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1 Johdanto
Tässä raportissa esitetään Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa vuonna 2006 Pielisen juoksutusten kehittämismahdollisuuksien selvittämiseksi
tehdyt työt. Työ käynnistettiin Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen johdolla. Päätös selvitystyön käynnistämisestä syntyi lopputuloksena asianosaispalaverissa, joka oli Pielisen voimakkaasti vaihtelevien vesiolosuhteiden vuoksi kutsuttu kokoon 25.11.2005.
Selvitystyön tavoitteeksi asetettiin esiselvityksen tekeminen Pielisen vedenkorkeuksien muuttamisen edellyttämistä teknisistä ja hydrologisista vaatimuksista, olemassa olevista ympäristötiedoista, tarvittavista lisäselvityksistä, kustannuksista sekä osallistumisosuuksista. Tehdyn selvityksen perusteella voidaan tämän jälkeen käydä neuvottelut jatkoselvitysten ja mahdollisen hankesuunnitelman toteuttamisesta.
Selvitystyö toteutettiin SYKE:n ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen asiantuntijatyönä. Työn
aikana eri sidosryhmistä koostunut neuvotteluryhmä kokoontui kaksi kertaa. Neuvotteluryhmässä oli edustajia Lieksan ja Nurmeksen kaupungeista, Enon kunnasta, Pielisen ja Ruunaan kalastusalueista, Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksesta, Pohjois-Karjalan TE-keskuksesta, UPMKymmene Oyj:stä, Vattenfall sähköntuotanto Oy:stä, Kuurnan Voima Oy:stä, Järvi-Suomen uittoyhdistyksestä, Järvi-Suomen merenkulkupiiristä, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiristä, Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksesta sekä SYKE:stä. Selvitystyön toteutuksessa huomioitiin neuvotteluryhmän toiveita selvitystyön sisällöstä sekä hyödynnettiin neuvotteluryhmän jäsenten
paikallis- ja asiantuntemusta. Myös aikaisempia Pieliseen liittyviä selvityksiä hyödynnettiin.
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2 Yleistä
Tässä osassa kerrotaan lyhyesti perustiedot Pielisestä sekä käydään läpi Pielisen nykyinen voimassa oleva juoksutusohje. Lisäksi tehdään lyhyt analyysi Pielisen vedenkorkeuksista sekä verrataan niitä muihin säännöstelemättömiin ja säännösteltyihin vesistöihin. Myös Pielisen säännöstelystä menneinä vuosina käyty vilkas keskustelu sekä Pielisen aikaisemmat säännöstelysuunnitelmat käydään lyhyesti läpi.

2.1 Taustatietoa Pielisestä
Pielinen (04.411.1.001) sijaitsee Pohjois-Karjalassa Enon, Juuan, Lieksan ja Nurmeksen kunnissa ja kuuluu Vuoksen vesistöön (Kuva 1). Pielistä koskevia tunnuslukuja on esitetty Pielisen
järvikortissa (Taulukko 1). Pielisen vesiala on 894 km2 ja sillä on rantaviivaa 1718 km. Pielisen
tilavuus on 8 999 milj. m3, sen keskisyvyys on 10 m ja suurin syvyys 61 m. Saaria Pielisessä on
1491, niiden kokonaispinta-ala on 14,7 km2 ja niillä on rantaviivaa 948 km. Pielisen yläpuolisen
valuma-alueen ala Suomen puolella on 13877 km2 ja järvisyys 14,79 %. Pielinen on Suomen
suurin säännöstelemätön järvi. (Ympäristöhallinto 2006)
Taulukko 1. Pielisen järvikortti (Ympäristöhallinto 2006).
Järvi
Pielinen
Nimi
04.411.1.001 Kunta
Lieksa
Numero
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Yke
04.411 Pielisen la
Vesistö
7021329
3631013
Pohjoinen
Itä
431312D
N60+93,70
Karttalehti
Korkeustaso
Vuoksen vesienhoitoalue
Vesienhoitoalue
Säännöstelyhanke
Saaret
Saarten rantaviiva 947,632 km
Saarten pinta-ala 14715,2 ha

Saarten lukumäärä 1491
74
< 100 m²
1103
100 m² - 1 ha
288
1 ha - 1 km²
26
> 1 km²

Fysiografia
89420,703 ha Suurin syvyys
Vesiala
Kokonaisrantaviiva 1717,9 km
YK-pohj.
899859010³ m³ YK-itä
Tilavuus
10,39 m
Keskisyvyys
Määritys

61 m
7032207
3620636
Syvyyskäyrät numeerinen

Yläpuolinen valuma-alue (Suomen puolella)
13876,65 km2 Järviala
Pinta-ala

2052,36 km2
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Kuva 1. Vuoksen vesistöalue ja Pielinen.
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2.2 Voimassa oleva juoksutussääntö
Keskustelun Pielisen säännöstelystä voidaan katsoa alkaneen jo vuonna 1936, kun eduskunnassa
tehtiin aloite Ahvenisen virran ja Uimasalmen väylän perkaamismahdollisuuksien selvittämiseksi. Vuonna 1955 Oy Kaukas Ab haki kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöltä lupaa Kaltimon voimalaitoksen rakentamiseen Enon kunnassa. Voimalaitoksella oli tarkoitus ottaa käyttöön
Pielisjoen vesivoima Pielisjärven ja Alusveden välisellä osalla. Valtioneuvosto siirsi asian vesioikeusasian vesistötoimikunnan käsiteltäväksi, joka myönsi yhtiölle väliaikaisen luvan hanketta
varten. Itä-Suomen vesioikeus antoi vuonna 1979 päätöksen lopullisesta luvasta Kaltimon voimalaitoksen rakentamiseen sekä juoksutusohjeen voimalaitoksen juoksutuksille. Itä-Suomen
vesioikeus on myöhemmin tarkentanut juoksutusohjetta vuonna 1988. (Pohjois-Karjalan vesipiiri
1982, IsVeo 28.6.1979 N:o 57/Va/79, IsVeo 31.3.1988 N:o 3/Ym II/88)
Juoksutusohjeen sisältö on vuonna 1979 annetun ja vuonna 1988 tarkistetun päätöksen mukaan
pääpiirteissään seuraava (IsVeo 28.6.1979 N:o 57/Va/79, IsVeo 31.3.1988 N:o 3/Ym II/88):
• "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. Purkautumisaukon mukaisista juoksutuksista saadaan lisäksi poiketa tilapäisesti, milloin se on
välttämätöntä sääoloista aiheutuvan hyyteen muodostumisen tai muiden poikkeuksellisten
sääolosuhteiden vuoksi."
• "Muuhun kuin edellä 1) kohdan 2 momentissa tarkoitettuun lyhytaikaiseen juoksutuksen
säätöön on haettava tarvittaessa erikseen lupavesioikeudelta."

2.3 Aiemmat säännöstelysuunnitelmat
Vuonna 1968 valtion vesistötoimikunta pani vireille vesioikeuteen hakemuksen, jossa se pyysi
valtiolle lupaa Pielisen säännöstelyyn. Myöhemmin luvan hakijaksi siirtyi vesi- ja ympäristöhallitus. Vuonna 1989 asia raukesi Itä-Suomen vesioikeudessa vesi- ja ympäristöhallituksen toimittaessa vesioikeudelle kirjeen, jossa se peruutti lupahakemuksen. Kaiken kaikkiaan vuosien 1968
ja 1989 välisenä aikana Pieliselle tehtiin kolme eri säännöstelysuunnitelmaa. Näistä kaksi ensimmäistä tehtiin lähinnä tulvasuojelu- ja vesivoimanäkökohtia painottaen. (IsVeo 28.7.1989 N:o
57/I/89)
Kolmannessa säännöstelysuunnitelmassa, joka tehtiin vuonna 1982, korostui tulvasuojelu- ja
vesivoimanäkökohtien lisäksi myös kesänaikainen virkistyskäyttö-, uitto- sekä muun laivaliikenteen näkökohdat. Suunnitelman taustalla oli se, että Pielisen käyttäjät olivat korostaneet erityisesti kesän alimpien vedenkorkeuksien korottamisen tärkeyttä. Suunnitelmassa pyrittiin tulvakorkeuksia alentamalla ottamaan huomioon maa- ja metsätalouden etu sekä kesäaikaisia vedenkorkeuksia korottamalla uiton, vesiliikenteen ja virkistyskäyttäjien etu. Tulvakorkeuksien alentamiseksi tehtävä vedenpinnan kevätalennus, jolla otettiin myös huomioon vesivoimatuotannon etu ja
josta katsottiin aiheutuvan kalastolle haittaa, pyrittiin suunnitelmassa saamaan niin vähäiseksi
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kuin se on mahdollista muiden vesistön käyttömuotojen kärsimättä. (Pohjois-Karjalan vesipiiri
1982)
Kolmannen suunnitelman juoksutusohjeen mukaiset vedenkorkeus- ja virtaamalaskelmat tehtiin
vuosille 1921-1960. Juoksutusohjeen mukaiset kuukausittaiset keskivedenkorkeudet alenivat
säännöstelemättömistä vedenkorkeuksista tammi-heinäkuun osalta ja nousivat elo-joulukuun
osalta. Suurimmat erot olivat maalis-huhtikuussa, jolloin vedenkorkeudet olivat noin 30 cm
säännöstelemättömiä vedenkorkeuksia alempana, sekä syys-lokakuussa, jolloin vedenkorkeudet
olivat noin 20 cm säännöstelemättömiä vedenkorkeuksia korkeammat. Vedenkorkeuksien vaihteluväli kaventui säännöstelylaskelmissa, eli koko jaksolla alimmat vedenkorkeudet nousivat ja
ylimmät vedenkorkeudet laskivat. Koko jakson osalta vedenkorkeudet alenivat keskimäärin 5
cm. (Pohjois-Karjalan vesipiiri 1982)
Kaltimon kuukausittaiset keskivirtaamat kasvoivat loka-maaliskuussa ja pienenivät huhtisyyskuussa säännöstelylaskelmissa. Eniten juoksutukset kasvoivat maaliskuussa, 46 m3/s (179 …
225 m3/s). Eniten juoksutukset pienenivät toukokuussa, -48 m3/s (264 … 216 m3/s). Koko laskentajakson keskimääräinen juoksutus pysyi säännöstelylaskelmissa samana (229 m3/s), mutta
suuret ja pienet juoksutukset yleistyivät (MHQ: 353 … 365 m3/s, MNQ: 150 … 79 m3/s). (Pohjois-Karjalan vesipiiri 1982)
Säännöstelysuunnitelman mukaisen vedenkorkeusvaihtelun todettiin vaikuttavan myönteisesti
Pielisen virkistyskäyttöön, sillä se pienensi laskelmissa selvästi kesäaikaisten vedenkorkeuksien
hajontaa, ja vedenkorkeudet kasautuivat hyvin tason NN+ 93,60-93,70 m läheisyyteen, mitä ei
säännöstelemättömissä vedenkorkeuksissa ollut havaittavissa. Myönteisiä vaikutuksia oletettiin
aiheutuvan myös uitolle ja laivaliikenteelle, sillä vedenkorkeuden pysyvyys laivaliikenteen kannalta riittävällä tasolla (NN+ 93,10 m) lisääntyisi laskelmissa laivaliikennekautena (16.5. –
15.11.) 87,4 %:sta 99,8 %:iin laskentajaksolla. (Pohjois-Karjalan vesipiiri 1982)
Säännöstelysuunnitelman laskettiin hyödyttävän maa- ja metsätaloutta tulvien alenemisen vuoksi
noin 2,2 milj. markalla (n. 370 000 €) ja vesivoimatuotantoa Kaltimon ja Kuurnan laitoksilla
talven aikaisten juoksutusten kasvun seurauksena noin 950 000 mk/vuosi (n. 160 000 €/vuosi).
(Pohjois-Karjalan vesipiiri 1982)
Säännöstelyn aiheuttaman vedenkorkeusvaihteluiden supistumisen oletettiin suunnitelmassa olevan yleisesti ottaen hyödyksi kalastolle. Hyötyä arvioitiin koituvan myös kalastukselle, koska
veneellä kulku helpottuisi. Toisaalta talven aikaisen vedenpinnan laskun lisääntyminen keskimäärin 36 cm:llä (42 … 78 cm) katsottiin aiheuttavan haittaa syksyllä matalaan kuteville kalalajeille (lähinnä siialle), joka muodosti Pielisen saaliista suunnitelman mukaan tuolloin noin 8 %.
(Pohjois-Karjalan vesipiiri 1982)
Etenkin säännöstelysuunnitelman vaikutusarviot kalastoon aiheuttivat huomattavan määrän
yleistä keskustelua, jota käytiin mm. sanomalehtien yleisönosastoilla. Pääasiassa keskustelua
käytiin Joensuun korkeakoulun Karjalan tutkimuslaitoksen ja Luonnonsuojeluliiton sekä Pohjois-Karjalan Vesipiirin vesitoimiston välillä. Tutkijat ja luonnonsuojelijat pitivät vesipiirin vaikutusarvioita kalastolle aiheutuvista haitoista vähättelevinä ja vesipiiri puolusti näkemystään.
(mm. Pulliainen 1982, Nevalainen 1982a, Nevalainen 1982b, Kokko 1982, Meriläinen 1982)
Pielisen ympäryskuntien kannanotot säännöstelysuunnitelmaan olivat seuraavat (Kärkkäinen
1982, Tiittanen & Alanko 1982, Tohkanen & Turunen 1982, Vainionpää & Nummi 1982):
• Eno: Kunnanhallitus puolsi suunnitelman toteuttamista.
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•
•
•

Juuka: Kunnanhallitus hyväksyi säännöstelyn tietyin vedenkorkeudelle asetetuin ehdoin.
Nurmes: Kaupunginhallitus ei esittänyt kannanottoa, vaan ilmoitti antavansa lausuntonsa
vasta, kun haittoja koskeva selvitys on saatu.
Lieksa: Kaupunginhallitus ei esittänyt pyydettyä kannanottoa, vaan edellytti, että hyötyhaitta –analyysi on suoritettu ennen lopullisen lausunnon antamista.

Pielisen alapuolisten voimalaitosten kannanotot säännöstelysuunnitelmaan olivat seuraavat
(Keskitalo 1983, Wallén 1983):
• Oy Kaukas Ab (Kaltimon voimalaitos): Pielisen säännöstely ei nykyoloissa ole ajankohtainen. Mahdollisten tulevien tarpeiden takia yhtiö ei vastusta säännöstelyhankkeen
eteenpäin viemistä.
• Kuurnan Voima Oy (Kuurnan voimalaitos): Säännöstelyn toteutus ja rytmitys on esitetyssä muodossa voimataloutta tukevaa. Yhtiö ei pidä hyötyjä kuitenkaan suunnitelmassa
esitetyn suuruisina.
Koska Pielisen ympäryskunnat eivät lausunnoissaan esittäneet yksimielistä kantaa asian läpiviennin puolesta, eikä Pielisjoen voimalaitosten omistajat pitäneet hanketta ainakaan vallinneessa tilanteessa kovin edullisena, Pohjois-Karjalan Vesipiiri esitti 1988 vesihallitukselle, että se
peruisi vesioikeudessa olevan Pielisen säännöstelyä koskevan lupahakemuksen. Vuonna 1989
vesi- ja ympäristöhallitus toimitti Itä-Suomen vesioikeudelle kirjeen, jossa se peruutti lupahakemuksen ja asia raukesi. (IsVeo 28.7.1989 N:o 57/I/89)
Pielisen mahdollinen säännöstely on kuitenkin noussut useaan otteeseen esille myös edellä kuvattujen vaiheiden jälkeen. Etenkin poikkeukselliset vesiolosuhteet, kuten vuosien 1980, 1990 ja
2002 kuivuudet (Kuva 2), ovat herättäneet keskustelun luonnonmukaisista vedenkorkeuksista
poikkeamisen mahdollisuuksista. Vuonna 2002 kuivuuden koettiin haittaavan vesistön käyttöä
siinä määrin, että Pielisen ympärysalueen kunnat tekivät Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle
selvityspyynnön mahdollisuuksista ehkäistä poikkeuksellisen kuivista olosuhteista aiheutuvia
alhaisia vedenkorkeuksia. Vuonna 2003 tehtiin selvitys, jossa tarkasteltiin mahdollisuuksia poiketa Kaltimon luonnonmukaisista juoksutuksista sellaisina kesinä, jolloin vedenpinta uhkaa laskea vesistön käytön kannalta huomattavan haitalliselle tasolle. (Verta 2003)
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Havaittu

ka 80-99

min 80-99

maks 80-99

Vedenkorkeus (NN+m)

95,00

94,50

94,00

93,50

93,00

1.10.2005

1.7.2005

1.4.2005

1.1.2005

1.10.2004

1.7.2004

1.4.2004

1.1.2004

1.10.2003

1.7.2003

1.4.2003

1.1.2003

1.10.2002

1.7.2002

1.4.2002

1.1.2002

92,50

Kuva 2. Pielisen havaittu vedenkorkeus vuosilta 2002-2005 (punaisella), jakson 1980-1999 keskimääräinen vedenkorkeus (mustalla) sekä vedenkorkeuden vaihteluväli (katkoviivalla). Jaksolla
2002-2005 vedenkorkeus on ollut suurimman osan ajasta vuosien 1980-1999 vedenkorkeuden
vaihteluvälin äärirajoilla tai niiden ulkopuolella.
Tehtyjen laskelmien perusteella haastateltiin UPM Kymmene Oyj:n omistamaa Kaltimon voimalaitosta, Kuurnan Voima Oy:tä, Järvi-Suomen Uittoyhdistystä, Järvi-Suomen merenkulkupiiriä,
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry:tä sekä Pielisen kalastusalueen hallitusta. Yleisesti Pielisen vedenkorkeuksien säännöstelyä ei vastustanut yksikään haastatelluista tahoista, mikäli se
suoritetaan heidän intressinsä huomioon ottaen. Voimalaitosten edustajat kannattivat poikkeusjuoksutuksia jatkuvampaa säännöstelyä, jossa otettaisiin myös Pielisen ylimmät vedenkorkeudet
tarkasteluun. Yksikään taho ei kuitenkaan ilmoittanut olevansa halukas olemaan mahdollisen
säännöstelyluvan hakijana. Voimalaitokset ilmoittivat olevansa kuitenkin olevansa valmiita osallistumaan mahdollisen säännöstelysuunnitelman vaatimien selvitysten kustannuksiin. Muut tahot
eivät kokeneet hyötyvänsä säännöstelystä niin selkeästi tai merkittävästi, että osallistuisivat
mahdollisiin selvityksiin. (Verta 2003)
Selvitys lähetettiin aloitteen tehneille kunnille (Juuka ja Lieksa), joiden tehtäväksi jäi niin katsoessaan kutsua asianosaisryhmät kokoon hankkeen jatkovaiheiden edistämiseksi. Kunnat eivät
kuitenkaan ryhtyneet jatkotoimiin asiassa. Loppukesällä ja syksyllä 2005 vedenkorkeudet laskivat jälleen huomattavasti kevään ja kesän tasoista (Kuva 2). Muutos vesitilanteessa oli nopea,
koska vielä keväällä oli toteutettu Pielisen poikkeusjuoksutus uhanneen tulvavaaran vuoksi.
Muutoksen nopeudesta johtuen asiasta nousi varsin vilkas keskustelu lehdissä ja huolestuneita
yhteydenottoja sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisiin että Pohjois-Karjalan ympäristökeskukseen otettiin. Tilanteen johdosta pidettiin asianosaispalaveri 21.11.2005 Pohjois-Karjalan
ympäristökeskuksen kokoon kutsumana. Palaverin lopputuloksena päätettiin tehdä aiempaa selvitystä tarkentava selvitys mahdollisen säännöstelyn toteuttamisesta, vaikutuksista ja toteuttamismahdollisuuksista (Höytämö 2005). Kyseinen selvitys on käynnistynyt Suomen ympäristökeskuksessa keväällä 2006 ja tämä raportti on osa selvitystä.
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3 Pielisen vedenkorkeudet ja virtaamat
Tässä kappaleessa käydään läpi Pielisen vedenkorkeuksia ja virtaamia viimeisen 25 vuoden ajalta. Vedenkorkeuksia analysoidaan yleisillä vedenkorkeusmittareilla, virtaamia esitellään yleisesti
ja vedenkorkeuden vaihtelua vertaillaan muihin suuriin luonnontilaisiin sekä säännösteltyihin
järviin.
Taulukossa 2 esitetään vedenkorkeusmittarit, joiden avulla Pielisen vedenkorkeuksia analysoidaan. Taulukossa on myös esitetty kullekin mittarille raja-arvoja, joiden avulla vedenkorkeusanalyysin tuloksia voidaan tulkita. Analyysin tuloksia voidaan tulkita kunkin mittarin osalta viisiportaisella asteikolla erittäin hyvästä erittäin huonoon. Vedenkorkeusmittareiden raja-arvot
perustuvat asiantuntija-arvioon, joka on muodostettu 200 suomalaisen järven vedenkorkeuksia
analysoimalla (Keto ym. 2005). Raja-arvoja on käytetty kymmenien järvien vedenkorkeuksien
analysoinnissa ja niiden on todettu kuvaavan järvien vedenkorkeuden vaihteluiden hyötyjä ja
haittoja suuntaa-antavasti (Keto ym. 2005; Tarvainen ja Lähteenmäki 2006). Raja-arvot eivät
kuitenkaan huomioi järvikohtaisia erityispiirteitä, mikä on huomioitava tuloksia tulkittaessa.
Taulukko 2. Vedenkorkeusmittaritulosten arviointiasteikko. Raja-arvot ovat suuntaa-antavia ja
perustuvat pääosin asiantuntija-arvioon.
Jäätyvän
Talvialenema tuottavan vyöh.
(m)
osuus (%)
Erittäin hyvä (++)
alle 0,50
alle 20
Hyvä (+)
0,50-0,99
20-39
Tyydyttävä (0)
1,00-1,49
40-65
Huono (-)
1,50-3,00
66-90
Erittäin huono (- -)
yli 3,00
yli 90

Veden min.
Lintujen Saraikon
Kevättulva
syvyys
pesintä
laajuus Kesävirki Wmittari (m) saraikossa (m)
(m)
(m)
vaihtelu (m)
yli 0,40
yli 0,30
alle 0,05
yli 0,40
alle 0,20
0,20-0,40
0,20-0,29
0,05-0,09 0,30-0,40 0,2-0,29
0,10-0,19
0,10-0,19
0,10-0,19 0,20-0,29 0,3-0,39
0-0,09
0-0,09
0,20-0,40 0,1-0,19 0,40-0,60
alle 0
alle 0
yli 0,40
alle 0,10
yli 0,6

Eroosio, W-ero
syksy/kesä (m)
yli 0,30
0,10-0,29
0,01-0,09
-0,20-0
alle -0,20

Seuraavassa on esitelty vedenkorkeusanalyysissä käytettyjen mittareiden laskentakaavat:
1) Vedenkorkeuden alenema talvella: Jääpeitteisen kauden alimman vedenkorkeuden ja jäätymispäivän vedenkorkeuden erotus.
Yhtälö: W_JP - NW_jääaika
2) Jäätyvän tuottavan vyöhykkeen osuus (%): Kasvukauden keskivedenkorkeudesta vähennetään vedenkorkeus 6. helmikuuta. Tähän lisätään jään ominaispaino (0,9) kerrottuna jään
maksimipaksuudella. Tulos jaetaan tuottavan kerroksen syvyydellä.
Yhtälö: jäätyvä vyöhykkeen laskenta: Df = (W50, kasvukausi - W_6.2.) + (0,9 *
jään paksuus), tuottavan vyöhykkeen laskenta: Er = 0.25*C0.42 ja Dr = - ln (0,045)/
Er, syötettävä arvo C = veden väri (mg Pt/l)
3) Kevättulvan suuruus: Jäänlähtöpäivää edeltävän kahden viikon ja jäänlähtöpäivän jälkeisen kuukauden maksimivedenkorkeuden ja avovesikauden mediaanivedenkorkeuden välinen
erotus (m).
Yhtälö: HW_(W_JLP – 2vk –> W_JLP + 4 vk) - W50, avovesi
4) Veden minimisyvyys saraikossa hauen kutuaikana: Laskennallisen saraikkovyöhykken
alarajan ja minimivedenkorkeuden erotus ajanjaksolla jäiden lähdöstä 4 viikkoa eteenpäin (m).
Yhtälö: NW_ JLPkk - W75, avovesi
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5) Vedenpinnan maksiminousu pesintäkaudella: Vedenpinnan nousu 4 viikkoa jäiden lähdöstä (m).
Yhtälö: HW_JLPkk - W_JLP
6) Saraikon laskennallinen laajuus: Avovesikauden vedenkorkeuden 10 % pysyvyyden ja 75
% pysyvyyden erotus.
Yhtälö: W10, avovesi – W75, avovesi
7) Vedenkorkeuden vaihtelu suosituimmalla virkistyskäyttökaudella: (21.6.-15.8.).
Yhtälö: HW, suos-vk – NW, suos-vk
8) Eroosio, W-ero syksy/kesä: Kesän vedenkorkeuden mediaanin ja syksyn vedenkorkeuden
mediaanin erotus.
Yhtälö: W50_(1.6.-31.8.) - W50_(1.9.-JP)
Yhtälöissä on käytetty seuraavia merkintöjä:
W50 = jakson vedenkorkeuksien mediaani
HW = jakson ylin vedenkorkeus
NW = jakson alin vedenkorkeus
W10 = jakson vedenkorkeuksien 10 % pysyvyys
W75 = jakson vedenkorkeuksien 75 % pysyvyys
JLP = jäänlähtöpäivä
JP = jäätymispäivä
JLPkk = jakso, joka alkaa jäänlähtöpäivästä ja kestää kuukauden
jääaika = jakso jäätymispäivästä jäänlähtöpäivään
Avovesikausi = jäänlähtöpäivän ja jäätymispäivän välinen jakso
Kasvukausi = jakso jäänlähtöpäivästä syyskuun loppuun
suos-vk = jakso alkaa 21.6. ja loppuu 15.8.
vk = viikko

3.1 Vedenkorkeudet
Pielisen vedenkorkeudet analysoitiin tässä työssä 25 vuoden ajalta, vuosilta 1980-2005. Analyysissä käytettiin vedenkorkeushavaintoja Nurmeksen asteikolla (0401410). Kyseisten vuosien
vedenkorkeudet on esitetty kuvassa 3. Vuosien vedenkorkeuksien tunnusluvut on esitetty taulukossa 3.

12

Pielinen, havaittu
95,00

Vedenkorkeus (NN+m)

94,50

94,00

93,50

93,00

92,50

92,00
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Kuva 3. Pielisen havaitut vedenkorkeudet vuosilta 1980-2005 (punaisella) sekä kyseisten vuosien
keskimääräinen vedenkorkeuden vaihtelu (mustalla).
Taulukko 3. Pielisen havaittujen vedenkorkeuksien tunnusluvut vuosille 1980-2005.
Vedenkorkeuksien tunnusluvut v. 1980-2005
Ylivesi (HW)
Keskiylivesi (MHW)
Keskivesi (MW)
Keskialivesi (MNW)
Alivesi (NW)
Kasvukauden MW (16.5. - 15.9.)

Havaittu (NN+m)
94,59
94,22
93,61
93,04
92,52
93,90

Vedenkorkeuksia analysoitiin kahdeksan vedenkorkeusmittarin avulla (esitelty kohdassa 3).
Analysoinnissa hyödynnettiin taulukossa 2 esitettyjä valtakunnalliseen aineistoon perustuvia
raja-arvoja. Taulukossa 4 on esitetty mittarikohtaiset vuosien 1980-2005 keskiarvot sekä rajaarvoihin perustuva asiantuntija-arvio Pielisen vedenkorkeuden vaihtelusta valtakunnalliseen aineistoon suhteutettuna.
Vedenkorkeusanalyysin perusteella Pielisen vedenkorkeuden vaihtelu on erittäin hyvää vedenpinnan talvialeneman, kevättulvan, rantakasvillisuuden sekä rantojen eroosion osalta valtakunnalliseen 200 järven aineistoon verrattuna. Hauen lisääntymisen kannalta vaihtelu on hyvää, sillä
saraikoissa on vettä hauen lisääntymisen aikana. Vedenpinnan vaihtelu on tyydyttävää rantavyöhykkeen uposkasvien ja pohjaeläinten kannalta sekä vedenpinnan läheisyyteen pesivien lintujen (kuikka, lokit) kannalta. Keskimääräistä huonompaa vedenpinnan vaihtelu on analyysin perusteella virkistyskäytön kannalta.
On syytä muistaa, että edellä esitetyt arviot perustuvat 200 järven vedenkorkeusaineistoon. Aineistossa on mukana kaiken kokoisia säännösteltyjä ja säännöstelemättömiä järviä. Arvio antaa
siis kuvan siitä, kuinka Pielisen vedenkorkeuden vaihtelu suhteutuu muiden Suomen järvien ve-
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denkorkeuden vaihteluun. Kohdassa 3.3 Pielisen vedenkorkeuden vaihtelua on verrattu vain suurimpiin säännösteltyihin ja luonnontilaisiin järviimme.
Taulukko 4. Vedenkorkeusmittareiden keskiarvot vuosilta 1980-2005 ja asiantuntija-arvio mittarin tilasta asteikolla: + + = Erittäin hyvä, + = Hyvä, 0 = Tyydyttävä, - = Huono, - - = Erittäin
huono.
Mittari
Mittariarvo Asiantuntija-arvio
Vedenkorkeuden alenema talvella (m)
0,48
++
Jäätyvän tuottavan vyöhykkeen osuus (%)
47
0
Kevättulvamittari (m)
0,73
++
Veden min.syv. saraikossa hauen lis.aikana (m)
0,26
+
Vedenpinnan nousu pesinnän aikana (m)
0,12
0
Sarakasvillisuusvyöhykkeen syvyys (m)
0,53
++
Vedenpinnan vaihtelu suosituimmalla virkistyskaudella (m)
0,43
Eroosio, W-ero syksy/kesä (m)
0,43
++

3.2 Virtaamat
Pielisjoen virtaamia analysoitiin samalta ajanjaksolta kuin vedenkorkeuksia, vuosilta 1980-2005.
Analyysissä käytettiin Kaltimon havaittuja virtaamia. Kyseisten vuosien virtaamat on esitetty
kuvassa 4.
Pielisjoki, havaittu
600

Virtaama (m3/s)

500

400

300

200

100

0
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Kuva 4. Pielisjoen havaitut virtaamat vuosilta 1980-2005 (punaisella) sekä kyseisten vuosien
keskimääräinen virtaamavaihtelu (mustalla).
Virtaamia analysoitiin kuudella virtaamatunnusluvulla (Taulukko 5). Pielisjoen keskivirtaama on
analyysin mukaan 237 m3/s. Yksittäisten vuosien ylivirtaama ajoittuu lähes poikkeuksetta kevättulvan ajankohtaan ja on suuruudeltaan keskimäärin 385 m3/s. Suurin tulva on koettu vuonna
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1981, jolloin ylivirtaama oli 583 m3/s. Yksittäisten vuosien alivirtaama ajoittuu syksyyn tai talveen ja on suuruudeltaan keskimäärin 133 m3/s. Vuonna 2003 virtaama oli pienimmillään, jolloin se laski kevättalvella 88 m3/s:iin. Kasvukaudella, joka ulottuu toukokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin, jakson keskivirtaama on ollut 302 m3/s.
Taulukko 5. Pielisjoen virtaaman tunnusluvut vuosilta 1980-2005.
Tunnusluku
Havaittu Kaltimon virtaama (m3/s)
Ylivirtaama (HQ)
583
Keskiylivirtaama (MHQ)
385
Keskivirtaama (MQ)
237
Keskialivirtaama (MNQ)
133
Alivirtaama (NQ)
88
Kasvukauden MQ (16.5.-15.9.)
302

3.3 Vertailu muihin suuriin säännöstelemättömiin sekä säännösteltyihin järviin
Pielisen vedenpinnan vaihtelu on suurelle säännöstelemättömälle järvelle poikkeuksellista, pikemminkin se on suuren säännöstellyn järven kaltaista. Kuvassa 5 on esitetty Suomen kymmenen suurimman säännöstellyn järven vuotuinen vedenkorkeuden vaihtelu sekä Pielisen vedenkorkeuden vaihtelu jakson 1980-1999 mediaanina (= joka toinen vuosi vedenpinta mediaanin
yläpuolella ja joka toinen vuosi sen alapuolella). Kuvassa 6 samojen järvien vedenpinnan vaihtelua on tarkasteltu kolmella mittarilla: koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelu, talven aikainen
vedenkorkeuden vaihtelu ja vedenpinnan vaihtelu suosituimmalla virkistyskäyttökaudella (juhannus-15.8.). Kuvista voidaan havaita, että Pielisen vedenpinnan käyttäytyminen on hyvin samankaltaista suurten säännösteltyjen järvien vedenpinnan käyttäytymisen kanssa. Pielisen koko
vuoden vedenpinnan vaihtelu sekä vedenpinnan talvialenema ovat samansuuruisia, kuin suurimmissa säännöstellyissä järvissä keskimäärin. Erona moniin säännösteltyihin järviin, Pielisen
vedenpinta laskee voimakkaasti kevättulvan jälkeen kesän ja syksyn aikana. Pielisen vedenpinnan vaihtelu suosituimmalla virkistyskäyttökaudella onkin suurempaa kuin yhdessäkään tarkastelluissa säännöstellyissä järvissä. Myös kevättulva nousee nopeammin huippuunsa, kuin pääosassa säännösteltyjä järviä.
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Vedenkorkeuden vaihtelu (W50%) 10 suurimmassa säännöstellyssä
järvessä sekä Pielisessä

Vedenkorkeuden vaihtelu (m)

1
0
Pielinen
Oulujärvi
Päijänne
Inari
Juojärvi
Kallavesi
Kemijärvi
Näsijärvi
Puulavesi
Höytiäinen
Suvasvesi

-1
-2
-3
-4
-5
-6
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Kuva 5. Vedenkorkeuden vaihtelu (vuosien 1980–1999 mediaani) Suomen 10 suurimmassa
säännöstellyssä järvessä sekä Pielisessä. Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet on esitetty punaisella, Pielisen mustalla. Vedenkorkeudet ovat skaalattu samoiksi vuoden alussa. Eniten vedenkorkeus vaihtelee Kemijärvellä, joka on Suomen voimakkaimmin säännöstelty järvi vedenkorkeuden vaihtelulla mitattuna.

Vedenpinnan vaihtelu suosituimmalla
virkistyskäyttökaudella juhannus - 15.8. (m)
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Suvasvesi

Kemijärvi

Oulujärvi

Päijänne

Inari

Näsijärvi

Puulavesi

Juojärvi

Höytiäinen

0,0

Kuva 6. Pielisen ja kymmenen Suomen suurimman säännöstellyn järven vedenpinnan vaihtelu
(vuosien 1980–1999 mediaani) kolmella mittarilla esitettynä.
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Pielinen

Pielinen

Juojärvi
Kallavesi

Puulavesi

Kemijärvi

Inari
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0
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1

0
Päijänne
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1
Suvasvesi
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2

Kallavesi
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3

Höytiäinen

5

4

Juojärvi

6

5

Puulavesi

6

Kallavesi

Vedenkorkeuden alenema talvella (m)
7

Suvasvesi

Koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelu (m)
7

Kuvassa 7 on vastaavasti esitetty Suomen kymmenen suurimman säännöstelemättömän järven
vuotuinen vedenkorkeuden vaihtelu; Pielinen on näistä järvistä selvästi suurin. Kuvassa 8 on
samojen järvien vedenpinnan vaihtelu kolmella mittarilla tarkasteltuna. Kuvista havaitaan, että
Pielisen vedenpinnan vaihtelu on täysin poikkeuksellista muihin suuriin säännöstelemättömiin
järviin verrattuna. Pielisen koko vuoden vedenpinnan vaihtelu on yli metrin, kun se muissa tarkastelluissa järvissä on keskimäärin puoli metriä. Pielisen talven aikainen vedenpinnan alenema
on noin puoli metriä, kun se muissa tarkastelluissa järvissä on maksimissaan noin 0,2 m. Myös
kevättulva on suurempi ja vedenpinnan vaihtelu suosituimmalla virkistyskäyttökaudella on selvästi muita järviä voimakkaampaa.

Vedenkorkeuden vaihtelu (W50%) 10 suurimmassa
säännöstelemättömässä järvessä
1
Vedenkorkeuden vaihtelu (m)

0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
Pielinen
Nilakka
Keitele
Iisvesi
Ylikitka

-0,4
-0,6
-0,8
-1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Kyyvesi
Suontee
Längelmävesi
Konnevesi
Viinijärvi
1.10.

1.11. 1.12.

Kuva 7. Vedenkorkeuden vaihtelu (vuosien 1980–1999 mediaani) Suomen 10 suurimmassa
säännöstelemättömässä järvessä, joista Pielinen on selvästi suurin. Pielisen vedenkorkeudet on
esitetty mustalla, muiden järvien punaisella. Vedenkorkeudet ovat skaalattu samoiksi vuoden
alussa.
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Vedenpinnan vaihtelu suosituimmalla
virkistyskäyttökaudella juhannus - 15.8. (m)
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
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Ylikitka
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0,0

Kuva 8. Suomen kymmenen suurimman säännöstelemättömän järven vedenpinnan vaihtelu (vuosien 1980–1999 mediaani) kolmella mittarilla esitettynä.
Valuma-alueen järvisyys vaikuttaa merkittävästi virtaama- ja vedenkorkeusvaihteluihin. Järvialtaat tasaavat virtaama- ja vedenkorkeusvaihteluita (Kuva 9). Pielisen valuma-alueen järvisyys,
14,79 %, on keskimääräistä suurempi (100 säännöstelemättömän järven aineisto, keskiarvo 12,91
%). Kuvasta 9 havaitaan, että useimmilla järvillä, joiden yläpuolisen valuma-alueen järvisyys on
noin 15 %, vedenpinnan vuotuinen vaihtelu on noin 0,6-0,7 m. Pielisen noin 1,2 m vuotuinen
vedenpinnan vaihtelu vaikuttaa tähän nähden olevan poikkeuksellinen, joskaan ei aivan ainutlaatuinen. Valuma-alueen järvisyyden perusteella Pielisen vedenpinnan vaihtelun voisi kuitenkin
olettaa olevan pienempää. Pielisen vedenkorkeuksiin vaikuttavat kuitenkin mm. Koitereen säännöstely sekä Pielisjoella ennen voimalaitosten rakentamista tehdyt vesistötyöt. Mm. näitä seikkoja käydään tarkemmin läpi kohdassa 3.4.

18

Pielinen

Ylikitka

Viinijärvi

Nilakka

Konnevesi

Suontee

Pielinen

Keski-Keitele

Viinijärvi

Längelmävesi

Keski-Keitele

0,0
Längelmävesi

0,0
Kyyvesi

0,5

Nilakka

0,5

Iisvesi

1,0

Ylikitka

1,0

Konnevesi

1,5

Suontee

1,5

Kyyvesi

Vedenkorkeuden alenema talvella (m)
2,0

Iisvesi

Koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelu (m)
2,0

Vedenkorkeuden vuosivaihtelu (m)

2,5

2,0

1,5

1,0
R2 = 0,69
0,5

0,0
0

5

10

15

20

25

30

35

Järven yläpuolisen valuma-alueen järvisyys (%)

Kuva 9. Valuma-alueen järvisyyden ja keskimääräisen vuotuisen vedenpinnan vaihtelun välinen
riippuvuus suomalaisilla säännöstelemättömillä järvillä (Keto ja Marttunen 2003).

3.4 Juoksutusten ja vedenkorkeuksien luonnonmukaisuus
Pielisen juoksutusohjeen mukaisesti Pielisen vedenkorkeudet ja Pielisjoen juoksutukset määrätään luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukaisesti. Pielisen vedenkorkeuksien luonnonmukaisuuteen vaikuttaa kuitenkin se, että purkautumiskäyrää määritettäessä Pielisjoki ei ole ollut
täysin luonnontilainen, vaan sitä on mm. ruopattu jo tätä aikaisemmin. Lisäksi Pielisen yläpuolisten vesistöjen, kuten Koitereen ja Lieksanjoen säännöstelyt vaikuttavat myös Pielisen vedenkorkeuksien luonnonmukaisuuteen. Näistä Koitereella on suurempi vaikutus. Myös Pielisen valumaalueella tapahtuneet muutokset, kuten ojitukset, ovat voineet vaikuttaa Pielisen vedenpinnan
käyttäytymiseen. Kohdassa 3.4.1 selvitetään nykyistä poikkeusjuoksutuskäytäntöä sekä toteutettuja poikkeusjuoksutuksia ja kohdissa 3.4.2 ja 3.4.3 käydään läpi Koitereen säännöstelyn vaikutusta Pielisen vedenkorkeuksiin sekä selvitetään Pielisen juoksutusohjeen mukaisen purkautumiskäyrän luonnonmukaisuutta.

