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Lounais-Suomen ympéiristékeskus

ASIAT

1 . Kiikois- ja Mouhijérven padotus- ja juoksutusséénnén
muuttaminen ja
2. Jaaranjoen alivesien nostaminen, Kiikoinen, Mouhijérvi ja
Suodenniemi.

MERKINTA

Léinsi-Suomen vesioikeus on lakkautettu 29.2.2000. Asian késittelyé on jatkanut 1.3.2000 perustettu Lénsi-Suomen ympérist6|upavirasto.

ASIAN AIKAISEMMAT VAIHEET

Lénsi-Suomen vesioikeus my6nsi 27.4.1963 antamallaan péét6ksellé nro 43/1963 asutushallitukselle valtion edustajana Iuvan
Marjajérven vesijéitiin kuivattamiseen pengertéméllé seké siihen
Iiittyvéén Kiikois-, Mouhi-, Koura-, Kirkko- ja Koivuniemenjérven
jérjestelyyn ja sanottujen jérvien vedenjuoksun séénnéstelyyn
Kiikoisten, Mouhijérven ja Suodenniemen kunnissa.
|

.__

J

L‘?/V
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siizlyh/at kolmelle l5ﬂ§§!.$.| Kiikoisiéwen iériestelv-yhﬂ<'>

ilmoitti vesioikeuteen 29.7.1987 toimittamassaan valmistumisiImoituksessa edellé tarkoitettujen tbiden valmistuneen vuoden
1970 lopulla. Vesioikeus méérési 7.10.1987 asiassa suoritetta-

vaksi igpputarkastuksen. Toimitusmiehet esittivét 10.3.1989 anta-

JAM“//'1\”»i massaan Iausunnossa muun muassa eréité tarkistuksia Kiikois- ja

..," Ti

Mouhijén/en séénnéstelyrajoihin. Vesioikeuden pyynnbsté vesi- ja
ympéristbhallitus ilmoitti 14.5.1990, etté kysymyksessé olevan

vesistéjérjestelyluvan Um velvoitteineen kuuluy vesi':.a._..y.mp€='1rist6i3_g=;1!j,t,;.1kseIIe. Vesioikeus 6.6.1990 Iopputari<asusasiassa antamassaan péétbksessé nro 44/1990/2 muun ohella

velvoitti luvanhaltijan panemaan vesioikeudessa vireille hakemuksen Kiikois- ja Mouhijérvien padotus-ja juoksutussééntﬁjen muuttamiseksi.
Vesiylioikeus kumosi 11.10.1991 antamallaan pééitbksellé nro
194/1991 vesioikeuden péétéksen muilta kuin lopputarkastuksesta aiheutuneiden kustannusten osalta ja palautti asian vesioikeu-
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delle uudelleen kasiteltavaksi. Korkein hallinto-oikeus poisti
21.9.1992 antamallaan paatéksella vesiylioikeuden paatékseen
liitetyn valitusosoituksen, koska vesiylioikeuden paatés ei sisaltényt ratkaisua, johon voi hakea muutosta, ja jatti Tampereen vesija ymparistépiirin valituslupahakemuksen tutkimatta.
Vesioikeus maérasi 20.10.1992 asiassa pidettavaksi taydentévan
Iopputarkastuksen, josta toimitusmiehet antoivat Iausuntonsa
22.11.1994. Vesioikeus méarasi 16.2.1996 téydentavén lopputarkastuksen johdosta antamassaan paatéksessa nro 6/1996/2
muun ohella, etta Hameen ymp€irist6keskuksen on selvitettavé
alivesien nostamismahdollisuus silla Jaaranjoen peratulla osuudella, jolla uoma on vesioikeuden vuonna 1963 antamassa paetéksessa tarkoitettua syvemmalla, esimerkiksi pohjapatoja rakentamalla, ja pantava vesioikeudessa vireille hakemus tarpeellisten
pohjapatojen rakentamisesta. Vesioikeus velvoitti ymp€irist6keskuksen my6s panemaan vesioikeudessa vireille hakemuksen
Kiikois- ja Mouhijarven padotus- ja juoksutusséantﬁjen muuttamiseksi toimitusmiesten esittamallé tavalla tai muulla tavalla siten,
etta saénnﬁstely vastaa yleisen edun vaatimuksia. Hakemukset
oli pantava vireille kahden vuoden kuluessa péatbksen Iainvoimaiseksi tulemisesta. Vesiylioikeus pysytti valitusten johdosta

2.7.1997 antamallaan paatbksella nro 77/1997 paapiirteittain vesioikeuden paatbksen.
HAKEMUS

Lounais-Suomen ymparisttikeskus on 2.7.1999 Lansi-Suomen
vesioikeuteen toimittamassaan hakemuksessa lausunut, etta vesiylioikeuden paatbs nro 77/1997 velvoitti Hameen ymparist6keskuksen panemaan hakemuksen vireille vesioikeudelle 2.7.1999
mennessé. Kiikoisten kunnan kuuluessa nykyaén Lounais-Suo-

men ymparistékeskuksen toimialueeseen on hakemuksen jattéminen hallinnollisesti siirretty Lounais-Suomen ymparist6keskukselle.
Lounais-Suomen yrngaljstékeskus »°D\Q§1Uanyt,

ﬁme@wmw, j.a_juoksutussétantQ"a ia
maaraisi toimengiteet. Jaaranjoen ali\Lesi_en .n0stam.i§.ek,$.Ll1akemukseen Iiitetyssa, Fgrtum Power and Heat Oyzn Iaatimassa
suunnitelmassa esitetyn mukaisesti.

Kun hankkeesta aiheutuu suunnitelmaan sisaltyvien selvitysten
mukaan vain vahaisia haitallisia vaikutuksia ranta-alueiden kuivatusolosuhteisiin ja kun otetaan huomioon voimassa olevan lupapaatéksen 21 lupaehtoon siséltyva tarveharkintainen mahdoIlisuus Iuvan muuttamiseen, ei hankkeesta Lounais-Suomen ympéristbkeskuksen kasityksen mukaan aiheudu korvattavaa vahinkoa
tai haittaa.
SUUNNITELMA

Vesisttitiedot

Kiikoisjarvi sijaitsee Lounais-Suomen ymparistékeskuksen aIuee|la Kiikoisten kunnassa. Mouhijarvi seka Koura-, Kirkko- ja K0i-
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vuniemenjarvi ovat Pirkanmaan ympéristékeskuksen alueella.

Koura-, Kirkko- ja Koivuniemenjarvi ja Mouhijarven pohjoisosa
ovat Suodenniemen kunnan alueella, Mouhijarven etelaosa Mouhijarven kunnan alueella.
Kokeméenjoen vesist66n kuuluva Kauvatsanjoen vesistbalue saa
alkunsa Hémeenkankaan etelérinteilté ja niiden alapuolisilta Iaajoilta suoalueilta. Useiden pienten jokien ja jarvien kautta vedet
virtaavat Koivuniemen-, Kirkko- ja Kourajérveen seka Mouhijérveen. Mouhijarvi laskee Mouhijokea eli Kiikoisjokea ja sitten Kolusjokea pitkin Kiikoisjarveen. Tamé puolestaan laskee Jaaran- ja
sitten Piilinjokea pitkin Saaksjarveen. Saaksjarvi purkaa vetensé
Saakskosken kautta Kauvatsanjokeen, joka virtaa edelleen Puuri-

jérveen. Puurijérven alapuolella Kauvatsanjoki yhtyy Kokemaenjokeen. Kauvatsanjoen vesistﬁalue on maa- ja metsatalousaluetta,
merkitté'1vié teollisuuslaitoksia valuma-alueella ei ole. Seuraavassa
taulukossa on esitetty vesistéialueen pinta-ala ja jarvisyys
Vesist6a|ue

Alaraja

Pinta-ala
km’

Jarvisyys
%

Kauvatsanjoen va

Kokemaenjoki

805

8,5

Kauvatsanjoen
alaosan alue
Saaksjarven a

Kokemaenjoki

805

8,5

Saaksjarvi (luusua) 688

9,0

Piilijoen a
Kiikoisjoen a
Mouhijarven a
Savijoen a

Séaksjan/i
Kiikoisjérvi
Mouhijarvi (I)
Leppalampi

530
429
336
220

4,8
4,8
5,5
3,1

Markajarven a

Kirjasjarvi (I)

118

3,9

Vesajérven va

Vesajarvi (I)

66

2,5

Suunnittelualueen ylimman osan muodostaa kolmen samassa
tasossa olevan jarven ryhma: Kourajarvi, Kirkkojarvi ja Koivuniemenjérvi. Jarvista syvin on Kourajarvi, jonka syvin kohta on

14 m. Kirkkojarven syvin kohta on runsaan kolmen ja Koivuniemenjérven syvimmét kohdat runsaan kuuden metrin syvyisié. Jarviryhman keskisyvyys on noin 3 m, pinta-ala 2,6 km’ ja
tilavuus 8 milj.m3. wi on runsaan 17 m maksimisyvyydellaan suunnittelualueen jarvista syvin. Mouhijarven keskisyvyys on
3,4 m, pinta-aIa..6,g km’ ja tilavuus 24 milj.m3. Kiikoisjérvi on
suunnittelualueen jarvisté matalin. Sen maksimisyvyys on 4,5 m,
keskisyvyys vain 1,4 m, pinta-alaéggkmz ja tilavuus 5,7 milj.m“.
Kiikois- ja Mouhijarvelta on vedenkorkeushavaintoja vuodesta

1970 alkaen. Kourajarvella ei ole tehty vedenkorkeushavaintoja.
Jarvella on vedenkorkeusasteikko, mutta havaintoja ei ole kaytettavissé. Kourajarven vedenkorkeus on kevétkuoppaa lukuun ottamatta normaalisti noin 10 cm Mouhijarven vedenkorkeutta
ylempana.
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Kiikois- ja Mouhijérven juoksutuksista saadaan tietoa tarkasteIemalla padonhoitajien kirjanpitoa patoluukkujen asennoista. Mouhijarvelta Putajan padon luukun asennot ovat tiedossa vuodesta
1988 ja Kiikoisjarvella Jaaran padon luukun asennot vuodesta
1993 Iahtien. Kourajoen padon avauksia ei ole tiedossa. Juoksutusten laskemiseksi mitattiin virtaamat kolmessa eri vesitiIantees-

sa ja maaritettiin séannﬁstelypatojen purkautumiskéyrat. Vedenkorkeuksien ja virtaamien éari- ja keskiarvot on esitetty seuraavassa taulukossa.
Mouhijarvi
HW
MHW
MW
MNW
NW

65,70
64,99
64,70
64,11
63,81

Kiikoisj_arvi
HQ
28,40
MHQ 14,41
MQ
3,90
MNQ 0,44
NQ
0,00

HW
MHW
MW
MNW
NW

60,19
59,66
59,37
58,79
58,45

HQ
31,32
MHQ 25,21
MQ
4.60
MNQ 0,67
NQ
0,00

Kiikoisjarvi on matala suurelta osin viljelysten ymparéivé rehev6|tynyt jarvi. Kiikoisjérven veden yleislaatu on tyydyttévé, mutta jarven mataluudesta, rehevyydesté ja veden sameudesta johtuen

jan/en virkistyskaytttﬁkelpoisuusluokka on Iahempana valttavaa
kuin tyydyttavaé. Veden vari on valuma-alueen suoperéisista alueista johtuen ruskeaa. Veden laatuun vaikuttaa jarven etelaosaan
Mouhijarvesta kuivatun Marjajarven kautta Iaskeva Kolusjoki eli

Mouhi- tai Kiikoisjoki. Kiikoisjarven teoreettinen keskiviipyma on
vain 11 vrk ja veden vaihtuvuus Kiikoisjarvessa on siten erittéin
nopeaa. Kiikoisjarven pohjoisosaan laskee hajakuormitusta tuova
Pajustaoja. Kiikoisjérven vesi on sameaa ja voimakkaasti humuspitoista. Veden pH-an/0 on lievésti hapahko, mutta minkéanlaista
happamoitumista ei ole tapahtunut. Ravinnepitoisuudet ovat rehevien jarvien luokkaa. Reheviiitymisen syyna on paaasiassa hajakuormitus. Happitilanne on yleisesti ottaen hyva. Lopputalven
happitilannetta tun/aa osin voimakas Iapivirtaus. Kiikoisjarven syvanteissé on happivaje ajoittain ollut kevattalvella kalastolle kriitti-

nen.
Mouhijarvi on reheva ja humuspitoinen jarvi, jonka syvannealueet
ovat kerrostuneita ja alimmat vesikerrokset usein Iéhes hapettomia. My6s Koura-, Kirkko- ja Koivuniemenjarvi ovat rehevié ja
humuspitoisia. Syvannealueilla esiintyy hapen vajausta ja veden
variarvot ovat humuspitoisuudesta johtuen varsin korkeita. Jarvialueen ravinnetaso on selvésti kohonnut.
Suunnittelualueen kalasto on alunperin varsin tyypillinen ete|ésuomalaisten rehevien jérvi- ja jokivesien kalasto. Poikkeuksena on

Mouhi-, Kirkko- ja Kourajérvessé esiintyvé muikku. Alueella esiintyvia alkuperaislajeja ovat hauki, ahven, kuha, made, Iahna, muikku, kuore ja sarki. Istutettuja Iajeja ovat jarvitaimen, jérvilohi, kirjoIohi ja toutain. Kiikoisjarveen on lisaksi istutettu vuonna 1997
karppeja. Alueella esiintyy kotimaista rapua eika taplérapuistutuksia ole tiettévasti tehty.
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Suunnittelualueen jarvista ei oteta keskitetysti talousvetta. Suunnitelman vaikutusalueella ei ole mytiskaan vesivoimalaitoksia.
Kalastus suunnittelualueella on kotitarve- ja virkistyskalastusta.
Alueelle on vuonna 1997 perustettu matkakalastuskohde Suomun
kalavedet (Suomuprojekti), johon kuuluvat muutamia kalastuskieltoalueita lukuun ottamatta Koura-, Kirkko- ja Koivuniemenjarvi
seka Mouhijarvi. Matkailukalastusalueelle myytavien Iupien tuotto

oli vuonna 1998 noin 63 000 mk.
Suosituimpia pyydyksia ovat olleet verkot ja katiskat, mutta Suomuprojektin myata uistimen ja perhon kaytt6 Iupa-alueella on Iisaantynyt runsaasti. Kalavesia on hoidettu istutuksin, seka vuosina 1997 ja 1998 Suomuprojektin yhteydessa vesikasvien poistoIIa.
*
Vesistén virkistyskaytta on vilkasta. Ranta-asutuksen maara Kiikoisjarvella on noin 140 kpl, Mouhijarvella noin 80 kpl ja KouraKirkko- ja Koivuniemenjarvella yhteensa noin 60 kpl. Kaikkien jarvien rannalla on yleinen uimaranta. Kiikoisjarven rannalla on lisaksi Ieirikeskus ja Mouhijarven rannalla laavu. Suomun kalavedetprojektin myata my6s muunlainen vesistan virkistyskaytta on alueella lisaantynyt.

