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1

Hankkeen tarkoitus ja taustatiedot

1.1 Yleistä
Pielinen sijaitsee Pohjois-Karjalan pohjoisosissa Joensuun, Juuan, Lieksan ja Nurmeksen kunnissa
ja kuuluu Vuoksen vesistöön (liite 1). Se on Suomen neljänneksi suurin järvi ja Suomen suurin säännöstelemätön järvi. Pielisen vedet virtaavat Pielisjoen ja sen kahden voimalaitoksen, Kaltimon ja Kuurnan kautta Pyhäselkään ja siitä edelleen Oriveden ja Ala-Saimaan kautta Vuokseen.
Pielisen vedenkorkeuksiin ja virtaamiin voidaan vaikuttaa Pielisjoen yläosassa sijaitsevalla, vuonna
1958 rakennetulla Kaltimon voimalaitoksella. Pielisen nykyinen juoksutus perustuu Itä-Suomen vesioikeuden 28.6.1979 antamaan lupapäätökseen nro 57/Va/79, joka koskee Kaltimon voimalaitoksen
rakentamista (liite 3). Sen mukaan Pielisen juoksutus on hoidettava lupapäätöksessä määritetyn luonnonmukaisen purkautumistaulukon mukaisesti. Päätökseen sisältyviä vuorokausi- ja viikkosäännöstelymääräyksiä tarkistettiin Itä-Suomen vesioikeuden 31.3.1988 antamalla muutospäätöksellä 3/Ym
II/88 (liite 4).
Aika ajoin Pielisen vesiliikenteelle, uitolle, tulvasuojelulle ja virkistyskäytölle on aiheutunut suurta haittaa järven vaihtelevista vedenkorkeuksista. Tämän takia Pielisen juoksutukselle on haettu vuodesta
1980 lähtien yhteensä 12 poikkeusjuoksutuslupaa, viimeisimmät heinäkuussa 2013 ja huhtikuussa
2018. Lupaa on haettu vesilain ns. vaarantorjuntapykälän (VL 18:4) nojalla. Pykälän mukaan valtion
vesilain valvontaviranomainen voi poikkeavissa ja suurta vahinkoa aiheuttavissa vesitilanteissa hakea
lupaviranomaiselta lupaa poiketa järven normaalista, vesilain nojalla annetun luvan mukaisesta juoksutuksesta.
Itä-Suomen aluehallintoviraston 23.7.2013 antamassa poikkeamislupapäätöksessä nro 47/2013/2
(liite 6.5) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (myöhemmin ELY-keskus) velvoitettiin selvittämään mahdollisuudet vaikuttaa Pielisen haitallisen mataliin vedenkorkeuksiin muutoin kuin em. vaarantorjuntapykälän perusteella. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan ko. pykälä oli tarkoitettu poikkeuksellisiin
ja yllättäviin tilanteisiin, kun taas Pielisellä poikkeamislupia oli haettu melko usein. Selvitys tuli tehdä
riittävässä yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Kaltimon ja Kuurnan voimalaitosten luvanhaltijoiden, vaikutusalueen kuntien sekä asianomaisten viranomaisten kanssa. Aikaa selvityksen
tekimiseen annettiin kaksi vuotta em. lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Aluehallintovirasto
myönsi ELY-keskuksen hakemuksesta 25.6.2015 lisäaikaa selvityksen tekemiseen vuoden 2015 loppuun saakka, ja selvitys valmistui 17.12.2015 (liite 6). Vaikka aluehallintoviraston em. poikkeamislupapäätöksessä oli mainittu ainoastaan haitallisen alhaiset vedenpinnat, ELY-keskuksen näkemyksen
mukaan Kaltimon voimalaitosluvan muutoksessa olisi huomioitava myös korkeista vedenpinnoista aiheutuvat haitat.
ELY-keskuksen sekä selvitystyöhön osallistuneiden tahojen yksimielisen näkemyksen mukaan Pielisellä oli Kaltimon voimalaitosluvasta aiheutunut vesiympäristön ja sen käytön kannalta huomattavia
haitallisia vaikutuksia. ELY-keskus totesi selvityksessään, että Pielisen korkeista tai matalista vedenpinnoista aiheutuneita haittoja ei pystytä neuvotteluin vähentämään. Näin ollen edellytykset vesilain
19 luvun 7 §:n 1 momentin mukaiselle selvitykselle Pielisen juoksuttamismääräysten muuttamiseksi
olisivat olemassa. Koska mikään muu osapuoli ei ole ollut halukas hakemaan muutosta voimassaolevaan juoksutussääntöön, Pohjois-Karjalan ELY-keskus päätti hakea muutosta em. pykälän mukaisella
menettelyllä.
Selvitysvelvoitteen asettamisen jälkeen, 1.1.2014 voimaan tullessa lakimuutoksessa vesilain 3 luvun
21 §:n (lupamääräysten muu tarkistaminen ja uusien määräysten antaminen) 1 momenttiin lisättiin
kohta 4, jonka mukaan lupaviranomainen voi hakemuksesta tarkistaa lupamääräyksiä ja antaa uusia
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määräyksiä, jos tulvasta tai kuivuudesta voi aiheutua yleistä vaaraa ihmisen hengelle, turvallisuudelle
tai terveydelle, suurta vahinkoa yleiselle edulle tai suurta ja laaja-alaista vahinkoa yksityiselle edulle,
eikä näitä vaikutuksia muutoin voida riittävästi vähentää. Tämän johdosta ja Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa 19.1.2016 käydyn neuvottelun sekä ympäristöjuridiikan tutkija Niko Soinisen (2016)
laatiman täydentävän selvityksen (liite 7) perusteella päädyttiin juoksutusmääräysten muuttamisprosessissa vesilain 3 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaiseen menettelyyn, joka edellytti padotusja juoksutusselvityksen tekemistä Pieliselle (liite 8).
Hankkeen tarkoituksena on muuttaa Kaltimon voimalaitoksen lopullisen rakentamisluvan (Itä-Suomen
vesioikeus 28.6.1979 (liite 4) ja Itä-Suomen vesioikeus 31.3.1988 (liite 3 a)) nykyiset juoksuttamismääräykset sellaisiksi, että niissä huomioitaisiin varautuminen poikkeuksellisiin vesitilanteisiin aiheuttamatta kuitenkaan merkittävää muutosta Pielisen tai sen alapuolisten Pielisjoen ja Saimaan vesitilanteisiin (Pielisen juoksutussäännön tarkistaminen). Varautuminen koskisi sellaisia tilanteita, joissa
jouduttaisiin nykyisellään joka tapauksessa harkitsemaan vesilain 18 luvun 4 §:n mukaisen poikkeamisluvan hakemista. Varautuminen toteutettaisiin niin, että suuria haittoja aiheuttavan poikkeuksellisen vesitilanteen uhatessa voimassa olevan vesilain mukaisen luvan lupamääräykset sallisivat
poiketa Pielisen luonnonmukaisesta juoksuttamisesta. Poikkeuksellisen vesitilanteen mentyä ohitse
Pielisen vedenkorkeus palautettaisiin luonnonmukaiseksi. Tällä tavoin voitaisiin vähentää Pielisen
korkeista ja matalista vedenkorkeuksista aiheutuvia haittoja selvästi, ja Pielisen haittoja aiheuttaviin
mataliin tai korkeisiin vedenkorkeuksiin voitaisiin puuttua joustavammin ja tehokkaammin ennakolta.
Mahdollisuus poiketa luonnonmukaisesta juoksutuksesta koskisi poikkeuksellisempia vesitilanteita, ja
muutoin Pielisen juoksutus säilyisi luonnonmukaisena, toisin sanoen Pielinen säilyisi edelleen säännöstelemättömänä järvenä.

1.2 Suunnitelmassa käytetty korkeusjärjestelmä ja korjaukset vedenkorkeuksiin
Pielisen, Pielisjoen ja Saimaan vedenkorkeudet ilmoitetaan ympäristöhallinnon tietopalveluissa nykyisin edelleen yleisesti NN-korkeusjärjestelmässä. Vedenkorkeushavaintojen ilmoittamisessa on kuitenkin vähitellen aikomus siirtyä valtakunnallisesti N2000-järjestelmän käyttöön. Tämän hakemuksen
yhteydessä on tarkoitus muuttaa Pielisellä käytettävä korkeusjärjestelmä NN-järjestelmästä N2000järjestelmään. Tarkoitus on myös päivittää Pielisellä käytössä oleva ns. luonnonmukainen purkautumiskäyrä oikeaan tasoon.
Tammikuussa 2018 kävi ilmi, että Pielisen Nurmeksen asteikon vedenkorkeushavainnot ovat olleet
koko historiansa ajan vuodesta 1911 alkaen 5 cm todellista vedenkorkeutta suuremmat. Virhe on johtunut alun perin väärään tasoon merkitystä kiintopisteestä. Pielisen juoksutus on tapahtunut vuosina
1911–50 tehtyjen Nurmeksen vedenkorkeushavaintojen ja Pielisjoen mitattujen virtaamahavaintojen
perusteella (Kaltimon v. 1979 rakentamisluvassa mainittu hydrologisen toimiston laatima Pielisjoen
luonnonmukainen purkautumistaulukko). Koska sekä purkautumistaulukon pohjana olevat havainnot
että juoksutus ovat tapahtuneet saman virheellisen Nurmeksen vedenkorkeustiedon perusteella, Pielistä ei tämän takia ole juoksutettu ”väärin”.
Pielisen käytössä olevaan purkautumistaulukkoon on tarkoitus hakea lupamuutoksen yhteydessä 5
cm teknistä korjausta siten, että käytössä olleen purkautumistaulukon korkeuslukemista vähennetään
5 cm. Lisäksi korkeusjärjestelmämuunnoksen vuoksi (NN N2000) purkautumistaulukossa käytettäviin korkeuslukemiin edelleen lisätään 50 cm. Siten käytössä olleen purkautumistaulukon korkeuslukemiin lisätään yhteensä 45 cm.
Koska Pielisen juoksuttamismuutokseen liittyvät aiemmat selvitykset ja suunnitelmat on tehty ennen
tammikuuta 2018, joudutaan myös käytettävät vedenkorkeudet muuttamaan vastaamaan nykytietoa.
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Tämän takia tässä hakemussuunnitelmassa esitetyissä kohdissa, joissa viitataan Pielisen (Nurmes)
vedenkorkeuksiin, on aiemmissa suunnitelmissa (mm. padotus- ja juoksutusselvitys) käytetyistä vedenkorkeuksista vähennetty 5 cm. Lisäksi korkeusjärjestelmänä on tekstissä käytetty yleensä sekä
NN:ää että N2000:a siten, että viimeksi mainittu on suluissa.
Korkeusjärjestelmien erotukset Pielisellä ja Pielisjoella on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Korkeusjärjestelmien ero eri vedenkorkeusjärjestelmissä Pielisellä ja Pielisjoessa.
Pielinen, Nurmes
Pielinen, Ahveninen
Pielisjoki, Hiirenvesi
Pielisjoki, Joensuu

2

NNN60
+ 24 cm
+ 17 cm
+ 15 cm
+ 14 cm

N60N2000
+ 26 cm
+ 23 cm
+ 23 cm
+ 23 cm

NNN2000
+ 50 cm
+ 40 cm
+ 38 cm
+ 37 cm

Vesistön kuvaus

2.1 Valuma-alue
Pielisjoen valuma-alueen suuruus purkautumispisteessä Joensuussa on 21 628 km2 ja järvisyys 13,0
%. Valuma-alueesta on Venäjän puolella noin 41 %. Valuma-alue koostuu viidestä osavaluma-alueesta, joista suurin on Pielisen reitin valuma-alue (taulukko 2 ja liite 2). Pielisjoen ja Pielisen alue ovat
osa Vuoksen vesienhoitoaluetta.
Taulukko 2. Pielisjoen valuma-alueen osa-valuma-alueet.
Valuma-alue
Pielisen reitin va
Koitajoen va
Pielisjoen yläosan a
Pielisjoen alaosan a
Iiksenjoen va

Tunnus
04.4
04.9
04.34
04.33
04.36

Pinta-ala km2
13877
6630
575
369
177

Järvisyys %
14,8
10,4
7,8
6,6
2,3

Pielisen reitin valuma-alueen (va 04.4) purkupiste on Rukaveden eteläpuolella sijaitseva Uimasalmi,
jonne Pielisen järvialtaan katsotaan ulottuvan. Uimasalmesta alavirtaan alkaa Rahkeenveden ja Hiirenveden laajentumat käsittävä Pielisjoen yläosan valuma-alue (va 04.34).
Pielisen valuma-alueeseen on yleensä tarkoituksenmukaista laskea mukaan myös Koitajoen valumaalue (va 04.9), jonka vedet purkautuvat Pielisjokeen hieman Kaltimon voimalaitoksen yläpuolella. Voimalaitoksen valuma-alueen suuruus on 20 816 km2 ja järvisyys 13,3 % (kuva 1). Pielisen reitin valuma-alueesta on Venäjän puolella noin 6 010 km2 ja Koitajoen valuma-alueesta noin 2 890 km2.
Pieliseen laskevat Lieksanjoen valuma-alueen (va 4.42), Saramojoen valuma-alueen (va 4.47), Valtimonjoen valuma-alueen (va 4.46), Viekijoen valuma-alueen (va 4.48) ja Juuanjoen valuma-alueen (va
4.45) vedet. Lisäksi Lieksanjokeen Pielisen yläpuolella laskevat Jongunjoen (va 4.44) ja Nurmijärven
(a 04.43) sekä Ruunaanjoen (va 04.49) valuma-alueiden vedet (liite 2).
Pisin ja virtaamaltaan suurin Pieliseen laskeva joki on Venäjältä Roukkulanjärvestä lähtevä noin 300
kilometriä pitkä Lieksanjoki, josta noin 100 kilometriä on Suomen puolella, ja jonka keskivirtaama alajuoksulla on lähes 100 m3/s. Lieksanjoen alajuoksulle on rakennettu Pankakosken ja Lieksankosken
voimalaitokset. Valtimonjoen alajuoksulla sijaitsee Kuokkastenkosken voimalaitos ja Saramojoen alajuoksulla Louhikosken voimalaitos (liite 1).
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ROUKKULANJÄRVI

LIEKSANJÄRVI
TUULIJÄRVI

SARAMOJOKI

SULA
VALTIMONJOKI

Louhikoski
LENTIERA
PANKAJÄRVI 30 Mm3

Kuokkastenkoski

Pankakoski

Venäjä

Lieksankoski

Suomi

PIELINEN
976 Mm3

KOITERE
366* Mm3

KOITAJOKI

Pamilo

PIELISJOKI
Kaltimo

NUORAJÄRVI
35 Mm3

VIIKSINSELKÄ

Kuurna
Kuva 1. Havainnekuva Pielisen, Pielisjoen ja Koitajoen vesistä. Siniset pallot kuvaavat merkittävimpiä
järviä, nuolet merkittävimpiä jokia ja paksut viivat voimalaitoksia. Siniset neliöt ovat säännösteltyjä
järviä. Järvien nimien yhteydessä on ilmoitettu niiden säännöstelytilavuudet (miljoonaa kuutiometriä),
säännöstelemättömien järvien osalta keskiyliveden ja keskialiveden välisen tilavuuden erotus.
Koitajoen valuma-alueen (va 4.9) merkittävin järvi on 164 km2:n suuruinen Koitere, josta vedet virtaavat valtaosin Pamilon voimalaitoksen kautta Jäsykseen ja siitä edelleen Pielisjokeen (liite 1). Pamilon
kautta virtaavat Pielisjokeen myös Koitajoen ylemmän osan noin 4 200 km2:n suuruiselta alueelta
kerääntyvät vedet. Koitajoen alin osuus Ala-Koitajoki on suljettu Hiiskosken padolla Pamilon voimalaitoksen tarpeisiin. Vanhaan jokiuomaan johdetaan Hiiskosken padolta keskimäärin 5 m3/s suuruinen
virtaama. Ala-Koitajoki laskee Pielisjoen Rahkeenveteen.
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Pielisen ja Koitajoen valuma-alueiden vedet virtaavat Pielisjokea pitkin Pyhäselkään ja siitä Oriveden
kautta Haukiveteen ja edelleen Vuokseen ja Venäjän puolelle Laatokkaan laskevaan Ala-Saimaaseen. Pielisjoen noin 250 m3/s:n suuruinen keskivirtaama muodostaa noin 40 % koko Vuoksen (Imatrankoski) keskivirtaamasta. Pielisjoen pituus on yhteensä lähes 70 km, ja siihen laskee lähellä jokisuuta myös Iiksenjoen valuma-alueen (va 04.36) vedet. Pielisjoessa on kaksi voimalaitosta, Kaltimo
ja Kuurna (liite 1).
Valuma-alue on kuvattu tarkemmin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa laaditussa Pielisen padotusja juoksutusselvityksessä kohdassa 2.1 Valuma-alue (liite 8).

2.2 Vesistön pinta-ala ja tilavuus
Pielinen on Suomen neljänneksi suurin järvi. Luotaustason vedenkorkeudella N2000 +93,55 m Pielisen
kokonaistilavuus on noin 9 000 milj. m3, keskisyvyys 10,06 m, suurin syvyys 61 m, rantaviivan pituus
1 717,9 kilometriä sekä pinta-ala 894,2 km2 (kuva 2). Pinta-alaan sisältyvät Pielisen kanssa samassa
tasossa olevat Kuokkastenjärvi (6 km2) ja Lautiainen-Nurmesjärvi (13 km2). Saaria Pielisessä on 1491.
Niiden kokonaispinta-ala on 14,7 km2 ja rantaviivan pituus 950 km.
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Kuva 2. Pielisen tilavuus (ylempi kuva) ja pinta-ala (alempi kuva) suhteessa vedenkorkeuteen
N2000-tasossa.
Pielisen reitin ja Koitajoen valuma-alueen fysiografisia tunnuslukuja on kuvattu tarkemmin PohjoisKarjalan ELY-keskuksessa laaditussa Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä (liite 8).
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2.3 Hydrologia
2.3.1 Vedenkorkeudet
Pielisen vedenkorkeuksia on havaittu jo vuodesta 1904 lähtien, mutta pisin yhtäjaksoinen havaintosarja on Nurmeksen satamasta vuodesta 1911 alkaen. Nykyisin Pielisen vedenkorkeuksia havaitaan
Nurmeksessa ja Ahvenisella. Pielisjoen vedenkorkeuksia mitataan yhteensä kahdeksalla havaintoasemalla. Pielisen ja Pielisjoen nykyisin käytössä olevat jatkuvatoimiset havaintoasemat on koottu
taulukkoon 3.
Taulukko 3. Vedenkorkeuden havaintoasemat Pielisellä ja Pielisjoessa.
Pielinen

Asematunnus

Havaintojakso

Nurmes

0401410

1911–

Ahveninen

0401710

1974–

Hiirenvesi

0402910

1959–

Kaltimo, ylä

0403110

1959–

Kaltimo, ala

0403210

1960–

Jakokoski, ylä

0403710

1972–

Kuurna, ylä

0404310

1972–

Kuurna, ala

0404410

1972–

Jynkän vedenottamo

0404520

2009–

Joensuu, ylä*

0404700

1877– (2009–)

Pielisjoki

* havainnointi lopetettiin v. 2002 ja käynnistettiin uudelleen v. 2009.

Vaikka Pielisellä ja Pielisjoella on ollut hydrologista havainnointia jo yli sata vuotta, on vedenkorkeuksia tarkoituksenmukaista tarkastella yleensä vasta vuodesta 1980 alkaen, koska Pielisen juoksutus ja
vedenkorkeudet vakiinnutettiin pääsääntöisesti luonnonmukaisen kaltaisiksi Itä-Suomen vesioikeuden 28.6.1979 antamalla Kaltimon voimalaitoksen lopullisella lupapäätöksellä nro 57/Va/79 (liite 4).
Sitä edellinen muutos Pielisen ja Pielisjoen vesiolosuhteissa tapahtui vuonna 1958, jolloin Kaltimon
voimalaitos rakennettiin. Nurmeksen asteikolla mitaten Pielisen vedenkorkeudet vuosina 1980–2018
on esitetty taulukossa 4.
Korkein vuodesta 1912 lähtien mitattu vedenkorkeus Pielisellä on 2.7.1924 mitattu NN+95,14 m
(N2000+95,64 m).
Taulukko 4. Pielisen vedenkorkeudet vuosina 1980-2018 Nurmeksen asteikolla.
Ylivesi HW (4.7.1981)
Keskiylivesi MHW
Keskivesi MW
Keskialivesi MNW
Alivesi NW (9.4.2003)

NN+m
94,54
94,16
93,57
93,03
92,47

N2000+m
95,04
94,66
94,07
93,53
92,97
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Pielisen vedenpinnan vaihtelu on suureksi järveksi voimakasta. Keskimääräinen vedenpinnan vuosivaihtelu Pielisellä on vuosina 1980–2014 ollut 114 cm ja vuosina 1912–1979 117 cm. Yhtenä syynä
Pielisen vedenkorkeuksien vaihteluun on valuma-alueen suhteellisen vähäinen järvisyys. Vaikka valuma-alue on laaja ja järviallas suuri, reagoi Pielinen herkästi sekä rankkoihin sateisiin että pitkähköihin kuiviin jaksoihin. Myös nykyisin Pielisen juoksuttamisessa käytössä oleva luonnonmukainen purkautumiskäyrä saattaa vaikuttaa vedenkorkeuden nopeisiin vaihteluihin.

2.3.2 Virtaamat
Vuosivälillä 1980–2015 ovat Pielisen suurimmat keskimääräiset vuorokautiset tulovirtaamat olleet yli
1 000 m3/s ja pienimmät arvot loppukesällä lähellä nollaa suuresta haihdunnasta johtuen. Arvot on
saatu Suomen ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmän simulointiohjelmalla laskemalla Pielisen
vesitaseen muutos todellisten havaintojen (mm. vedenkorkeus ja menovirtaama) perusteella (liite 8,
s. 12).
Pielisjoen virtaaman suuruus Uimasalmen ja Kangasveden välillä määräytyy normaalitilanteessa ainoastaan Pielisen vedenkorkeuden perusteella. Tämän vuoksi joen virtaaman hetkelliset vaihtelut
ovat pieniä. Virtaamat Kaltimon voimalaitoksella vuosina 1980–2018 on esitetty taulukossa 5. Pielisen
yläpuolisten valuma-alueiden sekä Koitajoen valuma-alueen keskivirtaamat vuosina 1980–2018 on
esitetty taulukossa 6.
Kaltimon ja Kuurnan voimalaitosten välillä Pielisjoen virtaama ja vedenkorkeus ovat melko vakaita
Kuurnan voimalaitoksen ja kahden järvilaajentuman (Alusvesi ja Kangasvesi) tasatessa vaihteluita.
Kuurnan alapuolisella jokiosuudella Pielisjoen vedenkorkeuksiin vaikuttaa Pielisjoen virtaaman ohella
myös Pyhäselän vedenkorkeus.
Taulukko 5. Pielisjoen virtaamat Kaltimon voimalaitoksella vuosina 1980–2018.
Q (m3/s)
Ylivirtaama HQ (27.6.1981)

584

Keskiylivirtaama MHQ

387

Keskivirtaama MQ

247

Keskialivirtaama MNQ

132

Alivirtaama NQ (16.4.1991)*

71

Alivirtaama NQ (15.4.2003)*

88
88

*Ajanjakson 1980–2018 pienin virtaama sattui muutoin normaalissa vesitilanteessa yksittäisenä päivänä
16.4.1991. Kevään 2003 virtaama sattui todellisessa vähävetisessä tilanteessa.

Taulukko 6. Koitajoen sekä Pielisen yläpuolisten valuma-alueiden virtaamat vuosina 1980–2018.
Alin virtaama (15.4.2003)
MQ m3/s
Koitajoki (va 04.9), Pamilo

75

Lieksanjoki (va 04.42), Lieksankoski

99

Valtimonjoki (va 04.46), Kuokkastenkoski (1993–2018)

11,9

Saramojoki (va 04.47), Roukkajankoski

10,6

Jongunjoki (va 04.44), Viitakoski

13,3
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2.3.3 Sadanta, haihdunta ja lumen vesiarvo
Keskimääräinen vuosisadanta Pielisen reitin alueella oli vuosien 1980 ja 2015 välillä 687 mm. Ajanjakson vähävetisin vuosi oli 2002 (koko vuoden sademäärä 544 mm) ja runsasvetisin vuosi 2012,
jolloin satoi 870 mm.
Haihdunta maa-alueelta on Pielisen reitin alueella keskimäärin noin 340 mm/a ja vesialueelta 414
mm/a. Keskimääräinen lumen vesiarvon vuosimaksimi Pielisen reitin (va 04.4) alueella on ollut vuosina 1980–2015 noin 160 mm.
Hydrologiaa (myös Koitajoen valuma-alueen osalta) on selvitetty tarkemmin Pohjois-Karjalan ELYkeskuksessa laaditussa Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä kohdassa 2.2 Hydrologia (liite 8).

2.4 Veden laatu ja ekologinen tila
Pielisen valuma-alueella suot ovat yleisiä, mikä näkyy vesistöissä luontaisesti veden ruskeana värinä
ja lievänä rehevyytenä. Valuma-alueesta 23 % on turvemaita. Vesienhoidon tyypittelyjärjestelmässä
suurin osa alueen järvistä on erityyppisiä humusjärviä ja joet turvemaiden jokia. Pielinen on tyypiltään
suuri humusjärvi. Alueen rehevimmät vesistöt ovat runsashumuksisia. Savikkoalueilla vesistöt ovat
luontaisesti rehevämpiä kuin turvemailla ja kankailla. Lieksanjoki (alajuoksu) on tyypiltään suuri turvemaiden joki, Karhujoki-Valtimojoki-Hovilanjoki, Juuanjoki, Jongunjoki ja Saramojoki keskikokoisia turvemaiden jokia.
Pielisen valuma-alueen vesistöt ovat pääosin vähintään hyvässä ekologisessa tilassa, kuten Pielinen,
Lautiainen, Kuokkastenjärvi, Pankajärvi sekä Juuanjoki ja Saramojoki. Pielisen lahtialueilla on havaittavissa muutoksia, mutta järven kokonaistila on luokittelutekijöiden perusteella hyvä. Erinomaisessa
tilassa ovat mm. Ruunaanjärvi, Herajärvi, Mujejärvi ja Jongunjoen yläjuoksu. Ekologiselta tilaltaan
tyydyttäväksi on luokiteltu mm. Valtimon Haapajärvi, Vuokonjärvi sekä Lieksanjoen alajuoksu ja Karhujoki-Valtimojoki-Hovilanjoki.
Hydrologis-morfologisen muuttuneisuuden perusteella voimakkaasti muutetuiksi on nimetty Pielisjoki,
Lieksanjoen alajuoksu sekä Karhujoki-Valtimojoki-Hovilanjoki. Niiden arvioidaan olevan luokittelutekijöiden perusteella tyydyttävässä saavutettavissa olevassa ekologisessa tilassa.
Lisäksi Pielisjoen-Pielisen alueen luontaisesti runsashumuksisissa vesistöissä kemiallinen tila on mittausten ja asiantuntija-arvioiden perusteella yleisesti hyvää huonompi ahvenen elohopeapitoisuudelle
valtioneuvoston asetuksessa (1022/2006) asetetun ympäristönlaatunormin ylittymisen vuoksi.
Vesistön tilaa (myös Koitajoen valuma-alueen osalta) on selvitetty tarkemmin Pohjois-Karjalan ELYkeskuksessa laaditussa Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä kohdassa 2.3 Veden laatu ja ekologinen tila (liite 8).

2.5 Vesi- ja rantakasvillisuus
Pielisen vesi- ja rantakasvillisuuden kuvaukset perustuvat kaavoitukseen liittyviin selvityksiin, joita on
tehty 1990-luvulta lähtien. Selvitykset ovat olleet pääasiassa hyvin yleisluontoisia, mutta joitakin tarkempiakin lajitietoja löytyy. Pielisellä ei ole selvitetty vesikasvillisuutta biologisen seurannan standardin mukaisella päävyöhykelinjamenetelmällä.
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Pielinen luetaan botaaniselta järvityypiltään karuihin ruokojärviin eli Phragmites-tyypin järviin. Pieliselle ovat tyypillisiä karut ja louhikkoiset rannat, missä vesikasvillisuutta on vähän kapeana vyöhykkeenä tai ei ollenkaan. Harjusaarista löytyy hiekkarantoja, joilla kasvillisuus on myös niukkaa. Kasvillisuus vaihtelee kuitenkin laajasti esim. pohjan laadun, rannan jyrkkyyden tai suojaisuuden mukaan.
Pielisen karujen ja suojattomien rantojen kasvillisuuteen kuuluu erilaisia saroja, rantakukkaa, rantaalpia, siniheinää ja ruokohelpeä. Suojaisilla rannoilla esiintyy yleisenä esim. järviruokoa ja järvikortetta
sekä vesitatarta, uistinvitaa ja ulpukkaa. Kartoituksissa on löydetty myös karulle järvelle tyypillisiä lajeja kuten nuottaruohoa ja järvisätkintä, mutta ne eivät esiinny yleisinä eivätkä muodosta laajoja kasvustoja. Jokien suistoissa ja matalissa lahdenpohjissa pajut, kastikat, sarat ja järviruoko ovat muodostaneet luhta-alueita. Levinneisyydeltään eteläisempiä Pielisellä tavattuja lajeja ovat mm. uposvesitähti, kiehkuraärviä, ratamosarpio, myrkkykeiso ja vesitatar.

2.6 Linnusto
Pielisen pesimälinnusto on lajistoltaan tyypillistä karun suuren järven linnustoa. Luodot ja pienet saaret ovat tärkeitä selkävesilinnuston pesimäpaikkoja. Suojaisilta lahdilta löytyy monipuolisempi rehevämpien vesien pesimälajisto. Pielisellä saarten sorarannat ovat lokeille, tiiroille ja sorsalinnuille tärkeitä lepäilypaikkoja kesäisin sekä muuttoaikaan. Myös suojaisat lahtien luhta-alueet ovat sorsalintujen levähdyspaikkoja muuttoaikaan.
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry on kartoittanut Pielisen selkävesien luotojen linnustoa vuosina
2008–2009. Pielisen selkävesien pesimälinnustoon kuuluvat mm. selkälokki (vaarantunut, VU), harmaalokki, kalalokki, naurulokki, pikkulokki, kalatiira, kuikka, härkälintu, rantasipi ja kalasääski.
Suojaiset lahtien luhta-alueet ovat yleisten ranta- ja vesilintujen pesimäalueita tai muutonaikaisia levähdysalueita. Joitakin vaateliaampia lajeja tavataan myös: härkälintu, mustakurkku-uikku (VU), jouhisorsa (VU), lapasorsa ja heinätavi (VU). Myös nauru- ja pikkulokki pesivät joillakin lahtialueilla. Ruovikkoiset lahdet ovat myös ruskosuohaukan elinympäristöä.
Pielisen alueelle on Metsähallituksen ja Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry:n yhteistyönä vuonna
2009 rakennettu neljä tekopesää kalasääskelle. Yksi pesistä soveltuu myös merikotkalle. Kolme pesistä on Kolin kansallispuiston saaristossa ja yksi Paalasmaan pohjoispuolella.
Koko Pielinen on määritelty Suomelle tärkeäksi lintualueeksi eli FINIBA-alueeksi. Kriteerinä alueen
valitsemiseksi on erityisesti selkälokkien ja kalatiirojen pesimäkannan koko.

2.7 Kalasto
Pielisen kalastoon kuuluvat mm. hauki, ahven, kuha, kiiski, made, lahna, mutu, salakka, säyne, seipi,
kivennuoliainen, pasuri, kivisimppu, kuore, siika, muikku, harjus, järvilohi ja järvitaimen. Pieliseen ja
Lieksanjokeen istutetaan järvilohta ja -taimenta säännöllisesti poikasistutuksina. Pieliseen on 2000luvulla istutettu myös mm. nieriää, harjusta, siikaa ja kuhaa. Pielisen rapukannasta ei ole tarkempaa
tietoa, mutta ainakaan jokirapuesiintymiä ei ole raportoitu viime vuosilta.
Pielisen kalastoa on selvitetty verkkokoekalastuksilla vuosina 2010–2017 velvoitetarkkailuna (Nunnanlahti ja vertailualueet), vesipuitedirektiivin kalastoseurantoina (Lieksan alueella) ja Pielisen kalastusalueen toimesta (koko järviallas). Tulosten mukaan kokonaisyksikkösaalis (g/verkko/vrk) oli suurin
Nurmeksen alueella eli järven pohjoisosissa. Yksikkösaalis laski etelään päin mentäessä. Yksikkösaaliiden perusteella Pielinen on erinomaisessa ekologisessa tilassa, vaikka esim. Nunnanlahden tuloksissa näkyy pientä rehevöitymisen vaikutusta. Ahven on runsain laji sekä biomassaosuudeltaan että
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yksilömäärältään. Ahvenen jälkeen runsaimpia lajeja ovat särki ja kuha. Petokalojen osuus koko saalisbiomassasta on suuri, mikä kertoo hyvinvoivasta kalayhteisön rakenteesta.
Pieliselle on istutettu kuhaa, mutta se lisääntyy myös luontaisesti. Kuhan kasvu Pielisellä on hitaampaa kuin muilla suomalaisilla suurilla järvillä (esim. Oulujärvi) (Vainikka et al. 2017), mikä johtuu todennäköisesti veden alhaisemmasta keskilämpötilasta ja ravinnon (pienet ahvenet ja särjet, kuore)
vähäisestä määrästä. Kuhakanta on verkkokoekalastusten tulosten perusteella hyvin vahva.
Pielisellä tavataan luontaisesti kahta siikatyyppiä: planktonsiikaa ja ns. tuppisiikaa. Tuppisiika on järvikutuinen siikamuoto ja kutee matalilla kivikkorannoilla. Planktonsiika kutee virtapaikoissa ja se nousee todennäköisesti esim. Siikajokeen. Siikakanta on kalastajien saaliiden perusteella heikentynyt
vuosien varrella. Syynä on mahdollisesti vahva muikkukanta, joka saattaa heikentää edellytyksiä vahvan siikavuosiluokan syntyyn.
Alueella elää luontainen järvikutuinen harjuskanta. Kutualueita on selkävesien saarien rannoilla. Pieliseltä tunnetaan kahdeksan eri harjuspopulaatiota, joiden runsaus vaihtelee heikosta kohtalaiseen.
Pielisen pohjoisosissa harjuskanta on heikko. Eteläosissa elää kohtalaisen runsaita ja paikoin hitaasti
elpymässä olevia populaatioita. Jokikutuista harjusta esiintyy Lieksanjoen pääuomassa.
Voimalaitosten rakentaminen on merkittävästi heikentänyt erityisesti järvilohen elinmahdollisuuksia ja
kannan ylläpito on täysin istutusten varassa. Äärimmäisen uhanalaisen järvilohen alkuperäisillä elinalueilla on poikastuotantoalueita jäljellä Pieliseen laskevassa Lieksanjoessa, Pielisjokeen laskevassa
Ala-Koitajoessa ja vähäisessä määrin Pielisjoen alaosalla. Lieksanjoessa lisääntyvien lohien syönnösalueena on Pielinen ja Ala-Koitajoella lisääntyvien Saimaan vesistöalue. Pielisjoki ja Lieksanjoki
on kansallisessa kalatiestrategiassa (VNp 8.3.2012) nimetty lohikalojen luonnonkierron palauttamisen
kärkikohteiksi. Pielisjokeen ja Lieksanjokeen palaavat emokalat ovat perusta järvilohen säilymiselle
Suomessa. Ala-Koitajoki toimii luonnonvalinnan läpikäyneiden pienpoikasten tuotantoalueena, ja
joella on parhaillaan käynnissä kunnostustoimet poikastuotantoalueiden lisäämiseksi. Lisäksi käynnissä on pääministeri Sipilän hallitusohjelman (29.5.2015) mukaiset kärkihankkeet Pielijoen Kuurnassa sekä Lieksanjoella järvilohen ja -taimenen luontaisen lisääntymiskierron palauttamiseksi. Kuurnassa voimalaitoksen tulvauoma kunnostetaan järvilohen ja -taimenen kutu- ja poikastuotantoalueeksi. Kalataloudellisen kunnostuksen yhteydessä tulvauoman yläpäähän rakennetaan voimalaitos,
jolla voidaan hyödyntää tulvauomaan juoksutettavan vesimäärän sisältämä energia. Lieksanjoen kärkihankkeessa on kunnostettu joen yläosan eli Naarajoen ja Ruunaan alueen koskia. Lisäksi hankkeeseen kuuluu mm. emokalojen pyyntiin ja siirtoon liittyvää kehitystyötä sekä seurantaa ja tutkimusta.
Kalastusrajoituksilla Pielisellä ja Saimaalla pyritään lisäämään lisääntymisikään säilyvien emokalojen
määrää.
Järvitaimen lisääntyy Lieksanjoen lisäksi myös pienemmissä virtavesissä. Pieliseen laskevia järvitaimenen lisääntymisalueita, joissa mahdollisesti on järveen vaeltavia taimenkantoja, ovat mm. Juuanjoki, Saramojoki, Herajoki, Ulkkajoki (Lieksanjoen sivuhaara), ja Hanhijoki (Lieksanjoen sivuhaara).
Saarijoki-Vinapurossa (Lieksanjoen sivuhaara) on oma geneettisesti eriytynyt taimenkanta. Saarijoessa on vuosina 2017 ja 2018 tehty kalataloudellisia kunnostuksia sekä rakennettu kalatie vaelluskalojen nousuesteenä toimineeseen patoon.
Pielisjoessa kalasto on pitkälti samanlainen kuin Pielisellä. Vuoden 2011 kalastusta koskevan tiedustelun (110 kalastajaa) perusteella merkittävimmät saalislajit olivat ahven, hauki ja kuha, jotka muodostivat yli 70 % kokonaissaaliista. Muita kilomääräisesti merkittäviä saalislajeja olivat lahna ja särki.
Vuoden 2014 verkkokoekalastusten perusteella Pielisjoen kalasto kuvastaa vesistön erinomaista vesistön tilaa. Yksikkösaaliit ovat pieniä, petokalojen suhteellinen määrä kalastosta on suuri, kalasto on
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ahvenkalavaltainen ja ahventen keskikoko suuri. Suuri ahventen keskikoko kertoo hyvistä kasvuedellytyksistä. Pielisjoen rapukannasta ei ole tarkempaa tietoa. Pielisjoessa ei liene jokirapukantaa.

