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Abstract 

The purpose of the project named Kalettoman kalatie is to build a fish and boat channel from the Kalettomanlahti 
inlet into the River Välijoki passing the regulating dam of Niska in Lappajärvi. The aim of this master’s thesis was 
to draw up the required plans for the water rights permission application of the project. 
 

In the beginning of the thesis, implementation, legislation and water permission processes, related to the excavation 
and hydraulic engineering work, are generally described. After that, general planning methods of fishway projects 
are reviewed and essential planning methods of different sections included in this plan are presented. In the 
description of the site, the planning area is introduced and the designing factors are reviewed. In the water system 
description the water levels and regulation of the Lake Lappajärvi are presented. 
 
The assignment included planning and dimensioning the natural channel, technical multipurpose fishway and culvert 
opening. In the channel planning, route alternatives were drawn up, and the field surveys were performed. Based on 
the surveying data, mass calculations and cost estimations for each route alternative were prepared. Because of the 

history of the area and its current and planned land use, also environmental effects were assessed. According to the 
final plan, a 1.15 km long channel with a bottom width of 5 m will be dug from the Lake Lappajärvi to the River 
Välijoki via the Paskolampi area. Water depth in the channel will vary according to the regulation of the Lake 
Lappajärvi, being 1.2–1.5 m in the summertime. The channel is dimensioned for the demands of boating, but fishes 
are also able to swim through it. 
 
The dimensioning of the multipurpose fishway is based on the research results from similar structures. The 
multipurpose fishway will be built between the end of the natural channel and the River Välijoki. It would serve as a 

threshold of the water flow and will control the discharge in the entire boat and fish channel. Water depth and 
discharge in the multipurpose fishway will vary depending on the level of the Lake Lappajärvi. The multipurpose 
fishway is dimensioned to serve as a fishway from May for November, and boat passing should be possible from 
June to August. Altitude was defined for the multipurpose fishway and it was used in calculations of water depths 
and discharges in different water levels in summertime. Based on the calculations, the dimensions were chosen with 
which discharges corresponded best to the design discharges in summer water levels. In the dimensioned 
multipurpose fishway water depths will vary in summertime between 0.6–0.9 m, when the discharge is approx. 1.5–
2.7 m3/s. 

 
The assignment included the dimensioning of the culvert needed to go under the road. Two alternatives to the culvert 
opening were dimensioned. The first alternative was done only to the channel, and the second to the channel and a 
walkway next to it. The final channel alternative was modelled using a HEC-RAS flow modelling using the flow 
rates from the chosen multipurpose fishway. The modelling produced flow velocities appearing in the channel with 
different water levels. Lastly, the effect of the continuous discharge of boat and fish channel to the River Välijoki 
was studied. Based on the calculations, the total annual water volume through the boat and fish channel will not 
increase the water level of the river Välijoki significantly, and it will not have any remarkable effect on the regulation 

of the Lake Lappajärvi. 
 
The plans presented in the work have been drawn up to the required accuracy for an application to the water 
permission. The final implementation and construction plan will require more exact and detailed plans of each 
section. This general plan forms the basis for more accurate planning. 
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1 JOHDANTO 

Lappajärvellä on meneillään Paskolammen kunnostushanke, jonka tarkoituksena on 

vähentää Paskolammen maaperässä olevien perunateollisuuden jätteiden aiheuttamaa ja 

valumavesien mukana vesistöön kulkeutuvaa ravinnekuormitusta. Lampeen on 1980-

luvulla johdettu perunateollisuuden jätevesiä, minkä vuoksi alueen pintavedet ovat 

edelleen ravinteikkaita ja kuormittavat vesistöä. Paskolammen alueelle on laadittu 

kunnostussuunnitelma, ja vuonna 2013 alueelta lähtevien vesien suuntaa on muutettu ja 

käsittelyä parannettu. Vuoden 2014 aikana alueelle on laadittu lisäksi maisemoinnin 

yleissuunnitelma. (Lappajärven kunta 2014a) Paskolammen kunnostushankkeen 

ohjausryhmässä on ideoitu jatkohankkeena ns. ”Kalettoman kalatie” -hanke. 

Tämän diplomityön tarkoituksena on suunnitella kalan ja veneiden kulun mahdollistava 

väylä Lappajärven Niskan säännöstelypadon ohi. Suunniteltava Kalettoman vene- ja 

kalaväylä koostuu luonnonmukaisesta sekä teknisestä osuudesta (kuva 1). 

Luonnonmukainen osuus on noin kilometrin mittainen hitaasti virtaava uoma ja tekninen 

osuus on siihen liittyvä venekulkukelpoinen kalatie eli monitoimikanava.  

 

Kuva 1. Kalettoman vene- ja kalaväylän periaatekuva. 

 

Diplomityön kirjallisuusosiossa käydään läpi vesirakennushankkeen toteuttamista, siihen 

liittyvää kustannusarviointia ja vesioikeudellisen luvan hakua sekä yleisellä tasolla että 

kalatiehankkeen näkökulmasta. Teoriaosiossa esitellään tämän diplomityön kannalta 

olennaisten rakenteiden mitoituksen periaatteet. Tavanomaisissa kalateissä ja 
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ohitusuomissa rakenteellinen mitoitus perustuu vallitsevien olosuhteiden ja käytettävissä 

olevan virtaaman lisäksi lähinnä niitä käyttävien kalojen uintikyvyn asettamiin 

vaatimuksiin. Venekulkukelpoisten uomien ja rakenteiden suunnittelussa tulee ottaa 

huomioon kalankulun lisäksi myös veneilyyn liittyvät tarpeet, kuten riittävä syvyys ja 

leveys sekä veneellä kulun turvallisuus.  

Kalettoman vene- ja kalaväylän suunnittelualueen kuvauksessa tarkastellaan alueen 

maankäytön historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta sekä suunnittelun perustana olevaa 

Lappajärven ja Välijoen vesistöä. Suunnittelu- ja mitoitusosiossa esitetään Kalettoman 

vene- ja kalaväylän uoman sekä rakenteiden mitoitus. Suunnittelu perustuu hankkeen 

ohjausryhmän hyväksymiin kriteereihin, joita suunnittelutyön edetessä on täydennetty ja 

tarkennettu. Suunnittelu- ja mitoitusosiossa käydään läpi eri suunnitelmavaihtoehdot ja 

niiden vertailu sekä perusteet lopulliseen suunnitelmaan valituille vaihtoehdoille.  

Suunnittelussa uomalle laadittiin eri reittivaihtoehtoja, joiden perusteella suoritettiin 

maastomittaukset. Kustakin reittivaihtoehdoista tehtiin eri vesisyvyys- ja 

leveysvaihtoehdoilla kaivumassalaskennat, jotka esitettiin ohjausryhmän arvioitaviksi. 

Ohjaustyhmä teki päätöksen uoman syvyys- ja leveysvaatimuksesta, ja tämän perusteella 

kullekin reittivaihtoehdolle tehtiin massalaskentoihin sekä muiden tarvittavien 

rakenteiden määrään perustuva kustannusarviointi. Alueen aiemman maankäytön vuoksi 

myös hankkeesta aiheutuvien ympäristövaikutusten arviointi oli kustannusten ohella 

olennainen osa eri vaihtoehtojen vertailua. Kustannus- ja vaikutusarvioinnin perusteella 

ohjausryhmä valitsi reittivaihtoehdoista yhden lopullista suunnitelmaa varten.  

Monitoimikanavan hydraulinen mitoitus tehtiin vastaavanlaisesta rakenteesta saatujen 

tutkimustulosten ja kokemusten perusteella. Monitoimikanavalle tuli määrittää 

korkeustaso, jolla se toimii mahdollisimman hyvin kesän eri vesikorkeuksilla. 

Monitoimikanavalle laadittiin laskennalliset purkautumiskäyrät eri leveys- ja 

kaltevuusvaihtoehdoille. Virtaamalaskelmien perusteella monitoimikanavalle valittiin 

leveys ja kaltevuus. Valitun monitoimikanavan virtaamatietojen perusteella tehtiin HEC-

RAS -virtausmallinnus lopulliselle uomavaihtoehdolle.  
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Uoma alittaa luonnonmukaisella osuudella kantatien 68, minkä vuoksi suunnitelmaan 

sisältyy myös alitukseen tarvittavan siltarummun mitoitus. Siltarumpu tuli mitoittaa siten, 

että uoman lisäksi rummusta mahtuu kulkemaan myös alueen yleissuunnittelussa linjattu 

kevyen liikenteen väylä. Lopuksi työssä tutkittiin vielä vene- ja kalaväylän kautta 

virtaavan vesimäärän vaikutusta alapuolisen Välijoen pinnankorkeuteen. 

Lopuksi työn yhteenvetona esitetään varsinainen Kalettoman vene- ja kalaväylän 

suunnitelma. Suunnitelmaan on koottu suunnittelun eri osa-alueista lopulliseen 

suunnitelmaan valitut osiot. Tämä diplomityö muodostaa Kalettoman vene- ja 

kalaväylähankkeesta yleissuunnitelmatasoisen suunnitelman, jonka perusteella 

hankkeelle voidaan hakea vesioikeudellista lupaa. 
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2 MAA- JA VESIRAKENNUSHANKKEEN 

TOTEUTTAMINEN 

2.1 Suunnittelu ja kustannusarviointi 

Vesirakennushanke koostuu tavallisesti neljästä vaiheesta, jotka ajallisesti ovat 

suunnitteluvaihe, oikeudellinen käsittely, rakennustyön suorittaminen sekä käyttö ja 

kunnossapito. Suunnitteluvaihe koostuu tavallisesti esisuunnitelman, yleissuunnitelman 

ja rakennussuunnitelman laatimisesta. Esisuunnittelu on hankesuunnittelua edeltävä 

vaihe, joka sisältää hankkeen tarpeen arviointia ja eri vaihtoehtojen suunnittelua. 

Esisuunnitelmassa esitetään alustaviin selvityksiin perustuvat periaatteelliset ratkaisut ja 

vaihtoehdot. Yleissuunnittelussa selvitetään hankkeen vaihtoehdot, sijainti sekä suhde 

maankäyttöön, tekniset perusratkaisut, hankkeen ympäristö- ja muut vaikutukset sekä 

alustava kustannusarvio. (Liikennevirasto 2013: 22–24)  

Yleissuunnitelman perusteella myös ulkopuoliset intressitahot voivat kommentoida 

hanketta ja antaa hankkeesta lausuntoja. Yleissuunnitelma on tekninen ja tavallisesti 

oikeudellinen suunnitelma. Rakennussuunnittelussa suunnitelmia tarkennetaan 

yleissuunnitelmatasolta toteutuksen vaatimaan tarkkuuteen. Rakennussuunnitelma on 

tarkka tekninen suunnitelma, jota varten laaditaan yksityiskohtaiset piirustukset, 

työselitykset sekä tarkennetut kustannusarviot. (RIL 67 1968: 204–206) Hankkeen 

suunnitteluorganisaatio riippuu olennaisesti hankkeen laadusta ja laajuudesta. Usein 

suunnittelu koostuu eri osista ja eri asiantuntijoiden yhteistyöstä, joiden tehtävät, vastuut 

ja valtuudet on määritelty. 

Maa- ja vesirakennushankkeet ovat verrattain kalliita hankkeita. Tämän vuoksi on 

tärkeää, että kustannukset arvioidaan hankekohtaisesti, ja kustannushallinta projektin 

aikana on jatkuvaa, hallittua sekä päämäärätietoista. Hankkeen kustannukset määräytyvät 

pääosin jo suunnitteluvaiheessa, ja ovat olennainen osa suunnitteluperusteissa. Jokaisen 

suunnitteluvaiheen alussa hankkeelle tulee laatia kustannustavoite sillä tarkkuudella, että 

se ohjaa suunnittelua. Tämän jälkeen valittujen suunnittelunormien perusteella tehdään 

laskelmia, joista kootaan lopuksi kustannusarvio. (Liikennevirasto 2013: 9–10)  
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Kustannusarvioita tulee tehdä ja tarkentaa hankkeen kaikissa vaiheissa sekä päivittää 

tarpeen mukaan. Hankesuunnittelun edetessä myös kustannusarviointiin käytettävän 

tiedon tulee tarkentua ja luotettavuuden parantua. (Liikennevirasto 2013: 9–10) 

Esisuunnitteluvaiheessa kustannussuunnittelun tavoitteena on ohjata hankkeen 

ratkaisujen taloudellisuutta, ja se on perustana hankkeen kokonaiskustannusten 

arvioinnille sekä lähtötietona seuraavien vaiheiden kustannusarvioinnille. 

Yleissuunnitelmavaiheessa hankkeen sisältö ja kustannusarvio tarkentuvat. 

Suunnitelmissa voi olla vielä epävarmuustekijöitä, mutta kustannusarvion tulee silti 

muodostaa luotettava perusta hankkeen kokonaiskustannusten arvioimiseksi. 

(Liikennevirasto 2013: 22–24) Rakennussuunnitelmavaiheen kustannusarvion 

tarkoituksena on arvioida rakennuskustannukset luotettavasti, ja kaikki määrät lasketaan 

sillä tarkkuudella, että hankkeen tarjouspyyntö voidaan laatia sen tietojen perusteella 

(Liikennevirasto 2013: 34). On tärkeää, että kaikki kustannusarvioinnissa käytetyt 

menetelmät ja tehdyt oletukset dokumentoidaan, jotta laskelmien tarkistaminen ja 

tarvittaessa muuttaminen on mahdollista (Liikennevirasto 2013: 9).  

2.2 Vesioikeudellisen luvan hakeminen 

Suomessa vesirakentamista ohjaa vesilaki. Lain tarkoituksena on edistää vesivarojen ja 

vesiympäristön yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää käyttöä, sekä 

ehkäistä niiden käytöstä aiheutuvia haittoja ja parantaa niiden tilaa (Laki 587/2011). 

Muuta vesirakentamista ohjaavaa lainsäädäntöä hankkeen laajuudesta, vaikutuksista ja 

sijainnista riippuen, voivat olla ympäristönsuojelulaki ja -asetus (527/2014 ja 713/2014) 

sekä maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999). 

Vesistön ja pohjavesien tilaan vaikuttaville hankkeille tarvitaan yleensä vesilain 

mukainen lupa eli vesilupa. Vesilain 3:2 §:n perusteella vesitaloushankkeelle on haettava 

vesilupa, jos hanke voi muuttaa vesistöä tai pohjavesioloja ja siten aiheuttaa yleisen tai 

yksityisen edun heikentymistä. Vesilain 3:3 §:ssa on lisäksi määritelty hankkeet, jotka 

ovat aina luvanvaraisia. Vesilupaa haetaan hankealueen aluehallintovirastolta. (Laki 

587/2011) Valtioneuvoston asetuksessa vesitalousasioista (1560/2011) on esitetty 

vesitaloushanketta koskevassa lupahakemuksessa esitettävät tiedot sekä selvitykset. 

Lupahakemuksessa on esitettävä selvitys hankkeen tarkoituksesta sekä suunnitelma 
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toteuttamiseen tarvittavista toimenpiteistä. Lupahakemuksessa tulee selvittää hankkeen 

vaikutukset sekä yleisiin ja yksityisiin etuihin että ympäristöön, sekä arvioida hyödyt ja 

edunmenetykset. Hakemuksessa esitetään myös selvitys toiminnan vaikutusten 

tarkkailusta. Lisäksi lupahakemukseen tulee liittää tarpeelliset kartat ja piirustukset 

hankkeeseen liittyen. (Asetus 1560/2011 ) 

Jos hankkeesta arvioidaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, sitä 

varten on lisäksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain nojalla tehtävä 

ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Jos lupahakemus koskee hanketta, johon 

sovelletaan YVA-menettelyä, lupahakemukseen on liitettävä ympäristövaikutusten 

arviointiselostus. Jos hanke vaikuttaa Natura 2000 -verkoston alueen niihin 

luonnonarvoihin, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty verkostoon, myös nämä 

vaikutukset on arvioitava. (Laki 587/2011) 

Lupahakemuksen käsittelyvaiheessa lupaviranomainen tarkistaa, että hakemuksessa on 

riittävät tiedot ja kehottaa täydentämään mahdolliset puutteet. Tämän jälkeen 

lupaviranomainen tiedottaa lupahakemuksesta julkisella kuulutuksella ja pyytää 

lausunnot alueelliselta valtion valvontaviranomaiselta, toiminta-alueen kunnilta sekä 

tarvittaessa muilta tahoilta. Henkilöille, joita asia erityisesti koskee, on kuulutuksesta 

tieto annettava erikseen. Käsittelyvaiheessa asianosaisilla henkilöillä ja yhteisöillä on 

mahdollisuus tehdä muistutuksia. Muut kuin asianosaiset voivat myös esittää mielipiteitä. 

Hakijalla on tässä vaiheessa mahdollisuus antaa vastine lausuntoihin, muistutuksiin ja 

mielipiteisiin. (Laki 587/2011) 

Käsittelyn jälkeen lupahakemus siirtyy päätösharkintaan, jossa viranomainen tutkii 

annetut lausunnot ja muistutukset sekä luvan myöntämisen edellytykset. Ennen luvan 

myöntämistä arvioidaan yleiset sekä yksityiset hyödyt ja menetykset. Arvioinnissa on 

lisäksi huomioitava, mitä vesienhoitosuunnitelmassa sekä tulvariskien 

hallintasuunnitelmassa on esitetty hanke- ja sen vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön 

liittyen. Lupa-asiaa ratkaistaessa on otettava huomioon myös alueen kaavoitus. (Laki 

587/2011) Asemakaava-alueella toimenpiteet eivät saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä 

alueen muulle käytölle tai olla muutoin asemakaavamääräysten vastaisia. Yleis- ja 
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maakuntaakaavan osalta on katsottava, ettei lupa vaikeuta niiden toteutumista. (Laki 

132/1999) 

Päätösharkinnan perusteella lupaviranomainen antaa lupapäätöksen, jossa ratkaistaan, 

myönnetäänkö hankkeelle vesilupa vai hylätäänkö hakemus. Vesiluvassa annetaan 

lupamääräyksiä, joita noudattamalla hanke täyttää luvan myöntämisen yleiset 

edellytykset. Lupaa ei voida myöntää, jos hankkeella on yleiseen terveydentilaan, 

turvallisuuteen, ympäristöön, vesiluontoon, asutukseen tai elinkeinoihin merkittäviä 

haitallisia vaikutuksia. Hakijalla on myös oltava käyttö- tai omistusoikeus hankkeen 

edellyttämiin alueisiin. (Laki 587/2011) 

Lupapäätöksessä selostetaan hakemuksen tarkoitus, sekä vastataan lausunnoissa ja 

muistutuksissa tehtyihin yksilöityihin vaatimuksiin. Päätöksessä annetaan määräykset 

siitä, miten hanke on toteutettava. Jos hankkeesta aiheutuu korvattavia haittoja, 

lupapäätöksessä määrätään korvauksista. Päätöksessä annetaan myös määräykset 

hankkeen toteuttamiseen ja sen vaikutuksiin liittyvästä tarkkailuvelvoitteesta. Jos 

hankkeeseen on sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, päätöksestä tulee 

käydä ilmi, kuinka arviointi on otettu huomioon. Lupa myönnetään tavallisesti 

toistaiseksi voimassaolevaksi. Luvassa määrätään aika, jonka kuluessa vesitaloushanke 

on toteutettava tai toteuttaminen aloitettava. Lupa raukeaa, ellei lupapäätöksessä 

edellytettyjä toimia ole aloitettu luvassa määrättyyn aikaan mennessä. Hankkeen 

valmistuttua hankkeesta vastaavan tulee tehdä valmistumisesta ilmoitus 

lupaviranomaiselle ja valtion valvontaviranomaiselle. (Laki 587/2011) Vesilain 

mukaisen luvan käsittelyvaiheet on esitetty kaaviona kuvassa 2. 
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Kuva 2. Vesilain mukaisen lupakäsittelyn vaiheet kaaviona (Ympäristöhallinto 2013). 