Nykyinen saannastely

Kiikoisjarven, Mouhijarven seka Koura-, Kirkko- ja Koivuniemenjarven nykyinen saannastely perustuu Lansi-Suomen vesioikeuden 27.4.1963 antamaan paatbkseen. §ggg_gQsteljﬂuvan Qaltiia
on valtion 8dUS1I_____8_j8ﬂ8 nykyisin Lounais-Suomen ymparistakeskus,
Saannéstelyn hoitavat kaytannassa paikallisten jarjestely-yhti6iden nimeamat padonhoitajat.
Kiikoisjarven Iuvanmukaisen saannastelyn yla- ja alarajaa kuvaavan murtoviivan taitepisteet on esitetty seuraavassa taulukossa.
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pvm

Saanniistelyn
ylaraja N43 +m

01.01
01.02.
01.04
01.05
01.06
01.08
01.09.
01.10
10.11
31.12

59,60
59,60
58,70
59,20
59,40
59,40
59,30
59,30
59,60
59,60

pvm
01.01
01.02.
15.03
15.04
15.05
31.12.

Saannastelyn
alaraja N43 +m

-

59,00
59,00
58,40
58,40
59,00
59,00

Kiikoisjan/en padon (Jaaran pato) Iuukut on pidettava kokonaan
auki, jos vedenkorkeus saavuttaa saannastelyn ylarajan, kuitenkin
niin, etta kevattulvan aikana Kiikoisjan/esta ei saa juoksuttaa Jaaranjokeen 25 m3/s suurempaa virtaamaa, eika muuna aikana 20
m3/s suurempaa virtaamaa.
Kiikoisjan/essa saa vedenkorkeus alittaa saannéstelyn alarajan
silloin, kun juoksutusvirtaama on pienempi kuin 1 m°/s eika edeltaneen 60 vuorokautta kasittaneen ajanjakson keskivirtaama ole

ollut mainittua arvoa suurempi.
Mouhijarven saanntistelyn yIa- ja alarajaa kuvaavien murtoviivojen taitepisteet on esitetty seuraavassa taulukossa:

pvm

Saanntistelyn
ylaraja N4, +m

01.01
01.02.
01.04.
15.05.
01.08.
01.09.
01.10
01.11
31.12.

64,90
64,90
64,00
64,90
64,90
64,70
64,70
64,90
64,90

pvm

Saannastelyn
alaraja N44 +m

01.01
05.03.
20.04.
10.06.
31.12.

64,45
63,70
63,70
64,45
64,45

Mouhijarvesta ei saa juoksuttaa Kiikoisjokeen kevattulvan aikana
20 m°/s suurempaa virtaamaa, eika muuna aikana 16 ma/s suurempaa virtaamaa. Mouhijan/en saannéstelyn ylaraja saadaan

ylittaa myas silloin, kun Kiikoisjarvesta juoksutetaan suurempaa
virtaamaa kuin 20 m’/s.
Kourajarvessa vedenkorkeudet maaraytyvat Mouhijarvessa toimeenpantavan saannbstelyn mukaisesti, kuitenkin niin, etta Kourajarven padolla vedenkorkeus on estettava alentumasta korkeuden N44 +64,70 m alapuolelle muulloin kuin maalis-, huhti- ja
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syyskuussa. Maalis- ja huhtikuussa Kourajarven alaraja on N43

+64,50 m ja syyskuussa N44 +64,60 m.
Kiikois- ja‘Mouhijarven padoilla ei ole Iuvan mukaista minimijuok-

sutusvelvoitetta, mutta Hameen ymparistakeskus on antanut padonhoitajille ohjeeksi, etta Iuukkuja ei saisi kokonaan sulkea, jotta
alapuolinen uoma ei kuivuisi.

Kiikois- ja Mouhijarven saannbstelyssa varsinkin kevatkuopan
osalta saannastelyn ylarajaa rikotaan usein, Mouhijan/ella joka
vuosi.
Suunnitelman yhteydessa maaritettiin Jaaran padon purkautumiskayra virtaamamittausten perusteella. Sen perusteella padon purkauskyky on suurempi kuin vanhojen kayrien perusteella. Taman
tarkastelun perusteella nayttaa silta, etta my6s Kiikoisjarven juoksutusten ylaraja on useina kevaina ylitetty.
Ehdotus padotus ja juoksutussaannaksi

Kiikoisjarven padotus- ja juoksutussaantiia ehdotetaan muutettavaksi niin, etta saannéstelyn ylarajaa ja alarajaa kuvaavat murtoviivat kulkevat seuraavassa taulukossa esitettyjen pisteiden kaut-

ta. Kiikoisjan/en maksimijuoksutusrajoja ei esiteta muutettaviksi.
Saannéstelyn

pvm

ylaraja N44 +m

pvm

Saannﬁstelyn
alaraja N44 +m

01.01
01.03.
01.04.
01.05
15.05.
01.06.
01.08.
01.09
01.10.
10.11
31.12

59,60
59,60
59,20
59,20
59,30
59,60
59,60
59,50
59,50
59,60
59,60

01.01
01.03.
15.04.
01.05
01.06.
31.12.

59,20
59,20
58,60
58,60
59,20
59,20

Mouhijarven padotus- ja juoksutussaantéa ehdotetaan muutettavaksi niin, etta saannbstelyn ylarajaa ja alarajaa kuvaavat murtoviivat kulkevat seuraavassa taulukossa esitettyjen pisteiden kautta. Mouhijan/en maksimijuoksutusrajoja ei esiteta muutettaviksi.

'
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pvm

Saannastelyn
ylaraja N43 +m

01.01
01.03
01.04.
20.04
15.05.
01.08.
01.09
01.10
01.11
31.12

64,90
64,90
64,45
64,45
64,90
64,90
64,80
64,80
64,90
64,90

pvm
01.01
01.02.
01.04.
20.04.
10.06.
31 .12.

Saann6steIyn
alaraja N43 +m
64,45
64,45
63,70
63,70
64,45
64,45

Kourajarven padotus- ja juoksutussaantba ei esiteta muutettavak-

s|.
Suunnitelmaan kuuluvat vesirakennustyét
Jaaranjokeen esitetaan rakennettavaksi nelja pohjapatoa, joiden
sijainti ja korkeustaso on esitetty seuraavassa taulukossa. Pohja-

padon nro 2 kohdalla on nykyisin noin 0,5 m korkea ranta-asukkaiden rakentama kynnys, joten muutos nykytilanteeseen olisi
noin 0,35 m. Joessa on myas muita ranta-asukkaiden rakentamia

kynnyksia, mutta niiden vaikutus vedenkorkeuksiin on vahainen.
Pato
nro

-bOJl\1—*

1

Joen pohjan

Pohjapadon harjan syvimman kohdan
Paaluvali
taso (N43+m)
taso (N43+m)
10.15-10.25
10.55-10.65
11.65-11.70
11.25-11.30

51,50
52,00
53,33
56,43

50,61
51,16
52,84
56,08

Pohjapadon

suurin korkeus

(mi
0,89
0,84
0,49
0,35

Jaaranjoen rantojen asukkaat ovat saaneet vaikuttaa pohjapatojen sijoitteluun keskustelutilaisuuksissa ja maastokatselmuksessa. Suunnittelun lahtakohtana on ollut kuitenkin se, etta pohjapadoilla ei havitettaisi olemassa olevia koskia ja virtapaikkoja, joihin
virtavesien eli6st6 on sopeutunut, vaan pohjapadot sijoitettaisiin
virtapaikkojen ylapuolelle. Lisaksi tavoitteena oli, etta pohjapadot
eivat nostaisi ylimpia vedenkorkeuksia.
Pohjapatojen sijaintia voidaan patojen tarkemman suunnittelun

yhteydessa vahaisessa maarin muuttaa, sikali kun se on maanomistajien toiveiden ja pohjapatojen toiminnan kannalta tarpeeI|is-

ta.
Pohjapadot verhoillaan luonnonkivilla ja niiden alaluiska muotoillaan niin loivaksi, etta kalan kulku pohjapadon yli on mahdollista
(kaltevuus enintaan 1:10). Pohjapadot rakennetaan kaareviksi ja
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keskelle pain kalteviksi virtauksen keskittamiseksi padon keskelle
kuivakausina.
'
Hankkeen vesistdvaikutukset
Vedenkorkeus- ja virtaamalaskelmat
Kiikois- ja Mouhijan/en saanntistelyn Iuparajojen muutosta on arvioitu saannastelylaskelmien avulla. Saanniistelylaskennat suoritettiin 10 vuoden aikasarjalle 1989-1998. Laskelmissa kaytettiin
Kiikois- ja Mouhijarven vedenkorkeuksia ja patoluukkujen avauksia seka Saaksjarven tulovirtaamia. Mouhijarven maksimijuoksutusta rajoitettiin maaliskuusta toukokuun loppuun arvoon 20 m3/s
ja muina aikoina arvoon 16 m3/s. Kiikoisjarven vastaavat maksimijuoksutukset olivat 25 ja 20 ma/s. Lisaksi suurin sallittu juoksutusmuutos edellisesta paivasta oli noin 3 m3/s Mouhijarvessa ja noin
6 ma/s Kiikoisjarvessa. Minimilahtévirtaamaksi asetettiin arvo 0,5
m°/s (molemmat jarvet).
Saanntistelylaskennoissa"asetettiin Mouhijan/en vedenkorkeuden
tavoitteeksi 10 cm alle saannﬁstelyn ylarajan. Kiikoisjarvessa tavoitekorkeus oli 20 cm alle saannﬁstelyrajan. Nain jarviin jai pieni
saannastelyvara akillisia tulovirtaamalisayksia ajatellen. Menovirtaama saadellaan siten, etta jos vedenkorkeus on tavoitetasolla,

sailyy menovirtaama ennallaan. Jos vedenkorkeus on Iaskenut
tavoitetasosta, juoksutusta pienennetaan Iaskua vastaavan vesimaaran verran. Jos vedenpinta on ylempana, lisataan Iaht6virtaamaan nousua vastaava juoksutus, johon viela lisataan poikkeaman suuruudesta riippuva juoksutus. Edella kuvattu virtaaman
korjaus on sidottu vallitsevaan menovirtaamaan juoksutusmuutosten tasoittamiseksi. Mita suurempi menovirtaama, sita pienempi
korjaus, koska muuten virtaamamuutos paivasta toiseen voi kasvaa huomattavaksi.
Edella selostetulla laskentamenetelmalla pyrittiin jaljittelemaan
padonhoitajan toimintaa kaytannassa hytidyntamalla pelkastaan
tieto vedenkorkeudesta ja virtaamasta seuraavan paivan juoksu-

tusta suunniteltaessa. Menetelmassa on mybs tietynlainen luonnollinen jaykkyys, vedenkorkeutta pyritaan palauttamaan tavoitetasolle pienin askelin eika kerralla.
Koura-, Kirkko- ja Koivuniemenjarvea ei voitu sisallyttaa vesitaselaskentaan, koska niilta ei ole kaytettavissa vedenk0rkeus- ja
virtaamahavaintoja. Niiden vedenkorkeudet an/ioitiin Mouhijarven
vedenkorkeuksien avulla siten, etta Kourajan/en vedenkorkeus on
10 cm Mouhijarven vedenkorkeutta suurempi, eika laske Iuparajoissa esitettyja korkeuksia alemmas.
Jaaranjokeen rakennettavien pohjapatojen vedenkorkeusvaikutukset laskettiin yksidimensionaalisella virtausmallilla. Mallin kalibroimiseksi Jaaranjoella suoritettiin vedenkorl<eus- ja virtaamamittauksia kolmessa eri virtaamatilanteessa.
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Vedenkorkeudetja virtaamat

Kiikoisjarvi
Saannastelymuutos nostaa Kiikoisjan/en vedenkorkeuksia kevaaIla enimmillaan keskimaarin noin 40 cm. Kevatkuopan my6hentamisesta johtuen vedenkorkeuden Iasku alkaa noin kuukautta my6hemmin kuin nykytilanteessa. Kesalla vedenkorkeus olisi keskimaarin noin 20 cm korkeammalla kuin nykytilanteessa.
Saannastelymuutos lisaa vedenkorkeuden pysyvyytta tason N43

+59,40 m ymparistbssa. Ylimpien vedenkorkeuksien pysyvyys ei
juurikaan kasva. Vedenkorkeuden vaihteluvalia muutos sen sijaan
pienentaa merkittavasti.
Seuraavassa taulukossa on esitetty Kiikoisjarven vedenkorkeuksien ja virtaamien aari- ja keskiarvot tarkasteltavissa saann6steIyvaihtoehdoissa. Tarkastelun mukaan saannéstelyn muutos nostaa keskivedenkorkeutta Kiikoisjarvessa 16 cm. Keskiylivesi nousee 4 cm ja ylivesi 7 cm. Alimmat vedenkorkeudet nousevat muutoksen johdosta huomattavasti. Keskialivesi nousee 41 cm ja alivesi 45 cm. Saannastelymuutoksen aiheuttamat virtaamamuutokset Jaaranjoessa ovat vahaiset. Keskiylivirtaama nousee tarkastelun mukaan 0,98 m°/s ja keskialivirtaama 0,13 m3/s.
Kiikoisjarven vedenkorkeus
Nykyinen

