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1. Esipuhe 

Kyrönjoen vesistörakenteet kartoitettiin vuonna 2020. Kartoituksen teki Etelä-Pohjanmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen harjoittelija Ella Oksa. Työtä ohjasivat vesienhoitoryhmän 

ryhmäpäällikkö Jyrki Latvala ja vesitalousasiantuntija Mika Tolonen. Karttoja ovat piirtäneet ve-

sienhoidonasiantuntija Hanna Välimaa ja harjoittelija Ella Oksa. Tekstiä ovat täydentäneet vesis-

töyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio ja ylitarkastaja Hannele Kekäläinen. Kyrönjokirahasto on 

osallistunut kartoituksen ja sen pohjalta tehdyn raportin rahoitukseen.  

 

2. Aineisto ja menetelmät  

Vanhojen vesistörakenteiden tilaa selvitetään vesienhoidon suunnittelua, vesitalous- ja kalata-

lousedun valvontaa ja vaelluskalojen elinkierron elvyttämistä varten koko Suomessa. Tavoitteena 

on, että viranomaisilla ja muilla alueen toimijoilla on käytössään kattava tieto yhtenäisin menetel-

min kartoitetuista padoista. Vuonna 2020 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella kartoitettiin 

Kyrönjoen pääuoma ja sen sivuhaaroja. Tarkastellut patorakenteet olivat yksityisomisteisia mylly-

jen, sahojen ja voimalaitosten toimintaan liittyviä vesistöpatoja sekä valtion omistamia pohjapa-

toja ja säännöstelypatoja. Tiedossa olevat esteettömät pohjapadot jätettiin kartoittamatta.   

Kesällä 2020 selvittelyn kohteena oli yhteensä 82 kohdetta, joista kahdeksaan kohteeseen on to-

teutettu kalatie tai kalataloudellinen kunnostus. Lisäksi seitsemään kohteeseen on suunnitteilla 

kalatie tai kalataloudellinen kunnostus. Kesällä 2020 kartoitettiin 61 kohdetta, joissa ei ollut kala-

tietä tai kalataloudellista kunnostusta suunnitteilla tai toteutettuna. Kuutta kohdetta ei ehditty 

kartoittaa. 

 
Kyrönjoen alueelle on toteutettu ja on tällä hetkellä suunnitteilla useampaan kohteeseen kalata-
loudellisia kunnostuksia. Seuraaviin Kyrönjoen pääuomassa sijaitseviin kohteisiin kalataloudelli-
nen kunnostus on jo toteutettu:  
 
• Perkiönkosken pato: Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toteuttama kala-
taloudellinen kunnostus/kalatie (kuvassa 2 kohde 11)  
• Hiirikosken voimalaitospato: Voimalaitosyhtiön toteuttama kalatie (kuvassa 2 kohde 12)  
• Komsilankosken eli Lammaskosken pato: Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuk-
sen toteuttama kunnostus (kuvassa 2 kohde 13)  
• Reinilänkosken eli Pappilankosken pato: Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuk-
sen toteuttama kunnostus (kuvassa 2 kohde 18)  
• Köykänkosken eli Pelmaan mylly: Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen to-
teuttama kunnostus (kuvassa 2 kohde 14)  
• Malkakosken keinokoski: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteuttanut kohteen huomioiden ka-
lojen kulkumahdollisuuden (kuvassa 2 kohde 15)  
• Koskenkorvanpato eli Pukarankoski: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteuttama kalatie (ku-
vassa 2 kohde 17)  
• Sahalammen pato: Seinäjoen kaupungin toteuttama kalatie (kuvassa 2 kohde 16) 
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Kunnostussuunnitelma on tekeillä seuraaviin kohteisiin:    

• Hypäjänkosken pato (Kyrönjoen pääuoma): Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kukset edistävät kohteen suunnittelua (kuvassa 2 kohde 1)  
• Peltokosken pato (Kyrönjoen pääuoma): Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuk-
set edistävät kalatien suunnittelua (kuvassa 2 kohde 2)  
• Sahakosken pato: Kauhajoen Koskipadot Oy suunnittelevat kohteen toteutusta (kuvassa 2 
kohde 10)  
• Hallilankosken pato eli Björkenheimintien sillan yläpuolinen pato (Seinäjoki): Seinäjoen kau-
punki toteuttaa kunnostuksen lähivuosina (kuvassa 2 kohde 6)  
• Kruutikosken pato (Seinäjoki) Seinäjoen kaupunki toteuttaa kunnostuksen lähivuosina (ku-
vassa 2 kohde 7)  
• Vuorikoski ja pohjapato (Seinäjoki): Seinäjoen kaupunki toteuttaa kunnostuksen lähivuo-
sina (kuvassa 2 kohde 8)  
• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kunnostaa Kyrönjoen yläosan vesistötyöhön liittyvänä kom-
pensaationa Kakkurinkosken (kuvassa 2 kohde 9), kun hanke saa vesilain mukaisen luvan. Lupa-
hakemus on aluehallintoviraston käsittelyssä. 

 

 

Kyrönjoen vesistöalueella jäi kartoittamatta kuusi tiedossa ollutta kohdetta yhteystietojen puut-

teellisuuden, henkilöiden tavoittamattomuuden ja kohteiden haasteellisen saavutettavuuden 

vuoksi. Nämä kohteet ovat: 

• Turjankosken pato Kauhajoessa,  

• Pitkäkosken pato Jalasjoessa,   

• Vallin alimmainen pato Hirvijoessa,  

• Mäntylänkoski Koskuejoessa,  

• Tuoresluoman myllypato,  

• Rengon säännöstelypadon patorakenteet Seinäjoessa   

 

Taulukko 1. Kyrönjoen tiedossa olevat padottavat vesistörakennekohteet. Taulukosta puuttuvat 

aiemmin esteettömiksi arvioidut pohjapadot. 

Toteutetut kalataloudelliset kunnostuskohteet   8 

Suunnitteilla olevat kalataloudelliset kunnostukset  7 

Kyrönjoen vuonna 2020 kartoitetut uudet kohteet   61 

Vuonna 2020 kartoittamatta jääneet kohteet  6 
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Kuva 1. Kyrönjoen v. 2020 tarkastellut padottavat vesistörakennekohteet. 
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Kuva 2. Toteutetut (vihreät ympyrät) tai suunnitteilla (keltaiset ympyrät) olevat kalataloudelliset 
kunnostuskohteet Kyrönjoella. Suunnitellut kohteet: 1 Hypäjänkoski, 2 Peltokoski, 3 Hallilankoski, 
4 Kruutikoski, 5 Vuorikoski, 6 Kakkurinkoski ja 7 Sahakoski. Toteutetut kohteet: 8 Perkiönkoski, 9 
Hiirikoski, 10 Komsilankoski, 11 Reinilänkoski, 12 Köykänkoski, 13 Malkakoski, 14 Sahanlampi ja 
15 Pukarankoski. 
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Maastokatselmus pyrittiin toteuttamaan vähäisen virtaaman aikaan. Kartoitukset suoritettiin 

9.6.-26.8.2020 välisenä aikana ja maastossa kohteita käytiin läpi yhteensä 65 kpl, joista ns. uusia 

kohteita on 61. Maastokartoituksessa arvioitiin padon vaellusesteellisyys, tarkistettiin patojen ja 

siihen liittyvien rakenteiden sijaintitiedot, valokuvattiin rakenteet, arvioitiin rakenteiden kunto, 

tila ja vaarallisuus. Kesän vähäisten sateiden vuoksi kohteet olivat kuvattavissa hyvin. Kohteet ku-

vattiin rannoilta ja padotuskynnyksen ala- ja yläpuolisen vedentason ero mitattiin aina mahdolli-

suuksien mukaan mittatikulla tai silmämääräisesti. Kalojen vaellusesteellisyyttä arvioitiin taime-

nen kannalta, mutta myös nahkiaisen vaellusmahdollisuutta sen luontaisella lisääntymisalueella 

pyrittiin selvittämään. Lisäksi arvioitiin kalojen mahdollisuutta ottaa vauhtia ylittääkseen padon 

aiheuttaman kynnyksen alivirtaamatilanteessa. Kerätyt tiedot tallennettiin Suomen ympäristökes-

kuksen ylläpitämään vesistörakenteiden tietojärjestelmään (VESTY). 

