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[,iilretärnme clheiscna 'l'aimen Oy:n JoLrtsan kalanviljclylaitoksen 24.1).2010 tehclyn viftaa-
rnamittaukscn raponin.

Itä-Suotncn yrnpäristrilupaviraston pZiätöksessä edellytetliin. että Iuvan saajan on selvitettävä
laitoksella käytettävän virtaarnamittauksen luotettavuus ja tarkkuus. Selvitys tuli tehdä kol-
men kuul<attden kuluessa päätöl<sen lainvoimaisel<si tulernisesta. Selvityksen pelusteella ym-
päristökeskus voi tarvittaessa edellyttää muutoksia vidaamamittaukscn jär.jestärnisessä riittä-
vän rnittaustarkkuuden saavuttamiseksi.

V. 2008 tehdyistä vifiaamamittauksista laadittiin laporlti (Veijola 2008). Keski-suornen ym-
päristökeskus teki Joutsan laitokselle rnääräaikaistarkastul<sen 6.10.2010.'l'arkastuspöytäkir-
jassa yrnpäristökeskus edellytti, että virtaarnarnittaus tehdään vielä uudelleen, koska sen mu-
kaan laitoksen viftaamaa ei ollut em. rapofiissa sclvitetty riittävän lLrotettavasti.
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1. Johdanto

Itä-Suomen ympäristÖlupavirasto antoi 1.122004 päivätyssä päätöksessään
10610411(Dnro ISY-2004-Y-55) ympäristöluvan Taimen oy:n.toutsän Myllykosken
kalankasvatuslaitokselle.

Taimen oy valitti päätöksestä Vaasan hovioikeuteen, joka antoiasiasta päätöksen
20'8'2006'.Taimen Oy valittiem. päätöksestä korkeimpaan rraltinio-åixeuteen,lot<a
hylkäsi valituksen 10.3.200g annetussa päätöksessään.

Laitoksella on kahdeksan allasta. Vesi altaisiin 1-z johdetaan Viheristä putken jajakokanavan kautta. Altaaseen 8 vesijohdetaan tvtyttykostesta kanavan kautta.

Itä-suomen vesioikeus on myöntänyt päåtöksellå 16llt71 (1g.2.1971)kalankasva-
tuslaitokselle oikeuden johtaa käyttöönsä vettä Viheristä enintään 0.s m3/s vuosi-
keskiarvona laskettuna ja johtaa käytetty vesi Joutsansalmeen.

Vesioikeuden päätoksellä21Nm177 (17.2.1977) laitokselle sallittiin vedenottomää-
rä 0.75 m3/s vuosikeskiarvona (Viheiista putken ja jakokanavan kautta vuosikes-
kiarvona enintään 0'5 m3/s; Myliykoskesta kanavan kautta vuosikeskiarvona enin-tään 0.2b m3/s).

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä edellytettiin, että luvan saajan onselvitettävä la.itoksella käytettåvän virtaamamittauksån luotettavuus ja tarkkuus.
Selvitys tulitehdä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksitulemi-
sesta' Selvityksen perusteella ympäristökeskus voitarvittaer." 

"Juttyttäå 
muutok-

sia virtaamamittauksen järjestämisessä riittävän mittaustar[<u-uoånlaavuttamisek-
si.

V. 2008 tehdyistä virtaamamittauksista laadittiin raportti (Veijola 200g). Keski-
^Suo-men 

ympäristökeskus teki Joutsan laitokselle määräaikaistarkastuksen
6'10'2010. Tarkastuspöytäkirjassa ympäristökeskus edellytti, että virtaamamittaus
tehdään vielä uudelleen, koska sen mukaan laitoksen virtåamaa eiollut em. rapor-
tissa selvitetty riittävän luotettavasti.

Nyt esitettävässä raportissa on kuvattu 24.g.20 1 0 tehdyn vi rtaa mam ittau skerran tu-lokset.