Jaaran juoksutus

Suunniteltu Ero

Nykyinen

Suunniteltu

Er

-

(Nam)
HW
MHW
MW
MNW
NW

59,71
59,59
59,23
58,66
58,57

O

(N.=+m)
59,78
59,63
59,39
59,07
59,02

(m)
0,07
0,04
0,16
0,41
0,45

(m3/S)
HQ
MHQ
MQ
MNQ
NQ

25,00
20,72
5,28
0,53
0,50

(ms/8)
25,00
21,70
5,28
0,65
0,50

("*3/5)
0,00
0.98
0,00
0,13
0,00

Yliveden- ja keskiylivedenkorkeuden nousu johtuu Iahinna vuoden 1990 helmikuussa sattuneesta tulvasta. Saann6stelylaskennan jaykkyydesta johtuen malli reagoi tulovirtaaman lisaykseen
hitaasti. Kaytannassa padonhoitaja olisi lisannyt juoksutusta. aikaisemmin saatilanteen perusteella ja nain korkea tulvapiikki olisi
voitu valttaa.
Kaytannassa vedenkorkeusmuutos kesaaikaan ei ole aivan niin
suuri kuin saannastelylaskelmat osoittavat. Toteutuneessa saannﬁstelyssa vedenkorkeutta on pidetty lahempana saann6steIyn

ylarajaa kuin mihin saannéstelylaskennoissa on paasty. Taman
ovat mahdollistaneet nopeat ja voimakkaat muutokset Kiikoisjarven juoksutuksissa. Saannastelylaskennoissa lahdettiin kuitenkin
siita, etta nopeita juoksutusmuutoksia pyritaan valttamaan, minka
vuoksi vedenkorkeuden tavoitetasona pidettiin Iaskelmissa 20 cm
saann6stelyn ylarajasta. Saannastelymallin kaavamaisuudesta ja
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jaykkyydesta johtuen _marginaa|i voisi todellisuudessa olla ehka
jonkin verran pienempi.
Saannastelylaskennoin saadut Jaaranjoen keskiyIi- ja ylivirtaamat olivat sen sijaan huomattavasti pienempia kuin toteutunees-

sa saannastelyssa. Jaaranjoen juoksutus on todellisuudessa kolmena vuotena kuudesta ollut tulva-aikaan yli 30 ma/s, kun
saannastelyn ylaraja tulva-aikaan on 25 m’/s. Syyna ylisuuriin
juoksutuksiin ovat vanhat purkautumiskayrat, jotka antavat luukkujen avauksille liian pienia virtaamia. Todellisuudessa Jaaranjoen ylivirtaamat tulevat siis saannastelymuutoksen johdosta pienenemaan.
Mouhijarvi
Saannastelymuutos nostaa Mouhijarven vedenkorkeuksia kevaaIla enimmillaan keskimaarin noin 45 cm. Kevatkuopan my6henta-

misesta johtuen vedenkorkeuden Iasku alkaa noin kuukautta
my6hemmin kuin nykytilanteessa. Kesalla vedenkorkeuksissa ei
ole eroa. Syyskuopan madaltamisesta johtuen vedenkorkeudet
olisivat syksylla noin 10 cm nykyista korkeammalla.
Saanniistelymuutos Iisaa vedenkorkeuden pysyvyytta tason
N43 +64,70 m ymparistbssa. Ylimpien vedenkorkeuksien pysyvyys
ei kasva. Vedenkorkeuden vaihteluvalia muutos sen sijaan pienentaa merkittavasti.
_
Seuraavassa taulukossa on esitetty Mouhijarven vedenkorkeuksien ja virtaamien aari- ja keskiarvot tarkasteltavissa saann6steIyvaihtoehdoissa. Tarkastelun mukaan saannﬁstelyn muutos nostaa keskivedenkorkeutta Mouhijarvessa 8 cm. Keskiylivesi nousee 2 cm ja ylivesi 3 cm. Alimmat vedenkorkeudet nousevat muutoksen johdosta huomattavasti. Keskialivesi nousee 36 cm ja alivesi 43 cm. Saannastelymuutoksen aiheuttamat virtaamamuutokset Mouhijarven alapuolisessa Kiikoisjoessa ovat vahaiset. Keskiylivirtaama nousee tarkastelun mukaan 0,25 ms/s ja ylivirtaama
0,04 ma/s.
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Mouhijarven vedenkorkeus
Nykyinen

(Nmm)
HW
MHW
MW
MNW
NW

65,04
64,91
64,67
64,04
63.93

Putajan juoksutus

Suunniteltu Ero
(N4a"'m)

(m)

65,07
64,92
64,75
64,40
64,36

0,03
0,02
0,08

0,36
0,43

Nykyinen Suunniteltu Ero
(ma/s)
(m°/s)
(m°/s)
HQ
MHQ
MQ
MNQ
NQ

Koura- Kirkko- ja Koivuniemenjarvi

17,25
13,95
3,61
0,50
0,50

17,29
14,20
3,61
0,50
0,50

0,04
0,25
0,00
0.00
0,00

,

Koura-, Kirkko- ja Koivuniemenjan/elle ei voitu tehda saann6steIyIaskentoja, koska vedenkorkeus- ja virtaamahavaintoja ei ollut kaytettavissa. Vaikutuksia arvioitiin Mouhijarven saannéstelylaskentojen ja
Iupaehtojen perusteella. Tarkastelu on kuitenkin karkea ja kaavamainen ja tuloksia on pidettava ainoastaan suuntaa-antavina.

Kevatkuopan myahentamisesta johtuen vedenkorkeuden Iasku alkaa
noin kuukautta myéhemmin kuin nykytilanteessa. Kevatkuopan syvyy-

teen muutos ei vaikuta. Kesalla vedenkorkeuksissa ei ole eroa. Syyskuopan madaltamisesta johtuen vedenkorkeudet olisivat syksylla noin
10 cm nykyista korkeammalla.
Saannastelymuutos lisaa vedenkorkeuden pysyvyytta tason
N43 +64,70 m ymparistassa. Ylimpien vedenkorkeuksien pysyvyys ei
kasva, mutta alimpien vedenkorkeuksien pysyvyys pienenee jonkin

verran.
Seuraavassa taulukossa on esitetty Kourajarven vedenkorkeuksien
aari- ja keskiarvot tarkasteltavissa saannéstelyvaihtoehdoissa. Tarkastelun mukaan saannbstelyn muutos nostaa keskivedenkorkeutta
Kourajarvessa 5 cm. Keskiylivesi nousee 2 cm ja ylivesi 3 cm. Keskialivedenkorkeus nousee muutoksen johdosta 1 cm.
Kourajarven vedenkorkeus

HW
MHW
MW
MNW
NW

Nykyinen

Suunniteltu

(N43+m)

(N4a+m)

65,14
65,01
64,80
64,50
64,50

65,17
65,02
64,85
64,51
64,50

Ero

(m)
0,03
0,02
0,05
0,01
0,00

Jaaranjoen pohjapatojen rakentamisen vaikutukset
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Vedenkorkeusvaikutuksia tarkasteltiin kolmessa eri virtaamatilanteessa, jotka ovat ehdotetun saannéstelyn

-

minimivirtaama 0,5 ma/s
keskivirtaama 5,3 m3/s
keskiylivirtaama 21,7 ma/s

Pohjapatojen rakentaminen nostaa alimpia vedenkorkeuksia pienimmilla virtaamilla valittémasti padon ylapuolella 20-34 cm. Keskivirtaamatilanteessa muutos on 6-18 cm. Suurissa virtaamatilanteissa vedenkorkeusmuutokset jaavat pieniksi.
Veden Iaatu
Kiikoisjarven kesavedenkorkeuden nosto lisaa jarven avovesipintaa ja
hidastaa jarven umpeenkasvua. Vedenpinnan nostohankkeet ovat
vaikuttaneet vesikasvillisuuden selvaan taantumiseen jo ensimmaisena tai viimeistaan toisen vuoden aikana nostosta.
Vesisyvyyden kasvu vahentaa aallokon aiheuttamaa pohjasedimentin
sekoittumista ja vahentaa veden sameutta. Talia on erityista merkitysta Kiikoisjarvella, jonka keskisyvyys on vain 1,4 m.

Kiikois- ja Mouhijarvessa kevaan vedenkorkeuksien nosto takaa riittavan vesitilavuuden kevattalvella. Suuremmassa vesitilavuudessa poh-

jasedimentin happea kuluttava vaikutus kohdistuu suurempaan vesimassaan. Vedenkorkeuden noston on todettu parantavan pohjan
happitilannetta.
Kiikoisjarven kesavedenkorkeuden nostolla on my6s suora positiivinen
vaikutusjarven veden laatuun, koska jarven vesitilavuuden kasvaessa
kuormitus tilavuusyksikkba kohden pienenee. Vedenlaadun paraneminen vahentaa runsaiden Ievakukintojen esiintymistodennakiiisyytta.
Jaaranjokeen rakennettavilla pohjapadoilla ei ole merkittavaa vaikutusta veden laatuun. Pohjapatojen ylapuolelle muodostuu suvantokohtia, joissa virtausnopeudet hidastuvat nykyisesta. Tama aiheuttaa jonkin verran sedimentin laskeutumista ja siten alapuolisen joen veden
kiintoainespitoisuuden vahenemista.
Kalasto ja muu e|i6st6
Kevatkuopan nostaminen ja sen keston lyhentaminen vaikuttaa
Kiikois- ja Mouhijarvella positiivisesti kalakantoihin. Happitilanne jaan
alla sailyy kalaston kannalta kriittisena aikana kevattalvella parempa-

na vesitilavuuden pysyessa suurempana. Nykytilassa jarvien vesitilavuus laskee huomattavasti kevattalvella, jolloin happitilanne jaan alla
on kriittisimmillaan. Esitetyilla uusilla saannéstelyrajoilla varmistetaan
entista parempi happitilanne erityisesti pitkina ankarina jaatalvina.
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Tuottava vyahyke ja kalojen kutualueet eivat saannastelymuutoksen
johdosta jaady niin syvalle pohjaa my6ten kuin nykyisen saannastelyn
aikana tapahtuu.
Vedenkorkeuden vaihtelun vaheneminen johtaa kasviI|isuusvy6hykkeen vakiintumiseen. Kasvillisuus taljoaa suojapaikkoja useimpien

Iajien poikasille seka pohjaelaimille, ja kasvillisuusvyahykkeella on
runsaasti eri Iajien tarvitsemaa ravintoa tarjolla. Saannastelymuutos
parantaa my6s istutettavien Iajien elinolosuhteita.
Hankkeella on positiivinen vaikutus alueen rantavyéhykkeella elaville
rapukannoille, koska muutos vahentaa vedenkorkeuden vaihtelua.
Jaaranjoen pohjapatojen rakentaminen lisaa uoman hydraulista vaihtelevuutta Iisaamalla virta- ja suvantokohtien vuorottelua. Muutos
mahdollistaa biologisesti monipuolisemman elinymparistén muodostumisen.
'
Hankkeen vaikutukset vesist6n kaytt66n
Vesiston virkistyskayttéi
Kiikoisjarven kesavedenkorkeuden nosto parantaa jarven veden Iaatua ja hidastaa jarven rehevaitymista ja umpeenkasvua. Rantatontin
vesistasta johtuva virkistysarvo on jarven virkistyskayttaluokasta riippuen ns. ihannetontin arvosta:

virkistyskayttéluokassa lja II
virkistyskayttéluokassa Ill

virkistyskayttaluokassa IV
virkistyskayttéluokassa V
virkistyskayttaluokassa VI

80%
70%
48%
24%
0%

Kiikoisjarven vedenlaatuluokka on nykyisin tyydyttava (Ill), mutta
rehev6itymis- ja umpeenkasvukehityksen jatkuessa jarvi putoaa luokkaan valttava (IV). Jos saannastelymuutoksella voitaisiin estaa Kiikoisjarven virkistyskayttéluokan putoaminen, olisi hy6ty edella esitety|la tavalla Iaskettuna noin 5,7 milj. mk. Vastaavasti, jos jarven virkistyskayttbluokkaa voitaisiin muutoksella nostaa, olisi hy6ty 2,6 milj. mk.
Joka tapauksessa vedenlaadun paranemisesta tai rehev6itymiskehityksen hidastumisesta johtuva virk_istyskaytt6hy6ty on merkittava,
vaikka muutos ei olisi niin suuri, etta virkistyskaytttiluokka vaihtuu.
Kiikoisjarven kesavedenkorkeuden nosto parantaa rantojen kaytettavyytta. Rantojen virkistyskaytﬁn kannalta paras vedenkorkeuden sijaintialue on Kiikoisjarvella valilla N43 +59,30...59,55 m. Saann6steIymuutos lisaisi vedenkorkeuden pysyvyytta juuri talla alueella merkittavasti. Mallitarkastelun mukaan muutos vahentaisi rantojen kaytetta-

vyydelle aiheutuvaa haittaa |.ahes 90 % (7 400 mk vuodessa).
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Kiikois- ja Mouhijarven kevatkuopan nostaminen parantaa rantojen
kaytettavyytta myas jaapeitteisena aikana (veden nosto, avantouinti)

seka parantaa maisemaa jaidenlahdén aikaan.
Jaaranjoen pohjapatojen rakentaminen parantaa jokivarren maisemakuvaa ja virkistyskaytettavyytta.

Kiikoisjarven kesavedenkorkeuden nosto parantaa ka|astusmahdoI|isuuksia. Kiikoisjarven rantojen vesikasviIlisuusvyahykkeet ovat nykyisin monin paikoin hyvin matalia ja kalastusja veneily ranta-alueilla on

hankalaa. Matalien rantavesien Iampeneminen saattaa karkottaa petokaloja pois rantavyéhykkeelta. Nama tekijat vaikeuttavat kotitarve-ja
virkistyskalastusta kesaaikaan huomattavasti.
Kevattalven vedenkorkeuksien nostaminen helpottaa talvikalastusta.
Varsinkin talviverkkokalastus matalissa jarvissa on kevatkuopan aikaan hankaloitunut.
Vesitilavuuden kasvusta johtuva jarven suhteellisen kuormituksen vaheneminen johtaa planktonlevan kasvun vahenemiseen. Myas pohjasedimentin sekoittuminen aallokon vaikutuksesta vahenee. Nama
muutokset vahentavat pyydysten likaantumista.

Saannbstelyn muutoksella aikaansaatava vedenkorkeusvaihteluiden
pieneneminen, vedenlaadun paraneminen ja vesistbn yleisen kaytt6kelpoisuuden paraneminen Iisaavat seudulle perustetun matkaiIukaIastuskohteen kiinnostavuutta, mika Iisaa seudulle tulevia tuloja ja
mahdollistaa kalastuskohteen kehittamisen edelleen.
Ranta-alueet
Hanke ei Iisaa tulvia eika kevatkuopan nosto vaikuta ranta-alueiden
kaytt66n. Mouhijarvella seka Koura-, Kirkko- ja Koivuniemenjarvella

kesaaikaiset vedenkorkeudet eivat nouse, eika syyskuopan nosto 10
cm:Ila aiheuta haittoja ranta-alueiden kaytblle.
Kesaaikaisten vedenkorkeuksien nosto hidastaa Kiikoisjarven rantapeltojen kuivumista ja aiheuttaa Iisaantyvaa vettymista. Tama voi johtaa peltotaiden tyamenekin lisaantymiseen. Lisaksi vettyminen voi

vaikuttaa matalalla olevien peltojen sadon maaraan
Seuraavassa taulukossa on esitetty Kiikoisjarven saann6steIymuutoksesta johtuvasta peltojen vettymisen lisaantymisesta Iasketut vahinkoprosentit seka peltojen pinta-alat. Korkeusvybhykkeilla, joilla vettymisesta aiheutuva haitta havaittavasti lisaantyy, on tarkastelun mukaan
noin 42 ha peltoa. Maanviljelylle aiheutuva kokonaishaitta on keskimaarin 19 000 mk vuodessa.
Korkeusvyahyke Kevat
Kesa
Syksy
Peltoa korkeus(N43+m)
1.5.-31.5. 1.6.-31.8. 1.9.-31.10. vyahykkeella (ha) Haitta
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60,75 - 61,00
60,50 - 60,75
60,25 - 60,50
60,00 - 60,25
59,75 - 60,00
59,50 - 59,75
59,25 - 59,50
59,00 - 59,25

0%
0%
1%
6%
14%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
3%
18%
35%
16%
0%

