeli (liukoinen)
- elokuussa lisäksi klorofylli, ammonium- ja nitriitti-nitraattityppi ja fosfaattifosfori

Taulukko 3. Jokipaikoilta otettavista vesinäytteistä määritettävät analyysit, näytteenottoaikataulu ja 
paikkojen koordinaatit ja id-numerot. Paikkojen nimet ovat HERTTA-järjestelmästä.

Paikka Analyysit Näytteenottoajankohta Näytteitä
vuodessa

ETRS-
TM35FIN

KKJ/YK Paikan id-
numero

Pitkämö vp 9400 Malli 6
Malli 7
Malli 8

huhti-, kesä-, loka-, marraskuu
toukokuu
elokuu

4
1
1

6947184 - 
262310

6950098 - 
3262385

4618

Kyrönjoki Nikkola Malli 6
Malli 7
Malli 8

huhti-, kesä-, loka-, marraskuu
toukokuu
elokuu

4
1
1

6966322 - 
274910

6969244-
3274990

4451

Malkakosken silta Malli 6
Malli 7
Malli 8

huhti-, kesä-, loka-, marraskuu
toukokuu
elokuu

4
1
1

6985744 - 
287630

6988673-
3287715

57035

Ylistaro vt 16 Malli 6
Malli 7
Malli 9

huhti-, kesä-, loka-, marraskuu
toukokuu
elokuu

4
1
1

6987111 - 
272496

6990041-
3272575

4418

Skatila vp 9600 Malli 6
Malli 7
Malli 8

huhti-, kesä-, loka-, marraskuu
toukokuu
elokuu

4
1
1

7006195 - 
241806

7009133-
3241873

4381

Kuljunkoski Malli 6
Malli 7
Malli 8

huhti-, kesä-, loka-, marraskuu
toukokuu
elokuu

4
1
1

6931383 - 
303961

6934290-
3304053

4513

Kiikun pato Malli 6
Malli 7
Malli 8

huhti-, kesä-, loka-, marraskuu
toukokuu
elokuu

4
1
1

6976770 - 
285959

6979696-
3286044

4411

Malli 6: pH, alkaliteetti, kiintoaine, väri, CODMn, rauta, sähkönjohtavuus, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, veden 
lämpötila
Malli 7: pH, alkaliteetti, kiintoaine, väri, CODMn, rauta, sähkönjohtavuus, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, kadmium 
(liukoinen), nikkeli (liukoinen), veden lämpötila
Malli 8: pH, alkaliteetti, kiintoaine, väri, CODMn, rauta, sähkönjohtavuus, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, klorofylli, 
ammonium- ja nitriitti-nitraattityppi ja fosfaattifosfori, veden lämpötila

Malkakosken yläpuolinen jokisuvanto 
Malkakosken yläpuolisen jokisuvannon happi- ja rehevyystilannetta seurataan pinnan- ja 
pohjanläheisestä vedestä kolmella havaintopaikalla (kuva 2). Pinnanläheinen näyte otetaan 1 m:n 
syvyydestä, mutta elokuussa klorofyllinäyte otetaan kokoomanäytteenä 0-2 m syvyydestä. 
Pohjanläheinen näyte otetaan 1 m pohjasta. Näytteet otetaan maaliskuun alussa jäältä ja elokuussa 
veneestä. Maaliskuussa mitataan jään ja lumen paksuus. Saarakkalassa uoman suurin syvyys on 
noin 4,5 m, Munakan rautatiesillan ylävirran puolella 6,8 m ja Malkakosken sillan ylävirran 
puolella 6,8 m. Vesinäytteitä otetaan seuraavasti:
- pinnasta: happipitoisuus, hapen kyllästysaste, kiintoaine, kokonais-, ammonium- ja nitriitti-
nitraattityppi, kokonais- ja fosfaattifosfori, pH, alkaliteetti, veden lämpötila ja elokuussa klorofylli 
(taulukko 4)
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- pohjalta: happipitoisuus, hapen kyllästysaste, kokonais-, ammonium- ja nitriitti-nitraattityppi, 
kokonais- ja fosfaattifosfori, veden lämpötila

Taulukko 4. Malkakosken yläpuolisesta jokisuvannosta otettavista vesinäytteistä määritettävät 
analyysit, tavoitesyvyydet, näytteenottoaikataulu ja paikkojen koordinaatit ja id-numerot. Paikkojen 
nimet ovat HERTTA-järjestelmästä.