2.8 Vesistön käyttö
2.8.1 Vesistökuormitus
Pielisen reitillä valtaosa ravinnekuormituksesta on peräisin hajapäästöistä, kuten maa- ja metsätaloudesta ja laskeumasta. Vuosien 2011–2018 keskimääräinen kokonaisfosforikuormitus on Suomen ympäristökeskuksen WSFS-VEMALA-kuormitusmallin mukaan 92 tonnia/v, josta maatalouden osuus 29
%, metsätalouden 13 %, haja-asutuksen 2 %, luonnonhuuhtouman 44 %, laskeuman 10 % ja pistemäisen kuormituksen 1 %. Pistekuormitusta aiheutuu yhdyskunnista (Nurmes, Lieksa, Juuka), teollisuudesta sekä kalankasvatuksesta. Valuma-alueen latvoilla vesiin on vaikuttanut ensisijaisesti metsätalous, Pielisen pohjoisosan lahtialueilla, Valtimojoen ja Saramojoen vesistön alajuoksulla sekä
Vuokonjärven ja Viekijärven alueilla myös maatalous.
Suurin vesistökuormittaja on Pielisen Rukaveden rannalla Uimaharjussa sijaitseva Stora Enso Oyj:n
Enocellin selluloosatehdas, jonka kuormitus on ollut vuosina 2006–2012 noin 8000 tonnia happea
kuluttavaa orgaanista ainesta (COD), 2200 kg fosforia ja 43 000 kg typpeä vuodessa. Nurmeksen ja
Valtimon viemäröidyt jätevedet käsitellään Mikonsalmen puhdistamolla, josta puhdistetut jätevedet
johdetaan Pielisen pohjoisosaan. Lieksan jätevedenpuhdistamon vedet johdetaan Lieksanjoen alajuoksulle, josta vedet virtaavat Pieliseen Mönninselälle.
Muita pistemäisiä päästölähteitä Pielisen alueella ovat Binderholz Nordic Oy:n Lieksan Kevätniemen
Saha (entinen Vapo Timber Oy), Juuan kunnan jätevedenpuhdistamo, Savon Taimenen Pankakosken kalankasvatuslaitos, PankaBoard Oy, Lieksan Kolin jätevedenpuhdistamo ja Nunnanlahden alueen vuolukivilouhokset. Pielisjoen alueella pistekuormitusta aiheuttavat Enon kirkonkylän jätevedenpuhdistamo, Vapo Oy:n Linnunsuon turvetuotantoalue, Kontiolahden ja Kantelesärkän kalanviljelylaitokset sekä Puhas Oy:n Joensuun jätteenkäsittelylaitos, Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun voimalaitos ja UPM Kymmene Oyj:n vaneritehdas joen alajuoksulla.
Vireillä olevia hankkeita Pielisen rannalla ovat Lieksan Kevätniemen biojalostamo ja bioterminaalihanke (ympäristö- ja vesitalouslupa 14.1.2016) sekä Nurmeksen bioteollisuusalue (lupavaiheessa).

2.8.2 Vedenotto
Pielisen ja Pielisjoen vettä käytetään pääosin teollisuudessa ja voimalaitoksilla prosessi- ja jäähdytysvetenä. Pielisen suurin vedenkäyttäjä on Stora Enso Oyj:n Enocellin selluloosatehdas voimalaitoksineen, joka johtaa prosessi- ja jäähdytysvedet Pielisen Rukaveteen. Niiden vedenotto vuonna 2013 oli
yhteensä noin 210 milj. m3.
Lisäksi vettä käytetään kasteluun, mm. perunan ja vihannesten viljelyssä, puutarhatuotannossa ja
kasvihuoneissa. Näihin tarkoituksiin käytettävän veden määrää ei ole tarkemmin arvioitu. Kastelun
piirissä arvioidaan olevan koko Pohjois-Karjalassa noin 800 ha ja vuosittaisen kasteluveden tarve 0,6
milj.m3.

2.8.3 Kaavoitus
Pielisen ja Pielisjoen alueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava. Kaavan ensimmäisen
vaiheen vahvisti valtioneuvosto 20.12.2007. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan toisen vaiheen
10.6.2010, kolmannen vaiheen 5.3.2014 ja neljännen vaiheen 18.8.2016. Vuoteen 2040 ulottuvan
kokonaismaakuntakaavan laadinta on käynnissä.
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Suurin osa Pielisen ja Pielisjoen rannoista on yleiskaavoitettu joko vanhan rakennuslain tai nykyisen
maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Asemakaavoitettuja alueita Pielisen alueella ja Pielisjoen varrella
ovat lähinnä Nurmeksen, Lieksan, Ukkolan, Uimaharjun, Enon ja Joensuun taajamat.

2.8.4 Suojelukohteet
Pielisen järvialtaan rannoilla on kaksi Natura 2000-aluetta, Kolin kansallispuisto (liite 9, nro 736) ja
Juuassa sijaitseva Ritoniemen metsä (liite 9, nro 813). Kolin kansallispuistoon kuuluu myös joukko
Pielisen saaria kuten Laitosaari, Purjesaari, Pieni Kopra, Suuri Kopra, Hiekkapaikka, Pieni-Korppi,
Välisaari, Laitasaari, Tappi, Hiekkasaaret, Mantina ja Timosen luoto. Kaikkiaan Pielisen reitin valumaalueella (va 04.4) on 57 Natura-aluetta (liite 9) ja Pielisjoen ala- ja yläosan valuma-alueilla (va 04.33
ja va 04.34) kuusi, joista osittain Pielisjokeen rajautuvat Sammallussuon (liite 9, nro 792) ja Pöllönvaaran-Kruunukankaan (liite 9, nro 795) Natura-alueet. Sammallussuo kuuluu lisäksi soidensuojeluohjelmaan ja Pöllönvaara-Kruununkangas harjujensuojeluohjelmaan.
Rantojensuojeluohjelmaan kuuluvia alueita Pielisellä ovat Purjeselän ja Pielisen selkäsaariston alueet. Pielisen kanssa samassa tasossa olevan Nurmeksen Lautiaisen rantaan ulottuva Ylikylän maisemakokonaisuus sekä Koli ovat valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Kolin harjusaaret kuuluvat harjujensuojeluohjelmaan (liite 10).
Pielisen ranta-alueilla ja saarissa on lisäksi yksityisiä luonnonsuojelualueita kuten esim. Kuokkastenkosken yksityinen luonnonsuojelualue ja Porosaaren yksityinen luonnonsuojelualue. Kaikkiaan Pielisen altaan alueella on noin 30 yksityistä luonnonsuojelualuetta (liite 11). Pielisjokeen rajoittuvia yksityisiä luonnonsuojelualueita on kahdeksan. Näistä suurin on Pitkärannan luonnonsuojelualue (liite 12).
Museovirasto on nimennyt valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi (RKY)
Pieliseen rajautuvilla alueilla Nurmeksen Ylikylän, Nurmeksen vanhan kauppalan alueen, Lieksassa
Sarkkilan hovin ja Pielisen museoalueen sekä Juuassa Paalasmaan saariasutuksen (liite 13). Pielisjoella valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä ovat Häihän kanava, Kaltimon kanava, Kaltimon uittokanava ja voimalaitos, Saapaskoski, Jakokoski, Haapavirran kanava, Utran kanava ja historiallinen teollisuusalue sekä Joensuun rantapuistovyöhyke (liite 14).
Muinaisjäännöksiä Pielisellä ja Pielisjoen alueella on useita.

2.8.5 Säännöstely ja vesivoima
Säännösteltyjä järviä Pielisen reitin valuma-alueella (va 04.4) ovat Pankajärvi Lieksanjoen valumaalueella (va 04.42), Karhujärvi, Joki-Vastimo, Haapajärvi ja Pieni-Valtimojärvi Valtimonjoen valumaalueella (va 04.46) sekä Pielisen lähivaluma-alueella (a 04.41) sijaitseva Vuokonjärvi. Pielisjokeen
laskevan Koitajoen valuma-alueella (va 04.9) säännösteltyjä järviä ovat Koitere, Heinäselkä ja Palojärvi. Venäjän puolella Lieksanjoen yläosalla sijaitsevat suuret järvet ovat säännöstelemättömiä.
Suurin Pielisen reitin säännöstellyistä järvistä on Pankajärvi, jota säännöstellään Pankakosken voimalaitospadolla. Haapajärveä, Pientä Valtimojärveä, Karhujärveä ja Joki-Vastimoa säännöstellään
Kuokkastenkosken voimalaitospadolla ja Vuokonjärveä järjestelypadolla.
Koitajoen alueen Koiteretta ja sen alapuolisia, lähes samassa tasossa olevia Heinäselkää ja Palojärveä säännöstellään Pamilon voimalaitospadolla, jonka kautta alkuperäinen Koitajoen vesistön virtaama on ohjattu Jäsysjärveen. Koitajoen vanhaan lasku-uomaan, Ala-Koitajokeen, juoksutetaan
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vettä Hiiskosken säännöstelypadolla. Pamilon voimalaitospadot ovat patoturvallisuuslain mukaisia 1luokan patoja.
Pielisen reitillä sijaitsee yhteensä neljä vesivoimalaitosta. Lieksanjoen alaosalla sijaitsevat teholtaan
noin 15 MW:n Pankakosken ja Lieksankosken laitokset, Saramojoella Louhikosken laitos (teho 0,5
MW) ja Valtimonjoella Kuokkastenkosken laitos (2 MW). Louhikosken voimalaitospato on patoturvallisuuslain mukainen 3-luokan pato, muut ovat 2-luokan patoja.
Pielisjoessa on kaksi vesivoimalaitosta. Noin 20 km jokisuulta sijaitseva Kuurnan voimalaitos (teho 18
MW) ja Kuurnasta 24 km ylävirtaan sijaitseva Kaltimon voimalaitos (30 MW). Kaltimon voimalaitospadolla vaikutetaan sekä Pielisen että Jäsysjärven vedenkorkeuteen. Kaltimon ylävedenkorkeus on lähes samassa tasossa Pielisen kanssa ja sen juoksutus noudattaa Pielisen luonnonmukaista purkautumiskäyrää. Myöskään lyhytaikaissäätöä ei harjoiteta. Pielisjoen voimalaitosten yhteydessä ei ole
kalan kulun mahdollistavia rakenteita. Kaltimon voimalaitospato on patoturvallisuuslain mukainen 1luokan pato ja Kuurnan voimalaitospato ns. 2-luokan pato.
Pielisen ja Pielisjoen sekä niiden yläpuolisten alueiden järvisäännöstelyt ja vesivoimalaitokset keskeisimpine tietoineen on esitetty tarkemmin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa laaditussa Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä kohdassa 2.4.3 Säännöstely ja vesivoima (liite 8).

2.8.6 Vesiliikenne ja uitto
Joensuusta alkava Pielisjoen 2,4 metrin sisävesiväylä ulottuu Pieliselle ja edelleen mm. Kolille, Lieksaan ja Nurmekseen asti. Vesiliikenne koostuu pääosin matkustaja-aluksista sekä purje-, kalastus- ja
muista huviveneistä. Pielisellä ja Pielisjoella järjestetään kesäaikaan säännöllisesti päiväristeilyjä. Lisäksi Lieksan ja Kolin satamien välillä on vuoteen 2017 saakka ollut kesäisin autolauttayhteys. Liikenneviraston tilastojen mukaan Joensuun kanavassa kulki vuonna 2014 kaikkiaan lähes 800 alusta/venettä, yhteensä noin 10 000 matkustajaa. Kuurnan kanavassa kulkeneita veneitä oli 640 ja Kaltimon
kanavassa 440. Pielisen alueella matkustajamäärä oli vuonna 2014 noin 8500.
Uitto on ollut viime vuosiin saakka merkittävä puunkuljetusmuoto Pielisellä ja Pielisjoella. Uittomäärät
ovat Pielisellä merkittävästi vähentyneet: v. 1984 uitettiin noin 830 000 m3 ja v. 2006–2013 enää noin
51 000 m3/v. Vuonna 2014 puutavaraa kuljetettiin Pielisjoessa Kaltimon ja Kuurnan kanavien kautta
74 000 tn ja Joensuun kanavan kautta noin 147 000 tn. Kuljetus tapahtuu nippu-uittona ja proomuilla.
Vuonna 2016 Pielisellä ei uitettu puutavaraa lainkaan, vaan se kuljetettiin maanteitse Pielisjoen varrella olevalle Utran pudotuspaikalle. Vuonna 2018 puuta jälleen uitettiin myös Pielisellä. Utran lisäksi
käytössä olevia Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen Perkaus Oy:n pudotuspaikkoja on Pielisessä Kuokkastenjärvellä, Juuan Retulahdessa, Nurmeksen Kannaslahdessa ja Lieksan Märäjälahdessa.
Vesiliikenne ja uitto on esitetty tarkemmin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa laaditussa Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä kohdassa 2.4.4 Vesiliikenne ja uitto (liite 8).

2.8.7 Maa- ja metsätalous
Pielisen ranta-alueilla on pengertämällä suojattua viljelysmaata yhteensä hieman yli 200 hehtaaria.
Pengerrykset, kooltaan 5–116 ha, on toteutettu ennen 1980-luvun loppua. Pielisen alueen maatalouden tulvapenkereiden alin mitoituskorkeus on alun perin ollut taso NN+95,30 m (N2000+95,80 m),
mutta vuosien aikana on tapahtunut paikoin selvää painumista.
Vuonna 1997 tehdyn ranta-alueselvityksen mukaan Pielisen ranta-alueella oli tuolloin tason NN+94,00
m (N2000+94,50 m) alapuolella niittyä ja laidunta noin 500 ha ja noin 5 ha vilja-, heinä- tai rehupeltoa.
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Tason NN+94,50 m (N2000+95,00 m) alapuolella oli noin 900 ha niittyä ja laidunta sekä noin 100 ha
peltoa. Tason NN+95,00 m (N2000+95,50 m) alapuolella vilja-, heinä- ja rehupetoa oli reilut 300 ha ja
niittyä noin 1000 ha. Luvut sisältävät penkerein suojatut alueet (reilut 200 ha).
Edellä mainitun ranta-alueselvityksen mukaan Pielisen ja sen lähialtaiden rantamailla oli metsämaata
tason NN+94,00 m (N2000+94,50 m) alapuolella noin 200 ha, tason NN+94,25 m (N2000+94,75 m)
alapuolella yhteensä noin 500 ha, tason NN+94,50 m (N2000+95,00 m) alapuolella yhteensä reilut
1000 ha ja tason NN+95,00 m (N2000+95,50 m) alapuolella yhteensä noin 2600 ha.
Hieman tarkemmin maa- ja metsätalousalueet on esitetty Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa laaditussa Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä kohdassa 2.4.5 Maa- ja metsätalous (liite 8).

2.8.8 Virkistyskäyttö
Kalastus, veneily ja melonta ovat Pielisellä merkittäviä virkistyskäyttömuotoja. Pielisen alueella on
useita rantautumis- ja nuotiopaikkoja sekä venesatamapaikkoja palveluineen. Veneiden laskuluiskia
ja pysäköintialueita on eri puolilla järveä. Myös kalastusmatkailu on Pielisellä vahvasti kehittymässä,
tärkeimpänä vetovoimatekijänä järvilohen, järvitaimenen, kuhan ja hauen uistelu.
Kolin kansallispuisto Pielisen länsirannalla tarjoaa hyvät mahdollisuudet luontomatkailuun ja retkeilyyn. Kävijöitä siellä oli vuonna 2015 yli 160 000. Kolin ydinalueella oli mökkejä tuolloin yhteensä noin
350 ja niissä noin 2 300 vuodepaikkaa. Pielisellä on neljä EU:n uimavesidirektiivin mukaista uimarantaa ja Pielisjoella kaksi.
Pielinen on suosittu mökkijärvi. Rakennettuja ja keskeneräisiä rantakiinteistöjä Pielisellä oli vuonna
2007 noin 3500. Tämän lisäksi rakentamattomia rantapaikkoja oli tuolloin yli 1500. Todennäköisesti
rantakiinteistöjä on nykyisin selvästi tätä enemmän. Alueella on myös runsaasti vuokrattavia lomaasuntoja ja muuta majoituskapasiteettia.
Pielisjoella on rakennettuja rantakiinteistöjä runsaat 400, joista Kaltimon voimalaitoksen yläpuolella
noin 100, voimalaitosten välisellä alueella noin 200 ja Kuurnan voimalaitoksen alapuolella noin 120.
Haastattelujen mukaan jokeen liittyvistä virkistyskäyttötavoista yleisimpiä ovat maiseman ihailu, uiminen ja saunominen. Myös rannalla oleskelu tai ulkoilu, veneily ja kalastus ovat verrattain yleisiä.
Tarkemmin Pielisen ja Pielisjoen virkistyskäyttö on esitetty Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa laaditussa Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä kohdassa 2.4.6 Virkistyskäyttö (liite 8).

2.8.9 Kalastus
Pielinen ja Pielisjoki ovat kalastuksen kannalta tärkeitä vesistöjä. Kotitarve- ja virkistyskalastuksen
lisäksi Pielisellä on myös ammattimaista kalastusta. Rekisteröityneitä ryhmän 1 kaupallisia kalastajia
on Pielisen ympäryskunnissa noin kymmenen ja ryhmän 2 kalastajia noin 50. Alueella on useita kalaa
jalostavia ja hyödyntäviä laitoksia ja yrityksiä. Kalastus on muikun ammattimaisen troolauksen lisäksi
pääasiassa verkoilla tapahtuvaa kuhan ja hauen kalastusta, katiskoilla tai pienrysillä tapahtuvaa ahvenen, särjen tai mateen kalastusta tai syksyistä muikun mätipyyntiä verkoilla. Vapakalastuksella on
merkitystä alueen matkailuelinkeinolle, ja se tuo lupatuloja kalaveden omistajille. Pielisellä vapaaajankalastuksen tavoitelluimpia lajeja ovat järvitaimen, järvilohi ja kuha. Alueella on useita kalaa jalostavia ja hyödyntäviä laitoksia ja yrityksiä. Pielinen kuuluu vuoden 2019 alussa toimintansa aloittaneeseen Ruunaan-Pielisen kalatalousalueeseen ja Pielisjoki Oriveden kalatalousalueeseen.
Muikku on merkittävä pyyntilaji Pielisellä. Sen saaliit vaihtelevat vuosiluokkien vahvuuden mukaan.
Hyvinä muikkuvuosina 2000-luvulla saalis on ollut 260 tn/v, 1980-luvulla arvioiden mukaan jopa 500
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tn/v (Tuomainen 2011). Suuret runsaudenvaihtelut ovat tyypillisiä muikulle. Vaihtelua aiheuttavat mm.
kannan sisäinen ravintokilpailu tai epäedulliset säätekijät. Varsinkin keväällä, pian muikunpoikasten
kuoriutumisen jälkeen sattuvat kovat tuulet ja kylmät säät lisäävät poikasten kuolleisuutta. Luonnonvarakeskuksen muikkukantaseurannan mukaan Pielisen muikkukanta oli vuonna 2017 keskimääräinen. Pielisellä on pitkään ollut vahvoja vuosiluokkia, jolloin muikun koko jää pieneksi. Vuoden 2016
vuosiluokka on nyt kuitenkin arvioitu heikommaksi kuin aikaisemmin.
Kalastus on esitetty tarkemmin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa laaditussa Pielisen padotus- ja
juoksutusselvityksessä kohdassa 2.4.7 Kalasto ja kalastus (liite 8) sekä liitteessä 16.

3

Nykyinen juoksutus

3.1 Juoksutuksen historia
Pielisjoen luonne muuttui jo 1800-luvulla, kun joki kanavoitiin kymmenen merkittävimmän kosken
osalta. Kaltimon voimalaitoksen valmistuminen vuonna 1958 käynnisti voimalaitosrakentamisen. Voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä ruopattiin Kaltimon yläpuolisista koskista Kaltimonkoskea, Häihänkoskea, Paukkajanvirtaa ja Uimasalmea. Voimalaitoksen valmistumisen jälkeen ruopattiin vielä
massiivisesti Uimasalmea sekä jonkin verran mm. Häihän- ja Paukkajankoskea. Kuurnan voimalaitoksen valmistuminen vuonna 1971 muutti Kaltimon alapuolisen jokiosuuden tilan oleellisesti, kun voimalaitoksen padotus alkoi.
Tarkemmin Pielisen nykyistä juoksutusta ja siihen liittyviä seikkoja on esitetty Pohjois-Karjalan ELYkeskuksessa laaditussa Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä kohdassa 3 Vesitaloushankkeet
Pielisjoen ja Pielisen alueella (liite 8).

3.2 Nykyinen juoksutus ja toteutetut vesitaloushankkeet
3.2.1 Kaltimon voimalaitos
Pielisen nykyinen juoksutus perustuu Itä-Suomen vesioikeuden 28.6.1979 antamaan lupapäätökseen
nro 57/Va/79 (liite 4), joka koskee Kaltimon voimalaitoksen rakentamista. Päätöksen mukaan Pielisen
juoksutus on hoidettava lupapäätöksessä määritetyn luonnonmukaisen purkautumistaulukon mukaisesti. Päätöksen lupamääräysten kohdassa B3) määrättiin lyhytaikaissäännöstelystä: ”Voimalaitoksen vuorokausi- ja viikkosäännöstely on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu vahinkoja alapuolisen vesistön rannoilla. Luvan saajan on laadittava vuorokausi- ja viikkosäännöstelyä ja sen vaikutusten tarkkailua koskeva suunnitelma ja toimitettava se 6 kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi
tulemisesta Pohjois-Karjalan vesipiirin vesitoimistolle.” Päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallintooikeuteen, ja KHO palautti asian vesioikeuden käsiteltäväksi erityisesti edellä mainittujen lupamääräysten B1) ja B3) osalta (KHO 17.12.1980, liite 3 b).
Vesioikeus totesi palautuksen johdosta antamassaan uudessa Kaltimon voimalaitosta koskevassa
ratkaisussa (Itä-Suomen Vesioikeus 31.3.1988 nro 3/Ym II/88, liite 3 a), ettei säännöstelyä koskevia
tarkentavia määräyksiä ollut tarpeen antaa, koska hankkeen tarkoituksena ei ollut säännöstely eikä
luvanhaltija ollut esittänyt suunnitelmaa viikko- ja vuorokausisäännöstelystä. Tämän johdosta alkuperäiseen lupaan sisältynyt säännöstelymääräys B3) poistettiin. Samassa päätöksessä tehtiin joitakin
muutoksia myös luonnonmukaista virtaamaa koskeneeseen lupamääräykseen B1). Vesioikeus muutti
päätöksessä nro. 57/Va/79 annettuja lupamääräyksiä siten, että lupamääräyksessä B1) asetetuista
edellytyksistä on mahdollista poiketa taajuussäätelyn ja poikkeuksellisten luonnonolojen vuoksi. Muuttuneiden lupamääräyksen kohdissa B1) ja B3) määrätään Pielisen juoksutuksesta:
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”1) Juoksutus voimalaitoksen koneistojen ja tulva-aukkojen kautta on hoidettava niin, että Pielisen
vedenkorkeus pysyy luonnonmukaisena. Pielisen luonnontilaa vastaava juoksutus voimalaitoksella
määrätään seuraavasta hydrologisen toimiston laatimasta Pielisjoen purkautumistaulukosta Nurmeksen asteikolla n:o 1,12 : 14, jonka 0-pisteen korkeus on NN + 92,06 m:
––
––
Voimalaitoksen hetkellinen juoksutus saa ajalla 1.5. - 1.12. poiketa purkautumistaulukon mukaisesta
vuorokauden keskivirtaamasta enintään 10 m3/s lisättynä sulutuksen aiheuttamalla samanaikaisella
virtaamalla sekä muuna aikana enintään 5 m3/s. Purkautumistaulukon mukaisista juoksutuksista saadaan lisäksi poiketa tilapäisesti, milloin se on välttämätöntä sääoloista aiheutuvan hyyteen muodostumisen tai muiden poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi.
––
––
3) Muuhun kuin edellä 1) kohdan 2 momentissa tarkoitettuun lyhytaikaiseen juoksutuksen säätöön
on haettava tarvittaessa erikseen lupa vesioikeudelta”
Luvassa mainittu purkautumistaulukko perustuu Pielisen (Nurmes) vedenkorkeushavaintojen ja Pielisjoen virtaamahavaintojen väliseen riippuvuuteen. Vuosien 1911–1950 havaintojen perusteella on
määritetty vedenkorkeuksien ja virtaamien välinen riippuvuus (kuva 3).
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Kuva 3. Kaltimon juoksutuksen määräytyminen Pielisen luonnonmukaisen vedenkorkeuden perusteella eli nykyisin käytössä oleva purkautumistaulukko graafisessa muodossa (purkautumiskäyrä).
Vedenkorkeudet ovat NN-tasossa (vasemmanpuoleinen asteikko) ja N2000-tasossa (oik.puol. asteikko). Kuvassa ovat korjaamattomat, alkuperäiset vedenkorkeudet (vrt. luku 1.2).
Kaltimon voimalaitosluvassa asetetut lupamääräykset velvoittavat luonnonmukaisen juoksutuksen toteuttamiseen. Pielisen vedenpintoihin ei ole mahdollista vaikuttaa kuin poikkeuksellisissa vesitilanteissa. Vuodesta 1980 alkaen, jolloin Kaltimon voimalaitoksen ns. lopullinen rakentamislupa tuli voimaan, on Pielisellä ollut käytössä niin kutsuttu poikkeusjuoksutusmenettely. Tämä tarkoittaa sitä, että
poikkeuksellisessa vesitilanteessa on voinut hakea lupaviranomaiselta vesilain mukaista lupaa poiketa Pielisen luonnonmukaisesta juoksutuksesta. Poikkeamislupia on haettu ja myös käytetty yhteensä 12 kertaa. Pielistä juoksutettiin vuosina 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1992, 2004, 2005 ja
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2018 tulva-aikaisten vedenkorkeuksien alentamiseksi, vuosina 2006 ja 2013 alhaisten vedenkorkeuksien nostamiseksi ja lisäksi vuonna 2013 Saimaan talviaikaisen vedenkorkeuden laskun rajoittamiseksi norpan pesinnän takia.

3.2.2 Kuurnan voimalaitos
Kuurnan voimalaitos on rakennettu Itä-Suomen vesioikeuden ensimmäistä vaihetta koskevan päätöksen 9.6.1967 nro 18/II/67 nojalla (liite 5 f). Toista vaihetta koskevan päätöksen Itä-Suomen vesioikeus
on antanut 25.2.1974, nro 121/Va/73 (liite 5 e). Lupa on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 8.5.1975.
Itä-Suomen vesioikeus on 11.10.1984 antanut päätöksen nro 83/Va II/84, joka koskee tie- ja vesirakennushallituksen lupahakemusta Pielisjoen säännöstelyyn Kuurnan ja Kaltimon välillä (liite 5 d). Lupa
on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 26.6.1985. Lupaa on edelleen muutettu hieman mm. käyttö- ja tarkkailumääräysten osalta Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä
19.4.2018 nro 25/2018/2 (liite 5 b). Lisäksi Itä-Suomen vesioikeus on antanut Kuuman voimalaitoksen
rakentamista koskevassa lopputarkastusasiassa päätöksen 26.2.1986 nro 1/Ym II/86 (liite 5 c).
Kuurnan voimalaitoksen tulvauoman kalataloudellinen kunnostaminen
Laurinvirta Oy on vuonna 2018 aloittanut Kuurnan voimalaitoksen tulvauomaan toteutettavan uuden
voimalaitoksen rakentamisen ja kalataloudellisen kunnostamisen järvilohen lisääntymisalueeksi ItäSuomen aluehallintoviraston luvan 19.4.2018, nro 24/2018/2 nojalla (liite 5 a). Kuurnan Voima Oy ja
Laurinvirta Oy ovat sopineet uuden voimalaitoksen tarvitseman vesivoiman käyttöoikeuden siirtämisestä Laurinvirta Oy:lle.
Uusi voimalaitosyksikkö rakennetaan tulvauoman yläpäässä sijaitsevien kahden tulvaluukun itäiseen
juoksutusaukkoon. Voimalaitoksen alakanavan vesisyvyys ja virtaus sekä luonnonkiviverhous muotoillaan järvilohen kutu- ja poikasalueiksi sopivaksi. Virtaaman tulvauomaan tulee lupamääräysten
mukaan olla poikkeustilanteita lukuun ottamatta 35 m3/s (vähimmäisvirtaama 17 m3/s). Lisäksi äkkinäisiä ja suuria virtaamamuutoksia tulee mahdollisuuksien mukaan välttää. (liite 5 a) Pielisjoen virtaaman ylittäessä Kuurnan voimalaitoksen kaikkien koneistojen rakennusvirtaaman (nykyinen 316 m3/s
sekä lisäksi rakennettava 35 m3/s) juoksutetaan koneistojen ohi menevä vesi edelleen tulvauomaan.
Siten virtaama tulvauomaan voisi olla tulvatilanteessa esimerkiksi noin 150–200 m3/s; voimalaitoksen
häiriötilanteessa virtaama voisi olla vielä huomattavasti suurempi.
Järvilohen kutu- ja poikasalueen olosuhteet riippuvat tulvauoman virtaamasta ja alaveden korkeudesta. Vaihteluiden aiheuttamat vaikutukset on kuitenkin otettu huomioon alueen rakenteellisessa
suunnittelussa, jolloin kudulle ja eri ikäisille poikasille saadaan mahdollisimman hyvät olosuhteet eri
vesitilanteissa. Tulva- ja ohijuoksutustilanteita varten varaudutaan myös erilaisilla suojaavilla rakenteilla.

3.2.3 Pamilon voimalaitos ja Koitereen säännöstely
Koitajoen suunnalta Pielisjokeen Pielisen ja Kaltimon voimalaitoksen välille tuleviin vesiin vaikuttaa
merkittävästi Koitereen säännöstely, joka vaikuttaa jonkin verran sekä Pielisjoen että Pielisen vedenkorkeuksiin. Koiteretta ja sen alapuolella olevia Heinäselkää (Tekojärvi) ja Palojärveä säännöstellään
Vattenfall Oy:n omistamalla Pamilon voimalaitoksella.
Pamilon voimalaitoksen kaksi koneistoyksikköä valmistuivat vuonna 1955. Laitosta täydennettiin
vuonna 1997 kolmannella koneistolla, joka rakennettiin uiton loppumisen myötä käyttämättä jääneen
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nippukuilun yhteyteen. Pamilon voimalaitoksella 2000-luvun alussa tehtyjen peruskunnostuksien jälkeen suurin virtaama, joka teknisesti voidaan juoksuttaa voimalaitoksen turbiinien kautta, ns. rakennusvirtaama, on 215 m3/s. Keskimäärin juoksutus on kuitenkin huomattavasti tätä pienempi eli noin
75 m³/s (1981–2015). Voimalaitos on suunniteltu erityisesti lyhytaikaissäädön harjoittamiseen maksimitehon ollessa 84 MW. Laitoksen keskimääräinen vuosienergia on noin 265 GWh.
Itä-Suomen vesioikeus on 31.7.1978 antamallaan päätöksellä nro 60/Va/78 myöntänyt lopullisen luvan Pamilon voimalaitoksen rakentamiseen ja siihen liittyvään Koitereen ja Koitajoen säännöstelyyn.
Lupa on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.12.1979, ja säännöstely on
aloitettu kesällä 1980. Itä-Suomen vesioikeus on 7.2.1992 antanut päätöksen nro 5/92/2, jolla Pamilo
Oy:lle on myönnetty lupa Pamilon voimalaitoksen lisäkoneyksikön rakentamiseen.
Koitajoen vanhaan lasku-uomaan, Ala-Koitajokeen, juoksutetaan vettä Hiiskosken säännöstelypadolla. Juoksutuksen minimimäärä on vuodelta 1978 peräisin olevan luvan mukaan 2 m3/s. Itä-Suomen
ympäristölupavirasto velvoitti päätöksellään 10.11.2008 nro 109/08/2 voimayhtiön juoksuttamaan seitsemän vuoden ajan vähintään 6 m3/s ajalla 1.4.–31.9. ja muina aikoina vähintään 4 m3/s. Päätös sai
lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisulla 29.1.2013.
Vattenfall Oy jätti Itä-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksessä 10.11.2008 nro 109/08/2 olevan lupavelvoitteen mukaisesti tammikuussa 2019 lupahakemuksen Itä-Suomen aluehallintovirastolle
koskien Ala-Koitajoen vähimmäisjuoksutuksen ja kalatalousvelvoitteen muuttamista ja tarkistamista.
Samassa yhteydessä yhtiö haki voimalaitoksen suurimman sallitun virtaaman lisäystä 190 m3/s:stä
215 m3/s:iin vastaamaan voimalaitoksen nykyistä rakennusvirtaamaa.

3.3 Saimaan juoksutus
Saimaalla on voimassa Suomen ja Venäjän välisen, vuonna 1991 voimaan tulleen valtiosopimuksen
nojalla noudatettava juoksutussääntö, jonka mukaan Saimaan juoksutus hoidetaan Tainionkosken
voimalaitoksella niin, että Saimaan vedenkorkeutta ja Vuoksen virtaamaa pidetään mahdollisuuksien
mukaan normaaleina. Sopimuksessa Saimaan vesitilannetta pidetään normaalina, mikäli järven senhetkinen vedenkorkeus poikkeaa enintään noin 50 cm ajankohdan keskimääräisestä vedenkorkeudesta. (liite 18)
Saimaan normaalista juoksutuksesta saadaan poiketa, mikäli on odotettavissa tavanomaista suurempia tulvia tai poikkeuksellisen kuivaa. Muutokset tulee toteuttaa vähitellen vesitilanteen kehittymisestä
riippuen. Juoksutuksen muuttaminen lopetetaan vesitilanteen palauduttua normaaliksi siirtymällä normaalijuoksutukseen. Päätöksen Saimaan juoksutusten lisäämisestä tai vähentämisestä tekee Kaakkois-Suomen ELY-keskus Suomen ympäristökeskuksen vesistömalliennusteiden pohjalta.
Saimaan tulvan nousemista korkeustason NN+76,60 m yli tulee pyrkiä estämään tai tehokkaasti pienentämään. Samalla on huolehdittava siitä, että tästä ehkä Vuoksen osalla aiheutuvat vahingot jäävät
mahdollisimman vähäisiksi. Purjehduskauden aikana 1.5.–15.12. tulee tavoitealarajan NN+75,10 m
ja muuna aikana rajan NN+75,00 m alittamista samoin pyrkiä mahdollisuuksien mukaan estämään.
Kuvassa 4 on esitetty Saimaan vedenkorkeuden normaalivyöhyke Lauritsalan asteikolla NN-vedenkorkeustasolla sekä ko. vedenkorkeutta vastaava Saimaan luonnollinen purkautuminen Vuokseen
(m3/s, Tainionkoski).
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Kuva 4. Saimaan (Lauritsalan) luonnonmukaisten vedenkorkeuksien ylin, keskimääräinen ja alin korkeus vuosina 1847–1984 sekä juoksutussäännön mukainen vedenkorkeuksien ns. normaalivyöhyke,
joka ulottuu 50 cm keskivedenkorkeuden ylä- ja alapuolelle.