0%
0%
1%
15 %
41%
2%
0%
0% 6

28,7
37,7
37,6
28,9
9,2
1,5
1,2

1 ,0
Yhteensa

0 mk
0 mk
388 mk
7 853 mk
8 969 mk
1 293 mk
449 mk
0 mk
18 953 mk

Seuraavassa taulukossa on esitetty Kiikoisjarven saann6stelymuutoksesta johtuvasta metsien vettymisen tisaantymisesta Iasketut vahinkoprosentit seka matalalla olevien metsien pinta-alat. Korkeusvy6hykkeilla, joilla vettymisesta aiheutuva haitta Iisaantyy, on tarkastelun mukaan noin 6 ha metsaa. Metsamaan arvon muutos on 3 500 mk.
Korkeusvyahyke (N43+m) Vahinkoprosentti
60 50 - 60 75
60,25 - 60,50
60,00 - 60,25
59,75 - 60,00
59,50 - 59,75
59,25 - 59,50
59,00 - 59,25

1 0%
0%
11%
25%
25%
21%
0%

Metsamaan
Pinta-ala (ha) arvon muutos
10,6
7,5
2,5
1,6
2,0
0,2
0,0

Yhteensa

0 mk

0 mk
807 mk
1 196 mk
1 496 mk
0 mk
0mk
3 500 mk

Jaaranjoen pohjapatojen rakentaminen ei Iisaa tulvia eika ylimpia vedenkorkeuksia, eika aiheuta haitallisia vaikutuksia Jaaranjoen rantaalueille.
Muu vesisttin kaytta
Saanniistelyn ylaraja ei hankkeen seurauksena nouse, eika muutoksesta aiheudu rannalla oleville Ioma-, sauna- eika muille rakennuksille
korvattavaa haittaa.
.
Vaikutus vedenhankintaan on vahainen. Ranta-alueiden kaivojen vesitilanne saattaa hiukan parantua nykyisesta pohjaveden pysyessa korkeammalla tasolla. Vedenkorkeuden nosto helpottaa my6s kastelu-ja
pesuvedenottoa jarvesta.
'
_
Hy6dyt ja vahingot

Hankkeesta johtuvan vedenlaadun paranemisen, kalastuksenja rantojen kaytettavyyden paranemisen hy6tyja on vaikea arvioida rahassa.
Vedenlaadun ja vedenkorkeuksien saannastelyn vaikutuksia rantakiinteisttijen virkistyskaytt66n on arvioitu Iahtien rantakiinteistbjen arvosta
ja virkistyskaytan osuudesta siina.
Kiikoisjarven rannalla on noin 140, Mouhijarvella noin 80 ja KouraKirkko- ja Koivuniemenjarvella yhteensa 60 vakituista ja Ioma-asun-

toa. Rantakiinteistéilta tapahtuvan virkistyskaytén lisaksi vesistaan
kohdistuu virkistyskayttaa lahialueilta ja my6s kauempaa. Kaikkien
jarvien rannalla on yleinen uimaranta. Kiikoisjarven rannalla on lisaksi
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Ieirikeskus ja Mouhijarven rannalla laavu. Rantakiinteistajen vesistasta

johtuva virkistysarvo on tarkastelun mukaan nykyisessa vedenlaatuluokassa Kiikoisjarvella noin 18,2 milj. mk, Mouhijarvella noin 10,6
milj. mk, K0ura-, Kirkko- ja Koivuniemenjarvella noin 8 milj. mk.

Jos saannastelymuutoksella voitaisiin estaa yksin Kiikoisjarven virkistyskaytttiluokan putoaminen, olisi hy6ty edella esitetylla tavalla laskettuna noin 5,7 milj. mk. Vastaavasti, jos jarven virkistyskayttaluokkaa
voitaisiin muutoksella nostaa, olisi hy6ty 2,6 milj. mk. Mouhijarvella
vastaavat luvut ovat 3,3 ja 1,5 milj. mk. Joka tapauksessa vedenlaadun paranemisesta tai rehevéitymiskehityksen hidastumisesta johtuva

virkistyskayttahyéty on merkittava, vaikka muutos ei olisi niin suuri,
etta virkistyskayttiiluokka vaihtuu.
Kiikoisjarven kesavedenkorkeuden nostaminen parantaisi rantojen
kaytettavyytta, rahalliseksi hyadyksi on arvioitu 7 400 mk vuodessa.
Kayttamalla 20 vuoden laskenta-aikaa ja 5 % korkoa paaomitettu hyaty olisi noin 93 000 mk.
Saannastelymuutoksesta kalataloudelle ja kalastukselle aiheutuvia
hyatyja ei ole arvioitu rahallisesti, mutta hy6tyja voidaan pitaa merkittavina. Rahallista vaikutusta ei ole arvioitu myaskaan alueen kalastus-

matkailukohteelle (Suomuprojekti), jonka Iupatulot ovat noin 63 000
mk vuodessa. Myaskaan Jaaranjoen pohjapatojen rakentamisesta

aiheutuvaa virkistyskayttd-_ ja maisemahytitya ei ole arvioitu rahassa.
Hankkeesta on arvioitu aiheutuvan Kiikoisjarven rantapeltojen maanviljelylle noin 19 000 mk haitta vuosittain. Kayttamalla 20 vuoden
laskenta-aikaa ja 5 % korkoa paaomitettu haitta on noin 243 000 mk.
Metsataloudelle laskettu haitta on 3 500 mk.
Jaaranjoelle rakennettavien pohjapatojen rakentamiskustannuksiksi
on arvioitu 50 000 mkl pohjapato, siis yhteensa 200 000 mk.
Jos hankkeen hytidyiksi Iasketaan pelkastaan Kiikoisjarven vedenlaatuluokan sailyminen nykyisellaan seka Kiikoisjarven rantojen kaytettavyyden paraneminen, ovat hankkeen yhteenlasketut hyadyt an/iolta
noin 5,8 milj. mk. Haitatja kustannukset ovat noin 447 000 mk.
Oikeudelliset edellytykset
Kiikoisjarven, Mouhijarven seka Koura-, Kirkko-ja Koivuniemenjarven
virkistyskaytté on laajaa. Virkistyskaytan merkitys yleiselle edulle on

huomattava paikkakunnalla ja Iahiseudulla. Kiikoisjarven ja Mouhijarven alimpien vedenkorkeuksien nostaminen parantaa jarvien veden
laatua, kalaston elinolosuhteita seka vesiymparistén virkistyskaytt6mahdollisuuksia. Jaaranjoen alivesien nostaminen parantaa vesistan
virkistyskaytettavyytta ja maisemaa.
Hankkeesta saatava hy6ty on siita johtuvaan vahinkoon, haittaan ja
muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava.
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Edella esitetyn perusteella hanketta voidaan pitaa yleisen tarpeen
vaatimana, mika antaa oikeuden toiselle kuuluvaan alueeseen.
Kiikois- ja Mouhijarven padotus- ja juoksutussaanniin muutoksella
edistetaan ensisijaisesti vesiymparistan suojelua ja sen kaytttia, eika
silla muuteta saannastelyn tarkoitusta. Taman vuoksi muutettua saann6stelya ei voi pitaa sellaisena uutena saannéstelyna, jonka Iupaehdot

tulisi maarata maaraajoin tarkistettaviksi.
Edella esitetyn perusteella ne edellytykset, jotka vesilaissa Iuvan
muuttamiselle asetetaan, ovat hakijan kasityksen mukaan tarvittavilta
osin olemassa.
KUULUTUS

Vesioikeus on vesilain 16 Iuvun 6, 7 ja 8 §:ssa saadetylla tavalla kuuIuttamalla asiasta vesioikeudessa seka Kiikoisten, Mouhijarven ja
Suodenniemen kunnissa varannut asianosaisille tilaisuuden muistu-

tusten ja vaatimusten esittamiseen hakemuksen johdosta 21.2. 22.3.2000 valisena aikana
MUISTUTUKSET JA VAATIMUKSET

'

1) Pirkanmaan ymparistakeskus on pitanyt hakemusta kokonaisuudessaan erittain tarpeellisena ja katsonut, etta sen toimialueella on
Iuvan myiintamiselle kiistattomat edellytykset. Ymparistﬁkeskus on

suunnitelmasta poiketen esittanyt Mouhijarven vahimmaisjuoksutukseksi 0,5 ma/s. Tama tuskin johtaa Mouhijarven kannalta kohtuutt0muuksiin, silla suunnitelman saannéstelylaskelmissa jarven pinta pysyi koko laskentajakson enemman kuin 10 cm alarajaa ylempana.
Ymparistakeskus on esittanyt, etta my6s Kourajarvelle on asetettava
vahimmaisjuoksutusmaarays, jolle sopiva suuruus on 0,3 m3/s. Jos
vedenpinta laskee alarajan alapuolelle, kaytetaan Mouhijarvella vahimmaisjuoksutusta 0,3 m°/s ja Kourajarvella 0,2 ma/s.
2) Hameen ty6voima- ja elinkeinokeskus on puoltanut Iuvan my6ntamista ja katsonut, etta saannastelymaaraysten tarkistaminen suunnitelman mukaisella tavalla parantaa kalaston elinoloja seka vapaa-ajan

kalastuksen ja matkailukalastuksen edellytyksia. Ty6voima- ja elinkeinokeskus on katsonut, etta saannéstelyn Iupaehdot on perusteltua
tarkistaa maaraajoin, koska saannastelylaskelmiin liittyy epavarmuutta
ja saannastelyihin liittyvat tarpeet ja arvostukset muuttuvat ajan my6ta. Luvan saaja on maarattava jattamaan Iupaehtojen tarkistamista
koskeva hakemus vuoden 2010 loppuun mennessa.
Saannastely ei uudistettunakaan vastaa nykyajan tarpeita. Saann6stelyluvan mukaiset perkaukset Kiikoisjoessa ovat huonontaneet merkittavasti virtakutuisten kalojen elinymparistiia. Saanntistelypadot
Kourajarven ja Mouhijarven Iuusuassa estavat kalojen vaeltamisen.
Haittoja voidaan vahentaa rakentamalla luonnonmukaiset kalatiet patojen ohitse ja kunnostamalla Kiikoisjokea virtakutuisten kalojen
elinymparistana. Luvan saaja onkin velvoitettava panemaan vireille
hakemus kalateiden rakentamismahdollisuuksien selvittamiseksi ja
toteuttamiseksi.
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3) Kiikoisten kunta on pitanyt Kiikois-ja Mouhijarven padotus-ja juoksutussaannan muuttamista ja Jaaranjoen alivesien nostamista suunnitelman mukaisella tavalla ensiarvoisen tarkeana. Kunta on korostanut
hankkeen aiheuttamien haittojen korvaamista ensisijaisesti valtion
varoista. Haittoja voidaan toisaalta pienentaa niilla toimenpiteilla, jotka
tulevat sisaltymaan laajamittaisempaan Kiikoisjarven kunnostuspro-

jektiin.
4) Veikko Ruusunen (Leppanen ll RN:o 5:34, Jaara, Kiikoinen) on
vastustanut pohjapadon nro 3 rakentamista tilansa kohdalle, koska
vesi nousee pellolle ja pato aiheuttaa meluhaittaa.

5) Kalervo Huuhka (Kainula RN:o 2:15, Koivuniemi, Suodenniemi) on
vaatinut, etta jarven pintaa ei saa nostaa siten, etta tilan Koivuniemenjarven rannalla olevan peltolohkon viljely estyy. Pelto on vuokralla.
Mikali viljely estyy pysyvasti vedenpinnan noston takia, on tasta maksettava korvausta.
6) Leikun kylan yhteisten vesialueiden hoitokunta on lausunut, etta

hanke on yleisen tarpeen vaatima. Suunnitelmassa esitetyt muutokset
nostavat osakaskunnan vesialueiden arvoa ja parantavat olennaisesti
niiden tilaa. Hoitokunta on vaatinut, etta Iupaehdoista on poistettava
tarpeettomat maininnat voimataloudesta ja varsinkin uitosta.
7) Kauko Marjanen ja J.J.Ma|janen (Kesakari RN:o 2:34, Leikku, Kiikoinen seka maaraala tilasta Santamaki) ovat tukeneet hakemuksessa ja suunnitelmassa esitettyja muutoksia. Lupaehdoista olisi poistettava tarpeettomat maininnat voimataloudesta ja varsinkin uitosta. Jaaranjoen pato olisi asetettava puolueettoman henki|6n tai yhteistin eika
jarjestely-yhti6n osakkaan hoidettavaksi.
8) Sinikka Niinimaki on toivonut Mouhijarven vedenpinnan nostoa
edes kesan ajaksi. Vesunnin Iahti on madaltunut ja siina on paljon
vesikasveja. Uiminenkin alkaa olla ikavaa.
9) Kiikoisten maataloustuottajat ry on lausunut, etta todelliset haitat
tulevat olemaan Iaskennallisia suuremmat, varsinkin tiloilla, joilla huomattava osuus kokonaispinta-alasta karsii juoksutussaannﬁn muuttamisesta. Jarjestely-yhti6n perima hoitomaksu on poistettava rantapeltojen omistajilta, koska vedennosto poistaa kuivatushy6dyn, jonka

perusteella hoitomaksut on aikoinaan maaratty. Muistuttaja on huomauttanut puutteellisesta informaatiosta haittojen korvausmenettelyn
osalta. Epatietoisuus koskee korvausten maksajaa, ajankohtaa ja jatkuvuputta.
10) Hillevi Valkama (Salmela RN:o 3:16, Jaara, Kiikoinen) on Iausunut, etta kaikki Jaaranjokeen suunnitellut pohjapadot ovat hanen kiinteistansa ylapuolella. Muistuttaja on vaatinut, etta pato nro 1 rakenne-

taan noin 40 - 50 m alemmaksi eli paikkaan, mista perkaus on a|oitettu. Ehdotettu patopaikka sijaitsee kolmen tilan yhteisen uima- ja pyykkipaikan alapuolella. Muistuttaja on liittanyt mukaan tilojen omistajien
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suostumukset padon rakentamiseen. Toinen vaihtoehto voi olla, etta
jokeen rakennetaan viides pato ehdotettuun paikkaan.
11) Arto ja Kirsi-Marja Makela (Haukiranta RN:o 1:112, Kiikoinen, Kiikoinen ja Muraja RN:o 1:12, Leikku, Kiikoinen) ovat Iausuneet, etta

tiloilla olevia peltolohkoja ei ole kartoitettu, vaikka ne sijaitsevat seIIaisilla korkeusvyéhykkeilla, etta veden nosto haittaa viljelya. Haittojen
arvo maaraytyy paljolti myas viljelykasvin mukaan. Monien erikoiskasvien osalta laskennalliset haitat on huomattavasti alimitoitettu. Muistuttajien tiloilla viljellaan mansikkaa. Jos 1 hehtaarin mansikka-alasta
25 aaria karsii vedennostosta 10 % sadonmenetyksen, aiheuttaisi se
noin 2 000 markan tappion vuosittain.
12) Tuulikki Karvonen (Kuusmaja RN:o 2:30 ja Kuusmaja ll RN:o