3.4.1 Toteutetut poikkeusjuoksutukset Pielisellä
Pielisen poikkeusjuoksutukset perustuvat vesilain 12 luvun 19 §:ään, jonka mukaan "milloin
poikkeuksellisista luonnonoloista tai muusta ylivoimaisesta tapahtumasta johtuu veden tulva
taikka muu sellainen vesistön tai sen vesiolojen muutos, joka voi aiheuttaa yleistä vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle taikka suurta vahinkoa yksityiselle tai yleiselle edulle, ympäristölupavirasto voi alueellisen ympäristökeskuksen hakemuksesta … määrätä suoritettaviksi vaaran
poistamiseksi tai vahinkojen vähentämiseksi välttämättömiä väliaikaisia toimenpiteitä. Alueellinen ympäristökeskus saa tehdä edellä tarkoitetun hakemuksen saatuaan siihen maa- ja metsätalousministeriön suostumuksen."
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Poikkeusjuoksutuksia on käytetty Pielisellä keinona alentaa haitallisia tulvavedenkorkeuksia
1980-luvun alusta lähtien. Jo 1970-luvulla kevättulvakorkeudet nousivat muutamina vuosina
(1974, 1975) lähelle tasoa NN+ 94.50 m, joista aiheutuneet vahingot lienevät antaneet valmiuksia siihen, että mahdollisen poikkeuksellisen tulvan tapahtuessa poikkeusjuoksutuksiin on turvauduttava. Vuonna 1981 oli poikkeuksellisen runsasluminen talvi, jolloin nähtiin jo hyvissä
ajoin kevättalvella, että Pielistä on alennettava luvanmukaisesta juoksutuksesta poiketen. Tuolloin onnistuttiinkin määrätietoisilla toimenpiteillä torjumaan erittäin paha tulvatilanne. Vastaavan suuruiset tulovesimäärät eivät ole sen jälkeen Pielisellä toteutuneet. 1980-luku oli erittäin
sateinen ja poikkeusjuoksutuksia tarvittiin vielä neljä kertaa (1982, 1984, 1988 ja 1989). Tulvan
kannalta kriittiseksi rajaksi muodostui taso NN+ 94,50-94,60 m. Mikäli ennusteet osoittivat korkeammalle toteutuvaa vedenkorkeutta, poikkeusjuoksutuslupaa haettiin.
Sama korkeusväli on periaatteessa ollut myös myöhemmin toteutuneiden poikkeusjuoksutusten
hakukriteerinä, vaikka on oletettavaa, että ainakin maatalouden harjoittamisen osalta vahinkoalttius ja vahingot ovat kokonaisuutena vähentyneet. Merkittävämmäksi kriteeriksi ovat nousseet
tulvista johtuvia poikkeusjuoksutuksia perusteltaessa varsinkin yhdyskunnille aiheutuvat haitat ja
vahingot. Poikkeusjuoksutuksia 1990-luvulla oli vain yksi (1992). Seuraava merkittävä tulvatilanne koettiin vasta syksyllä 2004, jota seurasi toinen poikkeusjuoksutus heti keväällä 2005.
Vuonna 2006 haettiin lupaa poikkeusjuoksutukseen ensimmäisen kerran vedenkorkeuden alenemisen johdosta. Jo vuonna 2002-2003 vedenkorkeus oli laskenut alas ja asiasta käytiin vilkasta
keskustelua. Tuolloin lupaa ei vielä haettu, mutta kuivan jakson uusiutuessa lyhyen ajan jälkeen
vuonna 2006 siihen ryhdyttiin. Merkittävintä vahinkoa katsottiin aiheutuvan rantakiinteistöjen
virkistyskäytölle. Myös laivaliikenteelle ja uitolle aiheutuvat haitat olivat perusteena.
Poikkeusjuoksutuksilla saavutetut muutokset vedenkorkeuksiin ovat olleet yleensä välillä 10-20
cm. Merkittävin vedenkorkeuden alennus on saavutettu vuonna 1981, jolloin se oli 26 cm. Tulvakorkeuksilla tuon suuruisen alennuksen merkitys Pielisen ranta-alueilla on erittäin suuri.
Poikkeusjuoksutukset ovat kertaluonteisia toimenpiteitä, jotka vaativat jokaisella kerralla samat
toimenpiteet. Kun vesitilanne uhkaa muodostua haitalliseksi, tulee Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen esitellä asia maa- ja metsätalousministeriölle. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ministeriölle tulee lähettää luonnos poikkeusjuoksutusta koskevasta hakemussuunnitelmasta. Maaja metsätalousministeriö käsittelee asiaa ottaen huomioon vesitilanteen muualla Vuoksen vesistössä ja etenkin Saimaalla. Mikäli kokonaistilanne sallii, se antaa ympäristökeskukselle suostumuksen poikkeusjuoksutushakemuksen jättämiseen Itä-Suomen ympäristölupavirastolle. Tämän
jälkeen hakemussuunnitelma viimeistellään ja käytäntönä on ollut kysyä tärkeimpien vesistönkäyttäjien (vesivoimayhtiöt UPM-Kymmene Oy ja Kuurnan Voima Oy, Järvi-Suomen uittoyhdistys, Merenkulkulaitos) suostumukset toimenpiteelle. Välttämättä niitä ei edellytetä, mutta
niiden mukanaolo hakemuksessa osaltaan helpottaa ympäristölupaviraston päätöksentekoa. Tämän jälkeen ympäristölupavirasto käsittelee hakemusasian. Se käsitellään kiireellisenä ja päätös
tulee varsin nopeasti, noin viikon kuluttua. Kaiken kaikkiaan hakemusasian läpiviemiseen siitä,
kun päätös poikkeusjuoksutukseen ryhtymiseen on tehty aina siihen kun lupapäätös on annettu,
kuluu noin kolme viikkoa.
Poikkeusjuoksutus on sinänsä toimiva keino vähentää tulvavedenkorkeuksista ja alhaisista vedenkorkeuksista aiheutuvia haittoja. Sen käyttöönotto on kuitenkin hyvin hidasta ja joissakin
tilanteissa prosessin vaatiman ajan takia voidaan merkittävästi myöhästyä vahinkoja ehkäisevien
toimien aloittamisessa. Tästä syystä menettelymalli, jossa juoksutusmahdollisuus olisi voimalaitoksen juoksutuslupaan sisällytettynä valmiina, olisi huomattavasti tehokkaampi. Toisaalta poik-
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keusjuoksutukset ovat toteutuneet vuodesta 1981 lähtien 9 kertaa eli noin joka kolmas vuosi,
mikä sinänsä ei hallinnollisesti ole ylivoimaisen kuormittavaa.
Poikkeusjuoksutus kestää yleensä noin puoli vuotta. Poikkeusjuoksutuksen periaatteena on, että
vedenkorkeuden muutos luonnontilaisesta on palautettava alkuperäiseen tilaansa. Jos vettä on
juoksutettu tulvan uhatessa enemmän pois kuin varsinainen lupa olisi sallinut, tulee poikkeusjuoksutuksen jälkimmäisellä puoliskolla juoksuttaa vastaavasti yhteensä saman verran vähemmän. Jos vedenjuoksua on pidätetty kuivana aikana, tulee poikkeusjuoksutuksen loppuvaiheessa
juoksuttaa luonnontilaa vastaavaa enemmän. Voidaan karkeasti arvioida, että poikkeusjuoksutukset ovat ajallisesti kestäneet kuluneiden 25 vuoden aikana lähes viisi vuotta.
Edellä esitettyjen lukujen valossa voidaan nähdä, että Pielisellä poikkeusjuoksutuksia tarvitaan
varsin usein. Vedenkorkeuden nousu yli tason NN+ 94,50-94,60 m tai vedenkorkeuden aleneminen kesäaikana alle tason NN+93,10 m voidaan nähdä sellaisena vesilain 12 luvun 19 §:n tarkoittamana ylivoimaisena tapahtumana, jonka vuoksi poikkeusjuoksutuksiin on ryhdyttävä ja lupa
juoksutuksille voidaan myöntää. Edellä mainitut tulvavedenkorkeudet tai alhaiset vedenkorkeudet eivät kuitenkaan ole toistuvuudeltaan poikkeuksellisia niiden tapahtuessa nyt yhdessä tarkasteltuna keskimäärin noin kerran kolmessa vuodessa.
Voidaankin esittää kysymys, tuleeko juoksutusten säädön näinkin usein toistuvana tapahtua vesilain 12 luvun 19 §:n perusteella, kun kysymys ei enää ole poikkeuksellisten luonnonolojen aiheuttamasta tapahtumasta. Vastaavan suuruiset vedenkorkeusmuutokset olisi mahdollista järjestää
myös juoksutusehtoja muuttamalla, jolloin poikkeusjuoksutuksia ei Pielisellä tarvittaisi kuin
korkeintaan erittäin äärimmäisissä tilanteissa, joihin ne vesilain poikkeustoimipykälänkin (VL
12:19) mukaan on varsinaisesti tarkoitettu.

3.4.2 Koitereen säännöstelyn vaikutus Pielisen vedenkorkeuksiin
Pielisen vedenkorkeutta ei säännöstellä, vaan Kaltimon juoksutus määräytyy luonnonmukaisen
purkautumiskäyrän mukaisesti. Pielisjokeen yhtyy kuitenkin Pielisen ja Kaltimon voimalaitoksen
välissä Koitajoen suunnalta tulevat virtaamat, joihin Koitereen säännöstely vaikuttaa (Kuva 10).
Koitereen säännöstely vaikuttaa täten Pielisen vedenkorkeuksiin.
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Kuva 10. Havainnekuva Koitajoen yhtymisestä Pielisjokeen.
Koitereen säännöstelyn vaikutuksia Pielisen vedenkorkeuksiin tutkittiin sellaisina kolmena ajankohtana, jolloin Koitereen säännöstelyn oletettiin vaikuttavan Pielisen vedenkorkeuksiin eniten.
Tarkasteltavat vedenkorkeusmittarit olivat jääpeitteisen ajanjakson alin vedenkorkeus, kevättulvan ylin vedenkorkeus sekä syksyn (ennen jäätymistä) alin vedenkorkeus. Tarkastelujaksoksi
valittiin Koitereen säännöstelyn aikakausi 1980-2005. Tarkastelu on kuvattu tarkemmin liitteessä
1.
Tarkastelun perusteella Koitereen säännöstely on vaikuttanut Pielisen vedenkorkeuksiin. Se on
nostanut Pielisen jääpeitteisen kauden alimpia vedenkorkeuksia keskimäärin 10 cm:llä, laskenut
Pielisen kevättulvan aikaisia ylimpiä vedenkorkeuksia keskimäärin 7 cm:llä sekä laskenut syksyn alimpia vedenkorkeuksia 4 cm Pielisellä.
Vuonna 2005 Koitereen säännöstely vaikutti Pielisen syksyn alimpiin vedenkorkeuksiin 8 cm:llä,
mikä on keskimääräistä kaksi kertaa enemmän ja koko ajanjakson toiseksi suurin vaikutus.
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3.4.3 Pielisjoen muutokset ja purkautumiskäyrän luonnonmukaisuus
Pielisjoki kanavoitiin 10 merkittävimmän kosken osalta jo 1800-luvulla. Kun kosket perattiin ja
uusia uomia kaivettiin, muuttui Pielisjoki rakennetuksi vesiväyläksi: kiharainen uoma oiottiin ja
ruopattiin, jolloin koskien luontaiset kalliokynnykset madaltuivat. Uomien poikkileikkauspintaalan kasvaessa myös virtaama lisääntyi. Massiivinen kanavointi laivaliikenteelle vuosina 18741883 vaikutti erityisesti koskien virtausnopeuteen, joen maisemalliseen ilmeeseen ja alimpiin
vedenkorkeuksiin. Vanhojen asiakirjojen avulla on kuitenkin hankala arvioida täsmällisesti, ainakaan mitattavasti, miten Pielisjoen hydrologinen tila muuttui kanavoinnin yhteydessä jo ennen
voimalaitosten rakentamista. Arkistoissa on useita Pielisjoen koskien poikkileikkausprofiileja,
mutta ne on sidottu korkeuskiintopisteisiin, jotka ovat nykyisin veden alla. Vanhan kanavoinnin
mitatut profiilit kattavat myöskin vain hyvin pienen osan nyky-Pielisjoen poikkileikkauksesta ja
eivät yleensä sisällä tarkkoja merkintöjä vedenkorkeuksista.
Pielistä juoksutetaan Pielisjoen kautta Nurmeksen vedenkorkeusasteikon mukaan, joka perustuu
mittaustietoihin välillä 1911-1950. Edellä on tuotu esille, että Pielisjoki ei ollut enää asteikkoa
laadittaessa luonnontilainen, vaan sitä oli muutettu monin eri tavoin ja jo vähintään sadan vuoden ajan.
Voimalaitosrakentaminen käynnistyi Kaltimon voimalaitoksen valmistumisella 1958 (Kuva 11).
Rakentamisen yhteydessä Kaltimon yläpuolisia koskia, Kaltimon- ja Häihänkoskea, Paukkajanvirtaa ja Uimasalmea ruopattiin putoushäviöiden pienentämiseksi. Kaltimon voimalaitoksen
valmistumisen jälkeen ruopattiin vielä massiivisesti Uimasalmea, koska salmessa sijainnut silta
padotti, paikalla sijainnut koski jäätyi talven kovilla pakkasilla ja voimalaitokselle aiheutui putoushäviöitä. Muitakin ruoppauksia tehtiin, mm. Häihän- ja Paukkajankoskessa. Kaltimon alapuolisen jokiosuuden tila muuttui 1971, kun Kuurnan voimalaitoksen padotus alkoi.
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Kuva 11. Pielisjoen jo useasti perattujen koskien porrasteisuus 1950-luvulla ja muutos Kaltimon
voimalaitoksen valmistuessa. Tarkasteluvälinä on jokiosuus Saapaskoskelta Pieliselle. (Insinööritoimisto Consulting 1955)
Nykyisen Pielisen juoksutuksen luonnonmukaisuuteen vaikuttaa myös Koitereen säännöstely,
joka selvästi näkyi Koitajoen tulovirtaamissa jo ennen säännöstelylupaa eli välillä 1955-80. Koitereen vedenkorkeuksien vuosisäännöstelyn myötä tulovirtaamaerot kasvoivat luonnonmukaiseen vuosirytmiin verrattaessa, ja Pielisellä havaitaan Koitereen säännöstelyn aiheuttama padotusvaikutus talvella ja vedenpintaa alentava vaikutus syksyllä. Virtausmittausten perusteella on
havaittu, että pienten virtaamien vallitessa Uimasalmessa alimman mittauskerroksen (5,9 m)
virtausnopeus laskee noin tunnin kuluttua Pamilon täysimittaisten (190 m3/s) juoksutusten alkamisesta lähelle nollaa ja virtaus kääntyy Uimasalmessa hetkellisesti päinvastaiseksi eli kohti Pielistä.
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4 Sidosryhmien suhtautuminen Pielisen vedenkorkeuksiin
ja virtaamiin
Tässä osassa esitetään Pielisen vedenkorkeuksien ja virtaamien aiheuttamia ongelmia, eri vesistön käyttömuotojen kannalta haitalliset vedenkorkeus- ja virtaamatasot sekä Pielisen juoksutusten kehittämisen tavoitteet. Vedenkorkeuksien ja virtaamien aiheuttamia ongelmia on kartoitettu
vuonna 2003 tehdyssä Pielisen ympäryskuntien asukkaille suunnatussa kyselyssä (Verta 2003).
Tämän lisäksi ongelmista tehtiin kysely Pielisen juoksutusten kehittämisen neuvotteluryhmälle.
Neuvotteluryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 21.11.2005 Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen kutsumana. Ryhmä kokoontui kaksi kertaa myös tämän selvityksen aikana.
Vesistön eri käyttömuotojen kannalta haitallisia vedenkorkeustasoja tunnistettiin aiempiin asiasta
tehtyihin selvityksiin nojautuen sekä neuvotteluryhmälle tehdyn kyselyn perusteella. Tasoja
hyödynnettiin erilaisten juoksutusvaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa (ks. kohta 5.3). Pielisen
juoksutuksen kehittämistavoitteita tunnistettiin ja jäsennettiin niinikään neuvotteluryhmässä.

4.1 Vedenkorkeuksien ja virtaamien aiheuttamat ongelmat
Vuonna 2003 Pielisen ympäryskuntien asukkaille tehtiin kysely Pielisen virkistyskäytöstä ja siinä aiheutuneista haitoista yhdessä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalatalouskyselyn
kanssa (Verta 2003). Kyselyjä lähetettiin yhteensä yli neljä tuhatta ja vastauksia saatiin 1 111
kpl. Kyselyä edeltäneenä kesänä 2002 sekä toteutuksen aikana (kesä 2003) vedenkorkeus Pielisessä oli erittäin alhainen (ks. Kuva 2).
Postikyselyn vastaajista yli puolet olivat kokeneet haittaa sopimattomista vedenkorkeuksista sekä
karikoista ja veden mataluudesta (Kuva 12 ja Kuva 13). Eniten sopimattomista vedenkorkeuksista haittaa oli koettu Pielisen pohjois- ja luoteisosissa Nurmeksen, Kuokkastenkosken ja Juuan
lähialueilla (kaksi kolmasosaa tämän alueen vastaajista oli kokenut haittaa). Haitan kokeminen
ajoittui suurimmalla osalla avovesikauteen. Talvella haittaa oli koettu huomattavasti vähemmän.
Eniten sopimattomat vedenkorkeudet olivat haitanneet laiturien ja venevajojen käyttöä sekä veneilyä ja melontaa; lähes puolet vastaajista ilmoittivat kokeneensa haittaa näihin toimintoihin
(Kuva 14). Kolmasosa vastaajista ilmoitti sopimattomien vedenkorkeuksien haitanneen kalastusta ja joka neljäs vastaaja ilmoitti haittaa aiheutuneen mökin ja saunan käyttöön sekä rannalla
oleiluun. (Verta 2003)
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Kuva 12. Pielisen virkistyskäyttöä estävät ja vaikeuttavat tekijät Pielisen käyttäjille vuonna 2003
tehdyn kyselytutkimuksen mukaan (jatkuu kuvassa 13). (Verta 2003)

Kuva 13. Pielisen virkistyskäyttöä estävät ja vaikeuttavat tekijät Pielisen käyttäjille vuonna 2003
tehdyn kyselytutkimuksen mukaan (jatkoa kuvasta 12). (Verta 2003)
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Kuva 14. Pielisen sopimattomista vedenkorkeuksista aiheutuneiden haittojen kohdistuminen eri
toimintoihin vuosina 1992-2002 Pielisen käyttäjille vuonna 2003 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan. (Verta 2003)
Myös 12.4.2006 Joensuussa Pielisen juoksutusten kehittämisen neuvotteluryhmälle tehdyssä
kyselyssä kartoitettiin Pielisen vedenkorkeuksista ja juoksutuksista aiheutuneita ongelmia (kaikki vastaukset liitteessä 3). Vastauksissa nousi esille samoja seikkoja kuin vuoden 2003 postikyselyssä. Matalat vedenkorkeudet ovat haitanneet laiturien ja venevajojen käyttöä, rannalla
oleilua ja uimista, vesimaisemaa, veneilyä ja melontaa, mökkien käyttöä. Myös uusia asioita
nostettiin esille; matalat vedenkorkeudet ovat vaikeuttaneet talousvedenottoa ja haitanneet laivaliikennettä, ammattikalastusta sekä uittoa. Myös vedenlaadun epäiltiin heikentyneen matalien
vedenkorkeuksien seurauksena. (Taulukko 6)
Taulukko 6. Matalien vedenkorkeuksien ja pienien virtaamien vesistön eri käyttömuodoille aiheuttamat haitat Pielisellä ja Pielisjoessa Pielisen juoksutusten kehittämisen neuvotteluryhmälle
12.4.2006 tehdyn kyselyn mukaan.
VESISTÖN KÄYTTÖMUOTO
MATALIEN VEDENKORKEUKSIEN JA PIENIEN
VIRTAAMIEN AIHEUTTAMA HAITTA
VEDENLAATU JA VESILUONTO: • Pienten lahtien rehevöityminen (esim. Märäjälahti)
• Vesikasvillisuus runsastuu aluilla, joissa ei ole veden
vaihtuvuutta
VIRKISTYSKÄYTTÖ:
• Laiturien ja venevajojen käytön vaikeutuminen
• Veneilyn ja melonnan vaikeutumista
• Haitta rannalla oleiluun ja uimiseen
• Vesimaiseman heikentyminen matalilla ranta- alueilla
• Talousvedenoton vaikeutumista
• Mökkien arvon aleneminen
KALASTUS:
• Ammattikalastuksen harjoittaminen vaikeutunut (veneellä liikkuminen satamaan, troolipyynnin vaikeutuminen, pyyntipaikkojen madaltuminen)
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LAIVALIIKENNE JA MATKAILU:

UITTO:

•
•
•
•

Autolautan ja muun laivaliikenteen riskit kasvavat
Laivalaiturit "kuivilla"
Matalan vedenkorkeuden aiheuttamat "uudet karikot”
Alhainen vedenkorkeus aiheuttaa hinauskuormien
koon pienentämisen

Samassa kyselyssä vastattiin liian korkeiden vedenkorkeuksien sekä liian suurien virtaamien
vaikeuttaneen laiturien ja venevajojen käyttöä ja uittoa Pielisjoella sekä aiheuttaneen alavien
rantapeltojen vettymistä, ravinnehuuhtoutumia pelloilta, haittaa metsän kasvulle, tulvavahinkoja
laitureille, mökeille ja saunarakennuksille sekä ohijuoksutuksia vesivoimalaitoksilla (Taulukko
7). Liian suuren vedenkorkeuden ja virtaaman vaihtelun vastattiin kasvattaneen rantasortumariskiä, liikuttavan uittorakenteita talven aikana liikkuvan jään vuoksi, lisäävän verkkojen limoittumista ja roskaantumista sekä vaikeuttavan talvikalastusta (Taulukko 8).
Taulukko 7. Korkeiden vedenkorkeuksien ja suurien virtaamien vesistön eri käyttömuodoille aiheuttamat haitat Pielisellä ja Pielisjoessa Pielisen juoksutusten kehittämisen neuvotteluryhmälle
12.4.2006 tehdyn kyselyn mukaan.
VESISTÖN KÄYTTÖMUOTO
KORKEIDEN VEDENKORKEUKSIEN JA SUURIEN VIRTAAMIEN AIHEUTTAMA HAITTA
VEDENLAATU JA VESILUONTO: • Rantapelloilta lähtevät lannoitehuuhtoumat
• Puhdistamon toimintaa pysähtyy Æ bakteerimäärä
lisääntyy
• Kuikan ja lokkien pesiä tuhoutunut
VIRKISTYSKÄYTTÖ:
• Laiturien ja venevajojen käytön vaikeutuminen
MAA- JA METSÄTALOUS:
• Alavien rantapeltojen vettyminen
• Metsän kasvulle aiheutuvat vahingot
YHDYSKUNTATEKNIIKKA JA • Jätevedenpuhdistamoiden toiminnan estyminen
RAKENNUKSET:
• Vedenottamon toiminnan vaikeutuminen
• Tulvavahingot laitureille
• Pengerrysalueiden padot ja pumppaamot
UITTO:
• Liian suuri virtaama Pielisjoella hankaloittaa uittoa
(hinauskuormia pienenettävä)
VESIVOIMA:
• Ohijuoksutukset
Taulukko 8. Suurten vedenkorkeuksien ja virtaamien vaihtelun vesistön eri käyttömuodoille aiheuttamat haitat Pielisellä ja Pielisjoessa Pielisen juoksutusten kehittämisen neuvotteluryhmälle
12.4.2006 tehdyn kyselyn mukaan.
VESISTÖN KÄYTTÖMUOTO
SUURTEN VEDENKORKEUKSIEN JA VIRTAAMIEN VAIHTELUN AIHEUTTAMA HAITTA
KALASTUS:
• Verkkojen limoittuminen ja roskaantuminen
• Vaikeuttaa talvikalastusta
PIELISJOKI:
• Rantasortumariski kasvanut
• Uittorakenteet liikkuvat talviaikana nousevan jään
vaikutuksesta
Neuvotteluryhmän kyselyssä ehdotettiin myös säännöstelylle vaihtoehtoisia toimenpiteitä esille
nousseiden haittojen ehkäisemiseksi. Alhaisten vedenkorkeuksien aiheuttamia haittoja ehdotettiin torjuttavan paremmalla tiedottamisella. Kaupallisia aluksia ja muita veneilijöitä voitaisiin
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tiedottaa vedenkorkeuden laskiessa alle tai lähestyessä kriittistä tasoa NN+ 93,10 m. Lisäksi ehdotettiin, että laivaliikenteen kannalta todelliset ongelmakohdat (ns. "pullonkaulat") selvitettäisiin ja nämä paikat ruopattaisiin.

4.2 Vesistön käyttömuotojen kannalta ongelmalliset vedenkorkeus- ja
virtaamatasot
12.4.2006 Joensuussa Pielisen juoksutusten neuvotteluryhmälle tehdyssä kyselyssä kartoitettiin
Pielisen eri käyttömuotojen kannalta ongelmallisia vedenkorkeus- ja virtaamatasoja. Lisäksi kartoituksessa hyödynnettiin aikaisempia selvityksiä (Mikkonen 1997). Ongelmallisia tasoja kartoitettiin vesistön käytön kokonaisuuksittain seuraaville kokonaisuuksille: virkistyskäyttö, uitto ja
laivaliikenne, maa- ja metsätalous sekä vedenpuhdistamot. Neuvotteluryhmän jäseniä pyydettiin
arvioimaan eri käyttökokonaisuuksien kannalta sellaiset vedenkorkeus- ja virtaamatasot, joilla
kyseiselle käyttömuodoille alkaa syntymään huomattavaa haittaa. Lisäksi virkistyskäytön osalta
tunnistettiin tasot, joilla haittaa alkaa ilmentyä, mutta se ei ole vielä huomattavaa. Haitallisten
tasojen yhteydessä kysyttiin myös, minkälaista haittaa tasojen alituksista/ylityksistä syntyy. Vastaukset koottiin yhteen ja niistä käytiin keskustelua neuvotteluryhmän kokouksessa 4.10.2006.
Taulukossa 9 on esitetty kyselyn yhteenveto, jossa on otettu huomioon 4.10. tilaisuudessa esitetyt kommentit.
Taulukko 9. Pielisen käytölle haitalliset vedenkorkeus- ja virtaamatasot eri käyttökokonaisuuksittain esitettyinä. Yhteenveto on tehty Pielisen juoksutusten kehittämisen neuvotteluryhmälle
12.4.2006 tehdyn kyselyn vastausten ja 4.10.2006 neuvotteluryhmän kokouksessa esitettyjen
kommenttien perusteella.
HUOMATTAVAA HAITTAA syntyy, kun
HAITTOJA alkaa
vedenkorkeus tai virtaama
ilmentyä, kun vedenkorkeus tai viron ALLE
on YLI
taama on
VIRKISTYSKÄYTTÖ

vedenkorkeus
virtaama

NN+ 93,10 m
100 m3/s

NN+ 94,50 m
500 m3/s

< NN+ 93,30 m
> 480 m3/s
< 120 m3/s

NN+ 93,10 m

NN+ 94,40 m

-

-

NN+ 94,30 m

-

-

NN+ 95,90 m
NN+ 95,40 m

-

UITTO JA LAIVALIIKENNE

vedenkorkeus
MAA- JA METSÄTALOUS

vedenkorkeus kesällä
VEDENPUHDISTAMOT

Nurmes
Lieksa

Virkistyskäytölle huomattavaa haittaa on arvioitu syntyvän Pielisellä vedenkorkeuden ylittäessä
tason NN+ 94,50 m tai alittaessa tason NN+ 93,10 m. Virkistyskäyttöhaittaa alkaa kuitenkin syntyä jo tason NN+ 93,30 alittuessa. Pielisjoessa virkistyskäyttöhaitan on arvioitu kasvavan merkittävästi, kun virtaama on yli 500 m3/s tai alle 100 m3/s. Pielisessä korkeat vedenkorkeudet aiheuttavat eniten haittaa rantakiinteistöille, mutta myös eroosioita voi ilmetä etenkin kovalla tuulella.
Alhaiset vedenkorkeudet aiheuttavat rantojen ja rantakiinteistöjen käytön, vesiliikenteen ja kalastuksen vaikeutumista sekä maisemahaittaa. Pielisjoella suuret virtaamat aiheuttavat eroosiota ja
vahinkoja rantakiinteistöille. Pienet virtaamat vaikeuttavat virkistyskalastusta ja veneilyä. Virkis-
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tyskäytön osalta todettiin myös, että voimakas vedenpinnan vaihtelu talvella aiheuttaa kalastuksen ja jäällä liikkumisen vaikeutumista sekä Pielisellä että Pielisjoella.
Uitolle ja laivaliikenteelle ei aiheudu Pielisellä minkäänlaista haittaa, jos vedenkorkeus on tasolla NN+ 93,10-94,40 m. Tämän vaihteluvälin ulkopuolella uitolle ja laivaliikenteelle saattaa aiheutua huomattavia haittoja. Tason alapuolella uitto ja laivaliikenne rajoittuu väyläsyvyyksien
pienentyessä. Tason yläpuolella uiton nipunpudotuspaikkojen lastaus vaikeutuu ja laivaliikenne
keskeytyy siltojen alikulkukorkeuksien ollessa riittämättömiä. Pielisjoessa uitto vaikeutuu virtaaman kasvaessa. Huomattavaa haittaa aiheuttavaa virtaamaa ei kuitenkaan osattu määrittää.
Laivaliikenteen osalta virtaama ei ole olennainen tekijä Kaltimon ja Kuurnan välisellä Pielisjoen
osalla, sillä vedenkorkeus on voimalaitosten lupien mukaan pidettävä aina sellaisella tasolla, että
veneväylien syvyys on laivaliikenteelle riittävä. Virtaaman suuruuden vaikutusta Pielisjoen vedenkorkeuteen Kuurnan voimalaitoksen ja kaupunginkoskien välisellä joen osalla ei tässä selvityksessä selvitetty tarkemmin. Tämän vuoksi ei myöskään arvioitu tälle osalle tarkkoja haitallisia
virtaaman tasoja. Tasot riippuvat osittain myös Saimaan vedenkorkeudesta, joka vaikuttaa Pielisjoen kyseisen osan vedenkorkeuksiin. Asia tulee jatkossa selvittää yksityiskohtaisesti. Kyselyn
vastauksissa todettiin myös, että suuri virtaaman vaihtelu saattaa aiheuttaa Pielisjoella haitallista
jään nousua. Tällaista haittaa ei kuitenkaan todettu aiheutuneen ainakaan vuosien 1992-2005
aikana, jolloin Pielisjoella on suoritettu poikkeusjuoksutuksia. Juoksutukset on suoritettu siten,
että virtaaman muutos on ollut +/- 40-80 m3/s ja lisäys on tehty vaiheittain (+20 m3/s --> +40
m3/s --> +60 m3/s). Poikkeusjuoksutusten aikana on kuitenkin havaittu, että Kuurnan voimalaitoksen ja kaupunginkoskien välisellä osuudella ensimmäisille rantakiinteistöille alkaa aiheutua
haittoja, kun virtaama on yli 500 m3/s.
Maa- ja metsätaloudelle on arvioitu aiheutuvan Pielisellä huomattavaa haittaa vedenkorkeuden
ollessa kesällä tason NN+ 94,30 m yläpuolella. Haitta aiheutuu pääasiassa maatalouden harjoittamisen vaikeutumisesta. Pielisjoen varrella ei ole merkittävää maa- ja metsätaloutta. Myös Nurmeksen ja Lieksan vedenpuhdistamoiden toiminnan estyessä voi syntyä huomattavaa haittaa.
Puhdistamot laskevat puhdistetut vedet Pieliseen tietyllä purkutasolla. Puhdistamoilla huomattavaa haittaa syntyy viimeistään, kun Pielisen vedenpinta saavuttaa purkutason ja laitosten toiminta pysähtyy. Jätevedenpuhdistamoiden toiminta alkaa vaikeutua Pielisen vedenpinnan ollessa
tasolla NN+ 95,40 m.

4.3 Juoksutusten kehittämisen tavoitteet
Vesistöjen käyttöön ja hoitoon liittyy aina erilaisia arvoja ja tavoitteita, jotka voivat olla keskenään ristiriidassa. Myös Pielisen juoksutuksia kehitettäessä eri osapuolilla on hyvin erilaisia tavoitteita Pielisen vedenkorkeuksien ja Pielisjoen juoksutusten suhteen. Jotta kaikki tavoitteet
voitiin ottaa huomioon muodostettaessa Pielisen juoksutukselle vaihtoehtoja sekä arvioitaessa
niitä, Pielisen juoksutusten kehittämiseen liittyvät tavoitteita kartoitettiin neuvotteluryhmässä
12.4.2006. Neuvotteluryhmässä katsottiin olevan edustettuna kaikkien Pielisen käyttömuotojen
edustajat, joten saavutettua tavoitteiden jäsentelyä voidaan pitää melko kattavana. Lisäksi tavoitteiden tunnistamisessa hyödynnettiin vesistön käyttäjille vuonna 2003 tehtyä virkistyskäyttökyselyä. Kyselyssä kartoitettiin Pielisen käyttäjien suhtautumista vesistöön ja sen eri käyttömuotoihin (Kuva 15).
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Kuva 15. Erilaisten vesistöön ja sen käyttöön liittyvien asioiden tärkeys Pielisen käyttäjille
vuonna 2003 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan. (Verta 2003)
Tavoitteiden tunnistamisessa ja jäsentämisessä rajoituttiin tavoitteisiin, jotka liittyvät suoraan
vedenkorkeuksien ja virtaamien vaihteluun Pielisessä tai alapuolisessa vesistössä sekä selvityksen toteuttamiseen. Aikaisemmista hankkeista saatujen kokemusten pohjalta sekä vuoden 2003
virkistyskäyttökyselyn perusteella laadittiin alustava esitys 12.4.2006 kokoukseen. Tavoitteita
täydennettiin kokouksessa pienryhmätyöskentelyn tulosten pohjalta ja kokouksen jälkeen osallistujilta saatiin vielä joitakin täydennyksiä.
Tavoitteita hyödynnettiin tämän selvityksen kohdassa 3 esitettyjen juoksutusmallien muodostamisessa, tarvittavien vaikutusselvitysten tunnistamisessa, tiedon riittävyyden arvioinnissa, vaihtoehtojen vertailussa sekä vaikutusmittareiden tunnistamisessa. Tavoitteet on esitetty taulukossa
10. Juoksutusten kehittämisen ns. perimmäiset tavoitteet on ryhmitelty taloudellisiin tavoitteisiin,
sosiaalisiin tavoitteisiin, vesiluontoa koskeviin tavoitteisiin sekä prosessitavoitteisiin. Perimmäiset tavoitteet ovat usein itseisarvoja (esim. 2.3 Terveellisen ympäristön turvaaminen). Tavoitteiden ryhmittely ei ole yksiselitteinen ja jotkut tavoitteet voisivat olla useassa "ryhmässä". Kunkin
perimmäisen tavoitteen toteuttamiseksi tunnistettiin keinotavoitteita (esim. 2.3.1 Talousvedenoton ja –laadun turvaaminen), jotka toteuttavat perimmäisiä tavoitteita. Ryhmän 4. Prosessitavoitteet poikkeavat luonteeltaan hieman muista tavoitteista. Ne koskevat itse selvitystyötä ja
sen laatua; sitä, miten Pielisen juoksutusten kehittämisen suunnittelussa ja toteutuksessa menetellään.
Taulukko 10. Pielisen juoksutusten kehittämisen tavoitteet.
PIELISEN JUOKSUTUSTEN KEHITTÄMISEN PERIMMÄISET TAVOITTEET JA KEINOTAVOITTEET
1. TALOUDELLISET TAVOITTEET
1.1 Elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen ja turvaaminen
 1.1.1 Teollisuuden vedenoton turvaaminen
 1.1.2 Maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten parantaminen
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 1.1.3 Vesiliikenteen olosuhteiden parantaminen
 1.1.4 Uiton olosuhteiden parantaminen
 1.1.5 Ammattikalastuksen toimintaedellytysten parantaminen
 1.1.6 Matkailuelinkeinon parantaminen
 1.1.7 Rakennusten ja tonttien arvon säilyttäminen
1.2 Vesivoimatuotannon ja sen arvon lisääminen
 1.2.1 Tuotannon oikea-aikaisuuden lisääminen
 1.2.2 Lupaehtojen joustavuuden lisääminen
 1.2.3 Ohijuoksutusten vähentäminen
 1.2.4 Kansallisen energia- ja ilmasto-ohjelman huomioon ottaminen
1.3 Rantojen kunnostuskustannusten vähentäminen
 1.3.1 Rantojen ruoppaustarpeen vähentäminen
 1.3.2 Vesikasvillisuuden niittotarpeen vähentäminen
 1.3.3 Rantojen suojaus- ja kunnostustarpeen vähentäminen
1.4 Erityisten vesiolosuhteiden aiheuttamien riskien ja vahinkojen minimoiminen
 1.4.1 Tulvavahinkojen minimointi
o Tulvadirektiivin tavoitteiden huomiointi
 1.4.2 Patoturvallisuusriskien minimointi
 1.4.3 Suurtulviin varautumisen parantaminen
 1.4.4 Alapuolisen vesistön tulvavahinkojen vähentäminen
2. SOSIAALISET TAVOITTEET
2.1 Virkistyskäyttöolosuhteiden parantaminen
 2.1.1 Rantojen ja rantarakenteiden käytettävyyden parantaminen
 2.1.2 Kalastusolosuhteiden parantaminen
 2.1.3 Veneilyturvallisuuden lisääminen
2.2 Vesimaiseman säilyttäminen ja parantaminen
 2.2.1 Pienien saarien ja luotojen säilyttäminen
 2.2.2 Hiekkarantojen parantaminen
 2.2.3 Alavien lieterantojen aiheuttaman maisemahaitan vähentäminen
 2.2.4 Rantasortumien estäminen (erityisesti Pielisjoessa)
2.3 Terveellisen ympäristön turvaaminen
 2.3.1 Talousvedenoton ja –laadun turvaaminen
2.4 Parantaa eri osapuolten valmiuksia vuorovaikutteiseen suunnitteluun
 2.4.1 Juoksutusten toteutusta ja vedenpinnan luontaista vaihtelua koskevan ymmärryksen lisääminen
 2.4.2 Ongelman kokonaisvaltainen hahmottaminen ja eri osapuolien näkemysten ymmärtäminen
 2.4.3 Osapuolten välisen luottamuksen lujittaminen
 2.4.4 Osapuolien sitouttaminen lupahakemuksen valmisteluun
3. VESILUONTOA KOSKEVAT TAVOITTEET
3.1 Rantavyöhykkeen monimuotoisuuden parantaminen
 3.1.1 Rantavyöhykkeen kasvillisuuden monimuotoisuuden turvaaminen
 3.1.2 Rantavyöhykkeen pieneliöstön tilan parantaminen
 3.1.3 Matalien lahtien vedenlaadun parantaminen
3.2 Eliöiden lisääntymisolosuhteiden parantaminen
 3.2.1 Kalojen lisääntymisolosuhteiden ja kalakantojen parantaminen
 3.2.2 Lintujen pesintätappioiden vähentäminen
3.3 Luonnonsuojelunäkökohtien huomioon ottaminen
 3.3.1 Erilaisten suojelualueiden tavoitteiden huomiointi
 3.3.2 Lintudirektiivin mukaisten suojeltavien lajien huomiointi
 3.3.3 Vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisten tavoitteiden huomiointi
4. PROSESSITAVOITTEET
4.1 Kehittämistyön kokonaisvaltaisuus ja avoimuus
 4.1.1 Kaikkien sidosryhmien osallistaminen
 4.1.2 Paikallisen asiantuntemuksen hyödyntäminen
 4.1.3 Asiantuntijoiden asiantuntemuksen hyödyntäminen
 4.1.4 Avoin, rakentava ja erilaiset näkemykset hyväksyvä vuoropuhelu
 4.1.5 Tiedon välittäminen kansalaisille
4.2 Selvityksen ja lupahakemuksen kohtuullisuus
 4.2.1 Tehtävien selvitysten ja työn kustannustehokkuus
 4.2.2 Lupahakemuksen tasapuolisuus ja kohtuullisuus kaikille osapuolille
 4.2.3 Lupahakemuksen hyväksyttävyys oikeudellisessa prosessissa
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5 Juoksutusten kehittämisvaihtoehdot
Keväällä 2006 aloitetussa selvityksessä mahdollisuuksista Pielisen juoksutusten kehittämiseksi
laadittiin kolme juoksutusvaihtoehtoa. Juoksutusvaihtoehdoilla pyrittiin parantamaan Pielisen
virkistyskäyttöolosuhteita. Erityistä huomiota kiinnitettiin poikkeuksellisiin vesiolosuhteisiin,
kuten kuivina ajanjaksoina esiintyviin alhaisiin vedenkorkeuksiin. Tavoitteena oli parantaa virkistyskäyttöolosuhteita kuitenkaan heikentämättä vesiluonnon tilaa tai vesistön muiden käyttömuotojen, kuten vesiliikenteen, uiton ja vesivoimatuotannon, toimintaedellytyksiä. Seuraavaksi
esitellään tarkastellut juoksutusvaihtoehdot.

5.1 Juoksutusohjeet
5.1.1 Vaihtoehto 1: "Saimaan" juoksutusmalli
”Saimaan" juoksutusmallissa muodostettiin juoksutusohje, joka sai nimensä Saimaan säännöstelyn juoksutusohjeesta. Saimaan juoksutusohjeessa on määritetty Saimaan keskivedenkorkeuden
ympärille 0,8 m syvä vyöhyke. Kun Saimaan vedenkorkeus on tämän vyöhykkeen sisäpuolella,
Saimaata juoksutetaan luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukaisesti, ts. Saimaata ei tällöin
säännöstellä. Vedenkorkeuden noustua tai laskettua tämän vyöhykkeen ylä- tai alapuolelle, Saimaan vedenkorkeutta ja juoksutuksia aletaan säännellä. ”Saimaan" juoksutusmallissa muodostettiin Pieliselle vastaavanlainen vyöhyke.
Juoksutusohje ”Saimaan" juoksutusmallille kuuluu seuraavasti (Kuva 16):
1. Juoksutus Kaltimon voimalaitokselta määräytyy purkautumiskäyrän mukaisesti, kun Pielisen
vedenkorkeus (Nurmeksen asteikolla) on tavoiteputken sisäpuolella.
2. Juoksutus Kaltimon voimalaitokselta on 20 % suurempi kuin purkautumiskäyrän mukainen
juoksutus olisi, kun Pielisen vedenkorkeus on tavoiteputken ylärajalla tai sen yläpuolella,
kuitenkin enintään 600 m3/s.
3. Juoksutus Kaltimon voimalaitokselta on 20 % pienempi kuin purkautumiskäyrän mukainen
juoksutus olisi, kun Pielisen vedenkorkeus on tavoiteputken alarajalla tai sen alapuolella.
Tavoiteputki
Yläraja: Pielisen vedenkorkeuden päivittäinen keskiarvo jaksolla 1980–1999 + 0,40 m.
Alaraja: Pielisen vedenkorkeuden päivittäinen keskiarvo jaksolla 1980–1999 – 0,40 m.
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94,50

Vedenkorkeus (NN+m)

Juoksutus +20 %
luonnomukaisesta
94,00

Juoksutus
luonnomukainen

93,50

Keskiarvo 1980-99

93,00

Minimi ja maksimi 1980-99

Juoksutus -20 %
luonnomukaisesta
92,50
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Tavoiteputki (ka +- 40 cm)

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10. 1.11. 1.12.