 

2.3 Kalatiehanke 

Vesistöjen rakentaminen ja patoaminen heikentävät tai estävät kalojen ja muiden 

vesieliöiden vaellusmahdollisuuksia vesistössä. Virtavesien patoaminen muuttaa vesistön 

biotooppeja ja yhdessä muiden vesistöön kohdistuvien rasitteiden kanssa johtaa 

vesieliöstön kantojen heikkenemiseen. (Suomen ympäristökeskus 1999: 21) Vesieliöstön 

kulkumahdollisuuksia voidaan parantaa nousuesteitä poistamalla tai rakentamalla 

kalateitä (Ympäristöhallinto 2014). Suomen ympäristökeskuksen ympäristöoppaassa 

Kalateiden suunnittelu- ja mitoitusohjeet (1999: 21) kalatiet määritellään rakenteiksi, 

joiden tarkoituksena on mahdollistaa vesieliöiden kulku ylävirtaan ja alavirtaan ohi 

vaellusesteen. Käsitteenä kalatie on varsin laaja, sillä se tarkoittaa kaikkia rakenteita, 
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rakennelmia ja laitteita, jotka vaellusesteen yhteyteen on tehty kalojen kulun 

mahdollistamiseksi (Kamula & Laine 2000: 34). 

Suomen ensimmäiset kalatiet rakennettiin 1900-luvun alussa. 1900-luvun alkupuolella 

kalateitä rakennettiin silloisten vesioikeusvelvoitteiden mukaisesti, mutta 

oikeuskäytännön muuttuessa kalateiden rakentaminen väheni. (Suomen ympäristökeskus 

1999: 21) Kalojen vaellusmahdollisuuden palauttaminen virtavesiin on nykyisin 

julkisesti lausuttu yhteiskunnallinen päämäärä, johon tähtää myös valtioneuvoston 

hyväksymä kansallinen kalatiestrategia (Maa- ja metsätalousministeriö 2012). 

Kalatienhankkeen toteuttamiseen on pääasiallisesti kaksi tapaa. Kalatie voidaan toteuttaa 

joko vesirakentamislupaan sisältyvänä kalatalousvelvoitteena tai vapaaehtoisena 

hankkeena. Vesiluvan mukainen kalatalousvelvoite on rakentajaa velvoittava määräys 

kalataloudelle aiheutuvien haittojen kompensointiin ja korvaamiseen. Velvoite voi 

edellyttää kalatien rakentamista, mutta yleisemmin käytettyjä velvoitteita ovat 

kalatalousmaksut sekä kalaistutus, ylisiirto tai em. toimenpiteiden yhdistelmä. Suomessa 

vesilainsäädäntö ei siis aina edellytä kalatien rakentamista padon yhteyteen. (Sutela ym. 

2012: 29–31) 

Vesilain 2:22.4:n perusteella kalatalousvelvoite voidaan muuttaa kalatien rakentamiseksi, 

jos vesistön olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet tai vanha velvoite ei ole enää 

tarkoituksenmukainen. Kalatien rakentamista puoltavia olosuhteiden muutoksia voivat 

olla esimerkiksi lisääntymisalueiden kunnostukset vaellusesteen yläpuolella ja 

vedenlaadun parantuminen. Velvoitteen muuttaminen kalatien rakentamiseksi on 

kuitenkin raskas ja aikaa vievä prosessi verrattuna vapaaehtoisena hankkeena 

toteuttamiseen. Olosuhteiden muuttumisen tai velvoitteiden tarkoituksenmukaisuuden 

arviointi vaatii laajoja tutkimuksia ja uutta raskasta lupaprosessia. (Sutela ym. 2012: 31) 

Kalatie voidaan rakentaa vapaaehtoisena hankkeena, vaikka lainsäädännöllistä 

rakentamisvelvoitetta ei olisi. Vapaaehtoisena toteutettavan kalatien rakennuttajana voi 

toimia vaellusesteen vesioikeudellisen luvan haltija tai ulkopuolinen taho, kuten 

esimerkiksi kalastuskunta, kalatalousviranomainen, kunta, yhdistys, säätiö tai muu 

pysyvä oikeustoimikelpoinen organisaatio. Kalatien hallinnasta ja ylläpidosta voi vastata 
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tällaisessa tapauksessa esimerkiksi kunta, joka hankkii palvelut lähialueen toimijoilta. 

(Maa- ja metsätalousministeriö 2012: 26) 

Kun kalatiehankkeesta on esitetty joko lainsäädännöllinen tai vapaaehtoisuuteen 

perustuva aloite, hankkeessa siirrytään suunnitteluvaiheeseen. Suunnitteluvaiheessa 

hankkeesta tehdään tarvittavat selvitykset, suunnitellaan toimenpiteet sekä haetaan 

hankkeelle rahoitusta. Hankeorganisaatio voi olla erilainen tilanteesta ja toimijoista 

riippuen. Pienet kalatiehankkeet voidaan hoitaa huomattavasti pienemmällä 

organisaatiolla kuin suuret hankkeet. (Maa- ja metsätalousministeriö 2012: 26)  

Suunnitteluvaiheessa hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina 

keskeiset sidosryhmät, kuten kalastusalueet ja -järjestöt, vesivoimayhtiö, ympäristö- ja 

kalatalousviranomaiset sekä kunta. Ohjausryhmän tarkoituksena on mm. valvoa 

hankkeen päätöksenteon sopimuksenmukaisuutta ja ohjeiden noudattamista, 

taloudenhoitoa sekä tavoitteiden saavuttamista. Suurissa hankkeissa ohjausryhmän 

lisäksi hankeorganisaatioon voi kuulua myös erillinen tuki- ja toimenpideryhmä, jonka 

tehtävänä on tiedon välittäminen sekä paikallisten tahojen kannustaminen ja 

osallistaminen hankkeeseen. Lisäksi hankeorganisaatioon voi kuulua erillinen 

asiantuntijaryhmä, joka päättää toimenpiteistä ja on vuorovaikutuksessa tuki- ja 

toimenpideryhmän kanssa varmistaen tiedonkulun. (Sutela ym. 2012: 37)  

Kalatie on tavallisesti vaativa vesirakennushanke, jossa toimivalta- ja vastuuasiat tulee 

selvittää huolellisesti ennen luvan hakua (Maa- ja metsätalousministeriö 2012: 26).  

Kalatiehankkeen suunnitteluvaiheessa, ennen luvanhakua, tulee selvittää, mikä taho 

toimii vesiluvan hakijana, kuka toimii rakennuttajana, kenen hallinnassa kalatie on sen 

valmistuttua, miten kalatien käyttö, rakentaminen ja seuranta rahoitetaan, ja mitkä ovat 

sen vaikutukset voimassa oleviin kalatalousvelvoitteisiin ja niiden mahdollisiin 

muutostarpeisiin (Maa- ja metsätalousministeriö 2012: 8). Kalatien rakentamista varten 

rakennuttaja tekee aluehallintovirastolle lupahakemuksen, jossa esitetään vesilain 

mukaiset suunnitelmat ja selvitykset hankkeesta ja sen vaikutuksista. Yleisesti ottaen 

kalatielle voidaan myöntää vesioikeudellinen lupa, jos se ei merkittävästi loukkaa yleistä 

tai yksityistä etua, ja rakennuttajan oikeudet rakennusalueeseen sekä kalatien 

vedenjohtamiseen ovat kunnossa. (Sutela ym. 2012: 31)  
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Kalatiehankkeen kustannukset koostuvat suunnittelu- ja rakentamiskustannusten lisäksi 

esimerkiksi mahdollisista ennakkoselvityksistä, seurannoista ja toiminnan tarkkailuista, 

kalojen ylisiirroista ja virtavesikunnostuksista (Sutela ym. 2012: 37, 54). Rahoituksen 

suunnittelu on hyvä aloittaa viimeistään siinä vaiheessa, kun suunnitelma ja toimenpiteet 

on hahmoteltu ja hankkeen kokonaiskustannukset arvioitu. Pienissä 

vesistökunnostushankkeissa tärkein osa rahoitusta on tavallisesti paikallisten tahojen 

panos. Kalatiet ovat usein niin kalliita hankkeita, että niihin tarvitaan myös julkista, eli 

kuntien, valtion tai EU:n rahoitusta. Tavallisesti julkisen rahoituksen saaminen edellyttää, 

että rahoituksen hakija osoittaa hankkeeseen myös omaa rahoitusta. (Sarvilinna & 

Sammalkorpi 2010: 38) 

Hankkeen lisärahoituksen saamiseksi on erilaisia vaihtoehtoja, ja usein rahoitusta 

joudutaankin hakemaan useasta eri lähteestä. Etenkin suurten jokien ja usean ohitettavan 

padon hankkeet ovat varsin laajoja projekteja. Ne etenevät usein jatkumona siten, että 

aluksi rahoitusta haetaan taustaselvityksiin, sitten suunnittelukustannuksiin ja lopuksi 

rakentamiseen. Rahoitus eri vaiheisiin voi tulla eri lähteistä. (Sutela ym. 2012: 37) 

Julkisen rahoituksen kanavat ja muodot muuttuvat jatkuvasti (Sarvilinna & Sammalkorpi 

2010: 38). Valtio voi tukea kalatiehankkeiden rahoitusta esimerkiksi kalataloudellisten 

kunnostusmäärärahojen avulla. Kalatiehankkeiden osarahoitusta voidaan hakea myös 

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Jos kalatiehankkeella on suora hyötyvaikutus 

ammattikalastukseen, rahoitusta voidaan hakea myös Euroopan kalatalousrahastosta 

(EKTR). (Maa- ja metsätalousministeriö 2012: 8–9)  
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3 RAKENTEIDEN MITOITUKSEN PERIAATTEET 

3.1 Avouoma 

Vesirakentamisessa avouomavirtauksella tarkoitetaan tavallisesti veden virtausta 

avoimessa uomassa kuten joessa, ojassa, kanavassa jne. Avouomassa virtausolosuhteet, 

kuten vesisyvyys, kaltevuudet ja karkeusominaisuudet voivat muuttua ajan ja paikan 

suhteen, ja siksi virtaukselle on vaikeaa luoda yleispäteviä malleja. Avouomavirtauksen 

laskennassa ratkaisumenetelmät ja yhtälöt riippuvat siitä, tutkitaanko ajan suhteen 

muuttuvaa vai muuttumatonta virtausta. Yleensä avouomavirtausta koskevissa tehtävissä 

virtausta voidaan tarkastella ajan suhteen muuttumattomana stationäärisenä virtauksena. 

Stationäärisessä jatkuvassa virtauksessa virtaama, eli poikkileikkauspinta-alan ja 

keskimääräisen virtausnopeuden tulo, on vakio uoman jokaisessa poikkileikkauksessa. 

(RIL 187-1990: 32–38) Tämä voidaan esittää jatkuvuus- eli kontinuiteettiyhtälöllä (1): 

   𝑄 = 𝑣1𝐴1 = 𝑣2𝐴2 = 𝑣3𝐴3 = . . . = 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜 ,      (1) 

missä Q on virtaama [m3/s], 
 v1, v2…  on  keskimääräinen virtausnopeus poikkileikkauksessa 1,2… [m/s], 
 A1, A3… on poikkileikkauksen 1, 2… pinta-ala [m2]. 
 

Virtauksen kokonaisenergia koostuu asemaenergiasta, liike-energiasta ja paine-

energiasta. Kahden poikkileikkauksen välisen virtauksen energiamuotoja ja 

energiatasetta voidaan kuvata Bernoullin yhtälöllä. Yhtälön molemmat puolet koostuvat 

kolmesta termistä, jotka ovat asemakorkeus, painekorkeus ja nopeuskorkeus. 

Avouomavirtauksessa paine on vakio, joten painekorkeustermi voidaan tavallisesti jättää 

huomioimatta. Veden viskositeetista johtuen virtauksessa aiheutuu kitkahäviöitä. 

Todellisella nesteellä virtaus ei ole tasaisesti jakautunut poikkileikkauksessa, eikä 

keskimääräisellä nopeudella laskettu nopeuskorkeus vastaa todellista liike-energiaa. (RIL 

187-1990: 31) Todellisen nesteen avouomavirtaukselle Bernoullin yhtälö voidaan esittää 

muodossa: 
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   ℎ1 + α
𝑣1

2

2𝑔
= ℎ2 + α

𝑣2
2

2𝑔
+ ℎ𝑓,       (2) 

missä h on asemakorkeus mitattuna referenssitasosta[m], 
 v2/2g on nopeuskorkeus [m], 
 α on nopeuden epätasaisesta jakautumisesta aiheutuva korjauskerroin, 
 hf on energiakorkeuden häviö poikkileikkausten välillä [m]. 
 

Tasaisessa virtauksessa vesisyvyys, pinta-ala, virtausnopeus ja virtaama ovat pysyviä 

uoman jokaisessa poikkileikkauksessa ja energiaviivan, vedenpinnan ja uoman pohjan 

kaltevuudet ovat samoja (Chow 1959: 89). Avouomissa tasaista virtausta esiintyy 

todellisuudessa melko harvoin. Tekouomissa, joissa vedenpinnan ja pohjan kaltevuus 

ovat yhtä suuria ja poikkileikkaus ei pituussuunnassa muutu, virtaus voi ainakin ajoittain 

olla tasaista (RIL 187-1990: 70). Avouomalle tasaisen virtauksen oletuksella lasketut 

tulokset voivat olla kovin likimääräisiä, mutta käytännön sovelluksia varten usein riittäviä 

(Chow 1959: 89). Häviötermin hf määrittämiseen tasaiselle virtaukselle käytetään 

yleisimmin Manningin kaavaa, joka kirjoitetaan yhtälön (3) mukaisesti (Järvelä 1998: 

59): 

   𝑣 =
1

𝑛
𝑅2/3√𝑆 ,    (3) 

missä v on keskimääräinen virtausnopeus poikkileikkauksessa [m/s], 
 n on Manningin karkeuskerroin, 

 R on hydraulinen säde [m], 
 S on uoman pituuskaltevuus. 
 

Yhtälössä (3) esiintyvä R on hydraulinen säde, joka on poikkileikkauksen pinta-alan A 

suhde märkäpiiriin p (R = A/p). Yhtälössä esitetty Manningin karkeuskerroin n riippuu 

uoman virtausvastukseen vaikuttavista tekijöistä, kuten pohjan ja luiskien karkeudesta, 

kasvillisuudesta, uoman epäsäännöllisyyksistä, eroosiosta ja kasautumisesta, uomassa 

olevista esteistä, uoman koosta ja muodosta, vesisyvyydestä ja virtaamasta jne. 

Manningin karkeuskertoimen määrittämiseen on kehitetty suuri joukko eri 

arviointimenetelmiä. Yleisimmät menetelmät perustuvat uoman ominaisuuksien 

luonnehdintaan ja ominaisuuksia vastaavan arvon määritykseen taulukoista tai 

vertailuvalokuvista. Suunnittelijat joutuvat virtauslaskelmissa arvioimaan kertoimen 

arvon itse, ja eri ihmiset voivat antaa samasta uomasta erilaisia arvioita. (Järvelä 1998: 

58–60) 
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Avouoman suunnittelussa uomalle tulee mitoittaa tarkoituksenmukainen poikkileikkaus. 

Uomapoikkileikkaukselle on olemassa useita geometrisia muotoja, mutta kanavissa 

yleisimmin käytetty poikkileikkaus on puolisuunnikas. Avouoman geometriset elementit 

voidaan määritellä uomageometrian ja vesisyvyyden perusteella. Vesipinta-ala 

puolisuunnikkaan muotoisen uoman poikkileikkauksessa riippuu pohjan leveydestä, 

vesisyvyydestä ja luiskan kaltevuudesta. Uoman luiskan kaltevuus riippuu 

kaivusyvyydestä ja maalajista.  Luiskan kaltevuus kasvaa kaivusyvyyden kasvaessa. 

Kaivusyvyydeltään 2,5 m tai sitä syvemmissä kaivannoissa luiskan kaltevuutena 

moreenilla, savimailla, hiesulla, hiekalla ja liejulla käytetään 1:2. Louhikolla, kivikolla ja 

turpeella vastaava kaltevuus on 1:1,5.   (RIL 187-1990: 99) 

Pienehköt uomat mitoitetaan yleensä ajan ja paikan suhteen muuttumattoman 

stationäärisen tasaisen virtauksen mukaan. Kun uoman geometria, virtaama ja 

pituuskaltevuus tunnetaan, virtausnopeus voidaan laskea Manningin kaavalla (yhtälö 3). 

(RIL 187-1990: 101) Avouomassa suurin sallittu virtausnopeus on suurin keskimääräinen 

nopeus, joka ei aiheuta eroosiota uomassa (Chow 1959: 165). Suurin sallittu nopeus 

riippuu uoman maalajeista.  Kun virtausnopeus uomassa ylittää maalajille ominaisen 

rajan, se voi aiheuttaa uomassa eroosiota. Eroosio riippuu maa-aineksen raekoon lisäksi 

uoman vesisyvyydestä, virtausnopeuden vaihteluista, vedessä olevista kolloideista sekä 

koheesiovoimista. Eroosiota voidaan välttää pienentämällä virtausnopeutta tai 

verhoilemalla uoman pohjaa ja seinämiä eroosiota estävillä materiaaleilla. Kuvassa 3 on 

esitetty Bygg-käsikirjan ja Creagerin esittämät sallitut keskimääräisen virtausnopeuden 

vyöhykkeet eri maalajeille.  (RIL 187-1990: 102) 
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Kuva 3. Avouomassa sallitut virtausnopeudet uomamateriaalin raekoon perusteella (RIL 

187-1990: 103). 

 

Avouomavirtauksessa virtausnopeus ei ole tasainen koko uoman poikkileikkauksen 

alalla. Tavallisesti suurimmat virtausnopeudet esiintyvät vapaan vesipinnan tuntumassa 

ja pienimmät lähellä uoman pohjaa ja seinämiä.  (RIL 187-1990: 107) 

Uomapoikkileikkauksen nopeusjakauma riippuu mm. poikkileikkauksen 

epäsäännöllisyydestä, uoman karkeudesta sekä mutkista (Chow 1959: 24–25). Kuvassa 4 

on esitetty virtausnopeuden jakautuminen suorassa puolisuunnikkaan muotoisessa 

uomassa. 

 

Kuva 4. Virtausnopeuden jakautuminen puolisuunnikkaan muotoisessa uomassa (RIL 

187-1990: 107). 

 

Mutkissa virtausnopeuden jakautuminen on voimakkaampaa. Mutkassa virtausnopeudet 

ovat suurempia ulkokaarteen puolella. Jos virtausnopeus kaarteessa on riittävän suuri, 

uoma syöpyy ulkokaarteen puolelta ja sisäkaarteeseen kasautuu materiaalia. 