4

Aloitteet ja taustaselvitykset

4.1 Aloitteet
Pielisen säännöstelyä on pohdittu jo 1930-luvulla, mutta ensimmäinen varsinainen säännöstelysuunnitelma tehtiin vuonna 1968. Tämän jälkeen tehtiin 1970–1980-luvuilla vielä kaksi muuta suunnitelmaa. Ensimmäiset säännöstelysuunnitelmat ottivat huomioon lähinnä tulvasuojelun ja vesivoimantuotannon. Kolmannessa, vuonna 1982 laaditussa suunnitelmassa, huomioitiin myös virkistyskäytön, laivaliikenteen ja uiton tarpeet sekä kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota myös ekologisiin vaikutuksiin. Vuonna 1989 silloinen vesi- ja ympäristöhallitus hakijana päätti kuitenkin hyödynsaajien yksimielisen kannan puuttuessa luopua säännöstelyhakemuksesta.
2000-luvun alun kuivien kesien myötä kiinnostus Pielisen mahdollista säännöstelyä kohtaan kasvoi
jälleen, kun vesistön käyttömahdollisuuksia etenkin kuivimpina aikoina haluttiin parantaa. Alueen kunnat tekivät loppuvuodesta 2002 aloitteen Pielisen juoksutuksen kehittämismahdollisuuksien selvittämiseksi. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa tehtiin aiheesta esiselvitys vuonna 2003. Asia jäi
mietintään parin runsasvetisemmän vuoden ajaksi, kunnes erittäin vähävetisen syksyn 2005 jälkeen
Pielisen alueella paine selvitysten edistämiseksi jälleen kasvoi. Pielisen juoksutuksen kehittämisen
neuvotteluryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa loppuvuodesta 2005. Neuvotteluryhmässä sovittiin
Pielisen juoksutuksen kehittämisvaihtoehtojen kattavasta selvittämisestä.
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4.2 Pielisen juoksutuksen kehittämishanke ja säännöstelyselvitykset
4.2.1 Vuoden 2006 selvitykset
Suomen ympäristökeskus ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskus toteuttivat vuonna 2006 Pielisen juoksutuksen kehittämismahdollisuuksista kattavan selvityksen, jossa selvitettiin laajasti Pielisen juoksutuksen ja sen kehittämisen lähtökohtia sekä ranta-asukkaiden ja sidosryhmien suhtautumista vedenkorkeuksiin. Lisäksi kehitettiin kaksi eri juoksutusvaihtoehtoa, työnimiltään ”Saimaan” vaihtoehto ja
”mukautuva” vaihtoehto. Sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella kehitettiin vielä kolmas, ns. ”varautuva” juoksutusvaihtoehto, jonka perusajatuksena oli pyrkimys pitää Pielisen vedenkorkeus lähellä
ajankohdan keskivedenkorkeutta mukailevaa vedenkorkeuden tavoiteputkea joko juoksutusta maltillisesti lisäämällä tai vähentämällä.

4.2.2 Vuosien 2007–2010 selvitykset
Vuosina 2007–2010 tehtiin pääosa vuoden 2007 raportissa (liite 6.8) listatuista tarvittavista lisäselvityksistä. Selvitystyön kuluessa ilmeni lisäselvitystarpeita myös muista kuin alun perin listatuista asioista, ja selvityksiä tehtiin ilmenneiden tarpeiden mukaisesti.
Vuonna 2006 kehitetyn varautuvan juoksutusvaihtoehdon koettiin sidosryhmien keskuudessa vaikuttavan liian vähän Pielisen haitallisen mataliin vedenkorkeuksiin. Tämän takia vuonna 2008 kehitettiin
Pielisen vedenkorkeuksiin voimakkaammin vaikuttava juoksutusvaihtoehto 2, joka on periaatteeltaan
ns. perinteisempi säännöstelyvaihtoehto. Varautuvan ja juoksutusvaihtoehdon 2 vaikutuksia Pielisen
virkistyskäyttöön selvitettiin vuosina 2007 ja 2009 ns. VIRKI-selvityksillä. Samalla selvitettiin vaihtoehtojen vaikutuksia alapuolisiin vesistönosiin, vesivoimaan, tulvasuojeluun, vesistön käyttöön sekä
Pielisen kalastoon ja ekologiaan. Yhteenvetoraportti vuosina 2007–2010 tehtyjen selvitysten tuloksista laadittiin loppuvuodesta 2010 (liite 15).

4.2.3 Vuosien 2011–2013 selvitykset
Vuonna 2011 Suomen ympäristökeskus selvitti Pielisen ranta-asukkaiden halukuutta osallistua Pielisen säännöstelystä aiheutuviin kustannuksiin. Selvitys toteutettiin laajalla asukkaille lähetetyllä kyselyllä. Vuonna 2011 Suomen ympäristökeskus toteutti myös Pielisen juoksutuksen kehittämisryhmän
keskuudessa monitavoitearvioinnin, jolla arvioitiin kokonaisvaltaisesti eri juoksutusvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia, selvitettiin eri sidosryhmien suhtautumista juoksutusvaihtoehtoihin ja niiden vaikutuksia koskeviin arvioihin sekä pyrittiin tunnistamaan näkemyseroja ja niiden syitä. Lisäksi pyrittiin lisäämään kehittämisryhmän edustajien ymmärrystä säännöstelyvaihtoehtojen vaikutuksista sekä eri osapuolten näkemyksissä olevista eroista. Suurin osa ryhmäläisistä piti parhaana Pielisen juoksutusvaihtoehtona jotakin juoksutusvaihtoehdon 2 ja varautuvan juoksutusvaihtoehdon väliltä.
Saadun palautteen perusteella kehitettiin juoksutusvaihtoehto 3, joka perustuu Pielisen vedenkorkeuden pitämiseen tavoiteputkessa juoksutusta tarvittaessa joko lisäämällä tai vähentämällä. Peruslähtökohta on luonnonmukainen juoksutus, mutta vedenkorkeuden uhatessa mennä tavoiteputken ulkopuolelle, juoksutusta voidaan muuttaa luonnonmukaisesta. Vuosina 2012 ja 2013 selvitettiin varsinaisen Pielisen järvisäännöstelyn edellytysten ohella myös Pielisjoen lyhytaikaissäädön mahdollisuuksia
ja vaikutuksia.
Kaltimon vesivoimalaitoksen lupamääräysten muuttamisen oikeudellisia reunaehtoja vesilain 19 luvun
7 ja 8 pykälien nojalla selvitti ympäristöjuridiikan tutkija Niko Soininen vuonna 2013. Suunniteltuun
säännöstelyyn olisivat sen toteutuessa mahdollisesti osallistuneet kunnat, voimayhtiöt ja ELY-keskus
yhdessä.
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Tehtyjen selvitysten mukaan juoksutusvaihtoehdon 3 mukaisella säännöstelyllä voitaisiin parantaa
merkittävästi Pielisen virkistyskäyttöolosuhteita vähävetisinä kesinä ja syksyinä. Myös vesiliikenteelle
ja uitolle säännöstelystä olisi merkittävää hyötyä. Tulvariskien hallintaa säännöstely hyödyttäisi jonkin
verran paitsi Pielisellä, myös Pielisjoella ja Saimaalla. Vaihtoehdon 3 mukaisen säännöstelyn ekologiset vaikutukset jäisivät vähäisiksi. Pielisen säännöstelyn vaikutus Saimaan vedenkorkeuksiin rajoitettaisiin hyvin pieneksi. Myös Pielisjoella järvisäännöstelyn vaikutukset jäisivät melko pieniksi.
Järvisäännöstelystä ei saataisi juurikaan voimataloushyötyä. Valtion osallistumiseksi Pielisen mahdolliseen säännöstelyhankkeeseen edellytettiin pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman (2011–
2015) tavoitteiden mukaisesti, että hankkeesta on saatava voimataloushyötyä. Myös voimayhtiöiden
osallistumisen edellytyksenä oli hankkeesta saatava voimataloushyöty. Käytännössä tämä voimataloushyöty olisi Pielisjoen voimalaitosten melko lievää virtaaman lyhytaikaissäätöä. Lyhytaikaissäädöllä olisi todennäköisesti jonkinasteisia negatiivisia vaikutuksia Pielisjoen virkistyskäyttöön ja ekologiaan. Suurimmat virkistyskäyttövaikutukset ilmenisivät Pielisjoen alaosalla Kuurnan voimalaitoksen
alapuolella.
Koska suunniteltu Pielisjoen lyhytaikaissäätö sekä joen virkistyskäytön ja ekologian edellytykset olivat
siinä määrin vastakkaisia tavoitteita, eikä alueen kunnilla ja voimayhtiöillä ollut keskenään halukkuutta
säännöstelyn edistämiseen, päätti Pohjois-Karjalan ELY-keskus syksyllä 2014, ettei se osallistu Pielisen säännöstelyn edistämiseen. Siten Pielisen säännöstelymahdollisuuksien selvittäminen päättyi
toistaiseksi.
Pielisen juoksutuksen ja säännöstelyn kehittämisselvitykset on esitetty tarkemmin Pohjois-Karjalan
ELY-keskuksessa laaditussa Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä (liite 8) kohdassa 4.2 Pielisen juoksutuksen kehittämishanke ja säännöstelyselvitykset sekä vuonna 2014 tehdyssä selvityksessä Pielisen säännöstelymahdollisuuksista (liite 6.3).

4.3 Vesilain 19 luvun 7 §:n mukainen selvitys Pielisen vedenkorkeuksista
Itä-Suomen aluehallintovirasto velvoitti 23.7.2013 antamassaan Pielisen luonnonmukaista juoksutusta koskevassa poikkeamislupapäätöksessä nro 47/2013/2 (liite 6.5). Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen selvittämään mahdollisuudet vaikuttaa Pielisen haitallisen alhaisiin vedenkorkeuksiin muutoin
kuin vesilain 18 luvun 4 §:n perusteella. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan ko. pykälä on tarkoitettu poikkeuksellisiin ja yllättäviin tilanteisiin, kun taas Pielisellä poikkeamislupia on haettu melko
usein. Selvitys tuli tehdä riittävässä yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Kaltimon ja Kuurnan voimalaitosten luvanhaltijoiden, vaikutusalueen kaupunkien ja kuntien sekä asianomaisten viranomaisten kanssa kahden vuoden kuluessa poikkeamislupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hakemuksesta Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 25.6.2015 lisäaikaa selvityksen tekemiseen vuoden 2015 loppuun, ja se valmistui 17.12.2015 (liite 6). Selvitys
toimitettiin aluehallintovirastolle ja Pielisen juoksutuksen kehittämisen neuvotteluryhmälle, jossa on
laajasti edustettuina Pielisen ja Pielisjoen alueen vesistön käyttöön liittyvät intressitahot. Vaikka aluehallintoviraston poikkeamislupapäätöksessä lupamääräyksessä oli mainittu ainoastaan haitallisen alhaiset vedenpinnat, ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Kaltimon voimalaitosluvan mahdolliseen
muutokseen tulisi sisällyttää myös korkeista vedenpinnoista aiheutuvat haitalliset tilanteet. Tämä huomioitiin selvityksen laadinnassa.
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ELY-keskus katsoi selvityksessään, että vesilain 18 luvun 4 §:n tarkoittamien yleiselle tai yksityiselle
edulle aiheutuvien suurten vahinkojen voidaan katsoa samalla tarkoittavan myös vähintään yhtä suuria haittoja tai vahinkoja kuin vesilain 19 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen vesiympäristön ja sen käytön
kannalta huomattavien haitallisten vaikutusten.
ELY-keskuksen sekä selvitystyöhön osallistuneiden tahojen näkemyksen mukaan Pielisellä on Kaltimon voimalaitosluvasta aiheutunut vesiympäristön ja sen käytön kannalta huomattavia haitallisia vaikutuksia (liite 6.2 c). Myös aiemmin tehtyjen selvitysten tulosten perusteella haittoja on aiheutunut.
Pielisen juoksutuksen kehittämisselvityksen yhteenvetoraportissa vuodelta 2007 todetaan, että Pielisen vedenpinnan vaihtelu suosituimmalla virkistyskaudella juhannuksesta elokuun puoliväliin on suurempaa kuin millään Suomen kymmenestä suurimmasta säännöstellystä tai säännöstelemättömästä
järvestä. Pielisen kesäaikainen vedenpinnan vaihtelu virkistyskäytön kannalta katsottuna sai mittaritarkasteluun perustuvan asiantuntija-arvion ”huono” asteikolla ”erittäin huono…erittäin hyvä”. Pielisen
vedenpinnan vaihtelut todettiin huonoiksi nimenomaan käytön kannalta, kun taas luonnonympäristön
kannalta vedenpinnan vaihtelut olivat osa-alueesta riippuen joko tyydyttäviä, hyviä tai erittäin hyviä.
ELY-keskus totesi selvityksessään, että Pielisen korkeista tai matalista vedenpinnoista aiheutuneita
haittoja ei pystyttäisi neuvotteluin vähentämään. Edellytykset vesilain 19 luvun 7 §:n 1 momentin mukaiselle selvitystyölle Pielisen juoksuttamismääräysten muuttamiseksi olisivat siten olemassa. ELYkeskus varautui hakemaan vesilain 19 luvun 7 §:n mukaisella menettelyllä muutosta Pielisen juoksutussääntöön, koska muilla asian osapuolilla ei ollut halukkuutta muutoksen hakemiseen.
Selvitysten perustella ELY-keskus piti todennäköisenä, että vesilain 19 luvun 7 pykälän 3 momentin
mukaiset edellytykset (saatava hyöty on yleisen edun kannalta olosuhteisiin nähden merkittävä) täyttyisivät Pielisen juoksutusmuutoksen tapauksessa. Asia tulisi kuitenkin tarkemmin arvioitavaksi luvanhakuvaiheessa. Myös muutoksen haittojen arvioitiin jäävän alustavan arvion perusteella hyvin vähäisiksi.
Selvitysvelvoitteen asettamisen jälkeen, 1.1.2014 voimaan tulleessa lakimuutoksessa vesilain 3 luvun
21 §:n (lupamääräysten muu tarkistaminen ja uusien määräysten antaminen) 1 momenttiin lisättiin
kohta 4, jonka mukaan lupaviranomainen voi hakemuksesta tarkistaa lupamääräyksiä ja antaa uusia
määräyksiä, jos tulvasta tai kuivuudesta voi aiheutua yleistä vaaraa ihmisen hengelle, turvallisuudelle
tai terveydelle, suurta vahinkoa yleiselle edulle tai suurta ja laaja-alaista vahinkoa yksityiselle edulle,
eikä näitä vaikutuksia muutoin voida riittävästi vähentää. Lakimuutoksen johdosta ja Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa 19.1.2016 käydyn neuvottelun sekä ympäristöjuridiikan tutkija Niko Soinisen
vuonna 2016 laatiman täydentävän selvityksen (liite 7) perusteella Pielisen juoksuttamismääräysten
muuttamiseen tähtäävässä prosessissa päädyttiin vesilain 3 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaiseen menettelyyn. Tämä menettely edellytti padotus- ja juoksutusselvityksen tekemistä (vesilain
18 luvun 3 a §:n 2 momentti).
Tarkemmin asia on esitetty Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa laaditussa Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä kohdassa 4.3 Vesilain 19:7 mukainen selvitys Pielisen vedenkorkeuksista (liite 8).

4.4 Padotus- ja juoksutusselvitys
4.4.1 Padotus- ja juoksutusselvityksen alueellinen rajaus
Vesilain 18 luvun 3 a §:n mukaan valtion valvontaviranomainen laatii tarvittaessa selvityksen toimenpiteistä, joilla tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää (vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys). Selvityksessä on tarkasteltava sellaisia vedenkorkeuksiin ja virtaamiin vaikuttavia toimenpiteitä, jotka hankkeesta vastaava voi suorittaa vesitaloushanketta toteuttaes-
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saan. Selvityksessä on lisäksi tarkasteltava mahdollisuuksia sovittaa toimenpiteet yhteen vesistöalueen muiden vesitaloushankkeiden kanssa niin, että tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvat vahingolliset
seuraukset jäävät kokonaisuutena arvioiden mahdollisimman vähäisiksi. Vesistöalue tulisi ottaa huomioon kokonaisuutena. Jotta selvitykseen käytettävä työmäärä ja aika pysyivät järkevissä mitoissa,
tarkastelu rajoitettiin Kaltimon voimalaitoksen yläpuoliseen valuma-alueeseen. Koska Pielisen juoksuttaminen vaikuttaa alapuolisista vesistönosista erityisesti Pielisjokeen, annettiin selvityksessä erityistä painoa myös Pielisjoelle. Padotus- ja juoksutusselvitys on hakemuksen liitteenä 8.
Pielisen yläpuolista valuma-aluetta tarkasteltiin selvityksessä melko pintapuolisesti. Selvityksessä esitetyn arvion mukaan on todennäköistä, ettei tehdyssä padotus- ja juoksutusselvityksessä Pielisen yläpuolisille alueille tai vesistönosille esitetyillä toimenpiteillä saataisi riittävää ja kustannustehokasta helpotusta Pielisen vesiolosuhteisiin. Lähinnä kysymykseen tulisi yläpuolisten järvialtaiden säännöstelykäytäntöjen kehittäminen. Pielisen (Kaltimon) yläpuolisista säännöstellyistä järvistä Pankajärven
pinta-ala (24 km2) on vain reilut kaksi prosenttia Pielisen pinta-alasta. Sen sijaan Koitereen sekä sen
kanssa lähes samassa tasossa olevien Palojärven ja Heinäselän pinta-ala on yhteensä 178 km2, mikä
on lähes 20 prosenttia Pielisen pinta-alasta. Näin suuren järvialtaan vedenkorkeuksien vaihteluilla on
vaikutusta Pielisenkin vedenkorkeuksiin.
Koitereen säännöstely vaikuttaa Pielisen vedenkorkeuksiin myönteisesti yleensä talvella lieventäen
vedenkorkeuden alenemaa ja keväällä leikaten tulvahuippua sekä kielteisesti yleensä vähävetisinä
kesinä ja syksyinä, jolloin Koitereen vedenkorkeus ei alene niin nopeasti kuin se luonnonmukaisesti
alenisi. Koitereen säännöstelyn kehittämistyön yhteydessä vuonna 2006 annettiin säännöstelysuosituksia, joista yksi koski loppukesän ja syksyn vedenkorkeuksien lievää alentamista. Säännöstelysuositusten toteutumista seurataan, ja tarvittaessa on annettu uusia suosituksia. Koitereen säännöstelylupa on rajoiltaan hyvin väljä, ja säännöstelykäytäntöä voitaisiin kehittää niin, että siinä huomioitaisiin
aiempaa paremmin Pielisen vedenkorkeudet ja käyttö. Tämä muutos ei vaatisi muutosta Koitereen
juoksuttamista koskevaan lupaan.
Padotus- ja juoksutusselvityksessä tarkasteltu Pielisen juoksuttamismuutos vaikuttaa hyvin vähän
Saimaan vedenkorkeuksiin. Tämä johtuu siitä, että tarkasteltu muutos vaikuttaa Pielisenkin vedenkorkeuksiin suhteellisen maltillisesti. Järvien kokoerojen takia vaikutus pienenee Saimalle tultaessa
murto-osaan. Selvityksen lähtökohtana oli, että Pielisen juoksuttamismuutoksen vaikutukset Saimaalla jäävät mahdollisimman pieniksi. Myöskään nykyisestä Pielisen luonnonmukaisesta juoksuttamisesta ei arvioitu olevan mainittavaa haittaa Saimaalle. Saimaan juoksutuksen kehittäminen olisi
perusteiltaan täysin erilaista kuin Pielisellä, koska Saimaan juoksutus perustuu valtiosopimukseen,
eikä muutoksia voida tehdä vesilain nojalla. Padotus- ja juoksutusselvityksen työmäärä olisi lisäksi
kasvanut erittäin merkittävästi, jos Saimaa olisi sisällytetty tarkempaan selvitysalueeseen.

4.4.2 Padotus- ja juoksutusselvitykseen sisällytettyjen asioiden rajaus
Koska padotus- ja juoksutusselvityksen perusteella haettavaan Pielisen juoksuttamisluvan muutokseen voitaisiin todennäköisesti käytännössä sisällyttää vain sellaisia toimenpiteitä, joilla voidaan rajoittaa vesilain 3 luvun 21 pykälän 1 momentin kohdan 4 tarkoittamia haitallisia vaikutuksia, kuten suuri
vahinko yleiselle edulle tai suuri ja laaja-alainen vahinko yksityiselle edulle, olisi muutokset Pielisen
juoksutuksissa ja vedenkorkeuksissa mitoitettava niin, että ne olisivat riittäviä em. vahinkojen rajoittamiseksi mutta eivät tarpeettoman suuria. Muutoksen suuruutta rajoittaa myös tarve pitää muutoksen
vaikutukset alapuolisille vesistönosille pieninä. Muutos ei voisi myöskään koskea esimerkiksi kalatalousvelvoitteiden muuttamista.
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4.4.3 Padotus- ja juoksutusselvityksen yhteenveto ja asiassa lausutut mielipiteet
Pielisen nykyisen luvan purkautumistaulukkoon sidotuista juoksuttamismääräyksistä johtuen ei tulvista ja kuivuudesta aiheutuvaa suurta vahinkoa yleiselle edulle eikä suurta ja laaja-alaista vahinkoa
yksityiselle edulle voitu vähentää riittävästi muutoin kuin juoksuttamismääräyksiin tehtävällä lupamuutoksella. Myöskään yläpuolisella valuma-alueella tehtävät muutokset tai muutokset rantarakenteille
vahinkojen rajoittamiseksi eivät tule kyseeseen muutostöiden aiheuttamien suhteettoman suurten
kustannusten takia. Pielisen vedenkorkeuksiin vaikuttavan Koitereen säännöstelykäytäntöä kehittämällä saataisiin hieman parannettua myös Pielisen käyttöedellytyksiä nimenomaan kuivina kesinä ja
syksyinä. Koitereen mahdollinen säännöstelykäytännön kehittäminen ei tässä tarkoitettuna edellytä
muutoksia Koitereen säännöstelylupaan, vaan mahdollinen muutos voitaisiin toteuttaa myöhemmin
neuvotteluin esimerkiksi Koitereen säännöstelyn kehittämisen seurantaryhmässä.
Asiassa esitetyt mielipiteet
Pohjois-Karjalan ELY-keskus pyysi UPM Energy Oy:ltä ja Kuurnan Voima Oy:ltä kommenttia padotusja juoksutusselvityksestä. Voimayhtiöiden kannanotot saatiin lokakuussa 2017, ja ne olivat saman
sisältöiset.
Voimayhtiöiden näkemyksen mukaan voimassa oleva vesilainsäädäntö ei mahdollista Pielisen juoksutuksiin kohdistuvia, yksipuolisiin pakkotoimiin perustuvia lupamääräysmuutoksia. Kannanotoissa
muistutetaan, että säännöstelyyn ryhtyminen edellyttäisi säännöstelylupaa.
Selvityksen oikeudellisena puutteena todetaan, että siinä ei ole tarpeeksi paneuduttu hankkeen oikeudellisiin edellytyksiin, ja pidetään ilmeisenä, että vesilain 18 luvun 3 a §:n ja 3 luvun 21 §:n 1
momentin 4 kohdan mukaiset edellytykset Pielisen juoksutussäännön muuttamiseksi eivät täyty. Pielistä ei säännöstellä eikä Kaltimon voimalaitoksen juoksutuksilla vaikuteta Pielisen tai Pielisjoen vedenkorkeuksiin tai virtaamiin.
Kannanotoissa viitataan vesilain 18 luvun 3 a §:ään, jossa säädetään vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvityksestä. Pykälän 1 momenttia ei ole kannanottojen mukaan tarkoitettu sovellettavaksi
säännöstelemättömille järville. Sanamuodon mukaan selvityksessä tarkastellaan vedenkorkeuksiin ja
virtaamiin vaikuttavia toimenpiteitä. Pielistä todetaan juoksutettavan Kaltimon voimalaitoksella luonnonmukaisen purkautumistaulukon perusteella, ja juoksutus määräytyy suoraan Pielisen vedenkorkeuden perusteella. Kaltimon voimalaitoksella toteutettavilla juoksutuksilla ei vaikuteta Pielisen vedenkorkeuksiin ja virtaamiin.
Kannanotoissa viitataan myös hallituksen esitykseen (HE 87/2013 vp, s. 16), jonka mukaan "Tarkasteltavina olisivat vesitaloushankkeet, joilla voitaisiin vaikuttaa vesien määrälliseen hallintaan tulva- ja
kuivuustilanteissa. Tällaisia hankkeita olisivat erityisesti vesistön säännöstely ja muut vedenkorkeuksiin tai virtaamiin merkittävästi vaikuttavat toimenpiteet ja rakenteet vesistössä sekä esimerkiksi laajamittainen vedenotto. Selvityksessä tulisi tarkastella mahdollisuuksia sovittaa vedenkorkeuksiin ja
virtaamiin vaikuttavat toimenpiteet tarpeellisessa laajuudessa yhteen koko vesistöalueella. Esimerkiksi tulvatilanteessa tai sellaisen uhatessa vesistöön rakennettujen säännöstelyrakenteiden käyttö
voitaisiin ajoittaa tai ohijuoksutettavan veden määrä sovittaa sellaiseksi, että vedenkorkeuksien nousu
ja virtaamien muutokset vesistöalueen eri osissa aiheuttaisivat kokonaisuutena tarkastellen mahdollisimman vähän vahinkoa.”
Voimayhtiöt katsovat, että selvityksessä ei ole tarpeeksi kiinnitetty huomiota säännöksen soveltamisalaan. Todetaan, että lupamuutoksen soveltumista myös säännöstelemättömille järville perustellaan
ainoastaan OTT Niko Soinisen (2016) laatimalla selvityksellä ("konsolidoitu jatkoselvitys"), joka on
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Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoittama ja tarkoitettu ensisijaisesti Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen käyttöön. Voimayhtiöt eivät pidä Soinisen selvityksessä esitettyjä perusteluja vakuuttavina, eivätkä ne heidän mielestään oikeuta tulkinnallisesti poikkeamaan lain sanamuodosta.
Kannanottojen mukaan oikeudellisten edellytysten kannalta toinen keskeinen ongelma liittyy vesilain
3 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttymiseen tässä tapauksessa.
Lainkohta on toistettu lausunnossa. Kannanotoissa esitetään myös otteita padotus- ja juoksutusselvityksestä (s. 36-38, kuva 14). Toisin kuin padotus- ja juoksutusselvityksessä esitetään, kannanottojen
mukaan lainsäädännössä lupamääräysten tarkistamisen edellytyksiä tarkastellaan vesilain 3 luvun 21
§:n ja 18 luvun 3 a §:n perusteella eikä tällöin sovelleta vesilain 18 luvun 4 §:ää. Selvityksessä esitettyjä perusteluja ei kokonaisuudessaan pidetä vakuuttavina. Lain sanamuodon sekä lainvalmistelutöiden perusteella lainkohdan soveltuvuuden kannalta tullaan täysin toiseen lopputulokseen kuin padotus- ja juoksutusselvityksessä. Riittävänä perusteena ei kannanottojen mukaan voida pitää sitä, että
vesistöalueella on aikaisemmin useampaan kertaan sovellettu niin sanottua vaarantorjuntapykälää.
Kannanotoissa viitataan myös hallituksen esitykseen (HE 87/2013 vp, s. 20), jossa tarkastellaan säätämisjärjestystä sekä edellytyksiä vesitalousluvan määräysten muuttamiseksi luvan haltijan tahdon
vastaisesti. Lainsäätäjän katsotaan tarkoittaneen lainkohtaa sovellettavan vain silloin, kun kyseessä
on yhteiskunnan kannalta merkittävä intressi. Lupamääräyksiä voidaan muuttaa pakkotoimisesti myös
yksityisten etujen perusteella, mutta silloin tulvasta tai kuivuudesta tulisi aiheutua suurta ja laajaalaista
vahinkoa yksityiselle edulle. Tällöin yksityisille eduille kohdistuva vahinko voisi olla rinnastettavissa
vahinkoihin, jotka kohdistuvat yhteiskunnan välttämättömään infrastruktuuriin tai vedenhankintaan.
Kannanottojen mukaan ELY-keskuksen laatimassa selvityksessä ei tule esille sellaisia tulvasta tai
kuivuudesta aiheutuvia kyseisen lainkohdan tarkoittamia vahinkoja, jotka oikeuttaisivat pakkotoimiseen lupamääräysten muuttamiseen. Kuivuusriskien osalta todetaan, että kyselytutkimuksessa esiin
tulleet laiturien ja venevajojen käyttöön sekä veneilyyn ja melontaan liittyviä vahinkoja tuskin voidaan
rinnastaa edellä hallituksen esityksessä käsiteltyihin intresseihin, kuten yhteiskunnan välttämättömään infrastruktuuriin tai veden hankintaan. Lisäksi muistutetaan yleisesti hyväksyttävästä lähtökohdasta, että ensisijainen vastuu omaisuudesta ja varautumisesta sille aiheutuviin vahinkoihin on lähtökohtaisesti omistajalla itsellään.
Yhteenvetona voimayhtiöt katsovat, että hankkeen edellytykset pakkotoimisiin lupamääräysten muuttamiseen eivät täyty. UPM Energia Oy ja Kuurnan Voima Oy ovat valmiit jatkamaan neuvotteluja,
joiden avulla pyritään kehittämään vesistöalueella tapahtuvia vesien eri käyttömuotoja siten, että niiden avulla voidaan parhaiten palvella yhteiskunnan kokonaisetua. Pielisen nykyinen juoksutus perustuu sen luonnonmukaiseen virtaamaan, ja juoksutukseen mahdollisesti kohdistuvat tarkistukset tulisi
perustua osapuolten yksimielisyyteen.
Myös Kaltimon ja Kuurnan voimalaitosten juoksutuskäytäntöjä voidaan voimayhtiöiden mukaan tarkastella ilman, että se edellyttäisi hakemusta säännöstelyhankkeesta. Tavoitteena tulee olla juoksutussääntö, joka on tarpeeksi selkeä, jotta siihen voidaan ennakolta varautua. Myös toiminnanharjoittajalla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, milloin poikkeusjuoksutuksiin ryhdytään niin, ettei se
ole yksin viranomaisratkaisun varassa. Tavoitteena tulee kannanottojen mukaan olla tuotantomenetysten minimointi ja etenkin turhien poikkeusjuoksutusten välttäminen.
Tarkempi kuvaus padotus- ja juoksutusselvityksestä on esitetty Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa laaditussa Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä kohdassa 4.4 Padotus- ja juoksutusselvitys sekä
kohdassa 8 Sidosryhmäyhteistyö (liite 8). Annetut kannanotot ovat liitteinä 8 a ja 8 b.
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5

Arvio Pielisen ja Pielisjoen tulva- ja kuivuushaitoista

5.1 Tulvariskit
5.1.1 Aiemmat suunnitelmat
Pielisen ranta-alueiden maa- ja metsätaloudelle, rakenteille, teollisuudelle, yhdyskunnille ja infrastruktuurille aiheutuvia tulvavahinkoja on arvioitu vuosina 1989 (Reiter) ja 1997 (Mikkonen). Molemmissa
selvityksissä tulvavahinkoja arvioitiin vedenkorkeuden tasolle NN+95,00 m (N2000+95,50 m) saakka.
Vuonna 2007 Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa laadittiin tarkempi vahinkoarvio ja suunnitelman vahinkojen ehkäisemiseksi.
Pielisen alueelta on tehty yleispiirteiset tulvariskikartat Nurmeksen ja Lieksan kaupungeista sekä
Juuan ja Enocell Oy:n Uimaharjun tehdasalueesta. Pielisjoen alueelta on tehty yleispiirteinen tulvariskikartta Enon taajamasta ja yksityiskohtainen tulvariskikartta Joensuun taajamasta. Pielisen alueen
tulvariskejä kartoitettiin myös Vuoksen vesistöalueen tulvariskien alustavassa arvioinnissa vuonna
2011 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus ym.). Tulvariskien alustava arviointi on päivitetty vuonna 2018.
Arvioinnissa ei Pohjois-Karjalasta ole nimetty yhtään valtakunnallisesti merkittävää tulvariskialuetta.
Kuitenkin Pielisen ja Pielisjoen alueelta Joensuun, Enon, Nurmeksen ja Lieksan taajamat on määritelty ns. muiksi tulvariskialueiksi. Joensuun tulvariskit on arvioitu näistä kaikkein suurimmiksi. Joensuun tulvavedenkorkeuksiin vaikuttavat sekä Pielisjoen virtaama että Pyhäselän (Saimaan) vedenkorkeus.
Pielisen ranta-alueilla, lähes samassa tasossa oleva Viekijärvi mukaan lukien, on tehty maatalousmaan pengerryksiä 1960–80-luvuilla hyötyalaltaan yhteensä reilulle 200 hehtaarille. Laajimmat pengerrykset sijaitsevat Viekijärven ranta-alueilla. Tulvapenkereiden harja on yleensä rakennettu noin
tasolle NN+95,5 m (N2000+96,0 m), mutta penkereet ovat painuneet vuosikymmenien kuluessa paikoin merkittävästikin. Pielisjoen ranta-alueet eivät ole erityiden tulvaherkkiä suurille virtaamille, mutta
hyydöstä on aiheutunut viime vuosikymmenellä jonkinasteisia vahinkoja.

5.1.2 Patoturvallisuus
Pielisen ja Pielisjoen alueella on yksi patoturvallisuuslain mukainen 1-luokan pato, Kaltimo Pielisjoessa Pielisen luusuassa. Alueella on seitsemän patoturvallisuuslain mukaista 2-luokan patoa, jotka
ovat Kuokkastenkosken voimalaitos- ja säännöstelypadot, Pankakosken voimalaitospato, Lieksankosken voimalaitospato, Uimaharjun tehtaan allaspadot sekä Kuurnan voimalaitoksen padot. Pielisen
juoksutusmuutos ei vaikuta alueen voimalaitos- ja säännöstelypatojen patoturvallisuuteen tai niiden
patoluokitukseen.