Kuva 16. Havainnekuva "Saimaan" juoksutusmallista.

5.1.2 Vaihtoehto 2: "Mukautuva" juoksutusmalli
”Mukautuvassa" juoksutusmallissa lähdettiin myös liikkeelle Saimaan säännöstelyn kaltaisesta
luonnonmukaisesta vyöhykkeestä. ”Mukautuvassa" juoksutusmallissa juoksutuksen muutokset
pyrittiin saamaan loivemmiksi kuin ”Saimaan" juoksutusmallissa. Lisäksi kesän ja syksyn alimpia vedenkorkeuksia pyrittiin nostamaan enemmän ja ylimpiä vedenkorkeuksia pyrittiin laskemaan enemmän. Myös kevään vesiolosuhteet pyrittiin ottamaan huomioon kevättulvaan varautumisessa ja kevättulvan aikaisissa juoksutuksissa.
Juoksutusohje ”Mukautuvalle" juoksutusmallille kuuluu seuraavasti (Kuva 17):
1. Juoksutus Kaltimon voimalaitokselta määräytyy purkautumiskäyrän mukaisesti, kun Pielisen
vedenkorkeus (Nurmeksen asteikolla) on tavoiteputken 1 sisäpuolella.
2. Juoksutus Kaltimon voimalaitokselta on 10 % suurempi kuin purkautumiskäyrän mukainen
juoksutus olisi, kun Pielisen vedenkorkeus on tavoiteputken 1 yläpuolella, mutta tavoiteputken 2 sisäpuolella.
3. Juoksutus Kaltimon voimalaitokselta on 10 % pienempi kuin purkautumiskäyrän mukainen
juoksutus olisi, kun Pielisen vedenkorkeus on tavoiteputken 1 alapuolella, mutta tavoiteputken 2 sisäpuolella.
4. Juoksutus Kaltimon voimalaitokselta on 20 % suurempi kuin purkautumiskäyrän mukainen
juoksutus olisi, kun Pielisen vedenkorkeus on tavoiteputken 2 yläpuolella.
5. Juoksutus Kaltimon voimalaitokselta on 20 % pienempi kuin purkautumiskäyrän mukainen
juoksutus olisi, kun Pielisen vedenkorkeus on tavoiteputken 2 alapuolella.
Tavoiteputki 1
Yläraja: Pielisen vedenkorkeuden päivittäinen keskiarvo jaksolla 1980–1999 + 0,20 m.
Alaraja: Pielisen vedenkorkeuden päivittäinen keskiarvo jaksolla 1980–1999 – 0,20 m.
Tavoiteputki 2
Yläraja: Pielisen vedenkorkeuden päivittäinen keskiarvo jaksolla 1980–1999 + 0,40 m.
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Alaraja: Pielisen vedenkorkeuden päivittäinen keskiarvo jaksolla 1980–1999 – 0,40 m.
Poikkeukset
• Mikäli lumen vesiarvo keväällä ennustetaan suuremmaksi kuin 250 mm, Pielisen vedenkorkeus lasketaan 15.4. mennessä tasolle NN + 92,80 m.
• Mikäli lumen vesiarvo keväällä ennustetaan suuremmaksi kuin 200 mm (mutta pienemmäksi kuin 250 mm), Pielisen vedenkorkeus lasketaan 15.4. mennessä tasolle NN
+ 93,00 m.
• Mikäli lumen vesiarvo keväällä ennustetaan suuremmaksi kuin 150 mm (mutta pienemmäksi kuin 200 mm), Pielisen vedenkorkeus lasketaan 15.4. mennessä tasolle NN
+ 93,20 m.
• Kevättulvan aikana Pielisen vedenkorkeuden noustessa, juoksutus Kaltimon voimalaitokselta on 10 % suurempi kuin purkautumiskäyrän mukainen juoksutus olisi, ja
jos Pielisen vedenkorkeus on yli 0,30 m jakson 1980 – 1999 keskiarvon yläpuolella,
juoksutus on 20 % suurempi kuin purkautumiskäyrän mukainen juoksutus olisi, kuitenkin enintään 600 m3/s.
• Jos kuitenkin tavoitetasot tai niitä alemmat vedenkorkeudet saavutetaan kohtien 1 – 5
mukaisilla juoksutuksilla, ei tämän kohdan mukaisia poikkeussääntöjä oteta käyttöön.

Vedenkorkeus (NN+m)

94,50

Q = -20%

94,00

Q = +10%
Q = +-0%
93,50
Q = -10%

NN+93,20m
Keskiarvo 1980-99

Q = -20%

NN+93,00m

93,00

Minimi ja maksimi 1980-99
NN+92,80m

Tavoiteputki (ka +- 40 cm)
Tavoiteputki (ka +- 20 cm)

92,50
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10. 1.11. 1.12.

Kuva 17. Havainnekuva "Mukautuvasta juoksutusmallista".

5.1.3 Vaihtoehto 3: "Varautuva" juoksutusmalli
"Varautuvassa" juoksutusmallissa lähtökohtana oli "Mukautuva" juoksutusmalli ja sitä koskeneet
kehittämistoiveet, jotka esitettiin 12.4.2006 Pielisen juoksutusten kehittämisen neuvotteluryhmän
kokouksessa. Tavoitteena oli kehittää juoksutusmalli, joka varautuisi "Mukautuvaa" juoksutusmallia paremmin kevättulviin ja ehkäisisi sitä paremmin avovesikauden alhaisia vedenkorkeuksia. Kesän ja syksyn tulvien ehkäisyä haluttiin lieventää.
Juoksutusohje ”Varautuvalle" juoksutusmallille kuuluu seuraavasti (Kuva 18):
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1. Juoksutus Kaltimon voimalaitokselta määräytyy purkautumiskäyrän mukaisesti, kun Pielisen
vedenkorkeus (Nurmeksen asteikolla) on tavoiteputken 1 sisäpuolella.
2. Juoksutus Kaltimon voimalaitokselta on 10 % suurempi kuin purkautumiskäyrän mukainen
juoksutus olisi, kun Pielisen vedenkorkeus on tavoiteputken 1 yläpuolella, mutta tavoiteputken 2 sisäpuolella.
3. Juoksutus Kaltimon voimalaitokselta on 15 % pienempi kuin purkautumiskäyrän mukainen
juoksutus olisi, kun Pielisen vedenkorkeus on tavoiteputken 1 alapuolella, mutta tavoiteputken 2 sisäpuolella.
4. Juoksutus Kaltimon voimalaitokselta on 20 % suurempi kuin purkautumiskäyrän mukainen
juoksutus olisi, kun Pielisen vedenkorkeus on tavoiteputken 2 yläpuolella.
5. Juoksutus Kaltimon voimalaitokselta on 30 % pienempi kuin purkautumiskäyrän mukainen
juoksutus olisi, kun Pielisen vedenkorkeus on tavoiteputken 2 alapuolella.
Tavoiteputki 1
Yläraja: 1.1. – 30.6. vedenkorkeuden päivittäinen keskiarvo jaksolla 1980 – 1999 +0,20 m.
1.7. – 31.12. vedenkork. päivittäinen keskiarvo jaksolla 1980 – 1999 +0,40 m.
Alaraja: Pielisen vedenkorkeuden päivittäinen keskiarvo jaksolla 1980 – 1999 -0,20 m.
Tavoiteputki 2
Yläraja: Pielisen vedenkorkeuden päivittäinen keskiarvo jaksolla 1980 – 1999 +0,40 m.
Alaraja: Pielisen vedenkorkeuden päivittäinen keskiarvo jaksolla 1980 – 1999 -0,40 m.
Poikkeukset
• Mikäli lumen vesiarvo keväällä ennustetaan suuremmaksi kuin 250 mm, Pielisen vedenkorkeus lasketaan 15.4. mennessä tasolle NN + 92,70 m.
• Mikäli lumen vesiarvo keväällä ennustetaan suuremmaksi kuin 200 mm (mutta pienemmäksi kuin 250 mm), Pielisen vedenkorkeus lasketaan 15.4. mennessä tasolle NN
+ 92,90 m.
• Mikäli lumen vesiarvo keväällä ennustetaan suuremmaksi kuin 150 mm (mutta pienemmäksi kuin 200 mm), Pielisen vedenkorkeus lasketaan 15.4. mennessä tasolle NN
+ 93,10 m.
• Kevättulvan aikana Pielisen vedenkorkeuden noustessa, juoksutus Kaltimon voimalaitokselta on 20 % suurempi kuin purkautumiskäyrän mukainen juoksutus olisi, kuitenkin enintään 550 m3/s.
• Jos kuitenkin tavoitetasot tai niitä alemmat vedenkorkeudet saavutetaan kohtien 1 – 5
mukaisilla juoksutuksilla, ei tämän kohdan mukaisia poikkeussääntöjä oteta käyttöön.
Maksimijuoksutus 1.1.-15.4. välisellä jaksolla 300 m3/s ja muulloin 600 m3/s.
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Vedenkorkeus (NN+m)
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NN+92,90m

Minimi ja maksimi 1980-99

Q = -30%

Tavoiteputki (ka +- 20 cm)

NN+92,70m

Tavoiteputki (ka +- 40 cm)

92,50
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10. 1.11. 1.12.

Kuva 18. Havainnekuva "Varautuvasta" juoksutusmallista.

5.2 Vaihtoehtojen vaikutukset vedenkorkeuksiin ja virtaamiin
Juoksutusvaihtoehtojen vaikutusten tarkastelemiseksi kehitettiin säännöstelylaskentamalli. Mallin avulla muodostettujen juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksia Pielisen vedenkorkeuksiin ja Pielisjoen virtaamiin tarkasteltiin kymmenen vuoden laskenta-ajanjaksolla 1995-2005. Lisäksi tarkasteltiin kahden vuoden ajanjaksoa 1980-1981. Ajanjakso valittiin siten, että siihen osui sekä
poikkeuksellisia vesiolosuhteita että normaaleita vesivuosia. Juoksutusvaihtoehtojen vaikutukset
Pielisen vedenkorkeuksiin ja Pielisjoen virtaamiin on esitetty taulukoissa 11 ja 12.

5.2.1 Pielinen
Kuvassa 19 on esitetty Pielisen havaitut vedenkorkeudet sekä juoksutusvaihtoehtojen mukaiset
vedenkorkeudet jaksoilla 1980-1981 ja 1995-2005.
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"Saimaan juoksutusmalli" 1980-1981 ja 1995-2005
95,00

94,50

94,50

Vedenkorkeus (NN+m)

Vedenkorkeus (NN+m)

Pielinen, havaittu 1980-1981 ja 1995-2005
95,00

94,00

93,50

93,00

93,50

93,00

92,50

92,50

92,00
1.1.

94,00

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

92,00
1.1.

1.12.

95,00

94,50

94,50

94,00

93,50

93,00

92,50

92,00
1.1.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

"Mukautuva juoksutusmalli" 1980-1981 ja 1995-2005

95,00

Vedenkorkeus (NN+m)

Vedenkorkeus (NN+m)

"Varautuva juoksutusmalli" 1980-1981 ja 1995-2005

1.2.

94,00

93,50

93,00

92,50

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

92,00
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Kuva 19. Pielisen havaitut vedenkorkeudet (punaisella), "Saimaan juoksutusmallin" vedenkorkeudet (sinisellä), "Mukautuvan juoksutusmallin" vedenkorkeudet (harmaalla) sekä "Varautuvan
juoksutusmallin" vedenkorkeudet (vihreällä) vuosille1980-1981 ja 1995-2005.
Juoksutusvaihtoehtojen vaikutukset Pielisen keskivedenkorkeuteen ovat hyvin vähäiset (2-3 cm).
Kaikissa juoksutusvaihtoehdoissa Pielisen ylimmät vedenkorkeudet kasvavat tarkasteluajanjaksolla; "Saimaan juoksutusmallissa" 20 cm, "Mukautuvassa juoksutusmallissa" 7 cm ja "Varautuvassa juoksutusmallissa" vain 1 cm. Keskimäärin vuoden ylin vedenkorkeus laskee "Mukautuvassa" vaihtoehdossa 1 cm:n ja "Varautuvassa" vaihtoehdossa 3 cm, mutta kasvaa "Saimaan"
vaihtoehdossa 4 cm. (Taulukko 11)
Juoksutusten kehittämisen tärkein tavoite täyttyy kaikissa juoksutusmalleissa: sekä keskialivesi
että alivesi nousevat. Vuosien keskimääräinen alivesi nousee "Saimaa" ja "Mukautuva" vaihtoehdoissa 7 cm ja "Varautuvassa" vaihtoehdossa 8 cm. Koko jakson alivesi nousee "Saimaan"
vaihtoehdossa 18 cm, "Mukautuvassa" vaihtoehdossa 20 cm ja "Varautuvassa" vaihtoehdossa 16
cm. Myös jokaisen kesäkuukauden (kesä-syyskuu) aikaiset alimmat vedenkorkeudet nousevat
kaikissa juoksutusvaihtoehdoissa; eniten "Varautuvassa" vaihtoehdossa. (Taulukko 11)
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Taulukko 11. Juoksutusvaihtoehtojen vaikutukset Pielisen vedenkorkeuksiin (NN+m) vuosina
1980-1981 ja 1995-2005.

Kuvassa 19 esitetään juoksutusvaihtoehtojen vaikutukset Pielisen avovesikauden vedenkorkeuksien pysyvyyksiin. Kuva osoittaa, että kaikki vaihtoehdot vähentävät tason NN+ 94,25 m ylittävien vedenkorkeuksien toistuvuutta sekä tason NN+ 93,25 m alittavien vedenkorkeuksien toistuvuutta. Kaikkein eniten alimpiin vedenkorkeuksiin vaikuttaa "Varautuva" vaihtoehto, joka lähes
poistaa tason NN+ 93,00 m alitukset ja vähentää tason NN+ 93,25 m alituksia kolmanneksella
havaittuihin vedenkorkeuksiin nähden.

Vedenkorkeuden pysyvyys eri tasoilla eri vaihtoehdoissa
ajanjaksolla 15.5.-22.11.
25

HAVAITTU

'SAIMAA'

'MUKAUTUVA'

'VARAUTUVA'

Pysyvyys (%)

20
15
10

- 92,75

92,75 - 93,00

93,00 - 93,25

93,25 - 93,50

93,50 - 93,75

93,75 - 94,00

94,25 -

94,00 - 94,25

- 92,75

92,75 - 93,00

93,00 - 93,25

93,25 - 93,50

93,50 - 93,75

93,75 - 94,00

94,25 -

94,00 - 94,25

- 92,75

92,75 - 93,00

93,00 - 93,25

93,25 - 93,50

93,50 - 93,75

93,75 - 94,00

94,25 -

94,00 - 94,25

- 92,75

92,75 - 93,00

93,00 - 93,25

93,25 - 93,50

93,50 - 93,75

93,75 - 94,00

94,25 -

0

94,00 - 94,25

5

Kuva 20. Pielisen avovesikauden vedenkorkeuksien pysyvyydet eri tasoilla eri juoksutuksen kehittämisvaihtoehdoissa (vuodet 1980-1981 ja 1995-2005 tarkastelussa).
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5.2.2 Pielisjoki
Juoksutusvaihtoehtojen vaikutukset Pielisjoen virtaamiin ovat vähäiset. Pielisjoen keskivirtaama
ei tarkastelujaksolla muutu missään vaihtoehdossa. Ylivirtaama kasvaa "Saimaan" juoksutusvaihtoehdossa 17 m3/s, vähenee 13 m3/s "Mukautuvassa" ja 34 m3/s "Varautuvassa" vaihtoehdossa. Keskiylivirtaama kasvaa kaikissa vaihtoehdossa: "Saimaan" vaihtoehdossa 9 m3/s, "Mukautuvassa" 5 m3/s ja "Varautuvassa" 6 m3/s. Keskialivirtaama pienenee kaikissa vaihtoehdossa,
"Saimaan" ja "Mukautuvassa" vaihtoehdossa 5 m3/s ja "Varautuvassa" 11 m3/s. Myös alivirtaama pienenee kaikissa vaihtoehdossa n. 5 m3/s. (Taulukko 12)
Pielisen kesän aikaisten vedenkorkeuksien nostamisen vuoksi Pielisjoen kesän aikaiset virtaamat
pääasiassa pienenevät kaikissa juoksutusvaihtoehdossa. "Saimaan" juoksutusmallissa virtaama
pienenee eniten kesäkuussa, jolloin jakson alivirtaama pienenee 40 m3/s. "Mukautuvassa" mallissa virtaama pienenee huomattavasti vähemmän; eniten syyskuussa, jolloin jakson alivirtaama
pienenee 19 m3/s. "Varautuvassa" mallissa virtaama pienenee myös eniten syyskuussa, jolloin
jakson alivirtaama pienenee 30 m3/s. (Taulukko 12)
Taulukko 12. Juoksutusvaihtoehtojen vaikutukset Pielisjoen virtaamiin (m3/s) vuosina 1980-1981
ja 1995-2005.

5.3 Vedenkorkeus- ja virtaamamittareihin perustuva arvio vaihtoehtojen vaikutuksista
Tässä osassa esitetään vedenkorkeus- ja virtaamamittareihin perustuva arvio juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksista vesistön tilaan ja käyttöön. Ensin esitellään vedenkorkeus- ja virtaamamittarit
sekä niiden arvot eri vaihtoehdoissa. Tämän jälkeen tehdään arvio vaikutuksista mittariarvoihin
perustuen.

5.3.1 Vaikutusten arvioinnin mittarit ja mittariarvot
Juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksia vesistöön ja sen käyttöön arvioitiin suuntaa antavasti vedenkorkeus- ja virtaamamittareilla. Vaikutuksia arvioitiin Pielisen osalta kasvillisuuteen, rantavyöhykkeen eliöstöön, kalakantoihin, linnustoon, maisemaan ja virkistyskäyttöön, vesiliikenteeseen ja uittoon sekä tulvasuojeluun. Pielisjoen osalta vaikutuksia arvioitiin virkistyskäyttöön,
tulvasuojeluun, vesiliikenteeseen ja uittoon sekä vesivoimaan. Kullekin edellä mainitulle muuttujalle määritettiin yksi tai kaksi vedenkorkeus- ja/tai virtaamamittaria, joilla juoksutusvaihtoehtojen vaikutusten suuntaa ja suuruutta arvioitiin. Kaikki mittarit on esitetty liitteessä 2. Kaikkien
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vaihtoehtojen sekä havaittujen vedenkorkeuksien ja virtaamien keskimääräiset mittariarvot vuosille 1980-1981 ja 1995-2005 on esitetty taulukossa 13. Mittariarvoja tulkittaessa on syytä huomata, että nämä mittarit kuvaavat vain vaikutusten suuntaa. Ne eivät sinänsä kerro paljoa vaikutusten todellisista merkittävyyksistä.
Taulukko 13. Vedenkorkeus- ja virtaamamittarit ja niiden arvot havaituille vedenkorkeuksille ja
virtaamille sekä eri juoksutusvaihtoehdoille. Esitetyt arvot ovat vuosien 1980-1981 ja 1995-2005
keskiarvoja, ellei toisin mainita.

Taulukossa 14 on esitetty kuusiportaisella asteikolla eri juoksutusvaihtoehtojen aiheuttaman
muutoksen suuntaa vedenkorkeus- ja virtaamamittareihin. Muutosta on arvioitu seuraavalla asteikolla:
+ / - = + / - 10-20 % muutos havaittuun arvoon,
+ + / - - = + / - 20-50 % muutos havaittuun arvoon,
+ + + / - - - = yli + / - 50 % muutos havaittuun arvoon.
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Taulukko 14. Juoksutusvaihtoehtojen aiheuttaman muutoksen suunta vedenkorkeus- ja virtaamamittareihin.

5.3.2 Arvio vaihtoehtojen vaikutuksista
Taulukossa 15 on esitetty taulukoissa 13 ja 14 esitettyjen mittariarvojen perusteella tehty arvio
eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksista vesistöön ja sen käyttöön. Arviot vaikutuksista eri
muuttujiin ovat seuraavat:
PIELINEN
• Kasvillisuus: Juoksutusvaihtoehdot vaikuttavat vain vähän sarakasvillisuusvyöhykkeen
laskennalliseen laajuuteen sekä tuottavasta vyöhykkeestä jäätyvään osuuteen. Suurin vaikutus on "Varautuvalla" vaihtoehdolla, joka kaventaa sarakasvillisuusvyöhykettä laskennallisesti 6 cm, joka on noin 12 % nykyisestä laskennallisesta vyöhykkeestä. "Varautuvalla" vaihtoehdolla on vähäinen haitallinen vaikutus Pielisen kasvillisuuteen.
• Rantavyöhykkeen eliöstö: Juoksutusvaihtoehdot vaikuttavat vain vähän häiriölle alttiin
vyöhykkeen osuuteen tuottavasta vyöhykkeestä. Eniten häiriövyöhykkeen osuuteen vaikuttaa "Varautuva" vaihtoehto, joka vähentää häiriövyöhykkeen osuutta 5 %-yksiköllä.
Millään vaihtoehdolla ei ole merkittävää vaikutusta Pielisen rantavyöhykkeen eliöstöön.
• Kalakannat: "Saimaa" vaihtoehto vähentää vedenkorkeuden talvialenemaa sekä lisää
veden määrää hauen ensisijaisilla kutualueilla. "Mukautuvalla" vaihtoehdolla ei ole juurikaan vaikutusta kumpaankaan mittariin. "Varautuva" vaihtoehto lisää vedenpinnan talvialenemaa keskimäärin 6 cm:llä ja vähentää hieman veden määrää hauen kutualueilla.
"Saimaa" vaihtoehdolla on vähäinen myönteinen vaikutus kalakantoihin ja "Varautuvalla" vaihtoehdolla on vähäinen kielteinen vaikutus Pielisen kalakantoihin.
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•

Linnusto: Kaikki juoksutusvaihtoehdot vaikuttavat vain 1 cm vedenpinnan nousuun lintujen pesinnän aikana. Täten niiden vaikutukset vedenpinnan läheisyyteen pesivien lintujen pesinnän onnistumiseen ovat hyvin vähäiset. Millään vaihtoehdolla ei ole merkittävää
vaikutusta Pielisen linnustoon.
• Maisema ja virkistyskäyttö: Kaikki juoksutusvaihtoehdot lisäävät vedenpinnan pysyvyyttä virkistyskäytön ja maiseman kannalta hyvällä tasolla. Eniten hyviä virkistyskäyttöpäiviä lisää "Varautuva" vaihtoehto, joka lisää vedenpinnan pysyvyyttä hyvällä tasolla
avovesikaudella 12 %, joka on noin 3 viikkoa. "Saimaa" ja "Mukautuva" vaihtoehdoilla
on vähäinen myönteinen vaikutus Pielisen virkistyskäyttöön ja maisemaan, "Varautuvalla" vaihtoehdolla on kohtalainen myönteinen vaikutus Pielisen virkistyskäyttöön ja maisemaan.
• Vesiliikenne ja uitto: Kaikki juoksutusvaihtoehdot vähentävät vesiliikenteelle ja uitolle
haitallisten päivien lukumäärää. "Saimaa" ja "Mukautuva" vaihtoehdot vähentävät haitallisten päivien määrän puoleen, "Varautuva" vaihtoehto vähentää haitallisten päivien määrän lähes neljäsosaan nykyisistä (20 --> 6). "Saimaa" ja "Mukautuva" vaihtoehdoilla on
kohtalainen myönteinen vaikutus Pielisen vesiliikenteeseen ja uittoon, "Varautuvalla"
vaihtoehdolla on suuri myönteinen vaikutus Pielisen vesiliikenteeseen ja uittoon.
• Tulvasuojelu: Pielisellä on ylitetty tulvasuojelun kannalta haitallinen vedenkorkeustaso
tarkastelujaksolla viisi kertaa. "Saimaa" vaihtoehto lisää tulvasuojelun kannalta haitallisen tason ylitysten määrää seitsemään kertaan. "Mukautuva" vaihtoehto vähentää haitallisen tason ylitykset neljään kertaan. "Varautuva" vaihtoehto vähentäää ylitysten määrän
kolmeen kertaan. "Saimaa vaihtoehdolla on kohtalainen haitallinen vaikutus Pielisen tulvasuojeluun, "Mukautuvalla" vaihtoehdolla on vähäinen myönteinen vaikutus Pielisen
tulvasuojeluun, "Varautuvalla" vaihtoehdolla on kohtalainen myönteinen vaikutus Pielisen tulvasuojeluun.
PIELISJOKI
• Virkistyskäyttö: "Saimaa" ja "Mukautuva" vaihtoehdoissa virkistyskäytön kannalta haitallisen alhaisten virtaamien ajanjakso kasvaa noin 2-3 päivällä vuodessa. "Varautuvassa"
vaihtoehdossa haitallinen ajanjakso kasvaa nykyisestä 10 päivästä 16 päivään vuodessa.
"Varautuva" vaihtoehdolla on vähäinen haitallinen vaikutus Pielisjoen virkistyskäyttöön.
• Tulvasuojelu: Mitä pidemmän ajan virtaama Pielisjoessa on tulvasuojelun kannalta haitallista, sitä suurempaa vahinkoa tulvasta aiheutuu. "Saimaa" vaihtoehdossa tulvasuojelun
kannalta haitallisten päivien summa koko jaksolla lähes kaksinkertaistuu (25 --> 45 päivää). "Mukautuvassa" vaihtoehdossa haitallisten päivien summa kasvaa noin kahdella viikolla (25 --> 38). "Varautuvassa" vaihtoehdossa haitallisten päivien summa kasvaa viikolla (25 --> 32). "Saimaa" vaihtoehdolla on suuri haitallinen vaikutus Pielisjoen tulvasuojeluun, "Mukautuvalla" vaihtoehdolla on kohtalainen haitallinen vaikutus Pielisjoen
tulvasuojeluun, "Varautuvalla" vaihtoehdolla on vähäinen haitallinen vaikutus Pielisjoen
tulvasuojeluun.
• Vesiliikenne ja uitto: Vesiliikenteelle ja uitolle haitallisten virtaamien määrä kasvaa
kaikissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa. "Saimaa" vaihtoehdossa sellaisten päivien määrä,
jolloin virtaama on haitallinen, kasvaa keskimäärin 11 päivällä vuodessa (3 --> 14). "Mukautuvassa" vaihtoehdossa haitallisten päivien määrä kasvaa keskimäärin 8 päivällä vuodessa (3 --> 11). "Varautuvassa" vaihtoehdossa haitallisten päivien määrä kasvaa keskimäärin 10 päivällä vuodessa. Kaikilla tarkastelluilla vaihtoehdoilla on kohtalainen haitallinen vaikutus Pielisjoen vesiliikenteeseen ja uittoon.
• Vesivoima: "Saimaa" vaihtoehto vähentää vedenkorkeuden talvialenemaa noin 7 cm:llä,
"Mukautuvalla vaihtoehdolla ei ole keskimäärin vaikutuksia talvialenemaan ja "Varautuva" vaihtoehto lisää talvialenemaa keskimäärin 6 cm:llä. "Saimaa" ja "Mukautuva" vaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta voimalaitosten ohijuoksutusten toistuvuuteen,
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mutta "Varautuva" vaihtoehto vähentää ohijuoksutusten toistuvuutta hieman. "Saimaa"
vaihtoehdolla on vähäinen haitallinen vaikutus vesivoimantuotantoon, "Varautuvalla"
vaihtoehdolla on vähäinen myönteinen vaikutus vesivoimantuotantoon.
Taulukko 15. Mittariarvoihin perustuva asiantuntija-arvio juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksista
vesiluontoon ja vesistön käyttöön. Asteikko: + / - = vähäinen myönteinen/haitallinen vaikutus, +
+ / - - = kohtalainen myönteinen/haitallinen vaikutus, + + + / - - - = suuri myönteinen/haitallinen vaikutus.

5.4 Asiantuntijahaastattelut juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksista
Eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksia Pielisen ekologiaan selvitettiin mittaritarkasteluiden lisäksi myös alojen asiantuntijoiden haastatteluilla. Haastatteluissa selvitettiin eri alojen asiantuntijoiden suhtautumista suunniteltuihin juoksutusmuutoksiin. Haastatteluissa keskityttiin arvioimaan erityisesti muutosten haitallisia vaikutuksia, sillä mahdolliset haitalliset vaikutukset tulee
ottaa huomioon jatkossa, mikäli hankkeessa edetään säännöstelylupahakemuksen laatimiseen.
Haastatteluihin valittiin Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen asiantuntijoita. Hankkeen kaavaileman juoksutusmallin esitettiin lähinnä vähentävän äärivedenkorkeuksia pitäen keskivedenpinnan nykytasolla.
Haastatellut pitivät suunniteltujen juoksutusmuutosten vaikutuksia vähäisinä. Vaikutukset veden
laatuun todettiin olemattomiksi tai happitilanteen osalta lievästi positiivisiksi, jos vesi ei enää
laske kuivuusrajoille syksyllä. Kasvillisuuden osalta todetaan, että saraikkovyöhyke voi vaihteluvälin supistuessa kaventua, mutta kokonaisuutena pienet muutokset eivät olisi merkittäviä.
Kalaston osalta kannanotot olivat varovaisimpia: negatiivisia vaikutuksia aiheutuu, jos juoksutusmallin vedenkorkeusmuutokset vaikuttavat esimerkiksi kalojen kudun onnistumiseen. Linnuston kannalta vedenkorkeuksien tasaantuminen vaikuttaisi negatiivisesti siihen pieneen osaan linnuista, jotka ovat tottuneet pesimään viime vuosina toistuneiden alhaisten vedenkorkeuksien
myötä paljastuneilla uusilla liejurannoilla ja särkillä. Tulvavahinkojen arviointia tarkasteltaessa
olemassa olevat selvitykset todettiin puutteellisiksi. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa laaditaan kuitenkin parhaillaan perusteellisempaa tulviin liittyvää selvitystä ja toimintamallia vahinkojen ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Tämän selvitystyön tuloksia on mahdollista hyödyntää
jatkossa vahinkoarvioissa. Yhteenveto vedenkorkeus- ja virtaamamuutosten ekologisista vaikutuksista haastattelujen perusteella on esitetty taulukossa 16.
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Taulukko 16. Vedenkorkeus- ja virtaamamuutosten ekologisten vaikutusten arviointi haastattelujen perusteella.
Tarkastelun kohde Juoksutusmuutosten ekologiset vaikutukset
Tulvien synnyttämien habitaattien häviäminen, vaikutukset paikallisia,
Linnusto
linnusto mukautuu nopeasti.
Kalasto
Kututappioita, jos vedenkorkeus laskee kevättalvella nykyistä enemmän.
Pohjaeläimet
Vähäiset, ellei rannan vertikaalinen vyöhykkeisyys juuri muutu.
Kasvillisuus
Saraikkovyöhykkeen mahdollinen kaventuminen.
Veden fysikaalinen
Ei vaikutuksia tai lievä positiivinen vaikutus happitalouden kannalta.
ja biologinen laatu

5.5 Neuvotteluryhmän suhtautuminen juoksutusvaihtoehtoihin
Pielisen juoksutusten kehittämisen neuvotteluryhmän kokouksissa 12.4. ja 4.10.2006 kysyttiin
eri sidosryhmien edustajien suhtautumista tarkasteltuihin juoksutusvaihtoehtoihin. 12.4. kokouksessa esitettiin "Saimaa" ja "Mukautuva" juoksutusvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Pielisen
vedenkorkeuksiin ja Pielisjoen virtaamiin. Tässä vaiheessa ei vielä esitetty arvioita vaihtoehtojen
vaikutuksista vesistön eri käyttömuodoille. Molempia vaihtoehtoja pidettiin yleisesti ottaen oikean suuntaisina vaihtoehtoina Pielisen juoksutusten kehittämiselle. Jotkut osallistujat kaipasivat
kuitenkin vielä uutta juoksutusvaihtoehtoa, joka vielä voimakkaammin leikkaisi vedenpinnan
vaihtelun ääripäitä. Alla on lainauksia kyselyn vastauksista:
-

-

-

-

"Mukautuva vaikuttaisi näistä ehkä paremmalta. Parasta olisi mahdollisimman pienet
muutokset virtaamaan. Järven vedenpinnan kuuluukin vaihdella (monet lajit tarvitsevat
kevättulvaa). Korkeimpia ja alimpia vedenkorkeuksia on kuitenkin tarvetta vähän leikata."
"Mukautettu vaihtoehto vaikuttaa OK:lta, vaikka se ei dramaattisesti muutakaan alimpia
vedenkorkeuksia. Mielestäni ajatus siitä, että Pielinen ei nykyäänkään ole "luonnollinen", on oikean suuntainen. Eli onko tehtävissä jotakin vedenkorkeuksien "luonnollistamiseksi" muutoin kuin juoksutusten avulla?"
"Tärkein tavoite on turvata vähintään 93,10 tason säilyminen. Vaihtoehtoja syytä tarkastella vielä tarkemmin."
"Suunta on oikea! Toivoisi kuitenkin vielä jonkin verran paremmin "putkessa" pysyvää
ratkaisua. Ennen kaikkea kesän ja syksyn alaraja pitäisi olla korkeammalla esim.
93,10…93,20."
"Mukautuva malli vaikutti leikkaavan ääriarvoja parhaiten, joten lienee paras. Riittävyydestä en vielä osaa sanoa."

Sidosryhmien edustajilta saadun palautteen ja toivomusten perusteella valmisteltiin uusi juoksutusvaihtoehto "Varautuva juoksutusmalli". Tämän vaihtoehdon vaikutuksia vedenkorkeuksiin ja
virtaamiin sekä kaikkien vaihtoehtojen karkeita vaikutusarvioita vesistön eri käyttömuotoihin
käytiin läpi neuvotteluryhmän kokouksessa 4.10.2006. Kaikkien vaihtoehtojen selkeimpinä etuina pidettiin kesän ja syksyn aikaisten alhaisten vedenkorkeuksien nousemista, joka parantaa virkistyskäyttöolosuhteita ja uiton ja laivaliikenteen sekä muun veneilyn edellytyksiä. "Varautuvan"
vaihtoehdon katsottiin olevan jo melko riittävä tämän vaikutuksen kannalta. Varautuvan vaihtoehdon heikkona puolena pidettiin vedenpinnan talvialeneman kasvamista joinakin vuosina, joka
voi aiheuttaa vahinkoa vesiluonnolle ja kalakannoille. Lisäksi vaihtoehtojen vaikutuksista Pielisjoen vedenkorkeuksiin kaivattiin lisää tietoa. Alla on lainauksia kyselyn vastauksista:
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•
•
•
•
•

"Kokonaisuutena positiiviset vaikutukset ylivoimaisia ellei talvialeneman kasvu tuo säännöstelyyn liittyviä ongelmia."
"Vaikutukset vesiliikenteelle ja uitolle nousevat erittäin merkittäviksi Pielisjoella. Kulkusyvyys selvitettävä sentilleen. Tarvitaan merenkulkulaitoksen apua."
"Paras ja kannatettavin vaihtoehto on malli, joka eniten tasaa avovesikauden huippuja
molemmista päistä."
"Pienetkin korjaukset alimmilla vedenkorkeuden tasoilla tervetulleita."
"Hyödyt: Ylimpien ja alimpien vedenkorkeuksien leikkaaminen --> maisema- ja virkistyshyödyt. Haitat: Talvivedenkorkeuden aleneman kasvaminen vähän huolestuttaa."

5.6 Yhteenveto juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksista
Taulukossa 17 on esitetty tiivis yhteenveto eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksista vesistöön ja
sen käyttöön. Kunkin vaihtoehdon osalta on esitetty mihin ekologisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin seikkoihin ne vaikuttavat ja kuinka suuri vaikutus on. Yhteenveto on tehty kohdan 5.3 mittaritarkastelujen, kohdassa 5.4 esitettyjen haastatteluiden sekä kohdassa 5.5 esitettyjen neuvotteluryhmän edustajien suhtautumisen perusteella.
"Saimaa" vaihtoehto vaikuttaa haitallisesti vesivoimantuotantoon talven aikaisten juoksutusten
siirtyessä jossain määrin kesään, tulvasuojeluun Pielisellä ylimpien vedenkorkeuksien noustessa
sekä tulvasuojeluun ja vesiliikenteeseen ja uittoon Pielisjoella virtaamien kasvamisen myötä.
Tulvasuojeluvaikutusten suuruutta on kuitenkin nykyisen tiedon puitteissa vaikea arvioida, ja
vesiliikennettä ja uittoa Pielisjoessa koskevaan arvioon liittyy paljon epävarmuutta. Vähäisiä
myönteisiä vaikutuksia "Saimaa" vaihtoehdolla on Pielisen kalakantoihin vedenpinnan talvialeneman pienentymisen myötä sekä virkistyskäyttöön ja maisemaan Pielisellä alhaisten avovesikauden vedenkorkeuksien vähentyessä. Kohtalainen myönteinen vaikutus sillä on vesiliikenteeseen ja uittoon Pielisellä haitallisen alhaisten vedenkorkeuksien vähentyessä.
"Mukautuva" vaihtoehdolla on haitallisia vaikutuksia Pielisjoen tulvasuojeluun suurten virtaamien toistuvuuden lisääntyessä; vaikutusten suuruutta on kuitenkin olemassa olevalla tiedolla
vaikea arvioida. Lisäksi vaihtoehdolla voi olla haitallisia vaikutuksia Pielisjoen vesiliikenteeseen
ja uittoon, mutta myös tähän arvioon sisältyy paljon epävarmuutta. Vaihtoehdolla on kohtalainen
myönteinen vaikutus Pielisen virkistyskäyttöön ja maisemaan sekä Pielisjoen vesiliikenteeseen ja
uittoon; molemmat vaikutukset ovat seurausta avovesikauden alimpien vedenkorkeuksien noususta. Myös Pielisen tulvasuojeluun vaihtoehdolla voi olla vähäisiä myönteistä vaikutusta, ylimpien vedenkorkeuksien toistuvuuden pienentyessä.
"Varautuva" vaihtoehdolla voi olla vähäinen haitallinen vaikutus Pielisen kasvillisuuteen vedenkorkeuden vaihtelun vähentymisen myötä ja kalakantoihin syys- ja kevätkutuisten kalojen
lisääntymisolosuhteiden heikentymisestä johtuen. Vaihtoehdolla voi olla myös haitallisia vaikutuksia Pielisjoen tulvasuojeluun, vesiliikenteeseen ja uittoon sekä virkistyskäyttöön suurten ja
pienten virtaamien yleistyessä. Haitallisten vaikutusten suuruutta on kuitenkin olemassa olevalla
tiedolla vaikea arvioida. Vaihtoehdolla on vähäinen myönteinen vaikutus vesivoimantuotantoon
talven aikaisten juoksutusten lisääntyessä hieman ja ohijuoksutusten toistuvuuden vähentyessä.
Suuri myönteinen vaikutus sillä on Pielisen virkistyskäyttöön ja maisemaan, vesiliikenteeseen ja
uittoon sekä Pielisen tulvasuojeluun avovesikauden aikaisten alhaisten vedenkorkeuksien vähentyessä ja tulvavedenkorkeuksien laskiessa.
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Taulukko 17. Yhteenveto eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksista vesistöön ja sen käyttöön asiantuntija-arvioihin perustuen. Tähti tarkoittaa, että vaikutuksen suuruudessa on paljon epävarmuutta.
"SAIMAA"
"MUKAUTUVA"
"VARAUTUVA"
Suuri myönteinen
- Vesiliikenne ja uitto
vaikutus
Pielisellä
- Maisema ja virkistyskäyttö Pielisellä
- Pielisen tulvasuojelu 1)
Kohtalainen
- Vesiliikenne ja
- Vesiliikenne ja uitto
myönteinen vaiku- uitto Pielisellä
Pielisellä
tus
- Pielisen maisema ja
virkistyskäyttö
Vähäinen myön- Pielisen kalakannat - Pielisen tulvasuojelu
- Vesivoimantuotanto
teinen vaikutus
- Pielisen maisema ja *
virkistyskäyttö
Vähäinen haitalli- - Vesivoimantuotan- Pielisen kasvillisuus *
nen vaikutus
to
- Pielisen kalakannat *
- Pielisjoen virkistyskäyttö *
- Pielisjoen tulvasuojelu *
Kohtalainen hai- Pielisen tulvasuoje- - Pielisjoen tulvasuoje- - Pielisjoen vesiliikenne
tallinen vaikutus
lu *
lu *
ja uitto *
- Pielisjoen vesilii- Pielisjoen vesiliikenkenne ja uitto *
ne ja uitto *
Suuri haitallinen
- Pielisjoen tulvasuovaikutus
jelu *
1)

Tässä on verrattu "Varautuva" vaihtoehtoa tilanteeseen, jossa Pielistä ei olisi poikkeusjuoksutettu.