Syöpymiseen vaikuttavat mm. uoman poikkileikkauksen geometria, kaarresäde, uoman 

kaltevuus ja pohjan materiaali. (RIL 187-1990: 107) 
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Veneellä kulkuun tarkoitettujen uomien suunnittelussa tulee uomateknisten 

ominaisuuksien lisäksi kiinnittää huomiota veneen kulun asettamiin vaatimuksiin ja 

veneellä kulun turvallisuuteen. Rakennustekniset näkökohdat ovat määrääviä tekijöitä 

uoman poikkileikkauksen muotoa valittaessa. Veneellä kulkuun tarkoitetuissa uomissa 

uomapoikkileikkauksen tulisi olla mahdollisimman symmetrinen veneen ohjattavuuden 

vuoksi. (RIL 123 1979: 218) Väyläluokituksen mukaan veneilyyn tarkoitettuja väyliä 

ovat veneilyn runkoväylät, veneväylät ja venereitit. Kullekin veneilyyn tarkoitetulle 

väyläluokalle on määritelty tekniset kriteerit, mutta niiden soveltaminen riippuu 

veneväylän luokasta. Venereitit (väyläluokka 6) mitoitetaan luokituksen mukaan 

pienveneille, ja mitoitus voidaan tehdä paikallisten olosuhteiden mukaisesti väljästi 

mitoitusohjeita soveltaen. Mitoitusohjeessa venereittien ohjeelliseksi kulkusyvyydeksi on 

annettu 0,5–2,5 m. (Sirkiä 2006: 4–11) 

3.2 Avouomavirtauksen mallinnus 

Veden virtausta suunnitellussa uomassa voidaan mallintaa tietokoneohjelmistojen avulla. 

Avouomavirtauksen mallintamiseen on kehitetty useita ohjelmistoja. Ohjelmistosta 

riippuen virtausta voidaan mallintaa joko yksi-, kaksi- tai kolmiulotteisena. 

Kolmiulotteisilla (3D) malleilla voidaan parhaiten kuvata luonnossa esiintyviä 

monimutkaisia virtausolosuhteita. Kaksiulotteisissa (2D) malleissa laskenta tapahtuu 

virtauksen pituus- ja leveyssuunnassa, ja yksiulotteisissa (1D) malleissa otetaan 

huomioon vain virran suuntaiset nopeuskomponentit.  Yksiulotteisten mallien käyttö on 

nopeinta sekä helpointa, ja lähtötietoja tarvitaan vähemmän kuin 2- ja 3D malleissa. 

(Talvinen 2012: 38–39) 1D-mallien tulokset ovat yksinkertaisia, mutta käytännön 

tarkasteluja varten usein riittäviä. 

HEC-RAS on U.S Army Corps of Engineers Hydrologic Engineer Centerin kehittämä 

ohjelmisto, jota käytetään avouomavirtauksen yksiulotteiseen mallintamiseen. 

Ohjelmistoa voidaan käyttää sekä yksittäisten uomien että uomaverkostojen tarkasteluun, 

ja mallinnuksessa voidaan ottaa huomioon myös erilaisia rakenteita, kuten siltoja, 

rumpuja ja patoja. HEC-RAS-ohjelmistolla voidaan mallintaa stationääristä tai 

muuttuvaa virtausta ja tarkastella eri virtaustyyppejä (kiito-/verkasvirtaus). (Brunner 

2010: 1-2) 
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Virtausmallin luomiseksi tarvitaan tiedot uomageometriasta, eli uoman linjauksesta, 

poikkileikkausten välisestä etäisyydestä ja niiden geometriasta sekä Manningin 

karkeuskertoimista (Brunner 2010: 3-2). Virtausmallin laskenta tapahtuu uoman 

peräkkäisen poikkileikkauksen välillä ylävirrasta alavirtaan päin. Pysyvän virtauksen 

mallinnuksessa laskenta perustuu Bernoullin yhtälöön (yhtälö 2). HEC-RAS:ssa 

Bernoullin yhtälön asemakorkeustermi h jaetaan uoman pohjan korkeuteen Z ja veden 

syvyyteen Y yhtälön (4) mukaisesti. (Brunner 2010: 2-2) Yhtälö voidaan esittää 

muodossa: 

   𝑍1 + 𝑌1 + α
𝑣1

2

2𝑔
= 𝑍2 + 𝑌2 + α

𝑣2
2

2𝑔
+ ℎ𝑓,       (4) 

missä Z1, Z2 on uoman pohjan korkeus poikkileikkauksessa [m], 
 Y1, Y2 on veden syvyys poikkileikkauksessa [m], 
 v2/2g on nopeuskorkeus [m], 
 α on nopeuden epätasaisesta jakautumisesta aiheutuva korjauskerroin, 
 hf on energiakorkeuden häviö poikkileikkausten välillä [m]. 
 

Laskennassa otetaan huomioon uoman karkeudesta sekä supistumista ja laajentumista 

johtuvat häviöt. Häviö lasketaan HEC-RAS:ssa yhtälöllä (Brunner 2010: 2-3): 

   ℎ𝑓 = 𝐿𝑆f + C |
𝛼2𝑣2

2

2𝑔
−

𝛼1𝑣1
2

2𝑔
|,       (5) 

missä hf on energiakorkeuden häviö poikkileikkausten välillä [m], 
 L on virtaamalla painotettu poikkileikkausten etäisyys [m], 

 𝑆𝑓 on kitkakaltevuus, 

 C on laajentumis- tai kaventumishäviökerroin, 
 α1, α2 on nopeuden epätasaisesta jakautumisesta aiheutuva korjauskerroin, 
 v1,v2 on keskimääräinen virtausnopeus [m/s], 
 g on maan vetovoiman kiihtyvyys [m/s2]. 
 

HEC-RAS laskee virtaaman muunnetulla Manningin yhtälöllä yhtälön (6) mukaisesti 

(Brunner 2010: 2-4): 

   𝑄 = 𝐾𝑆f

½
,         (6) 

missä Q on virtaama [m3/s], 
 K on vedenläpäisykerroin, 

 𝑆𝑓 on kitkakaltevuus. 



 

 

25 

Yhtälön (6) vedenläpäisykerroin K voidaan laskea yhtälöllä (7) (Brunner 2010: 2-4): 

   𝐾 =
1

𝑛
𝐴𝑅2/3 ,    (7) 

missä n on Manningin kerroin, 
 A on virtauspinta-ala [m2], 
 R on hydraulinen säde [m]. 
 

Kitkakaltevuus Sf lasketaan HEC-RAS:ssa muunnetulla Manningin yhtälöllä (yhtälö 6) 

yhtälön (8) mukaisesti (Brunner 2010: 2-9–2-10 ): 

   𝑆𝑓 = (
𝑄

𝐾
)

2

 ,     (8) 

missä Q on virtaama [m3/s], 
 K on vedenläpäisykerroin. 
 

Tuntematon vedenkorkeus kussakin poikkileikkauksessa lasketaan iteroimalla kaavoja 4 

ja 5 käyttäen. Laskennassa on viisi askelta (Brunner 2010: 2-11): 

1. Oletetaan vedenpinnan korkeus yläpuolisessa poikkileikkauksessa. 

2. Oletetun pinnankorkeuden perusteella lasketaan läpäisykyky ja nopeuskorkeus. 

3. Askeleesta 2 saaduilla arvoilla lasketaan kitkakaltevuus Sf ja ratkaistaan hf 

yhtälöstä 5.  

4. Askeleista 2 ja 3 saaduilla arvoilla ratkaistaan yhtälöstä 4 vedenpinnan korkeus 

poikkileikkauksessa. 

5. Verrataan laskettua pinnankorkeuden arvoa askeleessa 1 arvioituun arvoon. 

Toistetaan askeleet 1–5, kunnes oletetun ja lasketun pinnankorkeusarvon ero on 

alle 3 mm. 

Stationäärisessä verkasvirtauksessa laskenta perustuu energiayhtälöön. Mikäli virtauksen 

tyyppi muuttuisi verkasvirtauksesta kiitovirtaukseksi tai päinvastoin, HEC-RAS ei 

käyttäisi laskennassa energiayhtälöä, vaan tällöin laskentaan sovellettaisiin 

liikemääräyhtälöä. Jos mallinnuksessa tarkasteltaisiin ajan suhteen muuttuvaa virtausta 
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(unsteady flow), ohjelmisto käyttäisi laskennassa lisäksi jatkuvuusyhtälöä ja 

liikemääräyhtälöä. (Brunner 2010: 2-16, 2-22) 

3.3 Kalateiden yleiset suunnitteluperusteet 

Kalatien suunnittelun ja rakentamisen perustana on vaeltava kala ja sen kalatielle 

asettamat vaatimukset (Kamula & Pohjamo 1992: 28). Kalatie voidaan toteuttaa monin 

eri tavoin. Hyvä kalatie houkuttelee kaloja, mahdollistaa niiden sisäänpääsyn, läpikulun 

ja ulospääsyn turvallisesti sekä kalaa liikaa rasittamatta (Kamula & Laine 2000: 35) Yhtä 

”oikeaa” kalatietyyppiä ei ole olemassa, vaan kalatie toteutetaan aina paikallisiin 

olosuhteisiin sopivaksi. Kalatietyypin valintaan vaikuttavat rakennuspaikka, kalasto sekä 

käytettävissä oleva virtaama ja rahoitus. Kalastollisten tekijöiden lisäksi muita 

vaikuttavia asioita ovat maisemalliset ja matkailulliset arvot sekä tarve vaelluskalojen 

ohella myös muiden lajien liikkumisen edistämiseen. (Sutela ym. 2012: 26–27)  

Kalatie voidaan toteuttaa joko teknisenä tai luonnonmukaisena rakenteena. Tavallisimpia 

teknisiä kalateitä ovat pystyrako-, allas- ja Denil-kalatiet. (Kamula & Pohjamo 1992: 28) 

Luonnonmukaiset kalatiet ovat luonnon materiaaleista rakennettuja, puroa tai koskea 

muistuttavia kalateitä. Pystyrakokalatie muodostuu peräkkäisistä altaista, jotka erotetaan 

toisistaan säännöllisin välimatkoin olevilla väliseinillä (kuva 5). Väliseinissä on pohjasta 

pintaan asti ulottuvat pystyraot, joista kalat voivat siirtyä altaasta toiseen. Peräkkäisten 

altaiden vesipintojen ero on tavallisesti 0,15–0,35 m ja kaltevuus enintään 1:10. 

Virtausnopeus pystyraossa on lähes sama kaikilla vesisyvyyksillä, ja kalat voivat nousta 

haluamallaan uintisyvyydellä. Kalat pystyvät käyttämään altaita lepoaltaina ja 

oleskelemaan niissä. Pystyrakokalatien etuna on, että se toimii hyvin eri 

vedenkorkeuksilla. (Laine 1993: 23; Kamula & Pohjamo 1992: 28) Pystyrakokalatie 

myös soveltuu hyvin monille kalalajeille (Sutela ym. 2012: 27). 
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Kuva 5. Pystyrakokalatie (Kamula & Pohjamo 1992: 27). 

 

Allastyyppinen kalatie muistuttaa pystyrakokalatietä, mutta siinä altaat on erotettu 

toisistaan patoseinämillä (kuva 6). Seinämissä voi olla uurroksia tai läpivirtausaukkoja, 

joiden kautta kalat voivat liikkua altaasta toiseen. Kalat siirtyvät altaasta toiseen uimalla 

tai hyppäämällä vesisyvyydestä, padon rakenteesta ja kalalajista riippuen. Peräkkäisten 

altaiden korkeusero on yleensä 0,2–0,3 m ja kaltevuuden tulisi olla enintään 1:14.  

Allastyyppiset kalatiet ovat pystyrakokalateitä herkempiä vedenkorkeusvaihteluille. 

(Kamula & Pohjamo 1992: 28; Kamula & Laine 2000: 35) Pystyrakokalatiehen 

verrattuna allaskalatiet ovat lajiston suhteen valikoivampia, ja niitä on rakennettu lähinnä 

lohia varten. Allas- ja rakoportaat ovat loivia, mistä johtuen suurilla putouskorkeuksilla 

kalatiestä tulee pitkä. Rakenteen leveys on tavallisesti vähintään 2–2,5 metriä. (Sutela 

ym. 2012: 27) 

 

Kuva 6. Allastyyppinen kalatie (Kamula & Pohjamo 1992: 28). 
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Denil-kalatie muodostuu suorakaiteen muotoisesta virtauskourusta, jonka sivuilla ja 

pohjassa on virtausta ohjaavia siivekkeitä 45° asteen kulmassa pohjaa vastaan (kuva 7). 

Siivekkeiden ansiosta veden liike-energia häviää tehokkaasti, jolloin vesisyvyys kasvaa. 

Virtausnopeus pinnassa on suuri, mutta se pienenee kourun pohjaa kohti. Kourun 

kaltevuus on yleensä 1:10–1:4, ja leveys voi olla pienimmillään 0,6 m. Suurissa 

putouskorkeuksissa kalatiehen on tehtävä lepoaltaita 5–15 m välein, sillä Denil-osuuksilla 

kalat eivät voi levätä. (Kamula & Pohjamo 1992: 28) Vaikka kalat voivat liikkua kourussa 

uintikykynsä mukaisella syvyydellä, se ei sovellu kaikille kalalajeille. Denil-kalatie vaatii 

kaloilta hyvää uintikykyä sekä kestävyyttä, ja yleensä niitä käytetään lohelle, taimenelle 

ja muille suuremmille kaloille. Denil-kalatie on herkkä vedenkorkeuden vaihteluille, eikä 

se siten sovellu kohteisiin, joissa ylä- ja alavedenkorkeuden vaihtelu on suuri. (Sutela ym. 

2012: 27) 

 

Kuva 7. Yksinkertainen Denil-kalatie (Kamula & Pohjamo 1992: 28). 

 

Luonnonmukaiset kalatiet ovat luonnon materiaaleista rakennettuja, puroa tai koskea 

muistuttavia kalateitä, joissa voi olla myös kutualueita ja muita virtavesien 

elinympäristöjä (kuva 8). Olosuhteista riippuen luonnonmukainen kalatie voidaan 

toteuttaa nousuesteen kautta tai kiertäen este. Luonnonmukaisten kalateiden rakenne voi 

vaihdella käytettävissä olevan tilan, virtaaman ja putouskorkeuden sekä kalatiehen 

haluttujen eliöiden mukaan. Luonnonmukaisen kalatien kaltevuus tulee sovittaa siitä 

nousevien kalalajien mukaan, ja Suomessa sopivaksi kaltevuudeksi on todettu 3–6 % ja 

enintään 10 %. Kalatien leveys riippuu uoman virtaamasta. Joessa leveys on tavallisesti 
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4–6 m ja purossa 2–4 m. Luonnonmukaisen kalatien etuna on, että se voidaan tehdä 

monille eri kalalajeille soveltuvaksi. Luonnonmukaisen kalatien ongelmaksi voi 

muodostua se, että pienestä kaltevuudesta johtuen se vaatii etenkin korkeilla nousuesteillä 

enemmän tilaa ja pituutta kuin tekniset kalatiet. Tekniset ja luonnonmukaiset kalatiet 

eivät kuitenkaan ole toisensa poissulkevia, vaan niitä voidaan yhdistää toisiinsa ja saada 

näin toimiva kalatieratkaisu. (Jormola ym. 2003: 92–100)  

 

Kuva 8. Luonnonmukaisia kalatietyyppejä (Suomen ympäristökeskus 1999: 56) 

 

Kalateiden suunnittelu- ja mitoitusohjeissa (Suomen ympäristökeskus 1999) 

kalatievirtaaman suositellaan olevan vähintään 1-5 % joen keskivirtaamasta, ja 

suurimmaksi vallitsevaksi veden virtausnopeudeksi on määritelty 2 m/s. Suurimpaan 

hyväksyttävään veden virtausnopeuteen vaikuttaa kalatien pituus. Pitkässä kalatiessä 

nopeuksien tulee olla pienemmät kuin lyhyessä. (Suomen ympäristökeskus 1999: 14–15)  

Jokaisella kalalajilla on omat vaatimuksensa virtausolosuhteisiin, kuten vesimäärään sekä 

virtausnopeuksiin liittyen, ja ne on harkittava aina tapauskohtaisesti kalojen sekä 

ympäristöolosuhteiden mukaan (Kamula & Laine 2000: 36). Kalateiden suunnittelu- ja 

mitoitusohjeissa (Suomen ympäristökeskus 1999: 15) toimivaksi kalatieksi on määritelty 

kalatie, jonka kautta kaikki vesistössä esiintyvät tai siellä aiemmin esiintyneet kalalajit 

pystyvät nousemaan. Eri aikoihin vuodesta vesistöissämme liikkuu hyvin erilaisen 

uintikyvyn omaavia kaloja, joita on ongelmallista saada käyttämään samaa kalatietä 

(Kamula & Laine 2000: 36).  
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Suomessa kalatien toiminta-ajaksi riittää yleensä avovesikausi, sillä kalat lopettavat 

kalatiessä liikkumisen, kun veden lämpötila laskee 5–6 °C:een. Särkikalat vaeltavat 

pääasiassa keväällä ja kesällä, kun taas lohensukuisten kalojen vaellus tapahtuu syksyllä. 

Vaikka kalatie ei olisikaan toiminnassa talviaikaan, talvi tulee kuitenkin ottaa huomioon 

kalatien suunnittelussa. Rakenteet tulee suunnitella niin, että ne kestävät talviaikaisen 

jäänpaineen sekä sulamisesta, jäätymisestä, jäiden lähdöstä ja kevättulvista aiheutuvan 

kuormituksen. Avovesikaudella kalatien jatkuva ja ympärivuorokautinen toiminta on 

suositeltavaa. (Kamula & Laine 2000: 36) Kalatie tulee rakentaa siten, että kalat voivat 

uida sisään myös alimpien vedenkorkeuksien aikana. Toisaalta tulvien ja matalien 

vesikorkeuksien aikaan kalojen vaellusaktiivisuus useimmiten heikkenee, jolloin myös 

kalatien toiminnan rajoittuneisuus on hyväksyttävää. (Suomen ympäristökeskus 1999: 

54) 

Kalatie tulisi suunnitella ja rakentaa mahdollisimman hyvin maisemaan sopivaksi. 

Kalatien toimintaedellytykset on toki asetettava etusijalle maisemanäkökohtiin 

verrattuna, mutta rakentamisessa suositellaan kullekin vesistölle tyypillisiä tai 

luonnollisia rakennusaineita. Maisemoinnissa tulisi käyttää paikallisia ruohokasveja ja 

puulajeja tai muutoin huolehtia kasvillisuuden luonnollisesta kehittymisestä. (Suomen 

ympäristökeskus 1999: 55) 

3.4 Monitoimikanava 

Monitoimikanava mahdollistaa pienveneiden kulun ja toimii samalla kalatienä.  

Monitoimikanava koostuu veneilykelpoisesta kourusta ja kourussa olevista virtausta 

hidastavista siivekkeistä. Monitoimikanavan rakenteesta ja siivekemalleista on olemassa 

eri variaatioita. Tässä työssä tarkasteltu monitoimikanavan rakenne koostuu 

betonikourusta, metallisista virtausta hidastavista siivekkeistä sekä siivekkeiden päälle 

asetettavasta metallilistasta. (Pohjamo 1995: 371) Monitoimikanavan periaatekuva on 

esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 9. Monitoimikanavan periaatekuva (muokattu Pohjamo 1995). 

 

Tavanomaisissa teknisissä kalateissä vapaan vesipinnan leveys määräytyy käytettävissä 

olevan virtaaman ja kalalajien perusteella. Monitoimikanavan vapaan vesipinnan leveys 

tulee mitoittaa sellaiseksi, että veneellä kulku kanavasta on mahdollista. 