5.1.3 Tulvavedenkorkeudet ja -virtaamat
Pielisen vedenkorkeutta on havaittu yhtäjaksoisesti syyskuusta 1911 lähtien. Vuoden 1899 suurtulvasta ei näin ollen ole tarkkoja vedenkorkeushavaintoja. Kuitenkin Pielisen rantakallioihin merkittyjen
tuon vuoden suurinta vedenkorkeutta kuvaavien ns. valapaton viivojen sekä vesistömallilaskennan
avulla on saatu luotettava arvio Pielisen vuoden 1899 tulvavedenkorkeudesta. Vuoden 1924 jälkeen
Pielisellä ei ole sattunut varsinaisia suurtulvia. Viimeisin noin tasolle NN+94,70 m (N2000+95,20 m)
yltänyt tulva sattui vuonna 1962. Pielisjoen virtaamia on havaittu Jakokoskella vuoden 1911 alusta
vuoteen 1958, minkä jälkeen havainnointi on tapahtunut Kaltimon voimalaitokselta.
Pielisen vuotuisen ylivedenkorkeuden (NN- ja N2000-korkeusjärjestelmissä) todennäköisyydet ja toistuvuudet Nurmeksen asteikolla vuosivälillä 1912–2018 on esitetty taulukossa 7. Pielisen (Nurmes)
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suurimpia vuotuisia ylivedenkorkeuksia sekä ns. poikkeusjuoksutusvuosien ylivedenkorkeudet vuosina 1899–2018 on esitetty taulukossa 8. Suluissa on luonnonmukainen tulvavedenkorkeus sellaisina
vuosina, jolloin Pielisen poikkeusjuoksutus on ollut käytössä (vuodesta 1980 alkaen). Taulukossa 8
mainittujen tulvien lisäksi 1920–40-luvuilla sattui kolme vedenkorkeustasoltaan noin NN+94,65 m
(N2000+95,15 m) suuruista tulvaa.
Taulukko 7. Pielisen (Nurmes) vuotuisten ylivedenkorkeuksien todennäköisyydet ja toistuvuudet
vuosivälillä 1912–2018.
Alaraja
Keskim. arvio
Yläraja
Toistumisaika
Todennäköisyys
v
NN+m N2000+m NN+m N2000+m NN+m N2000+m
0.8
5
94,26
94,76
94,36
94,86
94,46
94,96
0.9
10
94,43
94,93
94,56
95,06
94,70
95,20
0.95
20
94,58
95,08
94,75
95,25
94,92
95,42
0.98
50
94,78
95,28
95,00
95,50
95,22
95,72
0.99
100
94,93
95,43
95,19
95,69
95,44
95,94
0.996
250
95,13
95,63
95,43
95,93
95,73
96,23
Taulukko 8. Pielisen (Nurmes) suurimmat vuotuiset ylivedenkorkeudet ja poikkeusjuoksutusvuosien
ylivedenkorkeudet vuosina 1899–2018.
Vuosi
1899
1920
1924
1938
1955
1962
1981
1982
1983
1984
1988
1989
1992
1995
2004
2005
2018

Ylivedenkorkeus NN+m
95,55 (arvio)
94,89
95,14
94,78
94,69
94,68
94,54 (94,80)
94,30 (94,49)
94,50
93,98 (94,44)
94,46 (94,48)
94,37 (94,49)
94,27 (94,30)
94,47
94,50 (94,52)
94,13 (94,38)
94,33 (94,53)

Ylivedenkorkeus N2000+m
96,05 (arvio)
95,39
95,64
95,28
95,19
95,18
95,04 (95,30)
95,80 (94,99)
95,00
94,48 (94,94)
94,96 (94,98)
94,87 (94,99)
94,77 (94,80)
94,97
95,00 (95,02)
94,63 (94,88)
94,83 (95,03)

Pielisjoen vuotuisen ylivirtaaman [m3/s] todennäköisyydet ja toistuvuudet Jakokoskella (vv.1911–58) ja
Kaltimossa (vv. 1959–2018) vuosivälillä 1912–2018 on esitetty taulukossa 9.
Taulukko 9. Pielisjoen vuotuisen ylivirtaaman [m3/s] todennäköisyydet ja toistuvuudet Jakokoskella
(1911–58) ja Kaltimossa (1959–2018).
Todennäköisyys
0.8
0.9
0.95
0.98
0.99
0.996

Toistumisaika v.
5
10
20
50
100
250

Alaraja
415
457
496
547
585
635

Keskim. arvio
440
491
539
602
649
711

Yläraja
465
525
582
657
713
787
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Pielisjoen (Jakokoski / Kaltimo) maksimivirtaama (621 m3/s) vuosivälillä 1911–2018 oli kesällä 1924
Jakokoskella. Kesällä 1981 Kaltimolta juoksutettiin 584 m3/s, vuonna 1962 545 m3/s sekä vuonna
2004 ja vuonna 2018 500 m3/s. Vuodenvaihteen 2008–2009 uhkaavan hyytötulvan jälkeen on Pielisjoella ryhdytty kiinnittämään entistä enemmän huomiota hyydön aiheuttamiin tulvariskeihin. Suurten
talvivirtaamien todennäköisyyden kasvaessa ilmastonmuutoksen seurauksena ovat hyytötulvat jopa
perinteisiä vesistötulvia merkittävämpi tulvariskitekijä ainakin sillä osalla Pielisjokea, jossa virtaama
vaikuttaa vedenkorkeuteen olennaisesti, eli Kuurnan voimalaitoksen ja Joensuun välillä.

5.1.4 Vahinkoarviot eri tulvavedenkorkeuksilla
Pielisen nykyiset tulvavahinkoarviot perustuvat Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa vuonna 2007
tehtyyn selvitykseen, jossa arvioitiin Pielisen tulvavahinkoja eri vedenkorkeuksilla. Arvio perustui mm.
teollisuuslaitosten ja infrastruktuurin toiminnasta vastaavien haastatteluihin. Arvio teollisuudelle ja yhdyskunnille aiheutuvista vahingoista on esitetty taulukossa 10. Vedenkorkeuslukemat on muunnettu
vastaamaan Nurmeksen korjattuja vedenkorkeuksia vähentämällä alkuperäisistä 5 cm.
Taulukko 10. Arvio teollisuudelle ja yhdyskunnille aiheutuvasta vahingosta eri vedenkorkeuksilla.
Vedenkorkeus
NN+m
N2000+m
94,75
95,25
94,95
95,45
95,15
95,65
95,35
95,85
95,55
96,05
96,25
95,75

Vahinkoarvio
taajamat [M€]

Vahinkoarvio
teollisuus [M€]

Vahinkoarvio
yhteensä [M€]

0,9
1,8
2,7
3,8
5,3

1,1
3
4
9
17,5

2
4,8
6,7
13
23

6,9

19

26

Suurin osa Pielisen tulvavahingoista aiheutuu tuotannollisista vahingoista, joista valtaosa Lieksan Kevätniemen sahalla ja Joensuun Enon Uimaharjun sahalla. Pielisellä aiheutuu tulvavahinkoja taajamien
ja teollisuuden lisäksi myös haja-asutusalueella. Maa- ja metsätaloudelle on arvioitu aiheutuvan selvää haittaa, kun Pielisen vedenkorkeus on tason NN+94,25 m (N2000+94,75 m) yläpuolella. Tulvat
vaikeuttavat myös vesiliikennettä sekä rantojen käyttöä paikoin huomattavasti.
Pielisjoen tulvariskeille alttein osuus on joen alaosa Kuurnasta Pyhäselkään. Erityisesti tällä jokiosuudella suuret virtaamat aiheuttavat vedenpinnan nousua. Kuurnan alapuolella vedenkorkeuteen
vaikuttaa merkittävästi myös Pyhäselän vedenkorkeus. Kaltimon yläpuolella vedenkorkeuteen vaikuttaa erityisesti Pielisen vedenkorkeus.
On arvioitu, että Pielisjoen yli 500 m3/s:n virtaama aiheuttaa erityisesti joen alaosalla merkittävää virkistyskäyttöhaittaa, lieviä rakenteellisia vahinkoja ja eroosiota. Pyhäselän vedenpinnan ollessa korkealla vahinkoja saattaa ilmetä jo hieman pienemmälläkin virtaamalla, ja toisaalta Pyhäselän ollessa
matalalla vasta hieman suuremmalla virtaamalla. Toisaalta hyytötulvariskit ovat kasvaneet talvivirtaamien kasvun seurauksena niin, että hyytötulvat muodostavat nykyisin jopa suuremman riskin tulvimiselle kuin avovesikauden suuret virtaamat.

5.1.5 Suunnitelmat tulvavesien pidättämiseksi
Pielisen reitin valuma-alueella on selvitetty melko paljon mahdollisuuksia pidättää tulva-aikaisia vesiä
järven yläpuolisille valuma-alueille. Suurin osa selvitetyistä keinoista tuottaisi vain hieman hyötyä Pielisen tulvariskien hallinnassa. Ainoa varteenotettavampi tulvantorjuntakeino on veden pidättäminen
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yläpuolisiin säännösteltyihin järvialtaisiin. Tulvavesien pidättäminen suurtulvatilanteessa arvioitiin
kannattavaksi erityisesti Koitereen osalta. Suurtulvatilanteessa Koitereelle vettä pidättämällä saavutettaisiin Pielisellä laskennallisesti yhdeksän miljoonan euron tulvavahinkojen väheneminen, kun samalla Koitereella vahingot kasvaisivat vain noin 0,6 miljoonalla eurolla. Tilanne, jossa toisella järvellä
kasvatetaan rakenteille aiheutuvaa tulvavahinkoa kokonaisedun nimissä, tulisi mahdollisesti kyseeseen vain kaikkein suurimmilla tulvilla. Tällöin saavutettavan hyödyn tulisi olla erittäin merkittävä suhteessa aiheutuvaan haittaan ja lopputulos tulisi voida arvioida kohtuullisen varmasti etukäteen.
Tarkempi kuvaus Pielisen ja Pielisjoen tulvariskeistä on esitetty Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa
laaditussa Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä kohdassa 5.1 Tulvariskit (liite 8).

5.2 Kuivuusriskit
5.2.1 Aiemmat selvitykset
Vuonna 2003 Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa toteutettiin yhdessä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalatalouskyselyn kanssa Pielisen ympäryskuntien asukkaille postikysely Pielisen virkistyskäytöstä ja siinä aiheutuneista haitoista. Kyselyä edeltäneenä kesänä 2002 sekä kyselyn toteutusajankohtana kesällä 2003 vedenkorkeus Pielisessä oli erittäin alhainen.
Kyselyyn vastanneista yli puolet oli kokenut haittaa sopimattomista vedenkorkeuksista sekä karikoista
ja veden mataluudesta. Eniten haittaa oli koettu Pielisen pohjois- ja luoteisosissa Nurmeksen, Kuokkastenkosken ja Juuan lähialueilla. Haitan kokeminen ajoittui suurimmalla osalla avovesikauteen. Lähes puolella vastaajista sopimattomat vedenkorkeudet olivat haitanneet laiturien ja venevajojen käyttöä sekä veneilyä ja melontaa. Kolmasosa vastaajista ilmoitti sopimattomien vedenkorkeuksien haitanneen kalastusta ja joka neljäs vastaaja ilmoitti haittaa aiheutuneen mökin ja saunan käyttöön sekä
rannalla oleiluun.
Huhtikuussa 2006 Pielisen juoksutuksen kehittämisen neuvotteluryhmälle tehdyssä kyselyssä kartoitettiin Pielisen vedenkorkeuksista ja juoksutuksista aiheutuneita ongelmia. Vastauksissa nousi esille
samoja seikkoja kuin vuoden 2003 postikyselyssä. Matalat vedenkorkeudet olivat haitanneet laiturien
ja venevajojen käyttöä, rannalla oleilua ja uimista, vesimaisemaa, veneilyä ja melontaa sekä mökkien
käyttöä. Lisäksi matalat vedenkorkeudet olivat vaikeuttaneet talousvedenottoa ja haitanneet laivaliikennettä, ammattikalastusta sekä uittoa. Myös vedenlaadun epäiltiin heikentyneen matalien vedenkorkeuksien seurauksena.
Myöhempiin Pielisen säännöstelyselvityksiin sisältyneen maksuhalukkuuskyselyn mukaan kyselyyn
vastanneesta noin 1 000 henkilöstä 63 prosenttia oli kokenut haittaa liian matalista vedenkorkeuksista.
Eniten matalat vedenkorkeudet olivat haitanneet veneilyä ja melontaa sekä laiturien ja venevajojen
käyttöä.

5.2.2 Haitalliset vedenkorkeudet ja arvio haitoista
Pielisellä alhaiset vedenkorkeudet aiheuttavat rantojen ja rantakiinteistöjen käytön, vesiliikenteen ja
kalastuksen vaikeutumista sekä maisemahaittaa. Uitolle ja laivaliikenteelle Pielisellä aiheutuu haittaa,
jos vedenkorkeus laskee tason NN+93,05–10 m (N2000+93,55–60 m) alapuolelle. Tällöin uitto ja laivaliikenne rajoittuvat väyläsyvyyksien pienentyessä. Myös talousveden otto vaikeutuu erityisesti matalien, rannan läheisyydessä sijaitsevien kaivojen osalta vedenpinnan laskiessa pidemmäksi ajaksi.
Alhaisen vedenkorkeuden vaikutuksista talousveden ottoon ei ole tarkempaa tietoa, mutta joitakin ilmoituksia Pielisen rannoilta on kaivojen kuivumisesta tullut, kun vedenkorkeus on ollut lähellä noin
tasoa NN +93,00 m (N2000+93,50 m).
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Vuonna 2007 Pieliselle tehdyn virkistyskäyttöselvityksen mukaan Pielisen rantojen virkistyskäyttö avovesikauden aikaan alkaa kärsiä huomattavasti, kun vedenkorkeus on tasolla NN+93,15 m
(N2000+93,65 m). Jos vedenpinta olisi koko kesän (15.5.–31.10.) tällä tasolla, rantojen virkistyskäytölle aiheutuvat haitat olisivat euromääräisinä arviolta noin 130 €/kiinteistö eli noin 450 000 euroa koko
kesän aikana. Tasolla NN+92,95 m (N2000+93,45 m) vastaava summa olisi hieman alle 300 €/kiinteistö eli yhteensä noin 1 000 000 euroa. Vuonna 2005, jolloin vesi oli virkistyskäytön kannalta liian
korkealla touko-kesäkuussa ja toisaalta liian matalalla elo-lokakuussa, aiheutui luonnonmukaisilla vedenkorkeuksilla Pielisen rantakiinteistöille virkistyskäyttöhaittaa laskennallisesti noin 270 000 euroa
koko virkistyskäyttökaudella. Tästä haitasta noin 150 000 euroa aiheutui virkistyskäytön kannalta liian
matalista vedenkorkeuksista.
Pielisjoella virkistyskäyttöhaitan ja haitan laivaliikenteelle on arvioitu kasvavan merkittävästi, kun virtaama on alle 100 m3/s. Kaltimon yläpuolella vedenkorkeuteen vaikuttaa lähinnä Pielisen vedenkorkeus, mutta myös virtaamalla on vaikutusta. Kaltimon ja Kuurnan välisellä joen osalla virtaama ei ole
olennainen tekijä virkistyskäytön ja laivaliikenteen kannalta, sillä vedenkorkeus on voimalaitosten lupien mukaan pidettävä aina sellaisella tasolla, että veneväylien syvyys on laivaliikenteelle riittävä.
Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu Pielisjoen yläosalla Uimasalmen ja Kaltimon välillä
on noin 110–115 cm. Keskiosalla Kaltimon ja Kuurnan välillä vaihtelu on Jakokoskella noin 60 cm ja
Kuurnan yläpuolella 30 cm. Joen alaosalla Kuurnan alapuolella vuotuinen vaihtelu on suurinta, noin
140 cm.
Kuurnan voimalaitoksen ja kaupunginkoskien välisellä joen osalla virtaama vaikuttaa merkittävästi vedenkorkeuteen. Pienehköillä virtaamilla ja melko matalilla vedenkorkeuksilla Kuurnan virtaaman lisäys
10 m3/s:llä nostaa voimalaitoksen alavedenpintaa keskimäärin noin 3–4 cm. Vastaavasti Pyhäselän
vedenpinnan 10 cm:n nousu nostaa Kuurnan alavedenpintaa keskimäärin noin 2–3 cm. Utran alapuolella Pyhäselän vedenkorkeus alkaa vaikuttaa merkittävämmin joen vedenkorkeuksiin. Koska Pielisjoen alaosalla vedenkorkeuteen vaikuttaa olennaisesti myös Pyhäselän vedenkorkeus, on hankala
tarkemmin arvioida virkistyskäyttöhaittaa aiheuttavien virtaamien suuruuksia.
Tarkempi kuvaus Pielisen ja Pielisjoen kuivuusriskeistä on esitetty Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa
laaditussa Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä kohdassa 5.2 Kuivuusriskit (liite 8).

5.3 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit
Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Pielisen loppukesän ja syksyn alimmat vedenkorkeudet alenevat
ajanjaksolle 2040–69 tultaessa todennäköisesti noin 20–30 cm verrattuna referenssijaksoon 1971–
2000. Juoksutuksin pystyttäneen kuitenkin suureksi osaksi kompensoimaan ilmastonmuutoksen aiheuttamaa haittaa loppukesällä ja syksyllä.
Ilmastonmuutos aiheuttaa Pielisellä aiempaa suuremman todennäköisyyden vesiliikenteen, uiton ja
virkistyskäytön toimintaedellytysten vaikeutumiselle kesällä ja syksyllä. Myös riski vesihuollon paikalliseen vaikeutumiseen kasvaa kaivojen vedenpintojen laskiessa. Erityisesti jaksolla 2010–39 tulvien
todennäköisyys saattaa jopa pienentyä aiempaan verrattuna. Myöhemmällä tarkastelujaksolla 2040–
69 erityisesti talvitulvien todennäköisyys ja voimakkuus kasvavat, jolloin talvella ja keväällä esiintyvät
tulvat saattaisivat olla nykytilanteen alkukesän lumensulamistulvia suurempia.
On arvioitu, että ilmastonmuutos laskee virkistyskäyttökauden keskimääräisiä vedenkorkeuksia Pielisellä. Suurin muutos ajoittuu kesäkuun loppuun, jolloin vedenkorkeus on keskimäärin noin 25 cm
aiempaa matalammalla tasolla. Syksyä kohti muutos pienenee ja lokakuun lopussa vedenpinta on
keskimäärin noin 10 cm aiempaa alempana. Vedenkorkeuksien lasku poistaa keskimääräisenä vesivuotena liian korkealla olevasta vedenpinnasta johtuvat haitat. Sen sijaan loppukesän ja syksyn liian
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alhaiset vedenkorkeuden haittaavat virkistyskäyttöä aikaisempaa enemmän. Haitat alkavat jo heinäkuun alusta ja jatkuvat koko virkistyskäyttökauden loppuun saakka. Suurimmillaan haitat ovat syyskuussa. Virkistyskäyttöarvon on laskettu alentuvan optimiarvosta noin 57 000 eurolla, eli noin 63 prosenttia enemmän kuin viime vuosikymmeninä keskimäärin.
Tarkempi kuvaus ilmastonmuutoksen vaikutuksista Pieliseen on esitetty Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa laaditussa Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä kohdissa 2.2.4 Arvio ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ja 5.3 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit (liite 8).

6

Toimenpiteet tulva- ja kuivuusriskien hallitsemiseksi

6.1 Juoksutuksen muuttamisen periaatteet ja toteuttaminen
6.1.1 Juoksutustarpeen harkinta ja päätöksenteko
Pohjois-Karjalan ELY-keskus hakee Pielisen juoksutussäännön tarkistamista vesilain mukaiseen lupaan, jossa luvanhaltijana on UPM Energy Oy. Tarkistamisesta aiheutuvat velvoitteet kohdistuisivat
voimayhtiöön, mutta juoksutuspäätöksiä tehtäessä merkittävä rooli olisi valtion valvontaviranomaisella
eli ELY-keskuksella. Juoksutussäännön tarkistamisen yhteydessä on nykytilanteeseen nähden tarkoitus lisätä huomattavasti harkintaa Pielisen juoksutusten toteutuksessa. Nykytilanteessa ELY-keskus
seuraa vesitilannetta, ja suuria haittoja aiheuttavan poikkeuksellisen tulva- tai kuivuustilanteen uhatessa hakee tarvittaessa aluehallintovirastolta lupaa poiketa Pielisen luonnonmukaisesta juoksutuksesta.
Poikkeuksellisessa vesitilanteessa ELY-keskuksella on nykytilanteessa päärooli toteutettavien juoksutusten määrittämisessä niin, että tulva- tai kuivuushaittoja voidaan rajoittaa. ELY-keskus myös huolehtii juoksutusten sovittamisesta koko vesistöalueen vesitilanteeseen. Tilanne säilyisi käytännössä
samantyyppisenä myös juoksutussäännön tarkistamisen jälkeen, koska lupamääräyksiä ei voida kirjoittaa niin tyhjentävästi, että viranomaiselle kuuluvaa tulva- ja kuivuusriskeihin liittyvää harkintavaltaa
ei tarvitsisi käyttää juoksutuksista päätettäessä.
Keväällä 2018 ELY-keskus haki lupaa poiketa Pielisen luonnonmukaisesta juoksutuksesta vesilain 18
luvun 4 §:n nojalla. Lupamääräysten kohdassa 4. selostettiin, miten Pielisjoen juoksutus järjestetään
käytännössä: ”Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen on annettava tarpeelliset ohjeet UPM-Kymmene
Oyj:lle ja Kuurnan Voima Oy:lle tämän päätöksen edellyttämistä muutoksista voimalaitosten juoksutukseen, kunnes Pielisen vedenkorkeus on palautettu luonnontilaiseksi.” Pielisen juoksutussäännön
tarkistamisen jälkeenkin voimassa tulisi olla vastaava käytäntö. Tällöin viranomaisella olisi poikkeusjuoksutuksia harkittaessa ja niiden aikana paitsi pääasiallinen valta, myös pääasiallinen vastuu juoksutuspäätöksistä, ja voimayhtiöt toteuttaisivat juoksutusta luvan ja viranomaisen antamien tarkempien
ohjeiden perusteella.
Juoksuttamispäätösten pohjana olevina vedenkorkeusennusteina käytettäisiin harkintaan perustuen
yleensä Suomen ympäristökeskuksen / Tulvakeskuksen laatimaa ns. keskiennustetta sekä lisäksi tulvatilanteessa 25 %:n ennustetta (vedenkorkeus ylittää 25 %:n todennäköisyydellä tietyn korkeuden)
ja kuivuustilanteessa lisäksi 75 %:n ennustetta (vedenkorkeus alittaa 25 %:n todennäköisyydellä tietyn
korkeuden). Juoksuttamispäätöksiin vaikuttaa olennaisesti myös se, kuinka ennakoivasti, ts. kuinka
paljon ennen ennustetun tulva- tai kuivuustilanteen alkua tilanteeseen reagoidaan juoksutuksia muuttamalla. Rankkojen sateiden seurauksena aiheutuva tulva saattaa nousta tavanomaisesta vedenkorkeudesta muutamassa viikossa, mutta lumensulamistulva ja kuivuustilanne ovat yleensä ennakoitavissa jollakin todennäköisyydellä jo aiemmin. Ennusteet myös saattavat vaihdella päivittäin tai viikoit-
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tain mm. sääennusteiden ja lumihavaintojen perusteella. Tämän takia ei voida ennakolta tarkasti määrittää, kuinka aikaisin tai minkä ennusteen (esim. keskiennuste tai 25 %:n / 75 %:n ennuste) perusteella uhkaavaan poikkeukselliseen vesitilanteeseen olisi reagoitava, vaan juoksuttamispäätös syntyisi kokonaisharkinnan perusteella.
Haittoja aiheuttavan poikkeuksellisen vesitilanteen mentyä ohitse aloitettaisiin vedenkorkeuden palauttaminen luonnonmukaiseksi. Tässä vaiheessa juoksutuksista päätettäessä ja niitä toteutettaessa
ei tarvittaisi niin kiinteää viranomaisohjausta kuin poikkeustilanteeseen varautumisessa, vaan luvanhaltija voisi toteuttaa luonnonmukaiseen vedenkorkeuteen palaamiseksi tarvittavat juoksutukset ELYkeskuksen antaman tavoitepäivämäärän perusteella (vrt. luku 6.1.6).
Pielisen luonnonmukaisesta juoksutuksesta poikkeamisia olisi juoksutussäännön tarkistamisen myötä
keskimäärin hieman enemmän kuin tähän saakka toteutettuja vesilain 18 luvun 4 §:n nojalla haettuja
poikkeusjuoksutuksia. Tämä johtuu mm. siitä, että vesilain valvontaviranomaisella (Pohjois-Karjalan
ELY-keskus ja sen edeltäjävirastot) on ollut kynnys hakea poikkeamista erityisesti kuivissa tilanteissa,
vaikka suuria haittoja vesistön käytölle olisikin ehkä ennustettu aiheutuvan. Kynnys on johtunut ennen
kaikkea edellytyksestä vesitilanteen poikkeuksellisuudesta.

6.1.2 Vedenkorkeuksien ja virtaamien mallinnus
Pielisen juoksutussäännön tarkistamiseen liittyvät vedenkorkeuksien ja virtaamien mallinnukset tehtiin
padotus- ja juoksutusselvityksen yhteydessä Suomen ympäristökeskuksessa tehdyllä MS Excel -pohjaisella laskentamallilla. Malliin annetaan lähtötietoina havaitut vedenkorkeus- ja virtaamatiedot ja se
laskee käyttäjän antaman juoksutuksen perusteella uudet vedenkorkeudet ja virtaamat. Laskelmat
perustuvat vesitaseyhtälöön, joka voidaan esittää muodossa:

W = 0,0864*p(Qtulo-Qmeno)/A, jossa
W= vedenkorkeuden muutos laskentajaksolla (m)
p = laskentajakson pituus (vrk)
Qtulo = jakson tulovirtaama (m3/s)
Qmeno = menovirtaama (m3/s)
A = altaan pinta-ala (km2)
Pielisen käytölle suurta vahinkoa aiheuttavien vedenkorkeuksien rajoittamiseksi määriteltiin PohjoisKarjalan ELY-keskuksessa laaditussa Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä (liite 8) periaatteet,
joiden perusteella Pielistä juoksutettaisiin kuivuus- ja tulvatilanteiden uhatessa. Pielisen ja Saimaan
vedenkorkeuksia ja virtaamia mallinnettiin vuosijaksolla 1962–2014. Vedenkorkeuksien ja virtaamien
mallinnus tehtiin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa, ja mallinnuksen periaatteet ja laskentatulokset
on esitetty tarkemmin Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä kohdassa 6.1 (liite 8).
Pielisen vedenkorkeus- ja virtaamamallinnukset perustuivat asiantuntija-arvioon poikkeusjuoksutuksen tarpeellisuudesta kussakin vesitilanteessa. Mallinnukset koetettiin tehdä simuloiden todellisia tilanteita, joissa vesistöennusteiden tarkkuus on aina heikompi kuin historiajaksoa tarkkojen vedenkorkeus- ja virtaamahavaintojen valossa jälkikäteen tarkasteltaessa. Tämän takia Suomen ympäristökeskuksesta tilattiin vuonna 2018 käyttöön vanhoja vesistöennusteita, joiden perusteella voitiin peilata
simuloitujen juoksutuspäätösten realistisuutta todelliseen vesitilanteeseen ja senhetkisiin vesistöennusteisiin nähden. Vesistöennusteita oli käytettävissä vuodesta 2003 alkaen.
Yleisenä havaintona voidaan todeta, että kuivuustilanteissa mallinnuksella onnistuttiin kuvaamaan todellisuutta realistisemmin kuin tulvatilanteissa, joissa virtaaman lisäys tehtiin ”liian tarkasti” esimerkiksi
vedenkorkeuden kevätkuopan nousuvaiheessa ennen lumensulamistulvaa. Tulvatilanteista etenkin
rankkasadetulvatilanteet näyttävät mallinnetun liian ”hyvin”, eli todellisuudessa poikkeusjuoksutuksilla
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ei olisi saatu niin merkittävää tulvasuojeluhyötyä kuin mallinnuksessa. Varsinaisia rankkasadetulvatilanteita ei koko mallinnusjaksolla 1962–2014 ollut määritelmästä riippuen kuin 2–3, joten kokonaisuuteen virheen vaikutus on pieni. Keväisiä lumensulamistulvia, joissa olisi tarvittu poikkeusjuoksutusta,
oli ko. jaksolla alle kymmenen.
Tarkastelun perusteella mallinnus simuloi todellista päätöksentekotilannetta epävarmoine ennusteineen kokonaisuutena ottaen riittävän hyvin, eikä uudelleen mallinnuksia sen perusteella tehty. Sen
vuoksi, että mallinnuksessa ennustettiin vedenkorkeudet ja virtaamat tarkemmin verrattuna todellisuuteen, saattavat rankkasade- ja lumensulamistulvatilanteissa mallinnuksen tuottamat vedenkorkeudet
olla muutaman senttimetrin todellista tilannetta alhaisempia. Toisin sanoen mallinnuksessa pystyttiin
reagoimaan todellista tilannetta tehokkaammin poikkeukselliseen tulvatilanteeseen. Toisaalta ko. ero
mallinnuksen ja todellisuuden välillä voitaisiin kuroa umpeen erityisesti tulvatilanteen nousuvaiheen
virtaamia kasvattamalla, mikä taas saattaisi lisätä hivenen voimalaitosten ohijuoksutuksia mallinnettuun nähden.

6.1.3 Vedenkorkeuden haitalliset tasot
Pielisen juoksuttamisen mallintamiseen ja juoksutussäännön muutoksen pohjaksi otettiin periaate,
jonka mukaan vedenkorkeuden uhatessa laskea Nurmeksen vedenkorkeusasteikolla alle tason
NN+93,05 m (N2000+93,55 m) tai nousta yli tason NN+94,50 m (N2000+95,00 m) ryhdytään Pielisen
luonnonmukaista juoksuttamista muuttamaan. Poikkeuksellisen vesitilanteen mentyä ohitse Pielisen
vedenkorkeus palautettiin luonnonmukaiseksi virtaamia vastaavasti kasvattamalla tai vähentämällä.
Tavanomaisissa vesitilanteissa Pielisen vedenkorkeus ja juoksutus olisivat siis luonnonmukaisia.

6.1.4 Juoksutuksen muuttamisen periaatteet – kuivuustilanne
Pielisen vedenkorkeus pyritään pitämään virkistyskäyttökaudella (15.5.–31.10.) tason NN+93,05 m
(N2000+93,55 m) yläpuolella. Muutoin Pielisen juoksutus on luonnonmukaisen purkautumiskäyrän
mukainen, mutta vedenkorkeuden uhatessa alittaa tason NN+93,05 m (N2000+93,55 m) ryhdytään
juoksutusta pienentämään niin, ettei alapuolisille vesistönosille Pielisjoelle tai Saimaalle käytännössä
aiheudu haittaa. Joinakin vuosina Saimaan samanaikainen tai ennustettu haitallisen alhainen vedenkorkeus saattaa estää Pielisen juoksutuksen vähentämisen. Jos Saimaan vedenkorkeus uhkaa Saimaan poikkeusjuoksutuksista huolimatta laskea alle Saimaan ja Vuoksen juoksutusäännön sisältämän ns. normaalivedenkorkeusvyöhykkeen, pääperiaatteena on, että tällöin pidättäydytään Pielisen
juoksutusten vähentämisestä etenkin, jos Pielisen vedenkorkeus samaan aikaan ei ole huomattavan
alhainen.
Pielisen luonnonmukaisesta juoksutuksesta poikkeamisen ajankohta riippuu Tulvakeskuksen vesistöennusteista ja Pielisen senhetkisestä vedenkorkeudesta. Kuivuustilanteissa perusperiaatteena mallinnuksissa on ollut, että Pielisen vedenkorkeuden laskiessa alle tason NN+93,35 m (N2000+93,85
m) ennen 15.–20.8. ja lisäksi vedenkorkeuden ollessa selvästi laskusuunnassa, ryhdytään Kaltimon
juoksutusta pienentämään.
Pielisen luonnonmukainen eli purkautumistaulukon mukainen juoksutus tasolla NN+93,35 m
(N2000+93,85 m) on 192 m3/s. Juoksutuksen pienennys on tehty vedenkorkeuksien ja virtaamien
mallinnuksessa niin, että vedenkorkeuden laskiessa alle tason noin NN+93,35 m (N2000+93,85 m)
on juoksutus 140 m3/s. Tämän jälkeen vedenkorkeuden edelleen laskiessa alle tason NN+93,25 m
(N2000+93,75 m), on juoksutus 130 m3/s. Jos vedenkorkeus laskee alle tason NN+93,15 m
(N2000+93,65 m), on juoksutus 120 m3/s. Juoksutusta ei pienennetä, jos poikkeusjuoksutuksen mukainen vedenkorkeus ei laske enää selvästi tasosta NN+93,25–35 m (N2000+93,75–85 m). Toisin
sanoen, jos Pielisen poikkeusjuoksutuksen mukainen (senhetkinen todellinen) vedenkorkeus ei enää
olennaisesti laske tasosta NN+93,25–35 m (N2000+93,75–85 m), virtaama pidetään 140 m3/s:ssä.
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Kuivuustilanteen mentyä ohitse Pielisen vedenkorkeus palautetaan luonnonmukaiseksi virtaamia vastaavasti kasvattamalla. Luonnonmukaiseen vedenkorkeuteen palaaminen aloitetaan myös, vaikka
kuivuustilanne jatkuisi yli lokakuun lopun, koska vesiliikenteen ja virkistyskäytön Pielisellä ajatellaan
olevan hyvin vähäistä lokakuun lopun jälkeen, eikä järven matalista vedenpinnoista oleteta olevan
tuolloin huomattavaa haittaa.

6.1.5 Juoksutuksen muuttamisen periaatteet – tulvatilanne
Tulvatilanteen uhatessa Pielisen juoksutusta lisätään, kun vedenkorkeus uhkaa vesistöennusteen
mukaan ylittää tason NN+94,50 m (N2000+95,00 m). Pieliselle tehdyissä vedenkorkeus- ja virtaamamallinnuksissa poikkeusjuoksutustarpeen laukaiseva vedenkorkeustaso oli käytännössä NN+94,40–
50 m (N2000+94,90–95,00 m), sillä jos vedenkorkeus todellisuudessa on ylittänyt ko. tason, yleensä
myös vesistömalli on ennustanut vedenkorkeuden nousevan jollakin todennäköisyydellä tason
NN+94,50 m (N2000+95,00 m) yläpuolelle.
Tarkastellulla jaksolla 1980–2014 yhtä lukuun ottamatta kaikki tulvan takia mallinnuksessa toteutetut
juoksutukset aiheutuivat lumensulamistulvasta. Juoksutuksen lisääminen on mallinnuksessa aloitettu,
kun vedenkorkeus on saavuttanut kevätkuopan ja lähdössä lumen sulannan ja valunnan kasvun takia
nousuun. Lisäjuoksutus on perustunut olettamukseen, että tuossa vaiheessa on lumen vesiarvon perusteella osattu ennustaa, että vedenkorkeus todennäköisesti nousee tason NN+94,45–55 m
(N2000+94,95–95,05 m) tienoille. Näin ei välttämättä ole todellisuudessa ollut jokaisessa tulvauhan
takia keväällä toteutetussa juoksutuksessa. Juoksutus on yleensä ollut ensin 250 m3/s ja pian 320
m3/s ja tarvittaessa edelleen 400 m3/s. Jos tulva on edelleen jatkanut nousuaan ja vedenkorkeus on
uhannut ylittää tason NN+94,45–55 m, on juoksutus ollut vielä 450 m3/s ja tarvittaessa 500 m3/s.
Mallinnuksissa päätös Pielisen poikkeusjuoksutusten toteuttamisesta huhtikuussa perustui pääasiassa valuma-alueen lumen vesiarvoon (maksimi keskimäärin maalis-huhtikuussa) ja Pielisen vedenkorkeuden tasoon. Lisäksi merkitystä oli lähimmän noin kymmenen vuorokauden sääennusteella
(lämpötila ja sadanta) sekä hieman myös maankosteuden ja pohjavedenpinnan arvoilla. Valtaosin
näiden suureiden perusteella laaditaan vesistöennuste Pielisen vedenkorkeuden kehittymisestä. Hyvin olennainen tekijä on kevään ja alkukesän sadanta Pielisen tulvahuippuun saakka. Sadantaa ei
kuitenkaan pystytä ennustamaan vähänkään luotettavammin kuin noin viikon ajalta ennustehetkestä
eteenpäin. Sen takia juoksutus saatetaan joutua ottamaan käyttöön myöhemminkin keväällä, jos kevään sadannasta näyttää tulevan hyvin suuri, vaikkei lumen vesiarvo olisikaan ollut kovin suuri. Toisaalta vähäsateisen kevään sattuessa saatetaan myös joutua juoksuttamaan ”turhaan” siinä tapauksessa, että vedenkorkeus ei olisikaan noussut luonnontilaisena haitallisen korkealle.