5.7 Pielisen juoksutusten kehittämisen tavoitteiden toteutuminen eri
juoksutusvaihtoehdoissa
Tässä kohdassa arvioidaan eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksia neuvotteluryhmän Pielisen
juoksutusten kehittämiselle asettamiin tavoitteisiin. Taulukossa 18 on esitetty yhteenveto eri
vaihtoehtojen vaikutuksista Pielisen juoksutusten perimmäisiin tavoitteisiin.
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Taulukko 18. Pielisen juoksutusten kehittämisen eri vaihtoehtojen vaikutukset Pielisen juoksutusten kehittämisen neuvotteluryhmän asettamiin tavoitteisiin. + = vaihtoehto edistää tavoitteen
toteutumista, 0 = vaihtoehdolla ei ole vaikutusta tavoitteeseen, - = vaihtoehto vaikeuttaa tavoitteen saavuttamista.

Pielisen juoksutusten kehittämisen taloudelliset tavoitteet toteutuvat parhaiten "Varautuvassa"
vaihtoehdossa. Vaihtoehto edistää elinkeinoelämän ja vesivoimantuotannon toimintaedellytyksiä, vähentää rantojen kunnostuskustannuksia (erityisesti ruoppaustarvetta) sekä vähentää tulvista
ja kuivuuksista aiheutuvia haittoja Pielisellä. Toisaalta kuivuuden haittavaikutukset Pielisjoella
ja Saimaalla voivat lisääntyä, mikä vaatii lisäselvityksiä. "Mukautuvassa" vaihtoehdossa elinkeinoelämän ja vesivoimantuotannon toimintaedellytykset paranevat ja kuivuuden haittavaikutukset
Pielisellä vähenevät. Toisaalta vaihtoehto lisää mm. tulvariskiä Pielisellä. "Saimaa" vaihtoehto
lisää tulvariskiä Pielisellä ja Pielisjoella sekä saattaa lisätä kuivuuden haittavaikutuksia Pielisjoella. Näiden seikkojen vuoksi taloudelliset tavoitteet toteutuvat heikosti "Saimaa" vaihtoehdossa.
Sosiaaliset tavoitteet toteutuvat parhaiten "Mukautuvassa" vaihtoehdossa, joka mm. parantaa
virkistyskäyttöolosuhteita ja vesimaisemaa sekä helpottaa talousvedenottoa kuivina aikoina.
"Varautuva" vaihtoehdon vaikutukset ovat muutoin samansuuntaisia, mutta riski Pielisjoen virkistyskäytölle aiheutuvasta haitasta kuivina aikoina on suurempi. "Saimaa" vaihtoehdossa ylivirtaaman kasvaminen voi heikentää vesimaisemaa aiheuttamalla sortumia Pielisjoessa.
Vesiluontoa koskevat tavoitteet toteutuvat parhaiten "Saimaa" vaihtoehdossa, joka parantaisi
kevät- ja syyskutuisten kalojen lisääntymisolosuhteita. Lisäksi vaihtoehdolla voi olla myönteisiä
vaikutuksia matalien lahtien vedenlaatuun, kuten muillakin vaihtoehdoilla. "Varautuva" vaihtoehto heikentää hieman kalojen lisääntymisolosuhteita ja lisäksi se saattaa kaventaa kasvillisuusvyöhykettä. Juoksutusten kehittämisen prosessia koskevat tavoitteet toteutuvat kaikissa vaihtoehdoissa.
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6 Juoksutusten kehittämisen luvanvaraisuus
Tässä osassa arvioidaan kohdassa 3 esiteltyjen juoksutussäännön kehittämisvaihtoehtojen luvanvaraisuutta. Asiaa tarkastellaan ensisijaisesti vesilain näkökulmasta, mutta myös ympäristönsuojelulain mukainen luvanvaraisuus käsitellään. Lisäksi arvioidaan mahdollisen lupamenettelyn
kuuluvuutta ympäristövaikutusten arviointi –lain mukaisen menettelyn piiriin. Tässä osassa esitellään myös vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EY).
Tämä luku on tiivistelmä tämän työn yhteydessä tehdystä Pielisen juoksutusten muuttamisen
luvanvaraisuutta käsittelevästä tarkastelusta (Verta 2006).

6.1 Vesilaki
Vesilain 8 luku sisältää vesistön säännöstelyä koskevia säännöksiä. Pielisen juoksutuksen muuttamisen vesilain mukaista luvanvaraisuutta voidaan käsitellä kahdesta eri näkökulmasta:
•
•

Onko nykyinen juoksutussääntö vesilain tarkoittama vesistön säännöstely vai ei? Jos on,
niin kuuluuko juoksutussäännön muuttaminen vesilain 8 luvun 10b:n mukaisen säännöstelyn kehittämismenettelyn piiriin?
Jos nykyinen juoksutussääntö ei ole vesilain tarkoittama vesistön säännöstely, niin onko
kehittämisselvityksessä tarkastellut juoksutussäännöt sellaisia, että ne vaativat vesilain
mukaisen luvan? Eli, saattaako niistä aiheutua VL 1:12–15 §:ssä tarkoitettu muutos tai
seuraus?

Mikäli Pielisen nykyinen juoksutussääntö on vesilain tarkoittama vesistön säännöstely, tällöin
juoksutusten kehittäminen ei ensisijaisesti ole vesilain mukaisen uuden luvan alainen asia, vaan
kuuluu ns. säännöstelyn kehittämisen piiriin, jossa pyritään ennen lupaprosessia yhteistyössä eri
sidosryhmien kanssa vapaaehtoisesti sopimaan säännöstelyn kehittämistoimenpiteistä. Jos nykyinen juoksutussääntö ei kuitenkaan täytä vesilain vesistön säännöstelyn määritelmää, eikä Pielisen juoksutussääntöä ole käsitelty vesioikeudessa säännöstelyasiana, riippuu juoksutuksen kehittämisen luvanvaraisuus siitä, rikkovatko sen seuraukset ns. yleiskieltoja, eli vesistön sulkemistai muuttamiskieltoja (Kuusiniemi ym. 1998). Seuraavaksi tarkastellaan Pielisen juoksutussääntöä säännöstelyn kehittämisen näkökulmasta ja juoksutussäännön muuttamista sulkemis- ja
muuttamiskieltojen näkökulmista.

6.1.1 Säännöstelyn kehittäminen
Vesilaissa säädetään säännöstelyjen kehittämisestä seuraavasti: (VL 8:10 b §)
”Jos tämän lain nojalla tai aikaisemmin voimassa olleiden säännösten nojalla annettuun lupaan
perustuvasta säännöstelystä aiheutuu vesiympäristön ja sen käytön kannalta huomattavia haitallisia vaikutuksia eikä päätökseen ole sovellettava 10 a §:ää (kirjoittajan huomautus: tässä tarkoitetaan sellaisia lupia, jotka ovat määräajoin tarkistettavia), asianomaisen alueellisen ympäristökeskuksen tulee riittävässä yhteistyössä luvan haltijan, säännöstelyssä hyötyä saavien, vaikutusalueen kuntien ja muiden asianomaisten viranomaisten kanssa selvittää mahdollisuudet
vähentää säännöstelyn haitallisia vaikutuksia. Alueellisen ympäristökeskuksen tulee tarvittaessa
kuulla muitakin asianosaistahoja.
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Kun 1 momentissa tarkoitettu selvitys on tehty, alueellinen ympäristökeskus, kalatalousviranomainen tai kunta voi, jollei 1 momentissa tarkoitettuja vaikutuksia voida muutoin riittävästi
vähentää, hakea ympäristölupavirastossa lupaehtojen tarkistamista tai uusien määräysten asettamista.”
Pielisen juoksutussäännössä määrätään nimenomaan, että Pielisen vedenkorkeuden on pysyttävä
luonnonmukaisena. Lisäksi juoksutussäännössä kielletään myös voimalaitoksen lyhytaikaissäätö
ilman erikseen haettavaa lupaa. Lupaa on nimenomaan muutettu kuuluvaksi siten, että lyhytaikaissäätö on jätetty siitä pois. Lisäksi Pielisen juoksutussääntö on annettu Kaltimon voimalaitoksen ja Kaltimon kanavan rakentamislupaa koskevassa vesioikeuden päätöksessä. Juoksutussääntöä ei siis ole käsitelty vesilain mukaisena säännöstelyasiana. Nämä seikat sekä vesilain säännöstelyn määritelmä huomioon ottaen Pielisen voimassa olevaa juoksutussääntöä ei voida pitää vesilain tarkoittama säännöstelynä. Pielisen juoksutusten kehittämiseen ei siis voida soveltaa vesilain
8 luvun 10 b §:n säännöksiä, eikä kyseeseen täten tule vesilain tarkoittama säännöstelyn "vapaaehtoinen" kehittäminen.

6.1.2 Sulkemis- ja muuttamiskielto
Vesilain mukaisen säännöstelyluvan tarpeen kynnyksen osoittavat ns. yleiskiellot; Pielisen juoksutusten kehittämisen tapauksessa vesistön sulkemiskielto ja muuttamiskielto. Riski näiden kieltojen rikkomisesta synnyttää luvan tarpeen (Kuusiniemi ym. 1998). Vesilain mukaisen säännöstelyn ympäristölupaviraston luvanvaraisuudesta säädetään seuraavasti: (VL 8:1§)
"Milloin joku vesivoiman käytettäväksi saamista, lisäämistä tai käytön tasoittamista, uiton tai
liikenteen edistämistä, veden nesteenä käyttämistä, kastelua, vesistön puhtauden säilyttämistä,
virkistyskäyttöä, kalanviljelyä, maankuivatusta taikka muuta tällaista tarkoitusta varten haluaa
jatkuvasti säännellä veden korkeutta tahi muutoin säännöstellä vesistöä, jollaiseksi luetaan myös
veden johtaminen ja muu siirtäminen säännöstelytarkoituksessa vesistöstä tai sen osasta toiseen,
on tällaiseen vesistön säännöstelyyn, jos siitä saattaa aiheutua 1 luvun 12–15 §:ssä tarkoitettu
muutos tai seuraus, haettava ympäristölupaviraston lupa."
Vesilain 1 luvun 12–15 §:ssä säädetään vesistön käytön yleisistä rajoituksista pääpiirteissään
seuraavasti: (VL 1:12–15 §)
• SULKEMISKIELTO (VL 1:12–14 §): "Joessa on syvimmällä kohdalla valtaväylä veden
vapaata juoksua, kulkemista, puutavaran uittoa ja kalan kulkua varten. Valtaväylänä on
kolmannes keskivedenkorkeuden mukaisesta vesistön leveydestä, kuitenkin niin, että milloin vesistössä yleisesti harjoitetaan liikennettä tahi uittoa, valtaväylän leveys on vähintään seitsemän metriä. …Valtaväylää älköön, ellei …siihen ole saatu ympäristölupaviraston lupaa, rakentamalla suljettako tai supistettako, älköönkä väylään myöskään asetettako sen käyttämistä vaikeuttavaa laitetta tai muuta tilapäistä estettä. …Mitä tämän
luvun 12 §:ssä on sanottu joesta, koskee myös sellaista järvessä tai meressä olevaa salmea tahi kapeikkoa, jossa säännöllisesti harjoitetaan liikennettä tahi puutavaran uittoa
taikka jota kala pääasiallisesti käyttää kulkutienään. …Milloin vesistössä on yleinen kulku- tai uittoväylä, on sen sulkemisesta voimassa mitä tämän luvun 12 §:n 3 momentissa
säädetään."
• MUUTTAMISKIELTO (VL 1:15 §): "…vesistöstä ei saa johtaa vettä tai ryhtyä vesistössä
tai maalla muuhun toimenpiteeseen siten, että siitä tai sen seurauksena voi aiheutua sellainen vesistön aseman, syvyyden, vedenkorkeuden, vedenjuoksun tai muu vesiympäristön
muutos, joka

50

1) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa toisen vesialueelle, kalastukselle, maalle, rakennukselle tai muulle omaisuudelle;
2) aiheuttaa tulvan vaaraa, yleistä vedenvähyyttä tai vesiluonnon ja sen toiminnan
vahingollista muuttumista;
3) melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyvyyttä, kulttuuriarvoja
tai vesistön käyttökelpoisuutta vedenhankintaan tahi sen soveltuvuutta virkistyskäyttöön;
4) huonontaa vesistön puhdistautumiskykyä tai muuttaa valtaväylää tai vaikeuttaa
yleisen kulku- tai uittoväylän käyttämistä;
5) aiheuttaa vaaraa terveydelle;
6) muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla loukkaa yleistä etua."
Kohdassa 5 esitettyjen juoksutusvaihtoehtojen kaltaiset juoksutusohjeet voidaan tulkita vesilain
tarkoittamaksi "vedenkorkeuden jatkuvaksi sääntelyksi". Vaikka tietyissä olosuhteissa molemmissa vaihtoehdoissa Kaltimon juoksutukset määräytyvätkin Pielisen luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukaisesti, on kuitenkin kyseessä juoksutusten jatkuva sääntely, sillä vedenkorkeutta tarkkaillaan jatkuvasti ja tiettyjen ennalta määrättyjen ehtojen täyttyessä Pielisen luonnonmukaiseen purkautumiseen puututaan. Lisäksi juoksutusten sääntely tapahtuisi ilman ympäristölupavirastolta anottavaa poikkeuslupaa.
Kohdassa 5 esitetyt juoksutuksen kehittämisvaihtoehdot saattavat aiheuttaa vesistön muuttamiskiellon tarkoittaman muutoksen. Vaikka vaihtoehtoja kehitettäisiin siten, etteivät ne aiheuttaisi
keski- ja ylivedenkorkeuksiin muutoksia, voi niistä tästä huolimatta aiheutua esim. vesiluonnon
ja sen toiminnan vahingollista muuttumista. Kesän aikaisen vedenpinnan vaihtelun pieneneminen voi olla esimerkiksi vahingollista vesikasvillisuuden vyöhykkeisyydelle. Myös vedenpinnan
talven aikainen alenema voi esimerkiksi joinakin vuosina lisääntyä siten, että se on luonnontilaista vedenpinnan vaihtelua vahingollisempaa syyskutuisten kalojen, kuten siian ja muikun, lisääntymiselle. Lisäksi vedenkorkeuksien ja virtaamien muutoksilla voi olla myös muita vahingollisia
vaikutuksia vesiluontoon. Juoksutusvaihtoehtojen mahdollisia hyötyjä ja haittoja on tarkasteltu
tarkemmin kohdassa 5.
Mainittakoon myös, että Pielisen juoksutusten kehittäminen kohdassa 5 esitettyjen juoksutusvaihtoehtojen kaltaisesti ei täytä vesistön järjestelyn tunnusmerkkejä, ja täten siihen ei sovelleta
vesilain 7 luvun säädöksiä. Vesistön järjestelyllä tarkoitetaan VL 7:1 §:n mukaan "vesistöä perkaamalla, sen uomaa siirtämällä tahi muulla vesistöön kohdistuvalla toimenpiteellä tulva-alueen
poistamiseksi tai pienentämiseksi taikka muutoin maa- tai vesialueen kuivattamiseksi suoritettavaa vesistön vedenkorkeuden alentamista, mikäli kysymys ei ole 6 luvun mukaan ojituksena pidettävästä toimenpiteestä." Lisäksi VL 7:1 §:ssä säädetään, että toimenpidettä on pidettävä "järjestelynä siinäkin tapauksessa, että siihen sisältyy vesistön vedenjuoksun säännöstelyä, mikäli se
järjestelyn tarkoituksen toteuttamiseksi on tarpeen." Jos Pielisen juoksutusten kehittämisellä
alennetaan tulvavedenkorkeuksia, saattaisi toimenpide täyttää vesistön järjestelyn tunnusmerkistön. Kuitenkin, jos tulvasuojelutarpeita täytetään pelkillä tulvasuojelutoimenpiteillä ilman, että
keskivedenkorkeus laskee, on hanke säännöstelyä (Vihervuori 1987). Lisäksi juoksutusten kehittämisen tärkeimpänä tavoitteena on nimenomaan alhaisten vedenkorkeuksien välttäminen, kun
järjestelylle tunnusomaista on vesistön vedenkorkeuden alentaminen.
Edellä mainitut seikat huomioiden kohdassa 5 esitettyjen juoksutusvaihtoehtojen kaltaiset juoksutukset täyttävät vesilain määritelmän vesistön säännöstelystä ja niistä saattaa aiheutua vesilain
1:12–15 §:ssä tarkoitettu muutos tai seuraus. Täten esitettyjen vaihtoehtojen kaltainen Pielisen
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juoksutusten kehittäminen edellyttää vesilain mukaisen ympäristölupavirastolta haettavan säännöstelyluvan.

6.2 Ympäristönsuojelulaki
Ympäristönsuojelulain pääasialliset tavoitteet ovat: "ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä
poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja; turvata terveellinen ja viihtyisä sekä
luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö…" (YSL 1:1 §) Ympäristönsuojelulain soveltamisesta säädetään lain 2 §:ssä. Sen mukaan "lakia sovelletaan toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista siten kuin jäljempänä säädetään…". YSL
3 §:ssä säädetään ympäristön pilaantumisella tarkoitettavan "sellaista ihmisen toiminnasta johtuvaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä tai jättämistä ympäristöön, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa:
• terveyshaittaa;
• haittaa luonnolle ja sen toiminnoille;
• luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista;
• ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä;
• vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai
• muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus;…"
Pielisen juoksutusten kehittämisessä voi tulla edellä mainituista kyseeseen pääasiassa aineen
päästäminen Pieliseen tai Pielisjokeen, mikäli vedenkorkeus- ja virtaamamuutokset ovat sellaisia, että ne aiheuttavat rantojen sortumista. Jotta rantojen sortumisen seurauksena aiheutuisi
esim. terveyshaittaa, luonnonarvojen käytön estymistä tai ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön
soveltumisen vähentymistä, täytyy sortumien olla merkittäviä. Kohdassa 5 esitettyjen juoksutusvaihtoehdot eivät juuri nosta ylimpiä vedenkorkeuksia Pielisellä, eivätkä juuri kasvata Pielisjoen
ylivirtaamia, joten niillä ei liene merkittävää vaikutusta rantojen sortumisiin. Lisäksi, mikäli
juoksutusvaihtoehtoja kehitetään siten, että ylimmät vedenkorkeudet Pielisellä eivät nouse, eivätkä Pielisjoen ylivirtaamat kasva, rantojen sortumat eivät lisäänny lainkaan.
Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten ympäristönsuojelulakia ei sovellettane Pielisen juoksutuksia kehitettäessä.

6.3 Laki ympäristövaikutusten arvioinnista
Ympäristövaikutusten arviointimenettely –lain tavoite on "edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia" (YVA-laki 1:1 §). Arviointimenettelyn
soveltamisalasta säädetään YVA-lain 2 luvun 4 §:ssä. Menettelyä on sovellettava, mikäli hanke:
(YVA-laki 2:4§)
• on YVA-asetuksen 2 luvun 6 §:ssä mainittuun hankeluetteloon kuuluva (ns. pakollinen
YVA), tai
• todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1 momentissa (YVA-asetuksen hankeluettelossa) tarkoitettujen
hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia (ns.
määräyksenvarainen YVA).
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YVA-asetuksen hankeluettelon mukaisiin hankkeisiin, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä, kuuluvat sellaiset vesistön rakentamis- ja säännöstelyhankkeet, joissa vesistön virtaama on yli 20 m3/s ja virtaama - tai vedenkorkeusolosuhteet muuttuvat olennaisesti lähtötilanteeseen nähden (YVA-asetus 2:6 § 3 momentti). Pielisen virtaama ylittää asetuksessa mainitun 20 m3/s virtaaman rajan, mutta se, onko kohdassa 3 esitettyjen juoksutusten kehittämisvaihtoehtojen vaikutukset sellaisia, että virtaama- tai vedenkorkeusolosuhteet muuttuisivat olennaisesti nykytilanteeseen nähden, on tulkinnanvarainen asia. Täten Pielisen juoksutusten kehittämisen kuuluminen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn piiriin ns. pakollisena YVAmenettelynä, YVA-asetuksen 2 luvun 6 §:ssä mainitun hankeluettelon mukaisesti, riippuu siitä,
tulkitaanko juoksutusten kehittämisen muuttavan virtaama- tai vedenkorkeusolosuhteita olennaisesti.
Mikäli hanke ei kuulu YVA-asetuksen hankeluettelon mukaisiin hankkeisiin, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta säädetään, että hankkeen tulee todennäköisesti aiheuttaa
laadultaan ja laajuudeltaan hankeluettelossa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia
haitallisia ympäristövaikutuksia (YVA-laki 2:4 §). Tällaisesta ns. määräyksenvaraisesta YVA:sta
päättää nykyisin alueellinen ympäristökeskus, eli Pielisen tapauksessa Pohjois-Karjalan ympäristökeskus (YVA-lain muutos 458/2006). Hankeluetteloon on kirjattu hankkeita, "joista Suomea
velvoittavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpaneminen edellyttää arviointia; taikka joista
saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi" (YVA-laki 2:4 § 1 ja 2 momentti). Pielisen juoksutusten kehittämisen kuuluminen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn piiriin yksittäistapauksen perusteella
on siis tulkinnanvarainen asia ja riippuu siitä, katsotaanko hankkeen aiheuttavan hankeluettelon
hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia haitallisia ympäristövaikutuksia. Tätä arvioitaessa on tarkasteltava erityisesti: (YVA-asetus 2:7 §)
1) "hankkeen ominaisuuksia, kuten
a) hankkeen koko;
b) yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa;
c) luonnonvarojen käyttö;
d) jätteiden muodostuminen;
e) pilaantuminen ja muut haitat;
f) onnettomuusriskit ottaen erityisesti huomioon käytettävät aineet ja tekniikat;
2) hankkeen sijaintia, kuten
a) nykyinen maankäyttö;
b) alueen luonnonvarojen suhteellinen runsaus, laatu ja uudistumiskyky;
c) luonnon sietokyky, ottaen erityisesti huomioon
- kosteikot,
- rannikkoalueet,
- vuoristo- ja metsäalueet,
- luonnon- ja maisemansuojelualueet,
- lain nojalla luokitellut tai suojellut alueet,
- alueet, joilla yhteisön lainsäädännössä vahvistetut ympäristön tilaa kuvaavat ohjearvot on jo ylitetty,
- tiheään asutut alueet sekä
- historiallisesti, kulttuurisesti tai arkeologisesti merkittävät alueet;
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3) vaikutusten luonnetta, kuten
a) vaikutusalueen laajuus ottaen huomioon vaikutusten kohteena olevan väestön määrä;
b) valtioiden rajat ylittävä vaikutus;
c) vaikutuksen suuruus ja monitahoisuus;
d) vaikutuksen todennäköisyys;
e) vaikutuksen kesto, toistuvuus ja palautuvuus."
Pielisen juoksutusten kehittämisessä yllä luetelluista erityistä tarkastelua vaativista seikoista kyseeseen tulee lähinnä hankkeen koko; alueen luonnonvarojen suhteellinen runsaus ja laatu; luonnon- ja maisemansuojelualueiden sekä historiallisesti, kulttuurisesti ja arkeologisesti merkittävien alueiden sietokyky; vaikutuksen suuruus ja monitahoisuus, sen todennäköisyys ja kesto sekä
toistuvuus. Vaikutuksella tässä tarkoitetaan siis hankkeen oletettuja haitallisia ympäristövaikutuksia.
Vesistön säännöstelyhankkeiden lisäksi YVA-asetuksen hankeluettelossa mainitaan vesistön
rakentamista koskevia hankkeita kuten, "tekoaltaan kun padottu tai varastoitu uusi vesimäärä tai
vesimäärän lisäys on yli 10 milj. kuutiometriä,…, tulvasuojeluhankkeet, joiden hyötyala on yli 1
000 hehtaaria". Kohdassa 3 esitettyjen Pielisen juoksutusten kehittämisvaihtoehtojen haitalliset
ympäristövaikutukset eivät liene esimerkiksi näiden hankkeiden haitallisiin ympäristövaikutuksiin rinnastettavia, kuten YVA-lain 2:4 §:ssä edellytetään.
Lisäksi YVA-lain 5 §:ssä säädetään, että arviointimenettelyä ei sovelleta hankkeeseen tai toteutetun hankkeen muutokseen, "jos vaikutukset on selvitetty muun lain mukaisessa menettelyssä tässä laissa edellytetyllä tavalla ja selvityksistä on kuultu kaikkia niitä, joiden oloihin tai etuihin
hanke saattaa vaikuttaa". Samassa pykälässä säädetään myös: "Yhteysviranomainen arvioi tarvittaessa muun lain mukaisesti tehtyjen selvitysten ja kuulemisten riittävyyden ennen hankkeen
toteuttamista koskevan lupa- tai muun siihen rinnastettavan päätöksen tekemistä." Yhteysviranomainen olisi Pielisen juoksutuksia kehitettäessä Pohjois-Karjalan ympäristökeskus.
Yhteenvetona voidaan todeta, että mikäli juoksutusten kehittämisen ei katsota muuttavan vedenkorkeus- tai virtaamaolosuhteita olennaisesti, se ei kuulu ns. pakollisen YVA:n piiriin. YVAlaissa ei mainita, kuka tekee ratkaisun hankkeen kuulumisesta ns. pakollisen YVA:n piiriin.
Juoksutusten kehittämisen kuulumisesta ns. määräyksenvaraisen YVA:n piiriin, ja täten YVAlain soveltamisesta, päättää Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. Ottamalla huomioon ympäristövaikutusten arviointimenettely vesilain mukaista säännöstelylupaa haettaessa voidaan vaikuttaa
siihen, sovelletaanko hankkeeseen YVA-lakia. Vaikka hankkeen tulkittaisiinkin kuuluvan ns.
pakollisen tai määräyksenvaraisen YVA:n piiriin, YVA-menettelyä ei sovelleta hankkeeseen, jos
yhteysviranomainen (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus) katsoo, että ympäristövaikutukset on
selvitetty ja asianosaisia on kuultu riittävästi vesilain mukaisessa lupamenettelyssä. Tämä edellyttää mm. hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtojen vaikutusten arvioinnin, jota vesilain mukaiselta
säännöstelylupahakemukselta ei edellytetä. YVA-menettelyn vesilain mukaiselle säännöstelylupahakemukselle asettamia edellytyksiä käydään tarkemmin läpi kohdassa 7.2.2.
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6.4 Vesipolitiikan puitedirektiivi
Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivin tarkoituksena on yhtenäistää Euroopan yhteisön
jäsenmaiden vesiensuojelua. Direktiivin avulla halutaan: (Ketola 2003)
• estää vesiekosysteemien huononemista sekä suojella ja parantaa niiden tilaa,
• edistää kestävää, vesivarojen pitkän ajan suojeluun perustuvaa veden käyttöä,
• vähentää pohjavesien pilaantumista,
• tehostaa vesiensuojelua pilaavien ja vaarallisten aineiden päästöjä vähentämällä,
• vähentää tulvien ja kuivuuden vaikutusta.
Direktiivin keskeinen tavoite on saavuttaa pintavesien hyvä ekologinen ja kemiallinen tila sekä
pohjavesien hyvä määrällinen ja kemiallinen tila vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämä tehdään
määrittämällä vesienhoitoalueet, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta vesistöalueesta sekä
niihin yhteydessä olevista pohjavesistä ja rannikkovesistä. Alueiden luontaiset ominaisuudet,
vesien tila sekä ihmistoiminnan vaikutukset kartoitetaan, jonka jälkeen kullekin vesienhoitoalueelle laaditaan toimenpideohjelma, jonka avulla vesien hyvä tila saavutetaan. (Ketola 2003)
Vesipuitedirektiivin toimeenpanosta on säädetty Suomessa lailla vesienhoidon järjestämisestä
(1299/2004) ja sen nojalla annetulla asetuksella (2004/1303). Laki vesienhoidon järjestämisestä
ei sisällä minkäänlaista lupamenettelyä. Siinä säädetään vesienhoitoalueista, viranomaisista ja
niiden tehtävistä sekä yhteistyöstä, vesien tilaan vaikuttavien tekijöiden selvittämisestä, vesien
tilan yleisistä tavoitteista, vesien ominaispiirteiden tarkastelusta, vesien luokittelusta ja seurannasta sekä vesienhoitosuunnitelman sisällöstä ja laadinnasta. Vesipuitedirektiivi voi aiheuttaa
muutoksia myös ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin (Ketola 2003). EU:n vesipuitedirektiivin
kansallista täytäntöönpanoa pohtinut ympäristölainsäädännön tarkistamistoimikunta on ehdottanut, että ympäristönsuojelulakia ja vesilakia muutettaisiin siten, että niihin tulisi säännökset vesienhoitosuunnitelmien huomioon ottamisesta luvassa, tarkkailussa ja seurannassa (Ympäristöministeriö 2004). Tämän vuoksi direktiivin tavoitteet on syytä ottaa huomioon jo valmisteltaessa
uusia lupahakemuksia.

6.5 Yhteenveto luvanvaraisuudesta
Pielisen juoksutusten kehittämisen luvanvaraisuutta tarkasteltiin tässä työssä vesilain, ympäristönsuojelulain, lain ympäristövaikutusten arvioinnista sekä vesipolitiikan puitedirektiivin näkökulmasta.
Koska Pielisen voimassa olevaa juoksutussääntöä ei voida pitää vesilain tarkoittama säännöstelynä, Pielisen juoksutusten kehittämiseen ei siis voida soveltaa vesilain 8 luvun 10 b §:n säännöksiä, eikä kyseeseen täten tule vesilain tarkoittama säännöstelyn kehittämisprosessi. Koska
edellä esitettyjen juoksutusvaihtoehtojen kaltaisista juoksutuksista saattaa aiheutua vesilain
1:12–15 §:ssä tarkoitettu muutos tai seuraus, niiden kaltainen Pielisen juoksutusten kehittäminen
edellyttää vesilain mukaisen ympäristölupavirastolta haettavan säännöstelyluvan. (Taulukko 19)
Pielisen juoksutusten kehittäminen ei edellyttäne ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, sillä siitä ei aiheutune merkittäviä päästöjä Pieliseen tai Pielisjokeen. Lisäksi sillä olettamuksella, että Pielisen ja Pielisjoen virtaama- ja vedenkorkeusolojen ei katsota muuttuvan olennaisesti ja etenkin, mikäli vesilain mukaisessa lupamenettelyssä riittävästi ja asianomaisia tahoja
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kuullen arvioidaan hankkeen ympäristövaikutuksia, on mahdollista, että Pielisen juoksutusten
kehittämiseen ei sovelleta lakia ympäristövaikutusten arvioinnista. YVA-menettelyn edellytykset
on tästä huolimatta syytä ottaa huomioon lupahakemussuunnitelmassa, jotta ympäristövaikutukset tulevat riittävässä määrin arvioitua. Myös vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteet on syytä
ottaa huomioon hanketta suunniteltaessa sekä lupahakemussuunnitelmassa, koska ne voivat aiheuttaa lähitulevaisuudessa muutoksia myös vesilakiin. (Taulukko 19)
Taulukko 19. Yhteenveto Pielisen juoksutusten kehittämisen luvanvaraisuudesta eri lakien näkökulmasta.
LAKI / DIREKTIIVI
Kuuluuko Pielisen juok- Edellyttääkö ao. laki jotain
sutusten kehittäminen toimenpiteitä?
ao. lain piiriin?
Vesilaki
*säännöstelyn kehittäminen
Ei
*sulkemis- ja muuttamiskielto
Kyllä
Säännöstelyluvan hakeminen ympäristölupavirastolta.
Ympäristönsuojelulaki
Ei
Laki ympäristövaikutusten
Ei / Kyllä
Menettelyn
edellytykset
arviointimenettelystä
otettava huomioon säännöstelylupahakemuksessa.
Vesipolitiikan puitedirektiivi
Direktiivin tavoitteet syytä
huomioida säännöstelylupahakemuksessa.
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7 Säännöstelylupahakemuksen edellytykset
Tässä osassa käydään läpi säännöstelylupahakemuksen edellytyksiä. Ensin arvioidaan, mikä tai
mitkä osapuolet voivat halutessaan toimia säännöstelyluvan hakijana. Tämän jälkeen esitellään
lupahakemus ja sen sisältö. Lisäksi tehdään yhteenveto lupahakemuksen kannalta oleellisesta
olemassa olevasta tutkimustiedosta ja arvioidaan tarvetta lisäselvityksiin. Lopuksi arvioidaan
lupahakemukseen tarvittavien lisäselvitysten kustannuksia.

7.1 Luvan hakija
Tässä osassa arvioidaan, ketkä voivat toimia vesilain mukaisen säännöstelyluvan hakijana. Säännöstelyluvan hakijasta säädetään vesilain 8 luvussa. Vesilain 8 luvun 2 §:n mukaan "lupaa säännöstelyyn voi hakea tai aloitteen yhteisesti toimeenpantavaa säännöstely-yritystä varten tehdä se,
joka voi käyttää säännöstelystä saatavaa hyötyä hyväkseen, mikäli hyötyä, ottamalla huomioon
yrityksen laatu ja laajuus, on pidettävä melkoisena. … Valtiolla on oikeus hakea säännöstelylupaa silloinkin, kun se ei saa yrityksestä edellä tarkoitettua hyötyä."
Vesilain 8 luvun 2 §:ssä säädetään myös siitä, mitä asioita voidaan pitää säännöstelystä saatavana hyötynä. "Säännöstelystä saatavan hyötynä on otettava lukuun kaikki sen toteuttamisesta johtuvat edut, niihin luettuna:
1) käyttökelpoisen vesivoiman määrän ja arvon lisäys, maan tuottokyvyn tai käyttöarvon lisääntyminen sekä parempi mahdollisuus kuivattaa maata tai käyttää maa- tai vesialuetta virkistystarkoituksiin tai kalanviljelyyn…
2) uittokustannusten vähentyminen, liikenteen hyväksi käytettävien varojen säästö, vedensaantietu sekä vesistön puhdistautumiskyvyn paraneminen." (VeL8:2 §)
Säännöstely-yrityksestä säädetään vesilain 8 luvun 3 §:ssä seuraavasti: "Jos muu kuin valtio hakee lupaa säännöstelyyn, hakijan on, …, tarjottava muille hyödynsaajille osallistumista säännöstelyyn ilmoittamalla siitä ympäristölupavirastolle." Ympäristölupaviraston on julkisella kuulutuksella kehotettava hyödynsaajia ilmoittamaan osallistumisestaan yritykseen (VL 8:3 §). Vesilain 8 luvun 4 §:n mukaan hyödynsaajan tulee ilmoittaa halustaan osallistua toisen vireille panemaan säännöstely-yritykseen kirjallisesti ympäristölupavirastolle. Jos ympäristölupavirasto katsoo osallistumisen edellytysten olevan olemassa, sen tulee osoittaa aloitteentekijä kutsumaan
yhtiön osakkaat kokoukseen hyväksymään yhtiölle säännöt ja valitsemaan sille hallitus (VL8:4 §
ja 8:15 §).
Lisäksi vesilaissa säädetään, että säännöstely voidaan panna toimeen toiselle kuuluvalla säännöstelyyn soveltuvalla rakennelmalla. Rakennelman omistajalle myönnettävistä korvauksista määrätään lupapäätöksessä. (VL 8:7 §)
Pielisen juoksutusten kehittämisen edellyttämässä säännöstelyluvassa hakijana voisivat olla, yllä
mainittuihin seikkoihin viitaten, ainakin Pielisen alueen kunnat, koska niiden asukkaat hyötyvät
juoksutusten kehittämisestä virkistyskäyttöolosuhteiden parantuessa. Mikäli esimerkiksi voimayhtiöiden, vesiliikenteen tai uiton katsotaan hyötyvän juoksutusten kehittämisestä melkoisesti,
voivat myös näiden käyttömuotojen edustajat toimia luvan hakijana. Myös valtio voi toimia
säännöstelyluvan hakijana. Aloitteentekijän lisäksi muille hyödynsaajille tarjottaisiin tilaisuus
liittyä säännöstely-yritykseen.
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7.2 Säännöstelylupahakemuksen sisältö
Tässä osassa käsitellään vesilain mukaisen lupahakemuksen sisältöä ja edellytyksiä pääasiassa
Pielisen juoksutuksen muuttamisen näkökulmasta. Vesilaki ja –asetus sisältää muita hanketyyppejä koskevilta lupahakemuksilta myös muita edellytyksiä, joita tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista käydä läpi.
Hakemusasia pannaan vireille ympäristölupavirastossa kirjallisella hakemuksella. Hakemus ja
sen liitteet on annettava ympäristölupavirastolle kolmena kappaleena (VL 16:1 §). Lupahakemus
sisältää vesiasetuksen mukaisesti laaditun suunnitelman (VA 3 luku). Lisäksi lupahakemus sisältää yleensä hakemuskirjelmän, vaikka vesilaissa eikä vesiasetuksessa ole tästä määräyksiä (Siitonen 2002). Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa
tarkoitettua hanketta, hakemukseen liitetään kyseisen lain mukainen arviointiselostus (VL 16:1a
§).
Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkityksellisesti heikentää valtioneuvoston Natura 2000 verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen luonnonarvoja, hankkeen toteuttajan
tai suunnitelman laatijan on, jollei hankkeeseen ole sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 2 luvussa tarkoitettua arviointimenettelyä, asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella,
jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. (LSL 65 §)

7.2.1 Hakemuskirjelmä
Hakemuskirjelmässä mainitaan hankkeen nimi, hakijan nimi, osoite sekä mahdollinen yhteyshenkilö yhteystietoineen. Kirjelmässä selostetaan tiivistettynä suunnitelman sisältö, tarkoitus ja
tarvittaessa sen liittyminen hakijan muuhun toimintaan. Hakemuskirjelmässä esitetään selkeästi,
mitä vesistöä tai vesistön osaa hakemus koskee. Siinä esitetään, millä perusteella hakija on oikeutettu hakemaan lupaa. Hakemuskirjelmässä todetaan selvästi se, mihin lupaa haetaan ja millaisia oikeuksia halutaan toisten omistamiin alueisiin, rakenteisiin tai laitteisiin. Hakemuskirjelmässä esitetään myös hakijan käsitys hankkeen vaikutuksista, luvan ehdoista, oikeudellisista
edellytyksistä sekä yhteenveto vahingonarviosta. (Siitonen 2002)
Hakemuskirjelmässä esitetään lyhyesti säännöstelyn toteuttaminen, sen vaikutusalue sekä vedenkorkeuksissa ja virtaamissa tapahtuvat muutokset. Kirjelmässä mainitaan, paljonko hankkeeseen
tarvittavista alueista hakija on hankkinut hallintaansa sopimuksilla. Hakemuskirjelmässä ilmoitetaan, mitä lupia ja oikeuksia hakija tarvitsee. Säännöstelyhankkeen yhteydessä tällaisia ovat
yleensä: (Siitonen 2002)
•
•
•
•
•

lupa padon rakentamiseen,
lupa vedenkorkeuksien ja virtaamien säännöstelyyn,
käyttö- tai lunastusoikeus yritystä varten tarvittaviin alueisiin,
käyttö- tai lunastusoikeus yritystä varten tarvittaviin rakenteisiin ja laitteisiin sekä
lupa alueiden käyttämiseen työn aikana.

Pielisen juoksutusohjeen muuttamisen tapauksessa kyseeseen tulee vain lupa vedenkorkeuksien
ja virtaamien säännöstelyyn. Lisäksi mikäli haettava juoksutusohje nostaa Pielisen keskivedenkorkeuksia tulee kyseeseen myös käyttö- ja lunastusoikeus yritystä varten tarvittaviin alueisiin.
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Tässä tarkastelussa esitetyt juoksutusvaihtoehdot eivät kuitenkaan oleellisesti muuta Pielisen
keskivedenkorkeutta.