Patojen esteellisyysluokitus jakautui totaalisiin, merkittäviin, kulkua haittaaviin ja esteettömiin 

kohteisiin. Totaalisella esteellä tarkoitettiin ylävirtaan ohipääsemätöntä estettä.  Osittaiset esteet 

jaettiin merkittäviin ja kulkua haittaaviin. Merkittävät esteet ovat ehdottomia esteitä suurimmalle 

osalle kalalajeista suurimman osan ajasta tai niillä on merkittävä vaikutus vaelluskalakantoihin tai 

kantojen palauttamiselle. Kulkua haittaavat esteet ovat merkittäviä esteitä vähäisempiä. Ne estä-

vät mahdollisesti kalan kulun kokonaan vain lyhyiksi ajoiksi tai rajoittavat vain joidenkin lajien kul-

kua. 

Esteellisyyttä arvioitiin tarkemmin seuraavalla jaolla: hidaste, este vähäisellä virtaamalla, estää 

alasvaelluksen, estää nahkiaisen ylösvaelluksen. Lisäksi kuvailtiin ylös- ja alasvaellusreittiä padon 

ohi. Maastossa yritettiin mahdollisuuksien mukaan tehdä toimenpide-ehdotus vaihtoehdoilla: ny-

kytila, padon alapuolinen kiveäminen, pohjapato, ohitusuoma, kalatie, alasvaellusväylä tai purku.  

Rakenteen kuntoluokitus jakautui hyvään, tyydyttävään, välttävään, huonoon sekä raunioitunee-

seen tai hävinneeseen rakenteeseen. Rakenteen tilaluokitus jakautui seuraaviin luokkiin: käy-

tössä, ei käytössä, purettu, suunnitteilla, rakenteilla ja ei toteutettu. Pato on käytössä silloin, kun 

se padottaa tai sillä säännöstellään vettä. Kun padotusta on, mutta se ei ole samalla tasolla kuin 

padon mahdollistaneen toiminnan oltua käynnissä, padon tulkittiin olevan tilassa ”ei käytössä”. 

Tällainen tilanne oli silloin, kun padon settilankut oli poistettu tai patoa oli hieman purettu tai se 

oli purkautunut. Puretuksi pato luokitellaan, kun patorakenteet on keskeisiltä osin purettu. Lisäksi 

rakenteen valmistusmateriaalit sekä rakenteen vaarallisuus arvioitiin lomakkeessa.  

Vanhat vesiluvat tilattiin kansallisarkistosta padoille, joiden katsottiin olevan esteellisiä potenti-

aalisia kunnostuskohteita. Lisäksi tällaisten kohteiden omistajat haastateltiin. Rakennusten omis-

tajien yhteystiedot selvitettiin kiinteistötietojärjestelmästä ja omistajiin oltiin yhteydessä puheli-

mitse. Omistajilta tiedusteltiin vesirakenteiden käyttötarkoitusta ja tulevaisuuden suunnitelmia.  
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Kuva 3.   Kyrönjoen vesistöalueella kartoitetut patorakenteet vuonna 2020  
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3. Kyrönjoen patorakenteet 

Kyrönjoen varrella on runsaasti vanhoja myllyjä, sahoja ja voimalaitoksia, jotka on rakennettu 

1800-luvun lopulla ja 1900-luvulla. Rakennelmat ovat sekä yksityisten, valtion ja yhtiöiden omis-

tuksissa. Kyrönjoella tänä päivänä vesivoimaa hyödyntävät ainoastaan käytössä olevat voimalai-

tokset. Lisäksi Kyrönjoella on useita vesistön säännöstelyyn käytettäviä säännöstelypatoja.  

Tarkastelun kohteena olleet Kyrönjoen vesistöalueen padot on koottu taulukkoon 2, josta selviä-

vät  

• kohteen nimi tai nimet 

• vesistönosa 

• kunta, jossa kohde sijaitsee 

• lupapäätöstä koskeva tieto (tarkemmat tiedot VESTY-järjestelmässä)  

• tehty arvio padon esteellisyydestä   

• tehty arvio padon kunnosta 

• tehty arvio padon käytöstä eli siitä padottaako rakenne alkuperäisen verran ja säännöstel-

läänkö sillä 

• tehty arvio mahdollisen jatkotoimenpiteiden tarpeellisuudesta 

• jatkotarkasteluun valittu kohde 

 

Patorakenteiden kunto arvioitiin hyväksi 39 kohteella. Tyydyttävässä kunnossa rakenteet ovat vii-

dellä kohteella ja välttävässä tilassa kolmella. Huonokuntoisia rakenteita on kaksi ja raunioituneita 

tai hävinneitä yhteensä 16.  

 

Kuva 4. Kyrönjoen kartoitettujen patorakenteiden kunto suhteellisina osuuksina 

60 %

8 %
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3 %
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Patorakenteiden arvioitu kunto v. 2020 (n=65)

hyvä

tyydyttävä

välttävä

huono

raunio/hävinnyt



10 
 

Taulukko 2. Kyrönjoen kartoitetut patokohteet ja kartoittajan arvio kohteen kunnosta, tilasta, es-

teellisyydestä ja toimenpidetarpeista. *:llä merkitty kohde on jo kunnostettu tai sen kunnostus 

on suunnitteilla.  
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1

Voitilankosken pato 

(Voitbyfors)

(ID 8672) Kyrönjoki Mustasaari 1 1 1 1 1  

2

Båskforsin pato

(ID  8673) Kyrönjoki Mustasaari 1 1 1 1 1 X

3

Kolkkilankosken pato

(ID  8674) Kyrönjoki

Vaasa 

(Vähäkyrö) 1 1 1 1 1

4

Annalankosken pato

(ID  8675) Kyrönjoki

Vaasa 

(Vähäkyrö) 1 1 1 1 1

5

Hypäjänkosken pato

(ID 8678) Kyrönjoki Isokyrö 1 1 1 1 1 *

6

Pappilankosken pato

(ID  8679) Kyrönjoki Isokyrö 1 1 1 1 1 *

7

Kylänpäänkosken pato

(ID  8683) Kyrönjoki

Seinäjoki 

(Ylistaro) 1 1 1 1 1

8

Kirpunkosken pato 

(Peltokoski)

(ID  8682) Kyrönjoki

Seinäjoki 

(Ylistaro) 1 1 1 1 1 *

9

Kirkonkosken pato

(ID  8681) Kyrönjoki

Seinäjoki 

(Ylistaro) 1 1 1 1 1

10

Orismalankosken pato

(ID 113850) Orismalanjoki Isokyrö 1 1 1 1 1

11

Kotilammen alempi pato

(ID 7773) Orismalanjoki Isokyrö 1 1 1 1 1

12

Kotilammen tulvauoman 

ylisyöksykynnys

(ID  115183) Orismalanjoki Isokyrö 1 1 1 1 1

13

Kotilammen 

säännöstelypato

(ID 7772) Orismalanjoki Isokyrö 1 1 1 1 1

14

Kiikun säännöstelypato

(ID 7531) Seinäjoki Seinäjoki  1 1 1 1 1

15

Seinäjoen ohjauspato

(ID 7532) Seinäjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1

16

Myllymäenkosken pato

(ID  8695) Seinäjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1

17

Kyrkösjärven 

voimalaitospato

(ID 7743) Seinäjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1  

18

Törnävänsaaren alapään 

pohjapato

(ID  28104) Seinäjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1

19

Friskinkosken pato

(ID  8696) Seinäjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1

20

Rengonkosken alinen 

pato

(ID 8697) Seinäjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1

Arvioitu 

tila 2020

Arvioitu 

toimenpide-

tarve 2020



11 
 

 