6.1.6 Vedenkorkeuden palauttaminen takaisin luonnonmukaiseksi
Kun poikkeusjuoksutustilanteessa tulva- tai kuivuustilanne Pielisellä alkaa ennusteiden perusteella
mennä ohitse, palautetaan vedenkorkeus vähitellen luonnonmukaiseksi joko virtaamaa lisäämällä
(kuivuustilanne) tai vähentämällä (tulvatilanne). Palauttaminen aloitetaan vähittäin silloin, kun Pielisen
vedenkorkeus kuivuustilanteessa alkaa nousta tason NN+93,35 m (N2000+93,85 m) yläpuolelle tai
vedenkorkeus tulvatilanteessa alkaa laskea tason NN+94,25–30 m (N2000+94,75–80 m) alapuolelle,
elleivät Tulvakeskuksen vesistöennusteet arvioi vedenkorkeuden laskevan tai nousevan lähiaikoina
jälleen haitalliselle tasolle. Voidaan olettaa, että em. tasoilla Pielisen vedenkorkeus ei useimmissa
tapauksissa senhetkisen tiedon ja ennusteiden perusteella laske tai nouse lähiaikoina suuria haittoja
aiheuttavalle tasolle. Kuivuustilanteessa vedenkorkeutta aletaan palauttaa luonnonmukaiseksi marraskuun alusta alkaen, vaikka Pielisen vedenkorkeus olisi alle tason NN+93,35 m (N2000+93,85 m).
Tämä sen takia, että Pielisen vesiliikenne, uitto ja virkistyskäyttö ovat vähäisiä lokakuun lopun jälkeen
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vesiliikennekauden päätyttyä. Edellä esitetyt vedenkorkeudet olisivat suuntaa-antavia, ja vedenkorkeuden palauttaminen perustuisi aina viranomaisen (ELY-keskus) kokonaisharkintaan tilanteesta.
Pielisen vedenkorkeuden palauttaminen olisi mahdollista aloittaa edellä kuvattua aiemmin sellaisessa
tilanteessa, jossa Saimaan vedenkorkeus olisi suuria haittoja aiheuttavalla tasolla samaan aikaan,
kun Pielisen vedenkorkeudesta ei aiheutuisi vastaavan suuruisia haittoja. Toisin sanoen vesistöalueen vesitilanteen kokonaisuus ja kokonaisetu olisi tarpeellisin osin tarkoitus huomioida myös vedenkorkeuden luonnonmukaiseksi palauttamistilanteessa.
Pielisen vedenkorkeuden palauttaminen luonnonmukaiselle tasolleen tapahtuisi kohtuullisessa ajassa
poikkeuksellisen vesitilanteen päättymisestä. Kohtuullisen ajan pituus riippuisi paitsi vedenkorkeuden
poikkeaman suuruudesta, myös vesistöennusteista, joihin vaikuttavat mm. sääolosuhteet ja tulovirtaama, sekä alapuolisen vesistön vesitilanteesta. Vedenkorkeuden palauttamisella ei tulisi aiheuttaa
haittoja alapuoliselle vesistölle, joskaan yleensä Pielisen vedenkorkeuden palauttaminen luonnonmukaiseksi ei hankaloita alapuolisen vesistön vesitilannetta. Kohtuullisena aikana olisi pidettävä joitakin
kuukausia poikkeuksellisen vesitilanteen päättymisestä. Jos Pielisen vedenkorkeuden poikkeama
luonnonmukaisesta olisi esimerkiksi 20 cm, tarvittaisiin tasaisella 50 m3/s:n virtaamasta poikkeamisella noin 1,5 kuukautta luonnonmukaiseen vedenkorkeuteen palaamiseksi. Vesistön kokonaisedun
kannalta ole kuitenkaan tarpeen asettaa luonnonmukaiseen vedenkorkeuteen paluun aikarajaa liian
tiukaksi. Vedenkorkeuden palauttamisen aikarajaa pidentämällä vältetään todennäköisemmin tilanne,
jossa palauttaminen on jo aloitettu, mutta vesitilanteen pahentuessa joudutaan uudelleen käynnistämään poikkeusjuoksutus haittoja lieventävään suuntaan.
Vedenkorkeuden palauttamisvaiheessa lähtökohtana olisi tietynsuuruinen virtaama, jonka määrä laskettaisiin Pielisen vesimäärän poikkeamasta luonnonmukaisesta tilanteesta. Tämä vesimäärä jaettaisiin tasaisesti ajanjaksolle, jonka kuluessa luonnonmukainen vedenkorkeus pitäisi saavuttaa, ja siten
saataisiin tavoitevirtaama kuutiometreinä sekunnissa. ELY-keskus määrittäisi luonnonmukaiseen vedenkorkeuteen pääsemiseksi tarvittavan tavoitepäivämäärän, ja lähtökohtaisesti luvanhaltijalla olisi
lupamääräysten rajoissa mahdollisuus päättää juoksutuksista palauttamisvaiheessa.
Esimerkki:
Tulvatilanteen jälkeen Pielisen vesimäärän vajaus luonnonmukaiseen nähden on 208,4 milj. m3 (todellinen tilanne 23.5.2018, jolloin Pielisen vedenkorkeus oli noin 21 cm luonnonmukaista vedenkorkeutta alempana). Pielisen tulovirtaaman ennustetaan pienenevän nopeasti, ja poikkeuksellisen vesitilanteen arvioidaan olevan 10 vuorokauden kuluttua ohitse, jolloin voidaan aloittaa luonnonmukaiseen
vedenkorkeuteen palaaminen virtaamaa luonnonmukaisesta virtaamasta vähentäen. Asetetaan tavoitteeksi saavuttaa luonnonmukainen vedenkorkeus 60 vuorokauden kuluessa palauttamisen aloittamisesta. Lasketaan keskimääräinen virtaaman vähennys luonnonmukaiseen juoksutukseen nähden:
X m3/s = 208,4*106/(60*24*3600) = 40,2 m3/s
Toisin sanoen vähentämällä Pielisen luonnonmukaisesta virtaamasta 60:n päivän ajan tasaisesti noin
40 m3/s, saadaan tässä esimerkissä Pielisen vedenkorkeus palautettua takaisin luonnonmukaiseksi.
Virtaamamuutokset on tarkoituksenmukaista tehdä vähittäin välttäen suuria muutoksia. Tämän takia
palauttamisjakson alussa virtaamaa ei voida suoraan vähentää tavoitemääräänsä eikä lopussa lisätä
suoraan luonnonmukaiseen virtaamaan, minkä vuoksi vastaavasti palauttamiseen käytettävä ajanjakso pitenee hieman tavoitellusta 60:sta päivästä.
Vesistön joustavan kokonaiskäytön kannalta vedenkorkeuden palauttamisen aikana voisi tulla kyseeseen sallia esimerkiksi ±10 %:n poikkeama tavoitellusta virtaamasta kuitenkin niin, etteivät virtaamamuutokset edelleenkään olisi äkillisiä. Poikkeama olisi mahdollinen ainoastaan silloin, kun ei ylitettäisi
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Kuurnan suunniteltua rakennusvirtaamaa 351 m3/s, joka vastaa Kaltimolla noin virtaamaa 342 m3/s
(vrt. seuraava luku 6.1.7). Poikkeamalla ei sallittaisi ns. lyhytaikaissäätöä (esimerkiksi virtaaman vuorokausi- tai viikkosäätöä), vaan virtaaman tulisi olla vakaata nykyisin voimassa olevan lupamääräysten mukaisesti. Hyvin lievällä ±10 %:n poikkeamalla ei olisi juuri havaittavaa vaikutusta Pielisjoen vedenkorkeuksissa tai vaikutuksia vesistön käyttöön tai luontoympäristöön.
Kuvassa 5 on esitetty Pielisen vedenkorkeuden palauttaminen kesällä 2018. Tuolloin virtaamaa on
23.5. alkaen ensin vähennetty hieman pienemmäksi kuin luonnonmukainen virtaama ja sitten 31.5.
alkaen vähennetty luonnonmukaisesta virtaamasta yhteensä noin 40 m3/s. Vähennys on pidetty voimassa siihen saakka, kunnes vedenkorkeus on saavuttanut luonnonmukaisen tasonsa, eli 25.7.
saakka. Kuvassa on esitetty Pielisen vedenkorkeudet (Nurmes) 5 cm vedenkorkeuskorjaus huomioituna (vrt. luku 1.2) NN-tasossa (N2000-taso saadaan lisäämällä NN-tasoon 50 cm). Lisäksi kuvassa
on esitetty luonnonmukaiset vedenkorkeudet sekä luonnonmukaiset ja havaitut menovirtaamat (Kaltimo). Kuvaan on merkitty myös luonnonmukainen menovirtaama vähennettynä aiemmin mainitussa
esimerkissä olleella virtaamamäärällä 40 m3/s sekä ko. virtaaman ±10 %:n verhokäyrä. Kuvaan on
merkitty virtaama 342 m3/s, jonka ylittyessä ±10 %:n virtaamapoikkeamaa ei olisi mahdollista käyttää.
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Kuva 5. Pielisen havaitut ja luonnonmukaiset vedenkorkeudet (Nurmes) ja menovirtaamat (Kaltimo)
19.4.–25.7.2018 sekä luonnonmukainen menovirtaama vähennettynä 40 m3/s:lla ja sen ±10 %:n verhokäyrä.
Jos Pielisen juoksutussäännön tarkistaminen olisi ollut voimassa keväällä 2018, olisi poikkeusjuoksutus todennäköisesti aloitettu maltillisesti jo aiemmin, suunnilleen maalis-huhtikuussa, jolloin lupahakemusta valmisteltiin, sekä voimakkaammin huhtikuun puolessavälissä, jolloin Pielisen tulovirtaamat alkoivat kasvaa selvästi. Tällöin maksimijuoksutus olisi todennäköisesti jäänyt pienemmäksi kuin luonnonmukainen maksimijuoksutus. Samalla myös järvilohen lisääntymisen kannalta ongelmallisen suuria virtaamia olisi todennäköisesti voitu lieventää (vrt. seuraava luku 6.1.7). Keväällä 2018 maksimijuoksutus oli 500 m3/s, kun luonnonmukainen maksimijuoksutus olisi ollut noin 460 m3/s. Aiempien,
huhti-toukokuun vesistöennusteiden mukainen maksimijuoksutus oli keväällä 2018 noin 500 m3/s.
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6.1.7 Pielisjoen vesitilanteen huomiointi
Pielisen juoksutussäännön tarkistamisessa otetaan huomioon Pielisjoen vesitilanne niin, että Kaltimon
juoksutus pidetään avovesikaudella 120 m3/s:ssä tai sen yli. Ainoastaan erittäin vähävetisissä tilanteissa, kun Pielisen luonnonmukaiseksi palautettu vedenkorkeus laskisi selvästi alle tason NN+92,85
m (N2000+93,35 m), Pielisen juoksutusta olisi mahdollista pienentää alle 120 m3/s:n. Tilanne vastaisi
tuolloin suurin piirtein sitä, että Pielisellä olisi käytössä luonnonmukainen juoksutus. Tällaisia avovesikauden tilanteita ei esiintynyt tarkastelujaksolla vuosina 1962–2014, mutta ilmastonmuutostilanteessa tällaisia jaksoja saattaa esiintyä. Pielisen juoksutus vaikuttaa vedenkorkeuksiin Pielisjoella selvemmin lähinnä Kuurnan alapuolella, jossa vedenkorkeuteen vaikuttavat sekä virtaama että Pyhäselän (Saimaa) vedenkorkeus.
Pielisjoen pienet virtaamat lisääntyvät luonnonmukaisiin virtaamiin nähden avovesiaikaan jonkin verran välillä 120–160 m3/s. Pielisjoen virtaaman pieneneminen luonnonmukaiseen virtaamaan nähden
näkyy erityisesti Pielisen juoksutuksen vähentämisen alkuvaiheessa, kun Pielisjoen virtaama luonnonmukaisena olisi noin 170–190 m3/s ja vähennettynä aluksi 140 m3/s. Poikkeusjuoksutuksen loppuvaiheessa (yleensä syys-lokakuussa) ero olisi tavallisesti pieni. Marraskuun alun jälkeen juoksutus
olisi usein luonnonmukaista suurempi Pielisen vedenkorkeuden palatessa luonnonmukaiseksi.
Saimaan järvilohen lisääntymisen huomiointi
Äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen lisääntymisalueita kunnostetaan kesällä 2019 Kuurnan
voimalaitoksen yhteydessä olevaan Laurinvirran tulvauomaan. Tulvauomaan on tarkoitus juoksuttaa
vettä jatkuvasti noin 35 m3/s ja poikkeustilanteissakin vähintään 17 m3/s. Lisäksi äkkinäisiä ja suuria
virtaamamuutoksia tulee mahdollisuuksien mukaan välttää. (vrt. luku 3.2.2). Koska vesimäärä tulvauomaan on vakio, eivät Pielisjoen juoksutusmuutokset kuivuustilanteessa käytännössä vaikuta lohen lisääntymiseen. Sen sijaan, jos virtaamaa joudutaan tulvatilanteen takia keväällä tulvauomassa
kasvattamaan, tulee järvilohen lisääntymisolosuhteet huomioida huolellisesti.
Juoksutussäännön tarkistamisen mukaisesti Pielisen tulvatilanteen uhatessa Kaltimon juoksutusta
nostetaan haitallisen suurten vedenkorkeuksien ehkäisemiseksi. Ajanjaksolla 1962–2014 tulvat ovat
olleet valtaosin lumensulamistulvia ja ne ovat sattuneet yleensä alkukesällä tai keskikesällä. Vuonna
2017 tehdyissä Pielisen vedenkorkeus- ja virtaamamallinnuksissa tulvatilanteen simuloinnissa ja tulvan rajoittamisessa Pielisen menovirtaamaa alettiin kasvattaa portaittain yleensä huhtikuussa, kun
vedenkorkeus oli lähdössä nousuun. Vedenkorkeuden noustessa ja tulvatilanne-ennusteen pahentuessa menovirtaamaa kasvatettiin mallinnuksessa edelleen. Simulointeja tehtäessä Kuurnan Laurinvirran tulvauoman kunnostamishanke oli vasta suunnitteilla. Myöskään Kuurnan voimalaitoksen tulevaa kokonaisrakennusvirtaamaa ei tiedetty. Tämän takia vielä simuloinneissa ei pystytty huomioimaan
järvilohen lisääntymistä.
Luonnonmukaisenakin Pielisjoen virtaama vaihtelee niin, että Kuurnan kohdalla vuotuinen keskiylivirtaama on noin 370 m3/s, eli selvästi useampana kuin joka toisena vuotena luonnonmukainen virtaama
ylittäisi Kuurnan voimalaitoskoneistojen tulevan rakennusvirtaaman 351 m3/s. Toteutunut Kuurnan
vuotuinen keskiylivirtaama vuosivälillä 1980–2018 on ollut 405 m3/s. Voidaan arvioida, että Pielisen
juoksutussäännön tarkistamisen vuoksi Pielisjoen keskiylivirtaama ei käytännössä muutu luonnonmukaiseen keskiylivirtaamaan verrattuna (vrt. Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksen (liite 8) taulukko
19). Sen sijaan toteutuneeseen keskiylivirtaamaan nähden keskiylivirtaama pienenee selvästi, mikä
johtuu ennen kaikkea 1980-luvulla toteutetuista, virtaamaltaan varsin suurista tulvatilanteen poikkeusjuoksutuksista. Virtaamaa ei todennäköisesti tulevaisuudessa tarvitsisi kasvattaa tulvatilanteen uhatessa niin suureksi kuin nykytilanteessa, koska juoksutussäännön tarkistamisen johdosta se aika, joka
aiemmin on kulunut poikkeamisluvan hakemiseen, olisi tulevaisuudessa käytettävissä juoksutuksen
maltilliseen lisäämiseen ja siten Pielisen luonnonmukaisen vedenkorkeuden laskemiseen ennakolta.
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Järvilohen mätimunista kuoriutuu ns. ruskuaispussipoikasia yleensä huhti-toukokuussa veden lämmetessä riittävästi. Kuoriutumisen jälkeinen aika on kriittistä poikasten selviytymisen kannalta. Kuoriutuneet poikaset ovat herkkiä virtaaman suurille ja äkillisille vaihteluille etenkin sitten, kun poikaset
ovat poistuneet parin…kolmen viikon ikäisinä suojaavasta sorakerroksesta vapaaseen veteen. Saimaan järvilohen lisääntymisen kannalta on erittäin tärkeää, ettei virtaama Kuurnan voimalaitoksen
tulvauomassa vaihtele äkillisesti ja paljon.
Pielisjoen virtaama kasvaa huomattavasti nopeammin ja aikaisemmin tulvatilanteen poikkeusjuoksutustilanteessa kuin silloin, kun virtaama kasvaa normaalisti Pielisen vedenkorkeuden ja purkautumistaulukon mukaisesti. Lumensulamistulvan tapauksessa juoksutuksen kasvattamisvaihe osuu yleensä
huhtikuulle, joskus osittain maalis- tai toukokuulle. Järvilohen lisääntymisen kannalta on tärkeää, että
silloin, kun Kaltimon voimalaitoksen virtaamaa nostetaan yli tason 340–350 m3/s, tulee huolehtia siitä,
että virtaamaa kasvatetaan riittävän hitaasti, pakottavia poikkeustilanteita lukuun ottamatta esimerkiksi enintään 15 m3/s vuorokaudessa. Tällöin Kuurnan voimalaitoksella voidaan noudattaa Itä-Suomen aluehallintoviraston päätösten 19.4.2018 nrot 24/2018/24 ja 24/2018/25 lupamääräyksiä, joiden
mukaan juoksutus on tehtävä mahdollisimman tasaisesti ja välttäen virtaaman nopeita vaihteluja. Pakottava poikkeustilanne olisi esimerkiksi Pielisen vedenpinnan erittäin nopea nousu esimerkiksi rankkasateiden seurauksena. Tällöinkin asiasta tulisi ennen juoksutuspäätöksen tekemistä keskustella
Luonnonvarakeskuksen sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen kanssa.
On myös huolehdittava siitä, ettei virtaamaa tarpeettomasti kasvateta niin suureksi, että siitä voi olla
haittaa järvilohen lisääntymiselle. Kaltimon ja Kuurnan yläpuolisten valuma-alueiden pinta-alojen suhteella (1:1,026) laskettuna Kaltimon juoksutus 342 m3/s tarkoittaisi Kuurnassa suunniteltua kokonaisrakennusvirtaamaa 351 m3/s. Kun virtaama Laurinvirran tulvauomassa alkaa kasvaa yli suunnitellun
35 m3/s:n, järvilohen poikaset eivät heti ala kärsiä haittaa. Virtaaman ja sitä kautta virtausnopeuden
kasvaessa tietyn rajan yli, alkaa herkimpien paikkojen poikaset kärsiä haittoja. Haittaa aiheuttavaa
virtaama-arvoa ei pystytä tarkasti määrittämään, ja sen suuruutta voidaan ennalta arvioida vain suuntaa-antavasti. Tämän takia poikasten selviytymistä tilanteessa, jossa tulvauoman virtaamaa kasvatetaan, olisi syytä seurata riippumatta siitä, onko juoksutus luonnonmukainen vai luonnonmukaisesta
poikkeava.
Lupamääräyksiin olisi tarpeen lisätä maininta, että yli 350 m3/s:n suuruisia juoksutuksia Kaltimolla olisi
poikkeamistilanteessa mahdollisuuksien mukaan vältettävä järvilohen poikasten kuoriutumisen jälkeisen kahden kuukauden ajan, käytännössä yleensä touko-kesäkuun ajan. Virtaama 350 m3/s Kaltimolla merkitsisi valuma-alueiden kokojen suhteen perusteella yleensä noin 360 m3/s:n suuruista virtaamaa Kuurnassa, jolloin Laurinvirran tulvauoman virtaama olisi noin 45 m3/s. Ennalta arvioiden sen
suuruinen virtaama ei missään tilanteessa vielä aiheuta haittaa järvilohen lisääntymiselle. Raja on
kuitenkin syytä asettaa varovaisuusperiaatteen mukaan tarpeeksi pieneksi. Tilanteessa, jossa Laurinvirran tulvauomaan joudutaan juoksuttamaan vettä yli 35 m3/s, tulisi huomioida Luonnonvarakeskuksen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen näkemykset asiassa. Laurinvirran kalataloudellisen kunnostuksen suunnittelussa lähtökohtana on joka tapauksessa ollut olettamus, että
silloin tällöin virtaama Laurinvirtaan saattaa olla uoman normaalivirtaamaan (35 m3/s) nähden erittäin
suuri.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä 19.4.2018 nro 24/2018/24, joka koskee Laurinvirta Oy:n
hakemusta Kuurnan voimalaitoksen alapuolisen tulvauoman kalataloudelliseksi kunnostamiseksi, on
lupamääräysten kohdassa 8. annettu rakennettavien lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden toimivuutta ja merkitystä koskevia tarkkailumääräyksiä:
”8. Lisääntymis- ja poikastuotantoalueen toimivuutta ja merkitystä poikastuotannossa (mm. kutuympäristöjen käyttö, poikastiheydet ja smolttimäärät) on tarkkailtava viiden vuoden ajan kunnostuksen
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valmistumisesta Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla. Kunnostusalueen toimivuus on pyrittävä saamaan mahdollisimman hyväksi muokkaamalla lisääntymis- ja
poikastuotantoalueiden rakennetta ja virtausolosuhteita, mikäli tarkkailun tulokset antavat siihen aihetta.
Esitys kalataloudellisen tarkkailun toteuttamisesta on toimitettava kalatalousviranomaisille viimeistään
31.3.2019 mennessä.”
Alkuvuonna 2019 tehtävässä tarkkailuesityksessä huomioidaan myös niin luonnonmukaisten kuin
juoksutettujenkin ylivirtaamien mahdollisesti aiheuttamien vaikutusten tarkkailu, minkä takia tässä hakemussuunnitelmassa ei esitetä erillistä Kuurnan voimalaitoksen tulvauoman kalataloudelliseen kunnostukseen liittyvää tarkkailuvelvoitetta.

6.1.8 Saimaan ja Vuoksen vesitilanteen huomiointi
Pielisen juoksutuksen muuttuminen aiheuttaa muutoksen myös Saimaan vesitaseessa. Muutos tapahtuu vain niinä vuosina, joina Pielisen poikkeusjuoksutus on käytössä. Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksen (liite 8) yhteydessä laskettiin Pielisen juoksutussäännön tarkistamisen vaikutuksia Saimaan vedenkorkeuksiin. Pielisen juoksutussäännön tarkistamisessa ja juoksuttamisessa on syytä ottaa huomioon vesistöalue ja sen vesitilanne kokonaisuutena. Lähtökohtana padotus- ja juoksutusselvitykseen liittyneissä Pielisen juoksuttamisen mallinnuksissa ja juoksutussäännön tarkistamisen suunnittelun myöhemmissä vaiheissa on ollut se, että Pielisen luonnonmukaisesta poikkeavalla juoksuttamisella ei käytännössä aiheutettaisi alapuolisille vesistönosille haittaa. Pielisjoen vesitilanne on huomioitu juoksutukselle asetettavilla minimi- ja maksimimäärillä, mutta Saimaan ja Vuoksen vesitilanteen
huomioiminen on huomattavasti monimutkaisempaa.
Pielisen juoksuttamisen vaikutuksia voitaisiin arvioida Saimaalla vedenkorkeuden muutoksena senttimetreinä ja Vuoksella virtaaman muutoksena [m3/s]. Pelkästään senttimetrejä tai kuutiometrejä tarkastelemalla kuitenkin saatetaan saada virheellinen käsitys vaikutuksista. Saimaalla onkin olennaista,
millaisessa vesitilanteessa vaikutus vedenkorkeuteen tapahtuu. Pohjois-Karjalan ELY-keskus määritteli yhdessä Saimaan ja Vuoksen juoksutuksista vastaavan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen
kanssa periaatteet, joiden mukaan Saimaan ja Vuoksen vesitilanne huomioitaisiin Pielisen poikkeusjuoksutusten toteuttamisessa.
Pielisen valuma-alue on huomattavasti pienempi kuin Saimaan. Tämän perusteella voitaisiin ajatella,
että huomattavia haittoja aiheuttava tulva-tai kuivuustilanne alkaisi ensin Pielisellä ja vasta sitten Saimaalla. Saimaa on kuitenkin ns. ylivuotinen järviallas, mikä tarkoittaa, että edellisen tai edellisten vuosien vesitilanne näkyy Saimaan senhetkisessä vesitilanteessa. Pielisellä samanlaista ylivuotisuutta ei
voida havaita. Toisin sanoen, jos Pielisellä alkaa hankala tulva- tai kuivuustilanne, voi Saimaalla olla
sillä hetkellä vielä hankalampi vesitilanne. Historiajaksoa tarkasteltaessa useimmiten on kuitenkin ollut
niin, että haittoja aiheuttava vesitilanne on alkanut ensin Pielisellä ja vasta tämän jälkeen Saimaalla.
Joissakin tapauksissa – esimerkiksi syksyllä 2005 – on ollut jopa niin, että Saimaan vedenkorkeus on
ollut reilusti yli keskiarvon, mutta Pielisellä on jo tarvittu poikkeusjuoksutusta kuivuustilanteen takia.
Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksen yhteydessä tehdyissä vedenkorkeus- ja virtaamamallinnuksissa Saimaan vesitilanne otettiin huomioon Pielisen juoksutuksia simuloitaessa. Saimaan vesitilanne
vaikutti Pielisen juoksutuksiin sellaisissa tilanteissa, joissa Saimaan vedenkorkeus uhkasi ylittää tai
alittaa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön sisältämän normaalivedenkorkeusvyöhykkeen eikä
Saimaan haitattomilla juoksutusmuutoksilla olisi pystytty välttämään rajan ylitystä tai alitusta. Tällöin
rajoitettiin tai vältettiin kokonaan sellaisia Pielisen juoksutusmuutoksia, jotka olisivat aiheuttaneet hait-
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taa Saimaalla. Saimaan haitattomina juoksutuksina pidettiin sellaisia juoksutuksia, jotka eivät ylittäneet 800:aa m3/s:iä tai alittaneet 400:aa m3/s:iä. Virtaamien ja vedenkorkeuksien mallinnuksessa ei
yleensä käytetty Saimaan poikkeusjuoksutuksia (toisin sanoen Saimaata juoksutettiin luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukaisesti), vaan kukin vesitilanne arvioitiin niin, että laskettiin Pielisen poikkeusjuoksutuksen vaikutus Saimaan vedenkorkeuksiin ja arvioitiin tuon tilanteen perusteella vaikutusta Vuoksen juoksutusmääriin.
Luvuissa 6.1.4 ja 6.1.5 kuvattujen periaatteiden mukaisesti Pielistä juoksutettaessa luonnonmukaisesta poikkeavia juoksuttamisjaksoja Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksen mallinnuksen perusteella oli 53 vuoden tarkastelujaksolla (vv. 1962–2014) yhteensä 28 kertaa, eli keskimäärin noin joka
toinen vuosi. Tulvan takia Pielistä olisi ollut tarvetta juoksuttaa 12 kertaa ja kuivuuden takia 16 kertaa.
Näistä kuitenkin ainakaan noin neljää Pielisen juoksutusta ei todennäköisesti olisi voitu toteuttaa, sillä
kyseisillä kerroilla Saimaan vedenkorkeus oli joko haitallisen korkea tai alhainen, ja Pielisen juoksutus
olisi pahentanut Saimaan jo ennestään haittoja aiheuttavaa vesitilannetta. Myös muutamilla muilla
kerroilla Pielisen juoksutus olisi haitannut hieman Saimaan vesitilannetta, mutta tätä olisi pystytty ehkäisemään tehokkaasti Saimaan juoksutuksilla, joista ei myöskään olisi aiheutunut vahinkoja. Voidaan
siis arvioida, että Pielistä olisi juoksutettu mallinnuksen perusteella yhteensä enintään noin 24 kertaa
vuosina 1962–2014.
Vuosivälillä 1980–2014 Pielistä olisi ollut tarvetta poikkeusjuoksuttaa arviolta 19 kertaa, joista kahdeksan kertaa tulvan takia ja 11 kertaa kuivuuden takia. Näistä kuitenkin kahdella kerralla vesistöalueen
kokonaisedun arviointi olisi saattanut johtaa siihen, että Pielistä ei olisi juoksutettu Saimaalla samanaikaisesti esiintyvien pahempien haittojen vuoksi. Voidaan siis arvioida, että myös ajanjaksolla 1980–
2014 poikkeusjuoksutuksia olisi toteutettu noin puolena jakson vuosista.
Norpan pesintäolosuhteiden turvaamiseksi on Pielisen luonnonmukaiseen juoksutukseen haettu poikkeamislupaa yhden kerran, tammikuussa 2013. Hakijana oli Saimaan ja Vuoksen juoksutuksista ja
vesiasioiden koordinoinnista huolehtiva Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Tuolloin Pielisen juoksutusta
lisättiin, jotta Saimaan vedenkorkeus norpan pesintäkaudella (tammi-maaliskuussa) ei laskisi haitallisen alas. Vastaavasti Pielisen juoksutusta pienennettiin lisäjuoksutuksen jälkeen, ja vedenkorkeus oli
jälleen luonnonmukainen kesäkuun alussa. Pielisen vedenkorkeus laski talvella 2013 lisäjuoksutusten
takia 23–24 cm enemmän kuin luonnonmukaisesti juoksutettuna.
Pielisen mahdolliset talven 2013 tilanteen kaltaiset norpan pesintäolosuhteita tukevat juoksutukset on
tarkoitus hoitaa edelleenkin muulla tavoin kuin pysyväisluonteisempaan lupaan liitetyillä lupaehdoilla.
Saimaan ja Vuoksen juoksutuksia ja vesiasioita koordinoivalla taholla lienee mahdollisuus hakea Pielisen juoksuttamiselle lupaa vesilain 18 luvun 4 §:n perusteella myös tulevaisuudessa poikkeuksellisen
ja suuria haittoja aiheuttavan vesitilanteen sattuessa. Voidaan olettaa, että sellaiset tilanteet, joissa
norpan pesintäolosuhteet olisivat heikot ja joissa sen takia tarvittaisiin poikkeamista Pielisen luonnonmukaisista juoksutuksista, ovat hyvin harvinaisia. Toistuvuudeksi on arvioitu Saimaan vedenkorkeuksien norpan pesimäaikaisten muutosten perusteella noin 20–30 vuotta.
Tarkempi kuvaus juoksutuksen muuttamisen periaatteista on esitetty Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa laaditussa Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä kohdassa 6.1 Juoksutuksen periaatteet
ja toteuttaminen (liite 8).
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7

Ehdotus juoksutuksen tarkistamiseksi

7.1 Sidosryhmäyhteistyö
Vuosina 2006–2015 tehtyihin Pielisen juoksutus- ja säännöstelymahdollisuuksien selvityksiin sisältyi
laaja yhteistyö asianosaisten, viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Selvityksiä ohjasi neuvotteluryhmä, johon kuuluivat mm. alueen kunnat, voimayhtiöt sekä vesistön käytön ja luontointressin edustus. Selvityksiä koordinoi Pohjois-Karjalan ELY-keskus.
Neuvotteluryhmän työskentelyyn vuosina 2006–2015 osallistui edustajia Juuan ja Kontiolahden kunnista, Joensuun, Lieksan ja Nurmeksen kaupungeista, Pielisen, Pielisjoen ja Ruunaan kalastusalueilta, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiristä, Kolin matkailuyhdistyksestä, Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta, Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksesta, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, Liikennevirastosta, Järvi-Suomen uittoyhdistyksestä, UPM Energia Oy:stä ja Kuurnan Voima Oy:stä sekä tarvittaessa asiantuntijajäseniä mm. Suomen ympäristökeskuksesta ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta (nyk. Luonnonvarakeskus). Neuvotteluryhmää täydennettiin Pielisen padotus-ja juoksutusselvityksen laadinnan yhteydessä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen edustajalla.
Vesilain 19 luvun 7 §:n mukaisen selvityksen aloitusneuvottelu pidettiin 16.6.2015. Neuvottelussa todettiin yksimielisesti, että Pielisellä on aiheutunut vesiympäristön ja sen käytön kannalta huomattavia
haitallisia vaikutuksia nykyisten juoksuttamismääräysten takia. Neuvottelussa todettiin yksimielisesti
myös, että haitallisia vaikutuksia ei voida vähentää neuvotteluin eikä ilman muutosta Pielisen juoksuttamismääräyksiin. Neuvottelussa kuitenkin toivottiin, että Pielisen varsinainen säännöstely pidettäisiin
Pielisen juoksutuksen ykkösvaihtoehtona. (liite 6.2 c) Toinen neuvottelu asiasta pidettiin 3.11.2015.
Tuolloin esiteltiin selvitystyössä tutkitun juoksutusvaihtoehdon virtaama- ja vedenkorkeusmallinnuksen tuloksia. Neuvottelun osapuolista suurin osa kannatti eikä kukaan vastustanut menettelyä muutoksen hakemiseksi Pielisen juoksutussääntöön vesilain 19:7 mukaisesti. Kuitenkaan mikään juoksuttamismuutoksen hakemiseen oikeutettu taho ei ilmoittanut halukkuuttaan ryhtyä siihen, ja aloite muutoksen hakemiseksi jäi ELY-keskukselle. (liite 6.1 b)
Vesilain 18 luvun 3 a §:n mukaiseen padotus- ja juoksutusselvitykseen liittyvä aloitusneuvottelu pidettiin Kaltimon voimalaitoksella 1.6.2016. Neuvottelussa esiteltiin padotus- ja juoksutusselvityksen yleisiä periaatteita ja kulkua sekä alustavaa ehdotusta Pielisen juoksutuksen periaatteiksi. (liite 8 g) Padotus- ja juoksutusselvitykseen liittyvä toinen ja samalla viimeinen neuvottelu pidettiin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa 19.6.2017. Neuvottelussa kerrattiin padotus- ja juoksutusselvitykseen pohjautuvan mahdollisen lupamuutosmenettelyn etenemistapaa sekä esiteltiin padotus- ja juoksutusselvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä. (liite 8 c)
Tarkempi kuvaus juoksutuksen muuttamisen neuvotteluryhmästä ja sen toiminnasta on esitetty Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa laaditussa Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä kohdassa 8 Sidosryhmäyhteistyö (liite 8).

7.2 Juoksutussäännön tarkistamisen tavoitteet
7.2.1 Juoksutussäännön tarkistaminen
Lähtökohta Pielisen juoksutukselle olisi, että normaalisti juoksutus voimalaitoksen koneistojen ja tulvaaukkojen kautta hoidettaisiin niin, että Pielisen menovirtaama ja vedenkorkeus pysyisivät luonnonmukaisina. Pielinen säilyisi siis säännöstelemättömänä järvenä. Pielisen luonnontilaa vastaava juoksutus
voimalaitoksella määriteltäisiin, kuten aikaisemminkin, hydrologisen toimiston (nykyinen Suomen ympäristökeskus) laatimasta Pielisjoen purkautumistaulukosta, taulukon vedenkorkeudet kuitenkin päi-
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vitettyinä N2000-korkeusjärjestelmään. Luonnonmukaisen purkautumistaulukon mukaisesta juoksutuksesta olisi mahdollista poiketa vedenkorkeuden alentamiseksi, jos Pielisen vedenkorkeus uhkaisi
Tulvakeskuksen vesistöennusteiden mukaan ylittää tason NN +94,50 m (N2000+95,00 m). Luonnonmukaisesta juoksutuksesta olisi mahdollista poiketa myös, kun Pielisen vedenkorkeus uhkaisi laivaliikennekaudella (15.5.–31.10.) alittaa tason NN +93,05 m (N2000+93,55 m). Lisäksi, kuten tähänkin
saakka, luonnonmukaisesta juoksutuksesta olisi mahdollisuus poiketa, milloin se on välttämätöntä,
myös hyyteenmuodostumisen ja poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi.
Juoksutusmuutokset toteutettaisiin vähittäin niin, ettei muutoksesta aiheutuisi haittaa alapuolisille vesistönosille. Juoksutuksen enimmäismäärä olisi 500 m3/s, jollei Pielisen luonnonmukaisen vedenkorkeuden ja luonnonmukaisen purkautumistaulukon mukainen virtaama ole tätä suurempi. Juoksutuksen vähimmäismäärä olisi 120 m3/s, jollei Pielisen luonnonmukaisen vedenkorkeuden ja luonnonmukaisen purkautumistaulukon mukainen virtaama olisi tätä pienempi.
Pielisen juoksutusten vaikutusten arvioinnin tekisi Pohjois-Karjalan ELY-keskus yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa

7.2.2 Lupamääräysten tekniset muutokset
Tammikuussa 2018 kävi ilmi, että Pielisen Nurmeksen asteikon vedenkorkeushavainnot ovat olleet
koko historiansa ajan vuodesta 1911 alkaen 5 cm todellista vedenkorkeutta suuremmat. Virhe on johtunut alun perin väärään tasoon merkitystä kiintopisteestä. Pielisen juoksutus on tapahtunut vuosina
1911–50 tehtyjen Nurmeksen vedenkorkeushavaintojen ja Pielisjoen mitattujen virtaamahavaintojen
perusteella, joista on saatu ns. luonnonmukainen purkautumistaulukko (Itä-Suomen vesioikeuden
päätöksessä 28.6.1979 nro 57/Va I/79, liite 4, s. 83–85 mainittu hydrologisen toimiston laatima Pielisjoen ns. luonnonmukainen purkautumistaulukko). Koska sekä purkautumistaulukon pohjana olevat
havainnot että juoksutus ovat tapahtuneet samojen virheellisten Nurmeksen vedenkorkeustietojen perusteella, Pielistä ei tämän takia ole juoksutettu ”väärin”.
Pielisen käytössä olevaan purkautumistaulukkoon haetaan lupamuutoshakemuksen yhteydessä 5 cm
teknistä korjausta siten, että käytössä olleen purkautumistaulukon korkeuslukemista vähennetään 5
cm. Lisäksi käytettävä korkeusjärjestelmä muutetaan nykyisestä NN:stä N2000:ksi, jolloin purkautumistaulukossa käytettäviin korkeuslukemiin edelleen lisätään 50 cm. Siten käytössä olleen purkautumistaulukon korkeuslukemiin lisätään yhteensä 55 cm.