7.2.2 Suunnitelma
Vesitaloushankkeiden hakemussuunnitelmia koskevat säännökset ovat vesiasetuksen 3 luvun 42
– 70 §:ssä. VA 42 – 45 §:ssä esitetään suunnitelman yleiset vaatimukset. VA 45a – 58 §:ssä esitetään vesistöä koskevat hakemussuunnitelman vaatimukset. Vesiasetuksen 66 §:ssä esitetään
vesistön säännöstelyä tarkoittavan suunnitelman erityisvaatimukset. Kaikkia vesiasetuksen määräyksiä on pidettävä ohjeluontoisina. Hankkeen vaikutuksista riippuen jotkut tiedot voidaan esittää suppeasti, mutta toisaalta lupakäsittelyyn voidaan tarvita sellaisiakin selvityksiä, joita asetuksessa ei mainita (Siitonen 2002). Seuraavaksi kuvataan niitä selvityksiä, joita Pielisen juoksutuksen kehittämistä koskevalta lupahakemussuunnitelmalta voidaan olettaa vaadittavan.
Lyhyt kuvaus hankkeesta ja sen vaikutuksista
Suunnitelmassa selvitetään säännösteltävä vesistö ja sen sijainti sekä säännöstelyn tarkoitus ja
tavoitteet. Juoksutussääntöä koskevat vesituomioistuinten päätökset esitetään sekä selostetaan
niiden oleellinen sisältö, kuten juoksutusohje. Hankkeen vaikutukset esitetään lyhyesti. Lisäksi
esitetään viranomaisten lausunnot hankkeen luvanvaraisuudesta ja hankkeen vaikutuksista. Päätökset ja lausunnot liitetään hakemusasiakirjoihin. Suunnitelmassa esitetään lisäksi kaavoitusta
koskevat tiedot sekä kaikki suojelumääräykset ja –varaukset sekä vesistön erityiskäyttöalueet,
kuten uimarannat ja vedenottoalueet. (Siitonen 2002)
Yleiskuvaus vesistöstä
Vesistöalueen nimi ja 3. jakovaiheen vesistöaluenumero sekä karttapiirros sen sijainnista esitetään (Ketola 2003). Vaikutusalueen järvet, joet, koskijaksot ja muut vaikutusten arvioinnin kannalta oleelliset tekijät kuvataan sekä sanallisesti, että karttapiirroksina. Tässä tapauksessa kyseeseen tulee lähinnä Pielinen ja Pielisjoki.
Valuma-alueesta esitetään pinta-ala, suo-, metsä-, pelto-, ja järviprosentit sekä tietoa maaperästä.
Säännöstelyhankkeiden yhteydessä tulee tarkastella myös rantojen kaltevuutta ja maaperän laatua (Ketola 2003). Tässä tapauksessa maaperä- ja maankäyttötiedot sekä kaltevuustiedot voitaneen esittää suurpiirteisinä, koska kyseessä on säännöstely, joka kaventaa vedenpinnan luontaista
vaihtelua. Sääoloista esitetään alueen sadanta, haihdunta, vallitsevat tuulet sekä vesistön jäätymis- ja sulamisajankohdat (Ketola 2003).
Vedenkorkeusasteikot, virtaamien havaintopaikat ja vedenkorkeuksia ja virtaamia mitattaessa
käytetyt havaintojaksot esitetään. Lisäksi esitetään lähimmän kiintopisteen sijainti ja korkeus
tarkepiirustuksena mittakaavassa 1:500 valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään sidottuna. Lisäksi esitetään arvio havaintoaineiston edustavuudesta. Virtaamien ja vedenkorkeuksien ja niiden
ääriarvot ja niiden keskiarvot esitetään mahdollisimman pitkiin havaintojaksoihin perustuvina.
Virtaamista esitetään eripituisten jaksojen alivirtaamat ja niiden toistuvuus tai pysyvyys. Vedenkorkeuksista esitetään erityisesti alivedenkorkeudet ja niiden toistuvuus. Tiedot havainnollistetaan piirroksin. (Ketola 2003, Siitonen 2002)
Hankkeen vaikutusalueen altaista (Pielinen ja Pielisjoki) esitetään pinta-alat, syvyystiedot ja tilavuudet. Myös tiedot vesistön kerrostuneisuudesta, harppauskerroksen syvyydestä sekä alus- ja
päällysveden tilavuudesta esitetään. Vesistön virtaamista ja tilavuudesta lasketaan teoreettinen
viipymä. (Ketola 2003)
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Vesistön säännöstelyhankkeelta ei vesiasetuksessa vaadita vedenlaatutietoja, mutta niitäkin voidaan tarvita säännöstelyn vaikutusten seuraamiseksi, jonka vuoksi ne on hyvä liittää suunnitelmaan. Kaikkien ympäristönsuojelulain mukaisen luvan vaativien hankkeiden yhteydessä esitetään seuraavat vedenlaatutiedot, jotka toimivat hyvänä pohjana myös säännöstelyhankkeen vaikutusten seuraamisessa: (Ketola 2003)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

näkösyvyys,
lämpötila,
happi (mg/l, kyllästys-%),
kemiallinen hapenkulutus (KHT, CODMn, mg/l),
sähkönjohtavuus (mS/m),
happamuusaste eli pH,
veden väri (mg Pt/l),
kiintoainepitoisuus (mg/l),
sameus (FTU),
kokonaisfosforipitoisuus (P ug/l),
kokonaistyppipitoisuus (N ug/l),
suolistobakteerien määrä (fekaalit kolimuotoiset ja/tai fekaalit streptokokit kpl/100 ml).

Rakenteet ja laitteet
Suunnitelmassa selostetaan säännöstelyä varten rakennettavat padot, sillat, kanavat, perkaukset
sekä muut rakenteet ja laitteet. Suunnitelmaan liitetään pituus- ja poikkileikkauspiirustukset perattavista ja kaivettavista uomista sekä niistä uomista, joihin vedenkorkeuden muutokset ulottuvat. Näihin merkitään VA 50 ja 51 §:ssa vaaditut tiedot. Tässä tapauksessa, kun uusia rakenteita
tai laitteita ei tarvita ja vedenkorkeusmuutoksetkin pysyvät nykyisen vedenkorkeuden vaihtelun
alueella, kyseisiä piirustuksia ja selostuksia ei tarvittane.
Kartat ja naapuritilojen omistajat
Suunnitelmiin liitetään kartat mittakaavoissa 1:200 000, 1:20 000 ja 1:500…1:1000. Viimeksi
mainitussa kartassa tulee näkyä työkohteen ja sen naapuritilojen rajat, rekisterinumerot ja tilojen
nimet sekä omistajat (Siitonen 2002). Tässä tapauksessa, kun uusia rakennelmia ei ole, riittänevät vanhoissa luvissa esitetyt tiedot ja kartat työkohteista ja naapuritiloista. Kaksi ensin mainittua
kuitenkin tulee liittää suunnitelmaan ja niiden tulee olla värillisiä.
Maa-alueita ja rakennelmia koskevat tiedot
Kohdassa 5 esitetyt juoksutusvaihtoehdot nostavat hieman keskivedenpintaa sekä ylimpiä vedenkorkeuksia. Täten suunnitelman tulisi sisältää tilakohtaiset aluetiedot, jotta laskelmat lunastettavista tai korvattavista maa-alueista sekä rakennelmista sekä tulvasuojelutoimenpiteistä olisivat mahdollisia. Mikäli esitettyjä juoksutusvaihtoehtoja kuitenkin kehitetään siten, etteivät Pielisen ylimmät vedenkorkeudet nouse eivätkä Pielisjoen ylimmät virtaamat kasva, eikä keskivesi
nouse, ei edellä mainittuja tietoja tarvita.
Vesialueita koskevat tiedot
Suunnitelmassa esitetään vesialueiden omistajien sekä kalastuskuntien nimet ja osoitetiedot
hankkeen vaikutusalueelta (Siitonen 2002).
Ehdotus padotus- ja juoksutussäännöksi
Vesistön säännöstelyä koskevaan hakemussuunnitelmaan liitetään ehdotus padotus- ja juoksutussäännöksi. Säännön tarkoituksena on määritellä säännöstelijän oikeudet ja toisaalta myös velvol-
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lisuudet muita käyttömuotoja kohtaan. Padotus- ja juoksutussääntö on käytännössä ohje siitä,
kuinka säännöstelyä tulee hoitaa. Säännössä määrätään säännöstelyn ylä- ja alaraja eri aikoina
sekä se, millä tavalla vedenjuoksutus on eri aikoina järjestettävä (VL 8:9).
Vedenkorkeus- ja virtaamalaskelmat
Hakemussuunnitelmassa esitetään vedenkorkeus-, virtaama- ja varastoitumistiedot laskelmineen.
Lisäksi mainitaan käytetyt laskentamenetelmät. Säännöstelylaskelmien lähtökohtana ovat yleensä tietyn havaintojakson havaitut nettotulovirtaamat. Laskelmissa käytetyn havaintoaineiston
tulisi ulottua riittävän pitkälle ajanjaksolle ja käsittää valunnaltaan erilaisia vuosia. Ko. havaintojaksolta lasketaan säännöstellyt vedenkorkeudet ja virtaamat. Laskelmat tulisi suorittaa siten, että
käytetyt lähtötiedot edustaisivat vähävetistä, normaalia ja runsasvetistä vuotta. Laskelmien tuloksena saadut vedenkorkeudet ja virtaamat esitetään yleensä samassa piirroksessa kuin luonnontilaiset vedenkorkeudet ja virtaamat. (Ketola 2003)
Arvio hankkeen hyödyistä ja haitoista
Suunnitelmassa esitetään hakijan käsitys hankkeen hyödyistä. Lisäksi esitetään arvio hankkeen
haitoista tila-, vesialueen omistaja- ja henkilökohtaisina. Myös hankkeen haitalliset vaikutukset
yleiselle edulle ja suojelu- tms. arvoille esitetään (Siitonen 2002). Alla on esitetty alustava lista
hankkeen vaikutuksia koskevista selvityksistä, jotka suunnitelman tulee sisältää:
• Vedenlaatu,
• kasvillisuus,
• pohjaeläimistö,
• kalasto,
• linnusto,
• kalastus,
• virkistyskäyttö ja maisema,
• vedenotto,
• vesiliikenne ja uitto,
• tulvat ja tulvasuojelu,
• vesivoima.
Vaadittavat selvitykset voivat olla melko kevyitä, mikäli hanke vaikuttaa myönteisesti kyseisiin
asioihin. Tällöin esimerkiksi tässä selvityksessä esitettyjä arvioita juoksutusvaihtoehtojen myönteisistä vaikutuksista ei tarvitse tarkentaa kovinkaan merkittävästi. Mahdolliset haitalliset vaikutukset on kuvattava tarkemmin. Myöskin hankkeen merkittävämmät hyödyt kannattaa kuvata
mahdollisimman tarkasti.
Haittojen vähentämistoimenpiteet
Suunnitelmassa esitetään ne toimenpiteet, joilla hankkeen haitallisia vaikutuksia pyritään minimoimaan (Siitonen 2002).
YVA-lain mukainen arviointiselostus
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä pyritään hankkeen suunnitteluvaiheessa varmistamaan hankkeen ja sen eri toteuttamisvaihtoehtojen, mukaan lukien nykytilan, ympäristövaikutusten kattava ja riittävä arviointi sekä paikallisen asutuksen sekä muiden sidosryhmien riittävä
osallistuminen ja kuuleminen. Ns. hanke-YVA:ssa selvitetään jonkin konkreettisesti ympäristöä
muuttavan tai pilaavan hankkeen vaikutuksia; ns. ohjelmatason YVA:ssa tarkastellaan esim. yhteiskuntapoliittisen toimintaohjelman tai suunnitellun lainmuutoksen vaikutuksia ympäristöön
(Kuusiniemi ym. 1998).
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Arviointiselostus on menettelyn myötä syntyvä dokumentti, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja
sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista (YVA-laki 1:2 §). Ympäristölupavirasto ei saa myöntää hankkeelle lupaa, mikäli sillä ei ole käytössään arviointiselostusta, jos hankkeeseen on sovellettu lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä (YVA-laki 1:2 §).
Arviointiselostus sisältää monia samoja selvityksiä, mitä vesilain mukaiselta lupahakemussuunnitelmalta edellytetään. Suurin ero arviointiselostuksessa on se, että siinä edellytetään vaikutusten arviointia hankkeen eri vaihtoehdoista. Alla on listattu sellaisia arviointiohjelman ja –
selostuksen selvityksiä, joita Pielisen juoksutusten kehittämishankkeelta voidaan edellyttää vesilain mukaisen lupahakemussuunnitelman sisältämien selvitysten lisäksi:(YVA-asetus 3:11–12 §)
Arviointiohjelma (YVA-asetus 3:11 §)
• "…hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, ellei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton;
• tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista;…"
Arviointiselostus (YVA-asetus 3:12 §)
• "…selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin;
• selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista,
käytettyjen tietojen mahdollisista puutteista ja keskeisistä epävarmuustekijöistä, mukaan
lukien arvio mahdollisista ympäristöonnettomuuksista ja niiden seurauksista;
• selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta;
• ehdotus seurantaohjelmaksi;…"
Pielisen juoksutusten kehittäminen ei välttämättä suoraan kuulu YVA-asetuksen 2 luvun 6 §:n
hankeluettelon mukaisesti YVA-menettelyn piiriin. Menettelyn soveltaminen saattaa riippua
tapauskohtaisesta arviosta. Lisäksi, mikäli vesilain mukainen lupahakemus sisältää YVAmenettelyn mukaisen hankkeen arvioinnin, voidaan menettely jättää soveltamatta. Tämän vuoksi
vesilain mukaiseen lupahakemussuunnitelmaan on syytä sisällyttää myös yllä esitetyt selvitykset,
vaikka vesilaki ei niitä edellytä. Näin menettelemällä, sekä eri sidosryhmien riittävällä osallistumisella ja kuulemisella, taataan se, että hankkeen ympäristövaikutukset tulevat riittävästi arvioitua ilmankin YVA-lain mukaista arviointimenettelyä.
Käytännössä YVA-lain mukaisen arviointiselostuksen huomioon ottaminen edellyttää, että hankkeen vaikutukset on arvioitu useammalle kuin yhdelle toteuttamisvaihtoehdolle, mukaan lukien
nykytilanteen muuttamatta jättäminen. Myös hankkeen ja vaihtoehtojen suhde maankäyttösuunnitelmiin sekä muihin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin
yms. on selvitettävä. Lisäksi esitetään arvio mahdollisista ympäristöonnettomuuksista ja niiden
seurauksista (käytännössä onnettomuusriskit lienevät samat kuin nykytilanteessa, eli patoturvallisuuteen liittyviä). Myös ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi tulee esittää.
Suunnitelman arviointi vesipolitiikan puitedirektiivin näkökulmasta
Vesipolitiikan puitedirektiivin vaikutuksista lupakäsittelyyn ei ole toistaiseksi kokemuksia, sillä
direktiivin käyttöönotto on vielä meneillään. Direktiivi aiheuttaa kuitenkin lupakäsittelyyn periaatteellisen muutoksen. Vesilain mukaan vesistön tilaa ei saa ilman lupaa muuttaa niin, että ai62

heutuu vahinkoa. Ympäristönsuojelulain mukaan lupa vaaditaan tietyille toiminnoille sekä toiminnoille, jotka aiheuttavat vahinkoa. Vesipolitiikan puitedirektiivi edellyttää, ettei vesistökohtaisia laatunormeja ja kunnostustavoitteita rikota (Ketola 2003).
Suunnitelmaa voidaan arvioida vesipolitiikan puitedirektiivin näkökulmasta, tarkastelemalla sen
mukaisia Pieliselle ja Pielisjoelle asetettavia laatunormeja ja kunnostustavoitteita, mikäli nämä
normit ja tavoitteet on asetettu, kun suunnitelmaa laaditaan. Toistaiseksi, kun normeja ja tavoitteita ei ole asetettu, voidaan juoksutusten kehittämistä arvioida vain yleisellä tasolla direktiivin
näkökulmasta. Mikäli juoksutusten kehittäminen ei heikennä vesiluonnon ekologista tilaa entisestään, voidaan suunnitelman katsoa olevan direktiivin hengen mukainen. Tämä arvio voidaan
tehdä edellä esitetyn tarkemman hyöty-/haitta-analyysin perusteella. Vesilaki tai –asetus eivät
ainakaan toistaiseksi aseta lupahakemussuunnitelmalle edellytyksiä sen arvioinnille vesipolitiikan puitedirektiivin näkökulmasta. Joka tapauksessa tällainen arvio on suunnitelmaa tehtäessä
syytä tehdä, koska direktiivi voi vaikuttaa lupapäätökseen.
Suunnitelman arviointi luonnonsuojelulain näkökulmasta
Mikäli hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, on suunnitelmassa
esitettävä arvio hankkeen vaikutuksista Natura-2000 alueiden luonnonarvoihin. Jos hanke tai
suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa
todennäköisesti merkityksellisesti heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen luonnonarvoja, on nämä vaikutukset asianmukaisella tavalla arvioitava. Tämä koskee myös sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla
todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. (LSL 65 §)
Käytännössä tämä siis edellyttää suunnitelmalta sitä, että siinä on selvitettävä kaikki Pielisen
alueella ja hankkeen vaikutuspiirissä olevat Natura-2000 alueet. Tämän jälkeen aluekohtaisesti
arvioidaan onko Pielisen juoksutusten kehittämisellä vaikutuksia niihin. Mikäli on syytä epäillä,
että hanke merkityksellisesti heikentää jonkin alueen luonnonarvoja, on hankkeen vaikutuksista
alueeseen mahdollisesti tehtävä lisäselvityksiä.
Töiden toteuttaminen ja kustannukset
Suunnitelmassa esitetään selvitys töiden suorittamisesta, toteuttamisaikataulu ja hankkeen arvioidut kustannukset. Hankkeen kustannukset esitetään päätyökohteittain ja lisäksi esitetään kokonaiskustannukset. Suunnitelmaan liitetään yksityiskohtainen hankkeen kustannusarvio. Suunnitelmassa ilmoitetaan myös, kuka vastaa hankkeen toteuttamisesta ja rahoituksesta. (Siitonen
2002)

7.3 Olemassa olevat selvitykset
Mahdollisen säännöstelylupahakemuksen edellyttämää taustatietoa Pielisestä ja Pielisjoesta on
paljon, mutta tieto on hajanaista. Lupahakemuksen edellyttämän lisäselvitystarpeen kartoittamiseksi tehtiin katsaus Pielistä ja sen käyttöä koskevaan aineistoon. Tavoitteena on muodostaa
yleiskuva eri alojen tutkimuksista ja julkaisuista lähdeviitteineen. Selvityksessä painotetaan
juoksutuksen kehittämishankkeelle tärkeitä osa-alueita, joita ovat luonto- ja ympäristöselvitykset, linnusto- ja kalastotutkimukset, tulvavahinkojen arvioinnit sekä tutkimustieto veden fysikaalisesta ja biologisesta laadusta. Katsaus olemassa olevaan tietoon on lähtökohta myös lisäselvitysten tarpeen arvioinnille.
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Tietoa kerättiin tutustumalla Pielisen juoksutusten kehittämisen neuvotteluryhmän lähettämiin
aineistoihin ja lähdeviitteisiin sekä etsimällä julkaisuja kirjastojen tietokannoista. Tiedonhakua
tehostettiin haastattelemalla muutamien yksityishenkilöiden lisäksi alan asiantuntijoita PohjoisKarjalan ympäristökeskuksesta, Joensuun yliopistosta, Ekologian tutkimusinstituutista (ent. Karjalan tutkimuslaitos) ja Pohjois-Karjalan lintutieteellisestä yhdistyksestä.
Kokonaisuutta ajatellen Pielisestä ja Pielisjoesta on olemassa runsaasti ja monipuolista tietoa:
etenkin rantaosayleiskaavoituksen tuottama paikallinen tieto luonnonympäristöstä, ympäristökeskuksen ja kalatalousalan virkatyönä tehdyt tutkimukset sekä pitkät ja monipuoliset osin konsulttivoimin laaditut havaintosarjat veden fysikaalisesta ja biologisesta laadusta muodostavat
yhdessä hyvän tiedollisen tausta-aineiston. Esille tulleita selvityksiä on listattu taulukossa 20.
Katsaukseen laadittiin lyhyitä tiivistelmiä ja kuvauksia aineistoista, joihin tutustuttiin tarkemmin.
Useista esille tulleista julkaisuista ja aineistoista on mainittu pelkkä viite, jolla tiedon voi tarvittaessa löytää ja tutustua siihen. Katsaus Pieliseen ja Pielisjokeen liittyvistä aineistoista esitetään
kokonaisuudessaan tämän raportin liitteenä (Liite 4).
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Taulukko 20. Tiivistelmä Pielistä ja Pielisjokea käsittelevästä tausta-aineistoselvityksestä.
Pielisen aiemmat säännöstelyhankkeet
Toteutumatta jääneet säännöstelysuunnitelmat

Kaavoituskatsaus
Voimassa olevat asema- ja rantaosayleiskaavat

Luonto- ja ympäristöselvitykset
Kuntien tilaamia erillisselvityksiä toimien kaavoitusselvitysten tausta-aineistona

Historia ja arkeologiset tutkimukset
Alueen historiaa kuvaavia selvityksiä.

Linnustoselvitykset
Erityisesti selkävesilinnuston tila

Kalastoselvitykset
Pääasiassa yliopiston ja kalastusviranomaisten tekemiä tutkimuksia

Tulvavahinkojen arviointi ja virtausmittaukset
Vedenlaadun tarkkailu ja pohjaeläimet
Ympäristökeskus ja konsulttitutkimuslaitokset

Pielisen kolme säännöstelysuunnitelmaa ovat valmistuneet vuosina: 1968, 1970 ja 1980.
Asiakirjoja on runsaasti, eikä niitä käsitellä tässä yhteydessä. Nykyisen hankkeen juoksutusidea poikkeaa huomattavasti aiemmin esitetyistä, joissa järven juoksutusta olisi kehitetty lähinnä varsinaisen säännöstelyn näkökulmasta.
Erillisiä voimassa olevia kaavoja on kunnittain: Lieksa (3 kpl), Eno (5 kpl), Juuka (2 kpl), Nurmes (1 kpl) sekä Kontiolahti ja
Joensuu (2kpl). Vireillä on Pielisen rantojen kaavoitus välille Nurmes-Lieksan keskusta. Seuraavaksi kaavoitetaan puuttuva
osa Lieksan kaupungin ja Enon Ahvenisen rantaosayleiskaavan väliltä. Lähes koko Pielisjoki on rantaosayleiskaavan piirissä.













Ahvenisen osayleiskaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys
Pielisen (Varisvaara - Keskusta) luonto- ja maisemaselvitys
Pielisen luonto- ja maisemaselvitys Viekijärven vesistöalueelta ja Vuonisjärven-Kelvän alueelta
Pielisen luonto- ja maisemaselvitys. Märäjälahti – Lieksan ja Enon raja
Lautiaisen, Nurmesjärven ja Pielisen pohjoisosan ranta-alueiden maisema- ja luontoselvitys
Maankamaran muotojen kartoitus ja arviointi maankäytön suunnittelun kannalta. Nurmes
Nurmeksen ranta- ja vesikasvillisuuskartoitus
"Tulilaivat" Pielisellä: Pielisen vesistön höyrylaivaliikenne v. 1870-1920
Suomen kanavien historia
Pielisjoen Kaltimon voimalaitoksen rakennussuunnitelma (vesivoiman rakentamistietoa on arkistoitu runsaasti)
Pielisen varrelta (vanha kuvaus joesta)
Lieksan muinaisjäännösinventointi

 Pielisen pohjoisen alueen selkävesilinnuston selvitys
Lisäksi linnustoa on esitelty suppeammin useissa maisema- ja luontoselvityksissä.










Hauen elohopeapitoisuus Pohjois-Karjalan vesistöissä 1987
Kalojen elohopeapitoisuus Ylä-Karjalassa (2005)
Eläinplanktonin ja kalojen levinneisyys Pielisen Pulloselällä
Pielisen siikakantojen (Coregonus lavaretus L.) morfologisesta ja entsyymigeneettisestä (EST-1) muuntelusta
Pielisen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma (useita selvityksiä, uusin v. 2001)
Pielisen järvilohi (useita selvityksiä)
Pielisen teollisuuden tulvavahinkojen arviointi. Vahinkoanalyysi
Pielisen tulvavahingot ja –haitat sekä niiden torjuntamahdollisuudet
Virtausmittaukset Pielisjoella maaliskuussa 2000. Selvitys virtausmittauksista 21.3.-28.3.2000

 Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen tarkkailu (tuloksia on n. 40 v. ajalta, lukuisia vesiympäristön muutosta kuvaavia
julkaisuja)
 Velvoitetarkkailut (lukuisia vesistön tilan tutkimuksia, jotka tehdään kuormituslähteiden edustalta ympäristölupien velvoittamina; vuosittain tehdään yl. veden fysikaalis-kemialliset analyysit sekä 3-5 vuoden välein vedenlaadun biologiset selvitykset)
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7.4 Tarvittavat lisäselvitykset
Tässä osassa käydään ensin läpi niitä lisäselvityksiä, joiden tekemistä vuonna 2007 on suunniteltu
Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen ja SYKE:n välillä. Lisäksi käydään läpi niitä selvityksiä, jotka jäävät vielä tekemättä, mikäli hanketta jatketaan säännöstelylupahakemuksen laatimiseen.

7.4.1 Vuodelle 2007 suunnitellut lisäselvitykset
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus ja SYKE ovat alustavasti suunnitelleet vuonna 2007 tehtäviä
Pielisen juoksutusten muuttamisen toteuttamismahdollisuuksia selvittäviä töitä. Näihin töihin sisältyvät seuraavat selvitykset: tarkentavat vedenkorkeus- ja virtaamalaskelmat, virkistyskäyttöhyötyjen
suuruutta koskevat arviot, vesiliikenteeseen ja uittoon Pielisjoella kohdistuvat vaikutustarkastelut
sekä yleisötilaisuudet. Selvityksiä käydään tarkemmin läpi alla.
Tarkentavat vedenkorkeus- ja virtaamalaskelmat: Pielisen juoksutusten perusteena käytettävän
purkautumiskäyrän luonnonmukaisuuden on tässä selvityksessä todettu olevan kyseenalainen Pielisjoessa ja Pielisen luusuassa ennen purkautumiskäyrän määrittämistä tehtyjen vesistötöiden vuoksi
(ks. kohta 3.4.3). Neuvotteluryhmässä esitettiin, että Pielisen "oikeata" luonnonmukaista purkautumista tulisi selvittää ja arvioida suuruusluokkaeroja nykyisiin vedenkorkeuksiin ja virtaamiin. Selvitys tehdään arvioimalla alkuperäiselle purkautumiskäyrälle eri vaihtoehtoja ja tekemällä niille hydrologisia tarkasteluita sekä vertailemalla tuloksia Pielisen toteutuneeseen vedenpinnan vaihteluun ja
Pielisjoen virtaamiin.
Lisäksi tässä raportissa esitettyjen juoksutusvaihtoehtojen vaikutukset Saimaan vedenkorkeuksiin
on selvitettävä. Tämän vuoksi jo tehtyjä ja tässä raportissa esitetyt vedenkorkeus- ja virtaamalaskelmat on ulotettava koskemaan myös Saimaan vedenkorkeuksia.
Arvio ilmastonmuutoksen vaikutuksista: Vesistöjen käyttöä koskevat hankkeet edellyttävät huolellista suunnittelua, koska asianosaistahoja on paljon ja vaikutukset ovat usein laaja-alaisia. Suunnittelussa on myös oltava pitkä ajallinen perspektiivi. Ilmastonmuutos vaikuttaa tulevaisuudessa
enenevässä määrin vesistöjen hydrologiaan ja myös vesistösäännöstelyjen toteutukseen ja tarpeeseen. Suomen ympäristökeskuksessa on käynnistynyt hanke, jossa tarkastellaan ilmastonmuutoksen
vaikutuksia vesistöjen hydrologiaan sekä niistä aiheutuvia sopeutumistarpeita vesistösäännöstelyissä. Hankkeen aloituskokouksessa on sovittu, että tarkastelut aloitetaan Pielisestä. Hankkeen tuloksia
voidaan suoraan hyödyntää ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioimiseksi Pielisen hydrologiaan ja
tässä raportissa esitettyihin juoksutusvaihtoehtoihin.
Virkistyskäyttöhyötyjen suuruutta koskevat arviot: Esitettyjen juoksutusvaihtoehtojen vaikutukset kohdistuvat pääasiassa virkistyskäyttöön. Molemmissa vaihtoehdoissa sekä talven, että erityisesti kesän alimmat vedenkorkeudet nousevat Pielisellä, mistä on hyötyä virkistyskäytölle. Juoksutuksen kehittämisvaihtoehtojen vaikutuksia virkistyskäyttöön arvioidaan VIRKI-mallin avulla.
Tämä toteutetaan jakamalla Pielisen rannat tiettyihin luokkiin niiden kaltevuuksien ja pohjan laadun
mukaan. Tämän jälkeen eri luokille määritetään virkistyskäytön optimivyöhykkeet. Lisäksi tonteille
ja kiinteistöille voidaan käyttää kiinteitä hintoja. Vertailemalla vaihtoehtojen antamia virkistyskäyttöhaitta-arvoja nykysäännöstelyn mukaisiin haitta-arvoihin, virkistyskäytölle aiheutuva hyöty/haitta
voidaan määrittää.
Vesiliikenteeseen ja uittoon Pielisjoella kohdistuvat vaikutustarkastelut: Vesiliikenteen ja uiton
osalta asiantuntijoiden eli Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen, Merenkulkulaitoksen sekä Nurmes Marinan (säännöllinen matkustajalaivaliikenne) esittämät lausunnot voisivat riittää lupahakemuksessa

vaikutusarvioina. Lausuntojen antaminen edellyttää kuitenkin tarkempia arvioita virtaamamuutosten
vaikutuksista Pielisjoen vedenkorkeuksiin. Virtaamamuutokset voivat vaikuttaa Pielisjoen vedenkorkeuksiin vain Kuurnan ja Joensuun kaupunginkoskien välisellä osuudella (n. 20 km), sillä Kaltimon ja Kuurnan välisellä osuudella vedenkorkeus on virtaamasta riippumatta pidettävä nykyisellä
tasolla ja juoksutusmuutosten vaikutukset Kaltimon yläpuolisiin vedenkorkeuksiin Pielisjoessa ovat
samansuuntaiset kuin vaikutukset Pielisessä. Tehtävässä selvityksessä arvioidaan tässä raportissa
esitettyjen juoksutusmuutosten vaikutukset Pielisjoen vedenkorkeuksiin ja haastatellaan asiantuntijoita vaikutusten selvittämiseksi vesiliikenteeseen ja uittoon Pielisjoessa.
Yleisötilaisuudet: Edellä esitettyjen tehtävien lisäksi jo tehtyjä selvityksiä on esiteltävä kansalaisille ja heidän mielipiteitänsä niistä on kuultava ja se on otettava huomioon jatkotyössä. Selvityksiä
esitetään Pielisen ja Pielisjoen ympäryskuntien (Eno, Lieksa, Nurmes, Juuka, Joensuu) asukkaille.
Samalla selvitetään asukkaiden suhtautumista tässä raportissa esitettyihin juoksutusvaihtoehtoihin ja
Pielisen juoksutusten kehittämiseen yleensä.

7.4.2 Lupahakemuksen edellyttämät lisäselvitykset
Taulukossa 21 on esitetty säännöstelylupahakemuksen osat, onko niitä koskevaa tietoa olemassa.
Lisäksi esitetään arvio siitä, minkä osien kohdalla tarvitaan lisäselvityksiä, jos lupahakemus laaditaan edellä esitettyjen juoksutusvaihtoehtojen kaltaiselle säännöstelylle. Vuodelle 2007 suunnitellut
selvitykset ovat tummalla pohjalla. Tietoa Pielisestä ja Pielisjoesta on merkittävästi, joten kaavaillut
maltilliset juoksutusmuutokset eivät vaadi raskaita selvityksiä. Tässä on esitetty alustava vähimmäismäärä tarvittavista lisäselvityksistä. Sellaisissa selvityksissä, joiden tarpeellisuus selviää tarkempien vedenkorkeus- ja virtaamalaskelmien perusteella, on kysymysmerkki perässä. Rutiininomaisia selvityksiä, joista on olemassa rekisteritieto, ei ole tässä tarkemmin esitetty.
Taulukko 21. Säännöstelylupahakemuksen osat sekä arvio siitä, minkä osien kohdalla tarvitaan
lisäselvityksiä. Tummennetulla taustalla olevia lisäselvityksiä tehdään vuonna 2007. Vielä epävarmat selvitykset on merkattu kysymysmerkillä.
ONKO
TARVITAANMITÄ TARVITTAVAT
TIETOA
KO
LISÄSELVITYKSET
OLEMAS- LISÄKOSKEVAT?
SUUNNITELMAN OSA
SA ?
SELVITYKSIÄ ?
Lyhyt kuvaus hankkeesta ja sen vaikuKyllä
Ei
tuksista
Yleiskuvaus vesistöstä
Kyllä
Ei
Rakenteet ja laitteet
Kyllä
Ei
Kartat ja naapuritilojen omistajat
Kyllä
Ei
Maa-alueita ja rakennelmia koskevat
Kyllä
Ei
tiedot
Vesialueita koskevat tiedot
Kyllä
Ei
Ehdotus padotus- ja juoksutussäännöksi
Kyllä
Ei / Kyllä
Juoksutusohjeen tarkentaminen / uusi juoksutusohje ?
Vedenkorkeus- ja virtaamalaskelmat
Kyllä
Kyllä
Laskelmien tekeminen
pidemmälle ajanjaksolle,
laskelmat vaikutuksesta
Saimaan vedenkorkeuksiin,
arviot Pielisen luonnon67

mukaisesta purkautumisesta,
arvio ilmastonmuutoksen vaikutuksista
Arvio hankkeen hyödyistä ja haitoista
• Vedenlaatu
• Kasvillisuus

Kyllä
Kyllä

Ei
Ei / Kyllä

•
•

Pohjaeläimistö
Kalasto

Kyllä
Kyllä

Ei
Kyllä

•
•
•

Linnusto
Kalastus
Virkistyskäyttö ja maisema

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Ei
Ei
Kyllä

•
•

Vedenotto
Vesiliikenne ja uitto

Kyllä
Kyllä

Ei
Kyllä

•

Tulvat ja tulvasuojelu

Kyllä

Kyllä

•

Vesivoima

Kyllä

Kyllä

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Suunnitelman arviointi vesipolitiikan
puitedirektiivin näkökulmasta

Ei

Kyllä

Suunnitelman arviointi luonnonsuojelulain näkökulmasta

Kyllä

Kyllä

Töiden toteuttaminen ja kustannukset

Kyllä

Ei

Haittojen vähentämistoimenpiteet
YVA-lain mukainen arviointiselostus

Arvio vaikutuksista Pielisjoella ?
Selvitys talvisen vedenpinnan aleneman vaikutuksista kalastoon Pielisellä,
arvio vaikutuksista Pielisjoella ?
Arvio vaikutuksista Pielisjoella,
arviot Pielisen virkistyskäyttöhyödyistä
VIRKI-mallilla
Arvio juoksutussäännön
vaikutuksista Pielisjoella
Tarkennettu arvio tulvasuojeluhyödyistä Pielisellä ja –haitoista Pielisjoella
Tarkennettu arvio hyödyistä vesivoimantuotantoon
Esitys haittojen vähentämistoimenpiteiksi
Hankkeen suhde maankäyttösuunnitelmiin,
arvio ympäristöonnettomuuksista ja niiden seurauksista,
ehdotus hankkeen seurantaohjelmaksi
Arvio hankkeen vaikutuksista vesistön ekologiseen tilaan
Selvitys hankkeen vaikutusalueella olevista
Natura-2000 alueista ja
vaikutuksista niihin
-
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Ehdotus juoksutussäännöksi on laadittava uudestaan, mikäli tässä raportissa esitetyistä juoksutusvaihtoehdoista mitään ei katsota toteuttamiskelpoiseksi tai jotain vaihtoehtoa päätetään kehittää
edelleen. Myös vedenkorkeus- ja virtaamalaskelmat on tällöin laadittava uudestaan. Vedenkorkeusja virtaamalaskelmia on joka tapauksessa laadittava jo tehtyjä pidemmälle ajanjaksolle, vaikka edettäisiinkin jollain tässä raportissa esitetyistä juoksutusvaihtoehdoista.
Taulukossa 21 esitetyt hankkeen hyötyjä ja haittoja koskevat lisäselvitykset on tehtävä riippumatta
siitä, mikä tässä raporteissa esitetyistä juoksutusvaihtoehdoista valitaan mahdollisen säännöstelysuunnitelman pohjaksi. Tämä johtuu siitä, että näin mittavassa hankkeessa on lupahakemuksessa
syytä esittää useampi vaihtoehto ja vaihtoehtojen vaikutusten vertailu perusteena toteutettavaksi
esitetylle vaihtoehdolle. Näin menetellen toimitaan myös YVA-menettelyn periaatteiden mukaisesti. Kalastoon, virkistyskäyttöön ja maisemaan, vesiliikenteeseen ja uittoon, tulvasuojeluun sekä vesivoimantuotantoon kohdistuviin vaikutuksiin ja niiden merkittävyyksiin liittyy vielä epäselviä asioita, jotka olisi syytä selvittää jo ennen lupahakemuksen laatimista. Näin lupahakemuksen hyvä
laatu voitaisiin varmistaa ja sen täydentämisen tarve vähenisi.
Hankkeen ekologisten vaikutusten lisäselvitystarvetta arvioitiin haastattelemalla useita asiantuntijoita Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksesta. Haastatteluja on esitetty tarkemmin liitteessä 4. Kokonaisuutena vedenkorkeuksien ääriarvojen leikkautumisen vaikutukset vedenlaatuun Pielisen kokoisessa järvessä jäisivät hyvin pieniksi. Erillisiä tarkasteluja juoksutussäännön vaikuttamisesta
vedenlaatuun ei tarvita. Jos veden vaihteluväli pienenee vain vähän ja normaali veden vuosittainen
nousu ja laskurytmi säilyy kutakuinkin normaalina, vaikutukset litoraalin kasvillisuuteen Pielisellä
ovat hyvin vähäiset. Vedenvaihtelun tasaantuminen ei vaikuttaisi myöskään pohjaeläimistöön. Erillisiä tarkasteluja juoksutussäännön vaikuttamisesta kasvillisuuteen tai pohjaeläimistöön ei tarvita.
Haastateltavien mielestä erillistä linnustoselvitystä ei tarvita, mikäli juoksutukset leikkaavat lähinnä
vedenkorkeuden vaihtelun ääriarvoja. Koska nämä ekologiset haitat arvioidaan hyvin pieniksi, säännöstelylupahakemuksen liitteeksi riittäisi asiantuntijatahojen kirjalliset lausunnot arvioiduista juoksutusmuutosten vaikutuksista.
Kalaston osalta selvityksiä tarvitaan erityisesti syyskutuisten kalojen lisääntymiseen liittyvistä vaikutuksista. Syyskutuisiin kaloihin vaihtoehdot vaikuttavat talvisen vedenpinnan aleneman kautta.
Useat syykutuiset kalat kutevat melko matalaan (mm. siika ja muikku) ja talvinen vedenpinnan lasku saattaa lisätä mätimunien kuolleisuutta. Vaikutuksia voidaan arvioida esim. selvittämällä kalojen
kutualueiden määrä ja laajuus, korkeustiedot ja mätitiheydet. Tämän jälkeen vertailemalla nykytilanteen ja eri vaihtoehtojen vedenpinnan talven aikaisia alenemisia voidaan arvioida eri tilanteiden
vaikutuksia syyskutuisten kalojen lisääntymiseen.
Myös kevätkutuisiin kaloihin kohdistuvien vaikutusten lisäselvittämistä tulee harkita. Juoksutuksen
kehittämisvaihtoehtojen vaikutukset kevätkutuisiin kaloihin (merkittävimmät hauki ja lahna) riippuvat vedenpinnan tasosta kudun alkuajankohtana, sekä siitä, miten paljon ja nopeasti vedenpinta
laskee kudun jälkeen. Vaikutuksia voidaan arvioida esim. selvittämällä kalojen kutualueiden määrä
ja laajuus, korkeustasot sekä poikastiheydet. Tämän jälkeen vedenpinnan muutoksia arvioimalla
voidaan arvioida kalojen lisääntymistä nykytilanteessa sekä eri vaihtoehdoissa. Mikäli kevätkutuisten kalojen merkitystä syyskutuisiin kaloihin nähden pidetään kuitenkin hyvin vähäisenä, voitaneen
näin tarkka selvittäminen jättää tekemättä.
Kalastuksen ja vedenoton kannalta vedenpinnan vaihtelun ääriarvojen leikkaantuminen Pielisellä ei
aiheuta vahinkoa kalastukselle tai vedenotolle, päinvastoin. Tarkempia selvityksiä näistä vaikutuksista ei tarvita. Tarkemmissa virtaamaselvityksissä (joita tulee tehdä kasvillisuus-, kalasto-, virkis-
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tyskäyttö-, veneily ja tulvasuojeluvaikutusten selvittämiseksi Pielisjoella) saattaa kuitenkin tulla
esille jokin sellainen haitallinen vaikutus Pielisjoella, joka voi edellyttää tarkempaa selvitystä. Tällaisten selvitysten tarve selviää vuonna 2007 tehtävien tarkentavien vedenkorkeus- ja virtaamalaskelmien perusteella.
Tässä raportissa esitettyjen tulvasuojeluvaikutusten pohjana on käytetty selvityksiä, joiden tiedot
ovat ainakin osittain päivityksen tarpeessa. Uudempaa selvitystä laaditaan paraikaa PohjoisKarjalan ympäristökeskuksessa. Tämän selvityksen pohjalta voidaan tulvasuojeluun kohdistuvia
vaikutuksia arvioida luotettavammin teollisuuslaitosten ja yhdyskuntien osalta.
Esitetyillä vaihtoehdoilla on poikkeavia vaikutuksia Kaltimon ja Kuurnan vesivoimantuotantoon.
Myös näitä vaikutuksia tulee selvittää tarkemmin tekemällä laskelmia erilaisia energian hintoja ja
niiden vaihteluja käyttäen.
Näiden lisäselvitysten lisäksi suunnitelmassa tulee esittää odotettavien haittojen vähentämistoimenpiteet. Suunnitelmassa on myös hyvä esittää hankeen suhde maankäyttösuunnitelmiin, arvio mahdollisista ympäristöonnettomuuksista ja niiden seurauksista sekä ehdotus hankkeen seurantaohjelmaksi. Nämä selvitykset ovat oikeastaan YVA-menettelyn edellytyksiä, mutta ne on syytä esittää
näin laaja-alaisessa hankkeessa. Näiden lisäksi suunnitelmaa tulisi arvioida vesipolitiikan puitedirektiivin näkökulmasta sekä esittää arvio hankkeen vaikutuksista Natura-alueisiin.
Vuodelle 2007 suunnitellut (kohta 7.4.1) sekä kohdassa 7.4.2 selostetut lisäselvitykset toteutetaan,
mikäli hankkeen neuvotteluryhmä katsoo työn tarpeelliseksi ja neuvotteluryhmän osapuolet (kunnat, vesivoimayhtiöt, jne.) sitoutuvat lisäselvitystyön kustannuksiin.
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7.4.3 Lisäselvitysten kustannusarvio
Taulukossa 22 on esitetty alustava karkea arvio säännöstelylupahakemuksen edellyttämien lisäselvitysten kustannuksista. Vuodelle 2007 suunnitellut työt ovat tummalla pohjalla.
Taulukko 22. Säännöstelylupahakemukseen tarvittavien lisäselvitysten karkea kustannusarvio. Vuodelle 2007 suunnitellut työt ovat tummalla pohjalla.
SUUNNITELMAN OSA
TARVITTAVA LISÄSELVITYS
KUSTANNUSARVIO
Ehdotus padotus- ja juoksutus- Juoksutusohjeen tarkentaminen / uusi
500 €
säännöksi
juoksutusohje ?
Vedenkorkeus- ja virtaamalas- Laskelmien tekeminen pidemmälle
1400 €
kelmat
ajanjaksolle,
laskelmat vaikutuksesta Saimaan ve900 €
denkorkeuksiin,
arviot Pielisen luonnonmukaisesta pur1400 €
kautumisesta,
arvio ilmastonmuutoksen vaikutuksista
0€
Arvio hankkeen hyödyistä ja hai- Selvitys talvisen vedenpinnan aleneman
5 000 €
toista
vaikutuksista kalastoon
Arvio kasvillisuus-, kalasto- ja virkis600 €
tyskäyttövaikutuksista Pielisjoella ?
8 500 €
arviot Pielisen virkistyskäyttöhyödyistä
VIRKI-mallilla
Arvio juoksutussäännön vaikutuksista
1100 €
vesiliikenteeseen ja uittoon Pielisjoella
Tarkennettu arvio tulvasuojeluhyödyis1400 €
tä Pielisellä ja –haitoista Pielisjoella
Tarkennettu arvio hyödyistä vesivoi600 €
mantuotantoon
Haittojen vähentämistoimenpiteet Esitys haittojen vähentämistoimenpi1400 €
teiksi
YVA-lain mukainen arvioin- Hankkeen suhde maankäyttösuunnitel1400 €
tiselostus
miin, arvio ympäristöonnettomuuksista
ja niiden seurauksista,
ehdotus hankkeen seurantaohjelmaksi
Suunnitelman arviointi vesipoli- Arvio hankkeen vaikutuksista vesistön
300 €
tiikan puitedirektiivin näkökul- ekologiseen tilaan (VPD-arviointi)
masta
Suunnitelman arviointi luonnon- Selvitys hankkeen vaikutusalueella ole900 €
suojelulain näkökulmasta
vista Natura-2000 alueista ja vaikutuksista niihin
Taulukossa 22 esitettyjen vuoden 2007 töiden yhteenlasketut kustannukset ovat noin 12 000 euroa.
Lisäksi vuonna 2007 on suunniteltu pidettävän yleisötilaisuuksien sarja, jonka kustannukset ovat
noin 6000 euroa. Tämän lisäksi kokouksista ja matkustamisesta aiheutuu kuluja. Arvio ilmastonmuutoksen vaikutuksista tehdään osana toista hanketta, eikä siitä aiheudu kuluja tälle selvitystyölle.
Vuonna 2007 tehtävien selvitysten ja niihin liittyvien järjestelyiden kokonaiskulut ovat noin 20 000
euroa.
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Kaikkien taulukossa 22 esitettyjen lisäselvitysten kulut ovat yhteensä noin 25 500 euroa. Kun tähän
lisätään yleisötilaisuuden kulut ja kokous ym. muut kulut, voidaan kaikkien säännöstelylupasuunnitelmaan tarvittavien lisäselvitysten ja niihin liittyvien järjestelyiden kokonaiskustannuksiksi arvioida noin 35 000 euroa.
Kustannusarviot ovat suuntaa-antavia. Lopulliset selvityksistä aiheutuvat kustannukset voidaan arvioida tarkasti vasta siinä vaiheessa, kun niiden toteuttamisesta ja samalla sisällöstä päätetään.
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8 Yhteenveto
Tässä raportissa esitettiin SYKE:ssä ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa vuonna 2006 Pielisen juoksutusten kehittämismahdollisuuksien selvittämiseksi tehdyt työt. Selvitys käynnistettiin
Pielisen voimakkaasti vaihtelevien vesiolosuhteiden vuoksi 25.11.2005 kokoon kutsutun asianosaispalaverin lopputuloksena. Asianosaispalaverissa selvitystyön tavoitteeksi asetettiin tehdä esiselvitys Pielisen vedenkorkeuksien muuttamisen edellyttämistä teknisistä ja hydrologisista vaatimuksista, olemassa olevista ympäristötiedoista, tarvittavista lisäselvityksistä, kustannuksista sekä
osallistumisosuuksista.
Selvitystyö toteutettiin SYKE:n ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen asiantuntijatyönä. Työn
aikana eri sidosryhmistä koostunut neuvotteluryhmä kokoontui kaksi kertaa. Neuvotteluryhmässä
oli edustajia Lieksan ja Nurmeksen kaupungeista, Enon kunnasta, Pielisen ja Ruunaan kalastusalueista, Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksesta, Pohjois-Karjalan TE-keskuksesta, UPM-Kymmene
Oyj:stä, Vattenfall sähköntuotanto Oy:stä, Kuurnan Voima Oy:stä, Järvi-Suomen uittoyhdistyksestä, Järvi-Suomen merenkulkupiiristä, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiristä Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksesta sekä SYKE:stä. Selvitystyön toteutuksessa huomioitiin neuvotteluryhmän toiveita selvitystyön sisällöstä sekä hyödynnettiin neuvotteluryhmän jäsenten paikallis- ja asiantuntemusta. Myös aikaisempia Pieliseen liittyviä selvityksiä hyödynnettiin.
Pielinen on Suomen suurin säännöstelemätön järvi; se sijaitsee Pohjois-Karjalassa Enon, Juuan,
Lieksan ja Nurmeksen kunnissa ja kuuluu Vuoksen vesistöön. Pielisen juoksutusohjeen mukaisesti
Pielisen vedenkorkeudet ja Pielisjoen juoksutukset Kaltimon voimalaitoksella määrätään luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukaisesti. Pielisen vedenkorkeuksien luonnonmukaisuuteen vaikuttavat kuitenkin mm. se, että purkautumiskäyrän määritettäessä Pielisjoki ei ole ollut täysin luonnontilainen, Pielisen yläpuolisten vesistöjen, erityisesti Koitereen säännöstelyt, sekä Pielisen valumaalueella tapahtuneet muutokset kuten ojitukset.
Vesilain mukaisesti Pielisen normaalista juoksutuksesta voidaan poiketa ympäristölupaviraston päätöksellä, milloin poikkeuksellisista luonnonoloista johtuu veden tulva tai muu sellainen vesistön tai
sen vesiolojen muutos, joka voi aiheuttaa yleistä vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle tai suurta
vahinkoa. Poikkeusjuoksutuksia on käytetty Pielisellä keinona alentaa haitallisia tulvavedenkorkeuksia 1980-luvun alusta lähtien. 1980-luku oli erittäin sateinen ja poikkeusjuoksutuksia tarvittiin
viisi kertaa (1981, 1982, 1984, 1988 ja 1989). 1990-luvulla poikkeusjuoksutuksia oli vain yksi
(1992). Seuraava merkittävä tulvatilanne koettiin vasta syksyllä 2004, jota seurasi toinen poikkeusjuoksutus heti keväällä 2005. Vuonna 2006 haettiin lupaa poikkeusjuoksutukseen ensimmäisen kerran vedenkorkeuden alenemisen johdosta.
Pielisen vedenpinnan vaihtelun todettiin tehdyissä vedenkorkeusanalyyseissä olevan suurelle säännöstelemättömälle järvelle poikkeuksellista, pikemminkin se on suuren säännöstellyn järven kaltaista. Pielisen koko vuoden vedenpinnan vaihtelu (keskimäärin 1,18 m; NN+ 93,04-94,22 m) sekä
vedenpinnan talvialenema (keskimäärin 0,48 m) ovat samansuuruisia, kuin Suomen kymmenessä
suurimmassa säännöstellyssä järvessä keskimäärin. Erona moniin säännösteltyihin järviin, Pielisen
vedenpinta laskee voimakkaasti kevättulvan jälkeen kesän ja syksyn aikana. Myös kevättulva nousee nopeammin huippuunsa, kuin pääosassa suuria säännösteltyjä järviä. Pielisen vedenpinnan vaihtelu on täysin poikkeuksellista Suomen muihin suuriin säännöstelemättömiin järviin verrattuna.
Pielisen koko vuoden vedenpinnan vaihtelu on yli metrin, kun se muissa tarkastelluissa järvissä on
keskimäärin puoli metriä. Pielisen talven aikainen vedenpinnan alenema on noin puoli metriä, kun
se muissa tarkastelluissa järvissä on maksimissaan noin 0,2 m. Myös kevättulva on suurempi ja ve73