2:31, Jalkavala, Suodenniemi ja Vaha-Kulku RN:o 6:73, Pajuniemi,
Suodenniemi) on lausunut, etta Mouhijarven padotus- ja juoksutus-

saannbn muuttaminen hakemukseen Iiitetyn suunnitelman mukaisesti
on oikeansuuntainen vesiymparistan suojelun ja kayt6n kannalta.
Muistuttaja on lausunut, etta Iopputarkastuslausunnon antamisen jalkeen ovat saannéstelyn ja yhdyskuntajatevesien johtamisen haittavaikutukset tulleet selvasti esille. Vesistﬁn kuormituksen kasvua on edelleen odotettavissa. Vesilakiin vuonna 1994 tehdyt muutokset ede|lyttavat asianomaiselta ymparistékeskukselta toimenpiteita vesist6n jarjes-

telysta ja saanntistelysta aiheutuneiden huomattavien haittojen selvittamiseksi ja tarvittaessa Iupaehtojen tarkistamista tai uusien

maaraysten antamista koskevan hakemuksen tekemista. Muistuttaja
on esittanyt Pirkanmaan ymparisttikeskuksen harkittavaksi vesilain 8
luvun10 b §:ssa tarkoitetun suunnitelman Iaatimista Mouhijarven ylapuolisen vesistbn osalle ja siihen perustuvan hakemuksen tekemista.
Tassa tarkoituksessa muistuttaja on lahettanyt kirjelman tiedoksi Pirkanmaan ymparistakeskukselle. Hakemus voitaisiin kasitella yhdessa
nyt kasiteltavana olevan Lounais-Suomen ymparistékeskuksen hakemuksen kanssa. Muistuttajan kasityksen mukaan Koura- ym. jarvien
kesavetta voitaisiin sanotun saannﬁksen edellyttamissa rajoissa nostaa nykyisesta tasosta 5 - 8 cm.
13) Jorma Jalonen (Pellonniemi RN:o 5 ja Lisa-Pellonniemi RN:o 7:3,
Meskala, Kiikoinen) on vastustanut Kiikoisjarven vedenpinnan nostamista ja talvialennuksen mybhentamista kuukaudella. Muistuttaja on
vaatinut, etta vahinkoalaksi on katsottava tilan Pellonniemi osalta 7,78
ha ja tilan Lisa-Pellonniemi osalta 3,24 ha. Hakija on velvoitettava
maksamaan tata vahinkoalaa vastaava korvaus eli 12 000 mk/v. Muistuttaja on vaatinut lisaksi pumppaamon uusimisesta kertakorvauksena

33 000 mk tai 1 650 mk/v 20 vuoden ajan ja korvausta pumppaamon
kaytttikustannuksista ja salaojien jaamisesta veden alle 7 000 mk/v.
Muistuttaja on vaatinut uuden, puolueettoman vaaituksen jarjestamista korvausten suuruuden maaraamiseksi. Vedenpinnan nostamisesta
hy6tya saavat on velvoitettava liittymaan Kiikoisjarven jarjestely-yhtitin
osakkaiksi ja Jaaranjoen padon hoito annettava valtion hoidettavaksi.
14) Pertti ja Sirkka-Liisa Alakruuvi (Koivikko II RN:o 8:4, Kurula RN:o
1:8 ja Rantaniitty RN:o 1:17, Meskala, Kiikoinen) ovat vastustaneet
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Kiikoisjarven vedenpinnan nostamista ja talvialennuksen my6hentamista kuukaudella. Muistuttajat ovat vaatineet, etta vahinkoalaksi on

katsottava ko. tilojen osalta yhteensa 9 ha. Hakija on velvoitettava
maksamaan tata vahinkoalaa vastaava korvaus eli 3 732 mklv 20 vuoden ajan. Muistuttaja on vaatinut uuden, puolueettoman vaaituksen
jarjestamista korvausten suuruuden maaraamiseksi. Vedenpinnan
nostamisesta hy6tya saavat on velvoitettava Iiittymaan Kiikoisjarven
jarjestely-yhti6n osakkaiksi ja Jaaranjoen padon hoito annettava valtion hoidettavaksi.
15) Kari ja Taina Koivuniemi (Niitynpera RN:o 2:21 ja Listenmaa RN:o
3:46, Niemenmaa, Kiikoinen) ovat vastustaneet Kiikoisjarven vedenpinnan nostamista ja talvialennuksen myahentamista kuukaudella.
Muistuttajat ovat vaatineet, etta vahinkoalaksi on katsottava tilan Niitynpera osalta 11 ha ja tilan Listenmaa osalta 10 ha. Hakija on velvoitettava maksamaan tata vahinkoalaa vastaavana kertakorvauksena
28 500 mk. Muistuttajat ovat vaatineet uuden, puolueettoman vaaituksen jarjestamista korvausten suuruuden maaraamiseksi. Vedenpinnan nostamisesta hyatya saavat on velvoitettava Iiittymaan Kiikoisjarven jarjestely-yhti6n osakkaiksi ja Jaaranjoen padon hoito annettava
valtion hoidettavaksi.
16) Aarre Ahvonen (Mannikka II RN:o 6, Meskala, Kiikoinen) on vastustanut Kiikoisjarven vedenpinnan nostamista ja talvialennuksen
myahentamista kuukaudella. Muistuttaja on vaatinut, etta vahinkoalak-

si on katsottava ko. tilan osalta 4,64 ha. Hakija on velvoitettava maksamaan tata vahinkoalaa vastaava korvaus eli 3 000 mklv 20 vuoden
ajan ja lisaksi pumppuaseman teosta kertakaikkisena korvauksena 20
000 mk ja kayttbkustannuksista 1 000 mklv. Muistuttaja on vaatinut
uuden, puolueettoman vaaituksen jarjestamista korvausten suuruuden
maaraamiseksi. Vedenpinnan nostamisesta hyétya saavat on velvoitettava Iiittymaan Kiikoisjarven jarjestely-yhti6n osakkaiksi ja
Jaaranjoen padon hoito annettava valtion hoidettavaksi.
17) Jarkko Joensuu (Lahdenranta RN:o 1:9, Kiikoinen, Kiikoinen) on
vastustanut Kiikoisjarven vedenpinnan nostamista ja talvialennuksen
myahentamista kuukaudella. Muistuttaja on vaatinut, etta vahinkoalaksi on katsottava ko. tilan osalta 8 ha. Hakija on velvoitettava maksamaan tata vahinkoalaa vastaava_korvaus eli 1 800 mklv 20 vuoden
ajan ja lisaksi salaojituksen uusimisesta kertakaikkisena korvauksena
5 000 mk/ha eli yhteensa 40 000 mk. Muistuttaja on vaatinut uuden,
puolueettoman vaaituksen jarjestamista korvausten suuruuden maaraamiseksi. Vedenpinnan nostamisesta hyatya saavat on velvoitettava
Iiittymaan Kiikoisjarven jarjestely-yhti6n osakkaiksi ja Jaaranjoen padon hoito annettava valtion hoidettavaksi.
18) Aune Hassi Viljo Hassin kp:n osakkaana (Lahdenpera RN:o 7:2,
Meskala, Kiikoinen) on vastustanut Kiikoisjarven vedenpinnan nosta-

mista ja talvialennuksen myéhentamista. Muistuttaja on vaatinut, etta
vahinkoalaksi on katsottava ko. tilan osalta 3,2 ha. Hakija on velvoitettava maksamaan tata vahinkoalaa vastaava korvaus eli 3 000 mklv 20
vuoden ajan. Muistuttaja on vaatinut uuden, puolueettoman vaaituk-

22

.

-

sen jarjestamista korvausten suuruuden maaraamiseksi. Vedenpin-

nan nostamisesta hyatya saavat on velvoitettava Iiittymaan Kiikoisjarven jarjestely-yhtian osakkaiksi ja Jaaranjoen padon hoito annettava
valtion hoidettavaksi.

,

19) Kiikoisjarven jarjestely-yhti6 on vastustanut Kiikoisjarven vedenpinnan nostamista ja talvialennuksen myahentamista kuukaudella.
Mikali hakemukseen suostutaan, muistuttaja on vaatinut uuden, puolueettoman vaaituksen jarjestamista korvausten suuruuden maaraamiseksi. Vedenpinnan nostamisesta hyatya saavat on velvoitettava
Iiittymaan Kiikoisjarven jarjestely-yhti6n osakkaiksi ja Jaaranjoen pa-

don hoito annettava valtion hoidettavaksi.
20) Maatalousyhtyma Pauli, Paavo ja Vuokko Jaakola (Arvola RN:o
3:9, Jaara, Kiikoinen) on lausunut, etta Mouhi- ym. jarvien saannastely
on aiheuttanut tulvia Piilijoella. Saannastelyn vuoksi muistuttajan tila
on tullut elinkelvottomaksi. Ansion menetys on ollut 20 000 mklv. Jos
uusi padotus- ja juoksutussaanta sallii Kiikoisjarven kesaveden korkeuden myéhentamisen jopa kolmella viikolla, niin muistuttajan pellot
ovat veden alla viela juhannuksenakin. Ansion menetys on tallain yli

80 000 mklv. Muistuttaja on vaatinut, etta Piilijoki on perattava heti.
Kovimpana lumen sulamisaikana ei Mouhi-'ja Kiikoisjarven vetta saa
paastaa muistuttajan viljelysmaille. Jaaran padolta saadaan Iuvan mukaan juoksuttaa enintaan 25 ma/s. Padolta on kuitenkin juoksutettu

jopa 33 m’/s. Muistuttaja on vaatinut, etta juoksutusmaarien y|ityksesta johtuen hyadynsaajien tai Pirkanmaan ymparistbkeskuksen on
maksettava korvausta ansionmenetyksista 20 000 mklv eli vuosilta
1966 - 1999 yhteensa 680 000 mkja jatkuen vuosittain siihen saakka,
kun asia on saatu kuntoon.
21) Jorma Jarvenpaa (Manko RN:o 1:37), Paavo Jaakola (Arvola
RN:o 3:9), Rauno Ojala (Lauri RN:o 1:9), Pentti Haapahuhta (Haapahuhta RN:o 6:23), Kauko Tuomi (\/uoltee RN:o 1:12), Jouko Harkala
(Harkala RN:o 3:7), Antti-Matti Kankaanhuhta (Kuusiranta RN:o 2:25)
ja Katriina Joensuu (Niemela RN:o 5:24) seka 54 Piilijoen huvilan-

omistajaa, ranta-asukasta ja muuta virkistys- ja hyétykayttajaa ovat
vaatineet, etta Piilijoki on perattava samanaikaisesti Jaaranjoen pohjapatojen rakentamisen kanssa, koska joki ei veda kuin 17 m°/s. Muistuttajat eivat hyvaksy suunnitelmaa maksimijuoksutusten osalta. Suu-

rin "sallittu juoksutusmuutos on oikean suuntainen, mutta liian suuri. Jo
aiheutuneet vahingot on korvattava, koska Jaaran patoa koskevia lupaehtoja ei ole noudatettu. Esimerkiksi juoksutukset ovat toistuvasti
ylittaneet 30 ma/s. Kesaisin Iuukkuja on pidetty kiinni viikkojen ajan.
Padonhoito saatava puolueettomaksi. Juoksutussaanttia on muutettava siten, etta Piilijoen tulvat alenevatja riittava kesavesi taataan.
22) Antti-Matti Kankaanhuhta (Kuusiranta RN:o 2:25, Kinnarla, Kiikoinen) on vaatinut, etta uusi juoksutussaanta palauttaa Jaaranjoen virtaamahuiput sellaiselle tasolle, ettei joen virtauskapasiteetti ylity eika
vesi nouse laskuojia pitkin laheisille pelloille. Mahdollisille pato-,
pengerrys- ym. rakenteille ei tule sallia yleista kulkua muistuttajan
maiden lapi.

23

.

23) Jaaran Saha ja Mylly Oy (\/irtala RN:o 9:91, Jaara; Kiikoinen) on
vaatinut vesimaaran mittauksia. Tulva-aikana ylisuuret vesimassat on
saatava juoksuttaa padolta alas; juoksutussaannbssa on oltava joustovara. Ranta on kivettava Virtalan kiinteist6n kohdalla, rantapenke-

re_en kuluminen on ollut kohtuutonta. Juoksutussaannbn muutoksesta
mahdollisesti aiheutuva haitta on korvattava taysimaaraisena.

_

24) Sirpa Maja-Lahdekorpi (Hieta RN:o 7:29, Kiikanoja, Kiikoinen) on
vaatinut asian uudelleen vireille saattamista, koska hanen omistamaansa maatilaa ei ole hanen nimissaan huomioitu asiakirjoissa eika
han ole saanut tilaa koskevaa ilmoitusta. Juoksutus ja saannﬁstely on
pidettava ennallaan. Jos juoksutuksessa tapahtuu muutos, viljely- ja
metsaalueiden osalta on maksettava kaypa korvaus. Veden alle jaavan lunastetun ranta-alueen osalta on saatava takaisin lunastusmaksu
ja muut toimituskulut. Pellon korkeus on mitattava kasvukautena.
25) Hannu Yli-Erkkila (Yli-Erkkila RN:o 1:24, Jaara, Kiikoinen) on esittanyt rakennettavaksi kaksi uutta pohjapatoa hanen rantasaunansa
kohdalle ja tasta noin 40 m ylavirtaan. Tallﬁin pohjapato nro 2 voidaan
jattaa rakentamatta ja pato nro 1 rakentaa matalammaksi. LounaisSuomen ymparisttikeskuksen suunnitelma ei tayta vesiylioikeuden
paataksen vaatimuksia. Muistuttaja on vaatinut, etta asiassa on pidettava suullinen kasittely ja sen yhteydessa katselmus, jossa ehdotetut
uusien pohjapatojen paikat voidaan todeta. Muistuttaja on viela vaati-

nut, etta hakija velvoitetaan korvaamaan hanen asianajokulunsa vesioikeudessa, koska hakemus perustuu Iupaehtojen vastaisesti suoritettuun perkaukseen.
26) Kalevi Yli-Erkkila (Koskikara RN:o 1:23, Jaara, Kiikoinen) on vaatinut, etta pohjapadot on rakennettava Hannu Yli-Erkkilan tilan RN:o
1:24 alueella ainakin Jaakolankosken niskaan ja rantasaunan lahelle.
Padot on rakennettava koskimaisiksi. Patomateriaali on otettava ainakin rantasaunan lahella kaivuty6n tuloksena syntyneesta taytt6maasta. Perkausty6n madalluttama Iahti muistuttajan rantakiinteistan edustalla on ruopattava. Ennen patojen rakentamista on suoritettava katselmus kesaaikana. Veden laatuun ja juoksutukseen on kiinnitettava
enemman huomiota.
27) 'Fmo ja Elvi Koivuniemi (Korkomaki RN:o 4:26, Kiikoinen, Kiikoinen ja Kankaanpaa RN:o 6:2, Kiimajarvi, Kiikoinen) ovat Iausuneet,
etta ehdotus Kiikoisjarven padotus- ja juoksutussaannaksi on oikean
suuntainen. Muistuttajat ovat vaatineet, etta saannbstely on toteutettava siten, etta vedenkorkeus noudattaa mahdollisimman hyvin suunnitelman ylarajaa. Tasta on saatava mainita paatbkseen seka siita, etta
ylaraja saadaan poikkeuksellisesti jonkin verran ylittaa esimerkiksi
ymparistakeskuksen luvalla. Patojen hoito on automatisoitava. Saan-