Monitoimikanavaa ei voida asettaa kovin suureen kaltevuuteen. Näin ollen se soveltuukin 

pieniin putouskorkeuksiin, kuten säännöstelypatoihin tai muihin pienen putouskorkeuden 

omaaviin kohteisiin. (Pohjamo 1995: 371)  

Monitoimikanavan virtaama riippuu yläpuolen vedenkorkeudesta (Gurram & Pohjamo 

1999: 67). Alapuolinen vedenkorkeus tämän kaltaisessa rakenteessa ei vaikuta sen 

toimintaan. Alaveden noustessa korkeammalle padotuskohta siirtyy pidemmälle kouruun, 

mutta se ei vaikuta virtaamaan. Kalan kulun kannalta on olennaista, että kouru johdetaan 

niin pitkälle veteen, että kalojen vaellusaikana alaveden pinta on vähintään portaan suun 

tasolla alhaisillakin vedenkorkeuksilla. (Suomen ympäristökeskus 1999: 129) Riittävän 

vesisyvyyden varmistamiseksi monitoimikanavan korkeustason määrityksessä, 

mitoituksen apuna voidaan käyttää pysyvyyskäyriä. Niiden avulla voidaan esittää mm. 

vesistön vedenkorkeuden vaihteluita. Pysyvyyskäyrä on lukuisuuden summakäyrä, joka 

osoittaa esim. prosentteina, kuinka suuren osan vuodesta tai muusta ajanjaksosta 

vedenkorkeus on yhtä suuri tai suurempi kuin tietty vedenkorkeuden arvo. (RIL 92 1973: 

66) 

Monitoimikanavan kourun leveys ja kaltevuus sekä siivekkeiden mitat ja niiden etäisyys 

toisistaan vaikuttavat merkittävästi virtausolosuhteisiin. Teknisissä kalateissä virtaus on 

usein herkkä geometrian muutoksille. Tavanomaisille kalateille on olemassa 

mitoitusohjeita, joita voidaan käyttää suunnittelussa. Mikäli mitoituksessa käytetään 

Lista 
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ohjeista poikkeavia mittoja tai mittasuhteita, on luotettavan tuloksen saamiseksi usein 

tehtävä mallikokeita. Kalateitä voidaan mitoittaa myös tutkimustuloksiin perustuvilla 

empiirisillä kaavoilla, mutta mitoituksessa tulee pysyä kyseisen tutkimustuloksen 

kelpoisuusalueella. Tulosten soveltaminen geometrialtaan tai kaltevuudeltaan erilaiseen 

rakenteeseen on hyvin epäluotettavaa. (Suomen ympäristökeskus 1999: 103–132) 

Monitoimikanavan toimintaa on tutkittu sekä pienoismallikokein että vuonna 1997 

Evijärven Kaarenhaaraan rakennetulla prototyyppikanavalla. Tutkimuksissa (Pohjamo 

1995, Gurram & Pohjamo 1999) on tarkasteltu mm. monitoimikanavan virtaamaa, 

vedennopeuksia, vesisyvyyttä sekä veneen kulun ominaisuuksia ja mahdollisuuksia. 

Tutkimusten perusteella on osoitettu, että paikoissa, missä tilaa on rajoitetusti, pienen 

padon tai säännöstelypadon ylittävä kaloille ja pienille vapaa-ajan veneille soveltuva 

monitoimikanava on toteuttamiskelpoinen (Gurram & Pohjamo 1999: 67). Kuvassa 10 

on esitetty Gurramin ja Pohjamon (1999) tutkimuksissaan käyttämän 1:5 pienoismallin 

dimensiot. Kuvassa 11 on esitetty Evijärven Kaarenhaaraan rakennettu täysimittainen 

prototyyppikanava. 
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Kuva 10. Gurramin ja Pohjamon tutkimuksissaan käyttämän 1:5 pienoismallin dimensiot 

[mm]. Vapaa-aukon leveys pienoismallissa on 240 mm ja vapaan vesipinnan leveys 510 

mm. (Gurram & Pohjamo 1999) 

 

 

Kuva 11. Kaarenhaaran monitoimikanava Evijärvellä. (Kuva Ylitalo, 2014)  
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Prototyyppikanavan (kuva 11) rakenne koostuu 1:25 kaltevuuteen asetetusta betonisesta 

noin 3 m leveästä ja 15 m pitkästä kourusta sekä sen pohjaan ja sivuille kiinnitetyistä 

siivekkeistä. Vapaan vesipinnan osuus kanavan leveydestä on pinnassa 2,5 m ja pohjassa 

1,2 m. (Gurram & Pohjamo 1999: 66) Siivekkeet on asennettu kouruun 0,5 m välein ja 

45° kulmaan pohjaa vastaan. Lisäksi kanavan pohjaosaan siivekkeiden päälle on 

asennettu 0,4 m leveä lista kuvien 9 ja 10 mukaisesti. (Pohjamo 1995: 371)  

Siivekkeiden tarkoituksena on nostaa vesisyvyyttä ja hidastaa veden virtausnopeutta 

siten, että veneellä ajaminen sekä kalan kulku kanavasta on mahdollista. Siivekkeiden 

päälle asennettava lista ohjaa virtausta siten, että virtausnopeudet ovat suurempia keskellä 

ja alhaisempia reunoilla. Tämä ohjaa veneet pysymään kanavan keskilinjalla ja estää 

törmäämistä reunoihin. Tutkimusten mukaan monitoimikanavan siivekkeiden päälle 

asetettava lista on rakenteen avainelementti veneilyn kannalta. (Gurram & Pohjamo: 65) 

Pohjamo (1995) on tutkinut listan vaikutusta kanavan virtaussuhteisiin. Tutkimustulosten 

perusteella, listan ollessa paikoillaan, suurimmat virtausnopeudet havaittiin kanavan 

keskellä ja pienimmät kanavan reunoilla. Ilman listaa tulokset olivat päinvastaisia. 

Tällöin virtausnopeudet olivat pienimpiä keskellä ja suurimpia kanavan reunoilla. 

(Pohjamo 1995: 374)  

Ilman pohjaan asetettavaa listaa veneillä voi olla vaikeuksia liikkua monitoimikanavassa, 

koska tällöin virtausnopeudet ovat keskellä alhaisia ja kanavassa esiintyy pyörteisyyttä. 

Kun lista on paikoillaan, virtaukset ohjautuvat keskilinjaa kohti ja ohjaavat venettä 

pysymään kanavan keskellä ja siten välttämään törmäyksen kanavan seinämiin. Vaikka 

pohjaan asennettava levy kasvattaa veden virtausnopeutta kanavan keskellä, 

virtausnopeudet sivuilla ovat riittävän alhaisia, jotta kalat pystyvät nousemaan. (Gurram 

& Pohjamo 1999: 65) Monitoimikanavassa veneet nousevat siis keskeltä ja kalat sivuilta. 

Toisin sanoen siivekkeiden päälle asetettavasta listasta ei siis ole haittaa kalankululle, 

mutta se mahdollistaa veneenkulun kanavan läpi.  

Monitoimikanavan vesisyvyys riippuu sen rakenteesta ja virtaamasta. Vesisyvyys pysyy 

lähes vakiona koko monitoimikanavan matkalla, lukuun ottamatta pieniä, muutaman 

senttimetrin alenemia kanavan tulo- ja lähtöpäissä.  Monitoimikanavan virtaama riippuu 

kourun vesisyvyydestä, pohjan leveydestä sekä kourun pituuskaltevuudesta. 
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Monitoimikanavan virtaama riippuu kourun vesisyvyydestä yhtälön (9) mukaisesti. 

(Gurram & Pohjamo 1999: 65–66) 

 𝑄∗ =
𝑄

√𝑔𝑆𝑜𝑏5
= 𝛼(𝑑 𝑏⁄ )𝛽,  (9) 

missä  Q* on dimensioton virtaama, 
 Q on virtaama [m3/s], 
 So on monitoimikanavan kaltevuus, 
 g on maan vetovoiman kiihtyvyys [m/s2], 
 b on vapaa-aukon leveys [m], 
 d on vesisyvyys 90° kulmassa pohjaan nähden [m] 
 α ja β ovat rakenteen geometriasta riippuvia vakioita. 

Gurramin & Pohjamon (1999) tutkimustulosten mukaan Evijärven monitoimikanavan 

pienoismallilla ja prototyypillä suoritettujen mittaustulosten perusteella dimensiottoman 

virtaaman yhtälöksi saadaan: 

𝑄∗ = 4,34(𝑑 𝑏⁄ )1,63  (10) 

Kun yhtälöt (9) ja (10) yhdistetään, saadaan yhtälö muotoon: 

𝑄 = 4,34 (
𝑑

𝑏
)

1,63

∗ √𝑔𝑆0𝑏5  (11) 

Kun yhtälöön (11) sijoitetaan monitoimikanavan vapaa-aukon leveys sekä kaltevuus, 

voidaan laskea kanavan virtaama eri vesisyvyyksillä. 

Monitoimikanavassa virtaus jakautuu symmetrisesti keskilinjan ympärillä siten, että 

pienet virtausnopeudet ovat kanavan alaosassa ja kasvavat pintaa kohti. Kuvassa 12 on 

esitetty Gurramin & Pohjamon (1999) tutkimustuloksiin perustuva esimerkki 

virtausnopeuden jakautumisesta, kun kanavan keskivedenkorkeus on 62,5 cm (virtaama 

tällöin 1,4 m3/s). Kuvassa pystyakseli vastaa vesisyvyyttä ja vaaka-akseli poikittaista 

etäisyyttä keskilinjasta. Virtauksen nopeuskäyrät on esitetty yksikössä m/s.  
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Kuva 12. Virtauksen nopeusprofiili monitoimikanavassa vedenkorkeudella 62,5 cm 

(Gurram & Pohjamo 1999: 66). 

 

Kuvasta 12 voidaan selkeästi havaita virtausnopeuden kasvu sivuilta keskelle ja pohjasta 

pintaa kohti. Suurimmat vedennopeudet esiintyvät kanavan keskiosissa ja lähellä 

vedenpintaa. Samanlainen virtauksen jakautuminen on tutkimuksen mukaan havaittu 

myös muilla virtaamilla. (Gurram & Pohjamo 1999: 66)  

3.5 Tien alitus 

Uoman tai kalatien linjaus voi vaatia tien alittamista. Alitukseen tarvittavasta 

aukkokoosta riippuen tien alittamiseen voidaan käyttää rumpua (halkaisija < 2 m), 

putkisiltaa (halkaisija > 2 m) tai varsinaista siltaa (Jormola ym. 2003: 102; 

Liikennevirasto 2010: 12). Vesiliikenteelle soveltuvan silta-aukon koko määräytyy 

vesiliikenteen tarpeiden, siltateknisten ratkaisujen ja kustannusten perusteella. Silta-

aukon kokoon vaikuttavat lähtökohtaisesti väyläluokka ja väylän kulkusyvyys, jotka 

määräävät väylällä liikkuvien alusten koon. Silta-aukon koon tulisi olla sellainen, ettei se 

kavenna väylän mitoitusleveyttä. (Lång & Ristola 2005: 9–10) Väyläluokalle 6 

(venereitit) sillan kulkuaukko mitoitetaan pienveneille, joille suositeltu sillan 

alikulkukorkeus on 1,5–3,5 m ja aukon minimileveys 5–10 m (Lång & Ristola 2005: 12). 
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Silta-aukon alikulkukorkeus mitoitetaan vedenkorkeuden vertailutason suhteen. 

Vedenkorkeuden vertailutasona eli määräävänä vedenkorkeustasona sisävesistöissä 

käytetään veneilykauden ylintä vedenkorkeustasoa (HWNAV). Jos kyseistä tasoa ei ole 

määritelty, määräävänä vedenkorkeustasona voidaan käyttää keskiylivettä (MHW). 

Säännöstellyissä vesistöissä määräävänä vedenkorkeustasona käytetään veneilykauden 

säännöstelyn ylärajaa. Koska mitoitus tehdään aina ylimpien vedenkorkeuksien suhteen, 

sisävesillä siltojen alikulkukorkeus on lähes aina selvästi suurempi kuin määritelty 

alikulkukorkeus. (Lång & Ristola 2005: 12) 
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4 KALETTOMAN VENE- JA KALAVÄYLÄN 

SUUNNITTELUALUE 

Kalettoman vene- ja kalaväylän suunnittelualue sijaitsee Lappajärvellä, Etelä-

Pohjanmaan maakunnassa. Suunnittelualue sijoittuu aivan Lappajärven pohjoispäähän 

Paskolammen alueelle noin 5 kilometriä Lappajärven kuntakeskuksesta pohjoiseen. 

Suunnittelualueen eteläosa rajautuu Lappajärven Kalettomanlahteen ja itäosa 

Lappajärvestä alkavaan Välijokeen. Suunnitelman tarkoituksena on ohittaa Lappajärven 

pohjoispään luusuassa sijaitseva Niskan säännöstelypato Kalettomanlahdesta 

Paskolammen alueen kautta Välijokeen kaivettavalla uomalla. Suunnittelualueen sijainti 

kartalla on esitetty kuvassa 13.  

 

Kuva 13. Suunnittelualueen sijainti (Pohjakartta ©MML, 2014) 
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4.1 Maankäyttö ja kaavoitus 

Paskolampi on 1980-luvulla ollut paikallisen perunajauhotehtaan jäteallasaluetta. 

Alueelle on laskettu perunanjalostuksen jätteenä syntyvää ravinteikkaasta perunan 

solunesteestä koostuvaa jätettä, minkä vuoksi alueen maaperä ja valumavedet ovat 

edelleen ravinteikkaita. Paskolammen maisema on pääasiassa pehmeää suo- ja 

kosteikkotyyppistä aluetta, jossa esiintyy myös avovesipintoja (kuva 14). Alueelle on 

vuonna 1990 rakennettu hevosurheilua varten harjoitus- eli hiittirata. 

Ravinteikkuudeltaan merkittävimmät jätealueet sijaitsevat hiittiradan sisäpuolella sekä 

radan kaakkoisosan ulkopuolella. (Savola 2014) 

 

Kuva 14. Paskolammen alueen maisemaa. (Kuva Ylitalo, 2014) 

 

Paskolammen ravinteikkaat valumavedet ovat aiemmin virranneet Välijokeen sekä 

Kalettomanlahteen. Kalettomanlahdessa veden vaihtuvuus on heikko, mikä yhdessä 

ravinnekuormituksen kanssa on rehevöittänyt lahtea. Vesistökuormituksen 



 

 

40 

pienentämiseksi alueella on meneillään Paskolammen kunnostushanke, jonka puitteissa 

hiittiradan sisäpuolelta tuleville vesille on rakennettu kosteikko (kuva 15) sekä 

kunnostettu laskuoja kosteikolta Välijokeen (kuva 16). Paskolammen pintavesien suunta 

on näin ohjattu Kalettomanlahden sijasta Välijokeen. (Lappajärven kunta 2014a) 

Paskolammen alue palvelee nykyisin lähinnä raviharjoitustoimintaa, ja alueen muu käyttö 

on vähäistä. Aluetta ollaan kehittämässä entistä enemmän vapaa-ajanpalveluita 

tarjoavaksi alueeksi. (Asunmaa 2014) 

 

Kuva 15. Paskolammen kunnostushankkeen yhteydessä rakennettu kosteikko. (Kuva 

Ylitalo, 2014 ) 
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Kuva 16. Paskolammen kunnostushankkeen yhteydessä kunnostettu laskuoja kosteikolta 

Välijokeen. (Kuva Ylitalo, 2014 ) 

 

Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2000 hyväksytty oikeusvaikutteinen 

Lappajärven keskustan osayleiskaava, sekä Itäkyläntien ja Kalettomanlahden välisellä 

ranta-alueella vuonna 2009 hyväksytty oikeusvaikutteinen tarkistettu osayleiskaava. 

Yleiskaavojen mukaan suunnittelualue on kaavoitettu lähivirkistys- sekä urheilu- ja 

virkistyspalvelujen alueeksi. (Lappajärven kunta 2014b) Vuoden 2014 aikana 

Paskolammen alueelle laaditaan lisäksi maisemoinnin yleissuunnitelma liittyen alueen 

monipuoliseen hyödyntämiseen, virkistyskäyttöön sekä vapaa-aikapalveluihin. 

(Asunmaa 2014) Suunnittelualueen itäosassa, Välijoen ranta-alueilla, on voimassa 

vuonna 2012 hyväksytty oikeusvaikutteinen Välijoen asemakaava. Asemakaavan 

mukaan ranta-alue on kaavoitettu erillispientalo-, loma-asunto- ja lähivirkistysalueeksi. 

(Lappajärven kunta 2014b)  

Kalettomanlahden pohjoispuolella kulkee kantatie 68 (Itäkyläntie). Tien siirtämistä 

pohjoiseen päin on suunniteltu, ja uusi tielinjaus on merkitty vuonna 2000 hyväksyttyyn 
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Lappajärven keskustan osayleiskaavaan (Lappajärven kunta 2014b). Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskuksen mukaan tielinjauksen muutos ei kuitenkaan todennäköisesti ole 

suunnitteilla lähiaikoina (Ylimäki 2014). Paskolammen yleissuunnittelussa 

Kalettomanlahden ja Paskolammen välille on linjattu kevyen liikenteen väylä, joka 

kulkisi kalatiehankkeen yhteydessä rakennettavasta silta-aukosta vene- ja kalaväylän 

rinnalla (Asunmaa 2014). Kuvassa 17 on esitetty maisemaa Kalettomanlahdesta 

kantatielle 68 päin. Kalettoman vene- ja kalaväylän suunnittelualue ja alueella olevat 

rakenteet kartalla on esitetty kuvassa 18. 

 

Kuva 17. Kalettomanlahden ja kantatien 68 välistä maastoa. (Kuva Ylitalo, 2014 ) 
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Kuva 18. Kalettoman vene- ja kalaväylän suunnittelualue. 

 

4.2 Suunnittelualueen vesistö 

Lappajärvi ja Välijoki kuuluvat Ähtävänjoen vesistöalueeseen (kuva 19). Ähtävänjoen 

vesistöalue sijaitsee Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueilla. 

Ähtävänjoen vesistö alkaa Kuninkaanjoesta ja Levijoesta, jotka laskevat Alajärveen. 

Alajärvi laskee Kurejokea pitkin Lappajärveen. Lappajärveen laskee lisäksi Savonjoki. 

Lappajärvi laskee Välijokea pitkin Evijärveen ja sieltä Ähtävänjokea pitkin Luodon-

Öjanjärveen ja edelleen Perämereen. Vesistön pääuoman pituus on 120 km. (Syvänen & 

Leiviskä 2008: 8) Ihmistoiminnan vaikutus koko Ähtävänjoen vesistöalueella on 

huomattava. Vesistössä rakenteelliset muutokset, hajakuormitus, säännöstely ja kalojen 

vaellusesteet vaikuttavat voimakkaasti jokien ja järvien tilaan. Vesistö on rakennettu 
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pääosin energiantuotantoa varten, ja sitä säännöstellään voimakkaasti. Vesistöalueen 

kaikki järvet ovat säännösteltyjä. (Länsi-Suomen ympäristökeskus 2009: 46)  

 

Kuva 19. Ähtävänjoen vesistö (muokattu Saarniaho & Rautio 2011:44). 

 

Lappajärvi on Etelä-Pohjanmaan maakunnan ja koko Länsi-Suomen suurin järvi. Järven 

keskimääräinen tilavuus on 1 070 milj. m3
 ja pinta-ala noin 142 km2. Lappajärven viipymä 

on pitkä, n. 3 vuotta, ja se on alueen järveksi varsin syvä. Syvin kohta järvessä on 37 m 

ja keskisyvyys 7 m. (Syvänen & Leiviskä 2008: 8) Lappajärven kalasto on merkittävä. 