Vesilupa Arvioitu kunto 2020 Vaelluseste

Nimi

(VESTY ID) Vesistö Kunta K
yl

lä

ei ei
 t

ie
d

o
ss

a

h
yv

ä

ty
yd

yt
tä

vä

vä
lt

tä
vä

h
u

o
n

o

ra
u

n
io

/h
äv

in
n

yt

K
äy

tö
ss

ä 

Ei
 k

äy
tö

ss
ä

P
u

re
tt

u

ei
 e

st
e

ku
lk

u
a 

h
ai

tt
aa

va

m
er

ki
tt

äv
ä 

es
te

to
ta

al
in

en
 e

st
e

Ei
 t

ar
ve

tt
a

M
ah

d
o

lli
n

en
 k

al
at

ie

M
ah

d
o

lli
n

en
 p

o
h

ja
p

at
o

M
ah

d
o

lli
n

en
 k

u
n

n
o

st
u

s

Ja
tk

o
ta

rk
as

te
lu

u
n

 

va
lit

tu
 k

o
h

d
e

H
u

o
m

.

21

Rengonkosken ylinen 

pato

(ID 8698) Seinäjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1

22

Koivistonkosken pato

(ID  8686)

Nenättömän-

luoma Kurikka 1 1 1 1 1

23

Jyllinkosken vanha 

pato

(ID  7755) Kauhajoki Kurikka 1 1 1  1 1 X

24

Harjakosken 

säännöstelypato

(ID 7731) Kauhajoki Kurikka 1 1 1 1 1 X

25

Kauhajoen 

täyttökanavan pato

(ID  28342) Kauhajoki Kurikka 1 1 1 1 1

26

Pitkämön säännöstely-

pato ja voimalaitos

(ID 7730) Jalasjoki Kurikka 1 1 1 1 1    

27

Jalasjoen 

säännöstelypato

(ID  7386) Jalasjoki Kurikka 1 1 1 1 1 X

28

Niileksen 

säännöstelypato

(ID 7754) Jalasjoki Kurikka 1 1 1 1 1   

29

Lohiluomankosken 

pato

(ID  8712) Kauhajoki Kurikka 1 1 1 1 1 X

30

Kärjenkosken 

säännöstelypato

(ID  7753) Seinäjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1

31

Ronnalankosken pato

(ID  8702) Kihniänjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1

32

Ronnalankosken 

kivipato

(ID 115182) Kihniänjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1

33

Punttulankosken pato

(ID 8713) Kauhajoki Kurikka 1 1 1 1 1

34

Kalajärven 

voimalaitospato

(ID  7729) Seinäjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1

35

Kossilan myllypato

(ID 8700) Seinäjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1

36

Sorvarinkosken pato

(ID 8714) Kauhajoki Kauhajoki 1 1 1 1 1

37

Luomankosken 

myllypato

(ID 28042) Seinäjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1

38

Kalajärven 

täyttökanavan sulkupato

(ID 73286) Seinäjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1

39

Seinäjoen 

säännöstelypato

(ID 923) Seinäjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1

40

Seinäjoen mittapato

(ID  82590) Seinäjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1

41

Hiirikosken myllypato

(ID 28000) Kihniänjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1

42

Taivalkosken pato

(ID 8707) Hirvijoki

Kurikka 

(Jalasjärvi) 1 1 1 1 1

43

Pietarinkosken pato

(ID  8717) Ikkelänjoki Kauhajoki 1 1 1 1 1

Arvioitu 

tila 2020

Arvioitu 

toimenpide-

tarve 2020



12 
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Pakkolankosken 

pohjapato

(ID  35955) Ikkelänjoki Kauhajoki 1 1 1 1  1

Mäntykosken pato

(ID 8706) Hirvijoki

Kurikka 

(Jalasjärvi) 1 1 1 1 1

Kalakosken myllypato

(ID 28016) Kihniänjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1

Knuuttilan myllypato

(ID  35422) Kauhajoki Kauhajoki 1 1 1 1 1

Vallin ylisen pato

(ID 8709) Hirvijoki

Kurikka 

(Jalasjärvi) 1 1 1 1 1 X

Jupakkakosken pato

(ID 8710) Hirvijoki

Kurikka 

(Jalasjärvi) 1 1 1 1 1 X

Sahakosken pato

(ID  8719) Kauhajoki Kauhajoki 1 1 1 1 1 *

Korkiakosken pato

(ID 920) Koskuenjoki

Kurikka 

(Jalasjärvi) 1 1 1 1 1 X

Ikkeläjärven pato

(ID  104352) Ikkelänjoki Kauhajoki 1 1 1  1 1 X

Kullahanvirran pato

(ID  8720) Päntäneenjoki Kauhajoki 1 1 1 1 1

Pitkäkosken pato

(ID  8689) Ilvesjoki

Kurikka 

(Jalasjärvi) 1 1 1 1 1

Kihniänjoen mittapato

(ID 82593) Kihniänjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1

Kihniänjoen 

säännöstelypato

(ID  8705) Kihniänjoki Seinäjoki 1 1 1 1 1

Rintamäenkosken 

pato

(ID 8692) Koskuenjoki

Kurikka 

(Jalasjärvi) 1 1 1 1 1 X

Ala-Keturin pohjapato

(ID 28679) Päntäneenjoki Kauhajoki 1 1 1 1 1

Seinäjärven 

patorakenteet

(ID  925) Sulkueenjoki Virrat 1 1 1 1 1 X

Myllykosken pato

(ID 8693) Mustaluoma

Kurikka 

(Jalasjärvi) 1 1 1 1 1

Jylisevänkosken pato

(ID  8690) Ilvesjoki

Kurikka 

(Jalasjärvi) 1 1 1 1 1 X

Liikapuron mittapato

(ID  81388) Liikapuro

Kurikka 

(Jalasjärvi) 1 1 1 1 1

Liikapuron tekojärven 

patorakenteet

(ID 7392) Liikapuro

Kurikka 

(Jalasjärvi) 1 1 1 1 1

Kovaskosken pato

(398) Mustaluoma

Kurikka 

(Jalasjärvi) 1 1 1 1 1   

Käyränkosken pato

(ID 673) Päntäneenjoki Kauhajoki 1 1 1 1 1  

53 1 11 39 5 3 2 16 46 13 6 32 7 3 23 32 25 5 3  

Arvioitu 

tila 2020

Arvioitu 

toimenpide-

tarve 2020
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Kaikkien kartoitettujen patokohteiden osalta eriasteisesti padottavia rakenteita on 45 ja ei-pa-

dottavia 14. Purettuja rakenteita on 6. 

 

 

Kuva 5. Käytössä olevien ja ei käytössä olevien sekä purettujen patorakenteiden suhteelliset osuu-

det kaikista kartoitetuista Kyrönjoen vesistörakennekohteista.  

Kyrönjoella on voimalaitoksia yhteensä 13, joista yhteensä seitsemän on käytössä. Myllyjä Kyrön-

joen varrella on yhteensä 31, joista yksi on käytössä, mutta vesivoimaa kohteessa ei enää käytetä. 

Sahoja oli kartoituksessa seitsemän, joista käytössä ei tällä hetkellä ole yhtäkään. Rakennuksia, 

joissa ovat toimineet sekä saha että mylly, oli yhteensä kolme. Näistä yksikään ei ole käytössä.  

  

Taulukko 3: Kyrönjoen kartoitetut voimalaitos- saha- ja myllykohteet (n= 54) jaoteltuna sen mu-

kaan, padottaako rakenne alkuperäisen verran ja säännöstelläänkö sillä. Taulukosta puuttuvat 

säännöstely- ja mittapadot. 

