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Inhankosken vesivoimalaitoksen rakentamiseen Inhanjokeen Ähtärin
kaupungissa.
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Vesilain 3 luvun 3 §:n ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti
HANKETTA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Luvat ja päätökset
Vaasan läänin maaherra 22.9.1919, päätös N:o 15778. Ähtärinjärveä
sekä Väli- ja Hankavesien järvialueiden vedenlaskun järjesteleminen
Killinkosken, Ryötön, Inhan tehtaan ja Vääräkosken vesilaitosten vesivoiman lisäämiseksi.
Länsi-Suomen vesioikeuden päätös 13.2.1976. Ähtärinjärven säännöstely lähinnä vesivoiman lisäämistä ja käytön tasoittamista varten.
Korkein hallinto-oikeus 14.4.1977. Päätös valituksiin, jotka koskevat
Länsi-Suomen vesioikeuden päätöstä 13.2.1976.
Kaavoitustilanne ja suojelualueet
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa Inhan tehtaiden alue on merkitty
kohdemerkinnällä t (Teollisuus- ja varastoalue). Lisäksi kaavassa on
merkinnät ”kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä
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alue” sekä pistemäisenä ”valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde”, jolla tarkoitettaneen Inhan ruukkiyhdyskuntaa.
Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan kulttuuriympäristön ja
maiseman arvot on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin
liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa on
pyydettävä museoviranomaiselta ja ympäristökeskukselta lausunto.
Hankealueella ei ole asemakaavaa. Voimalaitoksen yläkanavan länsipuolella on Ähtärin kaupungin Hankaniemen asemakaava-alue.
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura 2000-verkostoon
kuuluvia alueita eikä luonnonsuojelulain nojalla luokiteltuja tai suojeltuja
alueita.
HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Hankealue sijaitsee Ähtärin keskustasta noin 5 km kaakkoon. Voimalaitos ja siihen liittyvät kanavat rakennetaan maalle pääosin metsäiselle
alueelle Inhanjoen yläosan länsipuolelle Hankaveden ja Inhan tehtaiden
kohdalla olevan kosken väliselle osuudelle. Hankealueen viereinen jokijakso muodostuu 0,6 km pitkästä 1970-luvulla peratusta kanavasta
Hankaveden alapuolella sekä tämän jälkeen tehtaiden padon yläpuolelle muodostuvasta 0,4 km pitkästä patoaltaasta. Silloisen perkaussuunnitelman mukaan kanava on lähes suora ja perkausprofiili on säännöllinen. Jokijakson länsipuolella on yksi rakennettu kiinteistö ja patoallasosuuden pohjoispuolella omakotitaloasutusta.
Inhanjoen yläpäässä on Inhan säännöstelypato ja alapäässä Ryötön
vesivoimalaitos sekä alempana vesistössä Ouluveden ja Peränteen välissä Vääräkosken voimalaitos. Molempien rakennusvirtaama on sama
kuin Inhan voimalaitokselle suunniteltu. Joen yläosassa on myös Inhan
ylemmän voimalaitoksen ja Inhan voimalaitoksen patojäänteet sekä Inhan tehtaiden (Hamarin) pato. Säännöstelypato on luokiteltu patoturvallisuuslain mukaisesti 2-luokan padoksi joka onnettomuuden sattuessa
saattaa aiheuttaa vaaraa terveydelle taikka vähäistä suurempaa vaaraa
ympäristölle tai omaisuudelle.
Hanke sijaitsee osittain valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi luokitellun Inhan Ruukkiyhdyskunnan alueella. Inhan ruukki on
merkitty muinaisjäännösrekisteriin sahan, myllyn, maantiesillan ja teollisuuslaitoksien vuoksi.
LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus
Hakijan tarkoitus on ottaa vesivoima käyttöön uudella Inhanjoen länsipuolelle rakennettavalla vesivoimalaitoksella. Laitoksen suunniteltu rakennusvirtaama on 15 m3/s, putouskorkeus n. 6,3 m ja teho n. 0,8 MW.
Keskimääräinen energiantuotanto on 3150 MWh/a. Voimalaitokselle
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kaivetaan Hankavedestä n. 1 km pituinen yläkanava Inhanjoen länsipuolelle. Voimalaitoksen alakanava kaivetaan laitokselta Inhanjokeen
Inhan tehtaiden padon alapuolelle. Inhan säännöstelypatoon asennetaan uusi tulvaluukku, jolla korvataan osa nykyisistä settiaukoista.
Inhan tehtaiden padon sekä Inhan säännöstelypadon jatkeena olevan
Hankaveden maapadon ylisyöksykynnyksen yhteyteen rakennetaan kalatiet. Kalateiden välistä Inhanjokea kunnostetaan tarvittavissa määrin
kalojen kulun mahdollistamiseksi. Säännöstelypadon kalatie pidetään
avoinna 1.5.-30.11 välisenä aikana ja siihen johdetaan vettä pääsääntöisesti vähintään 0,5 m3/s.
Vesistötiedot
Hankealue sijaitsee Inhanjoen yläosalla Kokemäenjoen vesistöalueella
Hankaveden-Väliveden valuma-alueella (35.432). Vesi virtaa Ähtärinjärvestä Väliveden kautta Hankaveteen ja edelleen Inhan säännöstelypadon kautta noin 4 km pitkään Inhanjokeen, josta vedet purkautuvat Ouluveteen ja edelleen Peränne-järveen. Valuma-alueen koko Inhan tehtaiden padolla on 863,22 km2 ja järvisyys 10,65 %. Inhanjokeen johdettavaa virtaamaa havainnoidaan päivittäin Inhan säännöstelypadon alapuolisella asteikolla.
Inhanjoen virtaama säännöstelypadon alapuolella (1984–1995, 2006,
2009–2014).
Virtaama
Hankavesi – Inha
HQ
40 m3/s
MHQ
28 m3/s
MQ
8,6 m3/s
MNQ
1,5 m3/s
NQ
0,7 m3/s

Ähtärin reitin vedet ovat runsashumuksisia reheviä ja lievästi happamia.
Vuosien 2006-2012 vedenlaatutietojen perusteella on keskimäärin Inhanjoen fosforipitoisuus 23 µg/l, typpipitoisuus 660 µg/l, kiintoainepitoisuus 2,5 mg/l, kemiallisen hapenkulutuksen arvo 21 mg/l ja pH-arvo 6,5.
Ähtärinjärven kalastoon kuuluu ainakin ahven, ankerias, hauki, järvitaimen, kiiski, kirjolohi, kuha, kuore, kymmenpiikki, lahna, made, muikku,
nahkiainen, ruutana, salakka, siika, särki, säyne ja taimen sekä rapu.
Ähtärinjärveen on istutettu 2000-luvun loppupuolella vuosittain noin
35 000 kpl kuhan ja siian poikasia, minkä ansiosta kuhakanta on vuonna 2009 todettu melko hyväksi. Siikakanta on taantunut ja muikkukanta
voimistunut. Ouluvedessä esiintyy ainakin ahventa, haukea, madetta,
särkeä, kiiskeä, lahnaa ja pasuria.
Inhanjoessa on kolme kalojen nousuestettä. Ryötön voimalaitos ja
säännöstelypato joen alaosalla, Inhan tehtaiden pato sekä Inhan säännöstelypato. Lisäksi tehtaiden padon ja säännöstelypadon välissä on sillan ja padon jäänteitä, jotka voivat olla nousueste ainakin heikommin uiville lajeille. Ouluveden ja Peränteen välisessä uomassa on lisäksi Vää-
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räkosken vesivoimala, joka myös on kalojen vaelluseste. Ryötön ja Vääräkosken voimaloilla on kalojen vaellukseen liittyviä ehdollisia lupamääräyksiä.
Ähtärin ja Pihlajaveden reitin vesienhoitoalueella ei ole keinotekoisiksi ja
voimakkaasti muutetuiksi luokiteltuja vesistöjä. Inhanjoen hydrologismorfologinen muutos on kuitenkin arvioitu melko suureksi. Vesienhoidon suunnittelussa Ouluvesi on sijoittunut ekologiseen tilaluokkaan
erinomainen, Ähtärinjärvi, Välivesi, Hankavesi ja Peränne luokkaan hyvä ja Inhanjoki luokkaan tyydyttävä. Elohopean ympäristölaatunormin
ylityksestä johtuen pintavesien kemiallinen tila on luokiteltu hyvää huonommaksi. Ähtärin ja Pihlajaveden reittien vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2015-2021 on Inhanjoen vesimuodostumalle esitetty kalojen
kulkumahdollisuuksia helpottavia toimenpiteitä, kunnostuksia ja ennallistamista. Vesienhoidon suunnittelussa on arvioitu, että ekologinen tilatavoite saavutetaan vuoteen 2021 mennessä.
Säännöstely
Ähtärinjärven säännöstelyväli on 1,65 m. Säännöstelyn rajat on määrätty Länsi-Suomen vesioikeuden 13.2.1976 ja korkeimman hallintooikeuden 14.4.1977 antamissa päätöksissä.
KHO 14.4.1977, lupaehto 5a)
Ähtärinjärven vesiasteikon n:o 37 [nykyinen asteikko 3503710] luona
mitattu vedenkorkeus, tuulista tai muista säännöstelijästä riippumattomista syistä aiheutuvista, lyhytaikaisia, enintään muutamien senttimetrien suuruisia poikkeuksia lukuunottamatta, ei saa ylittää säännöstelyn
ylärajaa, mikäli ylitys voidaan estää jäljempänä olevien määräysten puitteissa.
LSVEO 13.2.1976, lupaehto 5b)
Ähtärinjärven vesiasteikon n:o 37 [nykyinen asteikko 3503710] luona
mitattu vedenkorkeus ei saa, jäljempänä ilmeneviä poikkeuksia lukuun
ottamatta, alittaa säännöstelyn alarajaa.
Taulukko. Ähtärinjärven luvan mukaiset säännöstelyrajat. Muutettu
korkeusjärjestelmän NN-tasosta tasoon N60-tasoon (N60= NN+0,31 m).
Ylärajaa kuvaava
Alarajaa kuvaava
murtoviiva (N60+)
murtoviiva (N60+)
1.1.
154,31
1.1.
153,06
15.2.
154,11
15.3.
152,76
1.4.
153,51
1.5.
152,76
1.5.
154,41
1.6.
153,31
1.6.
154,41
20.6.
153,66
1.7.
154,21
10.8.
153,66
1.10.
154,21
31.10.
153,31
15.10.
154,31
31.12.
153,06
31.12.
154,31
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Säännöstelyluvassa on lisäksi annettu seuraavat virtaamia ja vedenkorkeuksia koskevat määräykset:
5c) Juoksutus ei saa aikana, joka alkaa kevättulvan alkaessa ja päättyy
31.7., olla suurempi kuin 40 m3/s eikä muulloin suurempi kuin 30 m3/s.
Juoksutus ei saa koskaan, vuorokausikeskiarvona laskettuna, olla pienempi kuin 1 m3/s.
5d) Jos säännöstelyn yläraja ylittyy, on c)-kohdassa sanottua suurinta
sallittua virtaamaa juoksutettava koko sen ajan, kun yläraja on ylitettynä. Jos alaraja alittuu, on c)-kohdassa sanottua pienintä sallittua vuorokausikeskiarvona laskettua virtaamaa juoksutettava koko sen ajan, kun
alaraja on alitettuna, ellei e)-kohdasta muuta johdu.
5e) Kuivina kesinä silloin, kun Ähtärinjärven vedenpinta on 20.6. jälkeen
säännöstelyn alarajaa alempana, mutta ei kuitenkaan korkeutta NN
+153,00 m [N60 +153,31 m] alempana, saadaan poikkeustilanteissa
juoksuttaa vettä tarvittaessa siten, että keskimääräinen juoksutus kausina 21.6. – 30.6., 1.7. – 31.7. ja 1.8. – 31.8. on 2 m3/s. Samalla on
noudatettava kohdassa c) olevia määräyksiä. Jos vedenpinta alittaa
korkeuden NN +153,00 m [N60 +153,31 m], on juoksutettava virtaamaa
1 m3/s vuorokausikeskiarvona.
5f) Juoksutus ja sen muutokset on muutoin suoritettava varovaisesti ja
niin, että niistä ei aiheudu vältettävissä olevaa vahinkoa eikä haittaa.
Luontoselvitykset
Kasvillisuus
Voimalaitosalue sekä sinne johtavan kanavan ja penkereiden alueen
metsät ovat valtaosiltaan kasvatusikäisiä talousmetsiä. Kasvillisuutta
luonnehtii pohjois- ja keskiosissa turvekankaat. Eteläosan kasvillisuus
on rehevämpää, jopa lehtoa. Alueen keskiosassa on noin hehtaarin peltoalue. Alueelta ei ole rajattu lain suojaamia tai muuten arvokkaita kasvillisuustyyppejä. Selvitysalueella ei myöskään havaittu uhanalaisia, lain
suojaamia tai muutoin merkityksellisiä kasvilajeja. Kasvillisuuden osalta
ei ole tarpeen antaa erityisiä suosituksia maankäytön suunnittelulle.

Liito-orava
Suunnitellun uuden avouoman alapäässä on yksi liito-oravan asuttu
elinympäristö. Lisäksi on yksittäisiä puita, joiden alla on liito-oravan papanoita alueen pohjoisosassa. Alueella on havaittu yksi kolopuu, joka
on tulkittu liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikaksi soveltuvaksi sekä kaksi ehjiltä näyttäviä risupesiä. Toinen risupesä sijaitsee suunnitellun kanavan pengeralueella. Toinen risupesä ja kolopuu sijaitsevat rakennusalueen itäpuolella. Tärkeimmät liito-oravayhteydet tai yhteyssuunnat ovat esiintymältä pohjoiseen, länteen ja etelään. Pohjoiseen
johtava yhteys kulkee todennäköisesti peltoalueen läpi puukujannetta
pitkin ja edelleen Inhanjoen yli itään ja mahdollisesti Hankaveden länsi-
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reunaa pohjoiseen. Läntinen yhteys ylittää Inhan tehtaantien kohti tien
toisella puolella olevia metsäalueita. Etelässä sijaitseville liito-oravalle
hyvin soveltuville metsäalueille on kulkuyhteystarve Inhanjoen yli.
Selvitysalueella havaittiin kaksi lisääntymis- ja levähdyspaikaksi tulkittavaa puuta, jotka tulee säästää. Hankealueen eteläpään itäpuolella Inhanjoen rannalla oleva kuusen ympärille tulee jättää vähintään 25 metriä säteeltään oleva suojavyöhyke. Mikäli mahdollista tulisi lähimmät
puut säästää puun kaikilta sivuilta tuulenkeston turvaamiseksi. Alueelta
havaittu ainut kolopuu suositellaan myös säästettäväksi lähiympäristöineen.
Alueen soveltuvuus liito-oravalle heikentyy hankkeen toteuttamisen
myötä. Korvaavana toimenpiteenä suositellaan liito-oravalle soveltuvien
pönttöjen asentamista säästyvälle alueelle. Näin korvataan mahdollisesti havaitsematta jääneitä ja hankkeen toteuttamisen myötä poistuvia kolopuita. Lisäksi tulisi elinympäristöksi parhaiten soveltuvaa osaa pyrkiä
säästämään mahdollisimman paljon levähdyspaikkojen ympäriltä ja niiden väliseltä alueelta.

Vesistön luontoarvot
Inhajoen yläosan luontoarvoja ei ole tutkittu. Hakijan tiedossa ei ole, että Inhanjoen yläosalla olisi erityisiä luontoarvoja, luonnonsuojeluasetuksessa mainittuja uhanalaisia lajeja, erityisesti suojeltavia lajeja tai luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien elinympäristöjä.
Vesi- ja ranta-alueiden käyttö
Inhanjoessa ei harjoiteta uittoa eikä vesiliikennettä. Alueella on melontareitti. Hankkeen vaikutusalueella ei ole pohjavesialueita. Hankealueella
Inhanjoen oikealla rannalla on omakotitaloasutusta.
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 31.5.2007 myöntänyt Inhan
Tehtaat Oy:lle luvan veden johtamiseen Inhanjoesta jäähdytysvedeksi.
Vettä saa johtaa enintään 189 000 m3/a ja enintään 40 m3/h.
Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus
Voimalaitoksen noin 1 km pitkä yläkanava kaivetaan kuivatyönä. Kanavan yläpää sijoitetaan noin 120 m säännöstelypadolta luoteeseen. Kanavan pohjan leveys on noin 3,0 m ja luiskakaltevuus 1:2. Pohjan korkeus yläpäässä on noin N60 +150,3 m. Hankaveden pohja syvennetään
ruoppaamalla kanavan edustalta. Ruoppausala on arviolta 1800 m2 ja
ruopattava massamäärä noin 2300 m3ktr. Paaluvälillä noin 0+00 – 1+00
kanavan molemmille sivuille rakennetaan maapadot harjakorkeuteen
N60 +155,4. Kaivumassat läjitetään joko kanavan alaosan maapatoihin
tai kanavan yläosan läjityspenkereisiin. Paaluvälillä 1+20 – 1+50 kanavan reunapuusto säilytetään mahdollisuuksien mukaan. Risteykseen inhankosken tien kanssa rakennetaan kuormaluokan 3 mukainen (48 t)
silta.
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Voimalaitoksen rakennusvirtaama on 15 m3/s. Voimalaitoksen alavesi
on keskivirtaamalla noin N60 +147,7 m. Laitoksen ylävesi on yläkanavan virtaushäviötä lukuun ottamatta sama kuin Hankaveden vedenkorkeus. Putouskorkeus on siten noin 6,2 m ja laitoksen teho noin 0,8 MW.
Voimalapadon mitoitus tehdään patoturvallisuusoppaan mukaan (kokonaisvarmuus vähintään 1,5, kuivavara suurimman routasyvyyden mukaan, turvavara vähintään 0,4 m, harja koko pituudeltaan liikennöintikelpoinen ja harjan leveys vähintään 4 m).
Voimalaitoksen alakanava kaivetaan pääosin kuivatyönä yhtyen Inhanjokeen noin 70 m Inhan tehtaiden padon alapuolelle. Kanavan pohjankorkeus kanavan alapäässä on noin +145,0 m ja sen leveys on noin 6
m ja luiskakaltevuus noin 1:2. Inhanjoki ruopataan kanavan edustalta.
Ruoppausala on arviolta 800 m2 ja ruopattava massamäärä noin 1000
m3ktr
Inhan säännöstelypadon käytön helpottamiseksi säännöstelypatoon
asennetaan uusi kaukokäytettävä teräsluukku, jolla korvataan kaksi
kaksioisaukkoa. Uuden luukun vapaa aukon leveys on vähintään 3,92
m ja kynnyskorkeus enintään N60 +152,01 m, joten padon purkukyky
säilyy ennallaan.
Säännöstelypadon kalatie toteutetaan vanhassa tulvauomassa kulkevana luonnonmukaisena ohitusuomana. Tulvauoman alaosalle muotoillaan pienimuotoinen alivirtaamauoma, jotta vesisyvyys ja virtaamanopeus on riittävä pienilläkin virtaamilla. Uoma kivetään isoilla kivillä virtauksen hidastamiseksi ja tarvittaessa rakennetaan altaita kalojen kulun
mahdollistamiseksi. Altaiden välinen korkeusero on enintään 0,2 m ja
yksittäisten altaiden koko keskimäärin 4,0 m x 3,0 m x 0,8 m. Kalatien
mitoitusvirtaama on 1,0 m3/s.
Inhan tehtaiden kohdalla olevaan padon ja uoman oikeaan reunaan ja
koskessa sijaitsevan saaren taakse rakennetaan kalatie allastamalla ja
muotoilemalla patoa. Altaiden koko on keskimäärin noin 4,0 m x 3,0 m x
0,8 m ja niiden korkeusero on enintään 0,2 m. Kalatien alapää sijoitetaan voimalaitoksen alakanavan välittömään läheisyyteen. Kalatien kokonaispituus on noin 90-100 m ja sen mitoitusvirtaama on 1,0 m3/s. Ohitusuoman yläpää sijoitetaan noin 100 m säännöstelypadolta luoteeseen
sijaitsevaan ylisyöksykynnykseen, johon rakennetaan suljettava aukko.
Inhanjoen vanhan padon ja siltajäänteiden kohdalla loivennetaan tarvittaessa alivirtaamauomaan kiveämällä vähäisessä määrin kalojen kulun
turvaamiseksi.
Pienillä virtaamilla kaikki tai lähes kaikki vesi ohjataan kalatiehen. Kalatien mitoitusvirtaamaa ylittävä vesi juoksutetaan säännöstelypadon
kautta. Säännöstelypadon ja kalatien alapään välisen uoman veden
vaihtuvuuden turvaamiseksi osa virtaamasta voidaan ohjata säännöstelypadon kautta.
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Valtaosa rakennustöistä tehdään kuivatyönä ja muilta osin pienen virtaaman aikaan. Kalatien rakennustöiden ajaksi haetaan oikeutta sulkea
Inhan säännöstelypato. Tilapäisen sulkemisen tarkoituksena on pienentää joen virtaamaa ja laskea vedenpintaa niin, että kalatien rakennustyöt saadaan vesistövaikutusten pienentämiseksi suoritettua mahdollisimman suurelta osin kuivatyönä. Näiden työvaiheiden kesto on kokonaisuudessaan noin kuukausi.
Kiinteistötiedot
Hankealue maalla sijaitsee hakijan omistamalla kiinteistöllä 989-402-133, jolla on oikeus vesivoimaan (käyttöoikeusyksikkötunnus 000-2014K16246). Kalatiet ja ruopattavat alueet sijaitsevat Hankaveden osakaskunnan omistamalla alueella 989-402-876-1. Hankealueen kiinteistön
osuus osakaskunnan 1649,5 ha:n alueesta on 0,001567/1,361200, jolloin hakijan osuutta vastaava pinta-ala olisi 1,90 ha.
Hanketta koskevat sopimukset ja suostumukset
Hankaveden osakaskunta on antanut suostumuksen rakenteiden sijoittamiseksi ja ruoppausten suorittamiseksi osakaskunnan vesialueella.
Hankkeen vaikutukset
Inhan säännöstelypadon ja Inhan tehtaiden välisen Inhanjoen virtaama
pienenee nykyisestä, kun osa vedestä johdetaan yläkanavaa pitkin voimalaitoksen käyttöön. Joen vähimmäisvirtaama on jatkuvasti vähintään
1 m3/s, joten hankkeen vaikutus vesistöön jää vähäiseksi. Vähimmäisvirtaaman ajallinen kesto pitenee.
Virtaamavaihtelun pienenemisen seurauksena myös vedenkorkeus Inhanjoessa vaihtelee nykyistä vähemmän. Hankkeen vaikutus Inhanjoen
virtaamiin on suurimmillaan, kun tulovirtaama on lähellä laitoksen rakennusvirtaamaa, tyypillisesti loppusyksystä kevääseen. Muutos nykytilanteeseen nähden on vähäisin tärkeimpään virkistyskäyttöaikaan kesällä ja alkusyksystä, kun virtaama joessa on luonnostaankin pienimmillään. Säännöstelypadon peratun alakanavan virtausnopeus vähimmäisvirtaamalla 1 m3/s on perkausprofiilista laskettuna keskimäärin noin 0,2
m/s, joten nykyinen vähimmäisvirtaama riittää turvaamaan veden vaihtuvuuden kanavassa.
Inhan tehtaiden padon patoaltaan keskisyvyys ei ole tiedossa. Keskisyvyydellä 1 m ja vähimmäisvirtaamalla 1 m3/s altaan vesi vaihtuu laskennallisesti noin 5 tunnissa ja vastaavasti keskisyvyydellä 4,5 m vesi
vaihtuisi kerran vuorokaudessa.
Säännöstelypadon tilapäinen sulkeminen arkipäivisin yhteensä noin
kuukauden ajalta kalatien rakennustyön aikana aiheuttaa virtaamaan
pienentämisestä ja vedenkorkeuden laskusta tilapäistä haittaa rantakiinteistöjen virkistyskäytölle.
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Ähtärinjärven säännöstelyyn ei haeta muutosta. Yläpuolisen vesistön
olosuhteet säilyvät ennallaan.
Inhanjoen yläosan vesialueella tehtävät toimenpiteet ovat vähäisiä.
Hankkeen vaikutuksesta vähimmäisvirtaama säilyy ennallaan ja vain
sen ajallinen kesto pitenee. Hankkeen vaikutus Inhanjoen mahdollisille
luontoarvoille on niin vähäinen, ettei erillisen luontoselvityksen tekeminen ole tarkoituksenmukaista.
Virtausnopeus voimalaitoksen alakanavan alapäässä on voimalaitoksen
rakennusvirtaamalla n. 0,6 m/s. Joen leveys on n. 40 m, joten virtausnopeus laskee nopeasti voimalaitokselta tulevan virtaaman sekoittuessa
joen virtaamaan.
Kalateiden rakentaminen Inhanjokeen on Ähtärin ja Pihlajanveden reitin
vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteiden mukaista. Muilta osin
hankkeella ei ole vaikutusta vesienhoidon toimenpideohjelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamisessa. Kalatie mitoitetaan niin, että tyypillisellä vedenkorkeuden vaihtelulla virtaama kalatiehen vaihtelee välillä
0,5-1,0 m3/s. Alasvaelluksella kalat pääsevät ohittamaan voimalaitoksen
voimalakanavan yläpään läheisyydessä olevaa kalatietä pitkin. Voimalaitokseen joutuvien kalojen turpiinikuolleisuus on turpiinin tyypistä (kaplan) ja hitaasta pyörimisnopeudesta johtuen arvioitu suhteellisen pieneksi.
Vähimmäisvirtaama turvaa vesimaiseman säilymisen ja veden vaihtuvuuden uomassa. Joen rantapuusto säilytetään Inhan tehtaiden padon
yläpuolella, joten vaikutus maisemaan rajoittuu Inhan tehtaiden padon
alapuolelle, missä laitoksen alakanava laskee Inhanjokeen. Inhan tehtaiden padon kalatie rakennetaan pääosin kivistä ja sijoitetaan suurelta
osaltaan joessa olevan saaren pohjoispuolelle. Rantapuustoa ja ylempänä rantapenkan päällä olevaa puustoa säilytetään myös Inhan tehtaiden padon ja tulevan laitoksen alakanavan välisellä uoman osalla mahdollisimman yhtenäisenä. Kalatien vaikutus maisemaan on etenkin
ruukkialueen suunnasta katsottuna vähäinen.
Hankkeella ei ole vaikutusta kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Yläkanavan
tai voimalaitoksen alueella ei ole kulttuurihistoriallisia arvoja. Kalateiden
osalta hakija on ennen rakentamista yhteydessä museovirastoon sen
varmistamiseksi, että toteutus ei vaaranna kiinteää muinaismuistoa tai
ruukkialueen kulttuurihistoriallista arvoa.
Inhan säännöstelypadon muutostyöt parantavat padon käyttövarmuutta
ja siten patoturvallisuutta. Padon purkukyky säilyy ennallaan. Kalatien
rakentaminen säännöstelypadon yhteydessä olevaan ylisyöksykynnykseen ei vaikuta sen purkukykyyn. Yläkanavan molemmin puolin rakennettavien maapatojen vahingonvaara on ennalta arvioiden vähäinen, eikä padon vaara-alueella ole rakennuksia. Hankkeella ei ole vaikutusta
tulvariskien hallintaan.
Hakemuksen mukaan Inhan laitoksen käytöstä ei aiheudu haittaa alempien voimalaitosten käytölle.
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Hankkeen hyödyt ja edunmenetykset
Inhan vesivoimalaitoksen teho rakennusvirtaamalla on 8,2 x 15 m3/s x
6,3 m = 775 kW ja keskimääräinen energiantuotanto 3150 MWh/a.
Energian hinnalla 45 €/MWh, on voimalaitoksen rakentamisesta saatava hyöty keskimäärin 141 750 €/a ja vesilain mukainen kokonaishyöty
on 2 835 000 €.
Kalateiden rakentaminen mahdollistaa kalojen kulun Inhan tehtaiden
padon alapuolelta Hankaveteen.
Rakentamisen aikana työpatojen rakentamisesta ja purkamisesta sekä
ruoppauksista aiheutuu lyhytaikaista samentumista ja kiintoaineen kulkeutumista.
Inhanjoen yläosan virtaama pienenee, kun osa virtaamasta ohjataan
voimalaitoksen kautta.
Hankkeesta ei aiheudu korvattavaa haittaa tai vahinkoa yksityiselle tai
yleiselle edulle.
Tarkkailu
Työnaikainen vedenlaadun tarkkailusuunnitelma esitetään EteläPohjanmaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi kaksi kuukautta ennen
töiden aloitusta. Käytönaikainen tarkkailusuunnitelma vedenkorkeuksien
ja virtaamien sekä kalatien toimivuuden tarkkailemiseksi esitetään Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksyttäväksi kaksi kuukautta ennen
voimalaitoksen käyttöönottoa.
Esitys lupamääräyksiksi
Hakija on jättänyt lupamääräysesityksen koskien hankeen rakenteita ja
laitteita, kalateitä, juoksutussääntöä, tarkkailua sekä töiden suorittamista
ja ilmoituksia:

Rakenteet ja laitteet
1) Voimalaitos rakennetaan hakemuksen liitteenä olevan, 2.2.2016 päivätyn piirustuksen nro 1448-LH3 mukaisesti. Koneaseman nielu varustetaan välpällä.
2) Yläkanava kaivetaan hakemuksen liitteenä olevan, 2.2.2016 päivätyn
piirustuksen nro 1448-LH3 mukaisesti. Kanavan pohjan leveys on noin
3,0 m ja pohjan korkeus kanavan yläpäässä N60 +150,3 m. Luiskat kaivetaan noin kaltevuuteen 1:2. Paaluvälillä noin 0+00 – 1+00 kanavan
molemmille sivuille rakennetaan maapadot, joiden harjan korkeus on
vähintään N60 +155,40 m. Kaivumassat läjitetään kanavan reunoille ja
hakijan omistamille tai sopimille kiinteistöille niin, etteivät ne pääse valumaan takaisin vesistöön.
3) Yläkanavan ylitse rakennetaan silta Inhankosken yksityistien kohdalle.
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4) Alakanava kaivetaan hakemuksen liitteenä olevan, 2.2.2016 päivätyn
piirustuksen nro 1448-LH3 mukaisesti. Kanavan pohjan leveys on noin
6,0 m ja pohjan korkeus kanavan yläpäässä N60 +145,0 m. Luiskat kaivetaan noin kaltevuuteen 1:2. Kaivumassat läjitetään kanavan reunoille
niin, etteivät ne pääse valumaan takaisin vesistöön ja maisemoidaan.
5) Hankealueen liito-oravaesiintymä huomioidaan hakemuksen liitteenä
olevan, 2.2.2016 päivätyn piirustuksen 1448-LH4 mukaisesti. Koneaseman yläpuolelle säästetään yläkanavan molemmin puolin rantapuustoa
noin 30 m matkalla. Tällä kohdalla eri puolilla kanavaa olevien puiden
etäisyys toisistaan on enintään 40 m.

Kalatiet
6) Kalatiet rakennetaan hakemuksen liitteenä olevan, 2.2.2016 päivätyn
piirustuksen nro 1448-LH3 mukaisesti. Säännöstelypadon kalatien yläosan suuaukko sijoitetaan Hankaveden maapadon ylisyöksykynnyksen
yhteyteen. Aukko varustetaan sulkumahdollisuudella. Inhan tehtaiden
padon kalatien alapää sijoitetaan voimalaitoksen alakanavan reunaan.
7) Säännöstelypadon kalatie pidetään avoinna 1.5.-30.11. välisenä aikana. Kalatien virtaama tulee olla vähintään 0,5 m3/s Hankaveden vedenkorkeuden ollessa tason +154,00 yläpuolella. Säännöstelyluvassa määrättyä vähimmäisvirtaamaa voidaan käyttää kalateiden vesittämiseen.
8) Kalateiden rakenteita voidaan muuttaa kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla kalateiden toimivuuden sitä edellyttäessä.

Juoksutussääntö
9) Juoksutuksissa voimalaitoksen ja säännöstelypadon kautta on noudatettava Ähtärinjärven säännöstelyluvan määräyksiä.
10) Yhteenlasketun juoksutuksen säännöstelypadon ja kalatien kautta
tulee olla jatkuvasti vähintään 1,0 m3/s.

Tarkkailu
11) Luvan saajan on tarkkailtava rakentamisen aikaisia vaikutuksia veden laatuun Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Esitys työnaikaisten vaikutusten tarkkailuohjelmaksi on toimitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle kaksi kuukautta ennen töiden aloittamista.
12) Luvan saajan on tarkkailtava voimalaitoksen, kalatien ja säännöstelypadon kautta juoksutettavia virtaamia Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Esitys virtaamien
tarkkailuohjelmaksi on toimitettava ympäristökeskukselle kaksi kuukautta
ennen voimalaitoksen käyttöönottoa.

Töiden suorittaminen ja ilmoitukset

12 (62)