Paikka Tavoite-
syvyys

Analyysit Näytteenottoajankohta Näytteitä
vuodessa

ETRS-
TM35FIN

KKJ/YK Paikan 
id-
numero

Kyrönj.Saarakkala jv.ylä 1 m
1 m*
3,5 m

Malli 9
Malli 11
Malli 10

maaliskuun alku
elokuu
maaliskuun alku, elokuu

1
1
2

6967131 - 
275378

6970053-
3275458

54887

Munakan rautatiesilta 1 m
1 m*
5,8 m

Malli 9
Malli 11
Malli 10

maaliskuun alku
elokuu
maaliskuun alku, elokuu

1
1
2

6974916 - 
283851

6977841-
3283935

4407

Malkakosken silta 1 m
1 m*
5,8 m

Malli 9
Malli 11
Malli 10

maaliskuun alku
elokuu
maaliskuun alku, elokuu

1
1
2

6985744 - 
287630

6988673-
3287715

57035

*klorofyllinäyte otetaan kokoomanäytteenä 0-2 m syvyydestä
Malli 9: happipitoisuus, hapen kyllästysaste, kiintoaine, kokonais-, ammonium- ja nitriitti-nitraattityppi, kokonais- ja 
fosfaattifosfori, pH, alkaliteetti, veden lämpötila, jään ja lumen paksuus
Malli 10: happipitoisuus, hapen kyllästysaste, kokonais-, ammonium- ja nitriitti-nitraattityppi, kokonais- ja 
fosfaattifosfori, veden lämpötila
Malli 11: happipitoisuus, hapen kyllästysaste, kiintoaine, kokonais-, ammonium- ja nitriitti-nitraattityppi, kokonais- ja 
fosfaattifosfori, pH, alkaliteetti, veden lämpötila, klorofylli

Tekojärvet ja Seinäjärvi
Tekojärvien ja Seinäjärven tarkkailussa keskitytään happi- ja ravinnetilanteen selvittämiseen 
maaliskuun lopulla ja elokuussa (kuva 2). Maaliskuussa mitataan jään ja lumen paksuus. Näytteet 
otetaan 1 m pinnasta ja 1 m pohjasta ja lisäksi välisyvyyksistä Kalajärvestä, Kyrkösjärvestä ja 
Pitkämöstä (taulukko 5). Elokuussa klorofyllinäyte otetaan kokoomanäytteenä 0-2 m syvyydestä. 
Vesinäytteitä otetaan seuraavasti:
- pinnasta: happipitoisuus, hapen kyllästysaste, pH, sähkönjohtavuus, kiintoaine, CODMn, rauta, 
väri, sameus, kokonaisfosfori, fosfaattifosfori, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitriitti-
nitraattityppi, veden lämpötila, lisäksi jään ja lumen paksuus maaliskuussa ja klorofylli elokuussa
- välisyvyyksistä: happipitoisuus, hapen kyllästysaste, veden lämpötila
- pohjalta: happipitoisuus, hapen kyllästysaste, kokonaisfosfori, fosfaattifosfori, kokonaistyppi, 
ammoniumtyppi, nitriitti-nitraattityppi, veden lämpötila
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Kuva 2. Vesinäytteenottopaikkojen sijainti. Kartassa näkyvät myös Kyrönjoen vesimuodostumien 
nimet ja rajat.
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Taulukko 5. Tekojärvistä ja Seinäjärvestä otettavista vesinäytteistä määritettävät analyysit, 
tavoitesyvyydet, näytteenottoaikataulu ja paikkojen koordinaatit ja id-numerot. Paikkojen nimet 
ovat HERTTA-järjestelmästä.