 

Rakenne Lukumäärä Käytössä Ei käytössä Purettu 

voimalaitos 13 7 4 2 

mylly 31 1 20 10 

saha 7 0 1 6 

saha/mylly 3 0 3 0 

yhteensä 54 8 28 18 

 

71 %

20 %

9 %

Kartoitettujen patorakenteiden arvioitu tila 2020 (n=65)

Käytössä

Ei käytössä

Purettu
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Kartoitetuista rakenteista 32 ei katsottu estävän kalojen vapaata liikkumista. Kulkua haittaaviksi 

luokiteltiin seitsemän kohdetta, merkittäviksi esteiksi kolme ja totaalisesti vesistön kalojen kululta 

sulkevaksi esteiksi 23 kohdetta. 

 

Kuva 6. Kyrönjoen tutkittujen kohteiden eriasteisten vaellusesteiden suhteelliset osuudet 

 

Kartoituksessa arvioitiin kohdekohtaisesti erilaiset toimenpidetarpeet kaikille kohteille. 32 koh-

teella toimenpidetarpeita ei arvioitu tarvittavan, kalatien katsottiin soveltuvan 25 kohteelle, poh-

japadon viidelle kohteella ja muun kunnostuksen kolmelle kartoitetulle paikalle.  

 

Kuva 7. Arvioitujen toimenpiteiden suhteelliset osuuden Kyrönjoen tarkasteluilla kohteilla 

49 %

11 %5 %

35 % Ei este

Kulkua haittaava este

Merkittävä este

Totaalinen este

Eri asteisten vaellusesteiden osuus tutkituissa rakenteissa (n=65)

48 %

39 %

8 %

5 %

Arvioitu toimenpidetarve 2020 (n=65)

Ei tarvetta

Mahdollinen kalatia

Mahdollinen pohjapato

Mahdollinen kunnostus
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4. Tarkempi tarkastelu 

Tehdyn kartoituksen perusteella jatkotarkasteluun valittiin kohteet, jotka vaikuttivat kalojen vael-

luksen kannalta merkittävimmiltä Kyrönjoen vesistöalueella.  Kyseisten kohteiden esteettömyys 

edistäisi kalojen vaellus- ja lisääntymismahdollisuuksia alueella ja parantaisi vesistön ekologista 

tilaa. 

 

Taulukko 4. Tarkempaan tarkasteluun valitut kohteet 

 Nimi Vesistö Kunta 

1 Båskforsin pato Kyrönjoki Mustasaari 

2 Jyllinkosken vanha pato Kauhajoki Kurikka 

3 Harjakosken säännöstelypato Kauhajoki Kurikka 

4 Lohiluomankosken pato Kauhajoki Kurikka 

5 Ikkeläjärven pato Ikkelänjoki Kauhajoki 

6 Jalasjoen säännöstelypato Jalasjoki Kurikka 

7 Korkiakosken pato Koskuenjoki Kurikka (Jalasjärvi) 

8 Rintamäenkosken pato Koskuenjoki Kurikka (Jalasjärvi) 

9 Jylisevänkosken pato Ilvesjoki Kurikka (Jalasjärvi) 

10 Vallin ylisen pato Hirvijoki Kurikka (Jalasjärvi) 

11 Jupakkakosken pato Hirvijoki Kurikka (Jalasjärvi) 

12 Seinäjärven patorakenteet Sulkueenjoki Virrat 

 

Tarkempaan tarkasteluun valittujen kohteiden osalta haastateltiin rakenteiden omistajat. Osa kar-

toitetuista padoista on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoimia. ELY-keskus suhtautuu hal-

linnoimiensa patojen esteellisyyden poistoon myönteisesti. Patojen peruskorjausten yhteydessä 

ELY-keskus selvittää aina mahdollisuuden esteellisyyden poistoon.  
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Kuva 7.  Kyrönjoen vesistöalueelta alustavaan jatkotarkasteluun valitut patorakenteet.   

 

4.1. Båskforsin pato  

Båskforsin pato sijaitsee Kyrönjoen vasemmassa haarassa Mustasaaren Veikkaalassa. Båskforsin 

padolle ja myllylle on myönnetty lupa 25.8.1909 ja luvassa ei ole kalataloudellista velvoitetta. Koh-

teeseen toteutettiin puhelinhaastattelu. Båskforsin padon yhteydessä on mylly, joka ei ole käy-

tössä. Mylly on puurakenteinen ja sen perustukset ovat kiveä. Lisäksi kohteessa sijaitsee myllärin 

talo.  Pato on betonipato ja se padottaa kohteessa eli on tällöin käytössä. Padon kunto on tyydyt-

tävä, sillä padon reunat ovat rapistuneet niin, että vesi kulkee sivuista jokseenkin vapaammin. Pato 

on osittainen merkittävä este. Rapistuneiden reunojen sivuista kalojen kulku saattaa mahdollistua, 

mutta padon ylä- ja alapuolisen vedenpinnantason ero oli 0,7 metriä, jolloin sen voidaan nähdä 
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olevan esteenä kalojen vaellukselle erityi-

sesti vähäisellä virtaamalla. Båskforsin 

pato on koko vesistön alin esteellinen 

pato. Tämän vuoksi sillä voisi katsoa ole-

van merkittävä vaikutus vaelluskalakan-

toihin tai kantojen palauttamiselle, 

vaikka vaelluskalat voisivatkin nousta Ky-

rönjoen oikeaa haaraa Voitilankosken 

kautta Voitilan voimalaitoksen toiminnan 

päätyttyä.  

 

Pato ja mylly ovat järjestäytymättömän osakaskunnan omistuksessa. Osakaskunta on kunnostanut 

myllyä uusimalla muun muassa ilkivallan myötä rikottuja ikkunoita. Tulvat menevät keväisin myl-

lykanavan läpi ja tulvat aiheuttavat keskustelua alueella vuosittain. Osakaskunnan suunnitelmissa 

Kuva 9. Båskforsin pato on osittainen merkittävä este. 

Kuva 8. Båskforsin mylly. 
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on kunnostaa myllyn yhteydessä myös pato vaalien paikallista kulttuuriarvoa. Vedenpinnan nykyi-

nen taso ja rakenteet halutaan siis säilyttää, mutta kalataloudelliseen kunnostukseen suhtaudut-

tiin myönteisesti muilla keinoin, kuten kalatien toteutuksella. Padon alapuolen kiveäminen ei 

myöskään vaikuttaisi näkyvästi kulttuuriarvon vähenemiseen alueella. Osakaskunta oli kiinnostu-

nut kuulemaan alueelle suunniteltavista kalataloudellisista toimista.  

 

4.2. Jyllinkosken vanha pato 

Jyllinkosken vanha pato sijaitsee Kurikan kunnassa Pitkämön tekojärven rakentamisen seurauk-

sena vähävetiseksi jääneessä Kauhajoen alaosassa. Jyllinkosken vanha pato kuuluu Koskienergia 

Oy:lle. Koskienergiaa haastateltiin padon tulevaisuuden suunnitelmista.  

Jyllinkoskelle on myönnetty luvat 6.10.1914 ja 14.5.1921. Näiden lupien mahdollisten kalatalou-

dellisten velvoitteiden olemassaolo on epäselvää ja vaatii tarkemman arvioinnin. Jyllinkosken 

Kuva 10. Jyllinkosken vanha pato on totaalinen este kalojen kululle. 
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vanha pato on käytössä pitäen yläpuolisen Lusanlammen pintaa nykytasossaan. Pato on kuitenkin 

menettänyt alkuperäisen käyttötarkoituksensa voimalaitospatona. 