13) Luvan saajalla on oikeus rakentaa hankkeen toteuttamista varten
tarpeelliset työpadot. Rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesistölle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.
14) Luvan saajalla on oikeus vesistössä tehtävien työvaiheiden aikana
sulkea säännöstelypato tilapäisesti kokonaan.
15) Töiden päätyttyä rakennuspaikat ja läjitysalueet on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.
16) Työt määräyksessä 6) tarkoitettuja kalateitä lukuun ottamatta on
aloitettava neljän vuoden kuluessa ja saatettava olennaisilta osin loppuun kuuden vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa muutoin raukeaa.
17) Kalateiden rakentaminen on aloitettava kahden vuoden kuluessa ja
saatettava loppuun neljän vuoden kuluessa siitä, kun alapuolisten
Ryötön ja Vääräkosken voimalaitosten kalateiden tai muiden vastaavien
kalan kulun mahdollistavien rakenteiden toteuttamiseen tarvittavat vesilain mukaiset luvat ovat saaneet lainvoiman.
18) Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti EteläPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Ähtärin
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
19) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintavirastolle, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Voimassa olevan säännöstelyluvan muutos
Hakija on esittänyt, että Länsi-Suomen vesioikeuden 13.2.1976 antaman
päätöksen lupaehto 1) muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutetut tai
lisätyt kohdat kursiivilla):
1) Säännöstelyä varten tulee Hankaveden luusuassa vasemmanpuoleisessa eli pääuomassa olla suunnitelman piirustuksessa R3 Äht 22 esitetty säännöstelypato. Siinä tulee olla vasemmalta lukien seuraavat aukot:
– Uittoaukko, jonka leveys on 1,50 m ja kynnyskorkeus NN +152,20 m.
– Neljä kaksoisaukkoa, joista kunkin leveys on vähintään 0,91 m + 0,91
m = 1,82 m ja kynnyskorkeus enintään NN +151,70 m.
– Yksi kaksoisaukko, joista leveys on vähintään 0,81 m + 0,81 m = 1,62
m ja kynnyskorkeus enintään NN +151,70 m.
– Yksi tai useampi aukko, joiden vapaa aukkoleveys on yhteensä vähintään 3,64 m ja kynnyskorkeus enintään NN +151,70 m (N60 +152,01 m).
Edellä mainittujen padon aukkojen tulee olla varustetut asianmukaisilla
avaamis- ja sulkemislaitteilla.
Padon harjakorkeus on NN +154,84 m.
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Hankaveden luusuan oikeanpuoleisessa uomassa olevaa ylisyöksypatoa on korotettava siten, että sen harjakorkeus on 17,5 m:n matkalla NN
+154,10 m ja maapato-osalla vähintään NN +154,60 m.
Ylisyöksypatoon saadaan rakentaa kalatietä varten suljettava aukko tai
aukot. Sulkurakenteen leveys on noin 2 m, rakenteen kohdalta ylisyöksypatoa saadaan korottaa yllä mainitusta harjakorkeudesta.
Luvan saajan on pidettävä padon rakenteet ja laitteet kunnossa.
HAKEMUKSEN TAÄYDENNYS JA MUUTOS
Hakija on täydentänyt ja osin muuttanut hakemustaan 6.7.2016. Täydennyksessä esitetyt asiat on huomioitu tämän päätöksen kertoelmaosassa.
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Ähtärin kaupungissa
varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 7.9.2017. Kuulutus on erikseen
lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja
ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta, Kainuun
elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta patoturvallisuusviranomaisena, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta
kalatalousviranomaisena ja Museovirastolta sekä Ähtärin kaupungilta ja
Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.
LAUSUNNOT
1) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat toteaa, että Kokemäenjoen–Saaristomeren–
Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman tavoitteena on,
että alueella saavutetaan hyvä tila nykyisillä vesienhoidon toimenpiteillä
ja lisätoimenpiteillä vuoteen 2021 mennessä. Kalojen ja muiden vesieliöiden vapaan liikkumisen turvaaminen on yksi vesienhoitosuunnitelman
keskeisistä tavoitteista. ELY-keskus toteaa, että vesienhoitosuunnitelman kalataloudelliset tavoitteet toteutuvat nyt esitetyssä hakemuksessa rakennettavana kalatienä.
Rakentamishankkeesta ELY-keskus toteaa, että rakentamisen ja kanavien perkaamisen yhteydessä saattaa esiintyä vesistön alajuoksulla lyhytaikaisia sameuspiikkejä, jotka saattavat karkottaa kaloja sekä liata
pyydyksiä. ELY-keskus toteaa, että vesistöä samentavat rakennustyöt
tulee tehdä 1.9.–30.5. välisenä aikana. Säännöstelypadon mahdollinen
tilapäinen sulkeminen noin kuukauden ajaksi saattaa lisäksi aiheuttaa
haittaa alapuoliselle virkistyskäytölle. Padon mahdollisesta tilapäisestä
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sulkemisesta onkin tarpeen tiedottaa toiminnan vaikutusalueella hyvissä
ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.
Hakemuksen mukaan Inhanjoen pohjan ruoppausmassat läjitetään ensisijaisesti yläkanavan yläosan läjityspenkereisiin. Mahdolliset ylijäämämassat kuljetetaan pois ja läjitetään hakijan omistamille tai sopimille
alueille. Ruoppausmassojen läjitysalueet tulee olla ennalta tiedossa ja
ne tulee ilmoittaa ELY-keskukselle ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.
Läjittämiseen tulee olla maanomistajien suostumus. Töiden päätyttyä
rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon. Rakennustöiden aloittamisesta ja valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti ELY-keskukselle.
ELY-keskus toteaa, että hakija on velvoitettava toimittamaan esitys
tarkkailuohjelmaksi hyväksyttäväksi vähintään kolme kuukautta ennen
rakennustöihin ryhtymistä.
Hankkeella ei saa vaikuttaa Ähtärinjärven säännöstelyyn. ELY-keskus
toteaa lisäksi, että juoksutuksen Inhanjokeen tulisi olla mahdollisimman
tasaista eikä lyhytaikaissäännöstelyä tulisi sallia. Mikäli tarvetta tällaiselle säännöstelylle kuitenkin on, tulisi sille määrittää tiukat rajat. ELYkeskus ei voi kuitenkaan tässä vaiheessa ottaa tarkemmin kantaa
säännöstelyyn, sen toteuttamiseen ja vaikutuksiin, koska hakemus on
tältä osin puutteellinen ja, jos lyhytaikaiselle säännöstelylle on tarvetta,
tulee hakemusta tältä osin täydentää.
Myös hakemuksen liitteenä olevaa liito-oravaselvitystä on täsmennettävä. Selvityksen mukaan kanavan reunoille sijoittuvien liito-oravien kulkuyhteyspuiden etäisyys tulee olemaan enintään 40 metriä. Selvityksestä ei ilmennyt kyseistä ylityskohtaa eikä alueella sijaitsevien kulkuyhteyspuiden korkeutta. Mikäli liito-oravien kulkuyhteyden toteutuminen tai
toimivuus on jatkossa epävarmaa, on vaarana, että kanavan itäpuolella
sijaitsevat lisääntymis- ja levähdyspaikat heikkenevät luonnonsuojelulain vastaisesti. Hanke vaatii tällöin poikkeusluvan luonnonsuojelulainlain 49 §:n 1 momentista. Sama menettely koskee myös alueen pohjoisempana havaittua reviiriä. Vaikka alue ei sijaitsekaan hankealueella,
saattaa kanavan rakentamisen jälkeen reviiri kuitenkin jäädä saarroksiin, jos kulkuyhteyttä kanavan länsipuolelle ei ole.
ELY-keskus varaa tilaisuuden lausua uudelleen hakemuksen mahdollisista täydennyksistä.
2) Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristön
kehittäminen yksikkö on patoturvallisuusviranomaisena todennut, että
Inhan säännöstelypato on luokiteltu 2-luokan padoksi ja Inhan tehtaiden
pato on luokittelematon. Hakemuksessa on huomioitu patoturvallisuus
ja säännöstelypadon muutostyöt parantavat padon käyttövarmuutta.
Voimalaitoksen yläpuolelle rakennettavista maapadoista sekä Inhan
säännöstelypadon muutostöihin ja kalateihin liittyvistä työpadoista tulee
toimittaa suunnitelmat hyvissä ajoin patoturvallisuusviranomaiselle. Patoturvallisuuslain (494/2009) 7 §:n mukaisesti pato on suunniteltava ja
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rakennettava siten, ettei sen käyttämisestä aiheudu vaaraa turvallisuudelle.
3) Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kalatalouspalvelut on muun ohella todennut, että vanhalla yläpuolisen
järvialtaan säännöstelyluvalla ja uudella rakennusvirtaamaltaan melko
isolla voimalaitoksella on mahdollista toteuttaa ns. lyhytaikaista säätöä.
Kalatalousviranomaisen näkemys on, että lyhytaikaissäännöstelyä ei
saa kohteessa toteuttaa, koska sitä ei ole lupahakemuksessa esitetty,
eikä sen vaikutuksia vesistöön etukäteen selvitetty. Lyhytaikaissäännöstely tulisi vaikuttamaan Inhanjoessa erityisesti uuden voimalaitoksen ja
Ryötön voimalaitoksen väliseen uoman virtaamaolosuhteisiin. Jos lupa
myönnetään tämän hakemuksen perusteella, voimalaitokselle on määrättävä sellaiset juoksutusmääräykset, että lyhytaikaissäännöstely ei ole
mahdollista. Hankkeessa vaikuttaisi olevan analogia KaakkoisSuomessa sijaitsevan Voikosken vesivoimalaitos-hankkeeseen, jossa
vastaavat lupamääräykset kirjoitettiin lupapäätökseen ja sen on Vaasan
hallinto-oikeuskin valitusten jälkeen pitänyt voimassa.
Hakemuksen mukaan Inhanjoen minimijuoksutus, joka on kirjoitettu yläpuolisen vesistön säännöstelylupaan, pidetään voimassa. Kalatalousviranomaisen näkemys on, että minimijuoksutuksen määrääminen samalle tasolle kuin aikaisemmin (1m3/s) heikentää olennaisesti olosuhteita
luonnossa ja vesistössä Inhanjoella. Aika, jolloin uomassa on tuo minimivirtaama vallitsevana, pitenee nykytilanteesta huomattavasti. Haitta
koskee hyvin todennäköisesti myös vesistön kalakantaa. Paikalliset tahot ovat kokeneet veden vähyyden merkittävänä heikennyksenä mm.
kalastuksen yhteydessä.
Koska luonnonolosuhteita Inhanjoessa uudella säännöstelyllä heikennetään, hakijan on tehtävä Inhanjoessa uomakunnostuksia Inhan säännöstelypadon ja voimalan alakanavan välisellä osuudella, jolla voidaan
kompensoida voimalasta aiheutuvaa Inhanjoen yläosan vähävetisyyttä.
Suunnitelma ja hakemus uomakunnostusten toteuttamiseksi on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle vuoden kuluessa siitä,
kun voimalaitoslupa on saanut lainvoiman.
Kalatalousviranomainen katsoo, että minimijuoksutus Inhan säännöstelypadon ja sen yhteyteen tulevien kalateiden kautta tulee olla aina vähintään 2 m3/s tai mikäli tulovirtaama Hankavedestä tätä pienempi niin
koko tulovirtaama. Jos minimivirtaama halutaan määrätä pienemmäksi,
sen haitalliset vaikutukset alueen luonnonolosuhteisiin on erikseen selvitettävä esimerkiksi edellä mainitun uomakunnostussuunnitelmahakemuksen yhteydessä esimerkiksi ympäristövirtaamamallinnuksella.
Kalatalousviranomainen pitää positiivisena sitä, että hankkeeseen esitetään kalateitä. Kalatie on määrättävä luvassa ehdottomana, eikä ehdollisena, kuten luvanhakija ilmeisesti esittää. Asia jää hakemuksessa hiukan epäselväksi. Luvan haltijan tulee myös rakentaa alasvaellusrakenteet, joilla estetään kalojen vaellus voimalaan johtavaan yläkanavaan,
tai vaihtoehtoisesti tutkimuksella osoittaa, että voimalan turpiinien läpi
vaeltavat kalat eivät vahingoitu. Kalateiden on oltava vesitettynä myös
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läpi vuoden siten että myös talvikuukausina siihen on johdettava riittävä
vesi. Kyse on kuitenkin ns. lisähabitaattina toimivista luonnonmukaisista
uomista, joten ne on oltava kalojen käytössä koko niiden elinkierron
ajan.
Kalatalousviranomainen tulee lähiaikoina viemään eteenpäin kalan kulun edistämistä myös Ryötön ja Vääräkosken voimalaitosten lupamääräysten rajoissa ja vesienhoitosuunnitelman hengessä.
Kalatalousviranomaisen saamien tietojen mukaan Inhanjoella on luontaisesti lisääntyvää taimenta. Ennen kuin lupapäätös voidaan antaa, tulee hakijan selvittää kalastoa sähkökalastuksin kaikilla Inhanjoen virtaalueilla RKTL:n ohjeistuksen mukaisesti.
4) Ähtärin kaupungin kaupunginhallitus toteaa suhtautuvansa myönteisesti Killin Voima Oy:n lupahakemukseen koskien Inhanjoen yläosan
vesivoiman käyttöönottoa uudella joen länsipuolelle rakennettavalla vesivoimalaitoksella. Hanke on kaupungin elinvoiman edistämisen näkökulmasta katsoen tärkeä. Samalla kaupunginhallitus lausuntonaan edellyttää, että lupamenettelyn yhteydessä tulee ottaa huomioon Ähtärin
kaupungin teknisen lautakunnan 12.9.2017 §:ssä 90 esittämä lausunto.
5) Ähtärin kaupungin Tekninen lautakunta on todennut, että Killin
Voima Oy:n hakemus Inhanjoen yläosan vesivoimalaitoksen rakentamiseksi on vaillinainen. Ympäristönsuojelulain (27.6.2014/527) 6§ mukaisesti toimijan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja
haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Hakemuksen liitteenä olevasta luontoselvityksestä puuttuu hankkeen vaikutusalueella
(ml. Inhanjoen nykyinen uoma) esiintyvien luonnonsuojelulain
(20.12.1996/1096) mukaisten eläinten, kalaston ja linnuston sekä näiden elinympäristöjen kartoitus. Näiden lajien esiintyminen tulee selvittää
perusteellisesti ja asianmukaisia käytäntöjä noudattaen. Hakemuksesta
puuttuu lisäksi selvitys hankkeen kokonaisvaikutuksista alueen luonnonsuojelulain mukaisiin virkistys- ja maisema-arvoihin sekä hankkeen
eri toteutusvaihtoehtojen ja niiden vaikutusten tarkastelu.
Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren
vesienhoitosuunnitelma
vuoteen 2021 sekä Ähtärin- ja Pihlajaveden reittien vesistöalueen toimenpideohjelma vuoteen 2021 on hyväksytty vuonna 2016. Toimenpideohjelmassa on tilatavoitteisiin kirjattu vesieliöiden vapaan liikkumisen
turvaaminen ja jokien rakenteellisen tilan parantaminen. Hakemuksessa
tulisi mainita miten kyseiset vesistöjen käyttöä ohjaavat suunnitelmat ja
ohjelmat on huomioitu toiminnan suunnittelussa.
Hakijan tulee rakentaa kalatie hankkeen toteuttamisen yhteydessä, hakemuksessa esitetty ehdollinen rakentaminen ei ole vesienhoitosuunnitelman tai kalatiestrategian mukaista. Kalatielle suunnitellun virtaaman
riittävyys tulee tarkistaa.
Inhanjoen keskeisen sijainnin ja sen kulttuurihistoriallisen sekä maisema-, virkistys- ja ympäristöarvojen vuoksi tekninen lautakunta toivoo, että hakija ottaisi vaikutusalueen asukkaat ja muut asianosaiset vahvem-
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min huomioon lisäämällä tiedotusta ja osallistamalla heitä hankkeen eri
vaiheissa. Alueen herkkyyden vuoksi myös erillisen osallistamissuunnitelman laatiminen ja käyttäminen tulee ottaa harkintaan hanketta suunniteltaessa.
Edellä mainittuihin puutteisiin vedoten tekninen lautakunta esittää Länsija Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen ottamista uudelleen
käsiteltäväksi. Uudelleenkäsittelyn yhteydessä tulisi asiaa käsittelevän
viranomaisen selvittää hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeellisuus nk. YVA-menettelylain (5.5.2017/252) sekä Valtioneuvoston
asetuksen YVA-menettelystä (11.5.2017/277) mukaisesti. Saatujen täydennysten jälkeen on hakemus asetettava uudelleen kuultavaksi.
6) Museovirasto on kantanaan hankkeeseen todennut, että koska Inhanjoen yläosan ympäristössä on pitkään sijainnut erilaisia vesivoimaa
hyödyntäviä laitoksia, ja ympäristössä ja rakennuskannassa on tapahtunut muutoksia nykyaikaan jatkuneen teollisuustoiminnan seurauksena, voidaan uusi vesivoimalaitos nähdä jatkona alueen käyttöhistorialle.
Hankkeen toteuttamiselle ei Museoviraston näkemyksen mukaan ole sinänsä estettä. Kyseessä ei kuitenkaan ole olevan Inhanjoen vesivirran
hyödyntäminen, vaan mittava hanke, johon kuuluu uuden kanavan rakentaminen penkereineen sekä uuden voimalan sijoittaminen Inhanjoen
länsipuolelle vastapäätä Inhan ruukinalueen vanhoja tuotantorakennuksia.
Vaikka suurin osa vesivoimalahankkeesta on RKY-alueen rajauksen ulkopuolella, on hankkeella huomattavan suuri vaikutus kulttuuriympäristöön ja -maisemaan. Kulttuuriympäristö on kuitenkin huomioitu puutteellisesti hankkeen valmistelun aikana eikä hankkeen vaikutuksia kulttuuriympäristöön ole käsitelty ja esitelty riittävällä tavalla hakemusasiakirjoissa.
Hakemusasiakirjoihin kuuluvassa suunnitelmaselostuksessa (3.2.2016)
mainitaan lyhyesti hankkeen sijaitseminen osittain valtakunnallisesti
merkittävän RKY-kohteen alueella sekä muinaisjäännösrekisterin kohde
Inhan ruukki. Hankkeen ja sen vaikutusten yhteenvedossa (3.2.2016) ei
kuitenkaan mainita lainkaan vaikutuksia kulttuuriympäristöön. Hakemusasiakirjoihin kuuluvassa hakemuksen täydennyksessä (6.7.2016)
kommentoidaan RKY-alueen rajausta todeten, että karttarajaus ulottuu
Inhanjoen pohjois- ja länsipuolelle, vaikka ruukkialue sijaitsee joen etelä- ja itäpuolella. Vaikka ruukkialue painottuu joen etelä ja itäpuolelle, on
myös joen pohjois- ja länsipuolella ollut kokonaisuuteen kuuluvia rakennuksia. RKY-alueen rajaus on siten perusteltu.
Hakemuksen täydennyksessä viitataan keskusteluun Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksen edustajan kanssa sekä ELY-keskuksen, Museoviraston
ja maakuntamuseon käyntiin Inhan ruukkialueella Inhan Pytingin suojeluasiassa 2014. Kerrotaan, että tämän käynnin yhteydessä on arvioitu
vesivoimalahankkeen vaikutusta alueen kulttuurihistoriallisiin arvoihin ja
todetaan, että hankkeella ei ole niihin vaikutusta. On syytä korostaa, että 2014 käynnin tarkoituksena oli Pytingin suojelutarpeen määrittely ja
rakennussuojeluesityksen edistäminen. Toiseen asiaan liittyvän vierai-
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lun aikana käyty suullinen keskustelu ei ole riittävä toimi kulttuuriympäristön huomioimiseksi ja vaikutusten arvioimiseksi vesivoimalahankkeessa.
Vesivoimalaitoksen koneasema ja siihen liittyvät penkereet sekä uuden
kanavan alaosa ja kalatie sijoittuvat RKY-alueelle maisemallisesti hyvin
herkkään kohtaan, joten niillä on vaikutusta ympäristöön. Tämän vuoksi
Museovirasto pitää tarpeellisena sitä, että uusista rakenteista ja niiden
sijoittamisesta ympäristöön laaditaan havainnekuvia osoittamaan miten
uudet elementit sovitetaan olevaan kulttuuriympäristöön ja kulttuurimaisemaan. Kuinka paljon esimerkiksi koneasema ja kanavan korkeat pengerrykset tulevat näkymään Inhanjoelle? Miten alakanava liittyy Inhanjokeen, miltä yhtymäkohta näyttää kulttuurimaisemassa? Havainnekuvien avulla voidaan arvioida ja ymmärtää hankkeen vaikutuksia kulttuuriympäristöön ja tarvittaessa suunnitella maisemointia ja pehmeämpiä
toteuttamisratkaisuja siten, että RKY-alueen erityisiä arvoja ei vaaranneta.
Hankealueen arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ei ole käytettävissä riittävää tietoa vaikutusten arvioimiseksi. Tämä vuoksi ei voida tietää tuleeko hanke vahingoittamaan muinaisjäännöksiä tai arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Ennen hankkeen toteuttamista on syytä teettää arkeologinen inventointi uuden kanavan ja sen penkereiden alueella, koneaseman alueella huomioiden myös joen ranta-alue sekä ylemmän
kosken ympäristössä, jossa tullaan tekemään kunnostusta kalojen kulkua varten.
Edellä sanotun perusteella Museovirasto esittää vesilain mukaisen luvan ehdoksi
seuraavaa:
1. Hankevastaava teettää havainnekuvia niistä uusista rakenteista, jotka
sijoitetaan RKYalueelle
ja sen ympäristöön.
2. Museovirastolle annetaan mahdollisuus lausua havainnekuvista ennen hankkeen toteuttamista vaikutusten arvioimiseksi ja mahdollisesti
tarvittavien maisemointi- ja muiden toteuttamisratkaisujen määrittelemiseksi, jotta RKY-alueen erityisiä arvoja ei vaaranneta
3. Arkeologinen inventointi teetetään uuden kanavan ja sen penkereiden alueella, koneaseman alueella huomioiden myös joen ranta-alue
sekä ylemmän kosken ympäristössä, jossa tullaan tekemään kunnostusta kalojen kulkua varten.
4. Mikäli arkeologisessa inventoinnissa havaitaan muinaisjäännöksiä tai
kulttuuriperintökohteita hankealueella, menettelystä neuvotellaan ja sovitaan Museoviraston kanssa ennen hankkeen toteuttamista.
7) Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo on todennut, että osa voimalaitoksen suunnittelualueesta kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY2019) nimeltään Inhan ruukkiyhdyskunta. Erityisesti koneasema ja siihen liittyvät
korkeat pengerrykset sekä alakanava ja kalatie sijoittuvat RKY-alueelle.
RKY-alueen tavoitteena on alueen merkittävien rakennusten ja ympäristön säilymisen turvaaminen sekä mahdollisen täydennysrakentamisen
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ja muiden muutosten sopeuttaminen kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin.
Inhan ruukkiyhdyskunta on merkittävä rakennettu ympäristö, jonka ruukin aikaiset rakennukset ovat laajalla alueella. Varsinaisella tehdasalueella olevista rakennuksista merkittävin on monessa eri vaiheessa rakennettu ja ainakin osin vuodelta 1842 peräisin oleva tehdasrakennus
suunnitellun voimalaitoksen kohdalla joen eteläpuolella. Muut tehdasalueen rakennukset ovat lähinnä 1970-luvun puolivälissä tai myöhemmin rakennettuja tehtaita ja varastohalleja, jotka ilmentävät lähinnä
oman aikansa teollisuusarkkitehtuuria.
Ruukin aikaiset työväen kasarmit, järjestötalo, ruukin entinen kauppa ja
muut työväen entiset asuinrakennukset sijaitsevat suhteellisen kaukana
yli 200 metrin päässä aidatun tehdasalueen kaakkoispuolella. Pytinki,
joka on suojeltu rakennussuojelulailla, sijaitsee kauempana tehdasalueesta metsikön takana. Joen rannalla tehdasalueen koillispuolella puretun Hamarinsillan kohdalla, on virkailijoiden rakennus ”Sininen talo”
vuodelta 1902 ja sen vastarannalla Sillankorvan asuinrakennus, jonka
rakennusvuodeksi on ilmoitettu 1882. Joen pohjoispuolella on entinen
Inhan tehtaan koulu vuodelta 1923 ja kymmenkunta rintamamiestalotyyppistä asuinrakennusta sekä yksi 1970-luvulla rakennettu omakotitalo. Inhanjoen Ylemmän kosken kohdalla on yksi asuintalo 1990-luvulta.
Maakuntamuseo yhtyy Museoviraston lausuntoon siinä, että Alapato,
kalatie ja koneasema sijoittuvat maisemallisesti tärkeään kohtaan Inhan
entisen ruukin alueelle. Voimalaitos ja kalatie voitaneen kuitenkin rakentaa niin, että niillä ei ole negatiivistä vaikutusta Inhan tehdasalueen,
tehdasyhdyskunnan ja sen ympäristön rakennettuun kulttuuriympäristöön ja -maisemaan. Uudet rakenteet tulee sovittaa ympäristöön. Suunnitelmien edetessä maakuntamuseo haluaa ottaa vielä uudestaan kantaa voimalaitoksen suunnitelmiin havainnekuvien pohjalta varmistuakseen siitä, että RKY-alueen erityisiä arvoja ei vaaranneta.
MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
8) Matias Sulkava (989-402-3-295) on todennut, että liian vähän tulee
menemään vettä ja arvokas ja viimeinen Ähtärin taimenkannoista tuhoutuu. Ympäristöarvot. Saukkojen talviruokailupaikka joen yläosassa.
Taimenkantojen tuhoutuminen Vääräkoskelta ja Ryötöltä voimaloiden
takia. Vaikutukset yläpuoliseen järvialueeseen talven aikana vedetään
järven pinta niin alas, että sinilevä nousee jäiden mukana ja roihahtaa
kesällä.
9) Johannes Sulkava (989-406-7-435) vastustaa hanketta ja on taimenvalokuvaliittein esittänyt huolensa Ähtärin Inhan tehtaiden voimalaitoshankkeesta (Killin Voima), koskien alueen taimenkantaa, joka tulee
tuhoutumaan liian vähäisen juoksutuksen vuoksi. Ähtärissä on jo tuhoutunut kaksi isoa taimenkantaa. Päätöstä tehtäessä on otettava huomioon riittävä vesimäärä alueelle, jotta paikallinen ja uhanalainen kanta
säilyisi. Puolen kuution juoksutus ei ole riittävä jokeen eikä riitä, että vettä juoksutetaan vaan osan aikaa vuodesta. Kalateihin pitää juoksuttaa
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vähintään 1,5 kuutiota per sekunti. Lisäksi hän on todennut, että Vääräkoskella ja Ryötöllä on tuhottu kaksi taimenkantaa eikä ymmärrä miksi
sinne ei aikoinaan ole rakennettu kalateitä. Lisäksi hän on kyseenalaistanut tieto jonka mukaan Ryötön luonnonuomaan ei ole juoksutusta
keskimäärin 263 vrk. Voimalaitoksiin on saatava paremmat estot sillä
turbiinien läpi tulleet kalat ovat aivan raakileita.
10) Reijo Johteen mielestä laitosta ei tule rakentaa koska se pilaa ”valtakunnallisesti tärkeän rakennetun kulttuurimaiseman” kuten Riitta
Jaakkola kirjassa Vesiteitä kyliin ja kirkolle, on todennut. Kirja on Ähtärin
kulttuuriympäristöohjelmavuodelta 2009. Laskukanavasta tulee niin
massiivinen, että vanhat tehdasrakennukset jäävät varjoon koska kanavan reunat on oltava ilmeisesti yli Hankaveden pinnankorkeuden, jotta
putouskorkeus n. 7 m saavutetaan. Luvattu vesimäärä ”vanhaan uomaan” ei pidä maisemaa elävänä vaan vesi lirisee kivenkoloissa ja pajupuskat kasvavat uoman yli. Inhan Pytinki ja Sininen talo sekä vanhat
tehdasrakennukset menettävät identiteettinsä veden lähes loppuessa
joesta. Lisäksi kylän yhteinen yli 40 v vanha kylätapahtuma ”Inhanjoen
lohestus” jouduttaisiin lopettamaan. Joen luonnonympäristö tuhoutuu:
taimenten kutupaikat, simpukat, saukot, nahkiaiset, ravut jne. Kaikki tämä tuho vain 0,8 MW tuotto odotuksella. Saman tehon saavuttamiseen
ei tarvittaisi kuin 0,4 keskikokoista tuulivoimalaa.
11) Raimo Kuoppa-aho, Anne Kuoppa-aho ja Arto Raikunen, As Oy
Ähtärin Tamminiemi (989-402-5-24), ovat vaatineet, että hakemusta ei
hyväksytä missään tapauksessa, koska se aiheuttaa peruuttamatonta
vahinkoa, huomattavaa haittaa ja loukkaa yhteistä ja yksityistä etua ja
perusoikeuksia ainakin seuraavasti. Alueella on erittäin herkkä ja harvinainen kasvillisuus, eläinkunta, esimerkiksi saukko, luonnon taimen, liito-orava, simpukat, ravut ja harvinaiset linnut, puut ja kasvit. Suunniteltu
kanava tulee aivan tontin rajalle ja tuhoaa maiseman. Ruoppausmassoista tehtävä penger tulee kuuden metrin päähän rantasaunasta. Kanavan suuaukon ruoppaus pilaa rannan ja estää sen käytön. Järven
pohjan ruoppaus isolta alueelta muuttaa veden virtauksen ja koko kiinteistön virkistyskäyttö estyy. Ruoppaus tuhoaisi uoman edessä olevan
karin, minkä ympäristö on koko Hankaveden paras kalastuspaikka.
Ruoppaus nostaa ravinteet pohjasta ja lisää näin sinileväriskiä. Oman
kaivon ja pohjaveden pinta laskee, paine pienenee ja veden laatu heikkenee. Tontille johtavan tien alitse kulkeva oja, johon tulee ison alueen
valumavedet, ei pääse enää virtaamaan ja aiheuttaa varmasti tulvan ja
maaperän vettymisen. Tontille johtavan tien reunassa oleva koivurivistö,
jota on kasvatettu 25 vuotta, tuhoutuu. Aivan kiinteistön rajalle suunniteltu rakennelma on suunnattoman iso, korkeus jopa 3 metriä ja leveys
70 metriä ja estää täysin luonnon käytön ja pilaa maiseman totaalisesti.
Rantaviiva tulee muuttumaan ja maa-aines karkaa suuren virtauksen
takia ja esim. tontin edessä oleva iso noin 20 m x 50 m hiekkasärkkä
tuhoutuu ruoppauksen takia.
Taloudellinen haitta muodostuu kiinteistön arvon alenemisesta, jälleenmyyntiarvon laskusta ja myynnin vaikeutumisesta. Pysyvästä haitasta
saatava korvaus ei korvaa menetettyä luonnon rauhaa. Taloudellinen
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haitta ei koske ainoastaan nykyisiä omistajia vaan myös paikan aikoinaan periviä jälkipolvia.
Vuosia kestävän rakennelman tekemisen aikana syntyy erittäin merkittävät melu-, tärinä- liikenne, räjäytys, kemikaali- ja hajuhaitat. Kulku kiinteistölle tulee olemaan estettynä ja haittaa päivittäistä liikennettä. Luonnon rauha katoaa ja sen palaaminen kestää vuosia. Ruoppauksen myötä rannan käyttö estyy, vesi pilaantuu. Henkisenä haittana on esitetty
tuntemus, että hakija isona yrityksenä yrittää jyrätä pienen yksilön yli.
Muina seikkoina on mainittu, että hakijan hakemus liitteineen on täynnä
virheitä, vääriä tietoja ja jopa valheita. Hakija on aikaisemmissa hankkeissa jättänyt velvoitteensa täyttämättä. Hakijan esiselvitys hankkeesta
on tehty täysin heidän ehdoilla, ilman asiantuntemusta ja riittävää selvitystyötä. Hakemuksen sisällössä pyritään antamaan täysin väärä käsitys tilanteesta. Asianomaisilta ei ole edes kysytty mielipidettä, vaikka
uoma kulkee 750 m pitkin yhteistä rajaa. Oleellisia tietoja jätetään kertomatta esimerkiksi järven pohjan ruoppauksesta ei kerrottu mitään tiedotustilisuudessa. Rakennepiirustuksissa ei anneta todellisia mittoja,
esimerkiksi leveys puuttuu. Rakennelman ja kiinteistöjen korkeusasemat epämääräisiä. Kalastuskunta ei voi antaa lupaa ruoppaukselle tai
kalaportaille. Kalastuskunnan kokouksen puheenjohtaja on esteellinen,
koska on hakijan palkkalistoilla.
12) Inhankosken yksityistien tiehoito-osuuskunta on vaatinut, että
hakemusta ei hyväksytä missään tapauksessa, koska se aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa, huomattavaa haittaa ja tuhoaa kymmenien
vuosien työn ja taloudellisen panostuksen Inhankosken yksityistien hyväksi. Haittoina on mainittu, että tien pohja ei kestä raskasta liikennettä.
Aiheuttaa merkittävää haittaa osakkaille. Tuhoaa yksityistielle tehdyt parannustyöt. Estää normaalin liikenteen rakennusaikana. Rakennusaikana ei voi taata esimerkiksi pelastuslaitoksen, ambulanssin ja poliisin
pääsyä paikalle kaikissa tilanteissa. Vaikeuttaa päivittäistä liikennettä.
Lisää tienhoitoyhdistyksen ja kunnossapidon kustannuksia. Päivittäiseen liikenteeseen tulee katkoja, esimerkiksi postin, jätehuollon ja koulukuljetusten osalta. Talvikunnossapito ei onnistu nykyisellä kalustolla.
Suunnitelmassa ei ole mitään tietoa tai piirustusta sillasta.
13) Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry esittää mielipiteenään, että Killin Voiman lupahakemusta vesivoimalan rakentamiseksi Inhanjokeen ei
tule hyväksyä.
Killin voiman yhteenvedossa hankkeesta ja sen vaikutuksista todetaan,
että ”Inhanjoessa olevat padot ovat nousueste kaloille. Inhan tehtaiden
padon sekä Inhan säännöstelypadon jatkeena olevan Hankaveden
maapadon ylisyöksykynnyksen yhteyteen rakennetaan kalatiet. Kalateiden välistä Inhanjokea kunnostetaan tarvittavissa määrin kalojen kulun
mahdollistamiseksi.”
Uusi vesivoimala veisi vettä luonnonmukaisesti jokiuomasta ja sen
vuoksi tehtäisiin pitkiä ruoppauksia. Kanavamaiset ruopatut uomat eivät
ole toimivia ympäristöjä kaloille, vesieliöille tai linnustolle. Korvikkeeksi
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tarjottu kalateiden rakentaminen ei pysty lähellekään korvaamaan niitä
ympäristömenetyksiä, joita voimalan rakentamisesta syntyisi.
Yleistasoiset viittaukset kalateihin ja kunnostuksiin eivät ole riittäviä. Mitä tarkoittaa joen kunnostaminen kalojen KULUN mahdollistamiseksi,
mikä olisi niiden laajuus? Koski-, joki- ja purokunnostukset tarkoittavat
sitä, että niihin luodaan kalojen kutupaikkoja, elinympäristöjä niin poikasille kuin aikuisille kaloille ja muita vastaavia asioita. Killin voiman asiakirjoissa todetaan, että kalateitä ”voidaan” tarkastella yms. Tarkoittaa
tämä sitä, että toimenpiteitä olisi ehkä tulossa, ehkä ei? Jotta kunnostuksien laatu ja määrä selviävät, tulee Killin voiman teetättää niitä varten
erillinen ja yksittäiskohtainen suunnitelma, joka on myös aikataulutettu
ja budjetoitu selkeästi.
Riippumatta siitä myönnetäänkö uudelle vesivoimalle lupa vai ei, tulee
Inhanjoen olemassa olevalle vesivoimalle määrätä maksettavaksi vuosittainen summa, joka käytetään niin sanottuihin kompensaatiokunnostuksiin vesistön muissa osissa. Summan tulisi olla 50 000 € vuodessa
pysyvältä pohjalta ja sitä tulisi inflaatiotarkistaa vuosittain. Mikäli lupa
uudelle vesivoimalle myönnetään, tulee summaa nostaa kaksinkertaiseksi (korvaussumma kompensaatiokunnostuksiin ei korvaa kalatievelvoitetta).
Killin voiman asiakirjatäydennyksessä todetaan, että säännöstelypadon
ja kalatien yhteisvirtaama olisi kuutio vettä sekunnissa. Kalatiehen tulee
juoksuttaa vähintään kaksi kuutiota sekunnissa, riippumatta yläpuolisen
Ähtärinjärven vesitilanteesta. Paikallisten tietojen mukaan juoksutukset
ovat nykyisinkin olleet sellaisia, että jokiuoma on yhtäkkisesti päästetty
kuiville. Tämä johtaa muun muassa kalojen ja eri vesieliöiden kuolemiseen, rapukantojen heikentymiseen sekä yleensäkin jokiluonnon köyhtymiseen.
Killin voiman hakemuksesta ei käy riittävästi selville, miten turvataan kalojen kulku voimaloiden ohi alavirtaan. Tämä on yhtä tärkeä kysymys
kuin vaellusmahdollisuudet ylävirtaan. Voimaloiden turbiinien läpi kulkeneista kaloista kuolee ja vahingoittuu aina osa, vaikka käytettäisiin Kaplan-turbiineita. Toimivien kalojen kulun ohjausrakenteiden, välppien tai
vastaavien, tuleekin olla osa aluehallintoviraston päätöstä. Ohjausrakenteet tulee velvoittaa rakentamaan olemassa olevaankin vesivoimaan.
Mikäli uudelle vesivoimalle myönnetään lupa, aluehallintoviraston päätöksen tulee velvoittaa siihen asennettavaksi kalaystävällinen malli (täydennettynä luonnonmukaisella ympäri vuoden auki olevalla kalatiellä
sekä alasvaellusjärjestelyillä).
Killin voima esittää hakemuksen täydennyksessä, että vaikutukset Inhanjoen yläosan mahdollisille luontoarvoille ovat vähäisiä. Näin erillisen
luontoselvityksen tekeminen ei olisi tarkoituksenmukaista. Kuitenkin
edellisessä kappaleessa s.6/11 Killin voima toteaa, ettei Inhanjoen yläosan luontoarvoja ole tutkittu. Vesivoimalan kaltaista mittavaa ja jokiympäristöön suuresti vaikuttavaa hanketta ei pidä toteuttaa ilman riittäviä ja
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asiantuntijoiden selvityksiä, joihin tulee kuulua myös yläosan selvittäminen.
Inhanjoen vesivoimalan rakentamisesta tehty luontoselvitys on poikkeuksellisen puutteellinen. Vaikka kyse on vesirakentamisesta, ei vesija kalastovaikutuksia ole kyseisessä selvityksessä käsitelty ollenkaan.
Kokonaisuus huomioon ottaen aluehallintovirasto ei voi edes käsitellä
anomusta riittävältä tietopohjalta. Asianmukainen asia käsittelyä aluehallintovirastossa ei siis ole mahdollista.
Paikalliset kalastajat ovat saaneet vesistöstä taimenia säännöllisesti.
Taimen on Etelä-Suomessa uhanalaiseksi määritelty laji. Killin Voiman
hakemuksen asiakirjoissa väitetään näiden taimenien olevan kirjolohia
sen takia, ettei istutuksia ole tehty. Tällaisen väitteen tueksi ei ole esitetty minkäänlaista faktapohjaa. Vastaavalla tavalla voisi väittää, että saalismerkinnöissä olevat kirjolohet ovat todellisuudessa taimenia.
Jos Killin Voiman hakemuksen käsittelyä jatketaan sen puutteista huolimatta, yksi lisäselvityksien kohteista tulee olla taimen (niiden esiintyminen, DNA-näytteiden otto jne). Myös simpukkakannat ja erityisesti raakun ja vuollejokisimpukan esiintyminen tulee selvittää. Alueella elää
koskikaroja ja saukkoja. Miten niiden elämiseen vaikuttaisi luonnonmukaisen jokiuoman vaihtuminen ruoppausväyläksi vesivoimalaan? Tästäkin tarvitaan uusi selvitys. Tarvittavat selvitykset tulee teettää Killin voiman kustannuksella.
Killin Voima toteaa, että uudella vesivoimalla ei olisi vaikutuksia alajuoksulle, koska vesimääriä tai juoksutuksia ei muutettaisi. Näistä riippumatta uusi vesivoimala heikentäisi tilannetta alajuoksulla. Alavirtaan vaeltavista kaloista ja muista vesieliöistä tietty osuus menehtyisi ja vahingoittuisi voimalan turbiineissa. Esitetty joen luonnonmukaisen uoman käyttäminen tulvajuoksutusten väylänä tietäisi äkillisiä ja voimakkaita veden
pinnan vaihteluita, jotka ovat haitallisia sekä vedessä että ranta-alueilla
asuville lajeille. Lisäksi on huomioitava eroosiovaikutukset ranta-alueilla
äkillisten juoksutusten johdosta.
Killin Voima selostaa, että vesivoimalahankkeella ei olisi vaikutuksia joen virkistyskäyttöön. Ainoa muutos olisi virtaamavaihteluiden pieneneminen. Kalastuksellisten, ympäristöllisten ja maisemallisten heikennyksien lisäksi kärsijänä olisi melonta. Virkistyskäytölle olennaista on myös
luonnonmukainen koski vastaan ruopattu voimalakanava. Tällainen
merkittävä maisemallinen muutos heikentää virkistyskäyttöä ja esim.
mahdollisia tulevia elinkeinollisia turismimahdollisuuksia.
Vesivoimalan teho olisi 0,8 MW eli noin 0,03875 % Suomen vesivoimaloiden 3100 MW kokonaistehosta. Määrä on vähäinen ja merkityksetön
valtakunnallisestikin. Paikallisesti ja alueellisesti uudella vesivoimalalla
olisi silti merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Uusi vesivoimala on tästäkin
näkökulmasta yleisen ja yksityisen edun vastainen.
Lopuksi Suomea sitoo EU:n vesipuitedirektiivi, joka edellyttää kaikkien
vesiemme hyvää ekologista tilaa. Inhanjoen nykyinen kunto (esimerkiksi
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esteet kalojen vaellukselle, voimalatoiminnan myötä jo toteutettujen
ruoppausten viemä koskiala heikentäen mm. kala- ja rapukantoja) ei ole
täten hyvässä ekologisessa tilassa. Uusi vesivoimala veisi jokea entistä
kauemmaksi hyvästä ekologisesta tilasta, joten laitokselle ei ole mahdollista myöntää lupaa ilman Suomea sitovien EU-määräysten rikkomista. Mikäli aluehallintovirasto myöntäisikin luvan uudelle vesivoimalalle
Inhanjokeen, on syytä nostaa asianmukainen EU-prosessi.
Virtavesien hoitoyhdistys esittää johtopäätöksenä pyynnön, että aluehallintovirasto 1) hylkää Killin Voiman hakemuksen ja 2) määrää Inhanjoen
nykyisen vesivoiman käyttöehtoja ajantasaistettavaksi (kompensaatiokorvaukset kalakantojen ja vesistöjen elvyttämiseen, kalatiet alasvaellusjärjestelyin ja riittävillä vähimmäisvirtaamilla yms)., 3) määrää Killin
Voiman teettämään kustannuksellaan edellä mainittuja selvityksiä riippumatta siitä myönnetäänkö vesivoimalupaa sekä, että 4) vesivoimalahankkeen yhteensopivuus EU-vesipuitedirektiivin kanssa selvitetään
ennen mitään jatkopäätöksiä tai -toimenpiteitä.

