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1 Johdanto
Pielinen sijaitsee Pohjois-Karjalan pohjoisosissa Joensuun, Juuan, Lieksan ja Nurmeksen kunnissa ja kuuluu
Vuoksen vesistöön. Se on Suomen neljänneksi suurin järvi ja Saimaan ohella Suomen suurin säännöstelemätön järvi. Pielisen vedet virtaavat Pielisjoen ja sen kahden voimalaitoksen, Kaltimon ja Kuurnan kautta Pyhäselkään ja edelleen Oriveteen ja lopulta Vuokseen laskevaan Ala-Saimaaseen. Pielisen nykyinen juoksutus
perustuu Itä-Suomen vesioikeuden 28.6.1979 antamaan lupapäätökseen nro 57/Va/79, joka koskee Kaltimon
voimalaitoksen rakentamista. Sen mukaan Pielisen juoksutus on hoidettava lupapäätöksessä määritetyn
luonnonmukaisen purkautumistaulukon mukaisesti.
Pielisen ranta-asukkaat ja muut käyttäjät ovat kärsineet haittaa järven liiallisen korkeista ja matalista vedenkorkeuksista. Poikkeavissa ja suurta vahinkoa aiheuttavissa vesitilanteissa valtion vesiviranomainen on voinut
hakea aluehallintovirastolta (AVI) poikkeamislupaa, jonka nojalla on voitu poiketa järven normaalista, luonnonmukaista jäljittelevästä juoksutuksesta. Pielisen juoksutukselle on vuodesta 1980 alkaen haettu tällaista
poikkeamislupaa vesilain ns. vaarantorjuntapykälän (VL 18:4) nojalla yhteensä 11 kertaa, viimeisin heinäkuussa 2013.
Tässä raportissa esitetyn padotus- ja juoksutusselvityksen tarkoituksena on tarkastella, kuinka Pielisen vesiolosuhteisiin voitaisiin vaikuttaa niin, että erityisesti virkistyskäytön, vesiliikenteen, uiton ja tulvasuojelun
edellytykset Pielisellä parantuisivat ja toisaalta mitkä olisivat muutoksen vaikutukset. Pielisen juoksuttamisvaihtoehdoista esillä ovat ainoastaan nykyinen, luonnonmukaiseen juoksuttamiseen perustuva käytäntö (ns.
nollavaihtoehto) ja Kaltimon voimalaitosluvan maltilliseen muutokseen perustuva vaihtoehto. Molemmissa
vaihtoehdoissa lähtökohta on, että Pielinen säilyisi säännöstelemättömänä järvenä.
Tarkastelussa sivutaan koko Pielisen (Kaltimon voimalaitoksen) yläpuolista valuma-aluetta mutta selvä pääpaino on Pielisen järvialtaalla. Tarkastelu on rajattu niin, että Pielisen yläpuolisten järvialtaiden säännöstelyjen mahdollisia muuttamisia ja niiden vaikutuksia ei tarkemmin selvitetä. Pielisen yläpuolisista säännöstelyistä ainoastaan Koitereella on mainittavaa merkitystä Pielisen vedenkorkeuksiin. Koitereen säännöstelyn
kehittäminen valmistui vuonna 2006. On todennäköistä, että Koitereen säännöstelyn laajempi tarkastelu
tässä yhteydessä ei tuottaisi merkittävää etua suhteessa siihen käytettävään työpanokseen. Koitereen säännöstelykäytäntöä sen sijaan saattaa olla mahdollista kehittää muussa yhteydessä niin, että alapuolinen vesistö tulisi paremmin huomioitua.
Padotus- ja juoksutusselvityksessä ehdotetun juoksutusmuutoksen ympäristö- ja muita vaikutuksia on arvioitu soveltuvin osin SOVA-lain periaatteiden mukaisesti (laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, 200/2005)
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2 Vesistön yleiskuvaus
2.1 Valuma-alue
Pielisjoen-Pielisen alue on osa Vuoksen vesienhoitoaluetta (kuva 1). Pielisjoen valuma-alue on kooltaan jokisuulla 21 630 neliökilometriä, josta Venäjän puolelle sijoittuu 41 %. Tästä Pielisen reitin valuma-aluetta (valuma-aluetunnus, va 4.4) on 13 880 km2 (Venäjän puoleinen ala 6 010 km2) ja Koitajoen valuma-aluetta (4.9)
6 630 km2 (Venäjän puoleinen ala 2 890 km2). Koitajoen vedet purkautuvat Pielisjokeen hieman Kaltimon
voimalaitoksen yläpuolella. Valuma-alue Pielisjoen yläosalla Kaltimon voimalaitoksen kohdalla on noin
21 000 km2. Pielisen ja Koitajoen valuma-alueiden vedet virtaavat Pielisjokea pitkin Pyhäselkään ja siitä Oriveden-Paasiveden kautta Haukiveteen ja edelleen Vuokseen laskevaan Ala-Saimaaseen. Pielisjoen virtaama
muodostaa noin 40 % koko Vuoksen (Imatrankoski) virtaamasta. Pielisjoen yläpuolisen valuma-alueen järvisyys on noin 13 %.
Pielisen järvialtaan katsotaan yleensä ulottuvan Rukaveden eteläpuolella sijaitsevaan Uimasalmeen saakka,
josta alavirtaan alkaa Rahkeenveden ja Hiirenveden laajentumat käsittävä Pielisjoen yläosa (va 4.342). Pielisen valuma-alueeseen on tarkoituksenmukaista laskea mukaan myös Koitajoen valuma-alue, jonka vedet laskevat Pielisjokeen sen yläjuoksulle.
Pieliseen laskevat mm. Lieksanjoen (va 4.42), Saramojoen (4.47), Valtimojoen (4.46), Viekijoen (4.48) ja Juuanjoen (4.45) vedet. Lisäksi Lieksanjokeen Pielisen yläpuolella laskee Jongunjoki (4.43 ja 4.44). Valtaosa jokimuodostumista on humuspitoisia turvemaiden jokia. Suurin Pieliseen laskeva joki on Venäjältä Roukkulanjärvestä lähtevä noin 300 kilometriä pitkä Lieksanjoki, josta noin 100 km on Suomen puolella ja jonka keskivirtaama alajuoksulla on lähes 100 m3/s. Merkittävä osa Pielisen vesistä tulee rajan takaa Venäjältä Lieksanjoen ja Tuulijoen kautta. Lieksanjoen, Valtimonjoen ja Saramojoen alajuoksuille on rakennettu voimalaitokset.
Koitajoen (va 4.9) valuma-alueesta (6 630 km2) lähes puolet on Venäjän puolella. Alueen merkittävin järvi on
164 km2:n suuruinen Koitere, johon laskee vesiä noin 1 000 km2:n laajuiselta Haapajoen alueelta sekä Suomunjoen, Ukonjoen ja Käenjoen valuma-alueilta. Vedet virtaavat Koitereesta valtaosin Pamilon voimalaitoksen kautta Jäsykseen ja edelleen Pielisjoen Rahkeenveteen. Pamilon kautta virtaavat myös Koitajoen noin
4 200 km2:n suuruiselta alueelta kerääntyvät vedet. Koitajoen alimman osuuden, Ala-Koitajoen alkuperäinen
uoma on suljettu Hiiskosken padolla Pamilon voimalaitoksen tarpeisiin. Vanhaan jokiuomaan johdetaan Hiiskosken padolta keskimäärin 5 m3/s suuruinen virtaama. Jokiuoma on edelleen potentiaalinen äärimmäisen
uhanalaisen järvilohen lisääntymisalue.
Pielisjoki on Pohjois-Karjalan valtavirta, jonka kautta laajan Pielisen sekä Koitajoen alueen vedet virtaavat
Pyhäselkään. Pielisjoen keskivirtaama, reilut 250 m3/s (Kuurnan voimalaitoksella), kattaa 75 % Pohjois-Karjalan alueelta virtaavasta vedestä. Pielisjoen pituus on lähes 70 km. Siinä on kaksi voimalaitosta, Kaltimo ja
Kuurna. Koitajoen lisäksi Pielisjokeen laskevat mm. Iiksenjoki (va 4.36) ja Jukajoki (4.337).
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Kuva 1. Pielinen ja Pielisen luusuan (Kaltimon voimalaitoksen) yläpuolinen valuma-alue. (©SYKE ja Maanmittauslaitos 7/MML/10).
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ROUKKULANJÄRVI