Kalastoon kuuluvat mm. hauki, ahven, särki, lahna kiiski, kuore, salakka, taimen, muikku, 

kuha ja siika (Teppo ym. 2010: 28).  
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Lappajärveä säännöstellään sen luusuassa olevalla Niskan säännöstelypadolla. Niskan 

padon alapuolelta alkaa Välijoki, joka laskee Evijärveen.  Välijoen pituus on noin 17 km, 

ja sen kokonaisputous on 8 m (Syvänen & Leiviskä 2008: 8). Välijokea on voimakkaasti 

muutettu kalojen nousuesteiden, rakennetun putouskorkeuden, perkauksen ja 

pengerryksen sekä säännöstelyn myötä. Joen putouskorkeudesta on rakennettu 87 %. 

Noin 8 km Niskan padolta Välijokea alavirtaan sijaitsee Hanhikosken voimalaitos. 

(Länsi-Suomen ympäristökeskus 2009: 43–55) 

Vuonna 2009 laaditun Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren alueen 

vesienhoitosuunnitelman ja siihen liittyvän Luodon-Öjanjärveen laskevien vesistöjen 

toimenpideohjelman mukaan Lappajärvi ja Välijoki ovat vesienhoidon riskikohteita, 

jotka eivät arvion mukaan tule saavuttamaan hyvää ekologista tilaa vuoteen 2015 

mennessä. Lappajärven osalta tavoitteena on vesieliöstön vapaa liikkuminen ja 

ravinnekuormituksen pienentyminen. Välijoki on voimakkaasti muutettu vesistö, ja 

asiantuntija-arvion mukaan sen tilaa voitaisiin parantaa lähinnä uoman kunnostuksella 

ottaen huomioon joen ja sen lähiympäristön ekologinen monimuotoisuus. Muut 

ekologisen tilan parantamiseksi tehtävät toimenpiteet, kuten kalojen vaellusesteiden 

poistaminen Hanhikosken ja Lappajärven luusuan padoilta, voisivat arvion mukaan 

aiheuttaa merkittävää haittaa voimataloudelle. (Länsi-Suomen ympäristökeskus 2009: 

51–55) 

Lappajärveä säännöstellään Länsi-Suomen vesioikeuden 10.10.1991 antamaan 

päätökseen liittyvän Lappajärven ja Evijärven säännöstelysuunnitelman mukaisesti. 

Lappajärven säännöstelyn yläraja on tasolla N60 +70,65 m ja alaraja tasolla N60 +68,85. 

(Länsi-Suomen vesioikeus 1991: 54) Lappajärven luusuassa sijaitsevalla Niskan 

säännöstelypadolla säännöstellään järven vedenkorkeuksia korkeuden N60 +69,39 

yläpuolella, ja korkeuden alapuolella säännöstely tapahtuu Hanhikosken 

voimalaitoksella. (Syvänen & Leiviskä 2008: 10) Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen 

(1991: 41) säännöstelysuunnitelman mukaiset vedenkorkeudet Lappajärvessä on esitetty 

taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Säännöstelysuunnitelman mukaiset vedenkorkeudet Lappajärvessä. 

 Vedenkorkeus (N60) 

(m) 

HW 70,65 

MHW 70,11 

MW 69,92 

MNW 69,09 

NW 68,93 

 

Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksessä (1991: 54) on määrätty myös Lappajärven 

juoksutuksista. Suurin juoksutus Lappajärvestä on 30 m3/s ja minimijuoksutus on 2 m3/s. 

Ähtävänjoen ollessa pysyvästi jäässä, suurin juoksutus on 25 m3/s. Lappajärven padotus- 

ja juoksutussääntö on esitetty kuvassa 20. Kuvassa vinoviivoitettu alue on säännöstelyn 

tavoitevyöhyke.  

 

Kuva 20. Lappajärven padotus- ja juoksutussääntö (Länsi-Suomen vesioikeus 1991, liite 

10). 
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Lappajärven padotus- ja juoksutussäännön (kuva 20) perusteella järven vedenkorkeus on 

ylimmillään kesäaikana. Säännöstelysuunnitelman mukainen Lappajärven kesäaikainen 

vedenkorkeuden tavoitevyöhyke on tasolla N60 +69,59–69,89, jolloin juoksutus järvestä 

on 5–6 m3/s (kuva 20). Kesällä vedenkorkeus pyritään pitämään lähellä 

tavoitevyöhykkeen ylärajaa (Saarniaho & Rautio 2011: 17). Padotus- ja juoksutussäännön 

mukaisesti (kuva 20) Lappajärven pinnankorkeutta lasketaan syksyn ja talven aikana ns. 

kevätkuoppaan. Tällöin vedenpinta on alimmillaan juuri ennen lumen sulamisen 

alkamista, ja näin lisätään järven varastokapasiteettia kevään sulamisvesille. Saarniahon 

& Raution (2011: 17) mukaan Lappajärven säännöstely on haastavaa, sillä se on pinta-

alaltaan ja tilavuudeltaan hyvin suuri järvi valuma-alueeseensa verrattuna. Jos järven 

vedenkorkeus laskee kuivana aikana tai nousee sateisena aikana liikaa, haitallisen 

muutoksen pysäyttämiseen ja tilanteen tasoittamiseen menee kauan, jopa yli vuosi.  

Niskan padon alapuolisen Välijoen vedenkorkeus riippuu Hanhikosken voimalaitoksen 

yläaltaan vedenkorkeudesta ja virtaamasta. Hanhikosken voimalaitoksella on voimassa 

lyhytaikaissäännöstely, joka perustuu päiväkeskiarvoon. Hanhikosken voimalaitoksen 

lupapäätöksessä on annettu vedenkorkeusrajoitukset Välijokea koskien. Luvan mukaan 

Niskan säännöstelypadon alapuolella vedenkorkeus ei missään olosuhteissa saa alittaa 

korkeustasoa N60 +67,89 eikä ylittää tasoa N60 +69,59. (Länsi-Suomen vesioikeus 1968: 

22) 

Lappajärven vedenkorkeutta mitataan päivittäin Halkosaaren havaintopisteessä, tunnus 

4700320. Niskan padon alapuolista Välijoen vedenkorkeutta mitataan Niskan 

havaintopisteessä, tunnus 4700300. (Suomen ympäristökeskus 2014) Havaintopisteet 

kartalla on esitetty kuvassa 21.  
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Kuva 21. Vedenkorkeuden havaintopisteet kartalla. 
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5 KALETTOMAN VENE- JA KALAVÄYLÄN UOMAN SEKÄ 

RAKENTEIDEN SUUNNITTELU JA MITOITUS 

Vene- ja kalaväylän suunnittelu toteutettiin hankkeen ohjausryhmän hyväksymillä 

suunnitteluperusteilla. Ohjausryhmässä olivat edustettuina Lappajärven kunta, Etelä-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen, 

paikalliset osakaskunnat sekä sähköyhtiö. Suunnittelutyön lähtökohtana oli, että 

Lappajärven Kalettomanlahdesta kaivetaan veneilykelpoinen uoma Välijokeen, ja uoman 

laskupäähän rakennetaan monitoimikanava, josta kesällä on venekulkumahdollisuus. 

Monitoimikanava toimii virtauskynnyksenä uomalle ja näin säännöstelee vene- ja 

kalaväylän virtaamaa. Mitoitusvirtaamana käytettiin 2 m3/s, joka on myös Niskan 

säännöstelypadon minimijuoksutus. Monitoimikanavan vesisyvyys moottoriveneellä 

ajamiseksi tulisi olla noin 0,8 m. Suunnittelussa käytetyt ja suunnitelmissa esitetyt 

korkeustasot ovat N60-korkeusjärjestelmässä.  

5.1 Mitoitukseen käytetty vedenkorkeusaineisto 

Mitoitukseen tarvittavat vedenkorkeushavainnot saatiin Suomen ympäristökeskuksen 

OIVA-palvelusta (Suomen ympäristökeskus 2014). Lappajärven päivittäinen 

vedenkorkeusdata saatiin Halkosaaren havaintopisteestä, ja Välijoen vastaava 

mittaustieto saatiin Niskan havaintopisteestä (kuva 21 s. 48). Vedenkorkeustiedot 

analysoitiin vuosilta 1986–2013 siten, että kummankin analysointikohteen 

tarkasteluajanjaksoksi saatiin 10 vuotta.  

Mitoituksen kannalta koko vuoden aikana tapahtuva pinnankorkeuksien vaihtelu oli 

hyvin suurta. Myös koko avovesikauden kestävällä tarkastelujaksolla vedenkorkeus 

vaihteli runsaasti. Koska vilkkain veneilykausi ajoittuu oletettavasti kesä–elokuulle, 

mitoituksessa käytettiin ajanjakson 1.6.–31.8. vedenkorkeushavaintoja 10 vuoden ajalta. 

Lappajärven kesäaikainen (1.6.–31.8.) pinnankorkeuden vaihtelu vuosina 2004–2013 on 

esitetty taulukossa 2. Välijoen kesäaikainen pinnankorkeuden vaihtelu vuosina 1986–

1992 ja 2011–2013 (vuosilta 1993–2010 ei havaintoja) on esitetty taulukossa 3. 
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Taulukko 2. Lappajärven pinnankorkeus aikavälillä 1.6–31.8 vuosina 2004–2013. 

 

Pinnankorkeus (N60), Lappajärvi  

(m) 

Keskiarvo Vaihteluväli  

(min-max) 

Hetkittäinen vesipinta 69,85 69,39–70,18 

Keskiylivedenpinta 70,00 69,81–70,18 

Keskialivedenpinta 69,74 69,39–69,89 

Vaihteluväli 0,26 0,17–0,51 

 

Taulukko 3. Välijoen pinnankorkeus aikavälillä 1.6 – 31.8 vuosina 1986–1992 ja 2011–

2013. 

 

 

 

 

5.2 Uoman suunnittelu 

Uoman suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä olivat alueella sijaitseva hevosurheiluun 

käytettävä hiittirata. Rata ei sinänsä asettanut esteitä suunnittelulle, mutta toisaalta uoma 

ei saa estää tai häiritä radan toimintaa. Uoma pyrittiin sijoittamaan siten, että 

harjoitusrataa joudutaan siirtämään mahdollisimman vähän. Alueella oleva voimalinja 

sekä pienemmät sähköpylväät ja niihin liittyvät rakenteet tuli kiertää siten, että etäisyys 

niihin on riittävä. Uoman linjaus sijoitettiin alavia maastonkohtia ja kaivettuja ojia yms. 

hyödyntäen siten, että kaivumassoja muodostuu mahdollisimman vähän.  

Uoman suunnittelussa tutkittiin kolme reittivaihtoehtoa (kuva 22). Vaihtoehdot 

valikoituivat hankkeen ohjausryhmän aloituskokouksen yhteydessä tehdyn 

maastokäynnin perusteella. Reittivaihtoehdoista 1 on lyhin. Vaihtoehto 2 on 

Paskolammen kunnostushankkeen ohjausryhmässä ideoitu reitti. Vaihtoehto 3 mukailee 

paljolti reittiä 1, mutta se kiertää hiittiradan sisällä olevan pehmeikön. Myös muita 

 

Pinnankorkeus (N60), Välijoki  

(m) 

Keskiarvo Vaihteluväli 

(min-max) 

Hetkittäinen vesipinta 69,33 68,78–69,55 

Keskiylivedenpinta 69,45 69,41–69,55 

Keskialivedenpinta 69,15 68,78–69,30 

Vaihteluväli 0,38 0,13–0,68 
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reittivaihtoehtoja kartoitettiin maastomittausten yhteydessä. Esimerkiksi kantatien 68 

alituksen vaihtoehtoisia paikkoja tutkittiin, mutta tiheän ranta-asutuksen vuoksi se oli 

mahdollista vain yhdestä kohtaa. Myös uoman laskupään eri sijaintivaihtoehtoja 

tutkittiin, mutta Välijoen länsipuolen korkeiden maastonmuotojen vuoksi taloudellisesti 

kannattavia vaihtoehtoja oli vain kahdessa paikassa. 

Alustavat kaivumassalaskennat tehtiin kaikille reittivaihtovaihtoehdolle. Ensimmäisenä 

vaihtoehtona (VE1) oli lyhyin reitti (680 m), joka kulkee hiittiradan keskustan läpi ja 

laskee Välijokeen n. 0,6 km Niskan padon alapuolella. Toisena vaihtoehtona (VE2) oli 

pisin reitti (1170 m), joka kulkee hiittiradan länsipuolta, kunnostushankkeen yhteydessä 

kaivetun kosteikon läpi, ja laskee kunnostettua kanavaa mukaillen Välijokeen n. 1,25 km 

Niskan padon alapuolella. Kolmas vaihtoehto (VE3) oli hiittiradan etelä- ja itäpuolta 

kulkeva reitti (720 m), joka kiertää radan sisällä olevan pehmeän suoalueen ja laskee 

Välijokeen samasta kohtaa kuin vaihtoehto 1. Suunnittelussa käytetyt reittivaihtoehdot 

kartalla on esitetty kuvassa 22. 

 

Kuva 22. Uoman reittivaihtoehdot (Taustakartta ©Maanmittauslaitos 2006). 
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Uoman alustaviin sijaintivaihtoehtoihin perustuen suunnittelua varten tehtiin 

maastomittauksia GPS-vastaanottimella ja täkymetrillä. Mittauspisteet korkeustietoineen 

vietiin 3D-Win ohjelmistoon. Ohjelmisto on 3D-system Oy:n kehittämä suomalainen 

maastomittaustiedon tuottamiseen ja käsittelyyn tarkoitettu ohjelmisto (3D-system 2014). 

Suunnittelussa käytettiin 3D-Win:n 3D-DTM maastomalliohjelmaa ja 3D-Road 

tiesuunnitteluohjelma. Aluksi mittauspisteet kolmioitiin 3D-DTM 

maastomalliohjelmalla, ja kolmioinnin tuloksena suunnittelualueen maanpinnan 

korkeuksista saatiin maastomalli. Uoman suunnittelu toteutettiin 3D-Road 

tiesuunnitteluohjelmalla. Aluksi suunniteltiin uoman alustava linjaus 

vaakageometriatoiminnolla. Tämän jälkeen linjaukseen lisättiin uoman mutkille 

kaarresäteet. Seuraavaksi pituus- ja poikkileikkausten laskentaa varten vaakageometriasta 

luotiin mittalinja halutulla paaluvälillä. Paaluvälinä käytettiin 5 m. 

Maaston pituus- ja poikkileikkausten laskenta tapahtui tiegeometriasta tehtyyn 

mittalinjaan perustuen. Maastomalli-valikosta valittiin aluksi pituusleikkauksen laskenta, 

jolloin ohjelma määritti maaston pituusleikkauksen mittalinjalta. Tämän jälkeen 

maastomalli-valikosta valittiin poikkileikkauksen laskenta ja määritettiin 

poikkileikkauksen leveys. Poikkileikkauksen leveytenä käytettiin 25 metriä uoman 

keskilinjan kummallekin puolelle. Tämän jälkeen ohjelma laski poikkileikkaukset 

mittalinjalta sille määritetyin paaluvälein. Seuraavaksi suunniteltiin uoman 

pituusleikkaus 3D-Road ohjelman pystygeometria-toiminnolla. Pystygeometriaan 

määritettiin uoman pohjan taso. Koska uoman pohja suunniteltiin tasaiseksi, 

pystygeometrian luomiseksi riitti, kun tiegeometrian ensimmäiselle ja viimeiselle 

paalulle annettiin haluttu korkeus. Pohjan kaltevuutena käytettiin 0 %, joten paalujen 

korkeus oli sama. 

Pystygeometrian jälkeen luotiin uoman rakennepoikkileikkaus tieparametrien 

rakennesuunnittelu-toiminnolla. Kun tieparametreiksi valittiin ajoradan leveys (AL) sekä 

rakenteen kaltevuus pinnassa 1 (KAR1), voitiin määritellä uoman poikkileikkaukseen 

tarvittavat tiedot. AL toimi uoman pohjan leveytenä ja KAR1 uoman reunojen 

kaltevuutena. AL:n määrittelyssä tuli huomioida, että sille annettava arvo on leveys 

keskilinjasta, ja näin AL:n arvoksi asetettiin siis aina puolet halutusta pohjanleveydestä. 

Uoman reunojen kaltevuutena kaikissa laskennoissa käytettiin 1:2, jolloin KAR1:n 
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arvoksi tuli asettaa 0,5. Kun em. arvot syötettiin ohjelmaan, tuloksena saatiin uoman 

poikkileikkaukset mittalinjassa määrätyin välein. Poikkileikkausten perusteella voitiin 

suorittaa massalaskenta ohjelman rakennesuunnittelu-toiminnon avulla.  

Uoman reittisuunnitelmiin perustuen reittivaihtoehdoille suoritettiin kaivumassojen 

massalaskenta eri syvyys- ja leveysvaihtoehdoilla. Massat laskettiin kullekin 

reittivaihtoehdolle Lappajärven vedenpinnankorkeuksien analysoinnista (taulukko 2 s. 

50) saaduilla kesäajan (1.6.–31.8.) keskisyvyysvaihtoehdoilla 0,85 m, 1,05 m ja 1,35 m, 

jolloin uoman pohjan tasoiksi määräytyivät (N60) +69,00; +68,80 ja +68,50. Uoman 

pohjan leveysvaihtoehtoina laskennassa käytettiin 1, 2, 3 ja 5 metriä. 

Kaivumassalaskentojen tulokset eri syvyys- ja leveysvaihtoehdoilla on esitetty taulukossa 

4. 

Taulukko 4. Uoman reittivaihtoehtojen massalaskennan tulokset eri syvyys- ja leveys-

vaihtoehdoilla. 

Pohjan 

taso 

(N60) 

Vesisyvyys  

keskimäärin 

(kesä–elokuu) 

Pohjan 

leveys 

(m) 

Kaivumassat (m3) 

VE1 

680 m 

VE2 

1170 m 

VE3 

720 m 

+69,00 0,85 m 

1 14240 30910 19500 

2 16370 35330 21500 

3 18490 39790 24400 

5 22870 48810 29400 

+68,80 1,05 m 

1 16160 35870 22000 

2 18430 40620 25000 

3 20740 45400 27500 

5 25430 55060 33000 

+68,50 1,35 m 

1 19190 40950 24500 

2 21740 46030 28500 

3 24320 51130 30600 

5 29480 60400 36600 

 

Uoman massalaskennasta saatujen tulosten (taulukko 4) perusteella vaihtoehto 1 vaatii 

selvästi vähiten massojen kaivua. Vaihtoehdossa 3 tarvittavan massankaivun määrä on 

noin 30 % suurempi kuin vaihtoehdossa 1. Vaihtoehdossa 2 massoja joudutaan 

kaivamaan noin kaksinkertainen määrä vaihtoehtoon 1 verrattuna. Tämä on hyvin 

loogista, sillä VE2 on lähes kaksi kertaa pidempi kuin VE1. Vaihtoehtojen 1 ja 2 
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kaivumassoja verrattaessa, voidaan kuitenkin havaita, että massojen suhde ei täysin 

vastaa pituuksien suhdetta, vaan VE2:ssa kaivumassoja muodostuu suhteellisesti 

enemmän. Jos massatilavuus jaetaan uoman pituudella, saadaan uoman keskimääräisen 

poikkileikkauksen pinta-ala. Koska uoman pohjanleveys ja reunojen kaltevuus 

molemmissa vaihtoehdoissa ovat samanlaiset, tämä tarkoittaa sitä, että VE2:ssa maasto 

on keskimäärin hieman korkeampaa kuin VE1:ssä. Saman tarkastelun perusteella, 

VE3:ssa maanpinta on keskimäärin lähes yhtä korkealla kuin VE2:ssa.   