14) Mielipiteenilmauksessa, jossa on 251 henkilön allekirjoitusta,
on vaadittu, että Inhankosken vesivoimalaitoksen rakentamislupaa ei tule myöntää. Pienvoimalahanke kokonaisuudessaan loukkaa yleistä
etua, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonolosuhteissa sekä vesiluonnossa. Inhanjoen virkistyskäyttö kalastuspaikkana tuhoutuisi ja kalakanta romahtaisi, erityisessä vaarassa olisi luonnonvarainen taimen. Alueen maisema muuttuisi ja nyt yhteiskäytössä olevan alueen käyttö estyisi lopullisesti.
15) Kiinteistönomistajat Harri ja Virpi Kanth, Markku ja Leila Mäkelä, Juha Pohjanvirta, Jalo Lampi, Jorma Kulha, Pekka Muranen,
Reijo ja Raija Sivula, Juha ja Sari Lampinen, Sami Rinne, Taisto ja
Aino Paavola, Raimo Sulkava, Maria ja Juhani Kansanaho, Jukka
Aho, Lea Lahtinen, Anne Kuoppa-aho, Raimo Kuoppa-aho, Tuula
Korkeemaa, Arto Raikunen, Jenni Huhtala, Marko Virta, Pirkko Virta ovat todenneet, että hankkeesta saatava hyöty ei missään olosuhteissa tule ylittämään sen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia ja ovat
muistutuksesta, tarkemmin ilmenevin perustein vaatineet, ettei lupahakemusta tule hyväksyä. Muistutus on ohessa kuvattu vesilain mukaisen
lupakäsittelyn kannalta keskeisimmiltä osin. Muistutukseen on liitetty valokuvia.
Pienvoimalan tuotto on vähäinen verrattuna rakennuskustannuksiin ja
tuotto on yliarvioitu, sillä sähkön keskiarvohinta on tällä hetkellä 30 €/
Mwh. Voimalan teho on arvioitu liian suureksi ja pudotuskorkeus saavutettaisiin vain ja ainoastaan joen pohjaa kaivamalla. Tämä tuhoaisi taimenet, ravut, simpukat ja kaiken muun pieneläimistön koko kaivausalueelta. Kaikki jäljelle jääneet luontaiset kutupaikat yms. täyttyisivät maaaineksella. Vanhan takomon kohdalla oleva saari tuhoutuisi. Hankaveden ruoppauksessa tuhoutuisi myös yhteiskäyttöalueen edessä sijaitseva kivikko/kari joka on lintujen tärkeä pesimä- ja lepopaikka.
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Uuden uoman kaivaustöiden aiheuttaisivat mittavat metaanikaasupäästöt. Inhankoskentielle pitäisi hakijan kustannuksella rakentaa vähintään
100 metriä pitkä valaistu silta, jonka kantavuus olisi minimissään 48 000
kg. Kanavauoma katkaisisi kaupungin tulovesiliittymän ja sähkökaapelit.
Ojan katkeamisen vuoksi olisi korotettava kiinteistölle johtavaa tietä. Lisäksi vaarantuu veden riittävyys kaivoissa ja käyttövesikaivojen vedensaanti on turvattava. Patoluukkujen sulkemisen aikana vettä ei virtaisi
nykyiseen jokiuomaan lainkaan. Vedenvirtaus tyrehtyisi myös Inhantehtaantien Ryötön puoleisella osalla. Vedenlaatu heikkenisi ja virkistyskäyttö estyisi. Luonnon kärsimät tuhot olisivat merkittävät ja pysyvät.
Taimenet, ravut, simpukat tarvitsevat vettä joka päivä, niiden elinehto on
vesi. Hakijan on aidattava kanavan penkereet, ettei eläimiä putoaisi syvään veteen, josta poispääsy olisi mahdotonta. Mustalammesta tuleva
luonnon itse muovaama noro häviäisi. Mustalammen vedenpinta nousisi
ja aiheuttaisi vahinkoa sen ympäristön metsille, kesämökille ja mahdollisesti myös Inhantehtaantielle. Haittavaikutusten kustannukset kuuluvat
täysimääräisenä hakijalle.
Hakija tulisi velvoittaa rakentamaan kalatiet Hankaveden maapadon
ylisyöksykynnyksen yhteyteen, sekä Hamariin, vaikkei uutta kanavaa ja
pienvesivoimalaa rakenneta. Kalatiet tulisi pitää auki läpi vuoden ja jatkuva virtaama suurempana kuin 0,5 kuutiota/s. Nykyisellä sivuuomaosuus on vähävetinen ja jäätyy talvella. Sivu-uoma on kuitenkin
merkittävä taimenien kutu- ja lisääntymispaikka, sekä suojapaikka monille linnuille
Vähimmäisvirtaama Inhanjoessa ei kesäkuukausina ole riittävä. Myllysillan alue on lähes täysin kuiva ja joessa Luusuan padolle päin vedenpinta on todella matalalla. Juoksutus loppuu äkillisesti ja mm. taimenia on
jäänyt kivienkoloon ja simpukoita kuivalle maalle. Ähtärinjärven säännöstelyluvan minimijuoksutusmääräys on liian alhainen ja uudessa
hankkeessa määräyksen negatiiviset vaikutukset tulisivat korostumaan
hyvin voimakkaasti. Vedenmäärä Inhanjoessa tulisi olemaan pysyvästi
vähäinen ja joki jäätyisi talvella. Siitä seuraisi joenpohjan kautta kulkevan kaupungin tulovesiputken sekä jätevesiputken jäätyminen. Jätevesiputken jäätymisestä seuraisi putken halkeaminen ja mittava ympäristöongelma. Hakijan tulisi järjestää vesiliittymien piirissä olevien talouksien vesiasiat uudestaan. Vähäinen vesimäärä aiheuttaa sen, että kanoottia joutuu kantamaan pitkän matkan.
Joen jäätyminen talvella tuhoaisi taimenet sekä muut kalat ja kalojen
kudun, ravut, simpukat, nahkiaiset sekä kaikki pohjaeläimet. Saukkojen
talviruokailu estyisi. Hidastunut virtaama heikentäisi veden laatua ja
ekologista tilaa, kuivaksi jäävät joenreunat olisivat haisevia, rumia ja
terveydellinen riski. Joki kasvaisi umpeen jo muutamassa vuodessa.
Rehevöitymisestä seuraisi pohjan happipitoisuuden väheneminen. Patoaltaan syvyys sen eri kohdilta tulisi selvittää ja todellinen vedenvaihtuvuus osoittaa mittausmenetelmin.
Kanavan kaventaminen ei riitä turvaamaan liito-oravien esteetöntä liikkumista ja ravinnonhankintaa, eikä takaa rauhallista lepopaikkaa, kun
pienvesivoimalaa rakennetaan. Rauhallista ympäristöä ei myöskään oli-
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si toimivan pienvesivoimalaitoksen välittömässä läheisyydessä. Uuden
kulkutien rakentaminen takomotien puoleisessa rantapenkassa tuhoaisi
liito-oravien alue, kulttuurihistoriallisesti merkittävä maiseman ja koskikaran pesimäalueen.
Turbiinin läpi virtaava vesi muodostaa merkittäviä, suoria hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Taimenet ovat Inhanjoessa alkuperäiskantaa ja
jokeen ei taimenia ole istutettu. Pienvesivoimalaitostyömaa tuhoaisi joen
elpynyttä rapukantaa täydellisesti, mikä olisi EU- luontodirektiivin vastaista sekä vastoin kansallista rapustrategiaa. Saukot kuuluvat Inhanjoen vakituisiin talviasukkaisiin ja ovat täällä myös lisääntyneet. Saukkojen luonnollinen elinympäristö tulee turvata, vaikka ne toisaalta käyttävät
ravinnokseen uhanalaista taimenta, rapua, jokinahkiaisia, simpukoita
jne. Inhanjoessa esiintyy simpukoita, joiden lajimääritystä ei ole tehty.
Jokinahkiainen on Suomen vesistöissä häviämässä oleva laji. Alueen
linnusto on merkittävä. Koskikara on asustellut ja lisääntynyt jo usean
vuoden ajan Inhanjoella. Lisäksi on havaittu pikku-uikku viherselkätikka,
kuovi, keltavästäräkki ja tuulihaukka sekä pesivä palokärki. Killin Voima
ei ole selvittänyt Inhanjoen kala- ja pieneläinesiintymiä, kasvillisuutta rapuja, simpukoita, vesikasvillisuutta, saukkojen ruokailupaikkaa, linnustoa, noron olemassaoloa jne. Perusteellinen, myös Inhanjoen vesistön
kattava ympäristöselvitys on vaadittava.
Pohjapatojen väliin jäävän veden vaihtumisen ja sen seurauksena pohjamassa lisääntyisi, veden laatu heikkenisi ja pohjapadoissa pitäisi olla
vedenalaiset juoksutusluukut. Tulvahuippujen juoksutuskäytössä vesi
tulisi nousemaan muutamiin talouksiin aina pohjakerrokseen saakka.
Inhan Ruukin rakennetun kulttuuriympäristö sijaitsee myös joen pohjoisja länsipuolella. Sillankorva 989-402-17-3 talo on osa Inhan ruukkiyhdyskuntaa, sillä talo on rakennettu v.1882 ja on edelleen asuinkäytössä.
Sillankorva on Ähtärin vanhin asuinkäytössä oleva rakennus. Samoin
Inhankoski tilalla 989-402-27-0 on vanha Inhankosken koulurakennus.
Myllysillan jäänteitä on myös Inhankoskentien puoleisella joen rannalla.
Inhanjoessa on runsaasti joenpohjan puisia rakenteita, 17,7 m pitkän
uittoruuhen (?) jäänteitä sekä erilaisia rautoja niissä kiinni. Luusuan padolla/Tammella on myös näitä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita osioita
tukinuitto toiminnasta.
Yleinen etu kärsii, kun joen taimenkanta menetetään, saukkojen talviruokailupaikka häviää, jokirapukanta katoaa ja vesistön tila heikkenee
kokonaisvaltaisesti. Inhankoskentien kiinteistöjen arvo laskee merkittävästi, kun joen virtaus tyrehtyy, uimamahdollisuus menetetään, kalastusta olisi turha harrastaa, kun joessa ei kalaa enää olisi. Jokavuotinen
lohenkalastustapahtuma loppuisi. Hakijan tulisi korvata Inhan erämiehille kalastuslupamaksujen menetyksestä syntyvä taloudellinen haitta. Hakijan tulee järjestää kulkuyhteys yhteiskäyttöalueelle 989-402-878-7.
Asutusolosuhteet heikkenisivät huomattavasti Inhanjoen virkistyskäyttömahdollisuuden hävittyä kokonaan. Kiinteistöjen arvonmenetyksen tulemme vaatimaan täysimääräisenä korvauksena Killin Voimalta.
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Hankaveden kalastuskunnan johtokunnan 28.1.2016 pitämän kokouksen pöytäkirja päätöksineen vaaditaan mitätöitäväksi, koska sen puheenjohtaja on ollut esteellinen.
Muistutukseen on liitetty valokuvia sähköisessä muodossa ja osin myös
tulosteena.
16) Tuukka Virtanen on 10 vuoden ajan kalastanut suunnitellun voimalan yläpuolella Inhanjoella 10-15 kertaa vuodessa. Kalastusmuotona on
perhokalastus ja koosta riippumatta kaikki järvitaimenet vapautetaan.
Menneiden vuosien aikana ei ole tarvinnut kovinkaan montaa tyhjää
reissua kyseiselle joelle tehdä. Joessa elää hieno luonnonvarainen järvitaimenkanta ja kalat ovat kauniita kuin korut ja mikä parasta eväleikkaamattomia. Kalojen koko on yleensä 35 cm:n molemmin puolin, suurin ehjäeväinen taimen on ollut 44 cm ja suuremmistakin on ollut silloin
tällöin havaintoja. Inhanjoki on yksi saalisvarmimmista taimenkalastuskohteista tuolla seudulla. Jos vesivoimalaitos inhankoskeen rakennetaan niin se tietää 100% tuhoa erittäin uhanalaiselle järvitaimenkannalle
jo pelkästään liian pienen juoksutuksen takia, ja yleensäkin noin pienille
vesivoimalaitoksille ei ole enää tarve koska ympäristöarvojen menetykset ovat suuremmat kuin voimalaitoksesta saatu hyöty.
17) Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry on vaatinut,
että lupaa ei tule myöntää.
Killin Voiman hakemus Inhankosken vesivoimalaitoksen rakentamiseksi
ei ole linjassa kansallisten tai alueellisten vesiluontoa koskevien tavoitteiden kanssa. Suomi on sitoutunut EU:n vesipuitedirektiiviin, jonka tavoitteena on vesistöjen tilan huonontumisen pysäyttäminen ja jokien,
järvien ja pohjaveden hyvän tilan saavuttaminen.
Ähtärin ja Pihlajaveden reittien vesienhoidon toimenpideohjelmassa
2016 – 2021 Inhanjoen tila on arvioitu tyydyttäväksi ja hydrologismorfologinen muuttuneisuus melko suureksi. Toimenpideohjelmassa on
Inhanjoesta seuraava maininta:
”Inhanjoessa voimalaitosten, näitä varten kaivettujen uomien ja säännöstelyn vaikutukset ovat muita paineita merkittävimpiä. Ravinnepitoisuuksiltaan joki on hyvässä tilassa ja suurin este hyvän ekologisen tilan
saavuttamiselle on vesistörakentamisen aiheuttama elinympäristöjen
määrällinen ja laadullinen heikentyminen. Jokea ei ole nimetty voimakkaasti muutetuksi, mutta siitä huolimatta vesienhoidon tavoitteet on yhteen sovitettava voimatalouden asettamien reunaehtojen kanssa. Inhanjoen padot ja säännöstely vaikuttavat heikentävästi koko ylä- ja alapuolisen Ähtärin reitin ekologiseen ja hydromorfologiseen tilaan. Tavoitteet:
ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien pitäminen korkeintaan nykytasolla,
mutta ennen muuta joen rakenteellisen tilan parantaminen ja vesieliöstön vapaan liikkumisen turvaaminen.”
Uuden voimalaitoksen rakentaminen ei mitenkään tue tavoitteita parantaa joen rakenteellista tilaa ja vesieliöstön vapaata liikkumista. Päinvastoin, rakennustöiden ja uuden voimalan myötä joen tilan voidaan olettaa
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heikkenevän entisestään. Killin Voima Oy katsoo, että kalatalouden
osalta:
”Kalateiden rakentaminen Inhanjokeen on Ähtärin ja Pihlajaveden reitin
vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteiden mukaista. Muilta osin
hankkeella ei ole vaikutusta vesienhoidon toimenpideohjelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamisessa.”
Vesienhuollon toimenpideohjelman mukaan hyvän tilan saavuttamiseksi
on alueen vesistöissä parannettava taimen- ja rapukantojen elinmahdollisuuksia sekä mahdollistettava Ähtärin alapuolisten vesien kalakantojen
liikkuminen ja turvattava lisääntymisalueet. Hakijan arvio hankkeen vaikutuksista tuntuu näiltä osin pahasti virheelliseltä.
Hakija esittää, että kalateiden rakentamisen tulee olla ehdollista siten,
että niiden rakentaminen on aloitettava kahden ja saatettava loppuun
neljän vuoden kuluessa siitä, kun alapuolisten Ryötön ja Vääräkosken
voimalaitosten kalateiden tai vastaavien vesilain mukaiset luvat ovat
saaneet lainvoiman. Muutamia vuosia aiemmin Koskienergia Oy käytti
Ryötön voimalan lupaprosessissa (dnro LSY-2007-232) samankaltaisia
argumentteja. Koskienergia Oy katsoi että kalateiden rakentaminen ei
ole perusteltua sillä kalatiet puuttuvat Ryötön alapuolisilta Vääräkosken,
Killinkosken ja Soininkosken voimalaitoksilta sekä yläpuolisilta Inhan
tehtaiden padolta ja Inhan säännöstelypadolta. Tätä ei pidä enää sallia
uuden voimalan kohdalla, mikäli uusi voimala saa luvan on sillä ehdottomasti oltava asianmukaiset kalatiet alusta asti.
Killin Voima Oy:n hakemus on täysin puutteellinen alueen vesiluonnon
kartoituksen osalta. Hanketta varten tehdyssä luontokartoituksessa on
selvitetty ainoastaan hankealueen rantakasvillisuutta ja liito-oravien
elinpiirit. Toteutuessaan uusi voimalaitos vaikuttaisi voimakkaasti alueen
vesiluontoon ja vesieliöstöön. Voimalahankkeen eteenpäin vieminen ilman kattavia selvityksiä vesiluonnon lajistosta on vastuutonta. Esimerkiksi Inhanjoen taimenkannan tila ja alkuperä on selvitettävä. Taimen on
alueella uhanalainen laji, jonka suurin uhka on elinympäristöjen katoaminen juuri tämänkaltaisten hankkeiden alle.
Hanke heikentäisi alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia, ja vaikuttaa
heikentävästi maisemaan. Inhanjoella kulkee melontareitti, ja alue on
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan mukaan ’kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta’ sekä ’valtakunnallisesti
merkittävä kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde’.
Toteutuessaan rakennettava vesivoimala jää teholtaan suhteellisen pieneksi (hakijan arvio 0,8 Mwh). Hankkeesta saatava hyöty on todella vähäinen alueelle aiheutuvaan haittaan nähden.
Vesien- ja merenhoitolain 23§:n mukaan ympäristötavoitteista voidaan
poiketa uuden merkittävän hankkeen vuoksi jos hanke on yleisen edun
kannalta erittäin tärkeä ja se edistää merkittävästi kestävää kehitystä,
ihmisen terveyttä tai ihmisen turvallisuutta. Killin Voima Oy:n hanke ei
täytä mitään näistä kriteereistä.
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18) Markus Sulkava vastustaa hanketta. Nykyinen Inhanjoen alkuosa
aina Hamarin alapuolelle asti jäisi lähes kuivaksi, eikä alueen luonnonarvoja ole otettu huomioon. Hakemuksessa mm. annetaan ymmärtää
että alueella ei esiinny erittäin uhanalaisia luonnon taimenia. Sulkava toteaa viitaten yli 40 vuoden kokemukseen, että tämä ei pidä paikkaansa.
Alueella lisääntyy ja kutee luontaisesti taimenia, joita hän on yli 40 vuoden ajan saanut ja päästänyt takaisin jatkamaan lisääntymistään. Killin
Voima Oy on jo aiemmin rakentanut pienvesivoimaloita reitillä oleviin
Vääräkoskeen ja Ryöttöön, samoja valheita kertoen ja kalateiden rakentamista välttäen. Jos Inhankosken vesilupahakemus menisi nyt läpi,
niin nykyinen luonnonkoski kuivuisi pahasti ja nykyiset taimenen elinalueet heikkenisivät huomattavasti. Hakemuksessa ei myöskään ole mitään puhetta kalojen turvallisen alasvaelluksen turvaamisesta. Alueella
esiintyy luontaisesti alueella kutevan erittäin uhanalaisen taimenen lisäksi jokirapuja, nahkiaisia, simpukoita ja aluetta talviruokailuunsa käyttäviä saukkoja. Kaikki nämäkin lajit ovat uhanalaisia/erittäin uhanalaisia
tai silmällä pidettäviä.