n6stelyIuvan haltijan tulee saattaa Kiikoisjarven tila ennalleen.
28) Einari ja Martta Koskinen ovat ilmoittaneet olevansa huolissaan
Jaaranjoen rantaan asetettujen nopeusrajoitusmerkkien perustusten
jaamisesta veden alle ja niiden pystyssa pysymisesta.
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29) Esko Niemensivu (Koskenalusta RN:o 3:32, Leikku, Kiikoinen) on
vastustanut Kiikoisjarven vedenpinnan nostamista ja talvialennuksen

mytihentamista. Muistuttaja on vaatinut, etta vahinkoalaksi on katsottava ko. tilan osalta 4,52..ha. Hakija on velvoitettava maksamaan tata
vahinkoalaa vastaava korvaus eli 5 500 mk/v 20 vuoden ajan. Muistuttaja on vaatinut uuden, puolueettoman vaaituksen jarjestamista
korvausten suuruuden maaraamiseksi. Vedenpinnan nostamisesta
hy6tya saavat on velvoitettava Iiittymaan Kiikoisjarven jarjestely-yhti6n
osakkaiksi ja Jaaranjoen padon hoito annettava valtion hoidettavaksi.
30) llkka Alakiikonen (Ylikiikonen RN:o 2:120, Kiikoinen, Kiikoinen) on

vastustanut Kiikoisjarven vedenpinnan nostamista ja talvialennuksen
myahentamista. Muistuttaja on vaatinut, etta vahinkoalaksi on katsottava ko. tilan osalta 1,73 ha. Hakija on velvoitettava maksamaan tata
vahinkoalaa vastaava korvaus eli 3 000 mk/v 20 vuoden ajan. Muistuttaja on vaatinut uuden, puolueettoman vaaituksen jarjestamista
korvausten suuruuden maaraamiseksi. Vedenpinnan nostamisesta
hyatya saavat on velvoitettava Iiittymaan Kiikoisjarven jarjestely-yhtibn
osakkaiksi ja Jaaranjoen padon hoito annettava valtion hoidettavaksi.
31) Antti Koskinen (Kotiranta RN:o 6:27, Kiimajarvi, Kiikoinen) on vastustanut Kiikoisjarven vedenpinnan nostamista ja talvialennuksen
myahentamista. Muistuttaja on vaatinut, etta vahinkoalaksi on katsottava ko. tilan osalta 3,50 ha. Hakija on velvoitettava maksamaan tata
vahinkoalaa vastaava korvaus eli 25 000 mk/v 20 vuoden ajan. Muistuttaja on vaatinut uuden, puolueettoman vaaituksen jarjestamista
korvausten suuruuden maaraamiseksi. Vedenpinnan nostamisesta
hyétya saavat on velvoitettava Iiittymaan Kiikoisjarven jarjestely-yhtian
osakkaiksi ja Jaaranjoen padon hoito annettava valtion hoidettavaksi.
32) Lea ja Tuomo Nieminen (Nutoniitty RN:o 1:1, Niemenmaa, Kiikoinen) ja Tuomo Nieminen (Nieminen RN:o 1:54, Niemenmaa, Kiikoinen) ovat vastustaneet Kiikoisjarven vedenpinnan nostamista ja talvialennuksen myéhentamista. Muistuttajat ovat vaatineet, etta vahinkoalaksi on katsottava tilan Nutoniitty osalta 0,5 ha. Tilan Nieminen
osalta 2 ha jaa kokonaan kylvamatta ja 5 ha tulee veden vaivaamaksi.
Hakija on velvoitettava maksamaan tata vahinkoalaa vastaava korvaus eli 1 700 mklv 20 vuoden ajan. Lisaksi hakija on velvoitettava
maksamaan kuivatusjarjestelman tekemisesta ja salaojien lisahuuhtelun jarjestamisesta korvauksena 9 700 mk/v. Muistuttajat ovat vaatineet uuden, puolueettoman vaaituksen jarjestamista korvausten suuruuden maaraamiseksi. Vedenpinnan nostamisesta hyatya saavat on
velvoitettava Iiittymaan Kiikoisjarven jarjestely-yhti6n osakkaiksi ja
Jaaranjoen padon hoito annettava valtion hoidettavaksi.
33) Pekka Parssinen (Lepist6 RN:o 9:0, Meskala, Kiikoinen) on vastustanut Kiikoisjarven vedenpinnan nostamista ja talvialennuksen
myahentamista. Muistuttaja on vaatinut, etta vahinkoalaksi on katsottava ko. tilan osalta 11 ha. Hakija on velvoitettava maksamaan tata
vahinkoalaa vastaava korvaus eli 28 600 mklv 20 vuoden ajan. Muistuttaja on vaatinut uuden, puolueettoman vaaituksen jarjestamista
korvausten suuruuden maaraamiseksi. Vedenpinnan nostamisesta
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hy6tya saavat on velvoitettava Iiittymaan Kiikoisjarven jarjestely-yhtian
osakkaiksi ja Jaaranjoen padon hoito annettava valtion hoidettavaksi.
34) Henna lltanen (Jarrnola Ill 2:94, Kiikoinen, Kiikoinen) on vastustanut Kiikoisjarven vedenpinnan nostamista ja talvialennuksen my6hentamista. Muistuttaja on vaatinut, etta vahinkoalaksi on katsottava ko.
tilan osalta 2 ha. Hakija on velvoitettava maksamaan tata vahinkoalaa
vastaava korvaus eli 4 000 mklv 20 vuoden ajan. Muistuttaja on vaatinut uuden, puolueettoman vaaituksen jarjestamista korvausten suuruuden maaraamiseksi. Vedenpinnan nostamisesta hy6tya saavat on
velvoitettava Iiittymaan Kiikoisjarven jarjestely-yhti6n osakkaiksi ja
Jaaranjoen padon hoito annettava valtion hoidettavaksi.
35) Petri ja Jaana Honkanen (Ranta RN:o 2:96, Jaara, Kiikoinen) ovat
vaatineet, etta tilan kohdalla oleva saari on poistettava. Kosken ja myllyjuovan valista pengerta on nostettava niin, ettei pohjapadon nro 4
rakentaminen aiheuta virtauksen muuttumista myllyjuovan kautta.
36) Hannu Kivikkola (Kivikkola RN:o 2:34, Kouraniemi, Suodenniemi)
on vastustanut tulva-alueen laajentamista suunnitelluilla toimenpiteilla.
'Flan alavat viljelysmaat rajoittuvat Kourajokeen, joten mahdollisista
kevattulvista aiheutuu haittaa. Muistuttajan kesaasunnon kaivo sijaitsee alavalla alueella Kourajoen laheisyydessa. Tulvavesi voi pilata
kaivoveden.
37) Tapani ja Virve Huhdanmaki (Seljarinne RN:o 2:54, Leikku, Kiikoinen) ovat ymparistalupavirastoon 23.3.2000 toimittamassaan muistutuksessa pitaneet ehdotusta uusiksi yla- ja alarajoiksi sinansa oikean
suuntaisina. Muistuttajat ovat kuitenkin esittaneet, etta paatakseen
tulisi maininta ehdotusta suppeammasta vedenkorkeuden norrnaalivaihteluvalista, joka nostaisi nykyista keskivedenkorkeutta 20 cm.
Tasta voitaisiin erityisesta syysta poiketa esimerkiksi ymparist6keskuksen luvalla. Alueen padot tulisi yhdistaa yhteisen ohjauksen alle
automaation avulla. Tassa yhteydessa on annettava ohjeet sallitusta
vedenkorkeuden vuorokausialennuksesta. Paatakseen on lisattava

maininta kevatkuopan toteuttamisesta siten, etta vedenkorkeus noudattaa paasaantaisesti ylarajaa. Alempia vedenkorkeuksia toteutetaan
esimerkiksi ymparistakeskuksen luvalla vain poikkeuksellisten tulvien
uhatessa.
SELITYS

Hakija on 1) Pirkanmaan ymparisttikeskuksen lausunnon johdosta
todennut, etta minimijuoksutus voidaan nostaa esitetyn 300 lls sijasta
nostaa maaraan 500 lls.
Hakija on pitanyt 4) Veikko Ruususen muistutusta aiheettomana, koska tulvakorkeudet eivat pohjapadon rakentamisen johdosta kaytann6llisesti katsoen nouse.
Hakija on pitanyt 5) Kalervo Huuhkan ja 36) Hannu Kivikkolan muistutuksia aiheettomina, koska vedenkorkeudet Kourajarvessa nousevat
erittain vahan ja tulvakorkeudet eivat kaytannéssa lainkaan.
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9) Kiikoisten maataloustuottajat ry:n, 11) Arto ja Kirsi-Marja Makelan,
13) Jorma Jalosen, 14) Pertti ja Sirkka-Liisa Alakruuvin, 15) Kari ja

Taina Koivuniemen, 16) Aarre Ahvosen, 17) Jarkko Joensuun, 18)
Aune Hassin, 19) Kiikoisjarven jarjestely-yhti6n, 24) Sirpa Maja-Lahdekorven, 29) Esko Niemensivun, 30) llkka Alakiikosen, 31) Antti Kos-

kisen, 32) Lea ja Tuomo Niemisen, 33) Pekka Parssisen ja 34) Henna
lltasen muistutusten johdosta ymparistakeskus on lausunut, etta
saannéstelyn muutoksella on vain vahainen vaikutus viljelyolosuhteisiin eivatka muutokset vahenna huomattavasti jarjestelysta saatua
kokonaishybtya eivatka muuta olennaisesti jarjestelyn alkuperaista
tarkoitusta. Kun otetaan huomioon voimassa olevan Iuvan lupaehto 21
ja se, etta jarvea on vuoteen 1985 saanriastelty suunnilleen hakemuksessa ehdotetulla tavalla, ei muutoksesta aiheudu korvattavaa vahinkoa tai haittaa. Ranta-alueiden virkistyskaytt6- ym. hy6dyt ovat suurempia kuin vettymishaitat. Hakemussuunnitelmassa on arvioitu kaavamaisesti ehdotetusta padotus- ja juoksutussaannan muutoksesta
aiheutuvat haitat silta varalta, etta niita sanotusta poiketen maarattaisiin korvattavaksi. Muistutuksissa 13) ja 16)" esitetyt pumppujen
kunnostusta ja uusimista koskevat korvausvaatimukset ovat aiheettomia. Siihen muistutuksissa esitettyyn seikkaan, etta vahinkoarvioista

tulisi virheellisia siita syysta, etta vaaitukset on tehty maan ollessa
jaassa, ymparistakeskus on todennut, ettei talla seikalla ole sanottavaa merkitysta ja etta arvioinnin tarkkuus on riittava.
10) Hillevi Valkaman muistutuksen johdosta hakija on todennut, etta
alin pohjapato (nro 1) voidaan siirtaa noin 40 m alavirtaan siten, etta
sen harjakorkeudeksi tulee sama eli N43 +51,50 m.
20) Maatalousyhtyma Pauli, Paavo ja Vuokko Jaakolan, 21) Jorma
Jarvenpaan ym. ja 22) Antti-Matti Kankaanhuhdan muistutuksen johdosta ymparistakeskus on lausunut, etta varastotilavuus jonkin verran
kasvaa hankkeen seurauksena ja tulvavirtaamat taman johdosta hieman pienenevat. Korvaus- ja perkausvaatimukset ovat perusteettomat.
23) Jaaran Sahaja Mylly Oy:n muistutuksen osalta hakija on lausunut
olevan epatodennakaista, etta virtauksissa olisi aiheutunut rannan
syapymista lisaavia muutoksia. Aiheutuneita vahinkoja koskeva vaatimus ei kuulu tahan hakemukseen. Ylivedenkorkeudet eivat tule juurikaan muuttumaan, joten rakennukselle ei aiheudu vahinkoa.

28) Einari ja Martta Koskisen muistutuksen johdosta hakija on todennut, ettei Jaaranjoen rantaan asetetuille nopeusrajoitusmerkeille aiheudu haittaa, koska ylivedenkorkeudet eivatjuurikaan nouse.
25) Hannu Yli-Erkkilan ja 26) Kalevi Yli-Erkkilan muistutusten johdosta
hakija on todennut, etta Yli-Erkkilan tilan rantasaunan kohdalle paalulle 10+40 rakennetaan pohjakohouma harjakorkeudeltaan N43 + 51,80
m siten, etteivat tulvakorkeudet nouse. Muilta osin muistutukset ovat

perusteettomia.
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35) Petri ja Jaana Honkasen muistutuksen johdosta hakija on lausunut, etta vesimaarat pyritaan pitamaan eri uomissa ennallaan. Muistu-

tus on enemmalti aiheeton.
PIRKANMAAN YMPARISTQKESKUKSEN KIRJELMA

Pirkanmaan ymparistakeskus on 26.4.2000 toimittanut ymparist6lupavirastolle tiedoksi Tuulikki Karvoselle annetun vastauksen muistutuksessa 12) tehtyyn vesilain 8 Iuvun 10 b §:n mukaisen aloitteeseen.
Ymparistakeskus on vastauksessaan lausunut pitavansa vaikeana ja
voimavarat huomioon ottaen osin jopa mahdottomana ryhtya aloitteen
edellyttamaan suunnitteluun ehdotetussa aikataulussa. Aloitteen mukaiset selvitykset ja suunnittelu tullaan kaynnistamaan valittamasti,
kun voimavarat sen mahdollistavat.
TARKASTUS

Ymparistalupavirasto on 22.8.2001 suorittanut asiassa tarkastuksen,
josta laadittu paytakirja on liitetty asiakirjoihin.

LISASELVITYS

Hakija on 25.9.2001 toimittanut ymparistalupavirastolle selvityksen
Arto ja Kirsi-Marja Makelan omistamien tilojen Haukiranta RN:o 1:112
ja Muraja RN:o 1:12 peltojen korkeuksista seka tulokset aiemmin suoritetun vaaituksen tarkistusmittauksesta. Samalla hakija on esittanyt
Mouhijarven ja Kiikoisjarven minimijuoksutukseksi 0,3 m°/s hakemuksen mukaisesti vuosien1999 ja 2001 kuivien ajanjaksojen aikana saa-

tujen kokemusten perusteella. Kiikoisjarven juoksutus oli kesalla 2001
pitkahkbja aikoja luokkaa 0,3 m’/s.
YMPARISTQLUPAVIRASTON RATKAISU

Kasittelyratkaisut

Ymparistalupavirasto jattaa 37) Tapani ja Virve Huhdanmaen muistutuksen vesilain 16 Iuvun 6 §:n 1 momentin (553/1994) nojalla my6haan tehtyna tutkimatta. Muistutuskirjelma on toimitettu ymparist6lupavirastoon 23.3.2000 eli muistutusten toimittamiselle varatun maaraajan jalkeen.