denpinnan vaihtelu suosituimmalla virkistyskäyttökaudella (keskimäärin 0,43 m) on selvästi muita
suuria säännöstelemättömiä järviä voimakkaampaa. Pielisen yläpuolisen valuma-alueen järvisyys ei
selitä suurta vedenpinnan vaihtelua, sillä järvisyys on keskimääräistä suurempi. Suuren järvisyyden
valuma-alueen omaavilla järvillä vedenpinnan vaihtelu on keskimäärin Pielisen vedenpinnan vaihtelua vähäisempää. Suuri vedenpinnan vaihtelu Pielisellä johtuukin luultavasti edellä mainituista
purkautumiseen vaikuttavista seikoista.
Verrattaessa Pielisen vedenpinnan vaihtelua SYKE:n 200 suomalaisen järven rekisterissä (kaiken
kokoisia säännösteltyjä ja säännöstelemättömiä järviä) olevien järvien vedenpinnan vaihteluun, tilanne ei vaikuta Pielisellä yhtä huonolta, kuin verrattaessa sitä vain suurimpiin säännöstelemättömiin järviin. Verrattuna tähän järvijoukkoon Pielisen vedenkorkeuden vaihtelu on erittäin hyvää
vedenpinnan talvialeneman, kevättulvan, rantakasvillisuuden sekä rantojen eroosion osalta. Hauen
lisääntymisen kannalta vaihtelu on hyvää. Vedenpinnan vaihtelu on tyydyttävää rantavyöhykkeen
uposkasvien ja pohjaeläinten kannalta sekä vedenpinnan läheisyyteen pesivien lintujen (kuikka,
lokit) kannalta. Keskimääräistä huonompaa vedenpinnan vaihtelu on tämänkin analyysin mukaan
virkistyskäytön kannalta.
Pielisen vedenkorkeuden vaihtelun aiheuttamia haittoja tunnistettiin vuonna 2003 ranta-asukkaille
tehdyn laajan kyselyn perusteella sekä neuvotteluryhmälle 12.4.2006 tehdyn kyselyn perusteella.
Vedenkorkeuden vaihtelusta on aiheutunut seuraavia haittoja:
• Matalat vedenkorkeudet ovat haitanneet laiturien ja venevajojen käyttöä, rannalla oleilua
ja uimista, vesimaisemaa, veneilyä ja melontaa, mökkien käyttöä, laivaliikennettä, ammattikalastusta ja uittoa sekä vaikeuttaneet talousvedenottoa.
• Liian korkeat vedenkorkeudet sekä liian suuret virtaamat ovat vaikeuttaneen laiturien ja
venevajojen käyttöä ja uittoa Pielisjoella sekä aiheuttaneet Pielisellä alavien rantapeltojen
vettymistä, ravinnehuuhtoutumia pelloilta, haittaa metsän kasvulle, tulvavahinkoja laitureille, mökeille ja saunarakennuksille sekä ohijuoksutuksia vesivoimalaitoksilla.
• Liian suuret vedenkorkeuden ja virtaaman vaihtelut ovat Pielisjoella kasvattaneet rantasortumariskiä ja liikuttaneet uittorakenteita talven aikana liikkuvan jään vuoksi sekä lisänneet verkkojen limoittumista ja roskaantumista ja vaikeuttaneet talvikalastusta.
Selvitystyössä tarkasteltiin ensin kahta Pielisen juoksutusten kehittämisvaihtoehtoa. Ensimmäisessä
neuvotteluryhmän tapaamisessa (12.4.2006) sovittiin vielä yhden vaihtoehdon muodostamisesta.
Tarkastellut vaihtoehdot nimettiin "Saimaan", "Mukautuvaksi" ja "Varautuvaksi" juoksutusmalliksi.
Juoksutuksen kehittämisvaihtoehtojen tavoitteena oli vähentää Pielisen vedenpinnan vaihtelua ja
siitä aiheutuneita haittoja. Vaihtoehtojen muodostamisessa pyrittiin myös siihen, ettei niistä aiheutuisi uusia haittoja. Pielisen juoksutusten kehittämisen tavoitteiksi tunnistettiin neuvotteluryhmässä
niin taloudellisia, sosiaalisia, ekologisia kuin myös itse juoksutusten kehittämisen prosessiin liittyviä tavoitteita. Kaikki tunnistetut tavoitteet on esitelty taulukossa 10 kohdassa 4.3. Kaikkien juoksutusmallien perusperiaate oli, että Pielisen vedenpinnan ollessa lähellä ajankohdan keskimääräistä
vedenkorkeutta Pielisen purkautuminen määritetään saman purkautumiskäyrän mukaisesti, minkä
mukaan tälläkin hetkellä toimitaan. Vain ylimpien ja alimpien vedenkorkeuksien osalta juoksutuksia muutettaisiin vedenpinnan vaihteluiden tasaamiseksi. Juoksutusmallien juoksutusmuutokset olivat samankaltaisia viimeisten 25 vuoden aikana toteutettujen poikkeusjuoksutusten kanssa; erona
se, että juoksutusmalleissa muutokset tehtäisiin ennalta määrättyjen vesitilanteeseen perustuvien
kriteerien mukaisesti ilman erillistä lupamenettelyä.
Juoksutusten kehittämisvaihtoehtojen vaikutuksia Pielisen vedenkorkeuksiin ja Pielisjoen virtaamiin tutkittiin jaksolle 1980-1981 ja 1995-2005. Vaikutukset vedenkorkeuksien ja virtaamien tunnuslukuihin on esitetty taulukossa 22.
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Taulukko 22. Juoksutusten kehittämisvaihtoehtojen vaikutukset Pielisen vedenkorkeuksien ja Pielisjoen virtaamien tunnuslukuihin jaksolla 1980-1981 ja 1995-2005.

Lisäksi tarkasteltiin juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksia vedenkorkeuden pysyvyystasoihin sekä
kesäkuukausien alimpiin virtaamiin. Vaikutukset tarkastelujaksolla olivat kokonaisuudessaan seuraavat:
• "Saimaan" juoksutusmalli:
o Vedenkorkeudet: Pielisen keskimääräinen vedenkorkeus nousee 3 cm. Koko jakson
ylin vedenkorkeus nousee 20 cm ja tarkasteluvuosien ylimmät vedenkorkeudet nousevat keskimäärin 4 cm. Koko jakson alin vedenkorkeus nousee 18 cm ja tarkasteluvuosien alimmat vedenkorkeudet nousevat keskimäärin 7 cm. Kesän aikaiset vedenkorkeudet nousevat keskimäärin 3 cm. Vedenkorkeustason NN +94,25 m ylitykset
avovesikaudella pysyvät lähes ennallaan. Vedenkorkeustason NN +93,25 m alitukset
avovesikaudella vähenevät noin viidenneksellä havaituista. Vedenkorkeustason NN
+93,00 m alitukset avovesikaudella vähenevät noin kolmannekseen havaituista.
o Virtaamat: Pielisjoen keskimääräinen virtaama ei muutu. Koko jakson ylivirtaama
kasvaa 17 m3/s ja tarkasteluvuosien keskimääräiset ylivirtaamat kasvavat 9 m3/s.
Koko jakson alivirtaama laskee 5 m3/s ja tarkasteluvuosien alivirtaamat laskevat
keskimäärin 5 m3/s. Kesän keskimääräinen virtaama kasvaa 7 m3/s. Kesäkuukausien
(kesä-syyskuu) suurin alivirtaaman muutos havaittuun verrattuna on koko jaksolla 40
m3/s suuruinen pieneneminen alivirtaamassa.
• "Mukautuva" juoksutusmalli:
o Vedenkorkeudet: Pielisen keskimääräinen vedenkorkeus nousee 2 cm. Koko jakson
ylin vedenkorkeus nousee 7 cm ja tarkasteluvuosien ylimmät vedenkorkeudet laskevat keskimäärin 1 cm. Koko jakson alin vedenkorkeus nousee 20 cm ja tarkasteluvuosien alimmat vedenkorkeudet nousevat keskimäärin 7 cm. Kesän aikaiset vedenkorkeudet nousevat keskimäärin 1 cm. Vedenkorkeustason NN +94,25 m ylitykset
avovesikaudella vähenevät yli kolmanneksella havaituista. Vedenkorkeustason NN
+93,25 m alitukset avovesikaudella vähenevät noin kolmanneksella havaituista. Vedenkorkeustason NN +93,00 m alitukset avovesikaudella vähenevät lähes neljännekseen havaituista.
o Virtaamat: Pielisjoen keskimääräinen virtaama ei muutu. Koko jakson ylivirtaama
laskee 13 m3/s ja tarkasteluvuosien keskimääräiset ylivirtaamat kasvavat 5 m3/s. Koko jakson alivirtaama laskee 4 m3/s ja tarkasteluvuosien alivirtaamat laskevat keskimäärin 5 m3/s. Kesän keskimääräinen virtaama laskee 1 m3/s. Kesäkuukausien (kesäsyyskuu) suurin alivirtaaman muutos havaittuun verrattuna on koko jaksolla 19 m3/s
suuruinen pieneneminen alivirtaamassa.
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•

"Varautuva" juoksutusmalli:
o Vedenkorkeudet: Pielisen keskimääräinen vedenkorkeus nousee 3 cm. Koko jakson
ylin vedenkorkeus nousee 1 cm ja tarkasteluvuosien ylimmät vedenkorkeudet laskevat keskimäärin 3 cm. Koko jakson alin vedenkorkeus nousee 16 cm ja tarkasteluvuosien alimmat vedenkorkeudet nousevat keskimäärin 8 cm. Kesän aikaiset vedenkorkeudet nousevat keskimäärin 1 cm. Vedenkorkeustason NN +94,25 m ylitykset
avovesikaudella vähenevät yli kolmanneksella havaituista. Vedenkorkeustason NN
+93,25 m alitukset avovesikaudella vähenevät lähes puoleen havaituista. Vedenkorkeustason NN +93,00 m alitukset avovesikaudella vähenevät 85 %:lla havaituista.
o Virtaamat: Pielisjoen keskimääräinen virtaama ei muutu. Koko jakson ylivirtaama
laskee 34 m3/s ja tarkasteluvuosien keskimääräiset ylivirtaamat kasvavat 6 m3/s. Koko jakson alivirtaama laskee 5 m3/s ja tarkasteluvuosien alivirtaamat laskevat keskimäärin 11 m3/s. Kesän keskimääräinen virtaama laskee 5 m3/s. Kesäkuukausien (kesä-syyskuu) suurin alivirtaaman muutos havaittuun verrattuna on koko jaksolla 30
m3/s suuruinen pieneneminen alivirtaamassa.

Juoksutusmallien aiheuttamien vedenkorkeus- ja virtaamamuutosten vaikutuksia vesistön tilaan ja
käyttöön arvioitiin vedenkorkeus- ja virtaamamittareiden (Liite 2), neuvotteluryhmän jäsenten kommenttien (Liite 3) sekä asiantuntijahaastatteluiden (Liite 4) perusteella. Juoksutusmallien vaikutukset arvioitiin seuraaviksi:
• "Saimaa" vaihtoehto vaikuttaa haitallisesti vesivoimantuotantoon talven aikaisten juoksutusten siirtyessä jossain määrin kesään, tulvasuojeluun Pielisellä ylimpien vedenkorkeuksien
noustessa sekä tulvasuojeluun ja vesiliikenteeseen ja uittoon Pielisjoella virtaamien kasvamisen myötä. Tulvasuojeluvaikutusten suuruutta on kuitenkin nykyisen tiedon puitteissa
vaikea arvioida ja vesiliikennettä ja uittoa Pielisjoessa koskevaan arvioon liittyy paljon epävarmuutta. Vähäisiä myönteisiä vaikutuksia "Saimaa" vaihtoehdolla on Pielisen kalakantoihin vedenpinnan talvialeneman pienentymisen myötä sekä virkistyskäyttöön ja maisemaan
Pielisellä alhaisten avovesikauden vedenkorkeuksien vähentyessä. Kohtalainen myönteinen
vaikutus sillä on vesiliikenteeseen ja uittoon Pielisellä haitallisen alhaisten vedenkorkeuksien vähentyessä.
• "Mukautuva" vaihtoehdolla on haitallisia vaikutuksia Pielisjoen tulvasuojeluun suurten
virtaamien toistuvuuden lisääntyessä; vaikutusten suuruutta on kuitenkin olemassa olevalla
tiedolla vaikea arvioida. Lisäksi vaihtoehdolla voi olla haitallisia vaikutuksia Pielisjoen vesiliikenteeseen ja uittoon, mutta myös tähän arvioon sisältyy paljon epävarmuutta. Vaihtoehdolla on kohtalainen myönteinen vaikutus Pielisen virkistyskäyttöön ja maisemaan sekä Pielisjoen vesiliikenteeseen ja uittoon; molemmat vaikutukset ovat seurausta avovesikauden
alimpien vedenkorkeuksien noususta. Myös Pielisen tulvasuojeluun vaihtoehdolla voi olla
vähäisiä myönteistä vaikutusta, ylimpien vedenkorkeuksien toistuvuuden pienentyessä.
• "Varautuva" vaihtoehdolla voi olla vähäinen haitallinen vaikutus Pielisen kasvillisuuteen
vedenkorkeuden vaihtelun vähentymisen myötä ja kalakantoihin syys- ja kevätkutuisten kalojen lisääntymisolosuhteiden heikentymisestä johtuen. Vaihtoehdolla voi olla myös haitallisia vaikutuksia Pielisjoen tulvasuojeluun, vesiliikenteeseen ja uittoon sekä virkistyskäyttöön
suurten ja pienten virtaamien yleistyessä. Haitallisten vaikutusten suuruutta on kuitenkin
olemassa olevalla tiedolla vaikea arvioida. Vaihtoehdolla on vähäinen myönteinen vaikutus
vesivoimantuotantoon talven aikaisten juoksutusten lisääntyessä hieman ja ohijuoksutusten
toistuvuuden vähentyessä. Suuri myönteinen vaikutus sillä on Pielisen virkistyskäyttöön ja
maisemaan, vesiliikenteeseen ja uittoon sekä Pielisen tulvasuojeluun avovesikauden aikaisten alhaisten vedenkorkeuksien vähentyessä ja tulvavedenkorkeuksien laskiessa.
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Työssä selvitettiin myös Pielisen juoksutusten kehittämisen oikeudellisia edellytyksiä: vesilain sekä
ympäristönsuojelulain mukaista luvanvaraisuutta, juoksutusten kehittämisen kuulumista ympäristövaikutusten arviointilain mukaisen menettelyn piiriin, sekä vesipolitiikan puitedirektiivin mahdollisia vaikutuksia juoksutusten kehittämissuunnitelmaan. Juoksutusten kehittäminen edellyttää vesilain
mukaisen ympäristölupavirastolta haettavan säännöstelyluvan. Hanke ei edellytä ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, sillä siitä ei aiheudu merkittäviä päästöjä Pieliseen tai Pielisjokeen.
Jos virtaama- ja vedenkorkeusolosuhteiden ei katsota olennaisesti muuttuvan ja vesilain mukaisessa
lupamenettelyssä riittävästi ja asianomaisia tahoja kuullen arvioidaan hankkeen ympäristövaikutuksia, on mahdollista, että Pielisen juoksutusten kehittämiseen ei sovelleta lakia ympäristövaikutusten
arvioinnista. YVA-menettelyn edellytykset on kuitenkin otettava huomioon lupahakemussuunnitelmassa. Myös vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteet sekä luonnonsuojelulain edellytykset on
huomioitava hanketta suunniteltaessa sekä lupahakemussuunnitelmassa.
Mahdollisen säännöstelyluvan hakijana voisivat olla ainakin Pielisen alueen kunnat, sillä kuntien
asukkaille aiheutuvat virkistyskäyttöhyödyt ovat tarkastelluissa vaihtoehdoissa ilmeiset. On myös
mahdollista, että esimerkiksi voimayhtiöiden, vesiliikenteen tai uiton edustajat voivat toimia luvan
hakijana. Tämä edellyttää, että nämä tahot hyötyvä hankkeesta "melkoisesti". Lisäksi valtio voi toimia säännöstelyluvan hakijana. Aloitteentekijän lisäksi myös muille hyödynsaajille tulee tarjota
tilaisuus liittyä säännöstely-yritykseen.
Säännöstelylupahakemussuunnitelmassa tulee esittää selvityksiä Pielisen ja Pielisjoen tilasta ja käytöstä. Nämä selvitykset sisältävät tietoja vesistön ekologisesta tilasta ja vesistöön liittyvistä luonnonarvoista sekä tietoja vesistön käytöstä, kuten vesiliikenteestä, uitosta, vesivoimasta, virkistyskäytöstä ja kalastuksesta. Suunnitelmassa tulee myös esittää arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen
vaikutuksista vesistön tilaan ja käyttöön. Lisäksi esitetään haittojen vähentämistoimenpiteet. Myös
ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi esitetään suunnitelmassa.
Suurimmasta osasta säännöstelylupahakemuksen edellyttämistä selvityksistä on jo olemassa riittävä
tieto tässä raportissa esitettyjen juoksutusten kehittämisen vaihtoehtojen kaltaiseen hankkeeseen.
Hakemuksen on arvioitu edellyttävän seuraavia lisäselvityksiä:
• Vedenkorkeus- ja virtaamalaskelmat: Laskelmien tekeminen pidemmälle ajanjaksolle,
laskelmat vaikutuksesta Saimaan vedenkorkeuksiin, arviot Pielisen luonnonmukaisesta purkautumisesta.
• Arvio hankkeen hyödyistä ja haitoista: Selvitys talvisen vedenpinnan aleneman vaikutuksista kalastoon, tarkennettu arvio vaikutuksista virkistyskäyttöön ja maisemaan Pielisjoella
ja Pielisellä, tarkennettu arvio juoksutussääntöjen vaikutuksista vesiliikenteeseen ja uittoon
Pielisjoella, tarkennettu arvio tulvasuojeluhyödyistä Pielisellä ja –haitoista Pielisjoella, tarkennettu arvio hyödyistä ja haitoista vesivoimantuotantoon.
• Haittojen vähentämistoimenpiteet: Esitys haittojen vähentämistoimenpiteiksi.
• YVA-lain mukainen arviointiselostus: Hankkeen suhde maankäyttösuunnitelmiin, arvio
ympäristöonnettomuuksista ja niiden seurauksista, ehdotus hankkeen seurantaohjelmaksi.
• Suunnitelman arviointi vesipolitiikan puitedirektiivin näkökulmasta: Arvio hankkeen
vaikutuksista vesistön ekologiseen tilaan.
• Suunnitelman arviointi luonnonsuojelulain näkökulmasta: Selvitys hankkeen vaikutusalueella olevista Natura-2000 alueista ja vaikutuksista niihin.
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus ja SYKE ovat alustavasti suunnitelleet vuonna 2007 tehtäviä
Pielisen juoksutusten muuttamisen toteuttamismahdollisuuksia selvittäviä töitä, jotka sisältyvät
säännöstelylupahakemusten edellytyksiin. Näihin töihin sisältyvät seuraavat selvitykset:

77

•

•
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Vedenkorkeus- ja virtaamalaskelmat: Arvio Pielisen purkautumisesta ennen nykyisen
purkautumiskäyrän määrittämistä tehtyjä vesistötöitä sekä vertailu toteutuneisiin vedenkorkeuksien ja virtaamien vaihteluihin. Selvitys tässä raportissa esitettyjen juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksista Saimaan vedenkorkeuksiin.
Arvio ilmastonmuutoksen vaikutuksista: Arvio ilmastonmuutoksen vaikutuksista Pielisen
hydrologiaan ja esitettyihin juoksutusvaihtoehtoihin.
Arvio hankkeen hyödyistä ja haitoista: Tässä raportissa esitettyjen juoksutusvaihtoehtojen
vaikutuksia virkistyskäyttöön Pielisellä arvioidaan VIRKI-mallin avulla. Juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksia vesiliikenteeseen ja uittoon Pielisjoella tarkennetaan.
Yleisötilaisuudet: Tehtyjä selvityksiä esitellään kansalaisille ja heidän mielipiteitänsä niistä
kuullaan yleisötilaisuuksissa kevättalvella 2007.

Kaikkien arvioitujen säännöstelylupahakemuksen edellyttämien lisäselvitysten kustannusarvio on
noin 35 000 euroa. Vuodelle 2007 suunniteltujen selvitysten ja niihin liittyvien järjestelyiden osuuden kokonaiskustannuksista on arvioitu olevan noin 20 000 euroa. Kustannusarviot ovat suuntaaantavia. Lopulliset selvityksistä aiheutuvat kustannukset voidaan arvioida tarkasti vasta siinä vaiheessa, kun niiden toteuttamisesta ja samalla sisällöstä päätetään. Selvitystyön jatkaminen edellyttää
muiden asianosaisryhmien (kunnat, voimayhtiöt) osallistumista selvitystyön kustannuksiin.
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LIITE 1

Koitereen säännöstelyn vaikutus Pielisen vedenkorkeuksiin

Tarkastelu 30.3.2006
Olli-Matti Verta, SYKE

Koitereen säännöstelyn vaikutus Pielisen vedenkorkeuksiin
ajanjaksolla 1980 – 2005
Tässä selvityksessä tarkastellaan Koitereen säännöstelyn vaikutuksia Pielisen vedenkorkeuksiin.
Oletuksena on, että Koitereen menovirtaamien säännöstely Pamilon voimalaitoksella vaikuttaa Pielisen vedenkorkeuksiin.
Pamilosta juoksutettava virtaama yhtyy Pielisjokeen Pielisen ja Kaltimon voimalaitoksen välissä
(kuva 1). Keskimäärin noin yksi kolmasosa Kaltimon tulovirtaamasta tulee Koitajoen suunnalta ja
noin kaksi kolmasosaa tulee Pielisestä. Pielistä juoksutetaan sen luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukaisesti, eli Pielisen vedenkorkeus määrää Kaltimosta juoksutettavan virtaaman (lukuun
ottamatta tulvariskin vuoksi tehtäviä poikkeusjuoksutuksia). Luonnonmukaisessa purkautumiskäyrässä Pielisen lisäksi myös Koitere, ja täten Koitajoen virtaama, on luonnonmukainen. Koska
nykyisin Koitereen säännöstely kuitenkin vaikuttaa Koitajoen virtaamaan, voi syntyä tilanteita, jolloin Koitajoen muuttunut virtaama aiheuttaa lisääntynyttä tai vähentynyttä veden virtausta Pielisestä.

Kuva 1. Havainnekuva Koitajoen yhtymisestä Pielisjokeen.
Esimerkki 1: Talven aikaiset lisääntyneet juoksutukset Pamilosta lisäävät virtaamaa Koitajoessa
luonnonmukaiseen virtaamaan nähden. Samanaikaisesti Pielisen vedenkorkeus määrää Kaltimosta
juoksutettavan vesimäärän luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukaisesti. Tämä purkautumiskäyrä "olettaa", että Koitajoen virtaama on luonnonmukainen. Nyt, kun Koitajoen virtaama onkin
luonnonmukaista suurempi, Kaltimon juoksutettavasta vesimäärästä pienempi osa tulee Pielisestä,
koska luonnontilaiseen nähden suurempi osa tulee Koitajoesta. Tämä aiheuttaa sen, että Pielisen
1

varastotilavuus pienentyy vähemmän ja vedenkorkeus jää korkeammalle tasolle kuin luonnontilassa
olisi jäänyt.
Esimerkki 2: Alkusyksyn vähentyneet juoksutukset Pamilosta pienentävät virtaamaa Koitajoessa
luonnonmukaiseen virtaamaan nähden. Samanaikaisesti Pielisen vedenkorkeus määrää Kaltimosta
juoksutettavan vesimäärän luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukaisesti. Tämä purkautumiskäyrä "olettaa", että Koitajoen virtaama on luonnonmukainen. Nyt, kun Koitajoen virtaama onkin
luonnonmukaista pienempi, Kaltimon juoksutettavasta vesimäärästä suurempi osa tulee Pielisestä,
koska luonnontilaiseen nähden pienempi osa tulee Koitajoesta. Tämä aiheuttaa sen, että Pielisen
varastotilavuus pienentyy enemmän ja vedenkorkeus laskee alhaisemmalle tasolle kuin luonnontilassa olisi laskenut.
Tässä tarkastelussa selvitetään, kuinka suuri on Koitereen säännöstelyn vaikutus Pielisen vedenkorkeuksiin. Tarkastelussa verrataan kolmea vedenkorkeusaikasarjaa jaksolta 1980 – 2005 (kuva 1 ja
2):
1. "Havaittu" = Pielisen havaittu vedenkorkeus,
2. "Laskettu Pielinen luomu" = Pielisen palautuslaskelmin laskettu vedenkorkeus niin, että
Koitere on säännöstelty, mutta toteutuneet poikkeusjuoksutukset Pielisellä on poistettu, eli
vedenkorkeus noudattaa purkautumiskäyrää koko jakson ajan,
3. "Laskettu Pielinen ja Koitere luomu" = Pielisen palautuslaskelmin laskettu vedenkorkeus,
kun Koitereen vedenkorkeudet ja menovirtaamat on oletettu luonnonmukaisiksi, eli koko
Kaltimon tulovirtaama on luonnomukainen.
Aikasarjat 2 ja 3 on laskettu ympäristöhallinnon säännöstelylaskelmakäyttöliittymän (OPERA)
avulla.
Havaittu

Laskettu Pielinen luomu

Laskettu Pielinen ja Koitere luomu

Pielisen vedenkorkeus (NN+m)

95,00

94,50

94,00

93,50

93,00

92,50

92,00
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Kuva 1. Pielisen vuosien 1980 – 2005 keskimääräinen vedenkorkeus aikasarjoille 1, 2 ja 3.
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Havaittu

Pielisen vedenkorkeus (NN+m)

95,00

94,50

94,00

93,50

93,00

92,50

92,00
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.10.

1.11.

1.12.

Laskettu Pielinen luomu

Pielisen vedenkorkeus (NN+m)

95,00

94,50

94,00

93,50

93,00

92,50

92,00
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Laskettu Pielinen ja Koitere luomu

Pielisen vedenkorkeus (NN+m)

95,00

94,50

94,00

93,50

93,00

92,50

92,00
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Kuva 2. Pielisen vedenkorkeusaikasarjat 1, 2 ja 3 vuosilla 1980 – 2005.
Koitereen säännöstelyn vaikutus Pielisen vedenkorkeuksiin saadaan selville vertaamalla kahta jälkimmäistä aikasarjaa (2 ja 3) keskenään. Kokonaan luonnonmukaista sarjaa (3) verrataan Pielisen
luonnonmukaiseen sarjaan (2), koska siitä on poistettu Kaltimolla toteutetut poikkeusjuoksutukset,
jolloin nimenomaan Koitereen säännöstelyn vaikutus Pielisen vedenkorkeuksiin tulee ilmi.
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Tässä tarkastelussa aikasarjoja verrataan kolmen mittarin osalta. Mittarit on valittu sellaisilta vuodenajoilta, jolloin Koitereen säännöstelyn voidaan olettaa vaikuttaneen eniten Pielisen säännöstelyyn. Mittarit ovat:
• Jääpeitteisen ajanjakson alin vedenkorkeus (NW_ 1.1.-14.5.),
• Kevättulvan ylin vedenkorkeus (HW_1.5.-31.7.),
• Syksyn (ennen jäätymistä) alin vedenkorkeus (NW_1.6.-22.11.).