Paikka Tavoite-
syvyys

Analyysi
t

Näytteenottoajankoht
a

Näytteitä
vuodessa

ETRS-
TM35FIN

KKJ/YK Paikan id-
numero

Pitkämön allas syv. P6 1 m
1 m*
5m, 10m, 
15m, 18m
1m 
pohjasta

Malli 12
Malli 15
Malli 13

Malli 14

maaliskuun loppu
elokuu
maaliskuun loppu, 
elokuu
maaliskuun loppu, 
elokuu

1
1
2

2

6947525 - 
264361

6950439-
3264437

4619

Seinäjärvi syvänne 2 1 m
1 m*
1m 
pohjasta

Malli 12
Malli 15
Malli 14

maaliskuun loppu
elokuu
maaliskuun loppu, 
elokuu

1
1
2

6920898 - 
313244

6923801-
3313339

51410

Liikapuron allas 1 m
1 m*
1m 
pohjasta

Malli 12
Malli 15
Malli 14

maaliskuun loppu
elokuu
maaliskuun loppu, 
elokuu

1
1
2

6921256 - 
297352

6924159-
3297441

4509

Kalajärvi syvänne 1 m
1 m*
3 m

1m 
pohjasta

Malli 12
Malli 15
Malli 13

Malli 14

maaliskuun loppu
elokuu
maaliskuun loppu, 
elokuu
maaliskuun loppu, 
elokuu

1
1
2

2

6942835 - 
301349

6945747-
3301440

4867

Kyrkösjärvi syvänne 1 m
1 m*
3 m

1m 
pohjasta

Malli 12
Malli 15
Malli 13

Malli 14

maaliskuun loppu
elokuu
maaliskuun loppu, 
elokuu
maaliskuun loppu, 
elokuu

1
1
2

2

6962695 - 
286565

6965615-
3286650

4534

*klorofyllinäyte otetaan kokoomanäytteenä 0-2 m syvyydestä
Malli 12: happipitoisuus, hapen kyllästysaste, pH, sähkönjohtavuus, kiintoaine, CODMn, rauta, väri, sameus, 
kokonaisfosfori, fosfaattifosfori, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitriitti-nitraattityppi, veden lämpötila, jään ja lumen 
paksuus
Malli 13: happipitoisuus, hapen kyllästysaste, veden lämpötila
Malli 14: happipitoisuus, hapen kyllästysaste, kokonaisfosfori, fosfaattifosfori, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitriitti-
nitraattityppi, veden lämpötila
Malli 15: happipitoisuus, hapen kyllästysaste, pH, sähkönjohtavuus, kiintoaine, CODMn, rauta, väri, sameus, 
kokonaisfosfori, fosfaattifosfori, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitriitti-nitraattityppi, veden lämpötila, klorofylli

Vesinäytteenotto, määritysmenetelmät, akkreditointi ja tulosten rekisteröinti
Näytteenottajat ovat henkilösertifioituja tai näytteenottoon hyvin perehdytettyjä. Näytteet otetaan 
asianmukaisilla menetelmillä ja näytteenotossa noudatetaan muutoinkin ympäristöhallinnon 
julkaisemia ohjeita (Kettunen ym. 2008). Näytteiden kuljettamisessa, säilyttämisessä ja 
esikäsittelyssä noudatetaan ympäristöhallinnon julkaisemia ohjeita (Näykki & Väisänen 2016).

Näytteiden määrittämisessä käytetään akkreditoituja määritysmenetelmiä ja otetaan huomioon 
suositukset määritysrajoille ja mittausepävarmuuksille (Näykki & Väisänen 2016). Laboratorion 
tulee tuoda jo tarjousvaiheessa selkeästi esiin poikkeamat ja niiden suuruus, jos se ei joiltain osin 
kykene täyttämään suosituksia.

Tulosten tallennuksessa Hertta-tietokantaan noudatetaan ympäristöhallinnon julkaisemia ohjeita 
(Näykki & Väisänen 2016). Palvelun tuottaja siirtää tulokset suoraan vedenlaaturekisteriin 
viimeistään yhden kuukauden kuluessa tulosten valmistumisesta.
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3. Kasvillisuus
Kyrönjoki Koskenkorvan ja Malkakosken välillä
Putkilokasvillisuus kartoitetaan kolmelta 100 m koealalta vuosina 2022 ja 2028. Koealat sijaitsevat 
samoilla paikoilla kuin vuosina 2012 ja 2016 (taulukko 6, kuva 3). Tarkkailun jatkotarve arvioidaan 
vuoden 2028 tulosten raportoinnin yhteydessä.

Koealoilla käytetään SYKEn kehittämää virtavesien kasvillisuuden maastolomaketta ja 
kartoittamismenetelmää, jossa 100 m pitkä jokijakso jaetaan viiteen peräkkäiseen 20 metriä pitkään 
osa-alueeseen, joilta kultakin kirjataan vesikasvilajien yleisyys ja lajin keskimääräisen kasvuston 
peittävyys. Kartoitus tehdään SYKE:n ohjeistuksen mukaan (Meissner ym. 2016). 