19) Ähtärinreitin kalastusalue ja Ähtärinjärven osakaskunta ovat yhteisestä muistutuksestaan ensisijaisesti vaatineet, että lupahakemus Inhankosken vesivoimalan perustamiseksi ja siihen liittyvien rakenteiden
tekemiseksi hylätään. Toissijaisesti, mikäli lupahakemus vastoin heidän
näkemystään hyväksytään muistutuksen jättäjät vaativat, että seuraavat
asiat tulee huomioida lupaehdoista päätettäessä:
1. Kalatievelvoite Inhan tehtaiden padon ja Inhan säännöstelypadon yhteyteen tulee olla ehdoton ja kalatiet tulee toteuttaa ja saattaa toimintakuntoon viipymättä muiden hankkeen rakennustöiden yhteydessä riippumatta alapuolisten voimalaitosten kalateiden rakentamisajankohdasta.
2. Kalatiet tulee rakentaa soveltuvin osin taimenille soveltuviksi kutu- ja
poikastuotantoalueiksi ja ne tulee pitää siksi vesitettyinä (min 0,5 m3/s)
läpi vuoden.
3. Luvan saaja tulee velvoittaa selvittämään rakennettujen kalateiden
toimivuutta kahden niiden rakentamista seuraavan vuoden aikana kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla ja tarvittaessa ryhtymään toimenpiteisiin kalateiden toimivuuden parantamiseksi, mikäli sille havaitaan tarvetta. Tulokset on raportoitava seurannan jälkeen myös Ähtärinreitin kalatalousalueelle.
4. Vesieliöiden kannalta erityisen haitalliseen lyhytaikaissäännöstelyyn
ei tule antaa lupaa.
5. Luvan saajalle tulee määrätä ehdottoman kalatievelvoitteen lisäksi
vuotuinen vähintään 2000 € suuruinen kalatalousmaksu kompensoimaan vesieliöiden kannalta vesitykseltään epäedullisemmaksi muuttuneen jokiuoman aiheuttamia haittoja mm. taimenen mäti-istutusten
muodossa.
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Perustelut:
Ähtärin ja Pihlajaveden reittien vesienhoidon toimenpideohjelmassa
(2016 – 2021) Inhanjoki on mainittu virtavesikohteena, jonka rakenteellista tilaa tulee parantaa ja vesieliöstön vapaa liikkuminen tulee turvata.
Inhanjoen vesivoimalahankkeen suunnitellut toimenpiteet pääosin oleellisesti heikentäisivät joen yläosan tilaa nykyisestä ja siten vesieliöiden
elinolosuhteita Inhanjoessa sekä huonontaisivat tulevia koko ylä- ja alapuolisen Ähtärin vesistöreitin kalataloudellisia kunnostusmahdollisuuksia ja niistä saatavia tuloksia. Toteutuessaan hanke oleellisesti vastustaa vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteita palauttaa kaloille ja
muille vesieliöille suotuisat olosuhteet virtapaikkoihin sekä ennallistaa
pienvesistöjä vesioloiltaan takaisin luonnonmukaisemmiksi.
Lupahakemuksessa hankkeen sisältämä ehdollinen kalatiesuunnitelma
puolestaan on esitetty toimenpideohjelman tavoitteita edistävänä asiana, mutta asiayhteys huomioiden kalateiden rakentamisen positiiviset
vaikutukset kumoutuisivat niiden vesitysmahdollisuuksien oleellisesti
huonontuessa. Samalla Inhanjoen yläosan mahdollisen kalataloudellisen kunnostamisen mahdollisuudet ratkaisevasti heikentyisivät veden
valtaosan kulkiessa varsinaisen jokiuoman sijaan kalataloudellisesti
mahdottomasti hyödynnettävissä olevassa voimalaitoskanavassa käytännössä pysyvästi. Nykyiseen Inhanjokeen olisi suhteellisen pienin
kunnostustoimin perustettavissa taimenen kutualueita, joiden toteuttaminen ei olisi enää mielekästä hankkeen toteuduttua. Pienikin lisä uutta
poikastuotantoaluetta voi olla vaelluskalakantojen elpymisen kannalta
merkityksellistä vaellusyhteyden avaamisen ohella.
Hakemuksessa esitetty kuvaus toimenpidealueen kalastosta ja sen tilasta on täysin riittämätön. Hakija ei ole millään tavalla vaivautunut selvittämään varsinaisen Inhanjoen kalastoa ja rapukannan tilaa. Inhanjoen ylä- ja alapuolisten vesistöjen ylimalkainen kuvaus ei missään tapauksessa voida katsoa edustavan Inhanjoen tilannetta. Ähtärinreitin
vesistöihin 2010-luvulla istutetut taimenet ovat olleet rasvaeväleikattuja
ja siten erotettavissa luontaisesti lisääntyneistä kaloista. Inhanjoesta
säännöllisesti saadut rasvaevälliset taimenet todistavat taimenkannan
olemassaolon ja luontaisen lisääntymisen. Kanta kuitenkin on vaellusmahdollisuuksien puuttuessa paikallinen ”purotaimentyyppinen” kanta,
jonka vahvuudesta ei ole kattavaa käsitystä, koska kohteesta ei ole
olemassa tiettävästi koekalastustietoja edes valtakunnallisessa koekalastusrekisterissä. Näin ollen hakija tuleekin ehdottomasti velvoittaa selvittämään kattavasti kalaston tila ja rapujen esiintyminen Inhanjoessa
sähkökoekalastuksin ja koeravustuksin ennen lopullisen päätöksen antamista.
Ähtärinreitin virtavedet ja niiden taimenkantojen tila on ollut viime vuosina kasvavan kiinnostuksen kohteena. Kalataloudellisia kunnostuksia on
tehty Niemisjoella ja etelä-Ähtärissä Myllypurossa sekä Haapajoessa.
Taimenen mätirasiaistutukset ovat olleet luonnollista seurausta tehdyille
kunnostustoimille. Niemisjokeen niitä on tehty kolmena peräkkäisenä
vuotena (2015-2017), Kortteisenjokeen kahdesti (2016-2017) ja Haapajokeen sekä Myllypuroon kuluvana vuonna (2017). Tehtyjen mäti-
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istutusten tuloksellisuutta on toistaiseksi seurattu sähkökoekalastuksin
vain Niemisjoessa, jossa syyskuussa 2017 Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus ry toteutti Niemisjoen kunnostuksen kalataloudelliseen seurantaan liittyvän koekalastuksen. Sen tulosten perusteella Niemisjoen
Reijonkoskesta, Vääräkoskesta, hiihtosillan koskesta ja Ohrakoskesta
löydettiin muutamia taimenen rasvaevällisiä iältään 1-2 –kesäisiä poikasia, jotka ovat joko luontaisesta lisääntymisestä tai mätirasiaistutuksista
peräisin. Tulokset ovat parempia kuin edellisessä sähkökoekalastuksessa vuodelta 2003 (Länsi-Suomen ympäristökeskus), jolloin taimenhavaintoja saatiin vain yhdestä Niemisjoen koskesta. Lisäksi mätirasiaistutusten volyymi on ollut vielä toistaiseksi pientä eikä niiden mahdollistamaa potentiaalia taimenkannan vahvistamiseksi ole vielä kunnolla
kokeiltu.
Mätirasiaistutuksiin pohjautuvan Ähtärinreitin vesistön taimenkannan elvyttämisen lisääntyessä ja tuottaessa tulosta, on täysin mahdollista, että
Ähtärinreitille voisi vielä tulevaisuudessa muodostua elinvoimainen luontaisesti lisääntyvä ja vaeltava taimenkanta. Se luonnollisesti edellyttäisi
myös useiden toimivien kalateiden rakentamista ohi nykyisten voimalaitosten (Ryöttö, Vääräkoski) ja muiden vaellusesteiden. Vaikka Inhan
vesivoimalaitoshankehakemus pitääkin sisällään ehdollisen esityksen
kalateiden rakentamisesta, söisi veden käyttö sähköntuotannon tarpeisiin merkittävän osan hankesuunnitelman kalateiden mahdollistamasta
potentiaalista ja toimintakyvystä verrattuna tilanteeseen, jossa mahdollisesti muussa yhteydessä (ilman vesivoimalaitosta) rakennettavat Inhan
tehtaan ja Inhan säännöstelypadon kalatiet voisivat huomattavasti esitettyä suuremmilla virtaamilla toteutettuna antaa.
20) Virpi Kanth on ennen asian tiedoksiantoa 22.2.2016 lähettänyt valokuvia Inhanjoessa havaituista linnuista, saukosta ja simpukoista sekä
joesta pyydetyistä taimenista. Lisäksi hän on 22.11.2017 lähettänyt kuvia joesta pyydetyistä taimenista.
HAKIJAN SELITYS LAUSUNTOJEN, MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN JOHDOSTA
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Vesistöä samentavat rakennustyöt suoritetaan 1.9.–30.5. välisenä aikana. Säännöstelypadon mahdollisesta sulkemisesta tiedotetaan hyvissä
ajoin asianosaisille, vesilakia valvovalle viranomaiselle sekä kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ruoppausmassat sijoitetaan hakijan
omistamille tai sopimille alueille. Muista kuin lupahakemuksessa esitetyistä läjitysalueista ilmoitetaan ennen läjityksen aloittamista ELYkeskukselle. Hakija toimittaa esityksen tarkkailuohjelmaksi viimeistään
kolme kuukautta ennen rakennustöihin ryhtymistä. Säännöstelyä koskevilta osin hakija on viitannut täydennykseensä
Liito-oravien kulkuyhteys kanavan yli on esitetty lupahakemuksen liitteenä 1 olevassa piirustuksessa 1448-LH4. Kanavan leveys on paikalla
noin 23 m ja arvioitu työalueen kokonaisleveys enintään 40 m. Luontoselvitysten (lupahakemuksen liite 5) mukaan kulkuyhteyden toimivuuden
tarkastelussa voidaan käyttää apuna ns. liitolukua (ylitettävän alueen
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reunapuiden välisen etäisyyden ja puiden korkeuden suhde). Selvityksen mukaan käyttökelpoinen liitoluvun maksimiarvo on kolme ja on pyrittävä välttämään aukkoja, joiden ylittäminen vaatii suurempaa liitolukua
kuin kaksi. Jotta liitoluvun arvo ei ylittäisi kahta, edellyttäisi koko työalueen ylittäminen 20 m ja pelkän kanavan ylittäminen 12 m korkuisia reunapuita. Luontoselvityksessä toimenpidealue on jaettu 11 kasvillisuuskuvioon, liito-oravien kulkuyhteys sijoittuu kuviolle 9. Selvityksen mukaan kuvion 11 kasvillisuustyyppi on valtaosaltaan lehtoa ja puusto on
valtaosaltaan varttunutta ja lehtipuuvaltaista. Kiinteistöllä kasvoi metsää
jo vuonna 1964, kun hakija osti kiinteistön, eikä metsää ole sen jälkeen
uudistettu. Suunnitellun kanavan reunapuiden korkeuksia ei ole tarkistusmitattu, mutta hakija on arvioinut puuston korkeutta maastokäynnillä
22.11.2017. Hakijan arvion mukaan suunnitellulla kanavan ylityskohdalla olevat puut ovat riittävän korkeita toimivan liito-oravan kulkuyhteyden
turvaamiseksi kanavan yli. Kulkuyhteyden kannalta olennaiset puut
merkitään ja suojataan ennen rakentamisen aloittamista.
Kalatalousviranomainen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
Säännöstelyä koskevilta osin hakija on viitannut täydennykseensä (jäljempänä).
Kalatien rakentamisen yhteydessä Inhan tehtaiden patoa kunnostetaan
tarvittavissa määrin veden ohjaamiseksi kalatiehen. Ylempänä sijaitsevan padon ja sillan jäänteiden kohdalla virtaamaa keskitetään olemassa
oleviin syvempiin uomankohtiin ja kynnystä loivennetaan kiveämällä.
Säännöstelypadon ohittavaa kalatietä varten olemassa olevaa sivuuomaa muokataan tarvittavissa määrin sen varmistamiseksi, että kalat
pystyvät käyttämään uomaa kulkuväylänä Inhanjoelta säännöstelypadon kalatielle. Muilta osin Inhanjoen uoman kunnostaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Inhanjoen yläosa säännöstelypadolta padon ja sillan
jäänteille on noin 0,6 km pitkä säännöllisen muotoinen perattu kanava.
Matalan kynnyksen jälkeen seuraa noin 0,4 km pitkä Inhan Tehtaiden
padon patoallas. Hakemuksessa esitetty jatkuva vähimmäisvirtaama 1
m3/s on riittävä turvaamaan Inhanjoen vesityksen.
Ähtärinjärven säännöstelylupa edellyttää ns. kevätkuopan tekemistä.
Inhanjoen yläpuolisten järvien vedenpinnan lasku aloitetaan vuodenvaihteessa ja järvien pinnat ovat alimmillaan huhtikuun alussa. Säännöstelyn alaraja on 15.3.–1.5. N60 +152,76 m. Säännöstelyn yläraja on
alimmillaan 1.4. N60 +153,51 m ja raja nousee 1.5. mennessä tasoon
N60 +154,41 m. Kalatie voidaan pitää avoinna vuoden ympäri, mutta
virtaama kalatiehen pienenee talvella järvien vedenkorkeuden laskiessa. Hakija hyväksyy vaatimuksen kalatien ympärivuotisesta vesityksestä. Kalatien vesitys alimmilla järven vedenpinnan korkeuksilla turvataan
johtamalla vettä kalatiehen jatkuvasti vähintään 0,1 m3/s kalatien lähtöaukon tai tarvittaessa aukon alle asennettavan putken kautta.
Muilta osin hakija on viitannut hakemuksen täydennykseen ja muutokseen (jäljempänä).
Kainuun ELY-keskus patoturvallisuusviranomaisena
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Hakijalla ei ole huomautettavaa liittyen patoturvallisuusviranomaisen
lausuntoon.
Ähtärin kaupunki ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Hakija on täydennyksiin viitaten todennut, että luontoselvitys on täydennetty koekalastuksella eikä hankkeeseen ole tarpeen soveltaa YVAlakia. Esitetty ohijuoksutus Inhanjokeen turvaa jokialueen virkistys- ja
maisema-arvojen säilymisen. Hakijan tarkoitus on aktiivisesti tiedottaa
hankkeen etenemisestä mm. järjestämällä asukastilaisuuksia hankealueen asukkaille. Tilaisuuksia on toistaiseksi järjestetty toukokuussa 2016
ja marraskuussa 2017.
Vesienhoidon keskeisenä tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa toimenpiteet, joilla voidaan saavuttaa vesienhoidon tavoitteet. Vesienhoitosuunnitelma on yleisemmän tason suunnitelma ja varsinaiset toimenpiteet on esitetty valuma-aluekohtaisessa pintavesien toimenpideohjelmassa sekä ELY-keskuskohtaisessa pohjavesien toimenpideohjelmassa. Hankkeella ei ole vaikutusta pohjavesialueisiin tai tulvariskien hallintaan, joten hanketta koskee vesienhoitoon liittyen Ähtärin ja Pihlajaveden reittien vesienhoidon toimenpideohjelma 2016–2021. Hankkeen
vaikutus vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteisiin on selostettu
hakemuksessa.
Hakija on täydentänyt hakemusta ennen kuulutusta AVI:n edellyttämällä
tavalla, eikä uudelleen kuuluttamiselle ole perusteita.
Museovirasto ja Etelä-pohjanmaan maakuntamuseo
Museovirasto vastaa arkeologisen kulttuuriperinnön ja maakuntamuseo
rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman suojelusta. Hanke
sijaitsee osin RKY-alueella (yläkanavan alin 300 m, koneasema, alakanava, kalatiet ja säännöstelypadon muutokset). Valtaosa kaivettavasta
yläkanavasta (noin 700 m) sijaitsee RKY-alueen ulkopuolella. Hankealueella ylemmän kosken kohdalla on muinaisjäännösrekisterin kohde.
Museoviraston mukaan hankealueella rakenteiden jäännöksiä on voinut
säilyä ylemmän kosken ympäristössä, mutta arkeologiset löydöt ovat
mahdollisia myös laajemmin ruukkialueella ja sen ympäristössä. Hakija
teettää hyvissä ajoin ennen rakennustöitä arkeologisen inventoinnin
hankealueella. Hanke ei vaaranna RKY-alueen erityisiä arvoja.
Suunniteltu koneasema sijaitsee Inhan tehtaiden padon kohdalla, noin
50 m joen rantaviivasta. Uuden yläkanavan patojen korkeus koneaseman kohdalla ja siitä noin 100 m ylävirtaan on N60 +155,4 m, luiskien
kaltevuus noin 1:2. Nykyinen maanpinnan korkeus on koneaseman
kohdalla noin +150,0 m. Maanpinta nousee ylävirtaa kohti niin, että noin
100 m päässä koneasemalta maanpinta on saavuttanut padon harjan.
Vedenkorkeus Inhan tehtaiden padon yläpuolella on keskimäärin
+151,65 ja isoilla tulvilla vähän yli +152. Joen rantapuusto säilytetään,
kapeimmillaan suojavyöhyke on noin 15 m Inhan tehtaiden padon koh-
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dalla. Ylävirtaan päin rantapenkka nousee noin tasoon +153…154 m ja
samalla etäisyys rantaviivasta uuden yläkanavan maapadon harjalle
kasvaa noin 90 m:iin. Säilytettävän rantapuuston ja olemassa olevan
rantapenkan johdosta koneaseman ja siihen liittyvien maapatojen vaikutus maisemaan Inhanjoelta päin katsottuna on vähäinen. Uuden yläkanavan läjityspenkereet rakennetaan käytännössä RKY-aluerajauksen
ulkopuoliselle yläkanavan reunoille. Läjityspenkereiden suunniteltu korkeus on noin 2 m nykyisestä maanpinnasta. Inhanjoen puoleiset luiskat
rakennetaan loivemmiksi, noin kaltevuuteen 1:8. Läjityspenkereet eivät
näy tehdasalueelle Inhanjoen itäpuolelle, koska välissä on noin 3 m korkea rantapenger ja rantapuustoa. Joen länsirannalla mainitulta Sillankorvan asuintalolta (RN:o 17:3) on etäisyyttä läjityspenkereelle noin 200
m. Läjityspenkereistä aiheutuva maisemahaitta RKY-alueelle jää siten
vähäiseksi.
Merkittävin muutos maisemaan on voimalaitoksen alakanavan puolella.
Ylävirrasta katsoen alakanava jää käytännössä Inhan tehtaiden padon
alapuolisen saaren taakse. Alavirran puolelta alakanava ja koneaseman
alavirran puoleinen pääty näkyvät tehdasalueen eteläpuolella olevalta
parkkipaikalta, etäisyys koneasemalle noin 120 m. Alakanavan vesipinnan leveys on noin 16 m. Kanavan luiskat kaivetaan noin kaltevuuteen
1:2 ja verhoillaan kiviaineksella, joten kanavan leveys joen rantaviivan
kohdalla on noin 20 m ja koneaseman alapuolella noin 35 m. Koneasema sijaitsee noin 60 m etäisyydellä joen rantaviivasta ja rakennuksen
räystäskorkeus on alustavan suunnitelman mukaan noin 8 m korkeudella alakanavan vedenpinnasta. Toteutussuunnittelun aikana ollaan yhteydessä maakuntamuseoon sen varmistamiseksi, että alueen erityispiirteet huomioidaan suunnittelussa.
Suomen luonnonsuojeluliitto
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry:n lausunnossa esitetään, että hanke ei mitenkään tue tavoitteita parantaa joen rakenteellista
tilaa ja vesieliöstön vapaata liikkumista. Väite ei pidä paikkaansa. Hankkeen seurauksena virtaama joessa pienenee, mutta samalla hankkeeseen sisältyvä kalateiden rakentaminen mahdollistaa kalojen ja vesieliöstön liikkumisen Inhan tehtaiden padon alapuolelta Hankaveteen.
Kalaston ja kalateiden osalta hakija viittaa täydennyksen kalastoselvitykseen ja hakemuksen muutoksen kalatiekohtaan (jäljempänä). Hanke
ei estä Inhanjokea pitkin kulkevan melontareitin käyttöä.
Virtavesien hoitoyhdistys
Hakija on esittänyt kalateiden rakentamista hankealueella olevien patojen ohi ja veden luovuttamista niihin. Lisäksi säännöstelypadon ohittavan kalatien ympärivuotinen vesittäminen mahdollistaa ohitusuoman
toimimisen uutena poikastuotantoalueena. Hakija ei hyväksy vaatimusta
kalatalousmaksusta tai muista kalatalousvelvoitteista kalateiden lisäksi.
Kalaston ja kalateiden osalta hakija viittaa täydennyksen kalastoselvitykseen ja hakemuksen muutoksen kalatiekohtaan. Inhanjoen olemassa
olevalla vesivoimalla on ilmeisesti tarkoitettu alempana Inhanjoessa sijaitsevaa Ryötön vesivoimalaitosta. Ryötön voimalaitoksella on lainvoi-
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mainen lupa, eikä sitä voida käsitellä tämän asian yhteydessä. Ryötön
voimalaitos ei ole hakijan omistuksessa. Inhanjoki on ainoa vesiväylä
Hankaveden ja Ouluveden välissä, joten tulvavirtaamat juoksutetaan
säännöstelypadon kautta jokeen kuten nykyisinkin. Voimalaitoksen käyttö kuitenkin pienentää joen virtaamaa rakennusvirtaaman verran, joten
vedenpinnan vaihtelu jokiuomassa pienenee nykytilanteeseen verrattuna. Inhanjokea ei ole tarkoitus ruopata kuin alakanavan ja joen yhtymäkohdassa. Virtaamat Inhanjoen yläosalla pienenevät, mutta jokiuoma ei
muutu ruopatuksi voimalakanavaksi, kuten muistutuksessa väitetään.
Yksityistien tienhoito-osuuskunta
Hakija vastaa vesilain ja lupapäätöksen määräysten mukaisesti hankkeesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Kiinteistöille kulku rakennustöiden aikana turvataan työnaikaisin järjestelyin. Sillasta ei tässä
vaiheessa ole esittää tarkempia suunnitelmia, vaan silta suunnitellaan
toteutussuunnittelun yhteydessä.
Kiinteistönomistajien muistutukset ja mielipiteet
Hankkeen vaikutusalueen kiinteistönomistajat ovat jättäneet kaksi muistutusta. Toinen koskee kiinteistöä 989-402-5-24 (Tamminiemi), kiinteistön omistaja on As Oy Ähtärin Tamminiemi, yhteyshenkilö YTJ:n mukaan Sirkka Sivula. Muistutuksen ovat allekirjoittaneet Raimo KuoppaAho, Anne Kuoppa-Aho ja Arto Raikunen. Toinen muistutus on allekirjoitettu yhteensä 22 kiinteistön puolesta, joista yksi on edellä mainittu 989402-5-24. Kiinteistöistä 10 sijaitsee lupahakemuksen mukaisella hankkeen vaikutusalueella, loput 12 kauempana. Asianosaiset on esitetty
hakemuksessa: vesialueiden omistajat, naapurikiinteistöjen omistajat
sekä yhteisen alueen 989-402-878-7 (Venevalkama) osakkaat. Muiden
osalta kyse on mielipiteistä.
Kiinteistön RN:o 5:24 omistajien muistutus
Yläkanavan kaivusta syntyvät kaivumassat läjitetään kanavan varsille.
Suunnittelussa otetaan huomioon naapurikiinteistöt ja pyritään läjitysten
muotoilulla ja maisemoinnilla pienentämään maisemallista haittaa. Läjitysalueita on muutettu kiinteistönomistajan kanssa sovitulla tavalla. Paikalle ei tule betonisia tai muita kiinteitä rakenteita. Uusi yläkanava katkaisee kiinteistön länsipuolella olevan alueen kuivatusojan. Kanavan
suunnittelun yhteydessä varmistetaan alueen kuivatuksen järjestäminen. Kanavan kaivu ja läjitystyöt tehdään hakijan omistamalla kiinteistöllä RN:o 13:3. Mikäli tien varressa oleva koivurivistö sijaitsee muistuttajan omistamalla kiinteistöllä, ei koivuja tarvitse hankkeen takia kaataa.
Hankkeella ei ole pohjaveden pintaa alentavaa vaikutusta. Hakija kartoittaa kaivojen vedenlaatua ennen rakentamista. Hankkeella ei ennalta
arvioiden ole vaikutusta kaivojen vedenlaatuun.
Yläkanavan yläpään edustalla on kari kiinteistöjen RN:o 13:3 ja 5:24 rajan jatkeen kohdalla noin 100 m päässä rannasta. Muistuttajan kiinteistön edustalla on matalikko noin 40 m päässä rannasta. Järven pohjan
ruoppausalue yläkanavan edustalla on esitetty hakemuksessa, ruop-
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pauksella ei ole vaikutusta mainittuihin kauempana sijaitseviin kariin ja
matalikkoon. Virtausnopeus kanavassa rakennusvirtaamalla 15 m3/s on
säännöstelyn ylärajalla N60 +154,41 m noin 0,3 m/s ja säännöstelyn
alarajalla +152,76 m noin 0,8 m/s. Käytännössä järven vedenpintaa ei
lasketa alarajalle asti. Keskimääräinen alivesi on +153,08 m, jolloin virtausnopeus kanavassa olisi rakennusvirtaamalla noin 0,5 m/s. Kanavan
edustalla virtausalan poikkileikkaus kasvaa ja virtausnopeus pienenee.
Kanavan edustan ruoppaus suunnataan järven pohjan muotojen mukaan kohti säännöstelypatoa, joten yhdessä hitaan virtausnopeuden
kanssa kanavan vaikutus virtauksiin vesialueella muistuttajan kiinteistön
edustalla jää vähäiseksi.
Useiden kiinteistöjen yhteinen muistutus
Voimalaitoksen teho on laskettu vesilain mukaisesti, hyötysuhdekertoimena käytetty yleisesti hyväksyttyä arvoa 8,2.
Vesi johdetaan laitokselle hakijan kiinteistölle kaivettavaa yläkanavaa
pitkin. Hanketta varten ei kaiveta joen pohjaa lukuun ottamatta alakanavan ja jokiuoman yhtymäkohdassa tehtävää ruoppausta alakanavan
pohjalta uoman luonnolliseen pohjan tasoon. Hankkeesta ei kohdistu
takomon kohdalla olevaan saareen erityisiä eroosiovaikutuksia. Saaressa ei tehdä rakennustoimenpiteitä, mutta kalatie on tarkoitus rakentaa
saaren ja joen länsirannan väliseen uomaan. Alakanavan yhtymäkohta
jokeen on saaren alapuolella, joten saaren alavirran puoleista päätyä
voidaan tarvittaessa suojata kiveämällä alakanavan kaivutöiden yhteydessä.
Kanavan kaivu on tavanomaista maarakennusta, eikä siitä aiheudu metaanipäästöjä. Veden virtaaminen voimalaitoksen turpiinin läpi ei aiheuta
hiilidioksidipäästöjä. Hakijan teettämät luontoselvitykset ovat riippumattomien asiantuntijoiden laatimia, eikä laatijoilla ole mitään kytköksiä hakijaan tai sen emoyhtiöön. Kulku kiinteistöille turvataan rakentamalla silta suunnitelmaselostuksessa esitetyllä tavalla. Sillan pituus on noin 30
m. Kanavalinjauksen poikki kulkevat vesi- ja sähköjohdot sijoitetaan kulkemaan kanavan pohjan ali tai muuta suunnittelun aikana määritettävää
uutta reittiä. Hanke ei vaaranna vesihuollon tai sähkönsiirron toimintaa.
Kaivojen ja ruoppausten osalta, noron luonnontilaisuudesta ja kalaston
osalta hakija viittaa hakemuksen täydennyksessä esitettyyn (jäljempänä).
Hakemuksen mukaan kalatien virtaaman tulee olla kalatien aukioloaikoina vähintään 0,5 m3/s. Hankaveden vedenkorkeuden ollessa tason
N60 +154,00 m yläpuolella. Hakemuksessa esitettynä kalatien aukioloaikana 1.5.–30.11. vedenkorkeutta pidetään voimalaitoksen rakentamisen jälkeen lähellä säännöstelyn ylärajaa (N60 +154,21…154,41), joten
vedenkorkeus on pääsääntöisesti tason N60 +154,00 m yläpuolella.
Hankaveden ympärivuotinen keskivedenkorkeus on pitkäaikaisten havaintojen (1984–2014) perusteella +153,94 m, ei 153,5 m kuten muistutuksessa on esitetty. Esitettynä kalatien aukioloaikana keskivedenkorkeus on ollut +154,15 m. Voimalaitoksen teho riippuu suoraan käytettä-
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vissä olevasta putouskorkeudesta, joten on myös hakijan edun mukaista pitää vedenkorkeus mahdollisimman lähellä ylärajaa.
Virtaama Inhanjoessa määritetään vedenkorkeudesta säännöstelypadon alapuolelta (havaintopaikka 3503910 Inhanjoki).
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan virtaamahavainnot ovat virheelliset 7.4.–19.4.2014. Tietokannan tietojen mukaan joessa on jatkuvasti
ollut riittävä virtaama, vaikka todellisuudessa virtaama on jostain syystä
jäänyt merkittävästi pienemmäksi. Ajanjakson todellinen virtaamaa ei
ole tiedossa, koska vedenkorkeus on jäänyt purkautumiskäyrän alapuolelle. Virtaama on kuitenkin ollut huomattavasti pienempi kuin 1 m3/s.
Muistutuksessa esitetyt valokuvat 8.4.2014 eivät siten kuvaa tilannetta
vähimmäisvirtaamalla 1 m3/s, vaan poikkeuksellisen pienellä virtaamalla. Hakemuksen suunnitelmaselostuksessa on esitetty samalta paikalta
15.4.2014 otettu valokuva. Vaikka virtaama on edelleen huomattavasti
alle vähimmäisvirtaaman, on vettä jo selvästi enemmän.
Kevät 2014 oli poikkeuksellisen vähäsateinen ja vähäluminen. Hakija
joutui pitämään yläpuolisten järvien vedenkorkeuden turvaamiseksi Inhanjoen virtaaman pitkiä aikoja pienenä. Inhanjoen vähimmäisvirtaaman
riittämättömyydestä ei ole ennen lupaprosessin käynnistämistä valitettu
hakijalle. Hakija on vastineessaan toimittanut taulukkomuodossa virtaama- ja vedenkorkeustietoja.
Vähimmäisvirtaama estää joen jäätymisen pohjia myöten.
Muistutuksessa mainittu kalastustapahtuma voidaan järjestää jatkossakin. Kirjolohien kalastaminen Inhan tehtaan padon patoaltaasta ei ole
riippuvainen virtaamasta. Tarvittaessa hakija voi säännöstelyluvan puitteissa juoksuttaa tapahtuman aikana jokeen tavallista suurempaa virtaamaa.
Yhteiskäyttöalueeseen ei kohdistu rakennustoimenpiteitä ja alueen käyttömahdollisuus säilyy nykyisellään. Nykyistä kiinteistön 989-402-5-24
kautta kulkevaa tietä vastaava kulkuyhteys yhteiskäyttöalueelle järjestetään Inhankoskentieltä yläkanavan reunalla kulkevaa läjityspengertä pitkin. Hakijan käsityksen mukaan yhteisalueella ei ole enää alkuperäistä
käyttötarkoitusta (venevalkamana) vastaavaa käyttöä. Alue kasvaa tiheää metsää ja kiinteistön ja järven välissä on maapadon kuivatusoja
sekä maapato. Kiinteistölle ei ole ajoyhteyttä eikä maapadolla ole veneidenlaskupaikkaa.
Rakennetun ympäristön suojelun osalta hakija on viitannut Museovirastolle ja Etelä-Pohjanmaan maauntamuseolle annettuun vastineeseen.
Asukastilaisuudessa toukokuussa 2015 esillä olleilla pohjapadoilla on
tarkoitettu olemassa olevia ylemmän kosken kynnystä ja Inhan tehtaiden patoa. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus kunnostaa patoja kalateiden rakentamisen yhteydessä. Hakija ei ole hakenut lupaa uusien pohjapatojen rakentamiseksi.
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Hakija ei ole suunnitellut uuden tien rakentamista Inhanjoen itäpuolelle
(Takomotien puolelle). Uudella kulkutiellä on tarkoitettu uuden yläkanavan varrelle rakennettavan läjityspenkereen päälle rakennettavaa huoltotietä, eli edellä mainittua kulkuyhteyttä yhteiskäyttöalueelle (venevalkama).
Tulvajuoksutusten osalta hakija viittaa Virtavesien hoitoyhdistykselle
annettuun vastineeseen.
Muistutuksessa esitetään virkistyskäytön, kuten uimisen estyvän kiinteistöjen RN:o 3:362, 5:22 ja 13:6 kohdalla. Ensin mainittu sijaitsee
hankealueen alapuolella, eikä kiinteistöllä ole peruskartan mukaan
asuin- tai lomarakennuksia. Samoin viimeksi mainittu sijaitsee hankealueen alapuolella. Hankkeella ei ole hankealueen alapuolisessa vesistössä pysyvää vaikutusta virtaamiin, vedenkorkeuksiin tai vedenlaatuun,
eikä siten myöskään virkistyskäyttöön. RN:o 5:22 ei ole rantakiinteistö,
eikä sijaitse hankkeen vaikutusalueella.
Muut mielipiteet
Hakemuksesta on kohtaan kiinteistönomistajien muistutukset ja mielipiteet sisältyvien mielipiteiden lisäksi jättänyt mielipiteen viisi henkilöä
(Johannes Sulkava, Markus Sulkava, Matias Sulkava, Tuukka Virtanen
ja Reijo Johde). Hakija ei omista alapuolisia Ryötön ja Vääräkosken
voimalaitoksia. Hakijalla ei ole mielipiteiden johdosta lisättävää lupahakemuksessa tai tässä täydennyksessä ja selityksessä esitettyyn
HAKEMUKSEN TÄYDENNYS JA MUUTOS
Hakija on asian tiedoksiannon jälkeen 28.9.2018 täydentänyt ja osin
muuttanut hakemustaan sekä muutoksien johdosta toimittanut
10.10.2018 yhden uuden ja kaksi päivitettyä piirustusta. Täydennys
koskee, lyhytaikaissäännöstelyä ja sen vaikutuksia, ympäristövaikutuksien arviointia, noron luonnontilaisuutta, vedenottoa, kalastoselvitystä ja
osoitetietoja. Muutos koskee säännöstelylupaa, Inhan tehtaiden padon
kunnostusta, kalatien käyttöä ja työn aloittamista sekä pysyvää käyttöoikeutta. Hakija on 23.11.2018 täydentänyt hakemustaan Inhanjoen
alaosan rantakiinteistöjen omistajatiedoilla.