Jääpeitteisen ajanjakson alin vedenkorkeus (NW_ 1.1.-14.5.)
Taulukossa 1 on esitetty vuosien 1980 – 2005 jääpeitteisen ajanjakson alimmat vedenkorkeudet eri
aikasarjoille. Taulukosta nähdään, että vaihtoehdossa, jossa Koiterekin on käyttäytynyt luonnonmukaisesti (aikasarja 3), jääpeitteisen ajanjakson alin vedenkorkeus on ollut keskimäärin 10 cm alempana, kuin vaihtoehdossa (aikasarja 2), jossa Koitere on säännöstelty ja Pielinen on käyttäytynyt
purkautumiskäyrän mukaisesti. Koitereen säännöstely on siis nostanut Pielisen jääpeitteisen ajanjakson alimpia vedenkorkeuksia keskimäärin 10 cm:llä vuosina 1980 – 2005.
Vuosina, jolloin havaittu vedenkorkeus Pielisellä on ollut alle tason NN+93,00 m (1981, -85, -91, 96, -98 ja 2003), Koitereen säännöstely on nostanut Pielisen jääpeitteisen kauden vedenkorkeuksia
keskimäärin 11 cm, mikä ei poikkea merkittävästi koko jakson 1980 – 2005 keskiarvosta.
Taulukko 1. Vuosien 1980 – 2005 jääpeitteisen ajanjakson alimmat vedenkorkeudet eri aikasarjoille. Keltaisella vuodet, jolloin havaittu alivedenkorkeus on ollut alle NN+93,00 m.
1.1. - JLP (14.5.) alin vedenkorkeus Pielisellä (NN+m)

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ka

Havaittu
93,10
92,67
93,09
93,43
93,04
92,98
93,03
93,25
93,15
93,47
93,22
92,79
93,49
93,24
93,10
93,34
92,92
93,39
92,96
93,31
93,08
93,39
93,07
92,52
93,26
93,34

Laskettu
Pielinen luomu
93,14
92,98
93,29
93,44
93,39
93,00
93,06
93,26
93,22
93,49
93,21
92,78
93,49
93,24
93,11
93,35
92,92
93,41
92,96
93,32
93,08
93,39
93,08
92,49
93,26
93,44

Erotus laskettujen
välillä (Pielinen +
Laskettu Pielinen ja Koitere luomu Koitere luomu
Pielinen luomu)
93,08
-0,06
92,84
-0,14
93,16
-0,13
93,33
-0,11
93,28
-0,11
92,89
-0,11
92,96
-0,10
93,20
-0,06
93,13
-0,09
93,36
-0,13
93,10
-0,11
92,65
-0,13
93,41
-0,08
93,17
-0,07
93,01
-0,10
93,26
-0,09
92,83
-0,09
93,32
-0,09
92,89
-0,07
93,22
-0,10
93,11
0,03
93,27
-0,12
92,95
-0,13
92,36
-0,13
93,17
-0,09
93,34
-0,10
-0,10

Kevättulvan ylin vedenkorkeus (HW_1.5.-31.7.)
Taulukossa 2 on esitetty vuosien 1980 – 2005 kevättulvien aikaiset ylimmät vedenkorkeudet eri
aikasarjoille. Taulukosta nähdään, että vaihtoehdossa, jossa Koiterekin on käyttäytynyt luonnonmukaisesti (aikasarja 3), kevättulvan ylin vedenkorkeus on ollut keskimäärin 7 cm ylempänä, kuin
vaihtoehdossa, jossa Koitere on säännöstely ja Pielinen on käyttäytynyt purkautumiskäyrän mukai4

sesti (aikasarja 2). Koitereen säännöstely on siis laskenut Pielisen kevättulvan aikaisia ylimpiä vedenkorkeuksia keskimäärin 7 cm:llä vuosina 1980 – 2005.
Vuosina, jolloin ilman poikkeusjuoksutuksia (aikasarja 2) Pielisen kevättulvan ylin vedenkorkeus
on ylittänyt tason NN+94,50 m (1981, -82, -83, -88, -89 ja -95), Koitereen säännöstely on laskenut
Pielisen kevättulvan ylimpiä vedenkorkeuksia keskimäärin 8 cm, mikä ei poikkea merkittävästi koko jakson 1980 – 2005 keskiarvosta.
Taulukko 2. Vuosien 1980 – 2005 kevättulvien ylimmät vedenkorkeudet eri aikasarjoille. Keltaisella
vuodet, jolloin ilman poikkeusjuoksutuksia vedenkorkeus on ylittänyt tason NN+94,50 m.
Kevättulvan ylin vedenkorkeus Pielisellä (NN+m)

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ka

Havaittu
93,72
94,59
94,35
94,55
94,03
93,83
94,05
93,94
94,51
94,42
93,96
94,20
94,32
94,24
94,20
94,52
94,13
94,30
94,46
93,87
94,36
94,04
93,95
93,76
94,38
94,18

Laskettu
Pielinen luomu
93,71
94,85
94,54
94,53
94,49
93,83
94,06
93,94
94,53
94,55
93,98
94,19
94,35
94,23
94,20
94,52
94,12
94,29
94,45
93,87
94,37
94,06
93,98
93,76
94,38
94,43

Erotus laskettujen
välillä (Pielinen +
Laskettu Pielinen ja Koitere luomu Koitere luomu
Pielinen luomu)
93,80
0,09
94,89
0,04
94,64
0,10
94,65
0,12
94,49
0,00
93,90
0,07
94,10
0,04
94,00
0,06
94,60
0,07
94,63
0,08
94,04
0,06
94,23
0,04
94,44
0,09
94,33
0,10
94,28
0,08
94,60
0,08
94,18
0,06
94,40
0,11
94,55
0,10
93,94
0,07
94,41
0,04
94,10
0,04
94,05
0,07
93,81
0,05
94,43
0,05
94,49
0,06
0,07

Syksyn (ennen jäätymistä) alin vedenkorkeus (NW_1.6.-22.11.)
Taulukossa 3 on esitetty vuosien 1980 – 2005 syksyjen alimmat vedenkorkeudet eri aikasarjoille.
Taulukosta nähdään, että vaihtoehdossa, jossa Koiterekin on käyttäytynyt luonnonmukaisesti (aikasarja 3), syksyn alin vedenkorkeus on ollut keskimäärin 4 cm ylempänä, kuin vaihtoehdossa, jossa
Koitere on säännöstelty ja Pielinen on käyttäytynyt purkautumiskäyrän mukaisesti (aikasarja 2).
Koitereen säännöstely on siis laskenut Pielisen syksyn alimpia vedenkorkeuksia keskimäärin 4
cm:llä vuosina 1980 – 2005.
Vuosina, jolloin havaittu vedenkorkeus Pielisellä on ollut alle tason NN+93,00 m (1990, -99, 2002,
ja 2005), Koitereen säännöstely on laskenut Pielisen syksyn alimpia vedenkorkeuksia keskimäärin 5
cm, mikä ei poikkea merkittävästi koko jakson 1980 – 2005 keskiarvosta. Vuonna 2005 Koitereen
säännöstely alensi Pielisen syksyn alinta vedenkorkeutta 8 cm; yhtä suuri alennus on tapahtunut
vain vuonna 1987 (10cm).
Taulukko 3 Vuosien 1980 – 2005 syksyn alimmat vedenkorkeudet eri aikasarjoille. Keltaisella vuodet, jolloin havaittu alivedenkorkeus on ollut alle NN+93,00 m.
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Jakson 1.6. - JP (22.11.) alin vedenkorkeus Pielisellä (NN+m)

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ka

Havaittu
93,02
93,81
93,22
93,23
93,15
93,39
93,35
93,81
93,92
93,18
92,92
93,66
93,61
93,71
93,34
93,43
93,06
93,27
93,98
92,89
93,35
93,06
92,75
93,12
94,14
92,84

Laskettu Pielinen
luomu
93,07
94,08
93,23
93,25
93,18
93,41
93,36
93,82
93,94
93,19
92,92
93,66
93,60
93,72
93,34
93,44
93,06
93,26
93,98
92,89
93,37
93,07
92,74
93,13
94,24
92,85

Laskettu Pielinen ja
Koitere luomu
93,13
94,10
93,26
93,28
93,23
93,41
93,38
93,92
93,97
93,25
92,99
93,69
93,67
93,72
93,35
93,48
93,12
93,28
93,98
92,93
93,38
93,13
92,74
93,19
94,25
92,93

Erotus laskettujen
välillä (Pielinen +
Koitere luomu Pielinen luomu)
0,06
0,02
0,03
0,03
0,05
0,00
0,02
0,10
0,03
0,06
0,07
0,03
0,07
0,00
0,01
0,04
0,06
0,02
0,00
0,04
0,01
0,06
0,00
0,06
0,01
0,08
0,04

Yhteenveto
Pielisen vedenkorkeutta ei säännöstellä, vaan Kaltimon juoksutus määräytyy luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukaisesti. Pielisjokeen yhtyy kuitenkin Koitereen ja Kaltimon voimalaitoksen
välissä Koitajoen suunnalta tulevat virtaamat, joihin Koitereen säännöstely vaikuttaa. Koitereen
säännöstely vaikuttaa täten Pielisen vedenkorkeuksiin.
Tässä tarkastelussa tutkittiin Koitereen säännöstelyn vaikutuksia Pielisen vedenkorkeuksiin sellaisina kolmena ajankohtana, jolloin Koitereen säännöstelyn oletettiin vaikuttavan Pielisen vedenkorkeuksiin eniten. Tarkasteltavat vedenkorkeusmittarit olivat jääpeitteisen ajanjakson alin vedenkorkeus,
kevättulvan ylin vedenkorkeus sekä syksyn (ennen jäätymistä) alin vedenkorkeus. Tarkastelujaksoksi valittiin Koitereen säännöstelyn aikakausi 1980 – 2005.
Tarkastelun perusteella Koitereen säännöstely on vaikuttanut Pielisen vedenkorkeuksiin. Se on nostanut Pielisen jääpeitteisen kauden alimpia vedenkorkeuksia keskimäärin 10 cm:llä, laskenut Pielisen kevättulvan aikaisia ylimpiä vedenkorkeuksia keskimäärin 7 cm:llä sekä laskenut syksyn alimpia vedenkorkeuksia 4 cm:llä Pielisellä.
Sellaisina talvina, jolloin on ollut poikkeuksellisen kuivaa (havaittu vedenkorkeus Pielisellä alle
tason NN + 93,00 m) Koitereen säännöstely ei ole vaikuttanut Pielisen vedenkorkeuksiin tavanomaisista vuosista poikkeavalla tavalla. Myöskään tulvavuosina (vuosina, jolloin ilman poikkeusjuoksutuksia Pielisen kevättulvan ylin vedenkorkeus olisi ylittänyt tason NN + 94,50 m) Koitereen
säännöstely ei ole vaikuttanut Pielisen vedenkorkeuksiin tavanomaisista vuosista poikkeavalla tavalla. Kuivinakaan kesinä (syksyn alin vedenkorkeus Pielisellä alle tason NN + 93,00 m) Koitereen
säännöstely ei ole vaikuttanut Pielisen vedenkorkeuksiin muista vuosista poikkeavalla tavalla.
Vuonna 2005 Koitereen säännöstely vaikutti Pielisen syksyn alimpiin vedenkorkeuksiin 8 cm:llä,
mikä on keskimääräistä kaksi kertaa enemmän ja koko ajanjakson toiseksi suurin vaikutus.
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LIITE 2. Pieliselle sovelletut vedenkorkeus- ja virtaamamittarit.
PIELISELLE SOVELLETUT VEDENKORKEUSMITTARIT
Sarakasvillisuusvyöhykkeen syvyys (m)
• Selitys: Kasvukauden (jäänlähtöpäivä - syyskuun loppu) vedenkorkeuden 10 % ja 75 % pysyvyysarvojen välinen erotus.
• Mittarin perustelu: Sarakasvillisuuden kannalta oleellista olisi riittävä kevättulva sekä aleneva
kesävedenkorkeus, mikä tarkoittaa myös riittävän suurta avovesikauden vedenkorkeuden vaihtelua. Osa järvistä voi olla luontaisesti huonoja sarajärviä. Näihin järviin mittari ei sovellu. Sarakasvillisuus on hauen kannalta ensisijaista kutualuetta.
Jäätyvän tuottavan vyöhykkeen osuus tuottavasta vyöhykkeestä (%):
• Selitys: Kasvukauden keskivedenkorkeudesta vähennetään vedenkorkeus 6. helmikuuta. Tähän
lisätään jään ominaispaino (0,9) kerrottuna jään maksimi paksuudella. Tulos jaetaan tuottavan
kerroksen syvyydellä.
• Mittarin perustelu: Jäätyvän vyöhykkeen alle jäävä eliöstö ja kasvisto kuolee tai taantuu. Mitä
suurempi osa tuottavasta vyöhykkeestä jäätyy sitä haitallisempi se on vesi- ja rantaluonnon kannalta.
Häiriölle alttiin vyöhykkeen osuus tuottavasta vyöhykkeestä (%)
• Selitys: Vuoden ylimmästä vedenkorkeudesta vähennetään vuoden alin vedenkorkeus. Tämä
erotus jaetaan tuottavan vyöhykkeen laajuudella.
• Mittarin perustelu: Mittari kuvaa sen vyöhykkeen laajuutta millä vesi vuodenaikana vaihtelee.
Tuottavan vyöhykkeen pitäisi olla laajempi kuin häiriövyöhykkeen, ettei koko rantavyöhykettä
voida pitää häiriintyneenä. Vedenkorkeuden vaihteluvyöhyke tosin sijoittuu yleensä osittain
tuottavan vyöhykkeen yläpuolelle, joten häiriintyneen vyöhykkeen ja tuottavan vyöhykkeen laajuuden ollessa samaa luokkaa on alaosa tuottavasta vyöhykkeestä häiriintymätöntä.
Vedenkorkeuden alenema talvella (m)
• Selitys: Jäätymispäivän vedenkorkeuden ja jääajan minimivedenkorkeuden välinen erotus.
• Mittarin perustelu: Talven vedenkorkeuden alenemisella on pohjan jäätymisen lisäksi vaikutusta
syyskutuisten kalojen mädin selviytymiseen. Talvialeneman lisääntyessä mätituhot lisääntyvät
mädin jäätyessä ja jäädessä kuivalle maalle.
Veden minimisyvyys saraikossa hauen lisääntymisaikana (m)
• Selitys: Jäänlähtöpäivää seuraavan kuukauden alin vedenkorkeus, josta vähennetään kasvukauden vedenkorkeuden 75 % pysyvyystaso.
• Mittarin perustelu: Saadaan muodostettua kokonaisnäkemys siitä, onko saraikossa ollut keskimäärin riittävästi vettä hauen parhaaseen kutuaikaan.
Vedenpinnan nousu pesinnän aikana (m)
• Selitys: Vedenkorkeuden muutos lintujen pesinnän aikana, joka alkaa kaksi viikkoa jäänlähtöpäivän jälkeen ja päättyy kuusi viikkoa jäänlähtöpäivän jälkeen.
• Mittarin perustelu: Lintujen pesintä voi ajoittua ajankohtaan, jolloin vedenpinta nousee jyrkästi
ja rantavyöhykkeeseen lähelle vesirajaa pesivien lintujen pesät tuhoutuvat.
Vedenpinta virkistyskäytön kannalta hyvällä tasolla (NN+93,30-94,50m) avovesikaudella (%)
• Selitys: Lasketaan kuinka suuren osan avovesikauden päivistä vedenkorkeus on tasolla NN+
93,30-94,50 m.
• Mittarin perustelu: Pieni vedenkorkeuden vaihtelu virkistyskäyttökaudella on hyvä asia. Vedenkorkeuden vaihtelun lisääntyessä virkistyskäyttöön kohdistuva haitta. Tasoksi, jolla virkistyskäytölle ei aiheudu merkittävää haittaa, on Pielisellä sidosryhmien edustajien kanssa arvioitu yllä esitetty taso.
Vesiliikenteelle haitallisten (W<NN+93,10m) päivien lkm avovesikaudella
• Selitys: Lasketaan kuinka monena päivänä avovesikaudesta vedenpinta on ollut vesiliikenteen ja
uiton kannalta haitallisella tasolla, eli alle NN+ 93,10 m.
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Mittarin perustelu: Veneväylät Pielisellä on mitoitettu siten, että niiden syvyys on riittävä liikennöiville laivoille, kun vedenkorkeus on vähintään NN+ 93,10 m. Vedenpinnan laskiessa tämän tason alapuolelle uitto ja laivaliikenne keskeytyy.
Tulvasuojelun kannalta haitallisen tason (NN+94,30m) ylitysten määrä (vuosien lkm, jolloin
taso ylitetty)
• Selitys: Lasketaan kuinka monena vuotena tarkastellusta ajanjaksosta tulvasuojelun kannalta
haitallinen taso NN+ 94,30 m on ylitetty.
• Mittarin perustelu: Vedenpinnan noustessa tason NN+ 94,30 m yläpuolelle, maatalouden harjoittaminen vaikeutuu ja metsien kasvu Pielisen rannoilla hidastuu.

PIELISJOELLE SOVELLETUT VEDENKORKEUS- JA VIRTAAMAMITTARIT
Virkistyskäytölle haitallisten (Q<100m3/s) päivien lkm
• Selitys: Lasketaan niiden päivien lukumäärä vuodessa, jolloin virtaama Pielisjoessa on alle 100
m3/s.
• Mittarin perustelu: Virtaaman laskiessa Pielisjoessa alle 100 m3/s Kuurnan alapuolisen Pielisjoen vedenkorkeus laskee rantojen käytettävyyden ja virkistyskalastuksen sekä maiseman kannalta liian alas. Arvio virtaaman suuruudesta perustuu ympäristökeskukseen tulleisiin yhteydenottoihin.
Tulvasuojelulle haitallisten (Q>500m3/s) päivien summa koko jaksolla
• Selitys: Lasketaan niiden päivien lukumäärä vuodessa, jolloin virtaama Pielisjoessa on yli 500
m3/s.
• Mittarin perustelu: Virtaaman noustessa Pielisjoessa yli 500 m3/s Kuurnan alapuolisen Pielisjoen vedenkorkeus nousee niin korkeaksi, että lähimmät rantakiinteistöt kärsivät vesivahinkoja.
Lisäksi suuri virtausnopeus alkaa syövyttämään rantoja ja rantakasvillisuutta. Arvio virtaaman
suuruudesta perustuu ympäristökeskukseen tulleisiin yhteydenottoihin.
Vesiliikenteelle ja uitolle haitallisten (Q<120m3/s) päivien lkm avovesikaudella
• Selitys: Lasketaan niiden päivien lukumäärä avovesikaudella, jolloin virtaama Pielisjoessa on
alle 120 m3/s.
• Mittarin perustelu: Virtaaman laskiessa Pielisjoessa alle 120 m3/s Kuurnan alapuolisen Pielisjoen vedenkorkeus laskee väylillä niin alhaiseksi, että laivaliikenteen ja uiton toimintaedellytykset
ovat uhattuna. Laivaliikennettä ja uittoa harjoitetaan vain avovesikaudella. Arvio virtaaman suuruudesta perustuu kesän 2006 poikkeusjuoksutuksiin, jotka olivat pienimmillään 120 m3/s; tällöin vesiliikenteelle ja uitolle ei vielä aiheutunut haittaa.
Vedenkorkeuden alenema talvella (m)
• Selitys: Jäätymispäivän vedenkorkeuden ja jääajan minimivedenkorkeuden välinen erotus.
• Mittarin perustelu: Talven vedenkorkeuden alenemisen kasvaminen tarkoittaa lisää juoksutuksia
Kaltimon ja Kuurnan voimalalaitoksista. Tämä tarkoittaa käytännössä voimalaitosten tuotannon
siirtymistä kesältä talvelle, jolloin sähkön kysyntä ja usein myös hinta on korkeampi kuin kesäaikana.
Ohijuoksutusten (Q>316m3/s) toistuvuus (%)
• Selitys: Lasketaan niiden päivien osuus kaikista päivistä, jolloin juoksutukset Pielisjokeen ovat
olleet suurempia kuin Kaltimon ja Kuurnan voimalaitosten rakennusvirtaama.
• Mittarin perustelut: Tämä mittari kertoo kuinka suuren ajan vuodesta voimalaitoksilla joudutaan
juoksuttamaan vettä turpiinien ohi. Kaikki turpiinien ohi juoksutettu vesimäärä on pois vesivoimantuotannosta.
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Liite 3. 12.4.2006 Joensuussa Pielisen juoksutusten neuvotteluryhmälle tehdyn
kyselyn vastaukset
Pielisen juoksutusten kehittäminen
Sidosryhmien neuvottelutilaisuus
Joensuu 12.4.2006

KYSELYIDEN VASTAUKSIA
Koonnut Olli-Matti Verta, SYKE

KYSELY TARKASTELLUISTA VAIHTOEHDOISTA:
1. Mitä mieltä olitte tarkastelluista juoksutusvaihtoehdoista? Kyetäänkö niillä vähentämään
riittävästi sopimattomista vedenkorkeuksista aiheutuvia ongelmia?
- "Mukautuva vaikuttaisi näistä ehkä paremmalta. Parasta olisi mahdollisimman pienet muutokset
virtaamaan. Järven vedenpinnan kuuluukin vaihdella (monet lajit tarvitsevat kevättulvaa). Korkeimpia ja alimpia vedenkorkeuksia on kuitenkin tarvetta vähän leikata."
- "Mukautettu vaihtoehto vaikuttaa OK:lta, vaikka se ei dramaattisesti muutakaan alimpia vedenkorkeuksia. Mielestäni ajatus siitä, että Pielinen ei nykyäänkään ole "luonnollinen". Eli onko tehtävissä jotakin vedenkorkeuksien "luonnollistamiseksi"? muutoin kuin juoksutusten avulla."
- "Kyllä. Tärkein tavoitetaso on turvata vähintään 93.10 tason säilyminen. Vaihtoehtoja syytä tarkastella vielä tarkemmin."
- "Suunta on oikea! Toivoisi kuitenkin vielä jonkin verran paremmin "putkessa pysyvää ratkaisua.
Ennen kaikkea kesän ja syksyn alaraja pitäisi olla korkeammalla esim. 93.10…93.20.
- "Mukautuva malli vaikutti leikkaavan ääriarvoja parhaiten, joten lienee paras. Riittävyydestä en
vielä osaa sanoa."
2. Minkälaisia ehdotuksia tai toiveita teillä on mahdollisten uusien vaihtoehtojen muodostamista koskien? Mihin asioihin niissä tulisi kiinnittää huomiota?
- "Vaikutukset Pielisjokeen tulisi selvittää. Valuma- alueanalyysi olisi varmasti tarpeen --> voisiko
valuma- alueilla tehdä jotain toimenpiteitä?"
- "Haittojen minimointi tietenkin tavoite, optimointi(kin) lienee tosiasiallinen tavoite. Samoin joustava ja nopea reagointi."
- "Pohtia vaihtoehto, mikä paremmin/selvemmin leikkaa ääripäät pois. Mukautuvaa mallia jatkokehittää, niin kuin esitelmissä tulikin esiin."
- "Vaikuttaako tämä Pielisjoen (väli kaltimo- Joensuu) vedenpinnankorkeuksiin? Vesiväylät on laskettu purjehduskauden alavertailutasosta. Jos alavertailutaso laskee, tulee ongelmia väylien kulkusyvyyksissä --> ruoppauksia? Ilmajohtojen ja siltojen alikulkukorkeudet on laskettu purjehduskauden ylävertailutasosta. Jos ylävertailutaso nousee, tulee ongelmia. Nykyisten ala- ja ylävertailutasojen välissä toimittaessa ei vesiliikenteelle aiheudu ongelmia, ellei se tarkoita virtausten huomattavaa lisäystä Pielisjoessa."
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KYSELY PIELISEN VEDENKORKEUKSISSA JA JUOKSUTUKSISSA ILMENNEISTÄ ONGELMISTA:
Keskustelkaa ryhmässä, mitkä ovat olleet teidän näkökulmastanne suurimmat ja useimmin toistuneet ongelmat Pielisen vedenkorkeuksissa ja juoksutuksissa.
KYSYMYS 3: Mitkä ovat olleet suurimmat ongelmat Pielisen vedenkorkeuksissa ja juoksutuksissa? Miksi? Alla on listattu esille nousseita ongelmia. Voit lisätä listoihin syntyneitä ongelmia, mikäli listat ovat puutteellisia. Voit myös kommentoida listattuja ongelmia.
Liian matalat vedenkorkeudet tai liian pienet virtaamat ovat aiheuttaneet:
- "laiturien ja venevajojen käytön vaikeutumista, haitta rannalla oleiluun ja uimiseen, vesimaiseman
heikentyminen matalilla ranta- alueilla, veneilyn ja melonnan vaikeutumista, mökkien käytön vaikeutuminen, laivalaiturit `kuivilla`."
- "Osa uiton väylistä on 1,8 m syväyksen väyliä. Alhainen vedenkorkeus aiheuttaa hinauskuormien
koon pienentämisen."
- "Laiturien ja venevajojen käytön vaikeutumista, haitta rannalla oleiluun ja uimiseen, vesimaiseman heikentyminen matalilla ranta- alueilla, talousvedenoton vaikeutumista, veneilyn ja melonnan
vaikeutumista, ammattikalastuksen harjoittaminen vaikeutunut (veneellä liikkuminen satamaan),
matalan vedenkorkeuden aiheuttamat "uudet karikot", laivaliikenne/matkailu; haitat = autolautta,
veneilyn risk. kasvavat."
- "Laiturien ja venevajojen käytön vaikeutumista, haitta rannalla oleiluun ja uimiseen, vesimaiseman heikentyminen matalilla ranta-alueilla, veneilyn ja melonnan vaikeutuminen, lomamökkien
käytön vaikeutuminen, arvon aleneminen."
- "Kalastuksen vaikeutuminen veneilyn vaikeutumisen vuoksi, kalapaikat madaltuvat --> kalat siirtyvät eri osiin järveä."
- "Vaikeuttaa ammattikalastusta (troolipyynti), veden laatu heikentynyt."
Liian korkeat vedenkorkeudet tai liian suuret virtaamat ovat aiheuttaneet:
- "Laiturien ja venevajojen käytön vaikeutumista, alavien rantapeltojen vettyminen, huuhtoumat
pelloista, yli tason 95.90: puhdistamon toimintaa pysähtyy, bakteerimäärä lisääntyy."
- "Liian suuri virtaama Pielisjoella hankaloittaa uittoa (hinauskuormia pienenettävä)."
- "Metsän kasvulle aiheutuvat vahingot, viemärilaitosten toiminta, pumppaamot, pengerrysalueiden
padot"
- "Tulvavahinkoja mökeille ja saunarakennuksille, laiturien ja venevajojen käytön vaikeutumista,
rantapelloilta lähtevät lannoitehuuhtoumat, jätevedenpuhdistamoiden toiminnan estyminen, vedenottamon toiminnan vaikeutuminen (kaupungin vedenottamo harjussa, joka rajoittuu Nurmesjärveen)."
- "Tulvavahingot laiturille."
- "Ohijuoksutukset, huuhtoumat pelloilta, 95,90 m puhdistamo Nurmes, 95,40 Lieksa, pumppaamoiden osalta ongelmat alimmilla korkeuksilla."
Liian suuri vedenkorkeuden tai virtaaman vaihtelu on aiheuttanut:
- "Pielisjoki: rantasortumariski kasvanut, uittorakenteet talviaikana liikkuvat nousevan jään vaikutuksesta."
- "Verkkojen limoittuminen ja roskaantuminen."
- "Vaikeuttaa talvikalastusta."
Muut kommentit:
- "Veneliikenne, laivaliikenne ja uitto voivat toimia myös rajoitetusti osan liikennekaudesta. Jos
vedenkork. laskee alle 93.10 tason, voidaan yleisillä tiedotteilla ja kanavilla informoida kaikki Pielisjoella ja Pielisellä kulkevat veneilijät ja kaupall. alukset. Lisäksi virall. väylien varavesi antaa
"pelivaraa" 20- 40 cm, joka voidaan myös tiedottamalla saattaa alusliikenteen tietoon."
- "Onko mahdollista selvittää alusliikenteen kannalta ne todelliset pullonkaulakohdat, jotka väylämitoituksen aiheuttavat? Voisiko niiden ruoppaus olla vaihtoehto alavesitason alittaviin ongelmiin
alusliikenteelle?"
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- "Pengerrysalueet/pellot, rantasortumisriski (Pielisjoki)."

KYSELY HAITALLISISTA VEDENKORKEUSTASOISTA SEKÄ JUOKSUTUKSISTA:
Pohtikaa ryhmässä teidän edustamanne tahon kannalta haitallisia vedenkorkeuden tasoja / juoksutuksia. Keskittykää pääasiassa niihin kysymyksiin, jotka koskevat edustamanne tahon näkökulmasta
tärkeiden vesistöjen käyttömuotoja. Jos teille jää aikaa, voitte kuitenkin vastata kaikkia käyttömuotoja koskeviin kysymyksiin.
VIRKISTYSKÄYTTÖ (mökkeily, veneily, kalastus):
Virkistyskäytön kannalta haitalliset vedenkorkeudet kesällä? Miten haitalliset vedenkorkeudet vaikeuttavat virkistyskäyttöä? (ehdotus tasoksi: alle NN+93,00 m, yli NN+94,00 m?)
Huomattavaa haittaa aiheutuu, kun vedenpinta on alle tason
- "93,10 m"
- "93,10 m"
- "93 m"
- "~93,1-93,2 m"
- "93,10 m"
Huomattavaa haittaa aiheutuu, kun vedenpinta on yli tason
- "94,55 m"
- "94,50 m"
- "94 m"
- "~94,3 m"
- "94,50 m"
Mihin arvio perustuu?
- "Yhteydenottoihin ja poikkeusjuoksutusten toteuttamiseen. Alaraja: rantojen käyttöön liittyvä,
vesiliikenteelle ei ole ajankoht. rap."
- "Kokemuksiin ja palautteisiin."
- "Kokemukseen."
- "Voitolla on pitkäaikainen kokemus ranta- asukkaana. Itse en ole Pielisellä kalastanut, mutta olen
hiljattain siirtynyt kalatalouskeskuksen palvelukseen ja isännöin Pielisen ja Ruunan kalastusalueita."
- "Kokemukseen (asun Pielisen rannassa) sekä kuntalaispalautteeseen. Ihanne olisi, jos vuotuinen
vaihtelu olisi vain n. metrin luokkaa."
- "(Nurmes) 93,10 m alle on ongelma. 94,50 m. Kokemus ja palaute. 93,xx. 94,30 (arvio).40v. kokemus.
Lieksa. 93,00 m. 94,00 m --> kokemus, palaute."
Mahdollisen huomattavan haitan kuvaus:
- "Rantojen kiinteistöjen käytön vaikeutuminen, maatalous."
- "Rantojen käytön vaikeus, rantaviiva katoaa, tulvahaitat, maataloudelle."
- "Rantojen käyttö vaikeutuu, vesiliikenne vaikeutuu, kalastus vaikeutuu."
- "Alhaisilla vedenpinnoilla rantaviiva siirtyy kymmeniä metrejä (alavilla rannoilla), jolloin vesistön
käyttö on mahdotonta. Korkeat vedenpinnat aiheuttavat tulvavaaraa ja etenkin jos myrskyiset säät
sattuvat tulvahuipun aikaan, voi rannoille aiheutua eroosiota. Pielisen suuret selät lisäävät aallokon
voimaa."
- "Rantojen käytön vaikeutuminen, tulvaniityt maataloudelle ym., rantojen käyttö, vesiliikenne, kalastus."
- "Rantojen käytön vaikeutuminen, soutelu."
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Virkistyskäytön kannalta huomattavan haitalliset virtaamat Pielisjoessa kesällä? Miten haitalliset virtaamat vaikeuttavat virkistyskäyttöä?
Huomattavaa haittaa aiheutuu, kun virtaama on alle
- "80 m3/s"
Huomattavaa haittaa aiheutuu, kun virtaama on yli
- "500 m3/s"
Mihin arvio perustuu?
- "Kokemuksiin ja yhteydenottoihin."
Mahdollisen huomattavan haitan kuvaus:
- "Ensimmäiset kiinteistöt alkavat kärsiä vaurioita, kun virtaama on 480-500 m3 / s."
- "Joinakin vuosina alhainen vedenkorkeus on haitannut virkistys (vapa-) kalastusta Joensuun kaupungin koskilla. Samoin liikennöinti veneellä kaupunginkoskissa vaikeutuu (toki voi mennä sulutuksistakin läpi…)."
Aiheuttaako talvinen vedenpinnan tai virtaaman vaihtelu virkistyskäytölle huomattavaa haittaa? Jos aiheuttaa, niin millä vedenkorkeuksilla tai virtaamilla tai niiden vaihteluilla haittaa on ilmennyt ja minkälaista haitta on ollut?
- "Talvikalastus ?"
- "Jäällä liikkuminen vaikeutuu."
- "Kaikki jäällä liikkuminen sekä jäätien käyttö (Lieksa-Koli) vaikeutuvat."
VESISTÖN TILA
Onko viime vuosien voimakas vedenpinnan tai virtaaman vaihtelu aiheuttanut mielestänne haittaa
vedenlaadulle, vesiluonnolle ja kalakannoille? Minkälaista haittaa on esiintynyt ja mitkä vedenkorkeudet haittaa ovat mahdollisesti aiheuttaneet?
Vedenlaatu
- "Pienten lahtien rehevöityminen, veden vaihtuvuuden lisääntyminen (esim. Märäjälahti)"
Vesikasvillisuus
- "Runsastuu alueilla, joissa ei vaihtuvuutta."
Vesilinnusto
- "Ainakin kuikan ja lokkien pesiä on tuhoutunut. Kevättulvan huippu saavutetaan vasta juhannuksen tietämillä, jolloin haudonta on jo käynnissä."
Kalakannat
Ei vastauksia.
Muu, mikä
- "Tulva- aikana pelloilta voi tulla ylimääräistä ravinnetta."
UITTO JA VESILIIKENNE
Laivaliikennekausi? (ehdotus: 16.5.-15.11.?)
Ei vastauksia.
Uittokausi? (ehdotus: 16.5.-15.11.?)
Ei vastauksia.
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Uiton ja vesiliikenteen kannalta haitaton vedenkorkeustaso (taso, jolla oltaessa uitolla ja laivaliikenteelle ei aiheudu haittaa)? Mitä haittaa tämän tason ylä- ja alapuolella oltaessa aiheutuu?
(ehdotus tasoksi: NN + 93,10-94,40 m?)
- "NN + 93,10 – 94,40 m. Alapuolella: Nippujen syväys --> uiton keskeytyksiin. Yläpuolelle: virtaama Pielisjoessa, nipunpudotuspaikkojen lastaus."
- "Haittaa ei aiheudu, kun toimitaan nykyisten purjehduskauden ala- ja ylävertailutason välissä
(NN+93,10 – 94,40 m). Kaikki rakenteet, väyläsyvyydet ja alikulkukorkeudet on tehty nämä korkeudet huomioiden. Näistä jos poiketaan, alkaa se aiheuttaman hankaluuksia."
Uiton ja vesiliikenteet haittaavat virtaamat Pielisjoessa (virtaamat jolloin uitto ja/tai vesiliikenne keskeytyy)? Mitkä seikat aiheuttavat uiton ja vesiliikenteen estymistä näillä virtaamilla?
- "Virtaaman suuruus (> 500 m3 / s ?). Uittoyhdistys tietänee."
- "Emme osaa sanoa sitä virtaaman määrää, josta alkaa aiheutua hankaluuksia. Huomiota kannattaa
kiinnittää siihen, että joka tilanteessa virtaama on riittävä, jotta Kuurnan alapuoleisella Pielisjoen
osuudella on riittävästi vettä väylän kulkusyvyyden ylläpitoon."
Aiheuttaako talvinen vedenpinnan tai virtaamat vaihtelu uiton tai vesiliikenteen rakenteille
haittaa? Jos aiheuttaa, niin minkälaisilla vedenkorkeuksilla tai virtaamilla tai niiden vaihteluilla haittaa ilmenee?
- "Pielisjoki, jään nousu jos vedenkorkeuden muutos ylöspäin on tuntuva ja nopea. Poikkeusjuoksutuksilla 1992-2005 ei ole tullut ongelmia. Virtaaman muutos +/- 40-80 m3/s ja lisäys on tehty vaiheittain + 20 m3/s --> + 40 m3/s --> + 60 m3/s."
VESIVOIMANTUOTANTO
Onko juoksutusvaihtoehtojen vertailussa syytä ottaa myös joitakin muita rajoitteita huomioon? Aiheutuuko esimerkiksi talvella jääolosuhteiden vuoksi haittaa tai vaikeuksia joissakin tilanteissa?
Ei vastauksia.
MAA- JA METSÄTALOUS
Maa- ja metsätalouden kannalta haitattomat vedenkorkeustasot keväällä ja kesällä (tasot jolla
oltaessa maa- ja metsätaloudelle ei aiheudu haittaa)? Minkälaista haittaa näiden tasojen ylä- tai
alapuolella aiheutuu? (ehdotus tasoksi: alle NN+94,00m?)
Haitaton vedenkorkeustaso kevättulvan aikaan
- "+94,20 Haitaton taso (metsäalueet). Teoriassa voi olla alempanakin. Tehty selvitys J. Mikkonen.
+94,20 ? Maatalous ? kevättyös."
Haitaton vedenkorkeustaso kesällä
- "+ 94,30 m ?"
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Pielisen aiemmat säännöstelyhankkeet
Pohjois-Karjalan vesipiirin vesitoimisto

Pielisen säännöstelysuunnitelmat
Pielisen kolme säännöstelysuunnitelmaa ovat valmistuneet vuosina:
1968
1970
1980
Säännöstelysuunnitelmien moniin asiakirjoihin ja liitteisiin voi tutustua mm. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa.
Säännöstelysuunnitelmia ei tässä vaiheessa käsitellä täsmällisemmin.

PIELISEN SÄÄNNÖSTELYSUUNNITELMA
HELSINKI : VESIVOIMATOIMIKUNTA 1968
Moniste
Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto / ympäristökeskus

PIELISEN ALTAAN ESISUUNNITELMA 1972
• Esiselvitys (72 s + liiteet)
• Vesistöselvitys: Pielisen kalatalouden kehittämissuunnitelma (21 s.+ liitteet).
• Suunnittelupäivä 25.10.1971 (17 s.)
• Kyselytutkimus (21 s.)
Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto / ympäristökeskus

Pielisen säännöstely, Eno ym. Muistio 21
P-K:n vesipiirin vesitoimisto
1980 (arvio), 2 s.
Kyseessä on muistio, jossa todetaan Pielisen säännöstelyn kustannukset ja hyödyt markkamääräisinä. Pääosin valtion maksettaviksi tulevia kustannuksia (yht. 4 milj. mk) tulisi lähinnä Pielisjoen
perkauksista ja haittojen ehkäisemiseen tähtäävistä toimista. Todetaan, että laskennallisesti voimataloudellinen (3,5 Mmk) ja tulvasuojeluhyöty (4,7 Mmk) ovat huomattavat, mutta säännöstelyn toteutuminen edellyttänee kalataloudellisen selvityksen laatimista. Kaavailuissa oli, että suunnitelman
valmistuessa vuonna 1980 vesihallitus tulisi hakemaan säännöstelyn aloittamiseen vesioikeuden
lupaa.

Pielisen säännöstelyn kalataloudellisista vaikutuksista
Veli-Matti Kaijomaa
1982 (4 s.)
Kirjoittaja ottaa kantaa Pielisen säännöstelyhankkeen kalastovaikutuksiin. Laadittu säännöstelysuunnitelma oli vuonna 1982 julkisuudessa voimakkaasti esillä, mistä tekstissä mainitaan lehdistöviitteitä. Yleisten säännöstelyn vaikutusten esittelyn jälkeen keskitytään säännöstelyn vaikutuksiin
eri kalalajeihin. Vaikutuksia tarkastellaan erikseen taimenelle, siialle ja hauelle. Lähinnä kirjallisuuteen perustuvat kalastovaikutusarviot ovat negatiivisia. Säännöstelyn todetaan vaikuttavan haitallisesti myös kalastamiseen. Veli-Matti lisää kalastovaikutuksiksi myös ruoppauksen vaikutukset sekä
säännöstelyn vaikutukset Pielisjokeen ja erityisesti sen mm. kalanviljelyn kannalta arvokkaaseen
planktonsiikakantaan. Huolena tuodaan esille myös erämaajärvi-imagon mureneminen ja järven
muun virkistyskäytön vaikeutuminen. Kirjoitus pyrkii osoittamaan, että vuonna 1982 esillä olleen 3.
säännöstelyhankkeen haitat ovat hyötyjä suuremmat.
2

Liitteenä (Veli-Matin artikkelissa) on kalabiologian ja kalatalouden tutkija Hannu Kokon kannanotto Karjalan maa –lehdessä 28.10.1982, missä käsitellään monipuolisesti säännöstelyn hyötyjä ja
haittoja erityisesti kalatalouden kannalta. Hän päätyy suosittelemaan poikkeusjuoksutusmenettelyä
kaavaillun jatkuvan säännöstelyn tilalle.

Kaavoituskatsaus
Voimassa oleva yleiskaavoitus kunnittain järjestettynä Pielisen ja Pielisjoen rannoilla:
Lieksa

Kolin vaara-alueen oyk
Loma-Kolin oyk
Kolin keskusta-alueen oyk

1987
1992
1992

Eno

Ahvenisen oyk
Pielisen-Rukaveden rantaoyk
Pielisjoen rantaoyk
Uimaharjun taajamaympäristön oyk
Pielisen Rukaveden rantaoyk:n muutos

1993
1997
1999
2001
2005

Juuka

Pielisen rantaoyk
Nunnanlahden oyk

2000
2003

Kontiolahti Pielisjoen rantayk
Pielisjoen oyk:n laajennus

2004
2005

Nurmes

2001

Pielisen-Kuokkastenjärven oyk

Pielisen rannat ovat Enon kunnan ja Nurmeksen kaupungin osalta kattavasti asema- tai rantaosayleiskaavan piirissä. Juuan kunnan rannat ovat kaavoitettu lukuun ottamatta suhteellisen pientä
aluetta kirkonkylän kohdalla. Lieksassa on voimassa kaupungin asemakaava Lieksanjoen suulla
sekä kaavoitettu nopeasti kehittyvä Kolin alue.
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Lieksan kaupungin verkkosivuilla on esillä mm. Pielisen rantaosayleiskaavaluonnos välillä Nurmes-Lieksan keskusta. (Lieksan kaupungin infokartta)
Lähes koko Pielisjoki on rantaosayleiskaavan piirissä. Kontiolahden ja Enon kuntien kaavoitukset
ulottuvat kattavasti Joensuusta Pielisen Rukavedelle. Rantaosayleiskaavoitukseen kuuluvat myös
Pielisjokeen rajoittuvat Jäsys ja Joukiinen Enossa. Joensuun kaupunki on kaavoittanut tiheästi asutut alueensa asemakaavalla. Pielisjoen itäpuolen haja-asutusalueista Iiksenvaaran ja Multimäen rannat eivät vielä ole kaavoitettuja.
Tällä hetkellä on Lieksassa vireillä Pielisen rantojen kaavoitus välillä Nurmes-Lieksan keskusta,
joka valmistuu muutaman vuoden kuluessa. Rantaosayleiskaava on lausuntovaiheessa kesällä 2006.
Myöhemmin kaavoitusta jatketaan Lieksan kaupungista etelään, jolloin kaavoitus ulottuisi kattavasti Enon Ahvenisen rantaosayleiskaavaan saakka.
Kaava-asiakirjat ja kartat ovat yleisesti nähtävillä kunnissa ja osaan voi tutustua myös internetissä.
Kaavat löytyvät myös arkistoituna ympäristökeskuksesta. Haastateltavana oli mm. Veijo Puumalainen ja lähteenä Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen arkisto kaavoituksen osalta
Suurin osa tehdyistä luonto- ja maisemaselvityksistä liittyy kaavoitukseen ja on laadittu kuntien
tilaustyönä.
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Luonto- ja ympäristöselvitykset
Erillisiä tutkimuksia ja Pielisen rantaosayleiskaavoitukseen liittyviä luontoarvo- ja maisema selvityksiä.

Ahvenisen osayleiskaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys
Ari Lyytikäinen
Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri Enon kunnan tilauksesta 1992
(29 s. + 2 liitettä + 3 liitekarttaa, mm. geomorfologinen yleiskartta)
Luonto- ja maisemaselvityksessä on kuvattu yleisesti luonnon ja maiseman piirteet, kuten kallioperä, maaperä, vesialueet sekä kasvillisuus ja eläimistö. Maiseman kehityksen ja luontoarvojen perusteella on tehty maisemaekologinen aluejako ja sen pohjalta maiseman kokonaisuutena tulkitseva
maankäyttömalli. Työn tarkoituksena on ohjata alueen osayleiskaavoitusta huomioimaan luontoarvot.
Osa alueista tyypitellään luonnonsuojelulain määritelmien mukaan, osa muiden luonto- ja maisemaarvojen perusteella. Työssä esitellään tarkemmin 17 maisemaekologisesti erityisen arvokasta aluetta
sekä vastaavasti muutamia rakentamiseen hyvin soveltuvia alueita.

Pielisen (Varisvaara-Keskusta) luonto- ja maisemaselvitys
Liisa Horppila
Lieksan kaupunki 1994
(29 s. + 3 liitettä)
Yleiskaavaluontoisen suunnittelun pohjaksi on tehty Lieksan kaupungin alueelta pohjois-Pielistä
koskien ranta-alueiden kasvillisuuskartoitus tarkoituksena osoittaa arvokkaat kasvillisuus- ja kasvistokohteet. Alueen luonnon yleispiirteet käsitellään mainiten esimerkkikohteita. Maisemaselvitysosiossa kiinnitetään huomio maisemallisesti arvokkaisiin tai muuten herkkiin alueisiin tutkimusalueella. Rakennettavuutta arvioidaan tämän perusteella ja rannat jaetaan sen mukaisesti neljään eri
luokkaan. Työhön on sisällytetty kohdekuvaukset 20 ranta- tai maisemakohteesta.
Yhteensä 25 kohdetta luokiteltiin niin arvokkaiksi, että ne tulisi jättää rakentamatta. Niistä suurin
osa oli lehtoja, yksi vanhan metsän alue, kaksi rämettä ja yksi rantasuo. Maisemallisesti herkkiä
rakentamisen ulkopuolelle ehdotettuja alueita olivat pienet saaret, niemen kärjet ja louhikkoiset avarat rantametsät.

Pielisen luonto- ja maisemaselvitys 2002
Raimo Rajamäki
Viekijärven vesistöalueelta ja Vuonisjärven-Kelvän alueelta
Lieksan kaupunki, tekninen palvelukeskus työn tilaajana.
(41 s. + 3 liitettä)
Selvityksessä laadittiin alueelle maisemaekologinen maankäyttömalli, jossa osoitetaan luonnonsuojelullisesti, maisemansuojelun kannalta ja historiallisesti arvokkaat kohteet ja annetaan suositus
rakentamisen ja virkistystoiminnan sekä muiden maankäyttömuotojen sijoittumiseen siten, että ne
mahdollisimman vähän vaikuttaisivat kaava-alueen maisemaan ja lajistoon. Työssä kuvataan luonnon ja maiseman yleispiirteet, eläimistö ja kasvisto lajikohtaisin esimerkein ja maisemaekologisen
tyypittelyn perusteet ja luokkajako. Maakunnallisesti arvokkaita kohteita on vain yksi, Viekijärven
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Varpasensaari, joka liito-oravan ja valkoselkätikan havaintojen takia on suojeltava. Paikallisesti
merkittäviä luontokohteita listataan kymmeniä.