Yleisyys ja peittävyys arvioidaan lajeittain prosenttiasteikolla (0,5 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 
… / 100%). Kohteesta tutkitaan kaikki lajit, jotka seurantahetkellä kasvavat vedessä. Rihmamaisten 
levien runsaus lajiryhmänä arvioidaan kolmeportaisella asteikolla. 0 = ei havaittu, 1 = jonkin 
verran, 2 = runsaasti. Menetelmään kuuluu myös vesisammalkartoitus, mutta se jätetään tässä 
kartoituksessa pois, koska vesisammalia ei esiinny kyseisillä koealoilla. Koealat valokuvataan. 
Seurannan tulokset tallennetaan jokimakrofyyttien tallennuspohjalle (Excel-tiedosto) ja toimitetaan 
SYKEen.

Taulukko 6. Koealojen alarajojen koordinaatit (KKJ/YK) kasvillisuuskartoituksissa. 
Koeala Oikea ranta Vasen ranta
1 6963561:3270545 6963579:3270525
2 6974609:3281167 6974630:3281143
3 6981042:3286533 6981077:3286548

Kuva 3. Koealojen sijainti Kyrönjoen kasvillisuuskartoituksissa. Kartassa näkyvät myös Kyrönjoen 
vesimuodostumien nimet ja rajat.

4. Pohjaeläimet
Kosket
Näytteet otetaan Kauhajoen Harjankoskesta ja Kyrönjoen Malka-, Reinilän- ja Kolkinkoskesta 
(taulukko 7, kuva 4). Näytteenotossa noudatetaan standardia SFS 5077 ja SYKE:n ohjeita (Meissner 
ym. 2016). Näytteet otetaan joka kolmas vuosi (2020, 2023 jne.) syys- tai lokakuussa. Näytteet 
otetaan seuraavista pohjanlaatutyypeistä: 1) karkea kivikko (raekoko >6cm) (kasvillisuustyyppinä 
vesisammal tai paljas), 2) pikkukivikko. Karkean kivikon näytteet otetaan nopean virtauksen alueelta 
ja mieluiten vesisammaleisesta paikasta. Pikkukivikon näytteet otetaan hitaamman virtauksen 
alueelta kuin karkean kivikon. Jos molempia pohjanlaatutyyppejä ei löydetä koskesta, otetaan 
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korvaava näyte muulta pohjanlaatutyypiltä. Jokaiselta pohjanlaatutyypiltä otetaan kaksi 
näytettä/koski, jolloin näytteitä tulee 4 kpl/koski. Haavinta-aika on kolmekymmentä sekuntia. 
Potkinnan kuluessa liikutaan noin metrin matka ylävirtaan päin. Tarvittaessa näytteet seulotaan 0,5 
mm seulalla. Näytteet säilötään maastossa n. 70% etanoliin. Näytteiden sisältämät pohjaeläimet 
poimitaan laboratoriossa valaisevan suurennuslasin avulla. Näytteenotot ja tulokset viedään Hertan 
POHJE-järjestelmään, jossa paikat ovat tallennettuna. Määritystarkkuudessa noudatetaan SYKE:n 
ohjeistusta ns. tavoitetaksonomia.

Taulukko 7. Koskien koordinaatit (KKJ/YK) pohjaeläinnäytteenottoa varten.
Paikka KKJ/YK
Kauhajoki, Harjankoski 6942278-3257546
Kyrönjoki, Malkakoski 6989033-3287636
Kyrönjoki, Reinilänkoski 6997159-3263471
Kyrönjoki, Kolkinkoski 7007180-3244873

Kuva 4. Pohjaeläinnäytteenottopaikkojen sijainti. Kartassa näkyvät myös Kyrönjoen 
vesimuodostumien nimet ja rajat.
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5. Kalat, ravut ja nahkiaiset
Sähkökalastus
Sähkökalastettavat kosket ovat Kauhajoessa, Kyrönjoessa ja Seinäjoessa (kuva 5, taulukko 8). 
Sähkökoekalastuksissa kunkin näytealan pinta-alan tulee mahdollisuuksien mukaan olla vähintään 
300 m2, mielellään yli 450 m2. Alle viisi metriä leveissä kohteissa voidaan kalastettavan alueen 
koko määrittää pinta-alan sijaan kalastettavana joen pituutena, jolloin kalastettavan alueen tulee olla 
pituudeltaan vähintään 24-27 kertaa joen keskimääräinen leveys kalastettavalla kohteella. 
Sähkökoekalastuskohteet valokuvataan ja kohteilta kirjataan ylös uoman perustiedot (mm. 
kasvillisuus, suojaisuus, pohjan laatu, vesisyvyys). Kohteiden valokuvat tallennetaan 
koekalastusrekisteriin muiden tulosten ohella. Pyynnissä ja saaliin käsittelyssä noudatetaan Riista- 
ja kalatalouden tutkimuslaitoksen antamia ohjeita (Olin ym. 2014). Kosket koekalastetaan 
vuosittain elokuun alun ja lokakuun lopun välisenä aikana. Koealat pyydetään yhden kerran. 
Sähkökalastus tehdään kahlaamalla ylävirtaan päin ilman sulkuverkkoja. Saaliiksi saadut kalat 
mitataan millimetrin tarkkuudella ja punnitaan yksilökohtaisesti vähintään 10 kpl/laji 
satunnaisotoksesta. Jos jotain lajia saadaan kappalemääräisesti suuri määrä, otokseen 
kuulumattomien yksilöiden lukumäärä lasketaan ja yhteismassa punnitaan lajeittain. 
Sähkökalastuksessa noudatetaan eurooppalaista CEN-standardia (Water quality-Sampling Fish with 
Electricity, SFS-EN 14011). Koekalastuksien tulokset tallennetaan valtakunnalliseen 
koekalastusrekisteriin.