2. Yirtaam ien mittaus laitoksel la

Joutsan kalankasvatuslaitos ottaa käyttövetensä Viherinjärvestä ja Myllykoskesta.
Laitoksen altaat ja vesitysjärjestely on esitetty kuvassa 1.

Laitoksella käytetty vesijohdetaan Angesselän Myllylahteen. Laitokselle tulevanja lähtevän veden mittaus tehdään seuraavasti:

Tulo I

Viherinjärven pinnankorkeuden perusteella. Virtaama lasketaan Keski-
Suomen vesi- ja ympäristöpiirin laatiman purkautumistayran ruriiå irru, zl.



Tulo ll
Lasketaan lähtevän virtaaman ja Tulo l:n virtaamien erotuksena'

Lähtevå

Keski-suomen vesipiiri on laatinut Joutsan kalanviljelylaitoksen poistokana-

van yl isyöksypaoon pu rkautu m iskäy rän 4 -7 .1 985 tehdyn m ittauksen perus-

teella (kuva e.; tarviitaessa patoa voidaan korottaa tulva-aikana, jotta mitta-

padolta purxarltuvalla vedellå olisi riittävä putouskorkeus. Tällöin asteikkolu-

kema" korjataan padon korotuksen verran'

Viherinjärvestä tuleva putki purkaa vetensä kaivoon, josta vesijohdetaan edelleen

kala-altaisiin it<uvat + - o). iuroputken pää on veden alla (kuva 6)' Putken virtaa-

maa eivoimitata siivikolla virtauksen pyörteisyyden vuoksi. Keski-suomen vesipiiri

on mitannut aixoinaan putken virtaaman väriaineen avulla. Viheristä tulevan putken

virtaama riippuu viherin veden korkeudesta (riippuvuudelle on laadittu käyrå, kuva

2).

Myllykoskesta johdetaan vettä halkaisijaltaan 600 mm putken kautta altaaseen 8'

Laitokselta poistuva vesi johdetaan poistokanavaan ja edelleen ylisyöksypadon

kautta Myllykoske"n. Ytityot sypato on kaksiosainen (kuvat 7 ja 8, kuvat vuodelta

2008).

Ylisyöksypato on korjattu v.2010'

Virtaamamittauksen I uotettavuud en arviointi

Laitoksella käytettävän virtaamamittauksen luotettavuuden arvioimiseksi mitattiin

poistokanavan ylisyoksypaOon virtaa.maa siivikkomittauksena ja verrata saatua vir-

i;;;trrr.uuiuniiilåvtatta vedenkorkeudesta ja purkautumiskävrästä saatuun

viftaamaan.

Poistokanava n ylisyÖksypadon virtaam aa m itattiin si ivikkom ittau ksena 24'9 "2009'

poistokanavan veden korkeuden oli 50 cm ja lähtevä vesimäärä oli purkautumis-

käyrästä mukaan 601 l/s.

veden virtausnopeutta ylisyöksypadolla mitattiin virtaussiivikolla (schildknecht Mi-

niAir 2).

siivikolla tehtävä virtaamamiftaus ylisyksypadolta vaatii hyvin tarkkaa $öskentelyä'

Vedenkorkeuden mittaus ja virtausnopåuden mittaus on tehtävä juuri samasta

kohdasta patolankun paaftå, koska vesipinta kaartuu voimakkaastipadon kohdalla'

Kolme senttiä leveän viivoittimen etureunassa veden korkeus oli 15'5 cm ja taka-

reunalla 14.8 cm. Våsityuyys viivoittimen keskikohdassa oli 15'2 cm' Vesisyvyys

oli sama kummankin padon koko matkalla'
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Virtausnopeutta mitattiin mittapadolla 20 cm välein, mittaus tehtiin vesisyvyyden
puolivälistä, jossa virtausnopeuden on todettu olevan edustava (Veijola åOb'al.