LIEKSANJÄRVI
TUULIJÄRVI

SARAMOJOKI

SULA
VALTIMONJOKI

Louhikoski
LENTIERA
PANKAJÄRVI 30 Mm3

Kuokkastenkoski

Pankakoski

Venäjä

Lieksankoski

Suomi

PIELINEN
976 Mm3

KOITERE
366* Mm3

KOITAJOKI

Pamilo

PIELISJOKI
Kaltimo

NUORAJÄRVI
35 Mm3

VIIKSINSELKÄ

Kuurna
*Sisältää Koitereen, Palojärven ja Heinäselän säännöstelytilavuudet

Kuva 2. Havainnekuva Pielisen, Pielisjoen ja Koitajoen vesistä. Siniset pallot kuvaavat merkittävimpiä järviä,
nuolet merkittävimpiä jokia ja paksut viivat voimalaitoksia. Siniset neliöt ovat säännösteltyjä järviä. Järvien
nimien yhteydessä on ilmoitettu niiden säännöstelytilavuudet (miljoonaa kuutiometriä), säännöstelemättömien järvien osalta keskiyliveden ja keskialiveden välisen tilavuuden erotus.
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2.2 Hydrologia
2.2.1 Vesistön pinta-alat ja tilavuudet
Pielinen on Suomen neljänneksi suurin järvi. Pielisen (04.411.001) vesiala on 894 km2, johon sisältyvät Pielisen kanssa samassa tasossa olevat Kuokkastenjärvi (6 km2) ja Lautiainen-Nurmesjärvi (13 km2). Pielisen kokonaistilavuus on noin 9 000 milj. m3, keskisyvyys 10,4 m ja suurin syvyys 61 m. Pielisen rantaviivan pituus on
noin 1 720 km. Saaria Pielisessä on 1491, niiden kokonaispinta-ala 14,7 km2 ja rantaviivan pituus 950 km.
Koitajoen valuma-alueen suurin järvi on Koitere, jota säännöstellään Pamilon voimalaitoksella.
Pielisen reitin ja Koitajoen valuma-alueilla Suomen puolella on yhteensä 11 pinta-alaltaan yli kymmenen neliökilometrin kokoista järveä. Tämä lisäksi Venäjän puolella sijaitsee useita suuria järviä, esimerkiksi Lieksanjoen Lieksanjärvi (166 km2) ja Tuulijärvi (96 km2).
Pielisen, Pielisen reitin valuma-alueen sekä Koitajoen valuma-alueen tunnuslukuja on esitetty taulukossa 1 ja
Pieliseen laskevien valuma-alueiden tunnuslukuja taulukossa 2.
Taulukko 1. Pielisen ja sen valuma-alueen sekä Koitajoen valuma-alueen fysiografisia tunnuslukuja. Taulukossa on lisäksi lueteltu Koitajoen valuma-alueen yli 10 km2:n Suomen puoleiset järvet alavirrasta ylöspäin.
Fysiografia ja valuma-alue, Pielinen
Pinta-ala

894 km2

Säännöstelytilavuus*

976 Mm3

Keskisyvyys

10 m

Suurin syvyys

61 m

Valuma-alueen pinta-ala, Kaltimon yläp. 20 861 km2
Valuma-alueen järvisyys Kaltimon yläp.

13,3 %

Fysiografia ja valuma-alue, Koitajoen valuma-alue
Va. pa., (alaraja Rahkeenvesi/Pielisjoki)

6 630 km2

Valuma-alueen järvisyys

10,4 %

Pinta-ala, Jäsys-Retujärvi

15 km2

Pinta-ala, Koitere

164 km2

Säännöstelytilavuus, Koitere

322 Mm3

Pinta-ala, Nuorajärvi

39 km2

Pinta-ala, Viiksinselkä

37 km2

Pinta-ala, Sysmä

12 km2

* keskiyliveden ja keskialiveden välisen tilavuuden erotus
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Taulukko 2. Pielisen yläpuolisten valuma-alueiden fysiografisia tunnuslukuja. Taulukossa on lisäksi lueteltu
kunkin osavaluma-alueen kohdalla alavirrasta ylöspäin Suomen puoleiset yli 10 km2:n järvet sekä muutamia
merkittävimpiä suurjärviä Venäjän puolella.
Fysiografia ja valuma-alue, Pielisen osavaluma-alueet
Lieksanjoen a 4.42 + Ruunaanjoen va 4.49
Valuma-alueen pinta-ala (alaraja Pielinen)

8 280 km2

Valuma-alueen järvisyys

11,9 %

Pinta-ala, Pankajärvi

24 km2

Pinta-ala, Ruunaanjärvi

13 km2

Pinta-ala, Tuulijärvi (Venäjä)

96 km2

Pinta-ala, Lentierajärvi (Venäjä)

40 km2

Pinta-ala, Sulajärvi (Venäjä)

22 km2

Pinta-ala, Lieksanjärvi (Venäjä)

166 km2

Pinta-ala, Roukkulanjärvi (Venäjä)

69 km2

Nurmijärven a 4.43 + Jongunjoen va 4.44
Va. pa. (alaraja Hämeenjärvi/Lieksanjoki)

1 070 km2

Valuma-alueen järvisyys

5,0 %

Pinta-ala, Jonkeri

14 km2

Juuanjoen va 4.45
Valuma-alueen pinta-ala (alaraja Pielinen)

259 km2

Valuma-alueen järvisyys

3,0 %

Valtimonjoen va 4.46
Va. pinta-ala (alaraja Kuokkastenjärvi)

1 040 km2

Valuma-alueen järvisyys

4,3 %

Saramojoen va 4.47
Va. pinta-ala (alaraja Lautiainen)

894 km2

Valuma-alueen järvisyys

5,4 %

Pinta-ala, Kuohattijärvi

11 km2

Viekijoen va 4.48
Valuma-alueen pinta-ala

627 km2

Valuma-alueen järvisyys

6,7 %

Pinta-ala, Viekijärvi

25 km2
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2.2.2 Vedenkorkeudet ja virtaamat
Pielisen vedenkorkeuksia on havaittu Ahvenisella jo vuodesta 1904 lähtien, mutta pisin yhtäjaksoinen havaintosarja on Nurmeksen satamasta vuodesta 1911 alkaen. Nykyisin Pielisen vedenkorkeuksia havaitaan Nurmeksessa ja Ahvenisella. Pielisjoen vedenkorkeuksia mitataan yhteensä kahdeksalla havaintoasemalla. Pielisen ja Pielisjoen vedenkorkeudet ilmoitetaan nykyisin edelleen NN-korkeustasossa. Korkeusjärjestelmien
erotukset Pielisellä ja Pielisjoella on esitetty taulukossa 3. Pielisen ja Pielisjoen nykyisin käytössä olevat jatkuvatoimiset havaintoasemat on lueteltu taulukossa 4.
Taulukko 3. NN-, N60- ja N2000-korkeustasojen väliset erotukset [cm] Pielisellä ja Pielisjoella.
NNN60
Nurmes
+24 cm
Pielisjoki, Hiirenvesi +15 cm
Joensuu
+12 cm

NNN2000
+50 cm
+38 cm
+23 cm

Taulukko 4. Pielisen ja Pielisjoen toiminnassa olevat vedenkorkeuden havaintoasemat.
Pielinen

Asematunnus Havaintojakso

Nurmes

0401410

1911–

Ahveninen

0401710

1974–

Hiirenvesi

0402910

1959–

Kaltimo, ylä

0403110

1959–

Kaltimo, ala

0403210

1960–

Jakokoski, ylä

0403710

1972–

Kuurna, ylä

0404310

1972–

Kuurna, ala

0404410

1972–

Jynkän vedenottamo 0404520

2009–

Joensuu, ylä*

1877– (2009–)

Pielisjoki

0404700

*Joensuu, ylä -asteikon jatkuva havainnointi lopetettiin v. 2002 ja käynnistettiin uudelleen v. 2009.