Taulukko 8. Sähkökoekalastettavien koskien koordinaatit.
Paikka ETRS-TM35FIN KKJ/YK
Kauhajoki, Harjankoski 6939367-257473 6942278-3257546
Kyrönjoki, Koskenkorvan padon alapuoli 6959259-267575 6962178-3267652
Kyrönjoki, Rajamäenkoski 6986838-287016 6989768-3287101
Kyrönjoki, Perttilänkoski 6992704-264535 6995636-3264611
Kyrönjoki, Voitilankoski 7007368-241736 7010306-3241803
Seinäjoki, Renko 6959244-286963 6962163-3287048

Kalojen poikasnuottaus
Poikasnuottauspaikat ovat Kyrönjoen Peurala, Kitinoja, Kylänpää ja Voitila sekä Kyrönjoen 
edustan merialueella Österfjärden (kuva 5, taulukko 9). Kitinojalla nuotataan joka vuosi, 
Kylänpäässä ja Voitilassa parillisina vuosina ja Peuralassa ja Österfjärdenillä parittomina vuosina. 
Kaikilta paikoilta vedetään 10 nuotanvetoa heinäkuun puolivälin ja elokuun puolivälin välisenä 
aikana. Poikasnuotta levitetään paikalle, jossa on mahdollisimman paljon vesikasvillisuutta. 
Poikasnuotan reisien pituus on 5 m, perän pituus 4 m, nuotan korkeus 1,8 m, reisien silmäkoko 5 
mm ja perän 2,2 mm. Saaliista poistetaan vanhemmat kuin 1-kesäiset kalat. Saalis säilötään 
etanoliin laboratoriokäsittelyä varten. 1-kesäiset kuhat ja hauet poimitaan saaliista erilleen ja 
mitataan millimetrin tarkkuudella. Saaliin yksilömäärät lasketaan lajeittain 2 dl:n otoksesta, tai jos 
näyte on pienempi, koko näytteestä. Pituus mitataan 20 satunnaiselta yksilöltä/laji/otos millimetrin 
tarkkuudella.

Taulukko 9. Poikasnuottapaikkojen koordinaatit ja pyyntivuodet.
Paikka ETRS-TM35FIN KKJ/YK pyyntivuosi
Peurala 6962166-272370 6965086-3272449 parittomat
Kitinoja 6982876-287350 6985804-3287435 vuosittain
Kylänpää 6988973-276719 6991904-3276800 parilliset
Voitila 7008053-241495 7010991-3241562 parilliset
Österfjärden 7018648-247185 7021591-3247254 parittomat
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Kuva 5. Sähkökalastus- ja poikasnuottauspaikkojen sijainti. Kartassa näkyvät myös Kyrönjoen, 
merialueen ja Seinäjoen vesimuodostumien nimet ja rajat. 

Verkkokalastus
Kyrönjoen Nordic-koeverkkokalastuspaikat ovat Peurala, Kitinoja, Kylänpää ja Voitila (kuva 6, 
taulukko 10). Coastal-verkoilla koekalastetaan Kyrönjoen edustan merialueella Österfjärdenillä. 
Kitinojalla koekalastetaan joka vuosi, Kylänpäässä ja Voitilassa parillisina vuosina ja Peuralassa ja 
Österfjärdenillä parittomina vuosina. Pyynnissä ja saaliin käsittelyssä noudatetaan Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitoksen antamia ohjeita (Olin ym. 2014). Jokaisella paikalla koekalastetaan 
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heinäkuun alun ja syyskuun puolivälin välisenä aikana. Pyynnissä pidetään kymmentä Nordic-
verkkoa/paikka. Österfjärdenillä pyyntiponnistus on 6 Coastal-verkkoyötä. Jokaisen verkon 
koordinaatit on kirjattu ensimmäisenä pyyntivuonna 2018 tai 2019, jonka jälkeen pyyntipaikka 
pyritään pitämään samana.