Jyllinkosken vanha pato on massiivinen patorakennelma kivestä, betonista ja puusta ja padon ylä- 

ja alapuolisen vedenpinnantason ero oli noin 4,5 metriä. Näin ollen pato on totaalinen este kaikille 

kaloille. Padon molemmissa päissä on korkeat betonilaidat ja keskeltä pato on matalampi, josta 

vesi pääsee virtaamaan yli. Padon keskivaiheilla on puinen patoluukku. Luukussa puut ovat pitkit-

täissuunnassa ja luukkupuut kasvavat kasvustoa, kuten saniaisia ja sammalta, mikä saattaa osal-

taan lahottaa sitä. Tämän vuoksi padon kunto arvioitiin tyydyttäväksi. Padon alavirralla virta oli 

maastokäynnillä vähäinen. Haastateltaessa Koskienergia Oy:tä ilmeni, että Jyllinkosken vanhan 

padon osalta he suhtautuvat kalataloudelliseen kunnostukseen myönteisesti, sillä kyseessä on hei-

dän mukaansa niin sanottu turha vaelluseste. Näin ollen Jyllinkosken vanhan padon luovutuksesta 

esimerkiksi kalataloudelliseen käyttöön yhtiö voisi olla valmis neuvottelemaan.  

 

Kuva 11. Jyllinkosken vanha pato alavirran suuntaan. 
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4.3. Harjakosken pato 

 

Harjakoski eli Kauhajoen säännöstelypato sijaitsee Kurikan kunnassa Kauhajoessa. Harjakoski si-

jaitsee Lusanlammen ylävirralla ja Harjakosken ylävirralta lähtee kohti itää eli Pitkämön tekojärveä 

uoma, jonka suulla on Kauhajoen täyttökanavan pato. Harjakosken omistaa Koskienergia Oy ja 

yhtiötä haastateltiin padon tulevaisuuden suunnitelmista. Vaasan läänin kuvernööri on myöntänyt 

luvan Harjakoskelle 12.7.1919. Myöhemmin 14.5.2021 annetussa päätöksessä viitataan 1919 an-

nettuun lupaan seuraavasti: ”vesilaitoksen omistajan on rakennettava ja kunnossapidet-

tävä…myöskin kalatie, jos sellainen vastaisuudessa katsotaan tarpeelliseksi vesistössä”. Lisäksi 

14.5.1921 kohteelle myönnetyssä vesiluvassa velvoitetaan seuraavanlaisesti: ”jos myöhemmin 

tarpeelliseksi katsotaan, vesilaitoksen omistaja on velvollinen rakentamaan patoon kalastushalli-

tuksen hyväksymäin piirustusten mukaiset kalaportaat, ne kunnossapitämään ja varaamaan niitä 

varten tarvittavan vesimäärän”. Luvissa määrättyjen kalataloudellisen velvoitteiden mahdollinen 

toteuttaminen vaatisi vielä perusteellisempaa tarkastelua. 

 

Kuva 12. Harjakosken säännöstelypato on osa Pitkämön alueen vesistöjärjestelyä ja se on totaalinen 
vaelluseste. 
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Harjakosken säännöstelypato on käytössä ja se on hyvässä kunnossa. Harjakosken ylä- ja alapuo-

lisen vedenpinnan korkeus toteutetulla maastokäynnillä oli noin seitsemän metriä. Pato on täy-

dellinen vaelluseste kalojen kululle. Patorakenteet ovat betoniset ja padolla on yksi säädettävä 

metallinen luukku. Padon yli kulkee silta. Koskienergia Oy:tä haastatellessa ilmeni, että heidän 

mielestään Harjakosken padon mahdollisen kalatien toteutuksella olisi sähköntuotannon kannalta 

sähköntuotantoa vähentävä vaikutus. Lisäksi yhtiö ei näe kalatietä kannattavana kohteessa alavir-

ran vaellusesteellisyyden sekä vedenlaadun heikkouden vuoksi.  

 

4.4. Lohiluomankosken pato 

Lohiluomankoski sijaitsee Kurikan kunnassa ja kohteella on myönnetty vesilupa 12.11.1918. Lohi-

luomankoskella ei luvan mukaan ole kalataloudellista velvoitetta. Kohteeseen toteutettiin puhe-

linhaastattelu. Pato sijaitsee Kauhajoessa ja padottaa virtaa eli on käytössä, vaikka sen nykyinen 

käyttötarkoitus on hävinnyt. Pato on välttävässä kunnossa ja se on betoni- ja porakivirakenteinen. 

Padon alapuolelle on kiinnitetty kiviä rautahakasin. Patorakenteista työntyy ulos rautapiikkejä, 

jotka saattavat aiheuttaa vaaratilanteita. Patorakenteesta on irronnut porakiviä. Pato ohjaa vettä 

viereisen kiinteistön alle kanavaan, joka johtaa myllylle. Mylly on edelleen olemassa, mutta se ei 

ole alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Mylly on puurakenteinen ja sen perustukset ovat be-

tonista. Lohiluomankosken padon ylä- ja alapuolisen vedenpinnantason ero oli noin 0,4 metriä ja 

pato on osittainen kulkua haittaava este. 

Pato ja mylly ovat yksi-

tyisessä omistuksessa. 

Padossa on kaksi vir-

tausaukkoa, jotka ovat 

suljettavissa luukuilla. 

Patoa ei ole omistajan 

mukaan suljettu luu-

kuilla kahteen vuo-

teen. Omistajalla itsel-

lään ei ole tulevaisuu-

den suunnitelmia pa-

dolle. Omistajan pojan 

tulevaisuudensuunni-

telmista kohteen 

osalta ei ole tietoa. 
Kuva 13. Lohiluomankosken mylly. 
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Omistaja lisää, että sähköntuotanto olisi 

kohteessa kyllä mahdollista. Omistaja ei 

ole halukas luopumaan säännöstelystä, 

mutta hän ei myöskään ole kalataloudel-

lista kunnostusta vastaan. Näin ollen ka-

lataloudellinen kunnostus jollakin muo-

toa olisi Lohiluomankoskella mahdollista, 

jos patorakenne säilytettäisiin. Tällöin ka-

lataloudellinen kunnostus kohteessa 

saattaisi toteutua esimerkiksi kalatien tai 

ohitusuoman muodossa. 

 

 

Kuva 14. Lohiluomankosken padon 
virtausaukot. 

Kuva15. Lohiluomankosken pato on osittainen  
kulkua haittaava este. 
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4.5. Ikkeläjärven pato 

Ikkeläjärven pato sijaitsee Ikkeläjärven luusuassa. Ikkeläjärven padolla ei ole tiedossa olevaa lu-

paa. Kohteeseen toteutettiin puhelinhaastattelu. Ikkeläjärven keskisyvyys on noin 1,5 metriä ja 

järven laskujoki on Ikkelänjoki. Pato on käytössä ja hyvässä kunnossa. Padon ylä- ja alapuolisen 

vedenpinnantason ero oli noin 0,6 - 0,8 metriä. Ikkeläjärven pato on lankkupato, jonka molemmin 

puolin on kivipaasit. Padon tarkoitus on ylläpitää yläpuolisen järven vedenkorkeutta. Pato avataan 

normaalisti keväällä maaliskuussa ja veden annetaan juosta kesäkuuhun saakka, jolloin pato laite-

taan kiinni. Kesällä 2020 patoa ei avattu lainkaan. Ikkeläjärvestä on tehty noin 15 vuotta sitten 

kunnostussuunnitelma, jonka yhteydessä lankkupadon tilalle tehtiin suunnitelma pohjapadosta. 

Pohjapatoa ei ole kuitenkaan toteutettu yhteishengen hiipuessa. Kunnostushankkeen tiimoilta jär-

ven yläpuolelle toteutettiin kuitenkin muun muassa laskeutusaltaita. Nykyiseen lankkupatoon on 

vaihdettu lankkuja edellisten lahotessa.  