Täydennykset
Lyhytaikaissäännöstely
Inhan voimalaitoksella on tarkoitus harjoittaa tarvittaessa tulovirtaaman
salliessa virtaaman vuorokausisäätöä siten, että virtaama alapuolisessa
Inhanjoessa voi suurimmillaan vaihdella välillä 1–16 m3/s, kun Inhan
säännöstelypadon yläpuolisen Hankaveden menovirtamaa on alle 16
m3/s. Inhan säännöstelypadolta johdetaan vanhaan uomaan jatkuvasti 1
m3/s ja rakennettavaan voimalaitoskanavaan johdettava virtaama voi
vaihdella välillä 0–15 m3/s.
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Hankaveden luusuassa sijaitsevalla Inhan säännöstelypadolla säännöstellään yläpuolisia järviä. Säännöstelyluvan mukaan Ähtärinjärveen katsotaan kuuluvan myös Ähtärinjärveen yhtyvät muut järvet (Ruokonen,
Välivesi, Hankavesi ja Moksunjärvi).
Uuden voimalaitoksen rakennusvirtaama on pieni verrattuna yläpuolisten järvien säännöstelytilavuuteen. Tulovirtaaman ollessa pienempi kuin
laitoksen rakennusvirtaama ja ohijuoksutus Inhanjokeen, ajetaan laitosta vain osan aikaa vuorokaudesta. Tyypillisesti voimalaitosta käytettäisiin päiväaikaan. Laitoksen vaikutus yläpuolisten järvien vedenpintoihin
on suurin, jos laitosta ajetaan täydellä teholla ja vain yksi jakso vuorokaudessa. Vaikutus vedenkorkeuksiin pienenee, jos käyttöaika vuorokaudessa on pidempi ja ajettava virtaama pienempi.
Samoin laitoksen pysäyttäminen ja käynnistäminen monta kertaa päivässä pienentää vaikutusta, mutta on käytön kannalta hankalaa. Laskennassa on huomioitu vain Hankavesi ja Moksunjärvi (pinta-ala yhteensä 8,2 km2). Käytännössä vaikutus vedenkorkeuksiin on vielä huomattavasti pienempi, koska samaan säännöstelyaltaaseen kuuluvat
myös Välivesi (4,2 km2) ja Ähtärinjärvi (39,9 km2).
Uuden voimalaitoksen vaikutus yläpuolisten järvien vedenkorkeuksiin
on yllä esitetyillä lähtöarvoilla noin 4 cm, mutta käytännössä vielä vähäisempi. Vaikutus on niin pieni, ettei ole perusteltua määrätä voimalaitokselle erillistä, säännöstelyluvan määräyksistä poikkeavaa padotus- ja
juoksutussääntöä.
Vedenkorkeusvaihtelut alapuoliseen jokiuoman eri kohdissa lasketuilla
ajorytmeillä ovat 0,10…0,28 m. Lievemmällä säännöstelyllä vedenkorkeusvaihtelut ovat jonkin verran pienemmät, ja virtaaman muutos joessa on lievempi. Uoman välityskyky on sen verran hyvä, että virtausnopeudet pysyvät alhaisina eikä vesialan leviämisellä säännöstelyn takia
ole mitattujen poikkileikkauskohtien perusteella arvioiden merkitystä.
Lasketuilla säännöstelyesimerkeillä pyrittiin selvittämään rajuimman
säännöstelyrytmin vaikutukset. Käytännössä laitoksella ei hyötysuhteen
heikkenemisen ja putouskorkeuden menettämisen takia ole tarkoituksenmukaista säätää koneistovirtaamaa näin voimakkaasti.
Pienemmillä tulovirtaamilla täyden koneistovirtamaan ajoaika on vastaavasti lyhyempi, mutta vedenkorkeusvaihtelut ovat samat. Jos vuorokauden vedet ajetaan pienemällä koneistovirtaamalla, ajoaika pitenee ja
vedenkorkeusvaihtelut ovat pienempiä.
Voimalaitoksen käytön vaikutus alapuoliseen Inhanjokeen on virtausmallilaskelmien perusteella vähäinen, eikä hankkeesta aiheudu korvattavaa haittaa tai vahinkoa alapuoliselle vesistölle.
Inhan voimalaitoksen ajolla ei voida vaikuttaa alapuolisiin järviin, koska
välissä on Ryötön laitos. Ryötön alapuolella on Ouluvesi, jonka pinta-ala
on 4,0 km2. Ouluvedestä vedet virtaavat Vääräkosken voimalaitoksen
kautta Peränteeseen, jonka ala on 8,9 km2. Jos Vääräkosken laitos ajaa
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keskivirtaamatilanteessa tulovirtaamaa ja Ryötön laitoksella säännöstellään ja ajetaan 12 h/vrk täydellä koneistovirtaamalla ja muuna aikana
laitos seisoo, olisi Ouluveden vedenkorkeusvaihtelu suurimmillaan noin
0,08 m.
Peränteen luusuassa ei ole voimalaitosta. Jos myös Vääräkosken voimalaitos säännöstelee yläpuolisten laitosten tavoin, on Peränteen vedenkorkeusvaihtelu suurimmillaan vastaavasti noin 0,04 m. Voimalaitosten säännöstelyn vaikutus alapuolisiin järviin on vähäinen.

Ympäristövaikutuksien arvioinnin tarpeellisuus
Hanke ei sisälly ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain
(252/2017) liitteen 1 hankeluetteloon. Hankkeesta ei aiheudu laadultaan
ja laajuudeltaan lain 3 § 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia, eikä hankkeeseen ole siksi tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hakija ei siten näe tarpeelliseksi pyytää ELY-keskukselta lausuntoa
YVA-tarpeesta.

Vedenotto
Inhan Tehtaat Oy (nyk. Yamaha Motor Europe N.V.) on 31.5.2007 saanut Länsi-Suomen ympäristölupavirastolta lupaa (27/2007/2) veden johtamiseksi Inhanjoesta. Päätöksen mukaan vettä saa johtaa enintään
189 000 m3/a ja 40 m3/h (0,011 m3/s). Vedenoton määrä on siten enintään noin 0,1 % keskivirtaamasta 8,6 m3/s tai noin 1,1 % esitetystä vähimmäisvirtaamasta 1,0 m3/s. Nyt kyseessä olevalla hankkeella ei ole
vaikutusta vedenottoon. Toisaalta vedenotto on niin vähäistä, ettei sillä
ole vaikutusta Inhanjokeen pienilläkään virtaamilla.

Noron luonnontilaisuus
Maastokäynnin perusteella hankealueella ja alueen pohjoispuolella kulkevat ojat ovat kaivettuja ja pääosin suoria. Ojien reunoilla näkyy kaivupenkereitä ja uomasta aikanaan nostettuja isompia kiviä ja lohkareita.
Yläkanavan alle jäävät ojat eivät ole vesilain tarkoittamia luonnontilaisia
noroja.

Kalastoselvitys
Hakija on teettänyt kalastoselvityksen Inhanjoessa. Joesta tunnistettiin
taimenelle hyviä tai kohtuullisia taimenelle sopivia poikastuotantoalueita
virtaaman ollessa noin 10 m3/s, arviolta noin 5 500 m2 sopivia poikastuotantoalueita, mutta 27.10.2017 tehdyllä sähkökoekalastuksella saatiin saaliiksi ainoastaan kivisimppuja ja yksi pieni ahven. Selvityksen
mukaan on mahdollista, että joessa tapahtuu luonnon lisääntymistä jos-
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sain määrin. On myös mahdollista, että kalastajien Inhanjoesta saadut
taimenet ovat vaeltaneet yläpuoliselta järvialueelta jokeen.

Hakemuksen muutokset
Säännöstelylupa
Hakija on esittänyt, että voimassa olevan säännöstelyluvan lupaehto 5
f) muutetaan kuulumaan seuraavasti. Lisätty teksti kursiivilla.
5 f) Voimalaitosta saa käyttää välillä 0-15 m3/s. Juoksutus
ja sen muutokset on muutoin suoritettava varovaisesti ja
niin, että niistä ei aiheudu vältettävissä olevaa vahinkoa
eikä haittaa.
Hakija hyväksyy vaatimukset kalatien ympärivuotisesta vesittämisestä
ja kalatien rakentamisesta voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä
riippumatta Ryötön voimalaitoksen kalatien rakentamisesta.
Määräysesitys
Hakemuksen esityksestä lupamääräyksiksi poistetaan määräys 17) ja
muutetaan määräykset 7) ja 16) kuulumaan seuraavasti:
7) Säännöstelypadon kalatiehen juoksutetaan jatkuvasti
vähintään 0,1 m3/s ja Hankaveden vedenkorkeuden ollessa tason N60 +154,00 yläpuolella 1.5.-30.11. välisenä aikana vähintään 0,5 m3/s. Säännöstelyluvassa määrättyä
vähimmäisvirtaamaa voidaan käyttää kalateiden vesittämiseen.
16) Työt on aloitettava neljän vuoden kuluessa ja saatettava olennaisilta osin loppuun kuuden vuoden kuluessa siitä,
kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa
muutoin raukeaa.

Käyttöoikeus
Hakija omistaa Inhan Tehtaiden padon (Hamari) sekä ylempänä sijaitsevan sillan jäänteet, eikä hakija tarvitse vesialueen omistajan suostumusta patojen muutostöille ja patojen yhteyteen sijoitettaville kalatien
rakenteille. Patorakenteiden alla olevan pinta-alan lisäksi, tarvitaan kalateiden rakenteille yhteensä noin 1100 m2, mikä on noin 6 % hakijan
osuudesta yhteisestä vesialueesta. Hakija pyytää aluehallintovirastoa
myöntämään pysyvän käyttöoikeuden kalateiden rakenteiden sijoittamiselle yhteiselle vesialueelle 989-402-876-1. Hakija esittää korvaukseksi
alueen pysyvästä käyttöoikeudesta 1 €/m2, eli yhteensä 1100 €.
Inhan tehtaiden padon kunnostus
Hakijan selvityksen mukaan oli vuonna 2015 vedenkorkeus +149,96 m
Hamarin padon yläpuolella ja alapuolella +146,99 m. Nykyisin Hamarin
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padolla on vedenkorkeus keskivirtaamalla +151,65 m. Kirjallisuustietojen perusteella vedenkorkeutta on nostettu viimeisen kerran vuonna
1944. Nykyinen rantaviiva ei keskivirtaamalla ulotu vesialueen kiinteistörajojen ulkopuolelle kuin pieneltä alueelta kiinteistön RN:o 989-40227-0 kohdalla, missä rantaviiva ulottuu noin 40 m matkalla noin 4-7 m
rantakiinteistön alueelle. Nykyinen vedenkorkeus Inhanjoessa Hamarin
padon yläpuolisessa patoaltaassa on vakiintunut tilanne. Vedenkorkeuden pysyttämisestä ei aiheudu haittaa tai vahinkoa yleiselle tai yksityiselle edulle. Sen sijaan vedenkorkeuden laskemisesta yllä mainittuun
luvan mukaiseen putouskorkeuteen aiheutuisi haittaa rantakiinteistöjen
omistajille, vesialueen omistajille, vesiluonnolle ja maisemalle. Vedenkorkeuden pysyttäminen nykyisellä tasollaan on yleisen ja yksityisen
edun mukaista, eikä siitä aiheudu korvattavaa vahinkoa tai haittaa.
Hamarin pato kunnostetaan purkamalla padon harjan kiveystä ja tiivistämällä patoa suodatinkankaiden ja maa-aineksen avulla. Sen jälkeen
padon harja kivetään uudelleen. Nykyisen ylisyöksypadon harjan korkeus on keskimäärin noin +151,30 (mitattu korkeus+151,08…151,51).
Kunnostetun padon keskimääräinen korkeus uoman kohdalla on
+151,59. Padon kunnostuksen tarkoitus on nostaa alimpia vedenkorkeuksia ja ohjata vettä alivirtaamatilanteessa padon yhteyteen rakennettavaan kalatiehen.
Padon kunnostuksen tavoitteena on, että voimalaitoksen rakentamisen
jälkeen vedenkorkeus patoaltaassa olisi vähimmäisvirtaamalla samalla
tasolla kuin nykyisin keskimäärin kesäaikaan. Inhanjoen yläosan kesivirtaama on voimalaitoksen käyttöönoton jälkeen 1,7 m3/s ja kesäajan
keskivirtaama noin 1,9 m3/s. Juoksutus jokeen on nykysisinkin usein
kesäaikana pitkiä aikoja vain 1 m3/s, joten vedenkorkeus on padon korjauksen jälkeen pysyvästi korkeammalla kuin nykyisin keskimäärin heinä-syyskuussa. Joen virtaaman pienentymisestä virkistyskäytölle aiheutuva haitta jää siten mahdollisimman vähäiseksi.
Vedenkorkeus patoaltaassa eri virtaamilla
Q
Inhanjoki,
yläosa
40 m3/s
28 m3/s
15 m3/s
8,6 m3/s
7,7 m3/s
1,9 m3/s
1,0 m3/s

HQ
MHQ
MQ
MQ (1.5.-30.9.)
Tuleva MQ
Vähimmäisvirtaama

W (N60+m)
Nykyinen, mitattu

W (N60+m)
Tuleva, laskettu

+151,78
+151,65
+151,61
+151,34
+151,31

+152,41
+152,23
+152,01
+151,87
+151,85
+151,65
+151,61

Muutos

0,23
0,22
0,24
0,31
0,30

m
m
m
m
m

Keskivedenkorkeus Inhanjoessa ei muutu. Nykyinen keskivirtaama
joessa on 8,6 m3/s ja sitä vastaava vedenkorkeus +151,65. Pohjapadon
kunnostuksen jälkeen samalla vedenkorkeudella padon yli purkautuu
noin 1,9 m3/s, eli vähän enemmän kuin voimalaitoksen käyttöönoton jälkeinen Inhanjoen yläosan keskivirtaama (1,7 m3/s).
Padon oikean reunaan rakennettavan kalatien aukko mitoitetaan niin,
että kalatiehen purkautuu jatkuvasti vähintään 0,5 m3/s, eli vähintään
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puolet vähimmäisvirtaamasta 1,0 m /s. Padon ylisyöksykynnystä tasoitetaan, mutta padon ulkoasu säilytetään nykyistä vastaavana. Nykyiset
kivet ja lohkareet hyödynnetään kunnostetun padon pintarakenteissa.
Alimpien vedenkorkeuksien nosto noin 0,30 m:llä nostaa tulva-ajan vedenkorkeuksia noin 0,25 m. Patoaltaan rannat ovat sen verran korkeat,
ettei tulva-aikaisesta vedenkorkeuden noususta aiheudu korvattavaa
vahinkoa tai haittaa. Padon korotuksen vaikutusalue vedenkorkeuksiin
ulottuu ylävirtaan noin 400 m päähän, entisen Myllysillan paikalle. Kalateiden rakentamisella ja padon kunnostuksella ei ole vaikutusta padon
nykyiseen käyttöön.
Hakija lisää esitykseen lupamääräyksiksi seuraavan määräyksen koskien Inhan tehtaiden padon korotusta:
Inhan tehtaiden pato korotetaan tasoon +151,59 (keskimääräinen harjan korkeus, harjan pituus noin 32 m). Padon oikeaan
reunaan rakennetaan kalatien aukko, jonka kynnyskorkeus on
noin +150,09 ja leveys noin 0,5 m.
Virtaamien ja vedenkorkeuksien tarkkailuohjelmaan tullaan sisällyttämään vedenkorkeuden tarkkailu Inhan tehtaiden padon sekä Inhanjoessa voimalaitoksen alakanavan alapuolella.
Hakija muuttaa hakemustaan kiinteistön RN:o 5:24 omistajan muistutuksen johdosta yläkanavan kaivumassojen läjityksen osalta. Kaivumassoja ei läjitetä yläkanavan varrelle Hankaveden rannassa, vaan
vasta alkaen noin 70 m päässä rannasta. Alueelle läjitettäväksi suunnitellut massat läjitetään muille lupahakemuksessa esitetyille läjitysalueille.
Aluehallintovirasto katsoo, että vastineen yhteydessä esitetyn täydennyksen ja muutoksien johdosta ei ole ollut tarpeen pyytää täydentäviä
lausuntoja tai kuulla uudelleen asianosaisia.