Saalis käsitellään verkko- ja solmuvälikohtaisesti. Yksikkösaaliin määrittämistä varten kunkin 
verkon kalat lajitellaan, minkä jälkeen kunkin lajin yhteismäärät ja -painot lasketaan ja punnitaan 
solmuväleittäin. Kalojen pituus mitataan solmuväleittäin yhden senttimetrin tarkkuudella niin, että 
esimerkiksi pituusluokkaan 10 cm tulevat 10,0–10,9 cm:n mittaiset kalat. Jos jonkin lajin 
solmuvälikohtainen yksilömäärä yhdessä verkossa ylittää 10 yksilöä, pituusmittaukseen otetaan 
vähintään 10 yksilön satunnaisotos. Koekalastuksien tulokset tallennetaan valtakunnalliseen 
koekalastusrekisteriin.

Taulukko 10. Verkkokoekalastuspaikkojen koordinaatit, menetelmät ja pyyntiponnistus.
Paikka ETRS-TM35FIN KKJ/YK Menetelmä Verkkoja, kpl pyyntivuosi
Kyrönjoki, Peurala 6962166-272370 6965086-3272449 Nordic 10 parittomat
Kyrönjoki, Kitinoja 6982876-287350 6985804-3287435 Nordic 10 vuosittain
Kyrönjoki, Kylänpää 6988973-276719 6991904-3276800 Nordic 10 parilliset
Kyrönjoki, Voitila 7008053-241495 7010991-3241562 Nordic 10 parilliset
Österfjärden 7018648-247185 7021591-3247254 Coastal 6 parittomat

Vaellussiika
Kyrönjokeen nousevan vaellussiikakannan tilaa tarkkaillaan Voitilassa vuosittain syksyisin 
esimerkiksi rysäpyynnillä, jos virtaamaolot ovat pyynnille suotuisat. Saaliskalojen pituus mitataan 
millimetrin ja punnitaan gramman tarkkuudella. Saalisyksilöiden sukupuoli määritetään. 
Vaellussiikoja merkitään T-ankkurimerkillä vuosittain siikojen vaellusten selvittämiseksi. Saaliista 
voidaan kerätä DNA-näytteitä esimerkiksi rintaevän kärjestä kannan puhtauden selvittämiseksi.

Vaellussiian luontaisen lisääntymisen onnistumista seurataan keväisin heti jäiden lähdön jälkeen 
esimerkiksi haavimalla Voitilan ja merialueen välisellä alueella. Pyyntiä tehdään vähintään neljänä 
eri päivänä ja pyyntiponnistus pyritään vakioimaan. Pyynti voidaan tehdä rannalta tai veneestä. 
Pyynti keskitetään pieniin poukamiin, joihin vastakuoriutuneet poikaset voisivat ajautua 
nopeammasta virrasta. Siikojen pituus mitataan ja saantipaikkojen koordinaatit kirjataan.

Kalojen elohopeapitoisuus
Kyrkösjärven, Kalajärven, Pitkämön ja Liikapuron tekoaltaista, Seinäjärvestä sekä Kyrönjoen 
Peuralasta ja Kitinojalta pyydetään ahvennäytteitä elohopeamäärityksiin joka kolmas vuosi (2022, 
2025 jne.). Jokaisesta kohteesta pyritään saamaan 10 ahventa/pyyntivuosi. Pyydettävien ahventen 
pituus on 15–20,5 cm. Näytteenotossa ja näytteiden käsittelyssä noudatetaan Ympäristöministeriön 
antamia ohjeita (Karvonen ym. 2012). Määritystulokset tallennetaan valtakunnalliseen rekisteriin.