Kesän säännöstelyn tavoitevyöhykkeen mukaisella vedenkorkeudella vesisyvyys 

matalimmassa (pohjan taso +69,00) uomassa vaihtelee välillä 0,65–0,9 m. Pohjan tasoon 

+68,80 kaivettavalla vaihtoehdolla vesisyvyys vaihtelee välillä 0,8–1,1 m ja syvimmällä 

vaihtoehdolla (pohjan taso +68,50) välillä 1,1–1,4 m. Moottorilla ajamiseen tarvittavaksi 

minimivesisyvyydeksi ohjausryhmässä arvioitiin 0,7–0,8 m, ja tavoitevesisyvyytenä 

uomalle pidettiin yli metrin syvyyttä. Veneenkulun kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi 

valittiin syvin uomavaihtoehto, jossa todennäköisesti koko kesäajan on riittävä määrä 

vettä moottorilla ajamiseen. Muissa vaihtoehdoissa vaadittu vesisyvyys ei alimpien 

vedenkorkeuksien aikana täyty. Veneilyn kannalta parhaana leveysvaihtoehtona pidettiin 

pohjanleveydeltään 5 m olevaa uomaa. Vapaan vesiväylän osuus pinnassa on tällöin 

vedenkorkeudesta riippuen noin 9,4–10,6 m. 

5.3 Monitoimikanava 

Uoman vedenpinnan korkeus määräytyy Lappajärven pinnankorkeuden mukaan. 

Monitoimikanavan yläveden korkeus riippuu uoman vedenpinnasta, ja näin ollen 

vesisyvyys sekä virtaama monitoimikanavassa vaihtelevat Lappajärven pinnankorkeuden 

mukaan. Lappajärven pinnankorkeus vaihtelee vuoden sisällä tavallisesti noin metrin, 

ollen korkeimmillaan kesä–elokuun aikana (kuva 20 s. 46).  Koko vuoden aikana 

tapahtuva pinnankorkeuden vaihtelu on hyvin suuri monitoimikanavan mitoituksen 

kannalta. Koska vilkkain veneilykausi ajoittuu oletettavasti kesä–elokuulle, mitoituksessa 

käytettiin ajanjakson 1.6.–31.8. vedenkorkeushavaintoja 10 vuoden ajalta.  

Taulukon 2 (s. 50) perusteella Lappajärven pinnankorkeus vaihtelee 1.6.–31.8. välisenä 

aikana 0,6 m välillä +69,39 – +70,18 keskimääräisen vedenkorkeuden ollessa tasolla 
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+69,85. Vedenkorkeushavaintojen perusteella voidaan suunnittelua varten laatia 

pysyvyyskäyrät sekä Lappajärven että Välijoen vedenkorkeuksille. Lappajärven 

vedenpinnankorkeuksista laadittiin pysyvyyskäyrä ajanjaksolta 1.6.–31.8. vuosina 2004–

2013. Pysyvyyskäyrä on esitetty kuvassa 23. 

 

Kuva 23. Lappajärven vedenpinnan pysyvyyskäyrä 1.6.–31.8. vuosina 2004–2013. 

 

Lappajärven pysyvyyskäyrän (kuva 23) perusteella 100 %:n pysyvyys järvessä on tasolla 

+69,30, eli vedenpinta pysyy kesäaikana aina kyseisen tason yläpuolella. Pysyvyyskäyrän 

mukaan 90 % kesäajan vedenkorkeuksista on tason +69,66 yläpuolella. 10 %:n pysyvyys 

on tasolla +70,01, mikä tarkoittaa sitä, että 90 % kesäaikaisista vedenkorkeuksista on 

kyseisen tason alapuolella. Em. tuloksista voidaan siis päätellä, että 80 % kesäajan 

vedenkorkeuksista pysyy välillä +69,66 – +70,01, jolloin vedenkorkeuden vaihteluväli 

on enintään 0,35 m.  

Taulukon 2 (s. 50) perusteella Lappajärven kesäaikainen pinnankorkeuden vaihtelu on 

melko suuri veneellä kulkuun tarvittavan vesisyvyyden kannalta. Suunnittelukriteerinä 

monitoimikanavalla on 0,8 m vesisyys sen mitoitusvedenkorkeudella. Mitoitussyvyys 
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lasketaan monitoimikanavan siivekkeiden päälle asetettavan listan pinnasta kanavan 

ylimmän siivekkeen kohdalla. Toisin sanoen listan yläpuolella tulisi kanavan yläpäässä 

olla 0,8 m vettä. Lappajärven vedenkorkeuden vaihtelujen vuoksi monitoimikanavaa ei 

voida asettaa sellaiselle tasolle, että vesisyvyys kesäaikana olisi aina vähintään 0,8 m, ja 

moottoriveneellä ajaminen olisi mahdollista koko kesän. Jos monitoimikanava 

asetettaisiin siten, että 0,8 m:n syvyysvaatimus täyttyisi alimmillakin vesikorkeuksilla, 

veden noustessa virtaamat kasvaisivat suuriksi ja mitoitusvirtaama 2 m3/s toteutuisi vain 

alimmilla vedenkorkeuksilla. Näin ollen monitoimikanavalle tuli määrittää korkeustaso, 

jolla se toimisi mahdollisimman hyvin suurimman osan kesäajasta, ja virtaamat 

pysyisivät kohtuullisina kesän eri vesikorkeuksilla.  

Suunnittelussa käytettiin lähtökohtana pinnankorkeuksien pysyvyysväliä 10–90 % eli 

korkeustasoja +69,66 – +70,01. 0,8 metrin vesisyvyys siis sijoitettaisiin kyseiselle välille, 

jolloin listan yläpää sijoittuisi tasolle +68,86 – +69,21. Lappajärven pysyvyyskäyrän 

(kuva 23) perusteella listan yläpää päätettiin sijoittaa korkeudelle +69,10. Tällöin 0,8 m:n 

tavoitesyvyys toteutuu Lappajärven pinnankorkeuden tasolla +69,90 eli suunnilleen 

kesäajan tavoitevyöhykkeen ylärajalla (+69,89).  

Tavoitesyvyyden (0,8 m) pysyvyys on 40 % (kuva 23), eli hieman alle puolet kesän 

vedenkorkeuksista on tavoitekorkeudella tai sen yläpuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että 

veneellä ajaminen monitoimikanavasta ei ole mahdollista kovin usein, vaan veneet 

joudutaan vetämään sitä pitkin. Tällä mitoituksella vesisyvyys veneiden vetämiseen on 

suurimman osan kesäajasta kuitenkin riittävä.  Lappajärven pysyvyyskäyrän (kuva 23) 

perusteella monitoimikaavasta virtaa tällä mitoituksella aina vettä. Vesisyvyys 

monitoimikanavassa on pienimmillään 0,2 m, mikä tarkoittaa, että veneen vetäminenkään 

ei aina välttämättä ole mahdollista. Pysyvyyskäyrästä (kuva 23) voidaan kuitenkin 

havaita, että 90 %:n todennäköisyydellä monitoimikanavan vesisyvyys kesäaikana on 

vähintään 0,55 m.  

Monitoimikanavan virtaama eri vesisyvyyksillä voidaan laskea yhtälön (11) mukaisesti 

(s. 35). Kun yhtälöön sijoitetaan vapaa-aukon leveys (b) ja kanavan kaltevuus (S0), 

saadaan monitoimikanavan virtaama eri vesisyvyyksillä (d) (kuva 24). 
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Kuva 24. Monitoimikanavan virtaamayhtälöön sijoitettavat vedenkorkeus (d) ja vapaa-

aukon leveys (b) siivekkeeseen nähden. 

 

Taulukossa 5 on esitetty eri leveys- ja kaltevuusvaihtoehdoille lasketut virtaamat kesän 

eri vesisyvyyksillä. Yhtälön (11) perusteella monitoimikanavalle määritettiin lisäksi 

purkautumiskäyrät eri leveys- ja kaltevuusvaihtoehdoille. Monitoimikanavan 

laskennalliset purkautumiskäyrät on esitetty kuvassa 25. 

Taulukko 5. Monitoimikanavan virtaama eri leveys- ja kaltevuusvaihtoehdoilla. 

Vedenkorkeus  

(N60) 

Vesisyvyys 

[m] 

S = 0,04 

b = 1,2 m 

S= 0,05 

b = 1,2 m 

S = 0,04 

b = 1,5 m 

S = 0,05 

b = 1,5 m 

69,59  
(tavoitev. alaraja) 

0,49 0,99 1,11 1,21 1,35 

69,66  
(pysyvyys 90 %) 

0,56 1,24 1,38 1,50 1,68 

69,74 
(MNW) 

0,64 1,54 1,72 1,87 2,09 

69,85  
(MW) 

0,75 1,99 2,23 2,42 2,70 

69,89  
(tavoitev. yläraja) 

0,79 2,21 2,47 2,69 3,00 

70,00  
(MHW) 

0,90 2,68 3,00 3,26 3,64 

70,1 
(vesisyvyys 1 m) 

1,00 3,18 3,56 3,87 4,32 

70,18 
 (HW) 

1,08 3,61 4,04 4,39 4,90 
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Kuva 25. Monitoimikanavan laskennalliset purkautumiskäyrät eri leveys- ja kaltevuus-

vaihtoehdoille. 

 

Monitoimikanavan vesisyvyyden kasvaessa myös virtaama kasvaa. Virtaamatarkastelun 

(taulukko 5 ja kuva 25) perusteella voidaan huomata, että monitoimikanavan virtaama on 

melko herkkä ylävedenkorkeuden vaihteluille. Monitoimikanavan vapaa-aukon 

leveydellä 1,2 m ja kaltevuudella 4 %, vesisyvyyksillä d < 0,9 m virtaama kasvaa noin 

0,4 m3/s vesisyvyyden lisääntyessä 0,1 m. Jos saman kokoinen kanava asetetaan 5 % 

kaltevuuteen, vastaava virtaaman kasvu on noin 0,5 m3/s. Pienemmällä 

monitoimikanavan leveysvaihtoehdolla 0,2 m vesisyvyyden muutos siis aiheuttaa 

kaltevuudesta riippuen 0,8–1 m3/s kasvun kanavan virtaamassa.   

Monitoimikanavan vapaa-aukon ollessa 1,5 m, 4 % kaltevuudella vesisyvyyden 

kasvaessa 0,1 m, virtaama kasvaa 0,5 m3/s ja 5 % kaltevuudella 0,6 m3/s. Näin ollen 

suuremmalla leveysvaihtoehdolla 0,2 m vesisyvyyden muutos aiheuttaa kaltevuudesta 

riippuen 1–1,2 m3/s kasvun kanavan virtaamassa. Tulokset osoittavat, että kanavan 

pohjan leveyden ja/tai kaltevuuden kasvaessa, myös tiettyä vedenkorkeuden 
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nousua/laskua vastaavat virtaaman vaihtelut ovat suurempia. Kuvasta 25 voidaan myös 

havaita, että suurilla vesisyvyyksillä (d > 0,9 m) virtaama kasvaa hieman nopeammin 

kuin pienemmillä vesisyvyyksillä. 

Monitoimikanavan virtaamayhtälöstä saatujen tulosten (taulukko 5) perusteella 1 %:n ero 

rakenteen kaltevuudessa ei pienillä vesisyvyyksillä ole virtaaman kannalta erityisen 

merkitsevä. Laskennallisista purkautumiskäyristä (kuva 25) kaltevuuksien välisen 

virtaamaeron voidaan havaita kasvavan 0,1 m3/s vesisyvyyden kasvaessa 0,1 m. 

Purkautumiskäyrien perusteella eri leveysvaihtoehtojen välinen ero pienillä 

vesisyvyyksillä on noin puolet isompi kuin kaltevuusvaihtoehtojen välinen ero. 

Purkautumiskäyristä voidaan havaita eri leveysvaihtoehtojen välisen virtaamaeron 

kasvavan 0,1 m3/s vesisyvyyden kasvaessa 0,1 m. Vaikka leveysvaihtoehtojen virtaama 

kasvaa yhtä nopeasti kuin kaltevuusvaihtoehtojen, tarkasteltujen leveysvaihtoehtojen 

välinen ero on silti aina noin puolet suurempi kuin kaltevuusvaihtoehtojen ero. Näin ollen 

käytetyissä tarkasteluvaihtoehdoissa leveys on suurempi tekijä monitoimikanavan 

virtaaman kannalta kuin kaltevuus. 

Monitoimikanavan virtaamalaskelmien (taulukko 5) perusteella mitoitussyvyydellä 0,8 

m virtaama eri leveys- ja kaltevuusvaihtoehdosta riippuen on 2,21–3,0 m3/s. 

Ohjausryhmässä monitoimikanavan kaltevuudeksi valittiin 4 %. Vapaa-aukon riittäväksi 

leveydeksi katsottiin 1,2 m, jolloin vapaan vedenpinnan leveys on noin 2,5 m. Aiemmin 

vedenkorkeuksien analysoinnin perusteella monitoimikanavan yläpää päätettiin asettaa 

tasoon +69,10. Lappajärven pysyvyyskäyrän (kuva 23 s. 55) mukaan kesäajan 

vedenkorkeuksien 10–90 %:n pysyvyys on välillä N60 +69,66 – +70,01. Tämä tarkoittaa 

sitä, että suurimman osan kesäajasta vesisyvyys monitoimikanavassa on yli 0,56 m, eikä 

juurikaan nouse syvyyden 0,91 m yläpuolelle. Valitulla vapaa-aukon leveydellä ja 

monitoimikanavan kaltevuudella virtaama on taulukon 5 perusteella kesäaikana 

tavallisesti vähintään 1,24 m3/s ja enintään 2,73 m3/s. Kesäajan keskivedenkorkeudella 

monitoimikanavan vesisyvyys on 0,75 m ja virtaama tällöin 1,99 m3/s.  

Monitoimikanavan alapään korkeustason määrittämiseksi analysoitiin Välijoen 

vedenkorkeuksia. Taulukon 3 (s. 50) mukaan Välijoen pinnankorkeus vaihtelee 

kesäaikana 0,77 m. Monitoimikanavan alapää tulisi sijoittaa sellaiselle korkeudelle, ettei 
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Välijoen pinnankorkeus laske sen alapuolelle. Jos pinnankorkeus on monitoimikanavan 

alapuolella, veneellä kulku ja kalan liikkuminen monitoimikanavasta ei ole mahdollista. 

Monitoimikanavan alapään korkeustason määrittämistä varten Välijoen kesäaikaisista 

(1.6.–31.8.) vedenkorkeuksista laadittiin pysyvyyskäyrä vuosilta 1986–1992 ja 2011–

2013. Välijoen pysyvyyskäyrä on esitetty kuvassa 26.  

 

Kuva 26. Välijoen vedenpinnan pysyvyyskäyrä 1.6.–31.8. vuosina 1986–1992 ja 2011–

2013. 

 

Välijoen pysyvyyskäyrän (kuva 26) perusteella 90 % kesäajan pinnankorkeuksista on 

tason +69,24 yläpuolella ja 90 % korkeuksista tason +69,40 alapuolella. 80 % 

kesäaikaisista pinnankorkeuksista pysyy siis korkeudella +69,24 – +69,40, jolloin 

vaihteluväli on enintään 0,16 m. Taulukon 3 perusteella Välijoen ylimmän ja alimman 

vedenkorkeuden ero on suuri, mutta suurin osa pinnankorkeuksista pysyy varsin pienellä 

vaihteluvälillä.  

Kun monitoimikanavan yläpää asetetaan tasolle +69,10 ja kouru 4 % kaltevuuteen, 

laskupään korkeustaso riippuu monitoimikanavan pituudesta. Mikäli monitoimikanava 
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rakennetaan 15 m pituiseksi, ylä- ja alapään välinen korkeusero on 0,6 m, ja lista on 

monitoimikanavan alapäässä tasolla +68,50. Mitoitus vastaa tällöin lähes Lappajärven ja 

Välijoen keskimääräistä kesäaikaista pinnankorkeuksien erotusta, joka on 0,52 m 

(taulukot 2 ja 3 s. 50). Tavoitevesisyvyyden 0,8 m pysyvyys monitoimikanavan alapäässä 

on 73 % (kuva 26), mikä tarkoittaa, että monitoimikanavan alavesi harvoin asettaa estettä 

moottorilla ajamiseen. Välijoen kesäaikaisen pinnankorkeuden 100 %:n pysyvyys on 

tasolla +68,70 (kuva 26), minkä perusteella kanavan alapäässä vesisyvyys on aina 

vähintään 0,2 m.  

Vaikka monitoimikanavan alapäässä pysyvyyskäyrän perusteella on kesällä aina vettä, 

Hanhikosken voimalaitoksen päiväkeskiarvoon perustuva lyhytaikaissäännöstely voi 

asettaa vuorokauden sisäisiä toimintarajoitteita monitoimikanavalle. Suunnittelussa 

käytetyt vedenkorkeudet ovat päiväkeskiarvoja, mutta Välijoessa vedenkorkeus voi 

vaihdella eri vuorokaudenaikoina. Kun alapuolinen voimalaitos juoksuttaa vettä 

Välijoesta ja Niskan padosta, joen pinnankorkeus voi hetkittäisesti nousta tai laskea. 

Tämän vuoksi on mahdollista, että vesi laskee monitoimikanavan alapäässä joskus 

suuaukon alapuolelle. Välijoen pinnankorkeuden nousu puolestaan ei haittaa 

monitoimikanavan toimintaa, sillä se vain siirtää padotuskynnystä kanavassa 

korkeammalle.  

5.4 Tien alitus ja kevyen liikenteen väylä 

Vene- ja kalaväylä alittaa luonnonmukaisella osuudella kantatien 68 (Itäkyläntie). Tien 

alitusta varten tuli mitoittaa silta-/rumpurakenne, josta sekä moottori- että soutuveneet 

pääsevät kulkemaan. Alueen yleissuunnittelussa tien alitukseen oli uoman yhteyteen 

linjattu myös kevyen liikenteen väylä. Siltarakenteen tulisi tässä tapauksessa olla 

sellainen, että kevyen liikenteen väylä mahtuu alituksessa kulkemaan uoman rinnalla. 

Silta-aukon mitoitus on tehty molemmille vaihtoehdoille. Aluksi silta-aukko on mitoitettu 

ilman kevyen liikenteen väylää ja toisessa vaihtoehdossa silta-aukko on mitoitettu siten, 

että kevyen liikenteen väylä kulkee uoman vieressä.  

Pienveneille suositelluksi vesistösiltojen aukon minimileveydeksi on määritelty 5 m ja 

alikulkukorkeuden suosituskorkeudeksi 1,5–3,5 m (Sirkiä 2006: 11). Säännöstellyissä 
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vesistöissä alikulkukorkeuden määräävänä vedenkorkeustasona käytetään veneilykauden 

säännöstelyn ylärajaa (Lång & Ristola 2005: 12). Lappajärven säännöstelyn yläraja on 

tasolla +70,65, joten se asetetaan määrääväksi vedenkorkeustasoksi. Silta-aukko 

mitoitetaan siten, että alikulkukorkeus 1,5 m toteutuu vedenkorkeuden ollessa 

säännöstelyn ylärajalla +70,65. Vapaa-aukon leveydeksi valitaan 5 metriä, jotta 

soutuvene airoineen mahtuu kulkemaan alituksesta ongelmitta.  Taulukossa 6 on esitetty 

silta-aukon alikulkukorkeudet eri vesisyvyyksillä ilman kevyen liikenteen väylää.  

Taulukko 6. Kantatien alittavan sillan alikulkukorkeudet eri vedenkorkeuksilla. 