Pielisen luonto- ja maisemaselvitys. Märäjälahti – Lieksan ja Enon raja
S. Turkulainen
Lieksan kaupungin tilaama selvitys yleiskaavoitusta varten
1995 (27 s. + liitteitä)
Selvityksen sisältö on verrattavissa käsittelytavaltaan ja tarkkuudeltaan edellä mainittuun Lieksan
kaupungin tilaamaan raporttiin.

Lautiaisen, Nurmesjärven ja Pielisen pohjoisosan ranta-alueiden maisema- ja
luontoselvitys
Nurmeksen kaupunki, Anneli ja Pekka Sulkava
1996 (25 s + 5 karttaa)
Selvityksessä käsitellään Nurmeksen kaupungin ympäristön maisema-arvoja sekä putkilo- ja
itiökasvillisuuden ja selkärankaisten eläinten kannalta tärkeitä alueita. Virkistys- ja maankäyttöasiat
ovat keskeisesti esillä. Raportti kuvailee lyhyesti alueen kasvillisuuden ja eläimistön keskittyen eritasoisesti suojeluarvoa omaavien kohteiden esittelyyn.
Pielisen pohjoisosasta esitellään kahdeksan kohdetta, joista kuvataan alueen merkittävyys, suojeluarvoluokka ja kommentoidaan maankäyttöä. Näistä Vinkervaara, Riihiniemen ympäristö sekä Pikku- ja Iso-Pökkelö todetaan valtakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Alueellisesti merkittäväksi
todetaan Loukkuvaaran kalliot. Kohteista on raportin liitteenä karttarajaukset.

Maankamaran muotojen kartoitus ja arviointi maankäytön suunnittelun kannalta. Nurmes.
Lyytikäinen Ari, Vesi- ja ympäristöpiiri ja Nurmeksen kaupunki
Pielisen juoksutukseen liittyvät kohteet
1992 / poiminta tämän laajemman selvityksen kohteista (yht. 12 kohdetta ja niistä kartat)
Kyseessä on poiminta laajasta Nurmeksen kaupungin yleiskaavoituksen tueksi tilaamasta inventoinnista, jossa on arvioitu luonto- ja maisematekijöiden sekä taloudellisen arvon kannalta merkittäviä maastokohteita. Tässä tapauksessa mukaan on valittu Pielisen ranta-alueille sijoittuvat 12 kohdetta, joista on mukana yleiskuvaus, perustelut luontoarvoista ja toimenpidesuosituksia.

Nurmeksen ranta- ja vesikasvillisuuskartoitus
Inki, Kimmo ja Anneli Suikki
1992 (18 s. + kohdekartat ja kasvilajilistat)
Teoksessa arvioidaan putkilokasvilajeja, kasvillisuustyyppejä ja maisemallisia arvoja noin 30 merkittäväksi arvioidusta kohteesta. Tutkimusalueena on Nurmeksen kaupungin vesialueet, jotka ulottuvat Pielisellä aina Porosaareen asti. Kohteista on laadittu lyhyet kasvillisuuskuvaukset ja lajilistat.
Arvioinnin perusteella eri alueille on tehty jatkotoimenpide-ehdotukset niiden käytöstä ja hoidosta.
Teoksen liitteenä on peruskarttakopiot kohteiden sijainnista.
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Juoksutuksen muutoksen vaikutus ranta- ja vesikasvillisuuteen sekä pohjaeläimistöön
Hanne Lohilahti, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, haastattelu 10/06
Jos veden vaihteluväli pienenee vain vähän ja normaali veden vuosittainen nousu ja laskurytmi säilyy kutakuinkin normaalina, vaikutukset litoraalin kasvillisuuteen ovat hyvin vähäiset. Ekologisesti
merkittävimpiä ovat luhtarannat, mutta niitä ei synny kivennäismaille eikä yksittäisten tulvien johdosta. Ne muodostuvat turvemaille niille vyöhykkeille, jotka ovat säännöllisesti veden alla. Pielisen
poikkeuksellisen korkeat vedenkorkeudet eivät ole juurikaan tällaisia luhtarantoja muodostaneet,
eikä harvoin toistuvat tulvat kykenisi niitä edes ylläpitämään. Saraikkovyöhyke voi kaventua, mikäli vedenkorkeuden vaihteluväli selvästi pienenee. Kokonaisuutena odotettavissa olevat kasvillisuusvaikutukset ovat vähäisiä.
Vedenvaihtelun tasaantuminen ei vaikuttaisi myöskään pohjaeläimistöön. Pohjaeläimistö kykenee
liikkumaan suotuisiin oloihin vedenkorkeuden vaihtelua seuraten. Erillisiä tarkasteluja juoksutussäännön vaikuttamisesta kasvillisuuteen tai pohjaeläimistöön ei tarvita.

Historia ja arkeologiset tutkimukset
"Tulilaivat" Pielisellä: Pielisen vesistön höyrylaivaliikenne v. 1870-1920
Esa Jormanainen
Historian Pro gradu –tutkielma, Joensuun yliopisto 1996
[Mikrotallenne]

Pielisjoen Kaltimon voimalaitoksen rakennussuunnitelma 28.1.1955
Insinööritoimisto Consulting 1955
(12 s. + liitteitä)
Lyhyt kuvaus Pielisjoesta ominaispiirteineen sekä Kaltimon voimalaitoksen rakentamisen perussuunnitelma.
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Suomen kanavien historia
Turkka Myllykylä
Merenkulkulaitos, Otava 1991
(293 s.)
Kanavoinnin värikäs historia ja viitteitä esimerkiksi Pielisjoen muutoksiin 1800-luvulla.

PIELISEN VARRELTA
Juho Pekka Puhakka
RAITTIUSKANSAN KIRJAPAINO, Helsinki 1908
(47 s.)

Lieksan muinaisjäännösinventointi 2001
Mikroliitti Oy, Timo Jussila
Rantaosayleiskaavoituksen suunnittelualueet
Lieksan kaupungin tilaama kaavoituksen taustaselvitys
Työn tarkoituksena oli esihistoriallisten muinaisjäännösten paikantaminen kaava-alueelta, jotta ne
voidaan ottaa huomioon kaavaa laadittaessa ja maankäyttöä suunniteltaessa. Muinaisjäännösten
saaminen suojelun piiriin, jotta ne eivät tutkimatta tuhoutuisi. Materiaalia kerättiin Museoviraston ja
Ympäristökeskuksen lausuntoa varten. Työ toteutettiin kenttätöinä 10.8. - 8.9.2001 aikana ja sen
kustansi Lieksan kaupunki.
Tutkimusalue kattoi Lieksan kaupungin Pielisjärven itärannat ja saaret, Viekijärven ja Jauhiaisen ja
Kelvän rannat. Em. järvien ranta-alueet muutaman sadan metrin etäisyydellä rannasta, poisluettuna
pellot ja pihamaat. Pielisen runsaan rannansiirtymisen takia, on potentiaalista muinaisjäännösmaastoa Lieksassa yllin kyllin hyvinkin kaukana nykyrannasta. Muinais-Pielisen rantaa on vielä suurimmilta osin tutkimattomanakin jäljellä.
Tuloksina tutkimusalueelta löytyi 26 uutta suojelukohdetta, kivikautisia asuinpaikkoja
ja neljä uutta kivikautista löytöpaikkaa. Koko Lieksan kaupungista tunnettiin ennen inventointia 44
kiinteää muinaisjäännöstä, joista nyt inventoiduille kaava-alueille sijoittuu 27. Löydöt olivat kvartsi-iskoksia, -ytimiä ja –esineitä, palanutta luuta ja saviastian paloja sekä viisi asumuspainannetta.
Mikroliitin
tekemä
raportti
http://www.mikroliitti.fi/lieksa/raportti.htm

löytyy

pääpiirteiltään

Internetistä:
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Mikroliitti Oy:n laatima kartta Pielisen Lieksan puoleisten alueiden muinaisjäännösten sijainneista.

Kontiolahden arkeologinen inventointi 2003
Forsberg, Oili
Polkuja esihistoriaan –hanke
Pohjois-Karjalan museo
Kontiolahden kunnan alueella tarkastettiin 60 kohdetta. Kunnan alueelta tunnetaan tällä hetkellä 43
kiinteää muinaisjäännöstä, joista 35 paikannettiin kesän 2003 kenttätöissä. Tentatiivikohteita kunnan alueelta paikannettiin 4 ja irtolöytökohteita 13 kappaletta.

Linnustoselvitykset
Pielisen pohjoisen alueen selkävesilinnuston selvitys
Halonen, Jari, Hannu Lehtoranta ja Jouni Lehtoranta
1991-2 (42 s. + 6 karttaliitettä ja erillisiä 1:20 000 mittakaavaisia tutkimuskarttoja)
Linnustoselvityksessä on arvioitu Nurmeksen kaupungin alueen vesilinnustoa tehden alueelle useita
laskentamatkoja vuosina 1991-1992. Pääpaino oli selkävesilinnustolajien esiintymisalueiden ja parimäärien selvittämisessä, joten lahtialueiden pesimälinnustoa ei ole käsitelty. Tutkimuksessa arvioitiin tarkasteltujen kohteiden linnustollista merkitystä ja annettiin turvaamissuosituksina ohjeita
pesintäolosuhteiden parantamiseen. Osa merkittävimmistä lintuluodoista ja pesimäpaikoista on luokiteltu linnustoarvoa kuvaaviin arvoluokkiin (paikallisesti – valtakunnallisesti arvokas pesimäpaikka).
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Uuden kokoavan linnustoselvityksen tarve
Heikki Pönkkä, Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys, haastattelu 09/06
Pieliseltä ei ole kokoavaa, koko järven mittakaavaista linnustoselvitystä. Nurmeksen kaupungin
teettämä selkävesilinnustoselvitys lienee ainut laatuaan. Laadituissa kaavoitusasiakirjoissa linnustoa
käsitellään, mutta tarkkuus ei yllä erillisen linnustoselvityksen tasolle.
Kaavaillut juoksutusten muutokset eivät juuri vaikuta linnuston tilaan, sillä todennäköisesti vain
harvemmin toistuvat ääriarvot leikkautuvat ja pysytään muuten nykyisenkaltaisissa vedenkorkeuksissa. Vedenkorkeuksien vaihtelun tasaantuminen vaikuttaa lähinnä lintuihin, jotka ovat nyt muutamina vuosina toistuneiden alhaisten vedenpinnankorkeuksien aikana oppineet pesimään paljastuneilla uusilla liejurannoilla ja särkillä. Jos nämä pesimäpaikat ovat jatkossa pesimäaikaan veden
alla, voi ilmetä paikallisia pesimätappioita.
Heikki Pönkkä toteaa, että jos juoksutukset leikkaavat lähinnä ääriarvoja, mitään suoraa tarvetta
erilliseen linnustoselvitykseen ei ole. Selkävesilinnustoa on tutkittu maakunnassa vain vähän, joten
vireillä on ajatuksia laajemmasta yhtenäisestä järvikohtaisesta linnustoselvityksestä. Koitereen ja
Pyhäjärven osalta selvitykset olisivat jo valmiina.

Lisätietoa lintuharrastajilta:
Selkävesialueilla pesivät lokit: Risto Juvaste
Lieksan alueen vesilinnusto: Esko Lappi
Juuan linnut: Hannu Lehtoranta
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Kalastoselvitykset
Hauen elohopeapitoisuus Pohjois-Karjalan vesistöissä 1987
Turunen Timo ja Jukka Alm, Karjalan tutkimuslaitos
Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja; n:o 86
1988 (43 s. + karttoja)
Tutkimuksessa on mukana useita mittauksia Pielisestä, joten järven 1980-luvun elohopeapitoisuudesta saa hyvän kuvan. Asiantuntija-arvioiden perusteella tulokset ovat vertailukelpoisia uudempiin
elohopeatutkimuksiin, vaikka mittausmenetelmät eroavatkin.

Kalojen elohopeapitoisuus Ylä-Karjalassa
Hannu Huuskonen
Karjalan tutkimuslaitoksen raportteja; 4/2005
Pielistä on tarkasteltu suuren koon ja alueittain vaihtuvan vedenlaadun johdosta osa-alueina, joita
ovat Nurmeksen kaupungin edusta, Kojonselkä, Piitteri ja Mönninselkä. Kalojen lihasnäytteiden
kokonaiselohopeapitoisuus määritettiin kylmähöyryatomi-absorptiometrisesti. Tutkittavina kalalajeina olivat hauki ja kuha.

Hauen ja kuhan elohopeapitoisuus Pielisen Kojonselällä. Janat osoittavat kokoomanäytteiden kalojen painon vaihteluvälin ja elohopeapitoisuuden (n = kalojen lukumäärä, * = kalojen keskipaino) ja
pisteet yksittäin analysoitujen kalojen painon ja elohopeapitoisuuden. Näkyvissä on myös EU:n
enimmäispitoisuusraja (kuha 0,5 mg kg-1) (Huuskonen 2005)
Vertailtaessa vuoden 1987 ja 2005 elohopeatutkimuksia voidaan todeta, että Pielisellä Hgpitoisuudet ovat pysyneet samalla tasolla, kun puolestaan pienemmillä järvillä pitoisuudet ovat
säännönmukaisesti nousseet mm. valuma-alueen metsätaloustoimenpiteiden vuoksi.

Eläinplanktonin ja kalojen levinneisyys Pielisen Pulloselällä.
Rahkola-Sorsa, M. & Jurvelius, J. 2001.
Teoksessa Grönlund, E., Viljanen M., Juvonen P., Holopainen, I. J., (toim.),
11

Suurjärviseminaari 2001.
Ympäristö ja yhteiskunta. Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja n:o 133: 202208.

Pielisen siikakantojen (Coregonus lavaretus L.) morfologisesta ja entsyymigeneettisestä (EST-1) muuntelusta
Koistinen, M.
Syventävien opintojen tutkielma, Joensuun yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta,
Biologian laitos 1994
(59 s. + 3 liitettä)
[Mikrotallenne]

Pielisen yhtenäislupa-alueen koukkukalastustiedustelu lupavuodelta 1987.
Korhonen,T.
Pohjois-Karjalan maatalouskeskus, Kalatalouspiiri ; n:o 2
(17 s.) 1988

Pielisen kalastusalueen koukkukalastusluvan saalisraportti - lupavuosi 1987
Korhonen, T.
Suomen kalastuslehti 95:6 (1988)

Pielisen viehekalastustiedustelu lupavuodelta 1990
Korhonen,T. ja Lehto,H.
1992

Pielisen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 1988
Korhonen,T.
Selvitysosa: 35 s.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmaosa: 23 s.

Pielisen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2000 (2001)
Ville Salonen
TE-keskus ylläpitää rekisteriä kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmista. Pieliselle suunnitellaan jo vuoden 2000 käyttö- ja hoitosuunnitelman ajantasaistamista.

Pielisen kalan myynti
Linnaranta, A.
Maantieteen pro gradu-tutkielma, Joensuun korkeakoulu 1983

Pientroolilla hyviä muikkusaaliita Pielisestä
Myllylä, M.
Suomen kalastuslehti 95:6 1988
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Lieksanjoen merkitys järvilohen elvyttämisessä kasvaa
Piironen, J.
1993, tarkempi viite KTL:lta

PIELISEN järvilohi
Ruunaan kalastusalue ja Järvilohi tutuksi Leader hanke, 2003
CD-ROM-levy

Tulvavahinkojen arviointi ja virtausmittaukset
Pielisen
Vahinkoanalyysi

teollisuuden

tulvavahinkojen

arviointi

Ins. tsto. Reiter Oy, Työ no: 89-02, Helsinki 31.5.1989
(2 s. + 5 liitettä)
Vesi- ja ympäristöhallinto (VYH) toteutti vuonna 1988 tulvavahinkoselvityksen vuoden 1987 poikkeuksellisen korkean vedenkorkeuden (NN +94,50 m), innoittamana. Selvityksen metodina oli vahinkotiedustelu, joka lähetettiin liki 30 ranta-alueen teolliselle tai kunnalliselle toimijalle. Selvityksen tarkoituksena oli selvittää kriittiset kohteet, kehittää tulvavahinkoihin varautumiskykyä ja luoda
taustaa mahdollisesti tarvittaville Pielisen poikkeusjuoksutuksille.
Insinööritoimisto Reiter Oy laati Vesi- ja ympäristöhallinnon tilauksesta selvityksen Pielisen altaan
rantojen teollisuuslaitoksien tulvavahingoista. Siinä arvioidaan vahinkoja kolmella vedenkorkeustasolla (NN +94,50 m, +94,70 m ja +95,00 m) ja kahdella tulvan kestoajalla (4 tai 8 viikkoa). Reiterin tutkimus perustuu vahinkoarvioinnin osalta pääosin kyselyvastausten ilmoituksiin. Tutkitun
noin 30 kohteen osalta vahinkoja ilmoitetaan aiheutuvan suurimmalle osalle kohteista jo tutkitulla
alhaisimmalla tulvavedenkorkeudella.

Reiterin vahinkoanalyysi
Janne Kärkkäinen, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, haastattelu 09/06
Viime vuosina tapahtuneet ja hyvin muistissa olevat tulvat ovat ylittäneet vedenkorkeustason NN +
94,50 m, millä korkeudella raportissa on laskettu syntyvän huomattavia rahallisia vaurioita (esim.
vuosi 2004 HW= NN +94,55 m). Ympäristökeskukseen ei kuitenkaan ole raportoitu merkittävistä
tulvahaitoista. Työtä ei voida pitää tarkkana ohjenuorana tulvavahinkoihin varautumisessa.

Pielisen tulvavahingot ja –haitat sekä niiden torjuntamahdollisuudet
Jouni Mikkonen
Diplomityö, Oulun yliopiston rakentamistekniikan osasto 1997
(79 s. + 2 liitettä)
Mikkonen käsittelee tulvavahinkoja syventäen Reiterin tarkastelua. Vahinkoja tarkastellaan lähtökohtana samat tulvavedenkorkeudet. Mukaan otetaan teollisuus- ja yhdyskuntatekniikan lisäksi tulvien vaikutukset maa- ja metsätaloudelle, rakennuksille, liikenteelle, virkistyskäytölle ja suojelualueille. Myös eri vesistön käyttömuodot, kuten vesivoima, uitto, vesiliikenne ja kalatalous käsitellään.
Tulvantorjuntamahdollisuuksia sivutaan pohtimalla vesimäärän hallitsemisessa poikkeusjuoksutus13

ten, säännöstelyn ja perkausten vaikutusta sekä suojakaistojen yms. varautumisen merkityksellisyyttä tuhojen vähentäjänä.
Työssä todetaan, että Pielisen tehokkain tulvantorjuntakeino on riittävän ajoissa aloitettu ja tehokas
poikkeusjuoksutus. Mahdollisen säännöstelyn mainitaan tehokkaasti pienentävän tulvariskiä ja vahinkoja. Pielisen vesistömallin kehittäminen on kirjoittajan mukaan vaikeaa, koska osa valumaalueesta sijaitsee Venäjän puolella. Silti mallia tulisi edelleen kehittää, koska se tarkentaisi tulvaennusteita ja täten esimerkiksi poikkeusjuoksutusten suunnittelu helpottuisi.

Mikkosen diplomityö
Janne Kärkkäinen, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, haastattelu 09/06
Mikkonen on käyttänyt Reiterin selvitystä diplomityönsä tausta-aineistona. Työ on monipuolisempi.
Tarkkuudelta työ jää samoille suurpiirteisille linjoille. Esimerkiksi vedenkorkeudella NN +94,50 m
raportoidaan jopa 100-400 000 € tappiot rakennuksille (rakennemenetelmällä), mutta onneksi näin
suuriin tappioihin ei vuoden 2004 tulvissa ole jouduttu.
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Virtausmittaukset Pielisjoella maaliskuussa 2000. Selvitys virtausmittauksista
21.3.-28.3.2000
Anu Peltonen, Timo Huttula, Anna-Kaisa Lahdensivu ja Ville Saarinen
Pirkanmaan ympäristökeskus, Tampere
(7 s. + 3 liitettä)
Tutkimuksessa selvitettiin Pamilon voimalaitoksen lyhytaikaissäännöstelyn vaikutuksia Pielisjoen
virtauksiin erityisesti Uimasalmessa uuden turbiinin käyttöönoton jälkeen. Tuloksia verrataan aiempaan mittausdataan.
Esimerkkeinä tuloksista mainittakoon, että Uimasalmessa havaittiin alimman mittauskerroksen (5,9
m) virtausnopeuksien laskevan noin tunnin kuluttua Pamilon juoksutusten alkamisesta lähelle nollaa
ja virtauksen kääntyvän Uimasalmessa hetkellisesti päinvastaiseksi eli kohti pohjoista.

Vedenlaadun tarkkailu ja pohjaeläimet
Pohjois-Karjalan vesistöt, käyttökelpoisuusluokitukset
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Pielistä on seurattu osana valtakunnallista vedenlaatujen seurantaa, jonka lisäksi aluekeskuksella on
lukuisia omia vedenlaadun seurantapisteitä. Vedenlaatutulokset ovat tarkasteltavissa Herttaympäristötietokannasta (hallinnon sähköinen tietoarkisto) tai alan julkaisuista.
Kalkkusaarten vedenlaatutiedot vuosilta 1962 ja 2006. Tarkasteltavien suureiden määrä on lisääntynyt vuosien varrella. (Hertta-ympäristötietokanta)
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Perinteisesti vedenlaatua on arvioitu fysikaalisten muuttujien ja ihmisen kannalta. Konkreettisia
esityksiä vedenlaadusta ja sen muutoksista ovat olleet viisivuotiskausittain laaditut luokituskartat.

Vesistöjen käyttökelpoisuus Pohjois-Karjalassa XXXX-luvun alussa / lopussa
Esim.
Riitta Niinioja, Paula Mononen ja Anita Rämö (toim.)
Vesistöjen käyttökelpoisuus Pohjois-Karjalassa 2000-luvun alussa

Pohjois-Karjalan vesistöjen tila 1990-luvun alussa
Riitta Niinioja, Paula Mononen ja Anita Rämö
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, Alueelliset ympäristöjulkaisut 17
1996 (53 s.)
Pielinen s. 25-31
Pielinen on käyttökelpoisuudeltaan pääosin hyvää, selkävesialueiltaan jopa erinomaista. Kuormitetuilla alueilla Nurmeksen, Aronsalmen, Juuan ja Lieksan edustoilla vesi on tyydyttävää ja pienillä
alueilla Aronsalmen ja Lieksan edustoilla välttävää. Pieliseltä on tullut viime vuosin ilmoituksia
leväkukinnoista ja verkkojen limoittumisesta. Eniten tietoa on tullut itäosista, Lieksan rantavesistä,
jonkin verran myös länsirannalta Juuasta. …Teoksessa esitellään Pielinen alueittain ja viitataan
täsmällisempiin vedenlaatutietoihin.
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Ympäristön seurantaohjelma vuosille 2003-2005
Riitta Niinioja (toim.)
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2003, Alueelliset ympäristöjulkaisut 305
(45 s. + 4 liitettä)
Teoksessa esitellään Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen harjoittama ympäristön tilan seuranta
vuoteen 2005. Vesistöseuranta on esitelty s. 29-37. Seuranta monipuolistuu v. 2006.

Ympäristön seuranta Suomessa 2006-2008
Jorma Niemi (toim.)
Suomen ympäristö 24/2006 (122 s. + 6 liitettä)
Vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpano edellyttää, että vesien tilan arvioinnin perustana on
luonnontila, ei veden käyttökelpoisuus ihmisen näkökulmasta kuten nykyään. Tämä vesistöjen ekologinen tila luokitellaan sen mukaisesti, miten lähellä luonnontilaa ollaan. Tarkastelussa lisätään
biologisten muuttujien määrää asteittain vuodesta 2006 alkaen. Uudessa luokittelussa esimerkiksi
luontaisesti rehevä järvi tai humuksen ruskeaksi värjäämä vesistö on ekologisesti hyvässä tilassa,
jos ihmisen toiminta ei ole sitä juurikaan muuttanut.
Pielisen vedenlaadun havaintopisteet uuden vesipolitiikan puitedirektiivin mukaan

Havaintopaikka

Järvinro

Seurannan tyyppi

Fys/kem
per vuosi

Pielinen 10 Variskallio

04.411.1.001

A03002, ihmistoiminnan vaikutus, 3 vuoden rotaatio

Rotaatio 2006: 1) talvikerr.; 2)
kesäkerr.; 3) syystäysk.

Pielinen 15 Kertonsaari

04.411.1.001

A03002, ihmistoiminnan vaikutus, 3 vuoden rotaatio

Rotaatio 2006: 1) talvikerr.; 2)
kesäkerr.; 3) syystäysk.

Pielinen 21 Kinahmo

04.411.1.001

A03002, ihmistoiminnan vaikutus, 3 vuoden rotaatio

Rotaatio 2006: 1) talvikerr.; 2)
kesäkerr.; 3) syystäysk.

Pielinen 6 Ristisaari

04.411.1.001

A03002, referenssi

tiedot paikasta Pielinen 7

04.411.1.001

A03002, kalavesidirektiivi / velvoitetarkkailu; kalavesidirektiivin vaatimukset täytettävä tarvittavassa
määrin ja täydentämällä velvoitetarkkailua tarvittaessa valtakunnallisella seurannalla

2

04.411.1.001

A03002, suurjärvi ja referenssi, intensiiviasema,
kalavesidirektiivi

1) talvikerr.; 2) -5) intensiivi-seur.;
6) kesä-kerr.+ inten-siiviseur.; 7)
intensiiviseur.; 8) syys-täysk.

Pielinen 62 Törökari

Pielinen 7 Kalkkusaari

näytteenottoja
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Pielisen alueen vesistön tila ja siihen vaikuttaneet tekijät
Marja Kauppi
VESIHALLITUKSEN MONISTESARJA, nro 398
VESIHALLITUS, Helsinki 1986
(95 s. + liitteet)

Pohjois-Karjalan suurten järvien vedenlaatu ja kasviplankton pitkän ajan seurannassa
Riitta Niinioja, Anna-Liisa Holopainen, Liisa Lepistö, Pirkko Päiväläinen, Anita Rämö, Paula Mononen, Taina Hammar ja Jarmo Kivinen.
Ympäristöhallinnon julkaisusarja, käsikirjoitus 2006-9
(6 s.)
Lyhyessä katsauksessa on yhteenveto keskeisten vedenlaatutekijöiden muutoksista P-K:n Eurowaternet-seurantaverkkoon kuuluvien 10 suurjärven osalta. 1960-luvulta lähtien. Katsauksen taulukoista on helposti luettavissa, missä rajoissa vedenlaadun mittasuureiden arvot vaihtelevat sekä mikä on pitkän mittaussarjan keskihajonta ja keskiarvo.

Water chemistry, phytoplankton and hydrodynamics in Lake Pielinen, eastern
Finland
Niinioja, R., Holopainen, A.L., Huttula, T., Sipura, J., Raemoe, A. ja Mononen, P.
International Association of Theoretical and Applied Limnology, (v.p.)
27th Congress in Dublin, Dublin (Eire), 1998
Congress in Dublin 1998. Proceedings. Vol. 27, no. 4

Velvoitetarkkailut ja –istutukset
Pielisellä on tyypillisesti teollisuuslaitosten yms. kuormituslähteiden edustalla myös velvoitetarkkailukohteita, joista tehdään vuosittain veden fysikaalis-kemialliset analyysit sekä 3-5 vuoden välein vedenlaadun biologiset selvitykset. Vesinäytteitä otetaan kahdesti vuodessa ja biologisiin tutkimuksiin kuuluu pohjaeläin- ja kasviplanktonseuranta sekä eräissä tapauksissa vesikasvillisuuskartoitukset.
Velvoitetarkkailukohteiden tarkat vesikemian ja -biologian tutkimukset antavat hyvän yleiskuvan
järven tilanteesta. Koska velvoitekohteita on hajallaan järven eri puolilla, voidaan niistä yleistää
ympäristöhallinnon tarkkailun lisäksi koko järven vesiekologinen tila. Moniin velvoitteisiin sisältyy
kalanistutuskiintiöitä, kuten esimerkkinä uiton velvoitteet Pieliseen liittyen.
Uittosääntö on Itä-Suomen vesioikeuden päätös n:o 1/Ym III/84, 67.Hu.72, 180.Hu.83, annettu
19.4.1984: "Uittoyhdistyksen on istutettava joka toinen vuosi Kannaslahden lähivesiin 2.000 yksikesäistä siian poikasta, Märäjälahden lähivesiin 1.000 kpl yksikesäisiä hauen poikasia ja Retulahden
lähivesiin 3.000 kpl yksikesäisiä siian poikasia". Vesistökohtaiset velvoitetarkkailutiedot on saatavilla esimerkiksi P-K:n TE-keskuksesta.

Lieksanjoen ja Pielisen Mönninselän vuosien 1982-2003 yhteistarkkailu
Anna-Liisa Holopainen ja Markus Leppä (toim.)
Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitoksen raportteja 2/2004
(45 s.)
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Raportti sisältää kaksi osaa, vedenlaatuun ja pohjaeläimistöön keskittyvät. Vastaavia velvoitetarkkailuraportteja (sis. vesistö- ja pohjaeläintarkkailun) on useita eri vuosilta, mutta
tämä on tuorein ja se sisältää kaikki aikaisempienkin vuosien keskeiset tulokset.
Vedenlaatu
Velvoitatarkkailussa selvitettiin Lieksanjoen ja Mönninselän jätevesipäästöjen vaikutusta vedenlaatuun. Kokonaisuudessaan vedenlaatu on ollut melko hyvälaatuista. Tässä pari poimintaa tutkimustuloksista. Mönninselkä on muuttunut 80-luvulla ravinnepitoisuuksien nousun ja lämpimien kesien
johdosta lievästi rehevästä reheväksi. Mielenkiintoista on, että 1990-luvulla tuotanto pienentyi kaikilla havaintopaikoilla ja v. 2003 tulosten perusteella Mönninselkä palautui lievästi rehevään tai
lähes karuun luokkaan. Pielisen vesi luokitellaan Lieksanjoen suualueilla tyydyttäväksi ja ulompana
Mönninselällä hyvälaatuiseksi. Vaikka tehostunut jätevesien puhdistus on kohentanut veden laatua,
sitä edelleen heikentävät hajakuormitus ja asuma-/teollisuusjätevesien vaikutus.
Pohjaeläimistö
Pielisen ja Liksanjoen pohjaeläinseurantaa toteutetaan 3 vuoden välein. Harvahko näytteenottoväli
vaikeuttaa suoria tulkintoja lyhyellä aikajänteellä. Katsauksessa havaitaan muutamia muutossuuntia: Pielisen pohjaeläinbiomassat ovat pääsääntöisesti olleet suurimmat kolmella Lieksan kaupunkia
lähinnä olevalla havaintopaikalla ja pienimmät Lieksasta kauimpana sijaitsevalla Sipolansaaren
vertailualueella. Kinahmonvaaran syvännepisteen korkeaksi kohonnut pohjaeläinbiomassa on nostanut alueen rehevyystasoluokituksessa lievästi ravinteikkaasta ravinteikkaaksi. Pielisen Mönninselällä oli havaittavissa selvä rehevöitymiskehitys 1986-1993. 90-luvun puolivälissä olleen laskuvaiheen jälkeen biomassat ovat jälleen nousussa ja vuonna 2002 on todettu korkeimmat mitatut biomassat. Pieliseltä on myös merkkejä lievästä rehevöitymiskehityksestä myös Mönninselän ulkopuolelta.
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Pielisen muita velvoitetarkkailukohteita
SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Organisaatio ja tarkkailun aihe:
Vapo Timber Oy, Kevätniemen saha
Tukkien käsittelykentän vesistötarkkailu

Tarkkailun aloitusvuosi:
1995

Kolin Hiiden vesiosuuskunta,
Jätevedenpuhdistamon purkuvesistö

1998

Nurmeksen kaupunki,
Pielisen pohjoisosan vesistötarkkailu

1986

Järvi-Suomen Uittoyhdistys
Pielisen pudotuspaikat (Kannaslahti, Märäjälahti ja Retulahti)

1993

Höljäkkä Oy
Höljäkän kyllästämön pintavesitarkkailu

1997

Esimerkiksi

KANNASLAHDEN, MÄRÄJÄLAHDEN JA RETULAHDEN PUDOTUSPAIKKOJEN VESIALUEIDEN TILAN TARKKAILU 2005
Tuomas Puranen
Savo-Karjalan ympäristöntutkimus Oy A 3222.100
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy otti tarkkailuohjelman mukaiset vesistönäytteet
kaksi kertaa vuoden 2005 aikana. Lisäksi klorofylli-a-määritystä varten otettiin näytteet kolme kertaa avovesikaudelta eli kesä-, heinä- ja elokuussa. Pohjaeläinnäytteet otettiin syksyllä 2005. Raportissa käsitellyt tulokset eivät merkittävästi poikkea aiempien seurantojen vastaavista.
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Juoksutussäännön muuttamisen vaikutus vedenlaatuun
Paula Mononen, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, haastattelu 09/06
Jos korkealle noussut vesi on ylläpitänyt luhtarantoja, voi litoraalin biologiset arvot hetkellisesti
heikentyä veden jäädessä nousematta. Toisaalta, jos vain ääriarvoja leikataan, vaikutukset ovat todennäköisesti mitättömiä. Veden kemiallisia ominaisuuksia tarkasteltaessa happitalous voi jopa
kehittyä paremmaksi, jos vesi ei laske kuivuusrajoille syksyllä. Kokonaisuutena vedenkorkeuksien
ääriarvojen leikkautumisen vaikutukset Pielisen kokoisessa järvessä jäisivät hyvin pieniksi. Erillisiä
tarkasteluja juoksutussäännön vaikuttamisesta vedenlaatuun ei tarvita.
Hanne Lohilahti kommentoi edellä, että vedenvaihtelun tasaantuminen ei vaikuta myöskään pohjaeläimistöön.

Tulevia uusia tutkimuksia
Tulikiven velvoitetarkkailu (tarjouspyyntövaiheessa)
Hannu Huuskonen / KTL (haastattelu)
Tutkimusalue: Nunnanlahti, Pielinen
Tutkimuksen aiheina ovat: -sedimentin nikkeli- ja arseenipitoisuudet
- kalastus- ja kalastusolot (toteutus puhelinhaastatteluna / Ekologian tutkimusinstituutti Joensuun
yliopisto)
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TIETOISKU 1: Pielisjoen muutokset ennen voimalaitoksia
Koskien perkaus ja venekanavien valmistus
Pielisjoki on ollut tunnettu kauppareitti jo 1500-luvun puolivälistä. Ensimmäiset Pielisjoen perkaussuunnitelmat laadittiin Fredrik Hällströmin toimesta 1820-luvulla ja niiden tarkoituksena oli kanavoida joki vesiliikenteen ja lähinnä kaupan tarpeisiin. Toteutuskelpoiset suunnitelmat (ins. Josef
Verving) valmistuivat 1839 ja niissä esitettiin 10 kanavan rakentamista. Jo tätä ennen jokivarressa
oli Utran ja Kuurnan sahalaitokset, jotka hyödynsivät vesivoimaa (ns. Arppen sahat).
Pielisjoen perkaukset aloitettiin rakentamalla kanavat Ala- ja Keski-Kaltimon koskien sivuun 1848.
Häihänkoski syvennettiin koko leveydeltään 1849-1851, jolloin koko koski jouduttiin ajoittain
myös patoamaan runsaiden räjäytystöiden takia. Joen alajuoksun muut kosket perattiin 1850-1853.
Aiotunkaltaisia venekanavia ei rakennettu Häihään ja Kuurnankoskeen, mutta niiden väyliä perattiin ja esimerkiksi Kuurnaan rakennettiin hirsiarkuista 500 metrin pituinen veneiden 'vetotie'.

Kanavointi laivaliikennöintiin
Vuolas Pielisjoki ei soveltunut perkauksista huolimatta laivaliikenteeseen. Valtiopäivillä esiteltiin
esitys Pielisjoen kanavoinnista mitoiltaan samaksi kuin aiemmin valmistunut Saimaan kanava vuonna 1863. Kanavoinnin katsottiin edistävän kaupankäyntiä, koko maakunnan ja Aunuksen alueen
metsien hyödyntämistä, tuontiviljan kuljetusta ja täten lieventävän katovuosien hätää sekä sivuvaikutuksena syrjäisten alueiden riippuvuutta valtionavusta. Saimaan kanavan mitoista luovuttiin nopeasti ja vuonna 1867 esitettiin kanavointia vain lastiproomuja ja pienempiä höyryaluksia varten.
Vuoden 1872 valtiopäivillä kanavointialoite hyväksyttiin, mutta kiistaa oli kustannuksiin olennaisesti vaikuttaen kanavointisyvyydestä ja kanavien määrästä. Kanavointikiista sai ratkaisunsa ja työt
alkoivat 1874: esitettiin kanavoitavaksi 9 suurinta koskea 6 jalan syvyydeltä. Pielisjoen kanavointi
valmistui 1879, jolloin jokeen oli tehty 5,4 km kanavalinjoja, joiden pohjan leveys oli 7,7 m ja minimisyvyys 2,1 m.
Pielisjoen vedenkorkeuden suuret vaihtelut aiheuttivat hankaluuksia vasta valmistuneella kanavareitillä. Esimerkiksi vuonna 1879 laivaliikenne keskeytettiin, koska joesta oli paljastunut karikoita ja
laivojen potkureita oli hajonnut. Väylä osoittautui myös paikoin aivan liian kapeaksi ja mutkaiseksi.
Toisinaan taas vesi nousi liian korkealle ja uhkasi murtaa kanavarakenteita. Eräs ongelmallisimmista paikoista oli Enon Haapavirta, minne rakennettiin Pielisjoen 10. kanava 1882-83.
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TIETOISKU 2: Pielisen juoksutuksen luonnonmukaisuus
Pielisjoki kanavoitiin 10 merkittävimmän kosken osalta jo 1800-luvulla. Kun kosket perattiin ja
uusia uomia kaivettiin, muuttui Pielisjoki rakennetuksi vesiväyläksi: kiharainen uoma oiottiin ja
ruopattiin, jolloin koskien luontaiset kalliokynnykset madaltuivat. Uomien poikkileikkauspinta-alan
kasvaessa myös virtaama lisääntyi. Massiivinen kanavointi laivaliikenteelle vuosina 1874-1883
vaikutti erityisesti koskien virtausnopeuteen, joen maisemalliseen ilmeeseen ja alimpiin vedenkorkeuksiin. Vanhojen asiakirjojen avulla on kuitenkin hankala arvioida täsmällisesti, ainakaan mitattavasti, miten Pielisjoen hydrologinen tila muuttui kanavoinnin yhteydessä jo ennen voimalaitosten
rakentamista. Arkistoissa on useita Pielisjoen koskien poikkileikkausprofiileja, mutta ne on sidottu
korkeuskiintopisteisiin, jotka ovat nykyisin veden alla. Vanhan kanavoinnin mitatut profiilit kattavat myöskin vain hyvin pienen osan nyky-Pielisjoen poikkileikkauksesta ja eivät yleensä sisällä
tarkkoja merkintöjä vedenkorkeuksista.

Pielisjoen jo useasti perattujen koskien porrasteisuus 1950-luvulla ja muutos Kaltimon voimalaitoksen valmistuessa. Tarkasteluvälinä on jokiosuus Saapaskoskelta Pieliselle. (Insinööritoimisto
Consulting 1955)
Pielistä juoksutetaan Pielisjoen kautta Nurmeksen vedenkorkeusasteikon mukaan, joka perustuu
mittaustietoihin välillä 1911-1950. Tässä tarkastelussa on tuotu esille, että Pielisjoki ei ollut enää
asteikkoa laadittaessa luonnontilainen, vaan sitä oli muutettu monin eri tavoin ja jo vähintään sadan
vuoden ajan.
Voimalaitosrakentaminen käynnistyi Kaltimon voimalaitoksen valmistumisella 1958. Rakentamisen
yhteydessä Kaltimon yläpuolisia koskia, Kaltimon- ja Häihänkoskea, Paukkajanvirtaa ja Uimasalmea ruopattiin putoushäviöiden pienentämiseksi. Kaltimon voimalaitoksen valmistumisen jälkeen
ruopattiin vielä massiivisesti Uimasalmea, koska salmessa sijainnut silta padotti, paikalla sijainnut
koski jäätyi talven kovilla pakkasilla ja voimalaitokselle aiheutui putoushäviöitä. Muitakin ruoppauksia tehtiin, mm. Häihän- ja Paukkajankoskessa. Kaltimon voimalaitoksen padottama vesi on peittänyt 1800-luvulla ruopatut kosket ja osan kanavoinnin rakenteista alleen, joten näiden vanhojen
Pielisjoen muokkaustoimenpiteiden merkitys nykyiseen Pielisen virtaamaan ja täten myös juoksu23

tukseen on vähentynyt. Kaltimon alapuolisen jokiosuuden tila muuttui 1971, kun Kuurnan voimalaitoksen padotus alkoi.
Nykyisen Pielisen juoksutuksen luonnonmukaisuuteen vaikuttaa myös Koitereen säännöstely, joka
selvästi näkyi Koitajoen tulovirtaamissa jo ennen säännöstelylupaa eli välillä 1955-80. Koitereen
vedenkorkeuksien vuosisäännöstelyn myötä tulovirtaamaerot kasvoivat luonnonmukaiseen vuosirytmiin verrattaessa, ja Pielisellä havaitaan Koitereen säännöstelyn aiheuttama padotusvaikutus talvella ja vedenpintaa alentava vaikutus syksyllä. Virtausmittausten perusteella on havaittu, että Uimasalmessa alimman mittauskerroksen (5,9 m) virtausnopeus laskee noin tunnin kuluttua Pamilon
juoksutusten alkamisesta lähelle nollaa ja virtaus kääntyy Uimasalmessa hetkellisesti päinvastaiseksi eli kohti Pielistä.
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