Pielinen
Vaikka Pielisellä ja Pielisjoella on ollut hydrologista havainnointia jo yli sata vuotta, Pielisen vedenkorkeuksia
ja lähtövirtaamia on mm. keskivedenkorkeuksien osalta tarkoituksenmukaista tarkastella vasta vuodesta
1980 alkaen. Vuonna 1979 Pielisen juoksutus ja vedenkorkeudet vakiinnutettiin Kaltimon lopullisella rakentamisluvalla pääsääntöisesti luonnonmukaisen kaltaiseksi. Sitä edellinen muutos Pielisen ja Pielisjoen vesiolosuhteissa tapahtui vuonna 1958, jolloin Kaltimon voimalaitos rakennettiin.
Pielisen vedenpinnan vaihtelu on suureksi järveksi voimakasta. Keskimääräinen vedenpinnan vuosivaihtelu
Pielisellä on vuosina 1980–2015 ollut 114 cm ja vuosina 1912–1979 117 cm. Yksinkertaistaen voidaan sanoa,
että säännöstelemätön Pielinen käyttäytyy vedenpinnan talvialeneman osalta kuten Suomen suuret säännöstellyt järvet. Kesän ja syksyn vedenkorkeusvaihtelut Pielisellä taas ovat huomattavasti suurempia kuin
suurilla säännöstellyillä järvillä keskimäärin. Säännöstelemättömien suurjärvien joukossa Pielisen vedenpinnan vaihtelut sekä avovesikaudella että talvella ovat selvästi suurimmat. Kuvassa 3 on esitetty Pielisen vedenpinnan vaihtelut säännöstelemättömiin Suomen suurjärviin verrattuna.
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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 3. Vedenkorkeuden vaihtelu (vuosien 1980–1999 mediaani) Suomen kymmenessä suurimmassa säännöstelemättömässä järvessä, joista Pielinen on selvästi suurin. Pielisen vedenkorkeudet on esitetty mustalla,
muiden järvien punaisella. Vedenkorkeudet ovat skaalattu samoiksi vuoden alussa.( Verta ym. 2007)
Syynä Pielisen vedenkorkeuksien sekä vuodensisäiseen että eri vuosien väliseen vaihteluun on ainakin Pielisen valuma-alueen suhteellisen vähäinen järvisyys. Vaikka valuma-alue on suuri ja itse järviallas valtava, Pielinen reagoi suhteellisen herkästi sekä rankkoihin sateisiin että pitkähköihin kuiviin jaksoihin. Myös nykyisin
Pielisen juoksuttamisessa käytössä olevalla ns. luonnonmukaisella purkautumiskäyrällä saattaa olla vaikutusta vedenkorkeuden melko nopeisiin vaihteluihin.
Taulukossa 4 on esitetty Pielisen havaitun vedenkorkeuden keski- ja ääriarvoja. Kuvassa 4 on esitetty Pielisen
tulovirtaaman simuloituja vuorokausikeskiarvoja (keski- ja ääriarvot, m3/s) vuosivälillä 1980–2015. Suurimmat keskimääräiset vuorokautiset tulovirtaamat ovat olleet yli 1 000 m3/s ja pienimmät arvot loppukesällä
lähellä nollaa suuresta haihdunnasta johtuen.
Taulukko 4. Pielisen vedenkorkeustietoja (havaitut).
Vedenkorkeustietoja (Pielinen, Nurmes, vv. 1980–2015) NN+m
Keskivedenkorkeus MW

93,61

Suurin vedenkorkeus HW (4.7.1981)

94,59

Suurin vedenkorkeus (vv. 1912–2015) HW (2.7.1924)

95,19

Keskiylivesi MHW

94,21

Alin vedenkorkeus NW (9.4.2003)

92,52

Keskialivesi MNW

93,07

Kasvukauden (16.5.–15.9.) keskivedenkorkeus

93,83
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Simuloitu Pielisen tulovirtaama [m3/s] vv. 1980-2015
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Kuva 4. Suomen ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmällä simuloitujen Pielisen tulovirtaamien (vuorokausikeskiarvo) keski- ja ääriarvot vuosina 1980–2015. Arvot on saatu laskemalla Pielisen vesitaseen muutos
todellisten havaintojen (mm. vedenkorkeus ja lähtövirtaama) perusteella.
Pielisjoki
Kaltimon voimalaitoksen alapuolinen Pielisjoen osuus Kuurnan voimalaitokselle saakka (noin 25 km) on vesiolosuhteiltaan melko vakaa Kuurnan voimalaitoksen ja kahden järvilaajentuman (Alusvesi ja Kangasvesi)
tasatessa vedenkorkeuksia. Kuurnan alapuolisella jokiosuudella (reilut 20 km) joki on melko kapea lukuun
ottamatta Utran ylä- ja alapuolella olevia pienehköjä laajentumia. Kuurnan alapuolisella jokiosuudella vesiolosuhteisiin vaikuttavat suuresti sekä Pielisjoen virtaamat että Pyhäselän vedenkorkeudet. Pielisjoen kosket on porrastettu lähes täysin joen kahdella voimalaitoksella, vuonna 1958 valmistuneella Kaltimolla ja
vuonna 1971 valmistuneella Kuurnalla. Pieniä koskimaisia tai hieman vuolaammin virtaavia osuuksia joessa
on Joensuun kohdalla ja Uitonvirran-Haapavirran kohdalla. Pielisjoessa sijaitsee kolme Liikenneviraston ylläpitämää kanavaa: Kaltimo, Kuurna ja Joensuu.
Pielisjoen virtaaman suuruus Uimasalmesta Kangasveteen saakka määräytyy normaalitilanteessa pieniä sivuuomista tulevia vesimääriä lukuun ottamatta ainoastaan Pielisen vedenkorkeuden perusteella. Tämän vuoksi
joen virtaaman hetkelliset vaihtelut ovat pieniä. Kuurnan voimalaitoksella on tarkoitus aloittaa maltillinen
lyhytaikaissäätö lähivuosina, mikä vaikuttanee vähäisesti Kuurnan alapuolen vedenkorkeuksiin ja virtaamavaihteluihin. Taulukossa 5 ja kuvassa 5 on esitetty Pielisjoen (Kaltimon voimalaitos) havaitun virtaaman keskija ääriarvoja vuosivälillä 1980–2015.
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Taulukko 5. Pielisjoen virtaamatietoja (havaitut) vuosiväliltä 1980–2015.
Pielisjoki, Kaltimo, vv. 1980–2015 m3/s
Keskivirtaama

246

Suurin virtaama (27.6.1981)

584

Keskiylivirtaama

386

Alin virtaama (16.4.1991)*

71

Alin virtaama (15.4.2003)*

88
88

Keskialivirtaama

130

*Ajanjakson 1980–2015 pienin virtaama sattui muutoin normaalissa vesitilanteessa yksittäisenä päivänä 16.4.1991. Kevään 2003
virtaama sattui todellisessa vähävetisessä tilanteessa.