7.3 Rakenteet
Juoksutussäännön tarkistaminen ei edellytä uusien rakenteiden rakentamista tai muutostöitä nykyisiin
rakenteisiin.

7.4 Ehdotus uudeksi juoksutussäännöksi
Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen 31.3.1988 nro 3/Ym/ II/88 Kaltimon voimalaitoksen käyttö- ja
tarkkailumääräyksiä koskevaa B. jaksoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että kohta 1) kuuluu seuraavasti:
”1) Juoksutus voimalaitoksen koneistojen ja tulva-aukkojen kautta on 2–6 momenteissa mainittuja
poikkeuksia lukuun ottamatta hoidettava niin, että Pielisen vedenkorkeus pysyy jäljempänä mainituin
poikkeuksin luonnonmukaisena. Pielisen luonnontilaa vastaava juoksutus voimalaitoksella määrätään
seuraavasta hydrologisen toimiston laatimasta Pielisjoen purkautumistaulukosta Nurmeksen asteikolla nro 1,12 : 14, jonka 0-pisteen korkeus on N2000+92,51 m:
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N2000+m Q [m3/s] N2000+m Q [m3/s] N2000+m Q [m3/s] N2000+m Q [m3/s] N2000+m Q [m3/s]
92,85
80
93,34 123
93,82 187
94,30 286
94,78 398
92,86
81
93,35 124
93,83 189
94,31 289
94,79 400
92,87
82
93,36 125
93,84 191
94,32 292
94,80 403
92,88
82
93,37 126
93,85 192
94,33 294
94,81 405
92,89
83
93,38 127
93,86 194
94,34 296
94,82 408
92,90
84
93,39 128
93,87 196
94,35 298
94,83 410
92,91
85
93,40 129
93,88 198
94,36 300
94,84 413
92,92
86
93,41 130
93,89 200
94,37 303
94,85 415
92,93
86
93,42 131
93,90 202
94,38 305
94,86 418
92,94
87
93,43 132
93,91 204
94,39 308
94,87 420
92,95
88
93,44 133
93,92 206
94,40 310
94,88 422
92,96
89
93,45 134
93,93 208
94,41 312
94,89 424
92,97
90
93,46 136
93,94 210
94,42 314
94,90 427
92,98
90
93,47 138
93,95 212
94,43 316
94,91 430
92,99
91
93,48 139
93,96 214
94,44 318
94,92 432
93,00
92
93,49 140
93,97 216
94,45 321
94,93 435
93,01
93
93,50 141
93,98 217
94,46 323
94,94 438
93,02
94
93,51 143
93,99 219
94,47 325
94,95 441
93,03
94
93,52 144
94,00 221
94,48 328
94,96 443
93,04
95
93,53 145
94,01 222
94,49 330
94,97 446
93,05
96
93,54 146
94,02 225
94,50 333
94,98 448
93,06
97
93,55 148
94,03 227
94,51 335
94,99 451
93,07
98
93,56 149
94,04 229
94,52 338
95,00 453
93,08
98
93,57 150
94,05 231
94,53 340
95,01 456
93,09
99
93,58 152
94,06 233
94,54 342
95,02 458
93,10 100
93,59 154
94,07 236
94,55 344
95,03 461
93,11 101
93,60 155
94,08 239
94,56 346
95,04 464
93,12 102
93,61 156
94,09 241
94,57 348
95,05 466
93,13 103
93,62 157
94,10 243
94,58 350
95,06 469
93,14 104
93,63 158
94,11 245
94,59 353
95,07 472
93,15 104
93,64 159
94,12 248
94,60 355
95,08 474
93,16 105
93,65 161
94,13 250
94,61 358
95,09 477
93,17 106
93,66 163
94,14 252
94,62 360
95,10 480
93,18 107
93,67 164
94,15 254
94,63 362
95,11 482
93,19 108
93,68 165
94,16 256
94,64 364
95,12 485
93,20 109
93,69 167
94,17 258
94,65 366
95,13 487
93,21 110
93,70 168
94,18 260
94,66 368
95,14 490
93,22 111
93,71 169
94,19 262
94,67 370
95,15 492
93,23 112
93,72 171
94,20 264
94,68 373
95,16 495
93,24 113
93,73 173
94,21 267
94,69 375
95,17 498
93,25 114
93,74 174
94,22 269
94,70 378
95,18 501
93,26 115
93,75 176
94,23 271
94,71 380
95,19 504
93,27 116
93,76 178
94,24 273
94,72 383
95,20 507
93,28 117
93,77 179
94,25 275
94,73 385
95,21 510
93,29 118
93,78 180
94,26 278
94,74 388
95,22 513
93,30 119
93,79 182
94,27 280
94,75 390
95,23 516
93,31 120
93,80 184
94,28 282
94,76 393
95,24 519
93,32 121
93,81 186
94,29 284
94,77 395
95,25 522
93,33 122
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Voimalaitoksen hetkellinen juoksutus saa ajalla 1.5.–1.12. poiketa purkautumistaulukon mukaisesta
vuorokauden keskivirtaamasta enintään 10 m3/s lisättynä sulutuksen aiheuttamalla samanaikaisella
virtaamalla sekä muuna aikana enintään 5 m3/s. Purkautumistaulukon mukaisista juoksutuksista saadaan lisäksi poiketa tilapäisesti, milloin se on välttämätöntä sääoloista aiheutuvan hyyteen muodostumisen tai muiden poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi.
Pielisen vedenpinnan nousua yli korkeustason N2000+95,00 m tulee pyrkiä estämään tai pienentämään, ja aikavälillä 15.5.-31.10. Pielisen vedenpinnan laskua alle korkeustason N2000+93,55 m tulee
pyrkiä estämään tai pienentämään, poikkeamalla tilanteen vaatiessa Pielisen luonnonmukaisen purkautumistaulukon mukaisesta juoksutuksesta. Poikkeusjuoksutuksen enimmäismäärä on 500 m3/s ja
vähimmäismäärä 120 m3/s, jollei luonnonmukainen virtaama olisi suurempi kuin 500 m3/s tai pienempi
kuin 120 m3/s. Juoksutuksen muutokset poikkeamistilanteessa on tehtävä välttäen virtaaman äkillisiä
muutoksia. Kun juoksutus on yli 340 m3/s, juoksutuksen muutos saa olla enimmillään 15 m3/s vuorokaudessa pakottavia poikkeustilanteita lukuun ottamatta. Järvilohen poikasten kuoriutumisen jälkeen
kahden kuukauden ajan yli 350 m3/s:n suuruisia juoksutuksia on poikkeamistilanteessa mahdollisuuksien mukaan vältettävä. Mitä edellisessä kappaleessa määrätään hetkellisestä tai tilapäisestä poikkeamisesta luonnonmukaisesta juoksutuksesta, on voimassa soveltuvin osin myös poikkeamisen aikana.
Pielisen juoksutuksia toteutettaessa on huomioitava vesistöalueen vesitilanne kokonaisuutena. Pielisen luonnonmukaisesta poikkeavilla juoksutuksilla ei saa sanottavasti vaikeuttaa tulva- tai kuivuustilannetta Saimaalla tai Vuoksella. Jos Saimaan vedenkorkeuden normaalivyöhykkeen ylittymis- tai alittumisuhka edellyttää Saimaan yli 800 m3/s:n juoksutusta tai alle 400 m3/s:n juoksutusta, pidättäydytään Pielisen poikkeusjuoksutuksesta tai keskeytetään Pielisen poikkeusjuoksutus ja palataan viipymättä luonnonmukaiseen juoksutukseen.
Milloin Saimaan poikkeusjuoksutusten osalta (juoksutus yli 800 m3/s) ollaan Saimaan ja Vuoksen
juoksutussäännön tarkoittamassa tilanteessa, jossa Saimaan tulvan nousemista korkeustason
NN+76,60 m yli tulee pyrkiä estämään tai tehokkaasti pienentämään ja samaan aikaan Pielisellä on
tulvan takia poikkeusjuoksutus, Pielisen juoksutuksia tulee pienentää siten, että Pielisen vedenkorkeus on Pielisen tulvahuipun toteutuessa Pielisen luonnonmukaiseen vedenkorkeuteen verrattuna
enintään 10 cm alempana. Kun Pielisen vedenkorkeuden nousu on tällaisessa tilanteessa pysähtynyt,
tulee Pielisen vedenkorkeus edelleen palauttaa luonnontilaiseen korkeuteensa mahdollisimman nopeasti.
Poikkeavan vesitilanteen mentyä Pielisellä ohitse on Pielisen vedenkorkeus palautettava luonnonmukaiselle tasolleen vastaavasti juoksutusta lisäämällä tai vähentämällä. Palauttamisen tulee tapahtua
kohtuullisessa ajassa huomioiden poikkeamisen suuruus sekä Pielisen ja alapuolisen vesistön vesitilanne. Palauttamisen aikana vuorokauden keskivirtaama saa poiketa enintään 10 prosenttia luonnonmukaisesta virtaamasta lisättynä vedenkorkeuden palauttamiseen käytettävällä lisävirtaamalla, kun
Pielisen vedenkorkeus on luonnonmukaista suurempi, tai vastaavasti vähennettynä vedenkorkeuden
palauttamiseen käytettävällä virtaamamäärällä, kun Pielisen vedenkorkeus on luonnonmukaista vedenkorkeutta pienempi. Vedenkorkeuden palauttamiseen käytettävä virtaamamäärä määritetään
asettamalla Pielisen luonnonmukaisen vedenkorkeuden saavuttamiselle tavoitepäivämäärä ja laskemalla Pielisen vesitaseen perusteella palauttamiseen tarvittava keskimääräinen virtaamamäärä koko
jaksolla ko. päivämäärään saakka.
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen on annettava tarpeelliset ohjeet UPM Energy Oy:lle ja Kuurnan
Voima Oy:lle tämän päätöksen edellyttämistä muutoksista voimalaitosten juoksutukseen sellaisessa
tilanteessa, jossa poiketaan Pielisen luonnonmukaisesta juoksutuksesta tämän lupamääräyksen 3–6
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momenteissa tarkoitettujen syiden takia. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen on ilmoitettava juoksutusten aloittamisesta ja lopettamisesta Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskuksille, Pohjois-Savon ELY-keskukselle (kalatalous), Väylävirastolle, Metsähallitukselle, Järvi-Suomen uittoyhdistykselle
sekä Joensuun, Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien ja Kontiolahden ja Juuan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.”
Kohdassa B2) annetaan määräyksiä mm. vedenkorkeuden havaintolaitteistojen asentamisesta. Kohdan ensimmäisen kappaleen viimeinen virke kuuluu: ”Edelleen luvan saajan tulee kustannuksellaan
varustaa Ahvenisen limnigrafi N:o 14.17a puhelinlukemiseen tarvittavilla laitteilla.”
Luvassa edellytetyt Ahvenisen puhelinlukemiseen tarvittavat laitteet on korvattu nykyaikaisella vedenkorkeuden reaaliaikaisella havaintolaitteistolla, joka lähettää vedenkorkeustiedot suoraan luvanhaltijalle ja Suomen ympäristökeskukseen sekä edelleen vesilain valvojalle ja internetiin. Nykyinen limnigrafirakennus on tarkoitus poistaa käytöstä ja automaattiset havaintolaitteistot tarkoitus siirtää toiseen
paikkaan Ahvenisella. Käyttö- ja tarkkailumääräysten ko. kohdan B2) viimeinen virke ehdotetaan korvattavaksi virkkeellä:
”Edelleen luvan saajan tulee sijoittaa vedenkorkeuden reaaliaikainen ja lähettävä havaintolaitteisto
Ahveniselle Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa sovittavaan paikkaan.”

8

Juoksutussäännön tarkistamisen vaikutukset

8.1 Vaikutukset vedenkorkeuksiin Pielisellä
Juoksutussäännön tarkistamisen vaikutukset Pielisen menovirtaamiin ja vedenkorkeuksiin jäävät kokonaisuutena ottaen melko pieniksi. Suurin vaikutus Pielisen menovirtaamiin ja vedenkorkeuksiin on
kesän ja syksyn vähävetisinä aikoina sekä ennen tulvia ja osin niiden aikaan. Juoksutussäännön tarkistamisen johdosta syksyn alimmat vedenkorkeudet Pielisellä nousevat enimmillään yleensä noin
20–25 cm niinä vuosina, joina poikkeusjuoksutusta tarvitaan. Tulva-aikojen ylimmät vedenkorkeudet
laskevat enimmillään yleensä noin 10–15 cm; mallinnetulla laskentajaksolla 1962–2014 yhtenä tulvavuotena enimmillään noin 35–40 cm.
Juoksutussäännön tarkistamisen vuoksi Pielisen keskivedenkorkeus (MW), alin vedenkorkeus (NW),
keskialivedenkorkeus (MNW) tai kasvukauden keskivedenkorkeus (MW_kasvukausi) eivät mallinnetulla
tarkastelujaksolla vuosivälillä 1980–2014 käytännössä muutu luonnonmukaisiin vedenkorkeuksiin
nähden. Suurin vedenkorkeus (HW) laskee noin 30 cm:llä ja keskiylivedenkorkeus (MHW) noin 3
cm:llä. Juoksutussäännön tarkistamisen vaikutuksia Pielisen vedenkorkeuksiin on esitetty taulukossa
11. Vasemmassa sarakkeessa ovat toteutuneet vedenkorkeudet, seuraavana luonnonmukaiset vedenkorkeudet. Verrattaessa juoksutussäännön tarkistamisen vaikutuksia on käytettävä ns. mallinnettuja luonnonmukaisia vedenkorkeuksia (toinen sarake oikealta), jotka ovat mallinnuksessa käytetyn
mallin laskemia vedenkorkeuksia ilman poikkeusjuoksutuksia. Laskentatekniikasta johtuen nämä vedenkorkeudet eroavat hieman Pielisellä käytetyistä virallisista luonnonmukaisista vedenkorkeuksista,
jotka on tuotettu ympäristöhallinnon Hertta-palautuslaskentaohjelman avulla. Taulukossa on otettu
huomioon 5 cm:n korjaus vedenkorkeuksiin sekä muunnettu vedenkorkeudet N2000-tasoon verrattuna padotus- ja juoksutusselvityksessä käytettyihin lukuihin (vrt. luku 1.2).
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Taulukko 11. Juoksutussäännön tarkistamisen vaikutuksia Pielisen (Nurmes) vedenkorkeuksiin.
Pielinen, Nurmes, vv.
1980–2014
Vedenkorkeus
[N2000+m]
Keskivedenkorkeus
(MW)
Suurin vedenkorkeus

Havaittu

Luonnonmukainen

Mallinnettu luonnonmukainen
(ilman juoksutuksia)

Mallinnettu

94,06

94,07

94,10

94,09

95,04

95,30

95,28

94,99

Keskiylivesi

94,65

94,69

94,69

94,66

Alin vedenkorkeus

92,97

92,94

92,97

92,95

Keskialivesi

93,51

93,54

93,57

93,57

Kasvukauden (16.5.–
Alin virtaama
15.9.) MW
(15.4.2003)

94,28

94,30

94,33

94,31

Avovesikaudella 15.5.–22.11. suurin vedenkorkeus laskee niin ikään noin 30 cm ja keskiylivedenkorkeus noin 4 cm. Avovesikauden alin vedenkorkeus, keskialivedenkorkeus sekä kesä-, heinä- ja elokuun keskivedenkorkeudet pysyvät suunnilleen samansuuruisina luonnonmukaisiin vedenkorkeuksiin
nähden. Syyskuun ja lokakuun keskivedenkorkeudet nousevat noin 2–3 cm luonnonmukaisiin vedenkorkeuksiin nähden (vrt. taulukko 22, liite 8)

8.2 Vedenkorkeus- ja virtaamavaikutukset alapuolisessa vesistössä
8.2.1 Pielisjoki
Pielisen juoksutussäännön tarkistamisella on jonkin verran vaikutusta Pielisjoen vesiolosuhteisiin lähinnä Kuurnan voimalaitoksen alapuolisella osuudella. Juoksutusvaihtoehdon pääperiaatteena kuivuustilanteissa on, että Pielisen vedenkorkeuden laskiessa alle tason NN+93,35 m (N2000+93,85 m)
ennen 15.–20.8. ja lisäksi vedenkorkeuden ollessa selvästi laskusuunnassa, ryhdytään Kaltimon juoksutusta pienentämään, aluksi 140 m3/s:iin. Pielisen luonnonmukainen eli purkautumistaulukon mukainen juoksutus tasolla NN+93,35 m (N2000+93,85 m) on 192 m3/s. Siten juoksutuksen alussa Pielisjoen virtaama olisi noin 50 m3/s vähemmän kuin luonnonmukaisena.
Juoksutusvaihtoehdon mukaisesti juoksutusta pienennettäisiin pykälittäin niin, että Pielisen luonnonmukaisen vedenkorkeuden laskiessa alle NN+93,25 m (N2000+93,75 m), juoksutus lasketaan 130
m3/s:iin ja edelleen 120 m3/s:iin luonnonmukaisen vedenkorkeuden tasolla NN+93,15 m
(N2000+93,65 m). Tällöin luonnonmukaisen virtaaman ja juoksutetun virtaaman välinen ero luonnonmukaisella vedenkorkeudella NN+93,25 m (N2000+93,75 m) on 36–46 m3/s (130–140 m3/s ↔ luonnonmukaisen purkautumistaulukon mukainen 176 m3/s) ja vedenkorkeudella NN+93,15 m
(N2000+93,65 m) 31–41 m3/s (120–130 m3/s ↔ 161 m3/s). Pielisen luonnonmukaisen vedenkorkeuden edelleen laskiessa ero juoksutetun ja luonnonmukaisen virtaaman välillä pienenee hyvin lähelle
nollaa. Esimerkiksi Pielisen vedenkorkeudella NN+92,85 m (N2000+93,35 m) luonnonmukainen juoksutus olisi 124 m3/s.
Juoksutusten vaikutus Pielisjoella näkyisi siis niinä vähävetisinä vuosina, joina Pielisen juoksutusta
vähennettäisiin luonnonmukaisesta. Vaikutus olisi suurimmillaan (noin 50 m3/s) yleensä elo- ja syyskuussa heti juoksutuksen pienentämisen alussa, eron pienentyen lokakuuta kohden. Koska Kaltimon
ja Kuurnan voimalaitosten välisellä osuudella vedenkorkeuksiin voidaan vaikuttaa Kuurnan voimalaitoksen juoksutuksella, virtaamaerojen vaikutus näkyisi lähinnä vain Kuurnan voimalaitoksen alapuolisella osuudella. Myös Pyhäselän vedenkorkeus vaikuttaa merkittävästi vedenkorkeuksiin tällä osuudella.
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Marraskuun alun jälkeen juoksutus olisi usein luonnonmukaista suurempi joulukuulle saakka Pielisen
vedenkorkeuden palatessa luonnonmukaiseksi. Lisääntynyt juoksutus ei kuitenkaan lisäisi olennaisesti Pielisjoen hyytöriskiä, sillä kuivuustilanteen jälkeen ja sen mahdollisesti edelleen jatkuessa virtaamat eivät olisi suuria. Tyypillisesti suurennettu juoksutus olisi marraskuussa noin 50 m3/s enemmän
kuin luonnonmukainen juoksutus eli vesitilanteesta riippuen yleensä noin 150–280 m3/s.
Virtaaman vaihtelu nykyiseen nähden lisääntyisi vähäisessä määrin Pielisjoella, sillä nykytilanteessa
Pielisjoen virtaama riippuu normaalitilanteessa suoraan Pielisen vedenkorkeudesta. Koska Pielinen
on suuri järvi, sen vedenkorkeus ei vaihtele kovin nopeasti, ja siten myöskään virtaamavaihtelut Pielisjoella eivät ole normaalisti nopeita. Virtaamien vaihtelun lievä lisääntyminen Pielisjoella koskisi ainoastaan sellaisia poikkeuksellisempia vesitilanteita, joissa Pielisen juoksutusta tarvitsisi muuttaa
luonnonmukaisesta. Virtaaman vaihtelua tapahtuisi siis ainoastaan silloin, kun virtaamaa Pielisen vedenkorkeuksien takia tulisi muuttaa joko suuremmaksi tai pienemmäksi. Virtaaman muutokset määriteltäisiin niin pieniksi, että vaihteluista ei olisi haittaa Pielisjoella. Nykyiselläänkin poikkeuksellisissa
vesitilanteissa ns. poikkeusjuoksutusten aikana Pielisjoen virtaama on vaihdellut hieman normaalia
enemmän. Virtaamavaihtelun hyvin lievä lisääntyminen nykytilanteeseen nähden aiheutuisi siis hieman lisääntyvistä poikkeusjuoksutuksista. Pielisjoen hyydöntorjunnan aikaan alkutalvesta virtaamaa
saatetaan sekä nykytilanteessa että tulevaisuudessa joinakin vuosina pienentää normaalista, jotta
jokeen saataisiin hyydön muodostumista ehkäisevä jääkansi.
Juoksutussäännön tarkistamisen johdosta Pielisjoen maksimivirtaama ja -vedenkorkeus suurilla tulvilla todennäköisesti laskisivat hieman verrattuna luonnonmukaisiin tai toteutuneisiin arvoihin, koska
Kaltimon juoksutus rajoitettaisiin erittäin suuria tulvia lukuun ottamatta 500 m3/s:iin. Kaltimon luonnonmukaisen purkautumistaulukon mukainen juoksutus olisi 500 m3/s Pielisen vedenkorkeudella
NN+94,68 m (N2000+95,18 m). Jos Pielisen luonnonmukainen vedenkorkeus nousisi yli ko. tason,
olisi Kaltimon juoksutus tällöin yli luonnonmukaisena vastaavasti yli 500 m 3/s. Jos taas Pielisellä olisi
tässä tilanteessa jo juoksuttamalla alennettu tulvaa, ei juoksutusta tarvitsisi suurentaa yli 500 m3/s:n
heti luonnonmukaisen vedenkorkeuden tason NN+94,68 m (N2000+95,18 m) ylittyessä, vaan asiassa
voitaisiin käyttää harkintaa, koska toteutunut vedenkorkeus ko. tilanteessa olisi matalampi.
Pienemmillä tulvilla maksimivirtaama ja -vedenkorkeus saattavat nousta tilanteesta riippuen hieman.
Kaltimon luonnonmukainen juoksutus on 450 m3/s Pielisen vedenkorkeuden ollessa NN+94,49 m
(N2000+94,99 m). Sellaisessa tilanteessa. jossa tulvasta ennustetaan suurta ja Pielisen luonnonmukainen vedenkorkeus on alle ko. tason, voi maksimijuoksutus olla esimerkiksi 20–30 m3/s suurempi
kuin luonnonmukainen juoksutus. Juoksutus olisi kuitenkin tällöin selvästi alle 500 m3/s, jota pidetään
tulvahaittoja aiheuttavana rajana Pielisjoella avovesikaudella.
Suuret virtaamat tai vedenkorkeudet eivät ole aiheuttaneet merkittävämpiä tulvavahinkoja Pielisjoella
tarkastelujakson 1980–2018 aikana. Pielisen juoksutussäännön tarkistamisen vaikutuksia Pielisjoen
virtaamiin ja vedenkorkeuksiin on esitetty tarkemmin padotus- ja juoksutusselvityksen (liite 8) kohdassa 7.2.1 Pielisjoki.
Juoksutussäännön tarkistamisen vuoksi Pielisjoen keskivirtaama (HQ), keskiylivirtaama (MHQ), alin
virtaama (NQ) tai keskialivirtamaa (MNQ) eivät käytännöllisesti katsoen muutu vuosijaksolla 1980–
2014 tarkasteltuna. Sen sijaan suurimman virtaaman (HQ) arvioidaan pienenevän selvästi toteutuneeseen nähden ja hieman luonnonmukaiseen virtaamaan nähden (vrt. taulukko 19, liite 8). Samoin
avovesikaudella (15.5.–22.11.) virtaamat eivät juuri muutu, lukuun ottamatta ylivirtaamaa, joka myös
avovesiaikana pienenee, sekä alivirtaamaa, jonka arvioidaan hieman kasvavan (vrt. taulukko 20, liite
8). Alivirtaaman kasvu luonnonmukaiseen alivirtaamaan nähden johtuu mallinnusjakson yksittäisestä
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tilanteesta eli vuoden 2003 loppusyksyn erittäin alhaisista Pielisen vedenpinnoista, joiden takia luonnonmukainen virtaama oli tuolloin hyvin pieni.

8.2.2 Saimaa ja Vuoksi
Pielisen juoksutussäännön tarkistamisen mukaisten mallinnettujen juoksutusten laskennalliset vaikutukset Saimaan vedenkorkeuteen olisivat vuosijaksolla 1980–2014 olleet tyypillisesti 2–4 cm riippuen
juoksutuksen kestosta ja suuruudesta (kuva 6). Laskennallisesti suurin vaikutus (yli 9 cm) olisi ollut
talvella ja keväällä 1981, jolloin Pielisen mallinnetut juoksutukset olivat suuret ja melko pitkäaikaiset
ennen ennustettua suurta lumensulamistulvaa. Tuolloin Saimaan vedenkorkeus ei ollut haitallisen korkealla tasolla eikä Saimaalla olisi aiheutunut haittaa Pielisen suuristakaan juoksutuksista.
Kuvassa näkyvät selvät piikit silloin, kun Pielisellä on vedenkorkeus- ja virtaamamallinnuksessa ollut
käytössä juoksutuksia. Piikkejä seuraavat ”rekyylit” päinvastaiseen suuntaan johtuvat siitä, että Saimaan juoksutukset tapahtuvat Saimaan vedenkorkeuden perusteella. Kun Pieliseltä tulee enemmän
vettä, Saimaan juoksutusta lisätään viiveellä vedenkorkeuden noustessa. Kun esimerkiksi kuivuustilanteen jälkeen Pielisen juoksutusta lisätään suhteellisen nopeasti, Saimaan vedenkorkeus ja juoksutus säilyvät jonkin aikaa luonnonmukaista tasoaan pienempinä. Saimaan hieman luonnonmukaista
pienempi juoksutus ja ennen kaikkea tulovirtaaman kasvu palauttavat Saimaan vedenkorkeuden ja
juoksutuksen melko nopeasti luonnonmukaiselle tasolleen. Pielisen suuremmalla juoksutuksella kuitenkin edelleen kompensoidaan ”lainattua vettä”, mikä lisää Saimaan kokonaistulovirtaamaa ja aiheuttaa pienen ”rekyylin” Saimaan vedenkorkeudessa. Rekyylit kuitenkin johtunevat pääosin laskentatekniikasta ja olisivat todellisuudessa huomattavasti pienemmät ja loivemmat. Todellisuudessa Pielisen
juoksutusmuutokset eivät myöskään näkyisi Ala-Saimaalla niin nopeasti ja voimakkaasti kuin kuvassa
6 esitetyissä teoreettisen vesitaselaskennan tuloksissa.

Pielisen mallinnetun juoksutuksen vaikutus [cm] Saimaan
vedenpintaan
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0

1.1.1980
1.1.1981
1.1.1982
1.1.1983
1.1.1984
1.1.1985
1.1.1986
1.1.1987
1.1.1988
1.1.1989
1.1.1990
1.1.1991
1.1.1992
1.1.1993
1.1.1994
1.1.1995
1.1.1996
1.1.1997
1.1.1998
1.1.1999
1.1.2000
1.1.2001
1.1.2002
1.1.2003
1.1.2004
1.1.2005
1.1.2006
1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010
1.1.2011
1.1.2012
1.1.2013
1.1.2014

-6,0

Kuva 6. Pielisen mallinnetun juoksutuksen laskennallinen vaikutus Saimaan vedenkorkeuteen vuosivälillä 1980–2014.
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Pielisen juoksutussäännön tarkistamisen mukaisilla Pielisen juoksutuksilla on teoreettisesti tarkastellen Saimaan vedenkorkeuksia ja tulovirtaamia hieman äärevöittävä vaikutus. Normaalissa vesitilanteessa Pielisen juoksuttamisen vaikutukset Saimaan vedenkorkeuteen ja sitä kautta Vuoksen virtaamiin olisivat kuitenkin marginaaliset. Pielisen lisäjuoksutuksen aiheuttaman Saimaan tyypillisen vedenkorkeusmuutoksen (2-4 cm) vaikutus normaalivyöhykkeellä toteutuvaan Saimaan ja Vuoksen
juoksutussäännön purkautumistaulukon mukaiseen Vuoksen virtamaan on maksimissaan noin 10-20
m³/s. Tämän suuruinen virtaamamuutos kuuluu Vuoksen normaaliin virtaamavaihteluun eikä ole havaittavissa veden tai rannan käyttöön tai veden laatuun liittyen.
Normaalista poikkeavien juoksutusten osuus Vuoksella ei hankkeen toteuttamisen johdosta kasva
nykytilanteesta sanottavassa määrin, sillä Pielisen poikkeavat juoksutukset eivät kohdistu täysimääräisinä Saimaalla haittoja aiheuttaviin tulva- ja kuivuustilanteisiin. Näin on sen takia, että Pielisen juoksuttamisen vaikutuksia alapuoliseen vesistöön rajoitettaisiin silloin, kun myös Saimaalla tai Vuoksella
on tulva- tai kuivuustilanne. Pielisen juoksutusten vaikutuksia Vuoksen normaalista poikkeaviin virtaamiin vähentää huomattavasti myös se, että Vuoksen poikkeusjuoksuttamispäätökset tehdään Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön ehtojen mukaisesti tulevaa tilannetta ennustaen ja ennakoiden,
mikä tapahtuu huomattavasti vaihtelevien sääennusteiden perusteella ja ennusteiden epävarmuus
huomioiden. Pielisen lisäjuoksutuksilla ja niiden muutamien senttimetrien suuruisella vaikutuksella on
tässä kokonaisuudessa hyvin pieni vaikutus.
Pielisen juoksutussäännön tarkistamisen ei arvioida käytännöllisesti katsoen vaikuttavan Saimaan vedenkorkeuksiin muissa kuin sellaisissa tilanteissa, joissa Saimaan vedenkorkeus on vesistön käytön
kannalta hyvällä tai tyydyttävällä tasolla, ja tällöin vedenkorkeusmuutoksella ei ole havaittavaa vaikutusta vesistön ja rantojen käyttöön. Tällaisissa tilanteissa Pielisen poikkeusjuoksutuksen keskimääräiseksi vaikutukseksi Saimaan vedenkorkeuteen arvioidaan 2–4 cm, joissakin harvinaisissa poikkeustapauksissa jopa 7–9 cm. Hankkeen ei myöskään arvioida sanottavasti vaikuttavan Vuoksen vedenkorkeuksiin tai virtaamiin.