Ikkeläjärven vesialueen omistaa Kauhajoen osakaskunta, mutta Kauhajoen kalastusseura vuokraa 

aluetta osakaskunnalta. Puhelinhaas-

tattelu toteutettiin pääosin kalastus-

seuralle. Ikkeläjärven luusua on pa-

dottu kalastusseuran toimesta. Pato 

on totaalinen este kalojen vaellukselle 

sen ollessa kiinni. Kauhajoen kalastus-

seurasta kerrotaan Ikkelänjoen tarvit-

sevan perkausta järveltä alavirtaan 

noin viiden kilometrin pituudelta, jotta 

vesi kulkisi järvestä paremmin alapuo-

liseen vesistöön. Esimerkiksi tulva-ai-

koina joen vetämättömyys aiheuttaa 

veden virtausta ylävirtaan eli joesta 

kohti järveä.  

Kaiken kaikkiaan pohjapadon toteu-

tukseen Ikkeläjärven padolle suhtau-

duttiin myönteisesti. Pohjapato olisi 

helposti toteutettavissa myös siksi, 

että pohjapadosta on jo suunnitelma 

olemassa. 

 
Kuva 16. Ikkelänjärven padolla säännöstellään järven pin-
taa ja se on totaalinen vaelluseste  
padon ollessa kiinni. 
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4.6. Jalasjoen säännöstelypato 

Jalasjoen säännöstelypato sijaitsee Kurikan kunnassa Jalasjoen uomassa. Jalasjoen säännöstelypa-

don ylävirralta lähtee kanava Niileksen voimalaitokselle. Niileksen voimalaitoskanavan suulla on 

ohjauspuomi, jonka tarkoituksena on estää puunrunkojen ajautuminen voimalaitokselle, mutta 

puomi voi myös jossain määrin rajoittaa kalojen alasvaellusta voimalaitoksen läpi. Jalasjoen ve-

denjuoksun säännöstelylle on annettu lupa 11.3.1971, mutta suoranaista kalataloudellista velvoi-

tetta ei tällä hetkellä ole. Jalasjoen säännöstelypadon eli Myllykylän padon luukun laitteistoineen 

omistaa Koskienergia, mutta betoni- ja maapadon ELY-keskus. Yhtiötä haastateltiin padon tulevai-

suuden suunnitelmista. Jalasjoen säännöstelypato on totaalinen este kalan kululle muodostaes-

saan täydellisen vaellusesteen Jalasjokeen. Padon ylä- ja alapuolisen vedenpinnantason ero on 

noin 4,5 metriä. Pato on käytössä ja se on hyvässä kunnossa. Patorakenteet ovat betonista ja 

luukku on säädettävä metalliluukku. Koskienergia Oy:tä haastatellessa ilmeni, että heidän mieles-

tään Jalasjoen säännöstelypadon mahdollisen kalatien toteutuksella olisi sähköntuotannon kan-

nalta sähköntuotantoa vähentävä vaikutus. Lisäksi yhtiö ei näe kalatietä kannattavana kohteessa 

alavirran vaellusesteellisyyden sekä vedenlaadun heikkouden vuoksi. 

Kuva 17. Jalasjoen säännöstelypatoon osa Pitkämön alueen vesistöjärjestelyä ja on totaalinen vael-
luseste. 
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4.7. Korkiakoski 

Korkiakosken pato sijaitsee Kurikan Jalasjärvellä Koskenmäen kylässä. Korkiakoskelle on myön-

netty vesilupa 2.10.1895, jolloin samalla on säädetty, että: ”padon kevättulvan aikana… on sulku 

avoinna pidettävä, 

jolloin myöskin ka-

loja sen kautta voi 

nousta”. Kohtee-

seen toteutettiin 

puhelinhaastatelu. 

Kivipadon yli virtaa 

Koskuenjoki ja pu-

dotusta padolla oli 

noin 2,5 metriä. 

Pato on hyvässä 

kunnossa ja se pa-

dottaa eli on käy-

tössä. Aiemmin pa-

dolla on ollut mylly 

sekä saha, mutta ra-

kennus on palanut vuonna 1974 ja kanavat on tukittu. Kohteessa on myös aikoinaan tuotettu säh-

köä. Mylly- ja saharakennuksesta on jäljellä kivijalka. Padon keskellä on puu- ja metallirakenteinen 

luukku, mutta luukkua ei ole avattu 60-luvun jälkeen, jolloin myöskään luvassa kehotettua sulkua 

ei ole pidetty avoinna. Pato on muutoin kivirakenteinen. Tulvan aikana vesi nousee kosken ylä-

puolella 0,5 metriä ja alapuolella 3 - 4 metriä. Lähellä patoa on kivi, johon on porattu ympyrä. 

Veden säännöstelyä on hoidettu padolla niin, että vedenkorkeus on pyritty pitämään ympyrän 

rajojen sisäpuolella.  

Pato on yksityisomistuksessa ja omistaja huoltaa patoa aktiivisesti. Omistaja on haaveillut tuotta-

vansa tulevaisuudessa padolla sähköä hyötykäyttöön, mutta realistisesti ei pidä ideaa kovin to-

dennäköisenä toteutettavaksi. Kalataloudellisen kunnostuksen kannalta omistaja ei ole kuiten-

kaan valmis luopumaan padosta ja haluaa säilyttää säännöstelyoikeuden, mutta hän suhtautui po-

sitiivisesti esimerkiksi kohteeseen mahdollisesti toteutettavasta kalatiestä. Lisäksi hän mainitsi, 

että kosken alapuolelle lampeen kulkeutuu virran mukana maa-ainesta, joka on muodostanut koh-

teeseen ajansaatossa saaren. Kalatien toteutuksen yhteydessä hän ehdotti lampeen muodostu-

neen saaren poistamista.  

 

Kuva 28. Korkiakosken saha ja mylly ennen niiden paloa 1974. 
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4.8. Rintamäenkosken pato 

Rintamäenkoski sijaitsee Kurikan kunnassa Jalasjärvellä Koskuen kylässä. Koskutjoki virtaa Rinta-

mäenkosken läpi. Rintamäenkosken pato on saanut vesiluvan 17.11.1919, mutta kalataloudelli-

sesta velvoitteesta ei ole tällä hetkellä tietoa. Kohteessa on ollut aiemmin kaksi myllyä. Ylemmällä 

virralla olevan myllyn tilalle rakennettiin sähkölaitos, joka on purettu. Alempi mylly on toiminut 

jauhomyllynä ja nyttemmin se on romahtanut jokeen. Myllystä jäljellä ovat betoni- ja kiviperus-

teet, puurakenteita sekä koneiston osia. Mylly- ja patorakenteet ovat menettäneet alkuperäisen 

käyttötarkoituksensa. Padon kivipaaseista osa on paikallaan ja osa on siirtynyt alkuperäisiltä sijoil-

taan, jolloin pato ei padota alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Romahtaneen myllyn puuraken-

teilla on padottu myllyn kautta kulkevaa uomaa sekä osittain myllykanavan kiertävää uomaa. Tällä 

hetkellä suurin virtaus kulkee raunioituneen myllyn ali. Rintamäenkoski on nykyisellään osittainen 

kulkua haittaava este kalojen kululle.  