Alin virtaama (15.4.2003)

Pielisjoen (Kaltimo) virtaaman [m3/s) keski- ja ääriarvoja, vv. 19802015
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Kuva 5. Pielisjoen (Kaltimo) virtaaman havaittuja keski- ja ääriarvoja [m3/s] vuosina 1980–2015.
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Taulukossa 6 on esitetty Pielisjoen vedenkorkeusasemien havaintoja vuosivälillä 1980–2015. Taulukon keskiylivedenkorkeutta ja keskialivedenkorkeutta eri paikoissa vertailtaessa huomataan, että Hiirenveden ja Kaltimon (ylä) keskimääräiset vuotuiset vaihtelut ovat Pielisen vastavan vaihtelun suuruisia (noin 110–115 cm).
Kaltimon (ala) vuotuinen vaihtelu on keskimäärin 75 cm, Jakokoskella 66 cm ja Kuurnan yläpuolella vain 36
cm. Kuurnan alapuolella vuotuinen vaihtelu on 140 cm, Joensuun ala-asteikolla (Pielisjoki / Pyhäselkä) 81 cm,
Orivedellä-Pyhäselällä (Arvinsalmi) 75 cm. Joensuun ylä-asteikolla keskimääräinen vuosivaihtelu on ollut vuosivälillä 1980–2002 noin 100 cm.
Pielisjoen vedenkorkeusvaihtelut ovat tasoittuneet viime vuosikymmeninä hieman, sillä tarkastelujaksolla
1990–2015 keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu Kaltimolla (ala) on ollut 65 cm, Jakokoskella 54
cm, Kuurnan voimalaitoksen yläpuolella vain 26 cm ja Kuurnan alapuolella 136 cm. Vastaavaa muutosta ei
ole havaittavissa Pielisellä tai Pyhäselällä.
Taulukko 6. Pielisjoen vedenkorkeustietoja (havaitut) vuosiväliltä 1980–2015.
(Pielisjoki vv. 1980–2015)
[NN+m]

Hiirenvesi

Kaltimo,
ala
(1980–
2012)
84,29

Jakokoski,
ylä

Kuurna,
ylä

Kuurna,
ala

Joensuu,
ala

93,57

Kaltimo,
ylä
(1980–
2014)
93,45

Keskivedenkorkeus MW

84,18

83,83

76,75

75,96

Suurin vedenkorkeus HW

94,60

94,25

85,27

85,00

84,14

78,30

76,83

Keskiylivesi MHW

94,14

94,03

84,69

84,55

83,97

77,47

76,36

Alin vedenkorkeus NW

92,36

91,62

83,42

83,29

83,03

75,52

74,94

Keskialivesi MNW

93,06

92,85

83,94

83,89

83,61

76,07

75,55

Taulukossa 7 on esitetty merkittävimpien Pielisen ja Pielisjoen yläpuolisten jokien virtaamien keskiarvoja.
Valtaosa Pielisjokeen laskevista vesistä tulee Lieksanjoen ja Koitajoen valuma-alueilta.
Taulukko 7. Pielisen (Kaltimon) yläpuolisten valuma-alueiden sekä Koitajoen valuma-alueen virtaamatietoja.
Pielisen yläpuolisten sekä Koitajoen valuma-alueiden keskivirtaamat m3/s
Koitajoki, Pamilo (1959–2015)

73

Lieksanjoki, Lieksankoski (1961–2015)

97

Valtimonjoki, Kuokkastenkoski (1993–2015)

11,5

Saramojoki, Roukkajankoski (1974–2015)

10,6

Jongunjoki, Viitakoski (1973-2015)
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2.2.3 Lämpötila, sadanta ja lumen vesiarvo
Kuviin 6-8 on koottu Kaltimon yläpuolisen valuma-alueen (Pielisen reitin valuma-alue nro 4.4 ja Koitajoen
valuma-alue nro 4.9) hydrometeorologisten suureiden tilastoarvoja valuma-alueiden koon mukaisesti painotettuina keskiarvoina niin, että Pielisen reitin painoarvo on 2/3 ja Koitajoen valuma-alueen paino on 1/3.
Tilastot on generoitu Suomen ympäristökeskuksen vesistömallista ja ne perustuvat mm. Ilmatieteen laitoksen tuottamaan säädataan.
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Pielisen reitin (4.4) ja Koitajoen (4.9) valuma-alueiden lämpötilan
[Cº] simuloidut kuukausikeskiarvot vv. 1980-2015
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Kuva 6. Simuloidut kuukausikeskilämpötilat [Cº] Pielisen reitin (va nro 4.4) ja Koitajoen (4.9) valuma-alueilla
(painotettu keskiarvo) vuosina 1980–2015. Koko vuoden lämpötilan keskiarvo on noin 2,3 Cº.

Pielisen reitin (4.4) ja Koitajoen (4.9) valuma-alueiden
sadannan[mm] simuloidut kuukausikeskiarvot vv. 1980-2015
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Kuva 7. Simuloidut kuukausisadannat [mm] Pielisen reitin (va nro 4.4) ja Koitajoen (4.9) valuma-alueilla (painotettu keskiarvo) vuosina 1980–2015. Koko vuoden sademäärä on noin 610 mm.
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Simuloitu lumen vesiarvo [mm] Pielisen reitin (4.4) ja Koitajoen
(4.9) valuma-alueilla vv. 1980-2015
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Kuva 8. Simuloidun lumen vesiarvon [mm] keski- ja ääriarvot Pielisen reitin (va nro 4.4) ja Koitajoen (4.9)
valuma-alueilla (painotettu keskiarvo) vuosina 1980–2015.
2.2.4 Arvio ilmastonmuutoksen vaikutuksesta
Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta lämpötila Suomessa nousee erityisesti talvella. Vuotuinen sadanta kasvaa,
ja sadannan muutos on erityisen merkittävää talvella. Toisaalta lämpötilan nousun seurauksena myös haihdunta kasvaa. Ilmastonmuutoksen ennustettujen vaikutusten voimakkuus riippuu erityisesti siitä, mitä ilmastoskenaariota ja ilmastomallia ennustamisessa käytetään. Vuosilämpötilan muutos Suomessa referenssijaksolta 1971–2010 jaksolle 2040–69 vaihtelee välillä 2,0…4,1 ºC ilmastoskenaariosta ja -mallista riippuen. Vastaava vuosisadannan lisäyksen vaihteluväli on +4,7 % …+20 %. (Veijalainen ym. 2012)
Taulukossa 8 on esitetty ilmastonmuutostilanteen valunnan muutos koko vuonna ja eri vuodenaikoina JärviSuomessa. Talviaikaisen valunnan ennustetaan noin tuplaantuvan 1900-luvun lopun tasolta, ja toisaalta kevään ja kesän valunnan ennustetaan pienenevän. Vuositasolla valunnan muutoksen ennustetaan olevan keskimäärin melko pientä.
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Taulukko 8. Valunnan muutos Järvi-Suomessa vuositasolla ja eri vuodenaikoina keskiarvopäästöskenaariolla
A1B jaksoilla 2010–39 ja 2040–69 verrattuna jaksoon 1971–2000. Suluissa viiden eri skenaarion vaihteluväli.
(Veijalainen ym. 2012)
Valunnan muutos (%) Järvi-Suomessa
referenssijaksolta 1971–2000
Vuosi
2010–39
2 (-1–+16)
2040–69
7 (-5–+8)
Kevät (maalis-toukokuu)
2010–39
-14 (-19–(-2))
2040–69
-23 (-28–(-2))
Kesä (kesä-elokuu)
2010–39
-19 (-28–+7)
2040–69
-25 (-35–+10)
Syksy (syys-marraskuu)
2010–39
11 (2–42)
2040–69
25 (5–51)
Talvi (joulu-helmikuu)
2010–39
81 (22–103)
2040–69
146 (70–165)
Ilmastonmuutos pienentää lumen vesiarvoa merkittävästi. Kuvassa 9 on esitetty lumen keskimääräinen päivittäinen vesiarvo Keski-Suomessa vuosijaksolla 1971–2000 ja ennustejaksolla 2040–69. Kuvan lumen vesiarvo on hieman pienempi kuin Pielisen reitin valuma-alueella, mutta se kuvastaa hyvin muutoksen suuruutta.
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Kuva 9. Päivittäinen keskimääräinen lumen vesiarvo jaksolla 1971–2000 ja jaksolle 2040–69 eri skenaariolla
Keski-Suomessa. Skenaariossa 1 (Ka A1B) lumen vesiarvon muutos on lähellä vaihteluvälin alarajaa. Veijalainen ym. 2012)
Suomen ympäristökeskuksessa (Veijalainen ym. 2012) on mallinnettu tarkemmin ilmastonmuutoksen vaikutuksia mm. Pielisen tulovirtaamiin ja vedenkorkeuksiin. Lähtövirtaamien mallinnuksessa on käytetty Pielisen
varautuvaa (kuvassa 10 nimellä sopeutuva) juoksutusmallia, joka kehitettiin vuonna 2006. Varautuva juoksutusmalli vastaa vedenkorkeusvaikutusten suuruudeltaan melko hyvin juoksutusvaihtoehtoa, joka on kuvattu
tämän raportin luvussa 6.1.
Referenssijaksoon 1971–2000 verrattuna ilmastonmuutos nostaa vuosijaksolla 2040–69 talven ja alkukevään
vedenkorkeuksia Pielisellä ja alentaa kesän vedenkorkeuksia. Luonnonmukaisella juoksutuksella Pielisen kesän alimmat vedenkorkeudet alenevat tulevaisuudessa selvästi referenssijaksoon nähden. Suurimmat vedenkorkeudet ovat jatkossa talven ja alkukevään aikana, kun taas kevättulvien suuruus pienenee selvästi (kuva
10). Jaksolla 2040–69 talven ja kevään korkeimmat vedenkorkeudet ovat useimmilla ilmastoskenaariolla suurempia kuin nykyään kevättulvan aiheuttamat alkukesän suurimmat vedenkorkeudet. Luonnonmukaisella
juoksuttamisella ilmastonmuutos lisännee vedenkorkeuksien vaihtelua ja sekä kesän kuivuudesta että tulvista aiheutuvia ongelmia Pielisellä vuosijaksoon 2040–69 mennessä. (Veijalainen ym. 2012) Toisaalta varautuvalla juoksuttamisellakaan ei voida täysin kompensoida ilmastonmuutoksen haitallisia vedenkorkeusvaikutuksia mm. Pielisen virkistyskäyttöön.
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95.5