8.3 Vaikutukset vesistön ekologiaan ja käyttöön
8.3.1 Vaikutusten arviointi mittaritarkastelulla
Pielisen juoksutussäännön tarkistamisen vaikutuksia vesistön käyttöön ja ekologiaan on selvitetty
vuonna 2017 padotus- ja juoksutusselvityksen yhteydessä. Eri juoksutusvaihtoehtojen aiheuttamien
vedenkorkeus- ja virtaamamuutosten vaikutuksia järven ja joen ekologiaan ja käyttöön on arvioitu
suuntaa-antavasti vedenkorkeus- ja virtaamamittareilla. Mittarit oli määritetty Pielisen juoksutusten
kehittämismahdollisuuksia pohtivassa neuvotteluryhmässä pääosin vuonna 2006. Pohjana Pielisen
mittareille olivat Suomen ympäristökeskuksen kehittämät mittarit, joita on käytetty useissa säännöstelyjen kehittämishankkeissa Suomen suurimmilla järvillä.
Pielisen mittaritarkastelussa oli käytössä Pieliselle 11 ja Pielisjoelle seitsemän mittaria. Pielisellä mittarit kuvasivat vaikutuksia seuraaviin seitsemään osa-alueeseen: kasvillisuus, rantavyöhykkeen
eliöstö, kalakannat, linnusto, maisema ja virkistyskäyttö, vesiliikenne ja uitto sekä tulvasuojelu. Pielisjoella osa-alueita oli neljä: virkistyskäyttö, tulvasuojelu, vesiliikenne ja uitto sekä vesivoima. Pielisen
osalta mittareiden valinta perustuu pitkälti aiemmissa säännöstelyjen kehittämishankkeissa käytössä
olleisiin mittareihin.
Mittaritarkastelussa on käytetty aikaisempaa aineistoa hyödyntäen ajanjaksona vuosiväliä 1962–
2006, mikä poikkeaa vedenkorkeuksien ja virtaamien simuloinnissa käytetystä ajanjaksosta (1980–
2014). On huomattava, että havaitut vedenkorkeudet sisältävät vedenkorkeuksia kahdelta hieman erityyppiseltä ajanjaksolta. Vuosivälillä 1962–1979 Pielisellä oli voimassa ns. väliaikainen lupa, jolloin
Pielisen juoksutus poikkesi jonkin verran luonnonmukaisesta juoksutuksesta. Vuosivälillä 1980–2006
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Pielistä on juoksutettu pääsääntöisesti luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukaisesti (pois lukien
ns. poikkeusjuoksutukset). Vuosina 1962–1979 esimerkiksi vedenkorkeuden talvialenema oli keskimäärin hieman suurempi kuin vuosina 1980–2006. Nykyisellään Pielisen juoksutus on siis itse asiassa
lähempänä vuosivälin 1962–2006 luonnonmukaisia kuin havaittuja juoksutuksia.
On myös huomattava, että useat 2000-luvulla sattuneet kuivuustilanteet eivät sisälly mittaritarkastelun
ajanjaksoon. Tarkastelujaksoon sisältymättömiä kuivuustilanteita oli vuosina 2010, 2011, 2013 ja
2014. Mittaritarkastelun tulokset on esitetty taulukossa 12.
Taulukko 12. Pielisen luonnonmukaisten ja toteutuneiden sekä juoksutussäännön tarkistamisen mukaisten vedenkorkeuksien vedenkorkeusmittareiden keskiarvot vuosivälillä 1962–2006.
PIELINEN
KASVILLISUUS
Sarakasvillisuusvyöhykkeen syvyys [m]
Jäätyvän vyöhykkeen osuus tuottavasta vyöhykkeestä [%]
RANTAVYÖHYKKEEN ELIÖSTÖ
Häiriölle alttiin vyöhykkeen osuus tuottavasta vyöhykkeestä
[%]
Jään painama vyöhyke [m]
KALAKANNAT
Vedenkorkeuden alenema talvella [m]
Veden minimisyvyys saraikossa hauen lisääntymisen aikana
[m]
LINNUSTO
Vedenpinnan nousu pesinnän aikana [m]
MAISEMA JA VIRKISTYSKÄYTTÖ
Vedenpinta virkistyskäytön kannalta väh. tyydyttävällä tasolla
(NN+93,50–94,30 m) avovesikaudella [%]
Vedenpinta virkistyskäytön kannalta hyvällä tasolla
(NN+93,70–94,05 m) avovesikaudella [%]
VESILIIKENNE JA UITTO
Vesiliikenteelle haitallisten (W<NN+93,10 m) päivien lukumäärä avovesikaudella (keskimäärin / vuosi)
TULVASUOJELU
Haitallisen tason (NN+94,30 m) ylitysten määrä (päivien lkm
keskimäärin vuodessa, jolloin taso ylitetty)
Haitallisen tason (NN+94,30 m) ylitysten määrä (vuosien lkm,
jolloin taso ylitetty)

Havaittu

Luonnonmukainen

Tarkistettu

0,51
47

0,54
47

0,51
46

54

53

50

1,36

1,30

1,25

0,54
0,20

0,44
0,26

0,46
0,30

0,28

0,24

0,16

59

56

62

28

28

28

13

10

4

47

58

44

16

20

20

Mittaritarkastelun tulosten perusteella Pielisen juoksutussäännön tarkistamisella on vesimaisemaan
ja virkistyskäyttöön, vesiliikenteeseen ja uittoon sekä tulvasuojeluun lievästi myönteinen vaikutus. Mittaritarkastelun perusteella ei saada kattavaa kuvaa vaikutuksista edellä mainittuihin osa-alueisiin, sillä
mittaritarkastelussa on erityisesti maiseman ja virkistyskäytön sekä tulvasuojelun osalta tarkasteltu
vaikutuksia vain kaikkein parhaisiin vedenkorkeuden tasoihin, kun taas Pielisen juoksutussäännön
tarkistamisella pyritään vaikuttamaan ainoastaan äärivedenkorkeuksiin. Pielisen ekologiaan juoksutussäännön tarkistaminen vaikuttaa mittaritarkastelun tulosten perusteella lievästi myönteisesti, joskaan erot varsinkaan luonnonmukaiseen juoksutukseen nähden eivät ole kovin selviä.
Mittaritarkastelun tulokset on esitetty tarkemmin Pielien padotus- ja juoksutusselvityksessä (liite 8)
kohdassa 7.3.2 Mittaritarkastelun tulokset.
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8.3.2 Kalasto ja kalastus
Pielisen eri juoksutusvaihtoehtojen kalastovaikutuksia on selvitetty vuosina 2008 ja 2009. Vuonna
2008 selvitettiin lähinnä ns. varautuvan juoksutusvaihtoehdon vaikutuksia Pielisen ja Pielisjoen kalastoon. Vuonna 2009 tarkastelua täydennettiin juoksutusvaihtoehdon 2 osalta. Lisäksi vuonna 2014 selvitettiin eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksia Pielisen harjukseen. Tässä tarkastelussa oli mukana
myös myöhempi juoksutusvaihtoehto 3.
Juoksutusvaihtoehdon 3 kalastovaikutuksia ei erikseen selvitetty, vaan arviointi perustui aikaisempien
selvitysten tuloksiin. Juoksutusvaihtoehto 3 on vedenkorkeusvaikutuksiltaan selkeästi lievempi kuin
juoksutusvaihtoehto 2. Tämän perusteella voidaan olettaa, että myös kalastovaikutukset ovat selvästi
lievemmät juoksutusvaihtoehdolla 3 kuin juoksutusvaihtoehdolla 2. Pielisen juoksutussäännön tarkistamisen mukainen juoksutusvaihtoehto puolestaan on vaikutuksiltaan edelleen lievempi kuin juoksutusvaihtoehto 3. Hankkeen mukaista juoksutusvaihtoehtoa voidaan kalasto- ja muilta vaikutuksiltaan
verrata ehkä eniten varautuvaan vaihtoehtoon tai juoksutusvaihtoehtoon 3. Varautuvalla vaihtoehdolla
vedenkorkeuden talvialenema on suurempi kuin hankkeen mukaisella vaihtoehdolla. Juoksutusvaihtoehdon 3 vaikutukset avovesikauden vedenkorkeuksiin ja virtaamiin taas ovat hieman suuremmat
kuin hankkeen mukaisella vaihtoehdolla.
Pielinen
Pielisen ja Pielisjoen kalastosta on olemassa melko runsaasti aineistoa, ja selvitykset tehtiin tämän
takia olemassa olevan aineiston perusteella asiantuntija-arviona. Eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutukset Pielisen ja Pielisjoen kalastoon arvioitiin kaiken kaikkiaan vähäisiksi. Luonnonmukaisiin vedenkorkeuksiin verrattuna varautuvalla juoksutusvaihtoehdolla olisi hyvin pieni negatiivinen vaikutus Pielisen
ja Pielisjoen kalastoon, kun taas juoksutusvaihtoehdolla 2 vaikutukset olisivat hieman suuremmat.
Lähinnä vaikutus saattaisi näkyä Pielisen vaellussiian kutuolosuhteiden jonkinasteisena heikkenemisenä. Pielisen juoksutussäännön tarkistamisen mukaisella juoksutusvaihtoehdolla vaikutusten voidaan arvioida olevan samansuuruiset tai hieman pienemmät kuin varautuvalla vaihtoehdolla.
Varautuvan vaihtoehdon vedenkorkeusvaikutukset Pielisen vaellussiikaan arvioitiin lievästi negatiivisiksi luonnonmukaisten vedenkorkeuksien vaikutuksiin nähden. Vaikutusten suuruus arvioitiin korkeintaan muutamaksi prosentiksi. Planktonsiian, taimenen, järvilohen ja harjuksen osalta arvioitiin,
että varautuvan vaihtoehdon ja luonnonmukaisten vedenkorkeuksien välinen 5 cm ero talvialenemassa saattaa vaikuttaa ravintovarojen heikkenemisen kautta vähäisessä määrin myös kalakantoihin.
Pielisen juoksutussäännön tarkistamisen mukaisessa vaihtoehdossa vedenkorkeuden keskimääräinen talvialenema suhteessa luonnonmukaisiin vedenkorkeuksiin jäisi hyvin vähäiseksi. Tämän takia
myös vaikutukset syyskutuisiin kaloihin voidaan arvioida hyvin vähäisiksi.
Pielisen juoksutuksen kehittämisen neuvotteluryhmässä toivottiin, että mahdollisen säännöstelyn vaikutuksia harjukseen arvioitaisiin vielä erillisellä selvityksellä. Säännöstelyn vaikutuksia Pielisen järvikutuiseen harjukseen kartoittava selvitys julkaistiin vuonna 2014 (Sutela & Linjama). Lähinnä vedenkorkeuden mittaritarkasteluun perustuvassa selvityksessä todettiin Pieliselle suunnitellun maltillisen
säännöstelyn (juoksutusvaihtoehto 3) saattavan olla jopa hieman eduksi harjukselle. Säännöstelyn
vaikutukset harjukselle arvioitiin kokonaisuutena hyvin pieniksi. Tämän perusteella myös Pielisen
juoksutussäännön tarkistamisen mukaisen vaihtoehdon vaikutukset Pielisen harjukseen voidaan arvioida hyvin pieniksi.
Kokonaisuutena Pielisen juoksutussäännön tarkistamisella arvioidaan olevan hyvin vähäinen vaikutus
Pielisen kalastoon. Jos vaikutusta verrataan toteutuneisiin vedenkorkeuksiin, vaikutus on lievästi
myönteinen. Jos vaikutuksia verrataan luonnonmukaisiin vedenkorkeuksiin, vaikutus on hyvin pieni,
eikä voida sanoa, onko se kokonaisuutena myönteinen vai kielteinen. Pielisen rapukantaan vaikutus
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arvioidaan alivedenkorkeuksien nousun myötä myönteiseksi, mutta hyvin vähäiseksi. Hankkeen toteuttamisella arvioidaan olevan lievä myönteinen vaikutus kalastukseen Pielisellä, kun vesillä liikkumista hankaloittavat äärivedenkorkeudet harvinaistuvat.
Pielisjoki
Pielisen juoksuttamismuutoksen vaikutuksia Pielisjoen kalastoon on selvitetty ainoastaan varautuvalla
juoksutusvaihtoehdolla (Sutela 2008). Muiden juoksutusvaihtoehtojen kalastovaikutuksia Pielisjoella
ei ole erikseen selvitetty, vaan niiden osalta vaikutusarviointi on perustunut Pielisjoen virtaamien mittaritarkasteluun sekä varautuvan vaihtoehdon vaikutustarkasteluun.
Varautuva juoksutusvaihtoehto pienentää kesä-syyskuun alivirtaamia Pielisjoessa. Suurimmat erot
varautuvan ja luonnonmukaisen vaihtoehdon sekä havaittujen alivirtaamien kesken sijoittuvat elokuulle. Alivirtaamien pieneneminen saattaa merkitä varsinkin koskien kalastolle jonkinasteista heikennystä elinolosuhteisiin. Pielisjoki on vuolas virta, jossa kuitenkin koskipaikkoja on mm. vesistörakentamisen vaikutuksesta suhteellisen vähän. Syviä ja rauhallisesti virtaavia osuuksia on runsaasti, ja
Pielisjoen kalasaaliin koostumus muistuttaakin melko paljon järvien saalista. Alivirtaaman pienenemiselle herkimpiä matalia koskijaksoja on verrattain vähän, ja kaloilla on yleensä mahdollisuus siirtyä
syvemmälle vedenkorkeuden laskiessa. Tämän perusteella arvioidaan, että varautuvalla vaihtoehdolla ei olisi havaittavaa vaikutusta Pielisjoen kalakantoihin ja -saaliisiin verrattuna havaittuihin vedenkorkeuksiin ja virtaamiin. Myös luonnonmukaisen ja varautuvan vaihtoehdon ero arvioidaan kalaston
ja kalasaaliiden kannalta vähäiseksi. (Sutela 2008) Pielisen juoksutussäännön tarkistamisen vaikutukset Pielisjoen kalastoon voidaan virtaamavaikutuksia vertailtaessa arvioida hyvin samankaltaisiksi
kuin varautuvalla vaihtoehdolla, eli hyvin vähäisiksi.
Vaikutus järviloheen
Pielisen juoksutussäännön tarkistamisella ei arvioida olevan vaikutusta Pielisen järviloheen, koska
Pielisen vedenkorkeudet kokonaisuutena muuttuvat melko vähän. Saimaan järviloheen hankkeella on
vaikutusta Pielisjoen virtaamamuutosten johdosta. Hankkeen mukaisessa tilanteessa tulvatilanteen
uhatessa Saimaan järvilohen lisääntyminen otetaan huomioon rajoittamalla poikkeusjuoksutustilanteessa virtaamamuutosten suuruutta silloin, kun virtaama Kuurnan Laurinvirran tulvauomassa ylittää
tavanomaisen virtaaman. Myös virtaaman suuruutta tulvauomaan pyritään rajoittamaan mahdollisuuksien mukaan vesitilannetta ennakoimalla (vrt. luku 6.1.7 Pielisjoen vesitilanteen huomiointi).
Hankkeen vaikutusten järvilohen lisääntymiseen arvioidaan olevan ovat hyvin lievästi myönteiset verrattuna nykytilanteeseen. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että nykytilanteessa tulvatilanteen uhatessa virtaamaa joudutaan kasvattamaan nopeammin ja suuremmaksi kuin juoksutussäännön tarkistamisen mukaisessa tilanteessa. Nykytilanteessa tarve virtaaman nopeampaan kasvattamiseen ja
suurempaan maksimimäärään johtuvat siitä, että vesitilanteen kehittymistä ei poikkeamisluvan hakuprosessin keston takia pystytä ennakoimaan niin tehokkaasti kuin hankkeen mukaisessa tilanteessa.
Kuivuustilanteessa hankkeella ei arvioida olevan käytännön vaikutusta Saimaan järvilohen lisääntymis- tai elinolosuhteisiin. Hankkeen mukaisessa tilanteessa hyvin vähävetisinä vuosina Pielisjoen virtaama yleensä pienenee jonkin verran elo-lokakuussa. Järvilohen vaellus kutualueille kestää keväästä
loppukesään. Teoriassa voidaan ajatella, että järvilohi löytäisi Pielisjoen pienemmän virtaaman vuoksi
paikallisesti Kuurnan voimalaitoksen alapuolella paremmin lisääntymisalueelle Laurinvirran tulvauomaan, koska tällöin tulvauoman vakiona pysyvä virtaama on kokonaisvirtaamaan nähden suhteellisesti suurempi kuin luonnonmukaisena. Toisaalta tällöin Pyhäselällä lohi ainakin teoriassa löytäisi
hieman huonommin Pielisjokeen joen pienemmän kokonaisvirtamaan takia.
Pielisjoen elo-lokakuun vähävetisissä tilanteissa hankkeen myötä jonkin verran pienenevä virtaama
aiheuttaa näissä tilanteissa Kuurnan voimalaitoksen alaveden laskemista. Alaveden laskemisen takia
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putouskorkeus Laurinvirran tulvauomassa suurenee vähäisessä määrin. Tämän ei arvioida vaikuttavan järvilohen lisääntymiseen.

8.3.3 Ekologia, veden laatu ja ekologinen tila
Pielisen juoksutussäännön tarkistamisen vaikutuksia kasvillisuuteen ja rantavyöhykkeen eliöstöön (pl.
kalasto) ei ole arvioitu tarkemmin, koska hankkeen vaikutukset vedenkorkeuksiin kokonaisuutena arvioidaan pieniksi. Vaikutukset voidaan arvioida suuntaa-antavasti ja riittävällä tarkkuudella mittaritarkastelun avulla. Mittaritarkastelun tulosten perusteella sarakasvillisuusvyöhykkeen laskennallinen syvyys pienenisi hieman luonnonmukaiseen tilanteeseen nähden mutta säilyisi ennallaan havaittuihin
vedenkorkeuksiin nähden. Laskennallisen jäätyvän vyöhykkeen suuruuden ei arvioida hankkeen
myötä muuttuvan luonnonmukaisiin tai havaittuihin vedenkorkeuksiin nähden. Vaikutuksia rantavyöhykkeen eliöstöön kuvaavien mittareiden ”häiriölle alttiin vyöhykkeen osuus tuottavasta vyöhykkeestä” ja ”jään painama vyöhyke” perusteella hankkeen vaikutukset rantavyöhykkeen eliöstölle olisivat laskennallisesti hyvin lievästi myönteiset.
Vesilinnustoon hankkeen vaikutukset arvioidaan lievästi myönteisiksi, mikä johtuu kevään ylimpien
vedenkorkeuksien laskemisesta. Lähelle vesirajaa pesivien vesilintujen, kuten kuikan pesinnän onnistumisen kannalta on tärkeää, ettei vedenkorkeus nouse liian nopeasti ja korkealle keväällä ja alkukesällä.
Pielisen juoksutussäännön tarkistaminen ei ennalta arvioiden heikennä Pielisen tai sen alapuolisen
vesistön ekologista tilaa eikä siten vaikeuta Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman ja
siinä esitettyjen tilatavoitteiden toteuttamista.

8.3.4 Vesiliikenne ja uitto
Pielisen ja Pielisjoen vesiliikenne koostuu pääosin kalastus- ja huviveneistä, hinaajista, losseista sekä
päiväristeilyaluksista. Tavaraliikenne on puutavaran kuljetusta nippu-uittona ja proomuilla. Uitolle ja
laivaliikenteelle aiheutuu Pielisellä haittaa väyläsyvyyksien pienentyessä, jos vedenkorkeus laskee
alle tason NN+93,05–10 m (N2000+93,55–60 m). Pielisjoella haitan laivaliikenteelle on arvioitu kasvavan selvästi, kun virtaama on alle 100 m3/s. Juoksutussäännön tarkistamisella on selvä myönteinen
vaikutus vesiliikenteeseen Pielisellä, sillä hankkeen tavoitteena on vesiliikennekauden (15.5.–31.10.)
alle tason NN+93,05–10 m (N2000+93,55–60 m) olevien vedenkorkeuksien ehkäiseminen. Mittaritarkastelun perusteella (luku 8.3.1) avovesikaudella Pielisen tason NN+93,10 m (N2000+93,60 m) alittavien vedenkorkeuksien esiintyvyys pienenee hankkeen vaikutuksesta selvästi. On lisäksi huomattava, että mittaritarkastelussa on mukana koko avovesikausi vesistön jäätymiseen saakka, mutta
hankkeen tavoitteena on rajoittaa vedenkorkeuden laskua lokakuun loppuun eli vesiliikennekauden
loppuun saakka. Tämän takia hankkeen vaikutus vesiliikennekaudella on vielä suurempi kuin mittaritarkastelun tulosten perusteella näyttäisi.
Pielisjoen vesiliikenteeseen Pielisen juoksutussäännön tarkistamisella on kahtalainen vaikutus: toisaalta avovesikaudella virtaamat välillä 140–190 m3/s joissakin tilanteissa pienenevät, toisaalta taas
erittäin pienten virtaamien suuruus todennäköisesti hieman kasvaa ja niiden todennäköisyys pienenee. Myös Pielisjoen eri osuuksilla virtaaman muutokset vaikuttavat eri tavoin: Kaltimon voimalaitoksen yläpuolella vedenkorkeuteen vaikuttavat Pielisen vedenkorkeus ja menovirtaama, voimalaitosten
välisellä jokiosuudella virtaama ja Kuurnan voimalaitoksen ylävedenkorkeus sekä Kuurnan alapuolisella osuudella virtaama ja Pyhäselän (Saimaa) vedenkorkeus. Pielisjoen 2,4 metrin syvyinen sisävesiväylä säilyy hyvin liikennöitävässä kunnossa vielä ainakin virtaamalla 120 m3/s, mikä on juoksutussäännön tarkistamisessa asetettu Pielisjoen vesiliikennekauden minimivirtaamaksi lukuun ottamatta
äärimmäisiä kuivuustilanteita.
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Hankkeen vaikutuksesta ylimmät tulvavedenkorkeudet Pielisellä laskevat. Tulvatilanteessa hankkeen
vaikutukset vesiliikenteeseen Pielisellä ovat selvästi myönteiset mutta kuitenkin pienemmät kuin kuivuustilanteessa. Tulvasta on haittaa vesiliikenteelle ja uitolle mm. laiturien käytön vaikeutumisen ja
navigoinnin hankaloitumisen kautta, muttei kokonaisuutena niin paljon kuin erittäin matalasta vedenkorkeudesta. Myös Pielisjoella tulva vaikeuttaa vesiliikennettä ja uittoa. Hankkeen vaikutukset Pielisjoen vesiliikenteeseen ja uittoon arvioidaan neutraaleiksi. Hankkeen vaikutuksesta suuret virtaamat
keväällä yleensä Pielisjoella aikaistuvat, mikä helpottanee hieman vesiliikennettä vilkkaimmalla vesiliikennekaudella. Vaikka Pielisen juoksutussäännön tarkistamisen vaikutus vedenkorkeuksiin on jokaisella Pielisjoen osuudella erilainen, on hankkeen vaikutus kokonaisuutena ja kaikilla osuuksilla
erikseen neutraali.
Pielisen juoksutussäännön tarkistamisesta koituu ennalta arvioiden selvää hyötyä Pielisen vesiliikenteelle ja uitolle verrattuna luonnonmukaiseen tilanteeseen tai nykytilanteeseen (havaitut vedenkorkeudet). Hankkeen toteuttamisen rahallisia hyötyjä vesiliikenteelle ja uitolle ei ole arvioitu tarkemmin,
mutta hyödyn suuruusluokkaa voidaan verrata maa- ja metsätaloudelle aiheutuvaan hyötyyn (vrt. luku
8.3.6). Hankkeen toteuttamisesta ei kokonaisuutena arvioida olevan haittaa Pielisjoen eikä muidenkaan Pielisen alapuolisten vesistönosien vesiliikenteelle tai uitolle.

8.3.5 Vedenotto
Pielisen ja Pielisjoen vettä käytetään teollisuudessa ja voimalaitoksilla prosessi- ja jäähdytysvetenä
sekä maataloudessa kasteluun. Juoksutussäännön tarkistamisella ei ole vaikutusta teollisuuden vedenhankintaan.
Talousveden otto vaikeutuu erityisesti matalien, rannan läheisyydessä sijaitsevien kaivojen osalta silloin, kun Pielisen vedenpinta laskee pidemmäksi ajaksi tason NN+93,00 m (N2000+93,50 m) tienoille
ja sen alapuolelle. Juoksutussäännön tarkistamisen vuoksi Pielisellä kuivuustilanteiden vedenkorkeuksien lievä nousu saattaa helpottaa rannoilta tapahtuvaa pienimuotoista vedenottoa jonkin verran.
Pielisjoella juoksutussäännön tarkistamisella ei arvioida olevan sanottavaa vaikutusta tapahtuvaan
vedenottoon tulva- tai kuivuustilanteissa.

8.3.6 Maa- ja metsätalous
Suurista vedenkorkeuksista peltoviljelylle aiheutuva vahinko muodostuu lähinnä sadon tuhoutumisesta veden alle jäävällä peltoalueella, vettymisen aiheuttamasta sadon alenemasta, kylvön viivästymisestä sekä tulvan aiheuttamasta muusta haitasta, kuten kulkuyhteyksien katkeamisesta. Metsätalouden kannalta on tärkeää, että kasvukauden ulkopuolella ei esiinny pitkäaikaisia tulvia ja toisaalta,
että vettyminen ei vähennä kasvukauden aikaista tuottoa rantametsissä. Pielisellä tulvahuippu ajoittuu
keskimäärin noin kesäkuun puolenvälin tienoille, joten viljelyolosuhteet määräytyvät tulvan perusteella.
Maa- ja metsätaloudelle on arvioitu aiheutuvan selvää haittaa, kun Pielisen vedenkorkeus on tason
NN+94,25–30 m (N2000+94,75–80 m) yläpuolella. Pielisen keskimääräinen vuotuinen ylivedenkorkeus on noin NN+94,10–15 m (N2000+94,60–65 m). Pielisen juoksutussäännön tarkistamisen yhtenä
tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan rajoittaa vedenpinnan nousua tason NN+94,50–55 m yläpuolelle. Tulvatilanteen uhatessa juoksutusta kasvatettaisiin ennakoivasti jo ennen tulvahuippua niin,
että vedenkorkeuden tason noin NN+94,30 m (N2000+94,80 m) yläpuolella juoksutukset alkaisivat
vaikuttaa Pielisen vedenkorkeuteen hieman alentavasti. Useimpina sellaisina vuosina, joina vedenkorkeus on ajanjaksolla 1962–2014 noussut yli tason NN+94,50 m (N2000+95,00 m), olisi Pielisen
vedenkorkeuksia voitu alentaa toteutuneesta tulvahuipusta yleensä noin 10–15 cm. Pielisen juoksutussäännön tarkistamisella voitaisiin paitsi leikata tulvahuippuja, myös lyhentää sitä aikaa, jolloin vedenkorkeus on yli haittoja aiheuttavan tason NN+94,30 m (N2000+94,80 m).
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Mikkonen (1997) arvioi Pielisen maa- ja metsätaloudelle aiheutuvia vahinkoja eri tulvavedenkorkeuksilla. Mikkosen arvion mukaan vedenkorkeuden noustessa 25 cm esimerkiksi Pielisen vedenkorkeuden tasolta noin NN+94,50 m (N2000+95,00 m) aiheutuu maa- ja metsätaloudelle noin 150 000 euron
vahingot vuoden 2006 hintatasossa (Kärkkäinen 2007). Tämän perusteella voidaan karkealla tasolla
arvioida, että ajanjaksolla 1962–2014 Pielisen juoksutussäännön tarkistamisen mukaisilla vedenkorkeuksilla olisi voitu vähentää maa- ja metsätaloudelle aiheutuvia tulvavahinkoja noin 1–2 miljoonan
euron arvosta luonnonmukaiseen tilanteeseen verrattuna. Nykytilanteeseen verrattuna eli havaittuihin
vedenkorkeuksiin verrattuna tulvasuojeluhyöty maa- ja metsätaloudelle olisi pienempi, arviolta joitakin
satoja tuhansia euroja.
Juoksutussäännön tarkistamisesta koituisi selvää hyötyä Pielisen ranta-alueilla tapahtuvalle maa- ja
metsätalouden harjoittamiselle. Juoksutussäännön tarkistamisella ei ole vaikutusta Pielisen keskivedenkorkeuteen tai kasvukauden keskivedenkorkeuteen. Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan sanottavaa haittaa alapuolisten vesistönosien rannoilla harjoitettavalle maa- ja metsätaloudelle.

8.3.7 Virkistyskäyttö
Pieliselle tehdyn virkistyskäyttöselvityksen (VIRKI-malli) perusteella virkistyskäytön kannalta paras
vedenkorkeustaso (vedenkorkeuden optimitaso on välillä NN+93,70…+94,05 m (N2000+94,20…
94,55 m). Rantojen virkistyskäyttö avovesiaikaan alkaa kärsiä huomattavasti tasolla NN+94,40 m
(N2000+94,90 m) ja sen yläpuolella. Pielisellä on paljon matalia rantoja, joilla alhainen vedenkorkeus
siirtää vesirajan kauas. Virkistyskäyttöselvityksen mukaan Pielisen rantojen virkistyskäyttö avovesikauden aikaan alkaa kärsiä huomattavasti, kun vedenkorkeus on tasolla NN+93,20 m (N2000+93,70
m). Pielisellä oli vuonna 2007 noin 3500 rakennettua rantakiinteistöä, lisäksi yli 1500 rakentamatonta
rantapaikkaa. Tarkemmin Pielisen ja Pielisjoen virkistyskäyttö on esitetty Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa laaditussa Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä kohdassa 2.4.6 Virkistyskäyttö sekä
kohdissa 5.1 Tulvariskit ja 5.2 Kuivuusriskit (liite 8) sekä padotus- ja juoksutusselvityksen liitteessä
(liite 6.7).
Pielisen juoksutussäännön tarkistamisella voidaan korkeista ja matalista vedenkorkeuksista aiheutuvaa virkistyskäyttöhaittaa pienentää selvästi. Hankkeen toteuttamisella voidaan nostaa Pielisen vedenkorkeutta yleensä enimmillään noin 10–20 cm loppukesän ja syksyn erittäin vähävetisissä tilanteissa, joissa Pielisen vedenkorkeus uhkaa alittaa tason NN+93,05 m (N2000+93,55 m). Tällöin rantojen virkistyskäytön ja veneilyn mahdollisuudet helpottuvat selvästi luonnonmukaiseen tilanteeseen
nähden.
Juoksutussäännön tarkistamisen mukaisilla vedenkorkeuksilla Pielisellä olisi aiheutunut mallinnuksen
perusteella ajanjaksolla 1962–2014 arviolta noin 3 miljoonaa euroa vähemmän virkistyskäyttöhaittoja
rakennettujen kiinteistöjen virkistyskäytölle verrattuna luonnonmukaisilla vedenkorkeuksilla tapahtuneisiin virkistyskäyttöhaittoihin. Ottaen huomioon virkistyskäyttöselvityksessä huomioitujen rakennettujen rantakiinteistöjen määrä, joka hyvin todennäköisesti on selvästi pienempi kuin nykyhetken
määrä, on arvio todennäköisemmin minimi kuin maksimiarvio haittojen määrästä. Arvio kuitenkin kuvastaa hankkeen toteuttamisella vältettävien virkistyskäyttöhaittojen suuruusluokkaa verrattuna luonnonmukaiseen tilanteeseen. Nykytilanteeseen eli havaittuihin vedenkorkeuksiin nähden saavutettava
hyöty on jonkin verran pienempi kuin luonnonmukaiseen tilanteeseen verrattaessa.
Pielisjoella yli 500 m3/s:n virtaama aiheuttaa arvioiden mukaan erityisesti joen alaosalla selvää virkistyskäyttöhaittaa, lieviä rakenteellisia vahinkoja sekä eroosiota. Pielisjoen varressa välillä Uimasalmi…
Pyhäselkä sijaitsee yhteensä reilut 400 rantakiinteistöä, joista noin 100 Kaltimon voimalaitoksen yläpuolella, noin 200 Kaltimon ja Kuurnan välissä ja noin 120 joen alaosalla Kuurnan ja Pyhäselän välillä.
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Ranta-asukkaiden haastattelujen mukaan vuoden 2012 korkeista vedenpinnoista oli aiheutunut merkittävää rannan käyttöhaittaa, mutta rakenteille aiheutuneet vahingot olivat jääneet vähäisiksi.
Matalien vedenpintojen vaikutusta Pielisjoen virkistyskäytölle ei ole tarkemmin selvitetty. Pielisjoen
alaosalla arviointia vaikeuttaa lisäksi Pyhäselän vedenkorkeuden vaikutus vedenkorkeuteen. Rantaasukkaiden haastattelujen mukaan Kuurnan alapuolisella jokiosuudella on koettu selvää haitta erityisesti alhaisista vedenkorkeuksista ja vedenkorkeuden suurista vuosittaisista vaihteluista.
Tulvatilanteissa kevään suuret virtaamat aikaistuvat hankkeen myötä hieman, millä saattaa olla lievä
myönteinen vaikutus Pielisjoen virkistyskäytölle. Tulvatilanteessa ja sen edellä virtaamat yleensä kasvaisivat maali-huhtikuussa ja toukokuun alkupuolella, ja vastaavasti haitallisen suuret virtaamat pienenisivät paremmalla virkistyskäyttökaudella toukokuun lopussa ja kesäkuussa. Toisaalta ajanjakso,
jolla on luonnonmukaista suurempi virtaama, olisi pidempi hankkeen mukaisessa tilanteessa.
Kuivuustilanteessa hankkeen vaikutus Pielisjoella näkyisi käytännössä vain Kuurnan voimalaitoksen
alapuolisella jokiosuudella, jolla vedenkorkeuksiin vaikuttavat paitsi Pielisjoen virtaama, myös Pyhäselän vedenkorkeus. Kokonaisuutena Pielisen juoksutussäännön tarkistamisella ei arvioida olevan
sanottavaa vaikutusta Pielisjoen virkistyskäytölle. Luonnonmukaiseen tilanteeseen nähden voidaan
arvioida, että hankkeella on hyvin lievä kielteinen vaikutus. Verrattuna nykytilanteeseen, jossa poikkeusjuoksutuksia joka tapauksessa jouduttaisiin toteuttamaan mutta vähemmän ennakoidusti, hankkeella arvioidaan olevan hyvin lievä myönteinen vaikutus Pielisjoen virkistyskäytölle.
Hankkeen toteuttamisella arvioidaan saavutettavan selvää hyötyä Pielisen virkistyskäytölle. Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan sanottavaa haittaa alapuolisten vesistönosien virkistyskäytölle.

8.4 Vaikutukset tulvariskien hallintaan ja vesienhoitoon
Tulvatilanteessa suurin osa Pielisellä tapahtuvista vahingoista on tuotannollisia vahinkoja. Pielisellä
aiheutuu tulvavahinkoja taajamien ja teollisuuden lisäksi myös haja-asutusalueella. Maa- ja metsätaloudelle on arvioitu aiheutuvan selvää haittaa, kun Pielisen vedenkorkeus on tason NN+94,30 m
(N2000+94,80 m) yläpuolella. Tulvat vaikeuttavat myös vesiliikennettä sekä rantojen käyttöä paikoin
huomattavasti. Pielisen juoksutussäännön tarkistamisen vaikutukset vedenkorkeuksiin tulvatilanteessa on kuvattu tarkemmin esimerkiksi luvussa 8.3.6 Maa- ja metsätalous.
Karkealla tasolla voidaan arvioida, että ajanjaksolla 1962–2014 Pielisen juoksutussäännön tarkistamisen mukaisilla vedenkorkeuksilla olisi voitu vähentää tulvavahinkoja noin 10–15 miljoonan euron
arvosta luonnonmukaiseen tilanteeseen verrattuna. Nykytilanteeseen verrattuna eli havaittuihin vedenkorkeuksiin verrattuna tulvasuojeluhyöty olisi pienempi, arviolta joitakin miljoonia euroja.
Pielisjoen tulvariskeille alttein osuus on joen alaosa Kuurnasta Pyhäselkään, mikä johtuu suurten virtaamien (> 500 m3/s) aiheuttamasta vedenpinnan noususta. Kuurnan alapuolella vedenkorkeuteen
vaikuttaa merkittävästi myös Pyhäselän vedenkorkeus. Hyytötulvariskit ovat kasvaneet talvivirtaamien
kasvun seurauksena niin, että hyytötulvat muodostavat nykyisin jopa suuremman riskin tulvimiselle
kuin avovesikauden suuret virtaamat. Pielisen juoksutussäännön tarkistamisesta ei arvioida aiheutuvan sanottavaa haittaa alapuolisen vesistönosien tulvariskien hallinnalle.
Pielisen juoksutussäännön tarkistaminen ei ennalta arvioiden heikennä Pielisen tai sen alapuolisen
vesistön ekologista tilaa eikä siten vaikeuta Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman ja
siinä esitettyjen tilatavoitteiden toteuttamista.
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8.5 Vaikutukset voimatalouteen
Pielisen juoksutuksia mallinnettaessa ja juoksutuspäätöksiä mallinnuksen yhteydessä tehtäessä Pielisjoen voimalaitosten rakennusvirtaama oletettiin 400 m3/s:ksi, joka on Kaltimon nykyinen rakennusvirtaama. Olettamus on vaikuttanut niin, että kyseisen 400 m3/s:n virtaamien esiintyvyys on luonnonmukaista tilannetta reilusti suurempi. Mallinnuksen jälkeen Kuurnan voimalaitoksen tulevaksi rakennusvirtaamaksi on varmistunut noin 350 m3/s. Vesivoimantuotannon lisääminen ei ole Pielisen juoksuttamismääräyksiin haettavan lupamuutoksen tavoitteena, mutta juoksutusvaihtoehtoa muotoiltaessa on pyritty vesivoimatappioiden välttämiseen silloin, kun siitä ei aiheudu haittaa muulle vesistön
käytölle tai luonnolle. Joka tapauksessa ehdotetun juoksutusvaihtoehdon vaikutukset vesivoimantuotantoon jäisivät vähäisiksi.
Ehdotetun juoksutusmuutoksen vaikutuksia vesivoimantuotannolle on arvioitu Kuurnan ja Kaltimon
voimalaitosten ohijuoksutusten määrällä luonnonmukaisessa tilanteessa ja juoksutusmuutoksen ollessa voimassa. Ohijuoksutusten määrällä voidaan arvioida karkeasti vaikutuksia vesivoimantuotannolle. Myös se, kuinka virtaamaa lisätään tulvan uhatessa tai pienennetään kuivuuden uhatessa samoin kuin se, kuinka palataan luonnonmukaiseen vedenkorkeuteen tulvatilanteen jälkeen juoksutusta
pienentäen tai kuivuustilanteen jälkeen juoksutusta suurentaen, vaikuttaa voimantuotantoon. Vaikutus
tapahtuu lähinnä sähkön hinnan kautta niin, että mitä joustavampi tapa luonnonmukaiseen vedenkorkeuteen palaamiseksi on, sitä paremmin markkinoiden sähköntarpeeseen pystytään reagoimaan.
Pielisen juoksuttamismuutoksen vaikutukset vesivoimantuotantoon laskettiin tehon P [W] kaavaa
apuna käyttäen:
P=η*ρ*g*Q*h
missä
P=Teho [W]
η=hyötysuhde = tässä 0,86
ρ=Veden tiheys = 998 kg/m3
g=Putoamiskiihtyvyys = 9.81 m/s2
Q=Veden virtaama [m3/s]
h=Putouskorkeus [m]
Kuurnan nettoputouskorkeudeksi oletettiin 6,7 m ja Kaltimon nettoputouskorkeudeksi 8,9 m. Putouskorkeuden määrittämisessä käytettiin sellaista tilannetta, jossa virtaama on rakennusvirtaaman suuruinen. Kuurnan rakennusvirtaamaksi oletettiin nykyinen 316 m3/s lisättynä Laurinvirran vuonna 2019
valmistuvan koneiston 35 m3/s:llä eli yhteensä 351 m3/s. Kaltimon voimalaitoksen rakennusvirtaamaksi oletettiin 400 m3/s.
Tehon laskennassa virtaamana käytettiin Kuurnan ja Kaltimon voimalaitoksille erikseen laskettuja,
laskennallisesti keskimäärin jokaisena vuorokautena ajanjaksolla 1962–2014 turpiinien ohi mennyttä
vettä, so. rakennusvirtaaman ylittäneiden virtaamien (vuorokauden keskivirtaama) summa jaettuna
ajanjakson kaikilla vuorokausilla. Kuurnan voimalaitoksella virtaamana käytettiin Kaltimolta juoksutettua virtaamamäärää kerrottuna Kaltimon ja Kuurnan valuma-alueiden suhteella 1,026. Keskimääräinen teho kerrottiin vuoden tuntimäärällä (8760) ja jaettiin 109:lla, jolloin yksiköksi saatiin GWh/a.
Ohijuoksutusenergiat laskettiin historiajaksolla sekä mallinnetuissa ilmastonmuutostilanteissa. Tulokset on esitetty taulukoissa 13 ja 14.
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Taulukko 13. Keskimääräiset laskennalliset ohijuoksutukset [m3/s koko vuoden ajan] sekä ohijuoksutusten laskennalliset vuosienergiat [GWh/a] Kuurnan ja Kaltimon voimalaitoksilla luonnonmukaisilla
juoksutuksilla ja ehdotetun juoksutusmuutoksen mukaisilla juoksutuksilla historiajaksolla 1962–2014
sekä ilmastonmuutostilanteissa.
Kuurna
Kaltimo
3
m /s GWh/a m /s GWh/a
Jakso 1962–2014 juoksutusmuutos
6,0
3,0 1,0
0,7
luonnonmukainen 7,5
3,7 1,6
1,0
Jakso 2010–39
juoksutusmuutos
2,1
1,05 0,32
0,21
luonnonmukainen 2,1
1,05 0,32
0,21
Jakso 2040–69
juoksutusmuutos
5,9
2,9 2,0
1,3
luonnonmukainen 5,8
2,8 1,6
1,1
3

Taulukko 14. Keskimääräiset laskennalliset vuosienergian suhteelliset muutokset [%] (muutos luonnonmukaisista juoksutettuihin virtaamiin) Kuurnan ja Kaltimon voimalaitoksilla historiajaksolla 1962–
2014 sekä ilmastonmuutostilanteissa. Kuurnan keskimääräiseksi vuosienergiaksi on oletettu nykyiset 115 GWh ja Kaltimolla 155 GWh.
Kuurna
Kaltimo
muutos % muutos %
Jakso 1962–2014
+0,6
+0,2
Jakso 2010–39
0
0
Jakso 2040–69
-0,1
-0,2
Energiantuotannon mahdollista siirtymistä eri vuodenaikojen välillä ei huomioitu laskennassa, sillä
energian hinta ei vaihtele vuodenaikojen mukaan siinä määrin kuin ennen. Tämän lisäksi juoksutusmuutosten ollessa varsin pieniä, ei energiantuotannon oleteta juuri siirtyvän vuodenaikojen välillä.
Ehdotetulla juoksutusmuutoksella ei ennalta arvioiden ole havaittavaa vaikutusta Pielisjoen vesivoimantuotantoon. Mallinnuksen tulosten perusteella saadut voimatalousvaikutukset ovat niin pieniä, että
muutokset ovat laskentatarkkuuden rajoissa. Vaikutus vesivoimantuotantoon riippuu paljolti siitä, miten juoksutusta käytännössä toteutettaisiin. Esimerkiksi se, kuinka aikaisin ennustettuun tulvaan reagoidaan, vaikuttaa selvästi ohijuoksutusten määrään. Erityisesti jälkimmäisen, vuosiväliä 2040–69
koskevan ilmastonmuutostilanteen vedenkorkeuksien ja virtaamien mallinnuksessa on mukana muutama sellainen tulvatilanne, joissa Saimaan erittäin korkea vedenkorkeus todennäköisesti rajoittaisi
myös Pielisen menovirtaamien kasvattamista. Tämän takia ohijuoksutukset ja siten myös keskimääräiset vuosienergian vähennykset hankkeen mukaisessa tilanteessa jaksolla 2040–69 olisivat taulukoissa 13 ja 14 esitettyjä hieman pienemmät.