Vedenkorkeus  

(N60) 

Alikulkukorkeus  

(m) 

Säännöstelyn yläraja 

(70,65) 
1,5 

HW 

(70,18) 
1,97 

Tavoitevyöhykkeen yläraja 

(69,89) 
2,26 

MW 

(69,85) 
2,30 

Tavoitevyöhykkeen alaraja 

(69,59) 
2,56 

 

Mikäli kevyen liikenteen väylä sijoitetaan uoman kanssa samaan silta-aukkoon, 

tarvittavasta rakenteesta tulee luonnollisesti leveämpi. Tielaitoksen kevyen liikenteen 

suunnitteluohjeen (1998: 61) mukaan kevyen liikenteen väylän leveys on 3 metriä 

(mitoitusliikenne <1000 kevyen liikenteen yksikköä/vrk). Mitoitus tehdään siten, että 

uoman ja kevyen liikenteen väliin ei jätetä ylimääräistä väliä, vaan ne erotetaan kaiteella. 

Uoman leveyden ollessa 5 m silta-aukon kokonaisleveys on 8 m. Kevyen liikenteen 

väylällä vähimmäisalikulkukorkeudeksi on normaalin kunnossapitokaluston vuoksi 

määritelty 2,8 m. Mikäli alituksesta ei tarvitse ajaa normaalilla kunnossapitokalustolla, 

korkeus voi olla 2,4 m ja ehdoton minimi on 2,2 m. (Tielaitos 1998: 97) Koska tien tulee 

olla vesipinnan tason yläpuolella, kevyen liikenteen vaatima alikulkukorkeus on silta-

aukon korkeuden määräävä tekijä. Mikäli tie rakennetaan esimerkiksi säännöstelyn 

ylärajan tasolle (+70,65), kunnossapitokalustosta riippuen aukon korkeus tien pinnasta on 

2,2–2,8 m, mikä uomassa keskivesikorkeudella tarkoittaa alikulkukorkeutta 3,0–3,6 m.  
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5.5 Kustannus- ja vaikutusvertailu 

Uoman eri reittivaihtoehdoille (kuva 22 s.51) laskettiin alustavat kustannusarviot. 

Reittien kokonaiskustannukset muodostuivat kaivumassojen, tarvittavien siltojen, 

kantatien alituksen sekä monitoimikanavan rakentamisen aiheuttamista kustannuksista. 

Kaivumassojen läjityskustannuksia ei laskennassa huomioitu. Vaihtoehdoissa 2 ja 3 uoma 

kulkee nykyisen hiittiradan paikalla. Hiittirataa penkereineen jouduttaisiin näissä 

vaihtoehdoissa siirtämään noin sijansa verran keskemmäksi. Hiittiradan siirtämisestä ei 

oleteta aiheutuvan merkittäviä kustannuksia, sillä uoman kaivusta syntyvistä massoista 

voitaisiin rakentaa uoman viereen uusi penger hiittirataa varten. 

Koska alueella ei ollut tehty kairauksia, eri maalajien osuutta tai mahdollista louhinnan 

määrää ei arvioitu erikseen. Maankaivun, siltojen ja kantatien alituksen osalta 

kustannusarviointi perustui Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta saatuihin hinta-

arvioihin. Monitoimikanavan rakentamisesta aiheutuvat kustannukset laskettiin aiemmin 

toteutetun vastaavanlaisen rakennushankkeen kustannusten perusteella käyttäen 

rakennuskustannusindeksiä. Kustannusarvioinnissa käytetyt rakentamisen 

yksikkökustannukset on esitetty taulukossa 7.  

Taulukko 7. Kustannusarvioinnissa käytetyt yksikkökustannukset. 

Työvaihe Kustannus 

Maankaivu 10 €/m3 

Elementtisilta 50000 €/kpl 

Puusilta 20000 €/kpl 

Kantatien alitus 200 000 € 

Monitoimikanava 47 800 € 

 

Kustannusarviointi suoritettiin kullekin reittivaihtoehdolle pohjan tasoon +68,50 ja 

pohjanleveydeltään 5 m kaivettavalle eli vaihtoehdoista syvimmälle ja leveimmälle 

uomavaihtoehdolle. Monitoimikanavan rakentamisesta sekä kantatien alituksesta 

aiheutuvat kustannukset ovat kaikissa vaihtoehdoissa samat. Eri vaihtoehtojen välisiä 

muuttuvia kustannustekijöitä ovat kaivumassojen (taulukko 4 s. 53) sekä tarvittavien 

siltojen määrä. 
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Vaihtoehdossa 1 kantatien alittavan sillan lisäksi tarvitaan kaksi siltaa hiittiradan 

alitukseen, yksi silta rantakiinteistöille menevän tien alitukseen sekä yksi silta yksityisen 

metsätien alitukseen. Metsätien alitukseen soveltuu todennäköisesti puusilta, mutta 

hiittiradan ja rantakiinteistöille menevän tien kunnossapidon ja raskaamman kaluston 

vuoksi kolme muuta siltaa tulisi olla elementtisiltoja. Vaihtoehdossa 2 kantatien alittavan 

sillan lisäksi muita siltoja ei tarvita lainkaan. Vaihtoehdossa 3 siltoja tarvitaan kantatien 

alituksen lisäksi rantakiinteistöille menevän tien alitukseen sekä yksityisen metsätien 

alitukseen. Eri reittivaihtoehtojen kustannusarviot on esitetty taulukossa 8. 

Taulukko 8. Kustannusarvio eri reittivaihtoehdoille. 

 

Kustannusarvio (€) 

VE1 VE2 VE3 

Kaivukustannukset  294 800 604 000 366 000 

Puusillat 20 000 0 20 000 

Elementtisillat 150 000 0 50 000 

Kantatien alitus 200 000 200 000 200 000 

Monitoimikanava 47 800 47 800 47 800 

Yhteensä 712 600 851 800 683 800 
*Kustannusarvio sisältää epävarmuuksia. Puuttuvista pohjatutkimuksista johtuen eri maalajien osuutta ja mahdollista 
louhinnan määrää ei ole arvioitu erikseen. Louhinta voi nostaa kustannuksia huomattavasti. 

Kustannusarvioinnin perusteella reittivaihtoehto 3 on halvin. Siinä kaivumassoja 

muodostuu kohtalaisen vähän ja tarvittavia siltoja on vain kaksi. Reittivaihtoehto 2 

puolestaan on kallein pitkän matkan ja siitä aiheutuvien kaivukustannusten vuoksi. 

Reittivaihtoehdossa 1 kaivukustannukset ovat pienimmät, mutta hiittiradan alitukseen 

tarvittavien siltojen määrä nostaa hintaa huomattavasti.  

Kustannuslaskennan perusteella vaihtoehto 3 on kustannuksiltaan edullisin. Vaihtoehto 1 

on pienimmistä kaivumassoista huolimatta hieman vaihtoehtoa 3 kalliimpi. 

Vaihtoehdossa 1 hintaa lisää useiden tarvittavien siltojen määrä. Vaihtoehto 2 on selvästi 

kallein johtuen verrattain suuresta kaivumassojen määrästä. Kantatien alituksen 

aiheuttamat kustannukset ovat kaikissa vaihtoehdoissa kokonaiskustannuksiin nähden 

huomattavat. Alitukseen arvioitu kustannus muodostaa noin neljäsosan hankkeen 

kokonaiskustannuksista kaikissa eri suunnitelmavaihtoehdoissa. Monitoimikanavan 
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rakentaminen puolestaan on varsin pieni kustannuserä, vaihtoehdosta riippuen vain noin 

6–7 % hankkeen arvioiduista kokonaiskustannuksista. 

Vaihtoehdossa 1 hiittiradan sekä pienempien teiden alitukseen tarvittavien siltojen 

kustannukset ovat merkittävät. Ne muodostavat noin neljäsosan vaihtoehdon 1 

kokonaiskustannuksista. Vaihtoehdossa 1, kantatien alitus mukaan lukien, noin puolet 

hankkeen arvioiduista kustannuksista liittyy tarvittaviin siltarakenteisiin. Vaihtoehdossa 

3 rantatonteille vievän tien sekä metsätien alitukseen tarvittavat sillat muodostavat noin 

10 % vaihtoehdon kokonaiskustannuksista. Myös tässä vaihtoehdossa, kantatien alitus 

mukaan lukien, siltarakenteiden aiheuttaman kustannukset ovat merkittävät, noin 40 % 

vaihtoehdon 3 kokonaiskustannuksista. Vaihtoehdossa 2 suurin, noin 70 % 

kokonaiskustannuksista aiheuttava osuus, on uoman kaivaminen.  

Hankkeen kustannusarviointiin liittyy useita epävarmuustekijöitä ja virhelähteitä. 

Siltojen, kantatien alituksen ja monitoimikanavan rakentamiseen esitetyt kustannukset 

voivat erota arvioiduista jonkin verran esimerkiksi vaikeiden pohjasuhteiden vuoksi. 

Kustannuksia nostavia tekijöitä ovat alueella sijaitsevat kaapelit ja vesijohdot, joiden 

siirtämisestä aiheutuvia kuluja tässä työssä ei arvioitu. Suurimmat epävarmuustekijät 

kustannusarvioinnissa kuitenkin liittyvät oletettavasti uoman kaivamiseen. Koska 

alueella ei ole suoritettu pohjatutkimuksia, arvioinnissa ei esimerkiksi voida huomioida 

mahdollisen kallion vaikutusta kaivukustannuksiin. Louhinnan hinta on moninkertainen 

tavalliseen maankaivuun verrattuna. Ohjausryhmässä käydyn keskustelun perusteella, 

esimerkiksi vaihtoehdossa 2 jopa kolmasosa kaivumassoista voisi olla kalliota, mikä 

nostaisi kustannuksia n. 100 000 €.   

Kallion sijaan alueella on myös hyvin pehmeitä paikkoja. Hiittiradan sisäosa on lähes 

kokonaan suota. Etenkin vaihtoehdossa 1 suoalue voisi nostaa rakentamiskustannuksia 

merkittävästi. Turvekerroksen pehmeydestä johtuen uoman luiskiin voitaisiin joutua 

tekemään vahvistuksia luiskien vyörymisen ja sortumisen estämiseksi. Vaihtoehdoissa 2 

ja 3 uoma kulkee suoalueen reunaa pitkin, joten niissäkin luiskien vahvistaminen voisi 

joissain kohdissa tulla kyseeseen.  
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Kantatien alitus muodostaa arvion mukaan noin neljänneksen hankkeen 

kokonaiskustannuksista. Kantatien siirtämistä pohjoiseen päin on suunniteltu jo kauan. 

Alituksesta aiheutuvat kulut olisivat huomattavasti pienemmät, mikäli se voitaisiin tehdä 

uuden tien rakentamisvaiheessa. Näin myös hankkeen kokonaiskustannukset laskisivat 

huomattavasti. Tien siirtämisestä aiheutuvaa kustannusten laskua ei ole suunnitelmassa 

huomioitu, sillä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan tielinjauksen muutos ei 

todennäköisesti ole suunnitteilla lähivuosina. 

Kustannusten ohella uoman reittisuunnittelussa verrattiin myös eri vaihtoehtojen muita 

mahdollisia, lähinnä alapuoliseen vesistöön ja alueen käyttöön kohdistuvia vaikutuksia. 

Vaikutusvertailussa tarkasteltiin entisen perunajauhotehtaan jätealueelta huuhtoutuvien 

ravinteiden aiheuttamaa ravinnekuormitusta, uoman kaivamisen vaikutuksia 

ympäröivään maa-alueeseen sekä eri vaihtoehtojen välisiä vaikutuksia alueen nykyiseen 

sekä suunniteltuun käyttöön. Uoman rakentaminen entisen jätealtaan kautta 

todennäköisesti huuhtoo alueelta ravinteita mukanaan ja aiheuttaa ravinnekuormitusta 

alapuoliseen Välijokeen. Hiittiradan sisäpuolinen alue on pehmeää suota, mikä voi kuivua 

uoman rakentamisen seurauksena. Kuivumisen vuoksi maanpinta todennäköisesti 

painuisi, mikä voisi aiheuttaa ongelmia etenkin ympäröivälle hiittiradalle.   

Vaihtoehdosta 2 arvioitiin aiheutuvan pienin ravinnekuormitus, sillä uoman ja 

ravinteikkaan suoalueen väliin tulee hiittirata ja siihen liittyvät pohjarakenteet. 

Vaihtoehdossa 2 uoman virtaus ei näin suoranaisesti ole kosketuksissa ravinnepitoisen 

maan kanssa. Lisäksi hiittiradan sisäpuolella olevaa nykyistä kosteikkomaista aluetta 

voitaisiin kehittää, jolloin se toimisi vesienkäsittelyrakenteena suoalueelta uomaan 

tuleville vesille ja näin vielä pienentäisi aiheutuvaa kuormitusta. Vaihtoehtojen 1 tai 3 

aiheuttaman ravinnekuormituksen arvioitiin olevan huomattavasti suurempi. Vaihtoehto 

1 kulkee suoraan ravinteikkaan suoalueen läpi, ja oletettavasti virtaus huuhtoisi sieltä 

ravinteita mukanaan. Vaihtoehto 3 kulkee hiittiradan kaakkoisosan ravinteikkaimmalla 

alueella, jolloin riski myös suurelle ravinnekuormitukselle on merkittävä. Varsinaisesta 

rakennus- ja kaivutyöstä ei missään reittivaihtoehdossa arvioitu aiheutuvan merkittäviä 

päästöjä vesistöön, sillä rakentaminen voidaan tehdä pääosin kuivatyönä. 
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Maa-alueeseen kohdistuvat vaikutukset arvioitiin suurimmiksi vaihtoehdossa 1. Uoman 

kaivaminen suon läpi todennäköisesti kuivattaisi alueen kokonaan, mistä johtuen maa 

sekä ympärillä oleva hiittirata todennäköisesti painuisivat. Epätasaisen painuminen voisi 

hankaloittaa radan toimintaa, ja korjaaminen aiheuttaisi radanpitäjälle kustannuksia. 

Vaihtoehdoissa 2 ja 3 vaikutusten arvioitiin olevan pienempiä, sillä niissä uoma kulkee 

suoalueen reunoilla. Molemmissa vaihtoehdoissa uoman ja suoalueen väliin tulee 

hiittirata ja sen pohjarakenteet, jotka voisivat vähentää suovesien suotautumista uomaan 

ja siten vähentää myös alueen kuivumista.  

Kustannus- ja vaikutusarvioinnin perusteella uomalle esitetyistä reiteistä valittiin 

vaihtoehto 2. Vaikka valittu reitti on kallein vaihtoehto, sitä pidettiin kokonaisuuden 

kannalta parhaimpana. Vaihtoehdot 1 ja 3 olisivat kustannustarkastelun perusteella olleet 

edullisempia, mutta niissä on useita toteuttamiseen, kuormitukseen sekä alueen muuhun 

käyttöön liittyviä epävarmuustekijöitä. Toki myös vaihtoehtoon 2 liittyy epävarmuutta, 

mutta vaikutusten arvioitiin olevan merkittävästi pienemmät kuin muissa vaihtoehdoissa. 

Vaihtoehdossa 3 suurimmaksi huolenaiheeksi nousi riski suuresta huuhtoutuvasta 

ravinnekuormituksesta, minkä vuoksi se rajattiin pois, vaikka kustannukset olivat 

pienimmät. Vaihtoehdossa 1 sekä kustannuksiin että vaikutuksiin liittyi eniten 

epävarmuutta, ja uoma voisi olla hankala sekä kallis toteuttaa hiittiradan keskellä olevan 

pehmeikön vuoksi.  

5.6 HEC-RAS-mallinnus 

Valitusta uomavaihtoehdosta tehtiin HEC-RAS-ohjelmalla virtausmallinnus. 3D-Win 

ohjelmasta saatu uoman maastomalli vietiin AutoCAD Civil 3D ohjelmaan, jossa malliin 

määritettiin uoman keskilinja sekä halutut poikkileikkaukset HEC-RAS-mallinnusta 

varten. Tämän jälkeen pituusleikkaus ja poikkileikkaukset tuotiin HEC-RAS ohjelmaan, 

jossa geometriaan lisättiin vielä mitoitettu silta-aukko kantatien kohdalle. Mallinnusta 

varten uoman poikkileikkauksille tuli valita Manningin kertoimet. Kaikkiin 

poikkileikkauksiin kertoimeksi asetettiin n = 0,035, joka vastaa maapohjaisen, hieman 

mutkittelevan ja hidasjuoksuisen sekä tiheän rikkaruohon tai vesikasvillisuuden omaavaa 

uomaa (Suomen ympäristökeskus 2001: 167). Uoman tulva-alueita ja niiden Manningin 
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kertoimia ei määritetty erikseen, sillä uoma on niin syvä, ettei vesi nouse uomasta 

korkeillakaan vedenkorkeuksilla. Kuvassa 27 on esitetty virtausmallin rakenne. 

 

Kuva 27. HEC-RAS-virtausmallin rakenne. 

 

Uoman virtausta mallinnettiin stationäärisellä virtauksella, ja virtauksen oletettiin olevan 

verkasvirtausta (subcritical flow). Mallinnuksessa käytettiin neljää eri virtausprofiililla, 

joille tuli määrittää virtaamatiedot. Virtaamatietoina käytettiin monitoimikanavan 

laskennallisesta purkautumiskäyrästä saatuja virtaamia (taulukko 5 s.57) keskiylivedelle 

(MHW), tavoitevesisyvyydelle (+69,89), keskivedelle (MW) ja keskialivedelle (MNW). 

Virtausmallinnukselle tuli lisäksi asettaa tarvittavat reunaehdot. Verkasvirtausta 

mallinnettaessa riitti, että reunaehto asetettiin vain uoman alaosaan (Suomen 
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ympäristökeskus 2001: 91). Reunaehtona käytettiin todellista vesipinnan korkeutta 

(Known W.S), jossa määritettiin pinnankorkeus kullekin virtaamalle.  Kun 

uomageometria ja virtaamatiedot oli annettu, voitiin suorittaa laskenta. Tuloksena saatiin 

virtausnopeudet uoman pituussuunnassa eri vesisyvyyksillä (kuva 28). Mallinnuksen 

tuloksena saatiin myös virtausnopeus ja nopeuden jakautuminen jokaisessa 

poikkileikkauksessa. Virtausnopeuden jakautuminen suoran uoman poikkileikkauksessa 

eri vesisyvyyksillä on esitetty kuvassa 29.  

 

Kuva 28. Veden virtausnopeus uomassa kesän eri vesisyvyyksillä. 
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Kuva 29. Virtausnopeuden jakautuminen suoran uoman poikkileikkauksessa eri 

vesisyvyyksillä.  

 

Kuvasta 28 voidaan havaita, että tavanomaisilla kesävesikorkeuksilla (pinnankorkeudet 

+69,74 – +70,00) virtausnopeudet uomassa pysyvät alueella 0,16–0,23 m/s. Kuvan 29 

perusteella virtausnopeus uomassa jakautuu siten, että suurimmat virtausnopeudet 

esiintyvät uoman keskellä, ja luiskissa nopeus pienenee reunoja kohti siten, että uoman 

reunoilla virtausnopeus on hyvin pieni. Mutkissa nopeus oli samanlainen, mutta 

suurimmat nopeudet olivat havaittavissa ulkokaarteen puolella. Mallinnetussa silta-

aukossa virtausnopeus kasvaa hieman tavanomaiseen uomapoikkileikkaukseen 

verrattuna. Kaikilla mallinnetuilla virtaamilla virtausnopeuden kasvu silta-aukossa oli n. 

0,05–0,1 m/s tavanomaiseen uomapoikkileikkaukseen verrattuna. Mallinnetun silta-

aukon poikkileikkaus ja virtausnopeus kesän keskivesikorkeudella on esitetty kuvassa 30.  
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Kuva 30. Virtausnopeus silta-aukossa kesän keskivesikorkeudella. 