1971-2000 vaihteluväli
1971-2000 Keskiarvo
2040-69 Keskiarvo, nykyinen
2040-69 Keskiarvo, sopeutuva
2040-69 Max ja Min, nykyinen
2040-69 Max ja Min, sopeutuva

Vedenkorkeus (m, NN)

95

94.5

94

93.5

93

92.5

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 10. Pielisen 30 vuoden simulointijakson keski-, maksimi- ja minimivedenkorkeudet varautuvalla juoksutusvaihtoehdolla jaksolla 2040–69 skenaariolla 1 (keltainen) verrattuna luonnonmukaiseen purkautumiseen
jaksolla 1971–2000 (sininen) ja jaksolla 2040–69 (vihreä). (Veijalainen ym. 2012)

2.3 Veden laatu ja ekologinen tila
Pielisen valuma-alueella suot ovat yleisiä, mikä näkyy vesistöissä luontaisesti veden ruskeana värinä ja lievänä
rehevyytenä (Mononen ym. 2016). Valuma-alueesta 23 % on turvemaita. Suurin osa alueen järvistä on erityyppisiä humusjärviä ja joet turvemaiden jokia. Pielinen on tyypiltään suuri humusjärvi. Alueen rehevimmät
vesistöt ovat runsashumuksisia. Savikkoalueilla vesistöt ovat luontaisesti rehevämpiä kuin turvemailla ja kankailla. Koitajoen valuma-alueesta peräti 39 % on turvemaita. Koitere on tyypiltään suuri humusjärvi, Nuorajärvi matala runsashumuksinen ja Viiksinselkä runsashumuksinen järvi. Pielisjoki on tyypiltään erittäin suuri
kangasmaiden joki. Lieksanjoki (alajuoksu) on suuri turvemaiden joki, Karhujoki-Valtimojoki-Hovilanjoki, Juuanjoki, Jongunjoki ja Saramojoki keskikokoisia turvemaiden jokia. (ympäristöhallinto, Vesimuodostumat-tietojärjestelmä)
Pielisen valuma-alueen vesistöt ovat pääosin vähintään hyvässä ekologisessa tilassa. Pielisen tilaa seurataan
säännöllisesti. Veden laatu on hyvä, jopa erinomainen, ja vuosien 2006–2012 kattavan vedenlaatuaineiston
(mm. ravinne- ja happipitoisuudet) keskiarvot edustavat erinomaista laatuluokkaa. Päällysveden kokonaisfosforipitoisuudet ovat keskimäärin 6-10 µg/l, kokonaistyppipitoisuudet 300–460 µg/l ja levätuotantoa kuvaava a-klorofyllipitoisuus 3,5-7 µg/l. Lahtialueilla on havaittavissa rehevöitymistä ja jonkin verran vedenlaatumuutoksia. Pielisen ekologinen kokonaistila on biologisten (kasviplankton, pohjaeläimet ja kalasto) ja muiden luokittelutekijöiden perusteella arvioitu hyväksi. Kemiallinen tila on hyvä, perusteena mm. kaloista (ahven) mitatut elohopeapitoisuudet, jotka alittavat elohopealle asetetun ympäristönlaatunormin.
Myös Lautiainen, Kuokkastenjärvi, Pankajärvi sekä Juuanjoki ja Saramojoki on luokiteltu hyvään ekologiseen
tilaan. Erinomaisessa tilassa ovat mm. Ruunaanjärvi, Herajärvi, Mujejärvi ja Jongunjoen yläjuoksu. Ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi on luokiteltu mm. Valtimon Haapajärvi, Vuokonjärvi sekä Lieksanjoen alajuoksu
ja Karhujoki-Valtimojoki-Hovilanjoki.
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Koitajoen valuma-alueella vähintään hyvässä tilassa ovat mm. Koitere, Jäsys, Nuorajärvi ja Viiksinselkä. Tyydyttävään ekologiseen tilaan on luokiteltu mm. Ilomantsinjärvi sekä Koitajoen alajuoksu ja Ala-Koitajoki.
Hydrologis-morfologisen muuttuneisuuden perusteella keinotekoisiksi vesimuodostumiksi on nimetty Pamilon voimalaitoksen yläpuolella sijaitsevat Palojärvi ja Heinäselkä. Niiden arvioidaan olevan hyvässä saavutettavissa olevassa ekologisessa tilassa. Voimakkaasti muutetuiksi on nimetty Pielisjoki, Lieksanjoen alajuoksu,
Karhujoki-Valtimojoki-Hovilanjoki ja Ala-Koitajoki (Koitajoen vanha uoma). Niiden arvioidaan olevan luokittelutekijöiden perusteella tyydyttävässä saavutettavissa olevassa ekologisessa tilassa. (ympäristöhallinto, Vesimuodostumat-tietojärjestelmä)
Lisäksi Pielisjoen-Pielisen alueen luontaisesti runsashumuksisissa vesistöissä kemiallinen tila on mittausten ja
asiantuntija-arvioiden perusteella yleisesti hyvää huonompi ahvenen elohopeapitoisuudelle asetetun ympäristönlaatunormin ylittymisen vuoksi.