RATKAISUT
Voimalaitoksen rakentamista ja käyttöä koskeva luparatkaisu
Aluehallintovirasto myöntää Killin Voima Oy:lle luvan Inhankosken vesivoimalaitoksen ja siihen kuuluvien kanavien, sillan ja kalateiden rakentamiseen sekä vesialueen ruoppaamiseen ja ruoppausmassojen läjitykseen hakemuksen 10.10.2018 toimitettuun täydennykseen liitetyn,
2.2.2016 päivätyn ja 29.8.2018 muutetun piirustuksen 1448-LH3 M1
mukaisesti.
Aluehallintovirasto myöntää Killin Voima Oy:lle luvan Inhan tehtaiden
padon (Hamarin pato) tiivistämiseen ja korottamiseen. Hakemuksen
10.10.2018 toimitettuun täydennykseen liitetyn ja 9.10.2018 päivätyn
asemapiirroksen 1448-LH7 M0 mukaisesti.
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Killin Voima Oy saa rakentaa hankeen toteuttamista varten tarpeelliset
työpadot.
Aluehallintovirasto myöntää Killin Voima Oy:lle oikeuden vesistössä tehtävien rakennustyövaiheiden aikana alittaa Länsi-Suomen vesioikeuden
13.2.1976 antamassa päätöksessä Ähtärinjärven säännöstelystä määrättyä vähimmäisjuoksutusta Inhan säännöstelypadolla.
Aluehallintovirasto myöntää Killin Voima Oy:lle oikeuden toteuttaa kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla kalataloudellisia kunnostustoimenpiteitä Inhanjoessa yhteisellä vesialueella RN:o 989-402-876-1
Killin Voima Oy:lle myönnetään oikeus johtaa vettä vesivoimalaitoksen
käyttöön ja kalateihin. Lupa on voimassa toistaiseksi.
Pysyvä käyttöoikeus
Aluehallintovirasto myöntää Killin Voima Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden
kalateiden rakenteita varten tarvittavaan noin 1100 m2:n osaan yhteisestä vesialueesta RN:o 989-402-876-1 hakemuksen 10.10.2018 toimitettuun täydennykseen liitetyn 6.7.2016 päivätyn ja 5.10.2018 muutetun piirustuksen 1448-LH5 M1 mukaisille alueille.
Lupamääräykset
Rakenteet
1) Voimalaitoksen koneasema on rakennettava hakemuksen 11.7.2016
toimitetun täydennyksen liitteenä olevan, 6.7.2016 päivätyn piirustuksen
nro 1448-LH5 M0 mukaisesti. Koneaseman nielu on varustettava välpällä.
2) Voimalaitoksen yläkanavan pohjan leveys on noin 3,0 m ja pohjan
korkeus kanavan yläpäässä N60 +150,3 m. Luiskat kaivetaan noin kaltevuuteen 1:2. Paaluvälillä noin 0+00 – 1+00 kanavan molemmille sivuille rakennetaan maapadot, joiden harjan korkeus on N60 +155,40 m.
Yläkanavasta poistetut maamassat saadaan läjittää paaluvälillä 2+008+70 kanavan molemmin puolin läjityspenkereisiin, joiden korkeus saa
olla enintään N60 +157,0 m.
3) Voimalaitoksen alakanavan pohjan leveys on noin 6,0 m ja pohjan
korkeus kanavan yläpäässä N60 +145,0 m. Luiskat kaivetaan noin kaltevuuteen 1:2. Kaivumassat läjitetään kanavan reunoille niin, etteivät ne
pääse valumaan takaisin vesistöön.
4) Voimalaitoksen alakanava ja Inhanjoelle näkyvät laitosrakenteet on
muotoiltava ympäröivää maisemaa ja kulttuuriympäristöä huomioivalla
tavalla. Patojen ja rakennuksien havainnekuvat on hyvissä ajoin ennen
rakennustöiden aloittamista esitettävä Museovirastolle ja EteläPohjanmaan maakuntamuseolle.
5) Paaluvälillä 0+75-2+00 on varmistettava liito-oravan vaellusmahdollisuus säilyttämällä riittävä puusto kanavan läheisyydessä.
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6) Yläkanavan yli on Inhankosken yksityistien kohdalle rakennettava silta, jolla on kaksi ajokaistaa. Sillan kantavuus on oltava vähintään 48 t.
Kanavan ja sillan rakennustyön aikana on varmistettava jatkuva kulkuyhteys Inhankosken yksityistien varrella oleviin kiinteistöihin.
7) Inhan tehtaiden pato on tiivistettävä suodatinkankaiden ja maaaineksen avulla, jonka jälkeen padon harja kivetään uudelleen. Kunnostetun padon harjan keskimääräinen korkeus uoman kohdalla tulee olla
N60 +151,59 m ja rakenteeltaan sellainen, että vedenpinta padon yläpuolisessa altaassa ei alita tasoa N60 +151,61 m.
8) Inhan säännöstelypadon ja Inhan tehtaiden padon yhteyteen on rakennettava kalatiet, hakemuksen 10.10.2018 toimitettuun täydennykseen liitetyn ja 6.7.2016 päivätyn sekä 5.10.2018 muutetun piirustuksen
1448-LH5 M1 mukaisiesti sekä tehtävä kala- ja raputaloutta edistäviä
kunnostustoimenpiteitä kalateiden välisillä uomaosuuksilla sekä Inhanjoessa ylimmän kalatien ja säännöstelypadon välisellä jokiosuudella.
Kalatiesuunnitelmiin saadaan tehdä lupamääräyksessä 15 annettujen
vaatimusten edellyttämiä muutoksia. Päivitetyt kalatiesuunnitelmat sekä
uomakunnostussuunnitelma on esitettävä Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne ja ympäristökeskukselle viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Toteutuksessa on
noudatettava kalatalousviranomaisen antamia ohjeita.
Rakennustyön toteutus
9) Vesistössä tehtävien työvaiheiden aikana veden tilapäisen juoksutuksen vähentäminen Inhanjoen säännöstelypadolla, arkipäivisin enintään
kuukauden ajan, on toteutettava, säännöstelyrajoja ylittämättä, varovaisesti ja siten, että juoksutus jatkuvasti on vähintään 0,1 m3/s.
10) Rakennustyöt on tehtävä siten, että vesistölle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Hankaveden ruoppausalue on ympäröitävä pinnasta pohjaan ulottuvalla suojaverholla. Koneasema ja sen
yläkanava sekä pääsääntöisesti myös alakanava on rakennettava kuivatyönä. Vesistön vedenlaatuun vaikuttavat rakennustyöt on tehtävä 1.9.31.5. välisenä aikana.
11) Ennen rakennustöiden aloittamista on alueella olevat johdot selvitettävä. Hanke on toteutettava johtoja vaurioittamatta ja niiden toimivuutta
vaarantamatta. Tarvittaessa on huolehdittava vesijohtojen siirtämisestä
ja routasuojauksesta.
12) Luvan haltijan on huolehdittava siitä, että hankkeen vaikutusalueen
kuivatus ja siihen tarpeellinen ojitus säilyy rakennustöiden edeltävän tilanteen mukaisena.
13) Töiden päätyttyä rakennuspaikat ja läjitysalueet on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.
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Juoksutussääntö ja kunnossapito
14) Vesivoimalaitokselle saadaan juoksuttaa vettä enintään 15 m3/s.
Juoksutusta saadaan muuttaa vuorokauden sisällä korkeintaan kaksi
kertaa siten, että jaksojen juoksutusvirtaaman ero saa olla enintään 7,5
m3/s.
Kun vuorokauden tulovirtaama on vesistöennusteen mukaan alle keskivirtaaman 8,6 m3/s, niin jaksojen juoksutusvirtaaman ero saa olla enintään 4 m3/s
Peräkkäisten vuorokausien keskimäärinen juoksutus pitää olla vähintään
70 prosenttia ja saa olla enintään 130 prosenttia edellisen vuorokauden
juoksutuksesta.
Aikavälillä 1.6.-30.11. ja vuorokauden tulovirtaaman ollessa 1,0-2,0 m³/s,
juoksutusjaksojen maksimivirtaama saa olla enintään 3,0 m3/s. Vuorokauden kokonaisjuoksutus yhdessä ohijuoksutuksen kanssa ei saa kuitenkaan olla enempää kuin vuorokauden tulovirtaama.
Jäänmuodostumisaikaan juoksutus tulee toteuttaa siten, että se ei lisää
haitallista jäänmuodostumista alapuolisessa uomassa ja mahdollistaa
tarvittaessa jääkannen muodostumisen.
Edellä mainituista määräyksistä saadaan poiketa tulvasuojelun niin edellyttäessä sekä ennakoimattoman vesitilanteen tai alapuolisen haitallisen
jäätilanteen johdosta.
Voimalan käytössä on lumi- ja valuntatilanne huomioitava ennakoivasti
siten, ettei Ähtärinjärven säännöstelyluvan määräykset vaarannu.
15) Säännöstelypadon kalatiehen on juoksutettava vähintään 0,8 m3/s
lukuun ottamatta 1.12-31.3 välinen aika, jolloin kalatiehen on juoksutettava vähintään 0,1 m3/s. Säännöstelyluvassa määrätystä vähimmäisvirtaamasta säännöstelypadon alapuoliseen uomaan on jatkuvasti johdettava vähintään 0,2 m3/s:n virtaama. Inhan tehtaiden padon kalatiehen on
jatkuvasti juoksutettava vähintään 1 m3/s.
16) Kalatiet on otettava käyttöön viimeistään silloin kun voimalaitos otetaan käyttöön. Kalateiden rakenteita saadaan muuttaa VarsinaisSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla, jos kalavaelluksen varmistaminen sen edellyttää.
17) Luvan haltija on huolehdittava Inhankosken padon ja Inhan tehtaiden
padon välisen uoman kunnossapidosta siten, että puusto tai muu kasvillisuus ei estä veden vapaata virtausta ylivirtaamatilanteissa. Uomaosuuden suvantoalueille kertyvää lietettä ja vesikasvillisuutta on tarvittaessa
poistettava.
18) Muilta osin on noudatettava Ähtärinjärven säännöstelyluvassa annettuja määräyksiä.
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Tarkkailu
19) Luvan haltijan on tehtävä Inhan säännöstelypadon ja Myllysillan padon välisellä uomaosuudella ennakkotarkkailua ja tarkkailtava rakentamisen aikaisia vaikutuksia pinta- ja kaivovesien laatuun ja pohjaeläimistöön sekä tarkkailtava jatkuvatoimisesti käytön aikaisia vedenpinnan
korkeuksia ja voimalaitoksen, kalatien ja säännöstelypadon kautta juoksutettavia virtaamia Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Esitys tarkkailusuunnitelmaksi on toimitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle
hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tämä päätös on
saanut lainvoiman. Ennakkotarkkailun tulokset on esitettävä EteläPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään
kolme kuukautta ennen rakennustöiden aloittamista.
20) Inhan tehtaiden padon yläpuolelle sekä Inhanjoessa voimalaitoksen
alakanavan alapuolelle on asennettava helposti havaittaviin paikkoihin
mitta-asteikot, jotka osoittavat patoaltaan ja jokiuoman vedenpinnan korkeuden.
21) Luvan haltijan on viimeistään kolme kuukautta, ennen rakennustöiden aloittamista esitettävä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tietoa liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoina
käytettyjen puiden sijainnista ja niiden suojaamisesta huomioiden myös
tulevan kanavan ylitykseen tarvittavat puut sekä tarpeelliset suojavyöhykkeet ja puuston tuulenkesto. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi antaa ohjeita liito-oravan esiintymisen ja kulkuyhteyksien turvaamiseksi tarvittavan puuston suojaamisesta.
Luvan haltijan on tarkkailtava hankkeen vaikutuksia liito-oravien kulkuyhteyksien toimivuuteen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Esitys tarkkailusuunnitelmaksi on
toimitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus voi päättää, että tarkkailu voidaan lopettaa, kun asiasta on
saatu riittävästi tietoa.
22) Luvan haltijan on tarkkailtava kalateiden ja niiden välisen uoman
toimivuutta kalojen ylös- ja alasvaelluksessa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Esitys kalataloudelliseksi tarkkailuksi on toimitettava hyväksyttäväksi VarsinaisSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kolmen kuukauden
kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. VarsinaisSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi päättää, että tarkkailu voidaan lopettaa, jos todetaan, että kalan vaellus ja lisääntyminen
alueella on vakiintunut.
23) Ennen rakennustöiden aloittamista on museoviraston ohjeiden mukainen arkeologinen inventointi tehtävä uuden kanavan ja sen penkereiden alueella, koneaseman alueella huomioiden myös joen ranta-alue
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sekä ylemmän kosken ympäristöä, jossa tullaan tekemään kunnostusta
kalojen kulkua varten. Mikäli arkeologisessa inventoinnissa havaitaan
muinaisjäännöksiä tai kulttuuriperintökohteita hankealueella, menettelystä neuvotellaan ja sovitaan Museoviraston kanssa ennen hankkeen
toteuttamista.
24) Voimalaitoksen yläpuolelle rakennettavista maapadoista sekä Inhan
tehtaiden padon ja Inhan säännöstelypadon muutostöistä sekä hankkeen edellyttämistä työpadoista tulee toimittaa rakennesuunnitelmat
Kainuun elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen patoturvallisuusviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta ennen rakennustöiden aloittamista.
Ilmoitukset
25) Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti EteläPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Ähtärin
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
26) Rakennustöiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava
kirjallisesti aluehallintovirastolle, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
ja Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valmistumisilmoitukseen on liitettävä Inhan säännöstelypadon rakennepiirustukset.
Kalatalousmääräys
27) Luvan haltijan on ennen rakennustöiden alkamista maksettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 3000 euroa
kalatalousmaksua rakennustöiden kalataloudelle aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi hankkeen vaikutusalueella.
Voimassaolo
28) Hanke on aloitettava neljän vuoden kuluessa ja saatettava olennaisilta osin loppuun kuuden vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa muutoin raukeaa.
Korvaukset
29) Luvan haltijan on maksettava yhteisen vesialueen RN:o 989-402876-1 omistajalle korvausta yhteensä 1 100 euroa pysyvästä käyttöoikeudesta kalatierakenteita varten tarvittavista alueista.
Luvan haltijan on, mikäli toisin ei sovita, maksettava seuraavien kiinteistöjen omistajille kertakaikkinen korvaus hankkeen aiheuttamista edunmenetyksistä:
Kiinteistön nimi
KYTÖNEN
INHAN TEHTAAN TILUKSIA

Kiinteistötunnus
989-402-13-4
989-402-3-4

Korvaus
8000 €
3000 €
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SILLANKORVA
SININEN TALO
RANTAMÄKI
KOIVURANTA
KOSKENKULMA
INHANKOSKI

989-402-17-3
989-402-3-368
989-402-17-2
989-402-26-0
989-402-26-1
989-402-27-0

3000 €
2000 €
1000 €
1000 €
1000 €
1000 €

Korvaukset on maksettava ennen hankkeen toteuttamiseen ryhtymistä,
mutta kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä lukien,
kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Korvauksille on korkolain 4
§:n 1 momentin mukaisesti maksettava vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Viivästyskoron määrä on kulloinkin voimassa oleva korkolain 12 §:n mukainen viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä.
30) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle. Jos
hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei ole
ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän
ratkaisun estämättä korvausta hakemuksella aluehallintovirastossa.

Voimassa olevan luvan muuttamista koskeva ratkaisu
Länsi-Suomen vesioikeuden 13.2.1976 antama päätös asiassa, joka
koskee Ähtärinjärven säännöstelyä lähinnä vesivoiman lisäämistä ja
käytön tasoittamista varten, Ähtärin, Soinin ja Lehtimäen kunnissa, lupaehtoja 1) ja 5) muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutetut tai lisätyt
kohdat kursiivilla):
1) Säännöstelyä varten tulee Hankaveden luusuassa vasemmanpuoleisessa eli pääuomassa olla suunnitelman piirustuksessa R3 Äht 22 esitetty säännöstelypato ja siinä tulee olla vasemmalta lukien seuraavat
aukot:
– Uittoaukko, jonka leveys on 1,50 m ja kynnyskorkeus NN +152,20 m.
– Neljä kaksoisaukkoa, joista kunkin leveys on vähintään 0,91 m + 0,91
m = 1,82 m ja kynnyskorkeus enintään NN +151,70 m.
– Yksi kaksoisaukko, joista leveys on vähintään 0,81 m + 0,81 m = 1,62
m ja kynnyskorkeus enintään NN +151,70 m.
– Yksi tai useampi aukko, joiden vapaa aukkoleveys on yhteensä vähintään 3,64 m ja kynnyskorkeus enintään NN +151,70 m (N60 +152,01 m).
Edellä mainittujen padon aukkojen tulee olla varustetut asianmukaisilla
avaamis- ja sulkemislaitteilla.
Padon harjakorkeus on NN +154,84 m.
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Hankaveden luusuan oikeanpuoleisessa uomassa olevaa ylisyöksypatoa on korotettava siten, että sen harjakorkeus on 17,5 m:n matkalla NN
+154,10 m ja maapato-osalla vähintään NN +154,60 m.
Ylisyöksypatoon saadaan rakentaa kalatietä varten suljettava aukko tai
aukot ja virtaaman säätöön tarkoitetut rakenteet. Rakenteen kohdalta
ylisyöksypatoa saadaan korottaa yllä mainitusta harjakorkeudesta.
Luvan saajan on pidettävä padon rakenteet ja laitteet kunnossa.
5 f) Voimalaitosta saa käyttää välillä 0-15 m3/s. Juoksutus ja sen muutokset on muutoin suoritettava varovaisesti ja niin, että niistä ei aiheudu
vältettävissä olevaa vahinkoa eikä haittaa.

PERUSTELUT
Luvan myöntämisen edellytykset
Hankkeen tarkoitus
Inhankosken vesivoimalan rakentaminen ja veden johtaminen siihen on
tarpeen vesivoiman hyödyntämiselle. Luvan haltija omistaa hankkeeseen tarvittavan maa-alueen ja vesivoiman.
Intressivertailu

Hankkeesta saatava hyöty
Vesivoimalan keskimääräinen energiantuotanto on noin 3150 MW/a.
Hakemuksessa esitetyllä energian hinnalla 45 €/MWh on voimalaitoksen rakentamisesta saatava kokonaishyöty noin 2 800 000 euroa.
Rakentamalla ja ottamalla käyttöön Inhanjoen yläosan kalatiet edistetään vesienhoidon toimenpideohjelman mukaisen kalanvaellustavoitteen saavuttamisen.
Inhan tehtaiden padolle tehtävät tiivistystoimenpiteet pysyttää pitkään
vallinneen patokorkeuden ja samalla poistuu padon harjan vuotamisesta
johtuva vedenpinnan, virkistyskäytölle haitallinen, aleneminen alivirtaamatilanteiden aikana.

Käyttöoikeuksien myöntäminen
Kalatierakenteita varten tarvittava pysyvä käyttöoikeus noin 1 100 m2:n
suuruiseen osaan kiinteistöön 989-402-876-1 kuuluvasta vesialueesta
voidaan myöntää, koska hakijan osuus kyseisestä yhteisestä vesialueesta on noin 1,9 ha. Luvan saaja on Inhan tehtaiden padon ja Inhan
ylisyöksypadon haltija eikä tarvitse käyttöoikeutta niissä tehtäviä toi-
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menpiteitä varten. Luvan haltija suorittaa myönnetystä käyttöoikeudesta
korvausta alueen omistajalle.

Vaikutukset luonnonarvoihin ja kulttuuriympäristöön
Hanke ei heikennä luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja alueita eikä Natura 2000-verkostoon kuuluvia alueita. Veden johtaminen kalatiehen vähentää merkittävästi virtaamaa Inhan säännöstelypadon ja ylemmän kalatien alun välisellä noin 120 m pitkällä jokiosuudella. Uoma on aikanaan
perattu 600 metrin matkalta ja sille on kunnossapitovelvollisuus. Uusi
ympäri vuoden vesitetty virtavesiuoma syntyy ylemmän kalatien ja Inhanjoen välisellä uomaosuudella. Vesiympäristöön kohdistuvia vahinkoja voidaan riittävässä määrin vähentää luvan määräyksien mukaisilla
toimilla.
Juoksutuksessa esiintyneet poikkeuksellisen kuivien jaksojen alivirtaamatilanteet ovat vesiuoman virtaamasta riippuvaisten eläinten selviytymistä voimakkain rajoittava tekijä. Aluehallintovirasto arvioi, että näiden
tilanteiden yleisyys ei tule merkittävästi muuttumaan hankkeen johdosta.
Sitä vastoin pitenee ajanjaksot, jolloin virtaama on säännöstelyluvan vähimmäisjuoksutuksen 1 m3/s:n mukainen. Juoksutuksen säätölaitteiston
nykyaikaistaminen mahdollistaa virtaaman jatkuvatoimisen seurannan ja
valuntatilanteiden, aiempaa parempaa, ennakoimista juoksutuksen
suunnittelussa. On perusteltua arvioida, huomioon ottaen vähimmäisjuoksutusmääräykset ja uomakunnostustoimenpiteet, että olosuhteet jokiuomassa, lukuun ottamatta ylintä 120 m:n osuutta, eivät merkittävästi
heikkene aiempaan tilanteeseen verrattuna.
Liito-oravan esiintymistä alueella on kartoitettu kattavasti ja on luotettavalla tavalla arvioitu hankkeen vaikutuksia lajin esiintymiseen sekä
hankkeen suunnittelussa ja tämän päätöksen määräyksissä huomioitu
liito-oravan ympäristövaatimuksia siten, ettei rakentamistoimenpiteistä
eikä voimalatoiminnasta aiheudu liito-oravan säilymisen kannalta tärkeän esiintymispaikan häviämistä tai heikkenemistä.
Hanke ei vaaranna vesilain 2 luvun 11 §:ssä tarkoitettua luonnontilaista
noroa, lähdettä tai enintään yhden hehtaarin suuruista lampea.
Hankealueella tai sen alapuolisella jokiosuudella ei ole tiedossa sellaista
luonnonsuojelulain perusteella suojeltua lajia, jonka pesäpaikka tai
elinympäristö voisi heiketä hankkeen johdosta. Huomioon ottaen myös
ennakkotarkkailua koskeva määräys tämän luvan mukaisella tavalla toteutettuna hankkeesta ei aiheudu luonnonsuojelulaissa kiellettyä seurausta
Kanavan rakentaminen muuttaa pysyvästi metsä- ja osin myös viljelymaisemaa ja vaikeuttaa maa-alueen käyttämistä virkistystarkoitukseen.
Vesimaisema säilyy aiempien vähimmäisjuoksutusjaksojen kaltaisena.
Inhan tehtaan padon yläpuolisen altaan vedenpinnan korkeus vakiintuu
ja padon tiivistämisen myötä vähenee tilanteet, jolloin vedenpinnan korkeus on vesiluonnolle ja virkistyskäytölle haitallisen alhainen.
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Vaikutukset vedenottoon
Inhan Tehtaat Oy:lle (nyk. Yamaha Motor Europe N.V.) myönnetyn vedenottoluvan enimmäismäärä 40 m3/h on vähäinen verrattuna säännöstelyluvassa edellytettyä vähimmäisjuoksutusta eikä hankkeella ole vaikutusta vedenottoon.