Ymparistalupavirasto jattaa 9) Kiikoisten maataloustuottajat ry:n kirjelman muistutuksena tutkimatta, mutta ottaa sen huomioon vesilain 16
luvun 7 a §:n (646/1992) mukaisena yrityksen vaikutusalueen asukkaita edustavan yhteis6n lausuntona.
Ymparistalupavirasto jattaa tahan asiaan kuulumattomana tutkimatta
2) Hameen ty6voima- ja elinkeinokeskuksen vaatimuksen hakijan vel-

voittamisesta panemaan vireille hakemus kalateiden rakentamismahdollisuuksien selvittamiseksi ja toteuttamiseksi.

Ymparistiilupavirasto jattaa tahan asiaan kuulumattomana tutkimatta
23) Jaaran Saha ja Mylly Oy:n vaatimuksen, joka koskee nykyisesta
saannastelysta aiheutuneen rannan syapymisen korjaamista kiveamalla, ja 27) Timo ja Elvi Koivuniemen vaatimuksen saann6stelyIuvan haltijan velvoittamisesta saattamaan Kiikoisjarven tila ennalleen.
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Paaasiaratkaisu
1. Kiikoisjarven ja Mouhijarven padotus- ja juoksutussaannan muuttaminen
Ymparistalupavirasto muuttaa Lansi-Suomen vesioikeuden 27.4.1963
antaman paataksen nro 43/1963 lupaehdon 13) kuulumaan seuraa-

vasti:

‘

"13) Yrityksen toimeenpanemiseksi tarpeellisten t6iden valmistuttua
on vedenjuoksutus lupaehdossa 4) mainittujen patojen aukkoja sulkemalla ja avaamalla suoritettava siten, ettei vedenkorkeus, jaljempaa
ilmenevia poikkeuksia lukuun ottamatta, ylita eika alita alla merkittyja
taitepisteiden kautta kulkevien murtoviivojen esittamia saannastelyn

yla-ja alarajoja, jotka eri jarvissa ovat seuraavat:

Kiikoisjarvessa

pvm

Saannéstelyn
ylaraja N43 +m

01.01.
01.03.
01.04.
01.05.
15.05.
01.06.
01.08.
01.09.
01.10.
10.11.
31 .12.

59,60
59,60
59,20
59,20
59,30
59,60
59,60
59,50
59,50
59,60
59,60

pvm

Saannastelyn
alaraja N43 +m

01 .01
01.03.
15.04
01.05
01.06
31.12

59,20
59,20
58,60
58,60
59,20
59,20

pvm

alaraja N43 +m

01.01
01.02
01.04
20.04
10.06
31 .12

64,45
64,45
63,70
63,70
64,45
64,45

Mouhijarvessa

pvm

Saannastelyn
ylaraja N43 +m

01.01.
01.03.
01.04.
20.04
15.05.
01.08.
01.09.
01.10.
01.11.

64,90
64,90
64,45
64,45
64,90
64,90
64,80
64,80
64,90

.

Saannastelyn
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31.12.

64,90

Kourajarvessa vedenkorkeudet maaraytyvat Mouhijarvessa toimeenpantavan saannastelyn mukaisesti, kuitenkin niin, etta Kourajarven
padolla vedenkorkeus Kourajarvessa on estettava alentumasta korkeuden N43 + 64,70 m alapuolelle muulloin kuin maalis-,' huhti- ja
syyskuussa. Maalis- ja huhtikuussa Kourajarven alaraja on N43 +
64,50 m ja syyskuussa N43 + 64,60 m.
Milloin vedenkorkeus saavuttaa edella mainitut saannastelyn ylarajat
on padot pidettava kokonaan auki, kuitenkin niin, ettei Kiikoisjarvesta

saa juoksuttaa Jaaranjokeen lumen sulamis- tai kevattulvan aikana 25
m’/s suurempaa virtaamaa eika muuna aikana 20 m’/s suurempaa
virtaamaa ja ettei Mouhijarvesta saa juoksuttaa Kiikoisjokeen lumen
sulamis- tai kevattulvan aikana 20 m°/s suurempaa virtaamaa eika
muuna aikana 16
ma/s suurempaa virtaamaa. Mouhijarven
saannastelyn ylaraja saadaan ylittaa my6s silloin, kun Kiikoisjarvesta
juoksutetaan suurempaa virtaamaa kuin 20 ma/s ja ylarajan ylittaminen on vesist6n kokonaistilanteen ja kokonaishaittojen minimoimisen
kannalta perusteltua.
'
'
Kiikoisjarvessa saa vedenkorkeus alittaa saannastelyn alarajan silloin,
kun juoksutus on 1 m’/s pienempi eika edeltaneen 60 vuorokautta
kasittaneen ajanjakson keskivirtaama ole ollut mainittua arvoa suu-

rempi.
Poikkeuksellisen vesi- ja lumitilanteen aikana voidaan Kiikoisjarven
alaraja tulvan valttamiseksi alittaa maalis-huhtikuussa enintaan tasolle

N43 + 58,40 m.
Juoksutuksen Kiikoisjarvesta ja Mouhijarvesta on aina oltava vahintaan 300 lls ja Kourajarvesta vahintaan 200 lls. Juoksutus saa olla
tata pienempi, jos vedenkorkeus jarvissa alittaa saannéstelyn alara-

jan.
J

Juoksutus on muutoin pyrittava hoitamaan siten, etta ylivirtaamia
mahdollisuuksien mukaan pienentaen altaisiin varastoidaan vetta tulvakausina ja alivesikauden virtaamia suurennetaan siten kuin se
maatalouden, voimatalouden ja vesihuollon kannalta on tarkoituksen
mukaista. Juoksutusten muutokset on padolla niin hoidettava, ettei
niista aiheudu haitallista tulva-aaltoa tai suppoutumista.
Kourajarven padon hoito on jarjestettava siten, ettei siita aiheudu hait-

taa tieliikenteelle."
Padotus ja juoksutussaannan muutoksesta aiheutuvien vahinkojen ja
haittojen korvaaminen:
.
Ymparistélupavirasto maaraa Lounais-Suomen ymparisttikeskuksen
maksamaan Kiikoisjarven padotus- ja juoksutussaannan muuttamisesta aiheutuvasta rantamaiden vettymisesta seuraavat kertakaikkiset
korvaukset:
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KYLA
Tilan nimi

RN:o

llmoitettu omistaja

Korvaus (eu
Pelto Metsamaa

KllKOlNEN

Lahdenranta 1:9 6 Joensuu Jarkko
3 030
Tavastlahti
1:41
Jarvenpaa Eelis ja Leena
Haukiranta
1.112
Makela Arto ja Kirsi-Marja
703
Hameenlahti
1:176
Kiikoisten kunta
Keskikiikoinen
2:130
Keskikiikoinen Petri ja Heli
1 224
2:132
Erkintalo
Aameja Eila lltasen oik.om.
636
Ylikiikoinen
2:120
Alakiikoinen llkka
296

LEIKKU
Muraja
Venekoski
Jokiniitty ll
Jokiniitty
Haudanniemi
Koskenalusta
Koskenalusta
Salkkikari
Koskela
Kallioranta
Ruohola

Yhteinen alue
Yhteinen alue
Yhteinen alue

1 :12
1:22
1:23
2:42
2:59
3:32
3:35
4:19
4:23
5:14
7:0
876:1
876:2
876:3

Arto Makela ym.
Visanen Heikki
lltanen Aarto
lltanen Aarto
Haudanmaki Matti
Niemensivu Esko
Koskela Onni
Koskela Pekka
Koskela Onni
Maja Taisto
Hopearuoho Pirkko

2:35
4:8

Viitala Timo ja Ritva
Seppa Ritva
Viitala Timo ja Ritva
Rossi Vilma
Rantala Jouko
Koivuniemi Esko ym.
Helminen Olavi
'
Maja-Lahdekorpi Sirp 8
Sulin Toivo
Sivula Pentti ja Pirkko
Sivula Pentti ja Pirkko
Vuorinen Jorma

1 773
854
2 651
3 750
3 286
3
330
901
10
1 453
77

KIIKANOJA
Kolussaari

Jokiniitty
Viitala
Kolumetsa
Rantala
Jarvela
Jokiranta
Hieta
Souko

Kotilahti
Kotiniemi
Taati
Yhteinen alue
Yhteinen alue

6:31
6:47
6:48

7:24
7:27
7:29
7:49
7:53
7:62
8:3

876:1
876:2

17
1 14
1 352
30
760
461
64
807
266
24
356

NIEMENMAA
Nutoniitty
Niemi
Niitynpera

1:1

Nieminen Tuomo ja Lea

1:54
2:21

Niemi Jukka ym.
Koivuniemi Kari ja Taina

TEUKKULA
Kolukoski

4:7

Seppa Ritva

407
1 440
2 748
474
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MESKALA
Maja
Rantaniitty
Kurula
Saunaniemen lis.
Pellonniemi ll
Mannikkﬁ ll

Lahdenpera Ill
Lisapellonniemi
Mannikka ll
Lepist6 l I
Kl IMAJARVI
Mannikka Ill 2:43
Rautu
Kotiranta
Yhteinen alue

1:14
1:17
1:22
4:27
5:0
6:0
7:2
7:3
8:4
9:0

Maja Taisto
7
Tuominen Vilho ja Taimi
4 538
Lassy Leo ja Tuominen Vilho
50
Lassy Leo ja Sylvi
17
Jalonen Jorma
8416

Ahvonen Aarre

Hassi Aune ym.
Jalonen Jorma ja Arja

Alakruuvi Perttija Sirkka
Parssinen Pekka ja Paivi

Myllymaa Lasseja Marketta
6:10
Maja Taisto
6:27
Koskinen Antti

7659
108

24
1 396
10 885
1 641
198
47

876:1

3

KIIKOISTEN YHTEISET
Yhteinen alue
Yhteinen alue

1:0
3:1

1 117
30

Korvaukset on maksettava kuuden kuukauden kuluessa taman paat6ksen saatua lainvoiman. Maksettavaksi maaratylle korvaukselle on

suoritettava korkoa 6 prosenttia paataksen lainvoimalseksi tulemisesta erapaivaan saakka.
Erapaivasta lahtien kon/auksille on maksettava vuotuista viivastyskorkoa. Viivastyskoron maara on kulloinkin voimassa oleva valtionvarainministerién vahvistama viitekorko lisattyna seitsemalla prosenttiyksi-

k6lla.
Mikali korvauksen kohteena oleva kiinteista on saamisen tai toistuvan
raha- tai tavaratulon kantamisoikeuden panttina eika panttioikeuden
haltija suostu korvauksen tallettamatta jattamiseen ja korvaus on suurempi kuin 1 000 euroa, korvaus on paataksen saatua lainvoiman talletettava ulosotonhaltijan huostaan jaettavaksi siten kuin ulosmitatun
omaisuuden myyntihinnasta on saadetty.
2. Jaaranjoen alivesien nostaminen
Ymparistalupavirasto maaraa Lounais-Suomen ymparistakeskuksen
rakentamaan vuoden kuluessa taman paataksen lainvoimalseksi tulemisesta Jaaranjokeen seuraavat pohjapadot:
Pato

nro

Paaluvali

1
2
3

9.75 - 9.85
10.55-10.65
11.65-11.70

Padon
Joen pohjan
harjan
syvimman kohdan
taso (N43+m) taso (N43+m)
51,50
52,00
53,33

50,61
51,16
52,84

Pohjapadon
suurin korkeus
(m)
0,89
0,84
0,49

32
4

1 1 .25-1 1 .30

56,43

'
56,08 '

0,35

Lisaksi Yli-Erkkilan tilan rantasaunan kohdalle paalulle 10+40 on rakennettava pohjakohouma, jonka harjakorkeus on N43 + 51 ,80 m.
Ymparistalupavirasto myantaa Lounais-Suomen ymparistakeskukselle
pysyvan kayttaoikeuden pohjapatojen rakentamista varten tarvittaviin
Kiikoisten kunnassa sijaitseviin toisille kuuluviin alueisiin seuraavasti:

Pato
nro
1

Maa-alueet

Vesialue

Yli-Erkkila RN:o 1:24, Jaara
Yht. alue RN:o 878:1, Jaara

Jaaran kylan yhteinen

2

Jaakola RN:o 3:12, Jaara
Haapajoki RN:o 1:54, Haapaniemi

Jaaran kylan yhteinen
Haapaniemen kylan yhteinen

3

Leppanen l I RN:o 5:34, Jaara
Koski RN:o 1:5, Kiimajan/i

Jaaran kylan yhteinen
Kiimajarven kylan yhteinen

4

Yli-Jaara RN:o 9:137, Jaara
Ranta RN:o 2:96, Jaara

Jaaran kylan yhteinen

Pohjapatojen osalta on noudatettava vesilain saannbksia ja seuraavla
maarayksia.
Maaraykset