2.4 Vesistön käyttö
2.4.1 Vesistökuormitus
Pielisen reitillä valtaosa ihmisen toiminnan aiheuttamasta ravinnekuormituksesta on peräisin hajapäästöistä,
kuten maa- ja metsätaloudesta ja haja-asutuksesta. Vuosien 2000–2007 keskimääräseksi kokonaisfosforikuormitukseksi on arvioitu 95 tonnia/v, josta maatalouden osuus 19 %, metsätalouden 11 %, haja-asutuksen
4 %, luonnonhuuhtouman 47 %, laskeuman 17 % ja pistemäisen kuormituksen 2 % (Mononen ym. 2011).
Pistekuormitusta aiheutuu yhdyskunnista (Nurmes, Lieksa, Juuka), teollisuudesta sekä kalankasvatuksesta.
Valuma-alueen latvoilla vesiin on vaikuttanut ensisijaisesti metsätalous, Pielisen pohjoisosan lahtialueilla,
Valtimojoen ja Saramojoen vesistön alajuoksulla sekä Vuokonjärven ja Viekijärven alueilla myös maatalous.
Koitajoen alueella vesistöjen tilaan on vaikuttanut voimakkaimmin metsätalous sekä Koitajoen alajuoksulla
lisäksi turvetuotanto.
Suurin vesistökuormittaja on Pielisen Rukaveden rannalla Uimaharjussa sijaitseva Stora Enso Oyj:n Enocellin
selluloosatehdas, jonka kuormitus on ollut vuosina 2006–2012 noin 8000 tonnia happea kuluttavaa orgaanista ainesta (COD), 2200 kg fosforia ja 43 000 kg typpeä vuodessa (Mononen ym. 2016). Jätevedenpuhdistamoista suurin on Joensuun Veden Kuhasalon puhdistamo, jossa käsitellään noin 60 % koko maakunnan
viemäröidyistä jätevesistä. Puhdistamolta jätevedet johdetaan Pielisjokisuulle Pyhäselkään. Ravinnekuormitus oli vuosina 2006–2012 keskimäärin 1 200 kg fosforia ja 255 000 kg typpeä vuodessa. Nurmeksen ja Valtimon viemäröidyt jätevedet käsitellään Mikonsalmen puhdistamolla, josta puhdistetut jätevedet johdetaan
Pielisen pohjoisosaan. Lieksan jätevedenpuhdistamon vedet johdetaan Lieksanjoen alajuoksulle, josta vedet
virtaavat Pieliseen Mönninselälle.
Muita pistemäisiä päästölähteitä Pielisen alueella ovat BinderHolz Nordic Oy:n Lieksan Kevätniemen Saha
(entinen Vapo Timber Oy), Juuan kunnan jätevedenpuhdistamo, Savon Taimenen Pankakosken kalankasvatuslaitos, PankaBoard Oy, Lieksan Kolin jätevedenpuhdistamo ja Nunnanlahden alueen vuolukivilouhokset.
Pielisjoen alueella pistekuormitusta aiheuttavat Joensuun Kaltimon jätevedenpuhdistamo, Vapo Oy:n Linnunsuon turvetuotantoalue, Kontiolahden ja Kantelesärkän kalanviljelylaitokset sekä Puhas Oy:n Joensuun
jätteenkäsittelylaitos, Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun voimalaitos ja UPM Oyj:n vaneritehdas joen
alajuoksulla.
Uusia ympäristövaikutusten arviointimenettelyn piirissä (2014–2015) olleita hankkeita ovat Lieksan Kevätniemen biojalostamo ja bioterminaalihanke ja Nurmeksen bioteollisuusalue Pielisen rannalla.
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2.4.2 Vedenotto
Pielisen ja Pielisjoen vesistöjen vettä käytetään pääosin teollisuudessa ja voimalaitoksilla prosessi- ja jäähdytysvetenä (taulukko 9). Pielisen suurin vedenkäyttäjä on Stora Enso Oyj:n Enocellin selluloosatehdas voimalaitoksineen, joka johtaa prosessi- ja jäähdytysvedet Pielisen Rukaveteen. Niiden vedenotto vuonna 2013 oli
yhteensä noin 210 milj. m3. Lieksanjoesta vettä otettiin noin 54 milj. m3 Pankakosken kalankasvatuslaitoksen
tarpeisiin.
Lisäksi vettä käytetään kasteluun, mm. perunan ja vihannesten viljelyssä, puutarhatuotannossa ja kasvihuoneissa. Vedenoton määrää Pielisen alueen vesistöissä ei ole tarkemmin arvioitu. Kastelun piirissä arvioidaan
olevan koko Pohjois-Karjalassa noin 800 ha ja vuosittaisen kasteluveden tarve 0,6 milj.m3.
Taulukko 9. Teollisuuden ja kalankasvatuksen pintavedenotto Pielisjoen ja Pielisen alueen vesistöissä vuonna
2013. (Mononen ym. 2016)
Kunta

Vesialue

Vedenoton syy

Milj. m3/v

Joensuu
Joensuu
Joensuu
Kontiolahti
Joensuu (Eno)
Joensuu (Eno)
Juuka
Juuka
Lieksa
Lieksa
Lieksa

Pielisjoki
Pielisjoki
Pielisjoki
Pitkälampi
Pielinen, Rukavesi
Pielinen, Rukavesi
Härkinpuro
Huutojoki
Lieksanjoki
Pielinen
Lieksanjoki

jäähdytysvesi (UPM Oyj, Joensuun vaneritehdas)
jäähdytysvesi (Valio Oy, Joensuun tehdas)
jäähdytysvesi (Fortum Power and Heat Oy, Joensuu)
vesiviljely (ProAgria, Kontiolahden kalanviljelylaitos)
prosessivesi (Stora Enso Oyj, Enocell)
jäähdytysvesi (Fortum Power and Heat Oy, Uimaharju)
prosessivesi (Tulikivi Oyj)
prosessivesi (Tulikivi Oyj ja NunnaUuni Oy)
prosessi- ja jäähdytysvesi (Pankaboard Oy)
jäähdytysvesi (Vapo Timber Oy, Kevätniemen voimalaitos)
vesiviljely (Savon Taimen Oy, Pankakoski)

0,68
2,47
25,61
3,54
126,50
85,83
0,004
0,019
2,83
0,11
53,80

2.4.3 Säännöstely ja vesivoima
Säännösteltyjä järviä Pielisjoen-Pielisen alueella ovat Pankajärvi Lieksanjoen valuma-alueella, Karhujärvi,
Joki-Vastimo, Haapajärvi ja Pieni-Valtimojärvi Valtimonjoen valuma-alueella sekä Koitere, Heinäselkä ja Palojärvi Koitajoen valuma-alueella. Venäjän puolella Lieksanjoen yläosalla sijaitsevat suuret järvet ovat säännöstelemättömiä.
Pielisen reitin suurin säännöstelty järvi on Lieksanjoen valuma-alueella sijaitseva Pankajärvi (23,8 km²), jota
säännöstellään Pankakosken voimalaitospadolla. Valtimonjoen valuma-alueen Haapajärveä (6,0 km²), Pientä
Valtimojärveä (0,74 km²), Karhujärveä (4,9 km²) ja Joki-Vastimoa (0,38 km²) säännöstellään Kuokkastenkosken voimalaitospadolla. Myös Juuan kunnassa sijaitsevaa Vuokonjärveä (2,7 km²) säännöstellään.
Pielisen reitillä sijaitsee yhteensä neljä vesivoimalaitosta. Lieksanjoen alaosalla sijaitsevat Pankakosken ja
Lieksankosken laitokset, Saramojoella Louhikosken laitos ja Valtimonjoella Kuokkastenkosken laitos. Louhikosken voimalaitospato on patoturvallisuuslain mukainen 3-luokan pato, muut voimalaitospadot ovat 2-luokan patoja.
Koitajoen alueen säännöstellyt järvet ovat Koitere (164 km²) ja sen alapuoliset, lähes samassa tasossa olevat
Heinäselkä (5,7 km²) ja Palojärvi (8,2 km²). Järviä säännöstellään Pamilon voimalaitospadolla. Pamilon voimalaitospadot ovat patoturvallisuuslain mukaisia 1-luokan patoja. Alkuperäinen Koitajoen vesistön virtaama
(keskivirtaama noin 70 m3/s) on ohjattu Pamilon voimalaitoksen kautta Jäsysjärveen. Koitajoen vanhaan
lasku-uomaan, Ala-Koitajokeen, juoksutetaan vettä Hiiskosken säännöstelypadolla. Juoksutuksen minimimäärä on vuodelta 1978 peräisin olevan lupapäätöksen mukaan 2 m3/s. Itä-Suomen ympäristölupavirasto on
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kalatalousviranomaisen hakemuksesta velvoittanut päätöksellään 10.11.2008 voimayhtiön 4–6 m3/s:n minimijuoksutukseen seitsemän vuoden määräajaksi. Päätös sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisulla alkuvuodesta 2013. Tutkimukset ja selvitykset eri juoksutusvaihtoehtojen merkityksestä Ala-Koitajoen kalakannalle, järvilohen poikastuotannolle ja kannan ylläpidolle sekä taloudellisista vaikutuksista energian tuotannolle on käynnistetty yhteistyössä voimayhtiön, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja muiden osapuolten kanssa.
Pielisjoessa on kaksi voimalaitosta. Noin 20 kilometriä jokisuulta sijaitsee Kuurnan voimalaitos, jonka putouskorkeus on noin seitsemän metriä. 24 kilometriä Kuurnan voimalaitokselta ylävirtaan sijaitsee Kaltimon voimalaitos, jonka putouskorkeus on noin yhdeksän metriä. Kaltimon voimalaitospadolla vaikutetaan Pielisen
sekä Koitajoen reitin Jäsysjärven vedenpintaan. Kaltimon ylävedenpinta on lähes samassa tasossa Pielisen
kanssa. Juoksutus noudattaa Pielisen luonnonmukaista purkautumiskäyrää. Myöskään lyhytaikaissäätöä ei
harjoiteta. Pielisjoen voimalaitosten yhteydessä ei ole kalan kulun mahdollistavia rakenteita. Kaltimon voimalaitospato on patoturvallisuuslain mukainen 1-luokan pato ja Kuurnan voimalaitospato ns. 2-luokan pato.
Pielisjoen ja sen yläpuolisten alueiden järvisäännöstelyt ja vesivoimalaitokset keskeisimpine tietoineen on
esitetty taulukoissa 10 ja 11.
Taulukko 10. Säännöstellyt järvet Pielisjoen yläpuolisilla alueilla.
Järvi
Vuokonjärvi
Pankajärvi
Karhujärvi, Joki-Vastimo
Haapajärvi, Pieni Valtimojärvi
Koitere, Heinäselkä ja Palojärvi