Rapu
Koeravustukset toteutetaan Kyrönjoen Kyyränkoskella ja Seinäjoen alaosalla (kuva 6, taulukko 11). 
Seinäjoen alaosalla pyydetään Kirkkokadun ja Pohjan valtatien (kt 67) välisellä alueella, josta 
tarkka kovapohjainen pyyntipaikka valitaan maastossa. Kyyränkoskella ravustetaan vuosittain ja 
Seinäjoen alaosalla parittomina vuosina. Kyyränkoskella ja Seinäjoen alaosalla pyynnissä pidetään 
25 mertaa kahden peräkkäisen yön ajan. Merrat koetaan päivittäin. Pyynti toteutetaan 
ravustuskauden alussa heinäkuun puolenvälin jälkeen. Mertoihin jääneet ravut mitataan millimetrin 
tarkkuudella otsapiikin kärjestä pyrstön kärkeen ja niiden sukupuoli määritetään. Jokiravut 
merkitään tussilla ja vapautetaan, mutta täpläravut poistetaan vesistöstä. Jos rapukanta alkaa 
vahvistua, pyyntipaikkoja lisätään ja koeravustusta tehdään myös kesäkuussa parhailla 
saalispaikoilla, jotta selviää, onnistuuko ravun lisääntyminen.
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Taulukko 11. Koeravustuspaikkojen koordinaatit ja mertojen lukumäärä/yö. Seinäjoen alaosalla 
pyydetään Kirkkokadun ja Pohjan valtatien (kt 67) välisellä alueella, josta tarkka kovapohjainen 
pyyntipaikka valitaan maastossa.

Paikka ETRS-TM35FIN KKJ/YK mertoja/yö pyyntivuosi
Kyrönjoki, Kyyränkoski 6988999-275347 6991930-3275427 25 vuosittain
Seinäjoki, alaosa 25 parittomat

Kuva 6. Verkkokalastus- ja ravustuspaikkojen sijainti. Kartassa näkyvät myös Kyrönjoen, 
merialueen ja Seinäjoen vesimuodostumien nimet ja rajat.
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Nahkiainen 
Nahkiaisen lisääntymisen onnistumista selvitetään ottamalla sedimentistä näytteitä varrellisella 
Ekman-noutimella veneestä käsin. Nahkiaisen toukat elävät joen pehmeillä pohjilla ja 
muodonmuutoksen jälkeen nahkiaiset vaeltavat mereen syönnökselle kevättulvien aikana. 
Sedimentistä otetaan näyte, joka seulotaan. Löydetyt toukat lasketaan ja mitataan. Toukkia etsitään 
linjoilta 0,3–1,0 m syvyydestä 10 cm:n syvyysvälein. Saalis kirjataan nostoittain ja nostojen määrä 
kirjataan jokaiselta linjalta, jotta toukkien esiintymistiheydestä saadaan arvio. Linjojen koordinaatit 
kirjataan. Toukkakartoituksissa keskitytään Hiirikosken ja Majornan väliseen alueeseen, josta 
toukkia on saatu eniten. Toukkia on löydetty Hiirikosken alapuolelta, Kukonsaaren läheltä, 
Voitilasta ja Majornasta.

Kalastustiedustelut
Kyrönjoen vapaa-ajankalastusta selvitetään postitiedustelulla. Tiedustelu lähetetään viiden vuoden 
välein siten, että ensimmäinen tiedustelu koskee vuoden 2021 kalastusta. Tiedustelut postitetaan 
tiedusteltavaa vuotta seuraavan vuoden alussa. Kyronjoen vapaa-ajankalastusta koskeva 
kalastustiedustelu kohdistetaan mahdollisuuksien mukaan Kyrönjoen läheisillä postinumeroalueilla 
asuvien talouksien kalastonhoitomaksun suorittaneille henkilöille. Mikäli kalastonhoitomaksun 
maksaneiden henkilöiden yhteystietoja ei saada selville, voidaan tiedustelu vaihtoehtoisesti 
kohdistaa Kurikan, Ilmajoen ja Ylistaron kalastusseurojen luvan lunastaneille henkilöille. 
Tiedustelualueena Kyronjoen vapaa-ajankalastusta koskevassa kalastustiedustelussa on Kyronjoki 
välillä Kurikka-Ylistaron Malkakoski (edellisten tiedustelujen alueet A ja B). Tiedustelu on 
kotitalouskohtainen eli kuhunkin osoitteeseen lähetetään yksi tiedustelu. Vastaamattomille 
lähetetään muistutuskirje, koska tavoitteena on saada vastaus 70 % tiedustelluista. 
Kalastustiedustelu tulee laatia siten, että ainakin tärkeimpien lajien yksikkösaaliit ovat laskettavissa 
pyyntimuotokohtaisesti. Kyrönjoen vesistötöiden kalastustiedustelun tulosten raportoinnin 
yhteydessä tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää Kyrönjoen yhteistarkkailun 
kalastustiedustelun tuloksia.