Vaikutukset kalatalouteen
Inhanjoella on kalataloudellista merkitystä. Hankkeen vaikutusalueen
uomaosuuden kalataloudellinen arvo vähenee vähimmäisjuoksutuksen
keston pidentymisen myötä. Kalatien rakentaminen on toimenpide, joka
yhdessä muualla Ähtärinreitin alueella tehtävillä kalatiehankkeilla edistää vaelluskalakantoja. Kalateillä ja uomakunnostuksilla vähennetään
hankkeen aiheuttamia haittoja Inhanjoessa. Vesienhoidon suunnittelun
mukaisen kalavaelluksen toteuttamisen vaiheiden ajankohdista tai järjestyksestä ei ole kattavasti tietoa. Aluehallintovirasto toteaa kuitenkin,
että alapuolisten Ryötön ja Vääräkosken voimaloiden luvissa on kalojen
vaellusta edistäviä määräyksiä.
Aluehallintovirasto katsoo, että Inhanjoen yläosan kalataloudellinen arvo
ja vahinkojen vähentämistarve ovat riittäviä perusteita kalavaelluksen
edistämiseksi. Hankealueen yläpuolisessa Niemisjoessa on toteutettu
kalataloudellisia kunnostustoimenpiteitä jotka poikastuotantoalueina voivat palvella myös Inhanjoen vaeltavia kalakantoja. Näin ollen ei myöskään tästä syystä ole tarvetta kalatien toteutuksen ajoituksessa huomioida hankealueen alapuolisessa vesistönosassa olevien kalatiehankkeiden tilannetta.

Vaikutukset vesienhoidon suunnitteluun ja tulvariskien hallintaan
Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren
vesienhoitosuunnitelman
vuoteen 2015 mukaan Inhanjoen ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi ja tavoitteena on hyvän tilan saavuttaminen viimeistään vuonna
2021. Hanke ei heikennä vesistön tilaa tavalla, joka vaikuttaa haitallisesti vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen. Kalojen vaelluksen mahdollistaminen Inhan padon ohi on vesienhoidon toimenpideohjelman mukainen toimenpide. Hanke ei vaaranna vesienhoidon suunnittelun mukaisten ekologisen ja kemiallisen tilan tavoitteiden saavuttamista. Hankeen myötä kasvaa joen rakennettu osuus. Samalla kuitenkin
kalateiden rakentamisella poistuu kaksi hydrologiseen muuttuneisuusteen vaikuttavaa nousuestettä.
Hanke ei vaikuta haitallisesti Kokemäenjoen vesistöalueella sijaitsevien
Porin ja Huittisten valtakunnallisesti merkittävien tulvariskialueiden tulvariskien hallintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen.
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Vaikutukset virkistyskäyttöön ja yksityiseen etuun
Hanke vähentää virtaamaa Inhan säännöstelypadon ja Inhan tehtaan
padon välisen uoman osuudella, jossa on 8 asutus- ja/tai virkistyskäytössä olevaa kiinteistöä. Keskiylivirtaamilla kyseisen osuuden virtaama
pienenee enintään 28 kuutiosta 13 kuutioon sekunnissa ja ylivirtaamilla
40 kuutiosta 25 kuutioon sekunnissa. Hankkeen suurin muutos aiheutuu
alle 16 m3/s:ssa virtaamilla, jolloin uomassa saadaan juoksuttaa lupaehtojen mukainen minimivirtaama, joka on 1 m3/s. Eniten virtaama pienenee Inhan säännöstelypadon ja ylemmän kalatien alapään välisellä noin
120 metrin osuudella, koska osa minimivirtaamasta saadaan juoksuttaa
kalatien kautta. Patoaltaassa hanke aiheuttaa vedenvaihdunnan vähenemistä.
Aluehallintovirasto arvioi, että hankkeen aiheuttamat haitalliset muutokset koskimaisemaan ja virkistyskäytölle ovat suurimat kiinteistöjen KYTÖNEN 989-402-13-4, INHAN TEHTAAN TILUKSIA 989-402-3-4, SILLANKORVA 989-402-17-3 ja SININEN TALO 989-402-3-368 kohdalla,
koska ne sijaitsevat uoman koskimaisen osuuden alueella. Patoaltaan
rantakiinteistöille RANTAMÄKI 989-402-17-2, KOIVURANTA 989-40226-0, KOSKENKULMA 989-402-26-1, INHANKOSKI 989-402-27-0, aiheutuva haitallinen muutos arvioidaan pienemmäksi, koska ne sijaitsevat allasmaisen osuuden kohdalla. Muille kiinteistöille ei katsota aiheutuvat korvattavia edunmenetyksiä. Toisaalta Inhan tehtaan padon tiivistäminen ja pieni korotus vähentää patoaltaan alivesien haitallisia vaikutuksia. Kalateiden rakentamisesta aiheutuu hyötyä kaikille näille kiinteistöille. Keskivirtaama säilyy haitallisimmillaankin jokivirtaaman (1 m3/s)
suuruusluokassa. Kiinteistöille aiheutuvista edunmenetyksistä on määrätty maksettavaksi korvaukset.

Johtopäätös
Hankkeen hyöty muodostuu sähköntuotannosta saatavasta taloudellisesta hyödystä. Hankkeen vahinkoja ja nykytilannetta parantavien kalateiden johdosta muodostuu myös yleistä hyötyä vesienhoidon suunnittelun mukaisen vaelluskalakantojen edistämisen myötä. Inhan tehtaiden
padon tiivistyksellä vähennetään virkistyskäytölle alivirtaamatilanteista
aiheutunutta haittaa.
Kalateiden ja siltayhteyden rakentamisella sekä juoksutusta, kunnostuksia ja kunnossapitoa koskevilla määräyksillä varmistetaan, että hanke ei
aiheuta vältettävissä olevia vahinkoja.
Huomioon ottaen luparatkaisu ja luvan määräykset hakemussuunnitelman mukaisesta hankkeesta saatava hyöty on huomattava verrattuna
hankkeesta yleisille ja yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Hanke ei
vaaranna yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuta huomattavia
vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa
ja sen toiminnassa taikka suuresti huononna paikkakunnan asutus- tai
elinkeino-oloja. Näin ollen lupa myönnetään.
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Lupamääräyksien perustelut
Rakenteet ja rakennustöiden suorittaminen
Määräyksillä 1-4 varmistetaan, että hanke toteutetaan suunnitelman
mukaisella tavalla ja siten, että rakentamisesta ei aiheudu vesistölle vältettävissä olevaa haittaa tai vedenpinnan haitallista alenemaa eikä muita
haitallisia muutoksia ympäristössä.
Määräyksellä 5 varmistetaan, että liito-oravan liikkumista varten on riittävä puuston jatkumo ja että kanavan ylitystä varten on puita riittävän
lähellä toisiaan. Koska kanavan viereen säilytettävän puuston korkeudesta ja soveltuvuudesta ei ole yksityiskohtaisempaa tietoa ja kun ylitettävänä on vesiuoma, ratkaisussa on noudatettu varovaisuusperiaatetta.
Ylitystä mahdollistava kanavaosuus on siten pidennetty.
Määräyksen 6 mukainen silta ja rakennustyön aikainen liikennejärjestelyvaatimus mahdollistaa Inhankosken yksityistien katkeamattoman käytön.
Sillan
kestävyysvaatimus
mahdollistaa
myös
kuormaautoliikennettä.
Määräyksen 7 mukaisella toteutuksella vähennetään Inhan tehtaiden
padon vuotamisesta aiheutuneita haittoja alivirtaamatilanteessa. Annetulla vedenpinnan korkeuden raja-arvolla varmistetaan, että padotuskorkeus alivirtaamatilanteissakin säilyy nykyisellä keskivirtaamakorkeudella.
Määräys 8 on annettu sen varmistamiseksi, että kalatiet ja niiden välisen
uoman kunnostus toteutetaan asianmukaisella tavalla ja siten, että niiden toimivuus on mahdollisimman hyvä.
Määräyksillä 9 ja 10 varmistetaan, että joen tilalle ja virkistyskäytölle aiheutuva haitta on mahdollisimman pieni rakennustöiden aikana. Minimivirtaamalla varmistetaan, että vesimäärä Inhan säännöstelypadon alapuolisessa uomassa ei rakennustöiden aikana vähene sellaiselle tasolle, että uoman eliöstölle ja kasvillisuudelle aiheutuu palautumatonta tai
pitkäkestoista haittaa.
Määräyksillä 11-13 vähennetään vahingon riskiä ja muiden omaisuudelle tai asutuksen viihtyisyydelle aiheutuvaa haittaa.

Juoksutussääntöä ja kunnossapitoa koskevat määräykset
Määräyksellä 14 rajoitetaan voimalaitosta alapuolisen uoman vedenkorkeus- ja virtaamavaihteluja virkistyskäytön ja kalatalouden kannalta. Ähtärinjärven säännöstelyä koskevan luvan mukaan muutokset inhanjoen
juoksutuksissa on suoritettava varovaisesti ja niin, että niistä ei aiheudu
vältettävissä olevaa vahinkoa eikä haittaa.
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Aluehallintovirasto katsoo, että vaikutusalueella olevien Ähtärinjärven,
Väli- ja Hankaveden tilavuus ja pinta-alat ovat niin suuret, että voimalaitoksen juoksutuksen lyhytaikaiset äärimuutokset aiheuttavat vain vähäisen muutoksen verrattuna nykysäännöstelyyn.
Aluehallintovirasto toteaa, että annettu juoksutussääntö ja voimassa oleva säännöstelylupa mahdollistavat seuraavat äärimuutokset laitoksen
alapuoliseen uomaan.
Ylivirtaamilla ja yli 16 m3/s:ssa tulovirtaamilla joudutaan laitoksesta ja/tai
säännöstelypadosta juoksuttamaan suunnilleen tulovirtaaman suuruista
tasaista virtaamaa, jotta luparajojen mukainen säännöstely toteutuu. Tällöin laitoksen alapuoliseen uomaan ei aiheudu havaittavia muutoksia
verrattuna nykytilanteeseen.
Tulovirtaaman laskiessa alle 16 m3/s:ssa ja hyödynnettäessä laitoksen
maksimikapasiteettia laitoksen alapuolisen uoman suurin sallittu virtaamavaihtelu vuorokauden aikana rajautuu esimerkiksi 8,5 m3/s ja 16
m3/s:ssa välille tai 1,0 m3/s ja 8,5 m3/s:ssa välille.
Tulovirtaaman laskiessa alle keskivirtaaman, alle 8,6 m3/s:ssa, alapuolisen uoman suurin sallittu vuorokautinen virtaamavaihtelu rajautuu esimerkiksi 5 m3/s ja 9 m3/s:ssa välille tai 1,0 m3/s ja 5 m3/s:ssa välille. Pienillä alle 3 m3/s tulovirtaamilla alapuolisen uoman suurin vuorokautinen
virtaamavaihtelu rajautuu 1 m3/s ja 4 m3/s:ssa välille.
Hakijan esittämän virtausselvityksen mukaan virtaamavaihtelun muutos
1 m3/s ja 16 m3/s välillä aiheuttaa alapuolisessa uomassa suurimmillaan
28 cm:n vedenpinnan korkeuden ja 0,40 m/s virtausnopeuden muutoksen. Annetulla juoksutussäännöllä rajoitetaan vaikutukset alapuolisessa
uomassa vähäisemmiksi kuin selvityksessä on esitetty.
Kun otetaan huomioon annettu juoksutussääntö, säännöstelyluvassa
määrätty jokiluokan minimivirtaama ja alapuolisen uoman leveys sekä
ominaispiirteet, aluehallintovirasto katsoo, että muutoksen vaikutus alapuoliseen vesistöön on vähäinen ja hyväksyttävissä, eivätkä määräykset
liikaa rajoita hakijan vesivoiman hyödyntämistä.
Aluehallintovirasto katsoo, että annetulla juoksutussäännöllä varmistetaan, se että hanke ei aiheuta yläpuolisille järville, eikä alapuoliselle uomalle sellaisia haitallisia muutoksia verrattuna nykytilaan, että hanke tulisi tarkastella uutena säännöstelyhankkeena.
Aluehallintovirasto katsoo, että peräkkäisten vuorokausien kokonaisvirtaamien sitominen toisiinsa riippuvaisiksi varmistaa riittävästi sen, että
yläpuolisten järvien vedenpinnan korkeudet eivät juurikaan eroa nykysäännöstelyn mukaisista vedenpinnan korkeuksista, koska säännöstelyrajoissa pysyminen edellyttää myös tulovirtaaman huomioimista riittävän
ajoissa juoksutuksissa.
Kalateiden vähimmäisvirtaamaa koskevalla määräyksellä 15 varmistetaan, että kalatiet ja niiden välinen uomaosuus ovat vesitettyinä kalojen
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vaelluksen kannalta tärkeimpinä jaksona sekä varmistetaan, että houkutusvirtaama alempaan kalatiehen on riittävän suuri myös silloin kun voimala on käytössä. Määräyksellä varmistetaan kalateiden toimivuuden
säännöstelyn eri tilanteissa myös alasvaellusta ja kevätkutuisten kalalajien vaellusta huomioiden. Talviaikainen virtaama on tarpeen ylemmän
kalatien alapuolisen uoman kalakannan elin- ja lisääntymisolosuhteiden
turvaamiseksi.
Ottamalla kalatiet käyttöön määräyksen 16 mukaisesti viimeistään silloin
kun voimatuotanto käynnistyy, rajoitetaan hankkeen haittoja ja estetään,
että toiminnasta aiheutuu vahinkoa kalataloudelle.

Tarkkailua koskevat määräykset
Tarkkailua koskevat määräykset 19-24 ovat tarpeen valvontaa varten ja
sen varmistamiseksi, ettei rakennusvaiheiden ja voimalan käytön aikana
aiheudu haitallisia vaikutuksia. Lähialueen kaivojen tarkkailu on tarpeen
mahdollisten haitallisten vaikutuksien tunnistamiseksi.
Koska hankeen toteutuksen aloittamiseen saattaa kulua huomattavan
pitkä aika on määräyksellä 19 annettu myös ennakkotarkkailumääräys,
jolla voidaan selvittää, luonnonsuojelulain mukaisen poikkeusluvan edellyttämän, Inhanjoessa tai sen läheisyydessä elävän ja vesiuomasta riippuvaisen, lajin mahdollista esiintymistä hankkeen vaikutusalueella.
Rakennustyön toteutuksella voi olla merkitystä liito-oravalle tärkeän
puuston säilymisen kannalta. Aluehallintovirasto katsoo tästä syystä tarpeelliseksi velvoittaa hakijaa määräyksen 21 mukaisesti esittämään valvovalle viranomaiselle tietoa siitä, miten puuston suojaus toteutetaan
rakennusaikana siten, että ei aiheudu töiden aikana eikä myöskään niiden jälkeen liito-oravalle vahingollisia muutoksia puustossa.
Asian käsittelyssä on huomioitu Kokemäenjoen-SaaristomerenSelkämeren vesienhoitoalueen seurantaohjelma, jonka mukaan hankkeen vaikutusalueella ei ole havaintopaikkoja.

Kalatalousmääräys
Rakennustöiden aikana joudutaan turvautumaan poikkeuksellisiin virtausjärjestelyihin. Rakennustyöt aiheuttavat myös vesistön ajoittaista
samennusta. Työnaikainen pieni virtaama ja samentuminen heikentävät
kalakantojen tilaa ja vähentävät kalastusmahdollisuuksia. Määräyksen
27 mukaisella maksulla tehtävillä toimenpiteillä vähennetään rakentamistoimenpiteistä kalataloudelle aiheutuvaa vahinkoa.

Säännöstelyluvan määräyksien muuttamisen perustelut
Säännöstelyluvan määräyksien muutoksilla mahdollistetaan veden johtamista voimalakäyttöön ja kalatiehen. Veden johtamisen muutokset
vaikuttavat Inhan säännöstelypadon ja sen yhteyteen rakennettavan ka-
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latien alapään väliseen noin 120 m pitkään jokiosuuteen, jonka vesimäärä vähenee. Huomioiden voimalaitoshanke ja siihen liittyvät kalataloutta edistävät toimenpiteet eivät muutokset veden juoksutuspaikassa
ole niin merkittäviä, että ne haitoiltaan olisivat hyötyjä suuremmat.
Säännöstelypadon rakenteisiin tehtävät muutokset helpottavat säännöstelyluvan mukaisen juoksutuksen hoitamista ja valvontaa.

Sovelletut säännökset
Vesilain 2 luvun 12 ja 13 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohta, 5-8 §, 10
§, 11 §, 14 §, 15 § ja 18 §, 7 luvun 2 §, 8 luvun 2 §, 13 luvun 7, 9, 11, 16
ja 17 §, 17 luvun 8 §
Laki tulvariskien hallinnasta 23 §
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 28 §
Patoturvallisuuslaki 6 § ja 9 §

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen
Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon ratkaisusta ja lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.
Ähtärin kaupungin vaatimuksista ympäristövaikutuksien arviointimenettelystä aluehallintovirasto toteaa, että hanke ei ole lain ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 3 § 1 mom. mukainen hanke johon sovelletaan arviointimenettelyä. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausunnon hakemuksesta. Hakijalle on varattu
tilaisuus pyytää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta erikseen
lausuntoa harkinnanvaraisen ympäristövaikutuksien arviointimenettelyn
tarpeellisuudesta.
Hakija on vastineessaan täydentänyt hakemusta voimalaitoksen ajotapaa koskien sekä koneistovirtaaman äärimmäisen vaihtelun perusteella
mallintanut toiminnan vaikutuksia Inhanjoessa ja yläpuolisissa järvialtaissa. Lupamääräyksessä 14 on annettu juoksutusta koskevia ehtoja,
jotka rajoittavat vesistön virtaamavaihteluja siten, että vaikutukset eivät
aiheuta merkittävää vesistöhaittaa. Aluehallintovirasto katsoo, että lupamääräys 5 ja määräyksellä 21 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle annetut valtuudet ovat riittäviä varmistamaan
liito-oravan kulkuyhteydet.
Voimassaolevaan säännöstelylupaan, vastineen yhteydessä, esitetty
muutos on luonteeltaan sellainen, joka ei muuta veden juoksutusta tai
vedenpintojen korkeuksia verrattuna aiemmin esitettyyn.
Muistutuksissa ja mielipiteissä esitetyt vaatimukset lupahakemuksen
hylkäämisestä aluehallintovirasto toteaa, että vesilain 3 luvun 4 §:n 2)
kohdan mukaan lupa myönnetään, jos hankkeesta yleisille tai yksityisille
eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleiselle tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin eikä hankkeesta aiheudu sanotun pykälän 2 momentissa sanottuja vaikutuksia. Luvan myöntämisen edelly-
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tyksien osalta aluehallintovirasto viittaa siten ratkaisuun ja sen perusteluihin. Hakemuksen puutteellisuutta koskevista huomioista aluehallintovirasto toteaa, että huomioon ottaen hakemuksen täydennykset, on aineisto riittävä asian ratkaisemiseksi.
8) Matias Sulkavan, 9) Johannes Sulkavan, 10) Reijo Johteen, 11)
Raimo Kuoppa-ahon, Anne Kuoppa-ahon ja Arto Raikusen, As Oy
Ähtärin Tamminiemen, 13) Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:n, 14)
Mielipiteenilmauksessa, 15) Harri ja Virpi Kanth ym.:n, 16) Tuukka
Virtasen, 17) Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry:n,
18) Markus Sulkavan ja 19) Ähtärinreitin kalastusalueen ja Ähtärinjärven osakaskunnan muistutukset ja mielipiteet jotka koskevat hankkeen vaikutuksia kalatalouteen ja vesiympäristöön on otettu huomioon
kalatien rakentamista ja siihen johdettavaa vähimmäisvirtaamaa sekä
pato- ja uomakunnostusta koskevissa määräyksissä (7-10 ja 15-16).
Kalastusalueen ja osakaskunnan vaatimukset, kalateiden toimivuuden
tarkkailusta on otettu huomioon määräyksestä 22 ilmenevällä tavalla ja
lyhytaikaisia virtaamavaihteluja on rajoitettu määräyksellä 14. Hakijan
vastineen yhteydessä jätetyn täydennyksen mukainen Inhan tehtaiden
padon kunnostus ja vedenpintojen korotus vakiinnuttaa pitkään vallinneen padotuskorkeuden keskivirtaamalla ja varmistaa tiivistystoimenpiteillä patoaltaan riittävän vedenpinnan korkeuden myös alivirtaamatilanteissa.
13) Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:n sekä 19) Ähtärinreitin kalastusalueen ja Ähtärinjärven osakaskunnan maksuvaatimuksista
aluehallintovirasto vastaa, että kalataloudelle aiheutuvan vahingon korvaamiseksi on määrätty lupamääräyksen 27 mukainen kalatalousmaksu.
10) Reijo Johteen, 15) Harri ja Virpi Kanth ym., ja 17) Suomen
luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry vaatimukset maisemaan ja
kulttuuriympäristöön liittyen on otettu huomioon lupamääräyksissä 4, 13
ja 17. 11) Raimo Kuoppa-ahon, Anne Kuoppa-ahon ja Arto Raikusen, As Oy Ähtärin Tamminiemen maisemaa koskevien vaatimuksien
johdosta aluehallintovirasto vastaa, että hakemusta on muutettu siten,
että rantaan ei tule maisemaa haittaavaa läjitystä. Ojitusta koskevat
vaatimukset on otettu huomioon määräyksessä 12.
12) Inhankosken yksityistien tiehoito-osuuskunnan ja 15) Harri ja
Virpi Kanth ym., vaatimukset kulkuyhteyksien turvaamisesta on otettu
huomioon määräyksessä 6. Tien käyttöön ja kunnossapidon kustannuksiin ei voida tässä yhteydessä ottaa kantaa.
15) Harri ja Virpi Kanth ym., vaatimukset vesijohtojen toimivuuden turvaamisesta on otettu huomioon määräyksessä 11. Liito-oravan esteetön
kulku on otettu huomioon lupamääräyksissä 5 ja 21 sekä niiden perusteluista ilmenevällä tavalla. 15) Harri ja Virpi Kanth ym., Hankaveden
kalastuskunnan johtokunnan 28.1.2016 tekemän päätöksen mitätöimistä koskevasta vaatimuksesta aluehallintovirasto toteaa, että asia ei kuuluu lupaviranomaisen toimivaltaan. Oikeus toisen alueelle sijoittuville kalatierakenteille on hakijan pyynnöstä myönnetty pysyvä käyttöoikeus
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ratkaisusta ja sen perusteluista ilmenevällä tavalla. Ruoppauksia ja uomakunnostuksia varten ei tarvita pysyvää käyttöoikeutta.

ILMOITUS KÄYTTÖOIKEUDESTA
Aluehallintovirasto ilmoittaa myönnetystä käyttöoikeudesta maanmittauslaitokselle tämän päätöksen saatua lainvoiman.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 43 617 euroa.
Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1524/2015) mukaisesti.
Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan voimalaitoslupaa,
johon ei liity yläpuolisen järvialtaan säännöstelyä, koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 36 890 euroa.
Lisäksi päätöksellä on muutettu kahta lupamääräystä Länsi-Suomen
vesioikeuden 13.2.1976 antamasta päätöksestä, joka koskee Ähtärinjärven säännöstelyä. Maksuista annetun asetuksen mukaan, jos kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta,
maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Yli 50
km2:n suuruisen vesialueen säännöstelyä koskevan luvan käsittelymaksu on 67 270 euroa, jolloin maksun suuruus on 6727 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Hakija
Jäljennös päätöksestä
Ähtärin kaupunki
Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristön kehittäminen -yksikkö
Museovirasto
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo
Suomen ympäristökeskus
Ilmoitus päätöksestä
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Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto
ja hakijan 23.11.2018 toimittamassa täydennyksessä esitetyille Inhanjoen alaosan rantakiinteistöjen omistajille sekä niille, jotka ovat esittäneet
lupahakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia tai mielipiteitä.
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja ilmoittaminen lehdessä
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Ähtärin
kaupungin virallisella ilmoitustaululla.
Kuulutuksesta ilmoitetaan Ähtärinjärven Uutisnuotta -nimisessä sanomalehdessä.
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MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Arto Paananen (puheenjohtaja), Mikko Vesaaja ja Stefan Nyman. Asian on esitellyt Stefan Nyman.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.
SN/TKa
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VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen

Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallintooikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä
määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 17.1.2019.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan
ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Vaasan hallinto-oikeudelle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeuden-käyntimaksu on
250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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