Valumaalue

Säännöstelyrajat

04.415
04.423
04.461
04.461
04.941
04.912

94,50– (NN)
114,50–115,70 (NN)
103,37–103,87 (N60)
103,52– (N60)
142,00–144,05 (NN)
(Varaslampi)

1971
1987
1966
1966

Sallittu
talvialenema
m
0,60**
0,45
-

1980

2,05

Alkuvuosi

**ei talviaikaista ylärajaa, alenema tavoiteputken ylärajan ja säännöstelyn alarajan välinen erotus

Taulukko 11. Vesivoimalaitokset Pielisjoella ja sen yläpuolisilla alueilla
Valumaalue

Rak.
vuosi

Putouskorkeus
Hm

Teho
MW

Energia
GWh/v

Rakennusvirtaama
QR m3/s

Kuurna

04.332

1971

7

18

115

316

Kaltimo
Lieksankoski
Pankakoski
Kuokkastenkoski
Louhikoski
Pamilo

04.342
04.422
04.423

1958
1960
1964

9
12
10,5

30
17
15

155
76
66

380
150
150

Kuurnan Voima Oy /
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (89 %)
Joensuun kaupunki (11 %)
UPM Energia Oy
Kemijoki Oy
Kemijoki Oy

04.461

1990

10

2

5,5
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Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