Ylisyöksypadon virtaamaksi 24.9.2A10 tehdyssä siivikkomittauksessa saatiin 614
l/s (taulukko 1), mikä on vain 2 % suurempi virtaama kuin purkautumiskäyrästä ar-
vioitu virtaama 601 l/s.

Taulukko 1.
Taimen oy:n Joutsan kalankasvatustaitoksen virtaamamittaus
poistokanavan ylisyöksypadolla 24.09,201 O

Virtaaman siivikkomiftaus

Vasen
2.015
0.152

Siivikoitu virtaus

Pato
Oikea
2.005
0152

Mittaukset 20 cm
välein padon

leveyssuunnassa

0.99
0.99
1.01
0.98
1.00
1.00
1.00
0.97
0.98
0.99
1.02

1.03
1.02
1.03
0.94
1.02
1.06
1.03
1.02
1.06
1.02

keskinopeus m/s

Virtaama m3/s

Yhteensä m3/s

0.994

0.302

1.023

0.312

0.614

50 cm
0cm

50.0 cm
0.601 m3/s

Tulva-lankku
Korjattu asteikkolukema
Virtaama purkautumiskävrästä laskettuna

Virtaaman arviointi purkautumis
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Johtopäätökset

poistokanavan ylisyÖksypadon virtaaman siivikkomittauksessa on useita mittaus-

tarkku uteen vaikuttavia tekijöitä'

Mittau ksen virhelähteitä:

* Vesipatjan paksuuden mittaus padolla
'-våsipinta 

kaartuu selvåsti lankun päällä

-vesimasiån paksuuden mittaaminen teknisesti vaikeaa (patolankku

selvästi alempana kuin padon ylittävä silta

-virtaamåmittäus ja vesimassan paksuus on mitattava tarkasti samas-

ta lrohdasta

* Virtaamamittaus kohdan suhteellinen syvyys

-m itta u s olisi tehtåvä useasta syvyydåstå tai iu uri vesipatjan p uol ivälis-

tä

* Virtausnopeus mittapisteesså vaihtelee hetkellisesti, siksi virtausnopeus on

mitattava keskinopeusmittauksena (esim, 10 s iakson keskiarvo)

16,g.2008 tehdyssä virtausmittauksessa siivikolla saatu virtaama ja ylisyÖksypadon

puri"utu*iskåyrästä saatu vifiaama poikkesivat ioisistaan 10 %"

24.g.z}1CItehdyssä virtausmittauksessa siivikolla saatu virtaama ja ylisyöksypadon

puilr*turiskäyrästä saatu virtaama poikkesivat toisistaan 2 %' Ylisyöksypato on

korjattu v, 2010'

Syyskuun tutkimuske rran 24.9.2010 tulosten perusteella ylisyoksypadon purkau-

lu,i ilrravrasta s aaiavia vi rtaamia void a a n käyttä ä lai toksen vi rtaami na ku ormitus-

tarkkailussa.
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Kirjallisuus:

Veijola, H.2008: Taimen Oy:n Joutsan kalankasvatuslaitoksen virtaamamittaus
yynng 2008. - Jyväskylän yliopisto, ympäristontutkimuskeskus. Tutkimusraportti
1781 2008. 7 s. ja liitteet.
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'3Kuva 1. Taimen Oy:n Joutsan kalankasvatuslaitoksen altaat ja vesitys



Taimen oy:n Joutsan kalanvilJerylaitoksen poistokanavan
ylisyöksypadon purkautumiskäyrä 4,7 .L985 tehdyn mittauksen
perusteella.
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Kuva 4. Viheristä tuleva vesi purkautuu betonikaivoon

Kuva 5. Betonikaivosta vesi iohdetaan kanavaan,



r

Kuva 6. Kanavasta Viherin vettä johdetaan altaisiin 1-7.
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Kuva7. Laitoksen poistokanavan ylisyoksypato ja etualalla veden korkeuden
mittapaalu.
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Ku va 8. Po i sto k a n ava n ved e n ko rk e u d e n m itta-a ste i kko