8.6 Muut vaikutukset
8.6.1 Vesivarojen käytön yleinen edistäminen
Pielisen juoksutussäännön tarkistaminen helpottaa merkittävästi poikkeuksellisempiin ja suuria vahinkoja aiheuttaviin vesitilanteisiin varautumista koko vesistöalue huomioiden. Hankkeen toteuttaminen
vähentää viranomaisten työmäärää poistamalla valtaosin tarpeen hakea poikkeamislupaa erikseen
jokaisessa poikkeuksellisessa, suuria vahinkoja aiheuttavassa vesitilanteessa. Hankkeen toteuttaminen myös ehkäisee nykytilanteessa erikseen toteutettavien Pielisen poikkeusjuoksutusten jonkinasteisia haitallisia vaikutuksia Pielisellä ja alapuolisilla vesistönosilla sitä kautta, että saattamalla poikkeusjuoksutusten toteuttamisen periaatteet ennalta huolellisesti harkiten ja arvioiden osaksi pysyväisluonteisia juoksuttamismääräyksiä, voidaan myös juoksuttamisen aiheuttamia mahdollisia lievähköjä
haittoja ehkäistä. Hankkeen toteuttamisen myötä myös nopeampi ja tehokkaampi ennakointi sekä
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haittoja aiheuttaviin vesitilanteisiin varautuminen ehkäisevät osaltaan haittojen syntymistä alapuolisilla
vesistönosilla verrattuna nykytilanteeseen, jossa juoksutukset poikkeuksellisen vesitilanteen uhatessa
täytyy aloittaa nopeasti ja suuremmalla intensiteetillä.

8.6.2 Kaavoitus ja luonnonsuojelun toteuttaminen
Juoksutusmuutoksella ei Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ole vaikutusta olemassa oleviin kaavoihin eikä se vaikeuta kaavojen laatimista. Hankkeesta ei myöskään arvioida aiheutuvan Natura 2000 -alueiden suojeluperusteina olevien luonnonarvojen heikentymistä eikä sen
muutoinkaan arvioida heikentävän luonnonsuojelun toteuttamista.

8.6.3 Sosiaaliset ja elinkeinovaikutukset
Hankkeen toteuttamisella arvioidaan olevan lievä myönteinen vaikutus matkailu- ja kalastuselinkeinolle rantojen käytön ja vesillä liikkumisen helpottuessa tulva- ja kuivuustilanteissa. Myönteisesti matkailuelinkeinoon vaikuttaa myös vesimaiseman parantuminen erityisesti kuivina aikoina.

8.6.4 Seuranta ja velvoitteet
Juoksutusta koskevien lupamääräysten melko vähäinen tarkistaminen ei edellytä erillisen vedenlaadun seurannan järjestämistä. Myöskään uusia vedenkorkeutta tai virtaama koskevia tarkkailuvelvoitteita ei esitetä asetettavaksi.

8.7 Juoksutussäännön toimivuus ilmastonmuutostilanteessa
Pielisen juoksutussäännön tarkistaminen on keskeinen osa ilmastonmuutokseen varautumista alueen
vesivarojen käytön suunnittelussa ja hallinnassa. Ilmastonmuutoksen ennustetaan erityisesti kasvattavan erittäin pitkien kuivien kausien todennäköisyyttä Vuoksen vesistöalueella. Haettavalla muutoksella pystytään reagoimaan nykyistä juoksutuskäytäntöä paremmin kesän ja syksyn kuivuusjaksoihin
pienentämällä Pielisen juoksutusta hyvissä ajoin ennakolta. Tosin tulevaisuudessa erittäin pitkän vähäsateisen jakson tapahtuessa saatetaan myös Pielisen juoksuttamismuutoksia joutua rajoittamaan
koko vesistöalueen haittojen minimoimiseksi. Tällöin Pielisen juoksutusta ei voitaisi rajoittaa niin paljon kuin alun perin olisi tarkoitus, mutta Pielisen vedenkorkeus olisi tässäkin tapauksessa yleensä
korkeammalla kuin luonnonmukaisena.
Juoksutussäännön tarkistamisen arvioidaan toimivan myös ilmastonmuutostilanteessa kohtalaisen
hyvin, sillä juoksuttamismääräyksiin ei sisälly kalenteriin tiukasti sidottuja määrällisiä juoksuttamis- tai
vedenkorkeustavoitteita. Ainoastaan se vedenkorkeus, jonka alittamista tulee mahdollisuuksien mukaan välttää, sisältää kalenteriin sidotun ehdon (ajanjakso 15.5.–31.10.). Siinä tapauksessa, että Pielisen laivaliikennekausi pidentyisi nykyisestä ilmastonmuutoksen seurauksena, sisältävät haetut juoksuttamismääräykset sen verran harkintamahdollisuutta, että ongelmaa ei yleensä synny. Jos laivaliikennekausi pitenisi nykyisestä esimerkiksi marraskuun loppuun saakka, ei Pielisen vedenkorkeutta
tarvitsisi kuivuustilanteen poikkeusjuoksutuksen takia alkaa palauttaa heti marraskuun alussa, vaan
palauttaminen aloitettaisiin vasta joulukuun alussa. Tällöin, vaikka marraskuussa juoksutettaisiinkin
luonnonmukaista virtaamamäärää, se ei ehtisi vaikuttaa vedenkorkeuteen selvästi vielä yhden kuukauden aikana.
Tarkastelujaksolla 1962–2014 ennen 2000-lukua kaikki mallinnuksen perusteella havaitut ja todellisuudessa tarkastelujaksolla tapahtuneet tulvatilanteet ovat olleet ns. lumensulamistulvia. 2000-luvulla
on sattunut myös suuresta kesäsadannasta aiheutunut tulva sekä pienempiä hyytötulvatilanteita, joiden vaikutus on kohdistunut ennen kaikkea Pielisjoelle. Voidaankin arvioida, että tulevaisuudessa
Pielisen ja Pielisjoen tulva voi aivan hyvin sattua minä vuodenaikana hyvänsä. Pelkästään historiajak-
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son vedenkorkeuksia ja virtaamia tarkasteltaessa saatetaan saada virheellinen mielikuva juoksutussäännön tarkistamisen vaikutuksista tulevaisuudessa. Tarkastelujaksolla 1962–2014 kuivuustilanteet
ovat sattuneet pääosin vuoden 2000 jälkeen. Tästä sekä ilmastonmuutoksen vaikutusarvioista (luku
5.3) voidaan päätellä, että nykytilanteeseen verrattuna tulevaisuudessa Pielisen poikkeusjuoksutuksen tarpeen aiheuttanevat paljon useammin kuivuustilanteet kuin tulvatilanteet.

9

Oikeudelliset edellytykset

9.1 Kustannus-hyötyvertailu
Pielisen juoksutussäännön tarkistamisesta aiheutuu hyötyjä Pielisellä erityisesti tulvariskien hallinnalle (mukaan lukien maa- ja metsätalous), rantojen virkistyskäytölle, vesiliikenteelle, uitolle ja veneilylle. Hankkeesta koituvan tarkemman rahallisen hyödyn arvioiminen on melko hankalaa, mutta karkeasti voidaan arvioida, että hankkeen toteuttamisella olisi saavutettu vuosijaksolla 1962–2014 noin
20 miljoonan euron hyödyt verrattuna luonnonmukaiseen tilanteeseen, ja verrattuna nykytilanteeseen
arviolta reilun viiden miljoonan euron hyödyt. Lisäksi hankkeesta arvioidaan koituvan välillisiä hyötyjä
mm. matkailu- ja kalastuselinkeinolle. Hankkeen myös arvioidaan helpottavan sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä helpottavan Vuoksen vesistöalueen kokonaisvaltaista vesitalouden hallintaa.
Juoksutussäännön tarkistamisesta aiheutuvat haitat arvioidaan hyvin vähäisiksi eikä niitä ole rahallisesti arvioitu. Tarkistamisesta ei arvioida aiheutuvan korvattavia haittoja. Juoksutussäännön tarkistamisesta ei arvioida aiheutuvan suoria kustannuksia, ja tarkistamisesta aiheutuvat ei-rahassa arvioidut
vaikutukset arvioidaan pääasiassa myönteisiksi. Taulukossa 15 on esitetty tiivistetysti hankkeen taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset.
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Taulukko 15. Pielisen juoksutussäännön tarkistamisen arvioidut taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset.
Vaikutukset

Myönteinen vaikutus

Veden laatu
- alivedenkorkeuksien nousu saattaa vaikuttaa myön- vaikutukset myönteisiä teisesti veden laatuun mm. pohjan happitilanteen pamutta melko lieviä
ranemisena
- tulvavedenkorkeuksien aleneminen vähentää ravinnehuuhtoumaa
Kalasto
- hauen kutuolosuhteet paranevat laskennallisesti
- vaikutukset kokonaisuuhieman
tena myönteiset mutta hyvin - vedenkorkeuden talvialenema pienenee hieman
vähäiset
verrattuna toteutuneisiin vedenkorkeuksiin ja pysyy
samana verrattuna luonnonmukaisiin vedenkorkeuksiin
Kalastus
- alimpien vedenkorkeuksien nosto parantaa kalas- vaikutukset myönteiset, tusmahdollisuuksia matalilla vesialueilla sekä helpotmutta melko lievät
taa kalastukseen käytettävien veneiden vesillelaskua
ja rantautumista
- tulvavedenkorkeuksien aleneminen parantaa navigoitavuutta
Ranta- ja vesikasvillisuus - ruovikoituminen ja umpeenkasvu hidastuvat alim- vaikutukset hieman enem- pien vedenkorkeuksien nousun seurauksena
män myönteisiä kuin kielteisiä, mutta merkitykseltään
vähäisiä
Pohjaeläimet
- laskennallinen häiriölle altis vyöhyke pienenee alim- vaikutukset myönteisiä, pien vedenkorkeuksien noston seurauksena
mutta merkitykseltään vähäisiä
Vesilintujen pesintä
- vedenpinnan nousu tulvakeväinä pienenee hieman,
- vaikutukset myönteisiä ja millä on pieni laskennallinen myönteinen vaikutus veosin kielteisiä, mutta merki- silintujen pesintään vähentyneinä munien tuhoutumitykseltään vähäisiä
sena
- umpeenkasvun lievä väheneminen saattaa vaikuttaa myönteisesti vesilintujen pesintään
Vesiliikenne ja uitto
- alle NN+93,10 m vedenkorkeudet vesiliikennekau- vaikutukset myönteisiä
della (15.5.–31.10.) vähenevät merkittävästi
Maa ja metsätalous
- vaikutukset myönteisiä
Virkistyskäyttö
- vaikutukset myönteisiä

Kielteinen vaikutus

- sarakasvillisuusvyöhykkeen laskennallinen syvyys pienenee 3 cm
luonnonmukaiseen
tilanteeseen
nähden

- vedenkorkeuden vaihtelun pieneneminen saattaa vähentää hieman
kahlaajille sopivien ruokailupaikkojen määrää

- rantametsien ja -peltojen tulva- ja vettymisvahingot
pienenevät tulvavedenkorkeuksien alenemisen takia
- rantakiinteistöjen käyttö helpottuu alimpien vedenkorkeuksien noustessa
- etenkin loivien venerantojen ja rantautumispaikkojen sekä uimarantojen käyttö helpottuu alimpien vedenkorkeuksien noustessa
- alimpien vedenkorkeuksien nosto vähentää virkistyskäyttöä haittaavaa ruovikoitumista
- alimpien vedenkorkeuksien nosto parantaa veneilyja kalastusmahdollisuuksia matalilla vesialueilla
Voimatalous
- nykytilannetta parempi ennakointi saattaa pienentää - joissakin nopeasti kehittyvissä tul- ei sanottavia vaikutuksia
ohijuoksutuksia
vatilanteissa tilanteissa ohijuoksutukset saattavat kasvaa hieman
Rakennukset ja rakenteet - ylimpien tulvavedenkorkeuksien aleneminen vähen- tulvariskien hallinta para- tää tulvavahinkoja
nee
Vedenhankinta
- alivedenkorkeuden nousu helpottaa rannoilta tapah- vaikutukset myönteisiä, tuvaa pienimuotoista vedenottoa.
mutta merkitykseltään vähäisiä
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9.2 Oikeudelliset edellytykset
Vesilain 3 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan lupaviranomainen voi hakemuksesta tarkistaa
lupamääräyksiä ja antaa uusia määräyksiä, jos tulvasta tai kuivuudesta voi aiheutua yleistä vaaraa
ihmisen hengelle, turvallisuudelle tai terveydelle, suurta vahinkoa yleiselle edulle tai suurta ja laajaalaista vahinkoa yksityiselle edulle, eikä näitä vaikutuksia muutoin voida riittävästi vähentää.
Pielisen juoksuttamismääräysten muuttamisen tarkoituksena on vähentää tulva- ja kuivuusriskejä
sekä niistä aiheutuvia haittoja ja vahinkoja. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Pielisellä tulvasta
tai kuivuudesta voi aiheutua suurta vahinkoa yleiselle edulle sekä suurta ja laaja-alaista vahinkoa
yksityiselle edulle. Yleiselle edulle aiheutuvan haitan suuruus on ollut perusteena myös vesilain ns.
vaarantorjuntapykälän (nykyisen vesilain 18 luvun 4 §) perusteella annetuissa lukuisissa poikkeamispäätöksissä. Suurta haittaa voi aiheutua mm. tulvariskien hallinnalle, vesikulkuyhteyksien turvaamiselle, virkistyskäytölle yleisesti sekä sään ja vesiolojen ääri-ilmiöihin ja ilmastonmuutokseen varautumiselle. Suurta ja laaja-alaista vahinkoa voi yksityiselle edulle aiheutua mm. vesiliikenteelle, kalastukselle, virkistyskäytölle aiheutuvan haitan perusteella. Pieliselle tehdyn padotus- ja juoksutusselvityksen johtopäätösten perusteella (liite 8) tulva- tai kuivuushaittoja ei ole mahdollista vähentää muutoin
kuin Kaltimon voimalaitoksen lupamääräyksiä (Pielisen juoksuttamismääräyksiä) muuttamalla. Pielisen juoksuttamismääräysten muuttaminen on ELY-keskuksen näkemyksen mukaan haitattomin ja yksinkertaisin tapa tulva- ja kuivuusriskien vähentämiseksi.
Lupamääräysten tarkistaminen tai uusien määräysten antaminen vesilain 3 luvun 21 §:n 1 momentin
2–4 kohdan nojalla ei saa sanottavasti vähentää hankkeesta saatavaa hyötyä. Hankkeen vaikutuksia
voimatalouteen on käsitelty kohdassa 8.5. Vaikutukset voimatalouteen, ja hyödyn menetyksen arviointia yleisesti on tarkasteltu kohdassa 9.1 Kustannus-hyötyvertailu. Voimassa oleva lupa perustuu
Pielisjoen purkautumiskäyrän mukaiseen luonnolliseen juoksutukseen, ja ajoittainen poikkeaminen
tästä ei ELY-keskuksen näkemyksen mukaan aiheuta sanottavaa vesitaloushyödyn vähenemistä luvanhaltijalle.
Edellä esitetyn perusteella Pielisen juoksutussäännön tarkistamisesta saatavat hyödyt ovat huomattavat verrattuna mahdollisiin minimaalisiin haittoihin. Juoksutussäännön tarkistamisen tavoitteena on
vesiliikenteen olosuhteiden parantaminen sekä vesistön ja sen rantojen virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen, joten sillä on katsottava olevan hyötyisä tarkoitus. Säännöstelyn tarkistamisen ei
arvioida sanottavasti loukkaavan yleistä tai yksityistä etua. Vesilain 3 luvun 4 §:n mukaiset edellytykset
luvan myöntämiseen Pielisen juoksutussäännön tarkistamiseksi ovat olemassa.
Luvanhaltija UPM Energy Oy ja sekä Kuurnan Voima Oy ovat 4. ja 5. päiville lokakuuta 2017 päivätyissä samansanaisissa kannanotoissaan esittäneet, että Pielisen juoksuttamismääräysten muuttamiselle vesilain 3 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella ei olisi oikeudellisia edellytyksiä. ELYkeskuksen näkemyksen mukaan oikeudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiselle ovat olemassa.
Oikeudelliset edellytykset ja niiden perustelut on esitetty tässä hakemussuunnitelmassa sekä perustelut lisäksi liitteinä olevissa konsolidoidussa jatkoselvityksessä (liite 7) ja Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä (liite 8).

9.3 Hankkeen vesioikeudellinen käsittely
Pohjois-Karjalan ELY-keskus on valtion valvontaviranomaisena laatinut vesilain 18 luvun 3 a §:n tarkoittaman padotus- ja juoksutusselvityksen Pieliselle ja Pielisjoelle ja esittää tarkistusta Kaltimon voimalaitoksen juoksuttamista koskeviin määräyksiin vesilain 3 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla.
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9.4 Asianosaisten yhteystiedot
Alueen osakaskuntien sekä juoksutussäännön tarkistamisen kannalta keskeisten muiden sidosryhmien ja yhteystiedot ovat liitteessä 17.

10

Yhteenveto

Pielinen
Pielinen sijaitsee Pohjois-Karjalan pohjoisosissa Joensuun, Juuan, Lieksan ja Nurmeksen kunnissa
ja kuuluu Vuoksen vesistöön. Pielisen vedet virtaavat Pielisjoen ja sen kahden voimalaitoksen, Kaltimon ja Kuurnan kautta Pyhäselkään ja siitä edelleen Oriveden ja Ala-Saimaan kautta Vuokseen. Pielisjoen valuma-alueen suuruus purkautumispisteessä Joensuussa on 21 628 km2 ja järvisyys 13,0 %.
Kaltimon voimalaitoksen yläpuolella valuma-alueen suuruus on 20 816 km2 ja järvisyys 13,3 %.
Hankkeen taustaa
Nykytilanteessa Pielisen vedenpintoihin voidaan vaikuttaa vain poikkeuksellisissa vesitilanteissa. Vedenkorkeuksiin ja virtaamiin voidaan vaikuttaa Pielisjoen yläosassa sijaitsevalla, vuonna 1958 rakennetulla Kaltimon voimalaitoksella. Pielisen nykyinen juoksutus perustuu Itä-Suomen vesioikeuden
28.6.1979 antamaan lupapäätökseen nro 57/Va/79, joka koskee Kaltimon voimalaitoksen rakentamista. Sen mukaan Pielisen juoksutus on hoidettava lupapäätöksessä määritetyn luonnonmukaisen
purkautumistaulukon mukaisesti. Lupapäätökseen sisältyviä vuorokausi- ja viikkosäännöstelymääräyksiä tarkistettiin Itä-Suomen vesioikeuden 31.3.1988 antamalla muutospäätöksellä 3/Ym II/88. Luvan haltija on UPM Energy Oy.
Pielisen vesiliikenteelle, uitolle, tulvasuojelulle ja virkistyskäytölle on ajoittain aiheutunut suurta haittaa
järven vaihtelevista vedenkorkeuksista. Tämän takia Pielisen juoksutukselle on haettu vuodesta 1980
lähtien yhteensä 12 kertaa poikkeamislupaa vesilain 18 luvun 4 §:n ns. vaarantorjuntapykälän nojalla.
Itä-Suomen aluehallintoviraston 23.7.2013 antamassa poikkeamislupapäätöksessä Pohjois-Karjalan
ELY-keskus velvoitettiin selvittämään mahdollisuudet vaikuttaa Pielisen haitallisen mataliin vedenkorkeuksiin muutoin kuin em. vaarantorjuntapykälän perusteella. Pykälä on tarkoitettu poikkeuksellisiin
ja yllättäviin tilanteisiin, kun taas Pielisellä poikkeamislupia oli haettu melko usein. Selvitys valmistui
joulukuussa 2015, ja sen jälkeen laadittu Pielisen padotus- ja juoksutusselvitys vuonna 2017. Padotus- ja juoksutusselvityksessä myös hyödynnettiin vuosina 2006–2015 tehtyjä monipuolisia, Pielisen
juoksutusvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia selvittäneitä tutkimuksia.
Vesistön käytölle aiheutuva haitta
Tulvavahinkoarvioiden mukaan suurin osa Pielisen tulvavahingoista aiheutuu tuotannollisista vahingoista, joista valtaosa Lieksan Kevätniemen sahalla ja Joensuun Uimaharjun sahalla. Pielisellä tulvavahinkoja aiheutuu taajamien ja teollisuuden lisäksi myös haja-asutusalueella. Maa- ja metsätaloudelle on arvioitu aiheutuvan selvää haittaa, kun Pielisen vedenkorkeus on tason NN+94,25 m
(N2000+94,75 m) yläpuolella. Tulvat vaikeuttavat myös vesiliikennettä sekä rantojen käyttöä paikoin
huomattavasti.
Pielisen alapuolella Pielisjoella tulvariskeille alttein osuus on joen alaosa Kuurnasta Pyhäselkään. Erityisesti tällä jokiosuudella suuret virtaamat aiheuttavat vedenpinnan nousua. Kuurnan alapuolella vedenkorkeuteen vaikuttaa merkittävästi myös Pyhäselän vedenkorkeus. Kaltimon yläpuolella vedenkorkeuteen vaikuttaa erityisesti Pielisen vedenkorkeus. Arvioiden mukaan Pielisjoen yli 500 m3/s:n
virtaama aiheuttaa erityisesti joen alaosalla merkittävää virkistyskäyttöhaittaa, lieviä rakenteellisia vahinkoja ja eroosiota. Pyhäselän vedenpinnan ollessa korkealla vahinkoja saattaa ilmetä jo hieman
pienemmälläkin virtaamalla. Hyytötulvariskit ovat kasvaneet ja muodostavat nykyisin jopa suuremman
riskin tulvimiselle kuin avovesikauden suuret virtaamat.
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Pielisellä alhaiset vedenkorkeudet aiheuttavat rantojen ja rantakiinteistöjen käytön, vesiliikenteen ja
kalastuksen vaikeutumista sekä maisemahaittaa. Uitolle ja laivaliikenteelle Pielisellä aiheutuu haittaa
vedenkorkeuden laskiessa tason NN+93,05–10 m (N2000+93,55–60 m) alapuolelle, kun väyläsyvyydet pienentyvät. Myös talousveden otto vaikeutuu erityisesti matalien, rannan läheisyydessä sijaitsevien kaivojen osalta vedenpinnan laskiessa pidemmäksi ajaksi. Rantojen virkistyskäyttö avovesikauden aikaan alkaa kärsiä huomattavasti, kun vedenkorkeus on tasolla NN+93,15 m (N2000+93,65 m).
Pielisjoella virkistyskäyttöhaitan ja haitan laivaliikenteelle on arvioitu kasvavan selvästi, kun virtaama
on alle 100 m3/s. Kaltimon yläpuolella vedenkorkeuteen vaikuttaa lähinnä Pielisen vedenkorkeus,
mutta myös virtaamalla on vaikutusta. Sen sijaan Kaltimon ja Kuurnan välisellä joen osalla vedenkorkeus on voimalaitosten lupien mukaan pidettävä aina sellaisella tasolla, että veneväylien syvyys on
laivaliikenteelle riittävä.
Ilmastonmuutoksen ennustetaan aiheuttavan Pielisellä aiempaa suuremman todennäköisyyden vesiliikenteen, uiton ja virkistyskäytön toimintaedellytysten vaikeutumiselle kesällä ja syksyllä. Loppukesän ja syksyn alimpien vedenkorkeuksien ennustetaan laskevan ajanjaksolle 2040–69 tultaessa todennäköisesti noin 20–30 cm verrattuna referenssijaksoon 1971–2000. Myös riski vesihuollon paikalliseen vaikeutumiseen kasvaa. Erityisesti jaksolla 2010–39 tulvien todennäköisyys saattaa jopa pienentyä aiempaan verrattuna. Myöhemmällä tarkastelujaksolla 2040–69 erityisesti talvitulvien todennäköisyys ja voimakkuus kasvavat, jolloin talvella ja keväällä esiintyvät tulvat saattaisivat olla nykytilanteen alkukesän lumensulamistulvia suurempia. Nykytilanteessa poikkeuksellisten ja suurta haittaa
aiheuttavien kuivuustilanteiden todennäköisyyden ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen seurauksena.
Juoksutusta koskevien määräysten muuttaminen
Hankkeen tarkoituksena on muuttaa Kaltimon voimalaitoksen rakentamisluvan juoksuttamismääräykset sellaisiksi, että niissä huomioitaisiin varautuminen poikkeuksellisiin vesitilanteisiin aiheuttamatta
kuitenkaan merkittävää muutosta Pielisen ja sen alapuolisten vesistönosien vesitilanteisiin. Juoksuttamismääräysten tarkistamista haetaan vesilain 3 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla, ja hakijana on valtion valvontaviranomainen eli Pohjois-Karjalan ELY-keskus.
Varautumisen tarpeellisuuden arvioidaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen vaikutusten myötä. Varautuminen koskisi sellaisia tilanteita, joissa jouduttaisiin joka tapauksessa harkitsemaan vesilain 18 luvun 4 §:n mukaisen poikkeamisluvan hakemista. Tulvatilanteen uhatessa juoksutusta lisättäisiin ja
vastaavasti kuivuustilanteen uhatessa juoksutusta vähennettäisiin. Poikkeuksellisen vesitilanteen
mentyä ohitse Pielisen vedenkorkeus palautettaisiin luonnonmukaiseksi. Hakemuksen yhteydessä on
tarkoitus lisäksi muuttaa Pielisellä käytettävä korkeusjärjestelmä NN-järjestelmästä N2000-järjestelmään. Muutosta koskevat määräykset esitetään lisättäväksi Kaltimon voimalaitoksen rakentamisluvan
käyttö- ja tarkkailumääräyksiä koskevan B. jakson kohtiin 1) ja 2).
Padotus- ja juoksutusselvityksessä on määritelty Pielisen käytölle suurta vahinkoa aiheuttavien vedenkorkeuksien rajoittamiseksi periaatteet, joiden perusteella Pielistä juoksutettaisiin kuivuus- ja tulvatilanteiden uhatessa. Lähtökohta on, että tavanomaisissa vesitilanteissa juoksutus voimalaitoksen
kautta hoidetaan niin, että Pielisen menovirtaama ja vedenkorkeus pysyvät luonnonmukaisina. Pielinen siis säilyy edelleen säännöstelemättömänä järvenä. Pielisen luonnontilaa vastaava juoksutus voimalaitoksella määritellään entiseen tapaan Pielisjoen purkautumistaulukosta, vedenkorkeudet kuitenkin päivitettyinä N2000-korkeusjärjestelmään.
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Luonnonmukaisen purkautumistaulukon mukaisesta juoksutuksesta olisi mahdollista poiketa vedenkorkeuden alentamiseksi, jos Pielisen vedenkorkeus Nurmeksen vedenkorkeusasteikolla uhkaisi Tulvakeskuksen vesistöennusteiden mukaan ylittää tason NN+94,50 m (N2000+95,00 m). Luonnonmukaisesta juoksutuksesta olisi mahdollista poiketa myös, kun Pielisen vedenkorkeus uhkaisi ajalla
15.5.–31.10. alittaa tason NN +93,05 m (N2000+93,55 m). Poikkeuksellisen vesitilanteen mentyä
ohitse Pielisen vedenkorkeus palautetaan luonnonmukaiseksi virtaamia vastaavasti kasvattamalla tai
vähentämällä. Lisäksi, kuten tähänkin saakka, luonnonmukaisesta juoksutuksesta olisi mahdollisuus
poiketa tilapäisesti, milloin se on välttämätöntä hyyteenmuodostumisen tai poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi.
Juoksutusmuutokset toteutettaisiin vähittäin niin, ettei muutoksesta aiheutuisi haittaa alapuolisille vesistönosille. Joinakin vuosina Saimaan samanaikainen tai ennustettu haitallisen korkea tai alhainen
vedenkorkeus saattaa estää Pielisen luonnonmukaisesta juoksutuksesta poikkeamisen. Juoksutuksen enimmäismäärä olisi 500 m3/s, jollei Pielisen luonnonmukaisen vedenkorkeuden ja luonnonmukaisen purkautumistaulukon mukainen virtaama ole tätä suurempi. Juoksutuksen vähimmäismäärä
olisi 120 m3/s, jollei Pielisen luonnonmukaisen vedenkorkeuden ja luonnonmukaisen purkautumistaulukon mukainen virtaama olisi tätä pienempi.
Juoksutusmuutosten vaikutukset
Pielisen menovirtaamat ja vedenkorkeudet säilyvät edelleen valtaosin luonnonmukaisina, ja juoksutussäännön tarkistamisen vaikutukset Pielisen virtaamiin ja vedenkorkeuksiin jäävät kokonaisuutena
ottaen melko pieniksi. Myös Pielisen keskivedenkorkeus säilyy ennallaan. Suurin vaikutus Pielisen
menovirtaamiin ja vedenkorkeuksiin on kesän ja syksyn vähävetisinä aikoina sekä ennen tulvia ja
niiden aikana. Muutoksen mukaiset syksyn kaikkein alimmat vedenkorkeudet Pielisellä nousevat
yleensä noin 20–25 cm. Suuremmilla tulvilla kaikkein ylimmät vedenkorkeudet laskevat keskimäärin
noin 10–15 cm ja enimmillään noin 35–40 cm. Juoksutussäännön tarkistamisella pystytään suurelta
osin kompensoimaan ilmastonmuutoksen johdosta lisääntyvien loppukesän ja syksyn matalien vedenkorkeuksien aiheuttamaa haittaa.
Pielisen juoksutussäännön tarkistamisella on jonkin verran vaikutusta Pielisjoen vesiolosuhteisiin lähinnä Kuurnan voimalaitoksen alapuolisella osuudella, jossa vedenkorkeuteen vaikuttavat sekä virtaama että Pyhäselän (Saimaa) vedenkorkeus. Juoksutusten vaikutus Pielisjoella näkyisi jonkinasteisesti lähinnä elokuussa niinä vähävetisinä vuosina, joina Pielisen juoksutusta vähennettäisiin luonnonmukaisesta. Juoksutussäännön tarkistamisen johdosta Pielisjoen maksimivirtaama ja -vedenkorkeus suurilla tulvilla todennäköisesti laskisivat hieman verrattuna toteutuneisiin arvoihin, koska Kaltimon juoksutus rajoitettaisiin erittäin suuria tulvia lukuun ottamatta 500 m3/s:iin.
Pielisen juoksutusten vaikutukset Saimaan vedenkorkeuteen sen normaalivyöhykkeellä ovat mallinnusten perusteella olleet tyypillisesti 2–4 cm riippuen juoksutuksen kestosta ja suuruudesta. Saimaan
vedenkorkeuden ollessa normaalivyöhykkeen rajalla tai lähestymässä rajaa Pielisen juoksutusten vaikutusta Saimaan vedenkorkeuksiin vähentää se, että tällöin myös Pielisen juoksutuksia vähennetään
ja näin huomioidaan Saimaan tilanne.
Pielisen juoksutussäännön tarkistamisesta aiheutuu hyötyjä Pielisellä erityisesti tulvariskien hallinnalle (mukaan lukien maa- ja metsätalous), rantojen virkistyskäytölle, vesiliikenteelle, uitolle ja veneilylle. Karkeasti voidaan arvioida, että hankkeen toteuttamisella olisi saavutettu vuosijaksolla 1962–
2014 noin 20 miljoonan euron hyödyt verrattuna luonnonmukaiseen tilanteeseen, ja verrattuna nykytilanteeseen arviolta reilun viiden miljoonan euron hyödyt. Lisäksi hankkeesta arvioidaan koituvan välillisiä hyötyjä mm. matkailu- ja kalastuselinkeinolle. Hankkeen myös arvioidaan helpottavan sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä helpottavan Vuoksen vesistöalueen kokonaisvaltaista vesitalouden hallintaa.
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Juoksutussäännön tarkistaminen ei ennalta arvioiden heikennä Pielisen tai sen alapuolisen vesistön
ekologista tilaa eikä siten vaikeuta Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman ja siinä esitettyjen tilatavoitteiden toteuttamista. Hakemuksen mukaisen juoksutussäännön tarkistamisen vaikutukset vesivoimantuotantoon jäävät vähäisiksi. Hankkeesta ei arvioita aiheutuvan korvattavaa haittaa tai vahinkoa.
Hankkeen toteuttaminen
Pielisen juoksutussäännön tarkistaminen edellyttää muutosta nykyisin voimassaolevaan vesilain mukaiseen lupaan, jossa määrätään Kaltimon voimalaitoksen juoksutuksista Pielisjokeen. Juoksutussäännön tarkistamisesta aiheutuvat hyödyt ovat huomattavat haittoihin verrattuna. Hankkeen toteuttamisesta ei myöskään arvioida aiheutuvan sanottavaa haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle. Vesilain
3 luvun 4 §:n mukaiset edellytykset luvan myöntämiseen Pielisen juoksutussäännön tarkistamiseksi
ovat olemassa.
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