1) Pohjapadot on rakennettava siten ja sellaisena aikana, etta rakentamisesta aiheutuu mahdollisimman vahan haittaa vesistélle tai sen

kayt6lle.
2) Pohjapadot on pidettava suunnitelman mukaisessa kunnossa.
3) Hakija on vastuussa pohjapadoista aiheutuvasta vahingosta, haitasta ja muusta edunmenetyksesta.
Ty6n suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva vahinko ja haitta on viivytyksetta korvattava asianomaiselle oikeudenomistajalle.
4) Ty6n aloittamisesta on etukateen hyvissa ajoin ilmoitettava Kiikoisten kunnan ymparisténsuojeluviranomaiselle ja asianomaisille maanomistajille.
5) Pohjapatojen valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti Lansi-Suomen ymparistélupavirastolle ja Kiikoisten kunnan ymparist6nsuojeluviranomaiselle.
Perustelut
1. Kiikoisjarven ja Mouhijan/en padotus- ja juoksutussaannan
muuttaminen
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Kiikois- ja Mouhijarven alivesien ja kesaajan vedenkorkeuksien nostaminen Iisaa jarvien vesitilavuutta ja parantaa jarvien veden laatua,

kalaston elinoloja ja virkistyskayttﬁmahdollisuuksia. Saannastelyn
muutoksen hyadyksi on suunnitelmassa arvioitu pelkastaan Kiikoisjarvella noin 976 000 euroa. Saannastelyn muutoksesta Kiikoisjan/en
rantamaille aiheutuva haitta on paaomitettuna yhteensa noin 41 000
euroa. Vaikka suunnitelmassa esitettya hyadyn arviota on pidettava
ylimitoitettuna, on Kiikois- ja Mouhijarven padotus- ja juoksutussaan-

nbn muuttamisesta aiheutuva hy6ty erityisesti yleiselta kannalta katsottuna siita johtuvaan vahinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava. Muutetun padotus- ja juoksutussaannan
mukainen saannastely vastaa myas vesiylioikeuden paataksessa nro
77/1997 edellytettya yleisen edun vaatimusta.
Nyt on kysymyksessa lainvoimaisen lupapaataksen muuttaminen.
Padotus- ja juoksutussaannan muuttamisen vaikutuksia tarkasteltaessa on lahtakohtana pidettava voimassa olevan Iuvan mukaisen saannastelyn mukaisia vedenkorkeuksia. Lounais-Suomen ymparist6kes-

kus on luvanhaltijana ja padotus- ja juoksutussaannan muuttamisen
hakijana vastuussa saanntistelyn muuttamisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista ja haitoista. Voimassa olevan Iuvan lupaehdolla 21)
ja silla, etta jarvea on vuoteen 1985 saanniistelty suunnilleen hakemuksessa ehdotetulla tavalla, ei ole merkitysta harkittaessa, aiheutuu-

ko saannbstelyn muutoksesta korvattavaa vahinkoa tai haittaa.
Padotus- ja juoksutussaannan muuttamisesta aiheutuu Kiikoisjarven
rantojen pelto- ja metsaalueilla haitallista vettymista, josta maarataan
hakemuksesta poiketen maksettavaksi kertakaikkiset korvaukset. Ymparistalupavirasto hyvaksyy hakemussuunnitelman liitteena olevan
vahingonarvion. Tilojen vahinkoalaksi on katsottu pellon osalta korkeuden N43 + 60,25 m alapuolinen alue. Rantapeltojen osalta vuotuiskon/aukset on muutettu kertakaikkisiksi kertomalla korvaussummat
luvulla 20.
2 Jaaranjoen alivesien nostaminen
Jaaranjokeen rakennettavien pohjapatojen tarkoituksena on vahentaa
Iuvan vastaisesti toteutetun perkauksen aiheuttamia haittoja. Jaaranjoen alivesien nostaminen pohjapatojen avulla parantaa vesistan virkistyskayttamahdollisuuksia ja maisemaa. Pohjapatojen rakentamista
voidaan pitaa yleisen tarpeen vaatimana. Patojen rakentamisesta ei
aiheudu kenellekaan kon/attavaa vahinkoa tai haittaa. Ottaen huomioon, etta kyseessa on Iuvan mukaisen tilanteen palauttaminen, pohjapatojen ylapuolella tapahtuva vahainen maa-alueen muuttuminen vesialueeksi ja paalulle 10+40 rakennettava pohjakohouma eivat edellyta kayttboikeutta. Patojen rakentamisesta rantakiinteistaille ja vesialueen omistajille koituva hyiity on suurempi kuin vahaiseen alueeseen
kohdistuvan kayttaoikeuden myantamisesta aiheutuva vahinko ja haitta.

'
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Lainkohdat

Vesilain 2 luvun 6 §:n 2 momentti ja 8 §, 7 Iuvun 3 _§, 8 Iuvun 6 §, 11
Iuvun 3, 14 ja 14 a § seka ymparistansuojelulainsaadannan voimaanpanosta annetun lain (113/2000) 12 §.

Lausunto muistutuksista ja vaatimuksista
Ymparistalupavirasto hylkaa 1) Pirkanmaan ymparistakeskuksen vaatimuksen Mouhijarven minimijuoksutuksen lisaamisesta haetusta poiketen vuosien1999 ja 2001 kuivien ajanjaksojen aikana Kiikoisjarvesta
saatujen kokemusten perusteella. Kiikoisjarven juoksutus oli kesalla
2001 pitkahkaja aikoja luokkaa 0,3 ms/s. Kourajarven padon osalta
vahimmaisjuoksutusmaaran asettamista koskeva vaatimus otetaan
huomioon. Minimijuoksutukseksi maarataan vaatimuksesta poiketen

0,2 m ls.
Ymparistalupavirasto hylkaa 2) Hameen tyavoima-ja elinkeinokeskuksen Iupaehtojen tarkistamista koskevan vaatimuksen. Hakemuksessa
on kysymys saannastelyluvan muuttamisesta, ei sellaisesta uudesta
saannastelysta, jonka Iupaehdot voidaan vesilain 8 Iuvun 10 a §:n nojalla maarata tarkistettavaksi maaraajoin.
Ymparistalupavirasto hylkaa 4) Veikko Ruususen muistutuksen, koska tulvakorkeudet eivat pohjapadon rakentamisen johdosta kaytann6|lisesti katsoen nouse eika padon rakentamisesta siten aiheudu joen
tulvimista muistuttajan pelloille. Pato ei myaskaan, ottaen huomioon
padon etaisyyden muistuttajan pihapiirista, aiheuta meluhaittaa.
5) Kalen/o Huuhkan ja 36) Hannu Kivikkolan muistutusten osalta ymparistolupavirasto toteaa, etta vedenkorkeudet Koivuniemen- ja Kourajarvessa nousevat erittain vahan ja tulvakorkeudet eivat kaytann6ssa lainkaan. Saannastelyn muutoksesta ei siten aiheudu muistuttajien
peltojen vettymista tai muutakaan vahinkoa tai haittaa.
Ymparistalupavirasto hylkaa aiheettomana 6) Leikun kylan yhteisten
alueiden hoitokunnan ja 7) Kauko Marjasen ja J.J.Marjasen vaatimukset, jotka koskevat voimataloutta koskevien vaatimusten poistamista
Iupaehdoista. Maininta uitosta on poistettu Iupaehdoista. Jaaranjoen
padon hoito kuulu Iuvan haltijalle, joka voi luovuttaa padon hoidon esimerkiksi jarjestely-yhti6lle. Luvan haltija vastaa kuitenkin siita, etta
saannéstelya hoidetaan Iuvan mukaisesti.
Ymparistalupavirasto ottaa 10) Hillevi Valkaman muistutuksen huomioon. Alin pohjapato (nro 1) maarataan rakennettavaksi muistutuksessa ehdotettuun paikkaan noin 40 m suunnitelmassa esitetysta alavirtaan siten, etta sen harjakorkeudeksi tulee N43 +51,50 m.
11) Arto ja Kirsi-Marja Makelan muistutuksen johdosta ymparist6lupavirasto toteaa, etta saannbstelyn muutos aiheuttaa muistuttajan rantapeltojen ja -metsien vettymista, josta maarataan hakemuksesta poiketen maksettavaksi kertakaikkiset korvaukset. Hakija on vaainnut tilan
Haukiranta rantapellon. Tilan osalta on korvaukset maaratty suunnitel-

massa esitettyjen perusteiden mukaisesti.
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12) Tuulikki Karvosen muistutuksen osalta ymparistalupavirasto viittaa
Pirkanmaan ymparistakeskuksen muistuttajalle antamaan ja

26.4.2000 ymparistalupavirastolle toimittamaan vastaukseen.

'

Ymparistalupavirasto hylkaa 13) Jorma Jalosen, 14) Pertti ja SirkkaLiisa Alakruuvin, 15) Kari ja Taina Koivuniemen, 16) Aarre Ahvosen,
17) Jarkko Joensuun, 18) Aune Hassin, 19) Kiikoisjarven jarjestelyyhti6n, 24) Sirpa Maja-Lahdekorven, 29) Esko Niemensivun, 30) llkka
Alakiikosen, 31) Antti Koskisen, 32) Lea ja Tuomo Niemisen, 33) Pekka Parssisen ja 34) Henna lltasen muistutuksissa esitetyt vaatimukset
hakemuksen hylkaamisesta paaasiaratkaisun perusteluissa esitetyin
perustein. Korvausvaatimusten osalta ymparistalupavirasto viittaa
edella paaasiaratkaisun perusteluissa lausuttuun ja hylkaa
vaatimukset vahinkoalojen suurentamisesta suunnitelmaan liitetyssa
vahingonan/iossa esitetysta. Muistutuksissa 13) ja 16) esitetyt pumppujen kunnostusta ja uusimista koskevat kon/ausvaatimukset
hylataan, koska vettymisvahingot maarataan taysimaaraisesti
korvattaviksi. Hakija on syksylla 2001 suorittanut tarkistusvaaituksen
Leikun kylan tilan RN:o 1:12 peltoalueella. Tuloksissa ei havaittu eroja
hakemussuunnitelmassa esitettyihin vahinkovyéhykkeiden pintaaloihin verrattuna. Vaatimus vedenpinnan nostamisesta hyatya
saavien velvoittamisesta Iiittymaan jarjestely-yhtian osakkaaksi
hylataan lakiin perustumattomana. Jaaranjoen padon hoito kuulu
Iuvan haltijalle, joka voi luovuttaa padon hoidon esimerkiksi jarjestelyyhtitllle. Luvan haltija vastaa kuitenkin siita, etta saannastelya

hoidetaan Iuvan mukaisesti.
20) Maatalousyhtyma Pauli, Paavo ja Vuokko Jaakolan, 21) Jorma
Jarvenpaan ym. ja 22) Antti-Matti Kankaanhuhdan muistutusten
johdosta ymparistalupavirasto toteaa, etta Kiikoisjarven
varastotilavuus jonkin verran kasvaa hankkeen seurauksena ja
tulvavirtaamat taman johdosta hieman pienenevat. Korvaus- ja
perkausvaatimukset hylataan aiheettomina.
23) Jaaran Saha ja Mylly Oyzn ja 24) Sirpa Maja-Lahdekorven
muistutusten osalta ymparistalupavirasto toteaa, etta
ylivedenkorkeudet Jaaran padon ylapuolella eivat tule juurikaan muut-

tumaan ja

my6s juoksutukset pysyvat entisenlaisina, joten

rakennukselle ei aiheudu vahinkoa. Muilta osin ymparistalupavirasto
viittaa edella 13) Jorma Jalosen ym. muistutuksista lausuttuun.
25) Hannu Yli-Erkkilan ja 26) Kalevi Yli-Erkkilan muistutusten johdosta
ymparistalupavirasto toteaa, etta Yli-Erkkilan tilan rantasaunan kohdalle paalulle 10+40 rakennetaan pohjakohouma harjakorkeudeltaan"
N43 + 51 ,80' m. Hannu Yli-Erkkilan suullisen kasittelyn ja katselmuksen
pitamista koskevan vaatimuksen osalta ymparistalupavirasto toteaa,
etta asiassa on pidetty tarkastus, jonka yhteydessa muistuttajaa on

kuultu suullisesti. Muilta osin muistutukset hylataan perusteettomina.
Ymparistalupavirasto hylkaa aiheettomana 27) Timo ja Elvi
Koivuniemen vaatimukset padon hoidon automatisoinnista ja saannastelyn hoitamisesta siten, etta vedenkorkeus noudattaa
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mahdollisimman hyvin ylarajaa. Ylarajan ylitysmahdollisuutta koskeva

vaatimus hylataan lakiin perustumattomana.
28)

Einari

ja

Martta

Koskisen

muistutuksen

johdosta

ymparistalupavirasto toteaa, ettei Jaaranjoen rantaan asetetuille
nopeusrajoitusmerkeille aiheudu haittaa, koska ylivedenkorkeudet

eivat juurikaan nouse.
35) Petri ja Jaana Honkasen muistutuksen johdosta hakija on
lausunut, etta vesimaarat pyritaan pitamaan eri uomissa ennallaan.
Muistutus on enemmalti aiheeton.

OIKEUDENKAYNTIKULUT

Ymparisttilupavirasto hylkaa 25) Hannu Yli-Erkkilan
oikeudenkayntikulujen kon/aamista koskevan vaatimuksen.
Perustelut

Vesilain 16 Iuvun 27 §:n mukaisen paasaannon mukaan asianosaiset
vastaavat omista kuluistaan ymparistalupavirastossa. Yli-Erkkilan ei
ole ollut tarpeen ryhtya erityisiin toimenpiteisiin osoittaakseen, etta
hanelle aiheutuu yrityksesta vahinkoa tai haittaa. Kulujen
korvaamiseen ei muutoinkaan ole kyseisessa lainkohdassa

tarkoitettuja syita.
Lainkohta

Vesilain 16 Iuvun 27 §

Kasittelymaksu

134,56 euroa (Ymparistaministerian paatos ymparistalupaviraston
maksullisista suoritteista 23.2.2000/244.)

"2
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MUUTOKSENHAKU

Paatakseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta
valittamalla.
Valitusaika paattyy 22.4.2002.
Valitusosoitus on liitteena.

ElEENAs_S IMPANEN
eena lmpanen

HE1KI_{I PE_NTTINEN
Heikki Penttlnen

JUKKA LEINONEN
Jukka Lemonen

Paataksen tekemiseen ovat osallistuneet ymparistaneuvokset Leena

Simpanen, Jukka Leinonen ja Heikki Penttinen. Asian on esitellyt
Jukka Leinonen.
JJ/pv

VALITUSOSOITUS

LIITE

MAARAAIKA JA VALITUSMEN ETTELY

Maaraaika valituksen tekemiseen on kuusikymmenta (60) paivaa taman paataksen
antamispaivasta sita maaraaikaan lukematta. Jos maaraajan viimeinen paiva on
pyhapaiva, lauantai, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva, jouluaatto tai juhannusaatto,
valitusaika jatkuu viela seuraavana arkipaivana.
Asianosaisen on puhevallan menettamisen uhalla toimitettava valituskirjelma
viimeistaan valitusajan paattymispaivana ennen virka-ajan (klo 8.00 - 16.15) paat-

tymista LANSI-SUOMEN YMPARISTOLUPAVIRASTON kirjaamoon:
postiosoite
kayntiosoite
puhelin
fax
sahképosti

PL 115, 00231 HELSINKI
Panimokatu 1, 00580 HELSINKI
(09) 173 461
(09) 726 0233
kirjaamo.lsy@vyh.ﬁ

Valituskirjelman voi toimittaa kirjaamoon henkilakohtaisesti, asiamiesta kayttaen,
lahetin valityksella tai postitse. Valituksen lahettaminen lahetin valityksella tai
postitse tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla.
_

VALITUSKIRJELMAN s|sA|.'r6 JA LllTl'EET
Valituskirjelmassa, joka osoitetaan VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE,
on ilmoitettava
1) ymparistalupaviraston paatas, johon haetaan muutosta
2) milta kohdin paatiikseen haetaan muutosta ja mita
muutoksia siihen vaaditaan tehtavaksi seka
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmassa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos valituksen Iaatijana on joku muu henki|6, valituskirjelmassa on ilmoitettava my6s taman nimi ja
kotikunta.
4
Valituskirjelmassa on lisaksi ilmoitettava postiosoiteja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos nama tiedot muuttuvat, siita
on ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudellez PL 204, 65101 VAASA.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma.
Valituskirjelmaan on liitettava asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niita ole
esitetty aikaisemmin. Valituskirjelma ja sen Iiitteet on annettava KAKSIN

KAPPALEIN.
Asiamiehen on liitettava valituskirjelmaan valtakirja. Maarays ei koske asianajajaa
eika yleista oikeusavustajaa.
OIKEUDENKAYNTIMAKSU

Valittajalta peritaan asian kasittelysta Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkayntimaksua 65 euroa.