Kyrönjoen edustan merialueen kaupallista kalastusta selvitetään postitiedustelulla. Tiedustelu 
lähetetään viiden vuoden välein siten, että ensimmäinen tiedustelu koskee vuoden 2021 kalastusta. 
Tiedustelut postitetaan tiedusteltavaa vuotta seuraavan vuoden alussa. Tiedustelu lähetetään 
viranomaisten ylläpitämään kaupallisten kalastajien rekisteriin kuuluville henkilöille ja yrityksille, 
joiden postiosoite on seuraavilla postinumeroalueilla: 65650 Koskö, 66530 Koivulahti, 66540 
Petsmo, 66550 Västerhankmo, 66560 Österhankmo, 66580 Kuni, 66590 Vassor, 66640 Maksamaa. 
Tiedustelu koskee ainoastaan rannikkoalueella tapahtuvaa kalastusta (kuva 5). Tiedustelu lähetetään 
suomen- ja ruotsinkielisille heidän äidinkielellään. Jos samassa taloudessa asuu useita 
ammattikalastajia, tiedustelu lähetetään vain yhdelle heistä. Vastaamattomille lähetetään 
tiedustelulomake ainakin kerran uudestaan, sillä tavoitteena on saada vastaus 70 % tiedustelluista.
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Kuva 5. Tiedusteltavan kalastusalueen rajaus Kyrönjoen edustan merialueella.

Mahdolliset kalakuolemat
Jos kalakuolemia tapahtuu Kyrönjoen alaosalla tai suistossa, veden pH ja kuolleiden kalojen lajit 
selvitetään. Jos alhainen pH on todennäköinen syy kalakuolemaan avovesiaikana, yritetään veneestä 
käsin selvittää pH-kenttämittarin ja GPS:n avulla merialueen laajuus, jolla pintaveden pH ≤5,5.

6. Raportointi
Vuosittain tehtävät tarkkailut keskeisimpine tuloksineen raportoidaan lyhyesti seuraavan vuoden 
kesäkuun loppuun mennessä (taulukko 12). Harvemmin kuin vuosittain tehtävien tarkkailujen 
tulokset raportoidaan omina kokonaisuuksinaan seuraavan vuoden loppuun mennessä (taulukko 13). 
Yhteenvetoraportit laaditaan viiden vuoden välein seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä 
eli esimerkiksi vuosien 2021–2025 yhteenvetoraportti toimitetaan kesäkuun 2026 loppuun 
mennessä. Tarkkailusuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa vuosiraporttien laadinnan yhteydessä. 
Kaikki raportit toimitetaan kalatalousviranomaiselle, vesilainvalvontaviranomaiselle, Kauhajoen, 
Kurikan, Seinäjoen, Lapuan ja Vaasan kaupunkien ja Ilmajoen, Isonkyrön, Mustasaaren ja Vöyrin 
kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille, Vaasan kaupungin vesilaitokselle, Kyrönjoen 
kalatalousalueelle, Merenkurkun kalatalousalueelle Kvarkens fiskeriområdetille ja Pohjanmaan vesi 
ja ympäristö ry:lle.
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Taulukko 12. Kyrönjoen velvoitetarkkailun aikataulutus vuodesta 2022 alkaen (x = toteutetaan). 
Kalastustiedustelut koskevat vuosien 2021, 2026 ja 2031 kalastusta. Yhteenvetoraportissa 
käsitellään edeltävän viisivuotisjakson tulokset.

2022 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33
vedenlaatu x x x x x x x x x x x x
kasvillisuus, Kyrönjoki x x
pohjaeläimet, kosket x x x x
kalanpoikasnuottaus x x x x x x x x x x x x
koeverkkokalastus x x x x x x x x x x x x
sähkökalastus x x x x x x x x x x x x
kalojen elohopeapitoisuus x x x x
rapu x x x x x x x x x x x x
nahkiainen, poikaspyynti x x x x x x x x x x x x
kalastustiedustelut x x x
vuosiraportti ja 
tarkkailusuunnitelman 
tarkistus tarvittaessa

x x x x x x x x x x x x

yhteenvetoraportti x x

Taulukko 13. Kyrönjoen velvoitetarkkailun erillisraportoinnin aikataulutus (x = toteutetaan vuoden 
loppuun mennessä).

2022 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33
kasvillisuus, Kyrönjoki x x
pohjaeläimet, kosket x x x x
kalojen elohopeapitoisuus x x x x
kalastustiedustelut x x x
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