 

Kuva 39. Korkiakosken pato sekä saha- ja myllyrakennuksen kivijalka taustalla. 
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Rintamäenkosken mylly- ja patorakenteet omistaa järjestäytymätön osakaskunta. Patoalueen rai-

vaus vanhan myllyn puutavarasta parantaisi kalojen vaellusmahdollisuuksia kohteessa. Toimen-

pide-ehdotuksena kohdetta voisi ennallistaa ja mahdollisesti purkaa patorakenteita. Kivien lisäys 

uomaan säilyttäisi vedenpinnankorkeuden padon yläpuolella. Haastateltaessa osakaskunnan suu-

rinta osakasta ilmeni, ettei kohteelle ole erityistä käyttötarkoitusta. Kohteen ennallistamiseen ja 

kalataloudelliseen kunnostukseen suhtaudutaan myönteisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 20. Rintamäenkosken mylly- ja patorakenteet muodostavat osittaisen kulkua haittaavan esteen. 
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4.9. Jylisevänkosken pato 

Jylisevänkoski sijaitsee Kurikan kunnassa Jalasjärvellä. Jylisevänkoskessa sijaitsevat pato ja voima-

laitos padottavat Ilvesjoen virtaa. Jylisevänkosken pato on saanut vesiluvan 22.3.1916, mutta ka-

lataloudellisesta velvoitteesta ei ole tällä hetkellä tietoa. Voimalaitoksen omistaa yksityinen omis-

taja ja häntä haastateltiin puhelimitse. Kohteessa oleva voimalaitos ja pato ovat käytössä ja hy-

vässä kunnossa. Voimalaitospadon ylä- ja alapuolisen vedenpinnantason ero oli noin kolme met-

riä, joten pato on totaalinen vaelluseste kalojen kululle. Pato on betonirakenteinen ja siinä on sää-

dettävä metalliluukku. Patorakenteet on korjattu ja vahvistettu vuonna 1991. Samana vuonna pa-

don yläpuolisilta asukkailta on kysytty kirjalliset luvat padon toiminnalle sekä tarkastettu padon 

alapuolisten kiinteistöjen patotoiminnasta kärsimät haitat. Haitan kärsijöitä ei kuitenkaan ollu, jo-

ten voimalaitospadon toiminta ei häiriintynyt. Padossa on tyhjäysluukku. Omistajan mukaan ve-

den virtaus on ollut kohteessa kahden vuoden aikana niin vähäinen, ettei esimerkiksi kesällä 2019 

sähkötuotto onnistunut lainkaan.  

Kuva 21. Rintamäen-
kosken myllykanava 
alavirralta. 
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Voimalaitokseksi rakennus on muutettu vuonna 1991, jolloin siihen tehtiin myös korjauksia. Tätä 

aiemmin rakennus on toiminut myllynä ja sahana. Myllytoiminta kohteessa on aloitettu vuonna 

1910. Voimalaitos on tiili- ja puurakenteinen ja sen kivijalka on betoninen. Rakennuksessa on pel-

tikatto. Voimalaitoksen omistaja on sopinut paikallisen kalastuskunnan kanssa istuttavansa padon 

yläpuolelle kalanpoikasia, jos vedenlaatu niiden selviämiseksi on otollinen. Viestintä vedenlaa-

dusta kalastuskunnan puolelta on ollut kuitenkin heikkoa, eikä kaloja ole istutettu aktiivisesti. 

Omistaja suhtautuu kohteen kalataloudelliseen kunnostukseen myönteisesti, jos olosuhteet koh-

teessa ovat kalojen elinolojen kannalta myönteiset. Lisäksi hän korostaa, että hanke tulisi toteut-

taa kokonaisuudessaan ELY-keskuksen toimesta ja mahdollinen toteutustapa olisi tällöin kalatie 

tai ohitusuoma.  

 
Kuva 22. Jylisevänkosken pato on totaalinen vaelluseste. 
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Kuva 23. Jylisevänkosken voimalaitoksen patoluukku. 

Kuva 24. Jylisevänkosken voimalaitos on toiminnassa. 
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4.10. Vallin ylisen pato Hirvijoessa 

Vallin ylisen pato sijaitsee Kurikan kun-

nassa Jalasjärvellä Ala-vallin kylässä. 

Vallin ylisen pato on saanut vesiluvan 

7.8.1886, mutta kalataloudellisesta vel-

voitteesta ei ole tietoa. Kohteeseen to-

teutettiin puhelinhaastattelu. Pato si-

jaitsee Hirvijoessa ja se on käytössä, 

mutta padolla ei ole ollut myllyn toimin-

nan lakattua käyttöä. Pato on hyvässä 

kunnossa ja se on puu-, betoni- ja kivira-

kenteinen. Vasemmanpuoleisessa vir-

tausaukossa padottavat hirret ja lankut 

vaakatasossa ja oikeanpuoleisessa au-

kossa kiinteä betonirakenne. Padon yllä 

kulkee puinen silta. Vedenpinnan ollessa ylävirralla padottavien betoni- ja puurakenteiden yläta-

sossa, on ylä- ja alapuolisen vedenpinnantason ero noin yksi metri. Padon katsotaan olevan totaa-

linen este kalojen kululle. Kuvaushetkellä virtaama oli kohteessa hyvin vähäinen. Omistaja kertoi, 

että patoa ei ole pidetty auki hyvin pitkään aikaan, sillä patoluukun puut ovat raskaat siirrettäväksi 

omin voimin. Pato on ollut aiemmin noin metrin ylempänä, kunnes jäät rikkoivat sen vuonna 1954. 

Uusi pato rakennettiin samana vuonna.  

Kuva 25. Vallin ylisen mylly. 

Kuva 26. Vallin yli-
sen pato on täydel-
linen vaelluseste. 
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Padon yhteydessä on myllyrakennus, joka ei ole alkuperäisessä käytössään. Mylly on rakennettu 

vuonna 1884 ja se on puu-, hirsi- ja tiilirakenteinen sekä sen perustukset ovat kivestä. Myllyssä on 

peltikatto. Omistajan suhtautuminen kalataloudelliseen kunnostukseen ja padon purkuun oli erit-

täin myönteinen. Kohteeseen toteutettava pohjapato olisi hänen mukaansa erinomainen ratkaisu 

kalojen kulun mahdollistamiseksi. Omistaja on valmis tekemään yhteistyötä kohteen kalataloudel-

lisen arvon edistämiseksi.  

 

 

 

 

 

Kuva 27. Vallin ylisen pato alavirralta. 
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4.11. Jupakkakosken pato 

Jupakkakoski sijaitsee Kurikan kunnassa Jalasjärvellä Hirvijoessa. Padon omistaa järjestäytymätön 

osakaskunta. Osakaskuntaa ei haastateltu sen järjestäytymättömyyden ja osakkaiden runsauden 

vuoksi. Jupakkakosken pato on saanut vesiluvan 12.4.1882, mutta kalataloudellisesta velvoit-

teesta ei ole tietoa. Pato on käytössä ja pato muodostaa täydellisen vaellusesteen kalojen kululle. 

Pato on kunnoltaan tyydyttävä ja sen ylä- ja alapuolisen vedenpinnantason ero oli vasemmasta 

laidasta noin yhden metrin ja oikeasta laidasta noin 1,5 metriä eli pato madaltuu vasenta laitaa 

kohti. Pato on niin sanottu hirsipato, jossa hirret ovat pääuoman patorakenteessa poikittain. Vesi 

virtaa patohirsien välistä. Uoman oikeassa laidassa on noin kahden metrin levyinen virtausaukko, 

jossa on myös puisia patorakenteita padottamassa. Padosta ei virrannut vettä kuvaushetkellä. Ylä-

virralla padossa kiinni ja osittain padon päällä lojui pressu- tai kangaspeite, jonka tarkoitus ei sel-

vinnyt vai onko peite tarkoituksellisesti estämässä oikeanpuoleisen uoman vedenkulkua padon 

ohi.  

 

 

Kuva 48. Jupakkakosken pato on täydellinen vaelluseste 
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Jupakkakoskessa on padon lisäksi mylly ja saha. Huonokuntoinen saha- ja myllyrakennus on osit-

tain romahtanut. Mylly ja saha eivät ole käytössä. Rakennukset ovat puusta ja myllyn uusittiin 

peltikatto vuonna 1995. Sahasiivessä on huopakatto. Rakennuksille johtava kanava on kuivillaan 

ja sen päällä on lahonneita puurakenteita. Jupakkakosken mylly on rakennettu todennäköisesti 

vuonna 1879 ja se on lopettanut toimintansa 1992. Jos osakaskunta suhtautuisi myönteisesti ka-

lataloudelliseen kunnostukseen eikä heillä olisi kohteelle enää käyttöä, voisi kohteeseen toteuttaa 

pohjapadon. Jos kuitenkin osakaskunta haluaa säilyttää säännöstelyluvan ja patorakenteet, mutta 

suhtautuvat myönteisesti kalataloudelliseen kunnostukseen, täytyisi kohteen ohi toteuttaa ohi-

tusuoma tai kalatie.  