 

5.7 Vene- ja kalaväylän vaikutus Välijoen pinnakorkeuteen 

Välijoessa noin 8 km suunnittelualueen alapuolella sijaitsee Hanhikosken voimalaitos, 

jonka yläveden taso riippuu Välijoen pinnankorkeudesta. Välijoen pinnankorkeutta 

säädellään Niskan säännöstelypadon ja voimalaitoksen juoksutuksilla.  Vene- ja 

kalaväylän rakentamisen myötä Välijokeen virtaa säännöstelyn ohella jatkuva vesimäärä, 

joka riippuu monitoimikanavan virtaamasta. Hanhikosken voimalaitoksen vuoksi vene- 

ja kalaväylä ei saa merkittävästi nostaa Välijoen pinnankorkeutta. Tavanomaisissa 

juoksutustilanteissa vene- ja kalaväylän kautta virtaava jatkuva vesimäärä ja siitä 

aiheutuva pinnankorkeuden nousu Välijoessa voidaan kompensoida pienentämällä 

Niskan padon virtaamaa vastaavasti. Tätä varten monitoimikanavaan tulee asentaa 

vedenkorkeuden mittaus, jonka tiedot menevät Niskan säännöstelypadon käyttäjälle. 

Vedenkorkeustiedon sekä monitoimikanavan purkautumiskäyrän perusteella voidaan 

määrittää vene- ja kalaväylän kautta tuleva virtaama, ja siten pienentää Niskan padon 

juoksutusta vastaavasti.  

Joissain tilanteissa Hanhikosken voimalaitos ja Niskan säännöstelypato ovat yhtä aikaa 

suljettuina. Käytännössä tämä tapahtuu alivirtaama-aikoina, kun voimalaitospato ja 
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Niskan pato suljetaan yön ajaksi. Kun molemmat padot ovat yhtäaikaisesti suljettuina, 

monitoimikanavasta virtaava jatkuva vesimäärä nostaa Välijoen pinnankorkeutta, ja 

nousua tuli tutkia. Tutkimusta varten tarvittiin tiedot joen geometriasta. Välijoen 

poikkileikkaustietoja ei löytynyt ELY keskukselta, eikä joen geometrian määrittäminen 

olisi ollut taloudellisesti tai ajallisesti kannattavaa. Geometriatietojen puuttuessa 

monitoimikanavan kautta virtaavan vesimäärän vaikutusta Välijoen pinnankorkeuteen 

tutkittiin joen pinta-alaan perustuen.  

Välijoen pinta-ala Niskan säännöstelypadon ja Hanhikosken voimalaitoksen välillä 

määritettiin Maanmittauslaitoksen 1:5000 taustakartta-aineiston (pohjakartat P4212G ja 

P4212H) avulla ArcGIS-ohjelmalla. Välijoen pinta rajattiin karttakuvan mukaisesti 

mahdollisimman tarkasti, jonka jälkeen ohjelma laski rajatun alueen pinta-alan.  Pinta-

alatarkastelun perusteella Välijoen pinta-alaksi saatiin 1 277 593 m2. Pinta-alatarkastelun 

kartta ja aluerajaus on esitetty liitteessä 1. Kun Välijoen pinta-ala sekä monitoimikanavan 

virtaama tiedetään, monitoimikanavan kautta virtaavan vesimäärän vaikutus Välijoen 

pinnakorkeuteen voidaan laskea tilavuusyhtälö h = V/A avulla. Kun Välijokeen virtaava 

tilavuus vuorokaudessa jaetaan joen pinta-alalla, saadaan teoreettinen pinnankorkeuden 

nousu Välijoessa. Tilavuusyhtälön perusteella vene- ja kalaväylästä virtaava vesimäärä 

nostaa Välijoen pinnankorkeutta taulukon 9 mukaisesti.  

Taulukko 9. Monitoimikanavan kautta virtaavan vesimäärän aiheuttama 

pinnankorkeuden nousu Välijoessa. 

Q (m3/s) V (m3/d) h (m/d) 

1,0 86400 0,07 

1,5 129600 0,10 

2,0 172800 0,14 

2,5 216000 0,17 

3,0 259200 0,20 

 

Taulukon 9 perusteella vene- ja kalaväylän rakentamisesta aiheutuva teoreettinen 

pinnankorkeuden nousu Välijoessa mitoitusvirtaamalla (Q = 2 m3/s) on 14 cm 

vuorokaudessa. Käytännössä pinnankorkeuden nousu on mahdollisesti vielä laskettua 

pienempi, sillä vedenpinnan noustessa joen pinta-ala kasvaa, ja samalla myös 

korkeusyksikköä kohden varastoituva vesimäärä lisääntyy. Tarkastelun perusteella 
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voidaan todeta, että kalatien kautta tulevan virtaaman vaikutus Välijoen 

vedenkorkeuksiin on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta Hanhikosken voimalaitoksen 

käyttöön aikoina, jolloin Niskan säännöstelypatoa ja voimalaitosta pidetään kiinni 

yhtäaikaisesti. 
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6 KALETTOMAN VENE- JA KALAVÄYLÄN 

SUUNNITELMA 

Lappajärvelle on suunnitteilla vene- ja kalaväylä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa 

kalojen sekä veneiden kulku Lappajärven ja Välijoen välillä Niskan säännöstelypadon 

ohi. Tämän diplomityön tarkoituksena oli laatia hankkeen vesioikeudellista lupaa varten 

tarvittavat suunnitelmat sekä arvioida alustavasti hankkeen kustannukset. Suunnittelu 

toteutettiin hankkeen ohjausryhmän hyväksymillä kriteereillä. Suunnittelussa laadittiin 

eri toteutusvaihtoehtoja, joita ohjausryhmän kokouksissa arvioitiin, ja valittiin 

vaihtoehdot jatkosuunnittelua varten. Lopullinen suunnitelma sisältää luvan hakemista 

varten tarvittavat tiedot hankkeen eri osa-alueista, ja sen perusteella hankkeelle voidaan 

hakea vesilain mukainen lupa aluehallintovirastosta.   

Suunnitelma koostuu Kalettomanlahdesta Välijokeen kaivettavasta uomasta ja uoman 

laskupäähän rakennettavasta monitoimikanavasta. Uoman linjaus ja kaivurajat on esitetty 

kuvassa 31.  Uoma on 1150 m pitkä, ja se kulkee Kalettomanlahdesta hiittiradan 

länsipuolta nykyiselle kosteikolle ja laskee olemassa olevaa kanavaa mukaillen 

Välijokeen n. 1,25 km Niskan padon alapuolella. Uoman pohja kaivetaan 5 m leveäksi 

tasoon +68,50, ja sen kaltevuus on 0 %. Moottorilla ajamisen mahdollistamiseksi uoman 

pohja tehdään tasaiseksi. Uoman luiskat kaivetaan kaltevuuteen 1:2. Uoman pohjan ja 

maanpinnan pituusleikkaus on esitetty liitteessä 2. Uoman poikkileikkaukset kuvan 31 

mukaisissa kohdissa on esitetty liitteessä 3.  
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Kuva 31. Uoman lopullinen linjaus ja kaivurajat. 

 

Hiittiradan kohdalla uoma kulkee nykyisen radan paikalla (kuva 31). Tämän vuoksi 

hiittirataa penkereineen joudutaan siirtämään noin 25 m itään päin. Uoman 

luonnonmukaistamiseksi linjaukseen on lisätty mutkittelua. Uoman loppuosa on 

suunniteltu mahdollisimman suoraksi, sillä loppupäässä olevan korkean maaston vuoksi 

ylimääräisten mutkien tekeminen nostaisi kaivumassojen määrää huomattavasti.  

Monimuotoisuuden ja kalojen viihtyvyyden parantamiseksi uomaa voidaan 
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luonnonmukaistaa lisäksi puunrungoilla, kiveämisellä, sorastuksella ja 

vesikasvillisuudella sikäli kuin se veneilyn kannalta on mahdollista.  

Uoman vesisyvyys riippuu Lappajärven pinnankorkeudesta. Lappajärven padotus- 

juoksutussäännön (kuva 20 s. 46) mukaisilla pinnankorkeuksilla uomassa on vettä ympäri 

vuoden 0,4–1,4 m. Pienimmillään vesisyvyys on kevättalvella, kun järven pinnankorkeus 

lasketaan ns. kevätkuoppaan. Lappajärven kesäajan keskimääräisten ali- ja 

ylivesikorkeuksien välisellä alueella uoman vesisyvyys on 1,24–1,5 m, ja vapaan 

vesiväylän osuus pinnassa on tällöin 10–11 m. Virtausmallinnuksen tulosten perusteella 

virtausnopeudet uomassa kyseisillä vesisyvyyksillä ovat 0,16–0,23 m/s. 

Uoman laskupään ja Välijoen välille rakennetaan tekninen osuus eli monitoimikanava, 

josta sekä kalat että veneet pääsevät kulkemaan. Monitoimikanava on mitoitettu siten, 

että se toimii kalatienä toukokuusta loka–marraskuuhun ja veneellä kulku siitä on 

mahdollista kesä–elokuussa.  Monitoimikanava koostuu betonikourusta, kouruun pohjaan 

ja seinämiin asennettavista siivekkeistä sekä siivekkeiden päälle kiinnitettävästä listasta. 

Monitoimikanava on 15 m ja pitkä, ja rakennetaan 4 %:n kaltevuuteen, jolloin ylä- ja 

alapään välinen korkeusero on 0,6 m. Vapaan vesiväylän leveys pinnassa on 2,5 m ja 

pohjassa 1,2 m. Monitoimikanava sijoitetaan siten, että siivekkeiden päälle asetettava 

lista on yläpäässä tasolla +69,10 ja alapäässä tasolla +68,50. Monitoimikanavan 

pituusleikkaus ja korkeustasot on esitetty kuvassa 32. Siivekkeen mitat on esitetty 

kuvassa 33. 

 

Kuva 32. Monitoimikanavan pituusleikkaus ja korkeustasot. 
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Kuva 33. Monitoimikanavan Siivekkeen mitat [cm]. 

 

Monitoimikanavan paikka määräytyy Välijoen rantaviivan perusteella. Monitoimikanava 

upotetaan jokitörmään siten, että kanavan alapää sijoittuu kesäaikaisen rantaviivan 

kohdalle (paalut 1+138.00–1+153.00, liite 2). Näin vältetään jäistä ja jäänlähdöstä 

aiheutuvat ongelmat. Monitoimikanavan alapään edustalta Välijoen pohjaa joudutaan 

ruoppaamaan 5–10 metrin matkalta n. 0,5 m syvästi tasoon +68,35. Mikäli 

monitoimikanava sijoitettaisiin niin pitkälle jokeen, että pohjaa ei tarvitsisi ruopata, 

keväällä jäänlähtö voisi aiheuttaa ongelmia ja rikkoa kanavan.  

Monitoimikanava toimii virtauskynnyksenä uomalle, ja näin säännöstelee vene- ja 

kalaväylän virtaamaa. Monitoimikanavan vesisyvyys ja virtaama vaihtelevat 

Lappajärven pinnankorkeuden mukaan. Yläpuolinen pitkä ja hitaasti virtaava uomaosuus 

tasaa jonkin verran vedenkorkeuden vaihteluita. Lappajärven kesä–elokuun 

keskimääräisen ali- ja ylivedenkorkeuden välillä vesisyvyys monitoimikanavassa 

vaihtelee välillä 0,64–0,9 m, jolloin virtaama on 1,54–2,68 m3/s. 

Monitoimikanavasta voidaan ajaa veneellä, kun vesisyvyys on vähintään n. 80 cm. 

Lappajärven pinnankorkeuden vaihtelusta johtuen monitoimikanavaa ei voida asettaa 

sellaiselle korkeudelle, että veneellä ajaminen siitä olisi aina mahdollista. Jos 

monitoimikanava sijoitetaan siten, että veneellä ajamiseen vaadittava vähimmäissyvyys 
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toteutuu alimmillakin vedenkorkeuksilla, virtaamat ja virtausnopeudet ylemmillä 

pinnankorkeuksilla kasvavat niin suuriksi, että monitoimikanavaa ei voida käyttää. 

Suunnitellulla mitoituksella monitoimikanavasta ei alimmilla vedenkorkeuksilla voida 

ajaa moottorilla, mutta vesisyvyys on riittävä siihen, että kalat pääsevät liikkumaan 

kanavasta ja vene voidaan vetää sitä pitkin. Tämän vuoksi monitoimikanavan yhteyteen 

asennetaan vinssi, jolla veneet voidaan vetää ylös. Monitoimikanavan päihin asennetaan 

lisäksi vedenkorkeusasteikot, joista veneilijä näkee, riittääkö vesisyvyys moottorilla 

ajamiseen.  

Laskelmien perusteella jatkuvalla veden johtamisella monitoimikanavan kautta ei ole 

merkittävää vaikutusta Lappajärven säännöstelyyn. Vene- ja kalaväylän kautta 

johdettavasta jatkuvasta vesimäärästä aiheutuva Välijoen vedenpinnankorkeuden nousu 

voidaan kompensoida pienentämällä Niskan padon juoksutusta vastaavasti. Tämän 

mahdollistamiseksi monitoimikanavan yhteyteen asennetaan jatkuvatoiminen 

vedenkorkeuden mittaus, jonka tiedot menevät Niskan padon käyttäjälle. 

Pinnankorkeustiedon ja monitoimikanavan purkautumiskäyrän perusteella Niskan padon 

juoksutusta voidaan pienentää tarvittava määrä. Aikoina, jolloin sekä Niskan 

säännöstelypato että Hanhikosken voimalaitos ovat suljettuina, vene- ja kalaväylästä 

tuleva vesimäärä ei merkittävästi nosta Välijoen pintaa. Tavoitevesikorkeudella (+68,90) 

virtaama monitoimikanavasta on 2,2 m3/s, mikä nostaa Välijoen pinnankorkeutta n. 15 

cm vuorokaudessa.  

Noin 100 m Kalettomanlahden alapuolella uoma alittaa kantatien 68. Alitusta varten 

mitoitettiin silta-aukko, josta sekä moottori- että soutuveneet pääsevät turvallisesti 

kulkemaan. Alueen yleissuunnittelussa tien alitukseen oli uoman yhteyteen linjattu myös 

kevyen liikenteen väylä. Silta-aukon tulee tässä tapauksessa olla sellainen, että kevyen 

liikenteen väylä mahtuu alituksessa kulkemaan kanavan rinnalla. Silta-aukon mitoitus 

tehtiin molemmille vaihtoehdoille.  Kun alituksesta kulkee vain uoma, alikulkukorkeuden 

määräävänä tasona on säännöstelyn yläraja ja minimialikulkukorkeus siitä on 1,5 m. 

Mikäli alituksesta kulkee myös kevyen liikenteen väylä, alikulkukorkeuden määrittää 

kevyen liikenteen väylälle vaadittava korkeus (2,2–2,8 m). Silta-aukon poikkileikkaus 

pelkälle uomalle on esitetty kuvassa 34. Silta-aukon mitoitus uomalle ja kevyen liikenteen 
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väylälle on esitetty kuvassa 35. Kuvassa 35 kevyen liikenteen väylän alikulkukorkeus on 

mitoitettu käyttäen tavanomaisen kunnossapitokaluston vaatimaa korkeutta 2,8 m. 

 

Kuva 34. Silta-aukon poikkileikkaus uomalle ilman kevyen liikenteen väylää. 

 

 

Kuva 35. Silta-aukon poikkileikkaus uomalle ja kevyen liikenteen väylälle. 
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Lopulliseen uomavaihtoehtoon tuli suunnitella veneenpitopaikkana toimiva luiska. 

Sopivin paikka luiskalle katsottiin olevan nykyisen kosteikon paikalla. Luiska 

suunniteltiin lähes nykyisen kosteikon pituiseksi. Luiskan pituus on 70 m, ja se sijoittuu 

paaluvälille 0+440 – 0+510. Veneluiskan paikka on esitetty kuvassa 36.  

 

Kuva 36. Veneluiskan sijoittuminen uomassa. 

 

Uoman pohjaa levennetään veneluiskan kohdalla 2 m. Leveämpi uoman kohta toimii 

veneiden ohituspaikkana sekä suvantokohtana kaloille. Veneluiskan kohdalla uoman 

toinen seinämä muotoillaan siten, että vedenalainen luiska kaivetaan kaltevuuteen 1:2 ja 

varsinainen veneluiska kaltevuuteen 1:8 likimain keskimääräisen alivesikorkeuden 

tasosta. Loivan luiskaosan leveys on 7,4 m, jotta veneet voidaan vetää luiskassa riittävän 

pitkälle. Luiska on mitoitettu siten, että keskimääräisellä ylävesikorkeudella sen leveys 
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vesipinnan yläpuolella on 5 m. Näin veneet pysyvät kuivalla maalla myös ylemmillä 

vesikorkeuksilla. Uoman poikkileikkaus veneluiskan kohdalla on esitetty kuvassa 37. 

 

Kuva 37. Uoman poikkileikkaus veneluiskan kohdalla (paaluvälillä 0+440 – 0+510). 

 

Veneluiskan rakentaminen kasvattaa kaivumassoja n. 2000 m3:lla. Veneluiskan 

yläpuolisen osan kaltevuus ja leveys riippuvat siitä, miten kulku luiskalle järjestetään. Jos 

kulku toteutetaan esimerkiksi portailla, luiska voi olla jyrkkä, mutta jos luiskalle halutaan 

esim. tie, niin yläosasta tulee huomattavasti leveämpi. 

Lopullisen suunnitelman mukaan kaivumassojen kokonaismäärä veneluiskan kanssa on 

noin 62 000 m3 ja kustannusarvio hankkeelle on 850 000–950 000 €. Hankkeen 

suurimmat kustannukset aiheutuvat uoman kaivamisesta. Toinen suuri kustannuserä on 

kantatien alitus. Kustannusarviointiin sisältyy useita virhelähteitä, ja kustannukset 

tarkentuvat huomattavasti, kun alueella suoritetaan tarvittavat kairaukset.  

Toteutuessaan hanke vaikuttaa positiivisesti alueen vedenlaatuun, kalastoon ja 

virkistyskäyttöön. Hankkeen ansiosta veden vaihtuvuus Kalettomanlahdessa paranee, ja 

lahden rehevöityminen oletettavasti vähenee. Hankkeen myötä kalojen vaelluseste 

Lappajärven ja Välijoen väliltä poistuu, ja kalan liikkuminen Niskan säännöstelypadon 

ohi on mahdollista lähes koko avovesikauden. Tämä mahdollisesti vaikuttaa myös alueen 

kalastoon positiivisesti. Varsinaisten merestä nousevien vaelluskalakantojen kannalta 

hankkeella ei tällä hetkellä ole merkitystä, sillä alapuolisessa vesistössä on kahdeksan 

voimalaitosta.  
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Hanke mahdollistaa myös veneellä liikkumisen Välijoesta Lappajärveen ja siten parantaa 

etenkin alueen kesäaikaisia virkistyskäyttömahdollisuuksia. Hankkeesta hyötyvät 

Kalettomanlahden ja Välijoen ranta-asukkaat sekä muut vesistöä käyttävät asukkaat, 

vapaa-ajanasukkaat sekä vierailijat. Kalatiehankkeen ansiosta saadaan aikaan 8 km lisää 

veneväylää Lappajärvestä Välijoen ylimmäiseen voimalaitokseen saakka. Hankkeen 

ansiosta myös rantatonttien käyttömahdollisuudet paranevat ja sen myötä niiden arvo 

mahdollisesti nousee. 
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