 

 

Kuva 59. Jupakkakosken 
mylly- ja saharakennukset 
ovat osittain romahtaneet. 
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4.12. Seinäjärven patorakenteet 

Seinäjärven patorakenteet sijaitsevat Virroilla Seinäjärven luusuassa. Seinäjärven keskisyvyys on 

1,98 metriä ja laskujoki on Sulkueenjoki, joka virtaa Seinäjärven patorakenteiden ohi alavirtaan. 

Seinäjärven pato sai säännöstelyluvan vuonna 1952 ja pato on rakennettu vuonna 1957. Seinäjär-

ven pato on betoninen ja siinä on metallinen säännöstelyluukku. Säännöstelyluukussa alhaalla ve-

denpinnantasossa on aukko/luukku, joka oli maastokäynnillä kiinni. Padon ylä- ja alapuolisen ve-

denpinnantason ero on noin 3,5 metriä. Pato muodostaa totaalisen esteen kalojen kululle. Pato-

rakenteen lähistöllä on settilankut katoksessa säilössä. Patorakenteessa patoluukun ylä- ja alavir-

ralla on urat, joihin lankut on mahdollista asentaa. Seinäjärven padon säännöstelyluvan haltija on 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, mutta säännöstelyä hoitaa Seinäjoen Energia Oy.  Säännöstelypa-

don ohittavalla kalatiellä olisi mahdollisesti kalataloudellista merkitystä. ELY tarkastelee kalanku-

lun mahdollisuutta, kun patoon tehdään rakenteellisia muutoksia seuraavan kerran. 

 

 

 

Kuva 30. Seinäjärven säännöstelypadolla säännöstellään yläpuolisen järven vedenpintaa. Kuvassa pato 
ylävirtaan. 
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5. Yhteenveto ja jatkosuositukset  

Kyrönjoen varrella on useita vanhoja myllyjä, sahoja ja voimalaitoksia, jotka on rakennettu 1800-

luvun lopulla ja 1900-luvulla. Rakennelmat ovat sekä yksityisten, valtion ja yhtiöiden omistuksissa. 

Kyrönjoella tänä päivänä vesivoimaa hyödyntävät ainoastaan käytössä olevat voimalaitokset. Li-

säksi Kyrönjoella on useita säännöstelytarkoituksessa olevia säännöstelypatoja.  

Kesällä 2020 selvittelyn kohteena oli yhteensä 86 kohdetta, jotka jakautuvat seuraavasti: kalatie 

tai kalataloudellinen kunnostus tehty 8 kpl, kunnostus suunnitteilla 7 kpl, vuonna 2020 maasto-

kartoitus tehty 65 kpl ja kartoittamatta jäi 6 kpl. 

Tarkempaan tarkasteluun ja haastateltavaksi valittiin 12 kohdetta, joiden katsottiin olevan kalata-

loudellisesta näkökulmasta erityisen kiinnostavia. Yhden kohteen osalta haastattelu ei onnistunut 

ja kahdessa kohteessa kalataloudellisen kunnostuksen katsottiin haittaavan sähköntuotantoa. 

Kuva 31. Seinäjärven säännöstelypato on totaalinen vaelluseste. 



37 
 

Muissa kohteissa (9 kpl) suhtauduttiin positiivisesti kalataloudelliseen kunnostukseen ja mahdol-

lisia ratkaisumalleja olivat: 

• padon purku tai muuttaminen pohjapadoksi: 4 kohdetta 

• kalatien tai ohitusuoman rakentaminen: 3 kohdetta 

• kalataloudellinen kunnostus: 2 kohdetta. 
Erityisesti patoja omistavat osakaskunnat ja yksityiset henkilöt katsoivat, että valtion tulisi suun-

nitella ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.  

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan valtion omistamista kohteista merkittä-

vimpiä vaelluskalojen esteitä ovat Kiikun pato, Rengon pato ja Pitkämön alue.  Kiikun ja Rengon 

patojen osalta aloitetaan lähiaikoina rakenteiden kunnostus, jonka yhteydessä selvitetään kalan-

nousun turvaaminen rakenteiden ohi. Pitkämön alueella käynnistyy vuonna 2021 oikeudellinen 

selvitys lupien ja sopimusten kalataloudellisista velvoitteista ja kunnostuksen vaihtoehtotarkas-

telu.  

 Taulukko 5. Tarkemmin tarkasteltujen kohteiden suurin pudotuskorkeus ja alkuperäinen käyttö 

sekä omistajan näkemys tulevasta käytöstä ja mahdollisesta kunnostuksesta. 

 

 

Nimi

suurin 

pudotus

alkuperäinen 

käyttö

nykyinen 

käyttö

omistajan näkemys 

tulevasta käytöstä

omistajan näkemys 

mahdollisesta 

kunnostuksesta

erityis-

huomioita

1 Båskforsin pato 0,7 m mylly ei käytössä

kulttuurihistorian 

säilyttäminen

kalataloudellinen 

kunnostus alin este

2 Jyllinkosken vanha pato 4,5 m voimalaitos ei käytössä ei suunnitelmia

 kalataloudellinen 

kunnostus kalavelvoite

3

Harjakosken 

säännöstelypato 7m voimalaitos voimalaitos sähköntuotanto ei kannata muutoksia kalavelvoite

4 Lohiluomankosken pato 0,4 m mylly ei käytössä

mahdollinen 

sähköntuotanto

kalataloudellinen 

kunnostus

5 Ikkeläjärven pato 0,8 m säännöstely säännöstely säännöstely

muuttaminen 

pohjapadoksi ei vesilupaa

6 Jalasjoen säännöstelypato 4,5 m voimalaitos voimalaitos sähköntuotanto ei kannata muutoksia

7 Korkiakosken pato 2,5 m mylly ja saha ei käytössä

mahdollinen 

sähköntuotanto kalatie ja ruoppaus

8 Rintamäenkosken pato 2 myllyä ei käytössä ei suunnitelmia

mahdollinen purku ja 

kalataloudellinen 

kunnostus

9 Jylisevänkosken pato 3 m

pato ja 

voimalaitos voimalaitos sähköntuotanto kalatie  

10 Vallin ylisen pato 1 m mylly ei käytössä ei suunnitelmia

muuttaminen 

pohjapadoksi

11 Jupakkakosken pato 1,5 m mylly ja saha ei käytössä  -  - ei haastateltu

12

Seinäjärven 

patorakenteet 3,5 m säännöstely säännöstely säännöstely kalatie
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Moni asia jäi kesällä 2020 vielä selvittämättä ja Kyrönjoen vanhoihin patoihin liittyviä selvityksiä 

suositellaan tämän vuoksi jatkettavaksi. Esimerkiksi seuraavat seikat kaipaavat lisäselvityksiä: 

• kartoittamatta jääneiden patojen kartoitus (6 kohdetta) 

• haastattelematta jääneiden padonomistajien haastattelu  

• patoja koskevien lupien ja niihin sisältyvien velvoitteiden tarkempi tarkastelu 

• yleissuunnitelmien laatiminen muutamaan mallikohteeseen  
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Kartoitettujen kohteiden 1 – 14 sijainti.     Liite 1  

 
 



40 
 

Kartoitettujen kohteiden 15 – 21 sijainti.    Liite 2  
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Kartoitettujen kohteiden 22 – 29 ja 33 sekä 36 sijainti.   Liite 3  
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Kartoitettujen kohteiden 36, 43, 44, 47, 50, 53, 58 ja 65 sijainti.   Liite 4  
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Kartoitettujen kohteiden 31 – 41, 46, 55, 56, 59, 62 ja 63 sijainti.   Liite 5 
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Kartoitettujen kohteiden 42, 45, 48, 49, 51, 54, 57, 60, 61 ja 64 sijainti.  Liite 6 

 