04.473
04.912

1987
1955

10
49

0,5
86

2,2
260

5
190

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
Vattenfall Oy

Voimalaitos
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Omistaja

2.4.4 Vesiliikenne ja uitto
Saimaan syväväylä (4,2 m) ulottuu Pohjois-Karjalassa Joensuun satamaan Pyhäselällä. Pielisjoessa väylä jatkuu 2,4 metrin sisävesiväylänä Joensuusta Pieliselle ja edelleen mm. Kolille, Lieksaan ja Nurmekseen (kuva
11). Vesiliikenne koostuu pääosin matkustaja-aluksista sekä purje-, kalastus- ja muista huviveneistä. Tavaraliikenne koostuu puutavaran uitosta Pielisjoella. Pielisellä ja Pielisjoella järjestetään kesäaikaan säännöllisesti
päiväristeilyjä, lisäksi Lieksan ja Kolin satamien välillä kulkee autolautta. Liikenneviraston tilastojen mukaan
Joensuun kanavan kautta kulki vuonna 2014 kaikkiaan lähes 800 alusta/venettä, yhteensä noin 10 000 matkustajaa. Kuurnan kautta kulkevia veneitä oli 640 ja Kaltimon 440. Pielisen alueella matkustajamäärä oli
vuonna 2014 noin 8500.
Uitto on ollut viime vuosiin saakka merkittävä puunkuljetusmuoto Pielisellä ja Pielisjoessa sekä Koitajoen
vesistössä. Pieliseen laskevissa vesistöissä uitto on lakannut jo vuosikymmeniä sitten ja uittosäännöt kumottu. Puutavara kuljetetaan maanteitse pudotuspaikoille. Käytössä olevia Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen
Perkaus Oy:n pudotuspaikkoja on Pielisessä Kuokkastenjärvellä, Juuan Retulahdessa, Nurmeksen Kannaslahdessa ja Lieksan Märäjälahdessa sekä Pielisjoessa Utrassa. (Pielisen uittosääntö, ISVeO 19.4.1984, KHO
12.6.1985, VyO 27.11.1987). Uittomäärät ovat Pielisellä merkittävästi vähentyneet: vuonna 1984 uitettiin
noin 830 000 m3 ja vuosina 2006–2013 enää noin 51 000 m3/v. Koitajoen vesistöstä Pamilon voimalaitoksen
kautta Pielisjokeen uitettiin 1980-luvulla puutavaraa keskimäärin 90 000 m3/v. Koitajoen vesistön uittosääntö on kumottu 1990-luvulla.
Vuonna 2014 puutavaraa uitettiin Pielisjoessa Kaltimon ja Kuurnan kanavien kautta 74 000 tn ja Joensuun
kanavan kautta noin 147 000 tn. Pielisellä ei uiteta puutavaraa lainkaan vuonna 2016, vaan se kuljetetaan
tarpeen mukaan Utran pudotuspaikalle.
Pielisjoki on kanavoitu jo 1870-luvulla, jolloin jokeen rakennettiin 10 sulkukanavaa. Nykyisin Pielisjoessa on
kolme Liikenneviraston ylläpitämää kanavaa sulutuksineen, Kaltimon, Kuurnan ja Joensuun kanavat (kuva
11). Lisäksi Jakokosken kanavamuseo käsittää Jakokosken vanhan kanavan, joka jäi Pielisjoen viimeisimmän
kanavoinnin tuloksena pois käytöstä. Sulutettujen veneiden määrä oli vuosina 2010–2015 Joensuun palvelusulkukanavalla keskimäärin 1900 kpl vuodessa. Sulutusten määrä oli vuonna 2014 Joensuussa noin 1400,
Kuurnassa 550 ja Kaltimossa 390.
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Kuva 11. Liikenneviraston ylläpitämät sisävesiväylät ja sulutetut kanavat Pohjois-Karjalassa. (Liikennevirasto
2017). Syväväylä punaisella, muut yli 2,4 m väylät sinisellä, sulutetut kanavat mustalla.
2.4.5 Maa- ja metsätalous
Pielisen ranta-alueilla tehdyt tulvapengerrykset ovat pienehköjä. Pielisellä ja sen kanssa lähes samassa tasossa olevalla Viekijärvellä on toteutettu Ikolan tilan pengerrys (5 ha), Pellikan pengerrysalue (6 ha), Virsusuon pengerrys (27 ha), Turusenniintyn pengerrys (12 ha) ja Kiikkulahden (116 ha) pengerrykset Lieksan kaupungissa sekä Puroniityn pengerrys (13 ha) ja Kaajanlammin pengerrys (30 ha) Juuassa. Yhteensä Pielisellä
on pengertämällä suojattua viljelysmaata hieman yli 200 hehtaaria (Kärkkäinen 2007). Pengerrysalueet on
toteutettu 1980-luvun loppuun mennessä. Pielisen alueen maatalouden tulvapenkereiden alin mitoituskorkeus on alun perin ollut noin NN+95,30 m, mutta vuosien saatossa on tapahtunut paikoin selvää painumista.
Mikkosen (1997) mukaan Pielisen ranta-alueella oli selvitysajankohtana tason NN+94,00 m alapuolella niittyä
ja laidunta noin 500 hehtaaria ja yhteensä noin viisi hehtaaria vilja-, heinä- tai rehupeltoa. Tason NN+94,50
m alapuolella oli noin 900 hehtaaria niittyä ja laidunta sekä yhteensä noin 100 hehtaaria peltoa. Tason
NN+95,00 m alapuolella vilja-, heinä- ja rehupellon osuus oli reilut 300 hehtaaria ja niittyä oli noin 1000 hehtaaria. Luvut sisältävät penkerein suojatut alueet (reilut 200 hehtaaria).
Mikkonen (1997) myös selvitti Pielisen alavilla ranta-alueilla sijaitsevien metsäalueiden pinta-aloja. Selvityksen mukaan Pielisen ja sen lähialtaiden rantamailla oli metsämaata tason NN+94,00 m alapuolella noin 200
hehtaaria, tason NN+94,25 alapuolella yhteensä noin 500 hehtaaria, tason NN+94,50 m alapuolella yhteensä
reilut 1000 hehtaaria ja tason NN+95,00 alapuolella yhteensä noin 2600 hehtaaria.
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2.4.6 Virkistyskäyttö
Pielisellä ja Pielisjoella virkistyskäyttö on merkittävä vesienkäyttömuoto. Muun muassa virkistyskalastus, veneily ja melonta ovat suosittuja. Pielisen alueella on useita rantautumis- ja nuotiopaikkoja sekä venesatamapaikkoja palveluineen. Veneiden laskuluiskia ja pysäköintialueita on eri puolilla järveä. Myös kalastusmatkailu on Pielisellä vahvasti kehittymässä, tärkeimpänä vetovoimatekijänä järvilohen, järvitaimenen, kuhan ja
hauen uistelu.
Pielisen länsirannalla sijaitseva Kolin kansallispuisto saarineen tarjoaa hyvät mahdollisuudet luontomatkailuun ja retkeilyyn. Kävijöitä oli vuonna 2015 yli 160 000. Vuosittain heinäkuussa järjestettävä Kareliasoutu
kulkee kirkkovenein Pieliseltä ja pienvenein Viiksinselältä Koitajokea ja edelleen Pielisjokea pitkin Joensuuhun.
Pielinen erämaisine maisemineen on suosittu mökkijärvi. Rakennettuja ja keskeneräisiä rantakiinteistöjä Pielisellä vuonna 2007 oli noin 3500, ja tämän lisäksi yli 1500 rakentamatonta rantapaikkaa (Torsner 2009). On
todennäköistä, että rantakiinteistöjä on nykyisin selvästi tätä enemmän. Alueella on myös runsaasti vuokrattavia loma-asuntoja ja muuta majoituskapasiteettia. Kolin matkailuyhdistyksen mukaan Kolin ydinalueella on
mökkejä yhteensä noin 350 ja niissä on noin 2 300 vuodepaikkaa (Mikkonen & Lahovuo 2014). Pielisellä on
neljä EU-uimarantaa ja Pielisjoella kaksi.
Pielisen ja Pielisjoen virkistyskäyttöä on selvitetty Pielisen säännöstelyselvityksiin liittyvässä opinnäytetyössä
(Wuori, 2014). Pielisjoella on rantakiinteistöjä (korkeintaan 100 metriä rannasta sijaitsevat valmiit asuin- ja
vapaa-ajan rakennukset, lähde Rakennus- ja huoneistorekisteri) runsaat 400, joista Kaltimon voimalaitoksen
yläpuolella noin 100, voimalaitosten välisellä alueella noin 200 ja Kuurnan voimalaitoksen alapuolella noin
120. Haastattelujen mukaan jokeen liittyvistä virkistyskäyttötavoista yleisimpiä ovat maiseman ihailu, uiminen ja saunominen. Myös rannalla oleskelu tai ulkoilu, veneily ja kalastus ovat verrattain yleisiä. Suurinta joen
virkistyskäyttö on kesällä ja keväällä, painottuen viikonloppuihin, lomapäiviin ja iltoihin. Ranta-asutuksen lisäksi jokivarren virkistysmahdollisuuksia hyödyntävät Joensuun kaupunkikeskustan ja lähikaupunginosien
asukkaat etenkin Pielisjoen alajuoksulla.
2.4.7 Kalasto ja kalastus
Pielinen ja Pielisjoki ovat kalastuksen kannalta tärkeitä vesistöjä, Pielinen suurena puhtaana erämaisena järvenä ja Pielisjoki Joensuun kaupungin halki virtaavana jokivesistönä. Kalasto ja kalastus ovat monipuolisia.
Kotitarve- ja virkistyskalastuksen lisäksi Pielisellä on useita päätoimisia kaupallisia kalastajia ja runsaasti
myyntiin kalastavia. Vuonna 1987 kotitarve- ja virkistyskalastajia arvioitiin olevan 6300 ja ammattikalastajia
17, mutta nykyään kalastajamäärät ovat alhaisemmat. Alueella on useita kalaa jalostavia ja hyödyntäviä laitoksia ja yrityksiä.
Pielisen kalastoon kuuluvat mm. muikku, hauki, ahven, kuha, made, siika, lahna, harjus, järvilohi, järvitaimen,
kiiski, kuore, mutu, salakka, säyne, seipi ja pasuri. Pielinen on järvilohen ja -taimenen syönnös- ja vaellusalue.
Alueella elää luontainen geneettisesti eriytynyt järvikutuinen harjuskanta. Järvilohen lisääntyminen estyi
Lieksanjoen voimalaitosten rakentamisen myötä 1960-luvulla. Pieliseen ja Lieksanjokeen istutetaan järvilohta
ja -taimenta säännöllisesti poikasistutuksina. Pieliseen on 2000-luvulla istutettu myös mm. nieriää, harjusta,
siikaa ja kuhaa.
Muikku on merkittävä pyyntilaji Pielisellä. Sen saaliit vaihtelevat kannan mukaan, hyvinä muikkuvuosina
2000-luvulla saalis on ollut 260 tn/v, 1980-luvulla arvioiden mukaan jopa 500 tn/v (Tuomainen 2011). Viime
vuosina pyydettävät kannat ovat taantuneet: muikkukanta on runsas mutta ylitiheä ja kalat pienikokoisia.
Kuhakannat sen sijaan ovat vahvistuneet. Kalastus on pääasiassa verkoilla tapahtuvaa kuhan ja hauen kalastusta, katiskoilla tai pienrysillä tapahtuvaa ahvenen, särjen tai mateen kalastusta tai syksyistä muikun mäti-
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pyyntiä verkoilla (Tuomainen 2011). Troolaus on muikkukantojen taantumisen myötä vähentynyt voimakkaasti viime vuosina. Vapakalastuksella on merkitystä alueen matkailuelinkeinolle, ja se tuo lupatuloja kalaveden omistajille. Pielisellä tavoitelluimpia lajeja ovat järvitaimen, järvilohi ja kuha (Tuomainen 2011).
Pielisjoen kalastuksesta ja kalansaaliista on käytettävissä tietoja alueella toteutettavan kalataloustarkkailun
ansiosta. Kalasto on pitkälti samanlainen kuin Pielisellä. Velvoitetarkkailuun sisältyvät koekalastukset ja kalastuskirjanpito on aloitettu vuonna 1994. Kalastustiedusteluja on tehty vuodesta 1989.
Pielisjoen ja Pyhäselän kalataloudellisen yhteistarkkailun yhteenvetoraportin v. 2011–2014 (Savo-Karjalan
Ympäristötutkimus Oy, 2015) mukaan hauen yksikkösaaliissa on ollut havaittavissa lievää vaihtelua Pielisjoella. Saaliit olivat korkeimmillaan 2000-luvun puolivälissä mutta ovat tämän jälkeen laskeneet vuosina 2008–
09 ja kääntyneet taas lievään kasvuun viime vuosina. Kuhan yksikkösaalis on kasvanut 2000-luvulla, mikä
kuvaa pyynnin kohteena olevan kuhakannan vahvistumista. Mateen yksikkösaaliit alenivat 2000-luvun alussa
heikolle tasolle, mutta ovat sittemmin taas kohonneet. Muikkua on saatu Pielisjoesta parhaiten 1990-luvun
lopulla, jolloin yksikkösaalistaso oli samaa luokkaa kuin Pyhäselällä. Yksikkösaalis muikkuverkoilla on ollut
viime vuosina laskeva eli pyynnin kohteena oleva muikkukanta näyttäisi taantuneen. Siian saaliit ovat olleet
Pielisjoella tarkkailun perusteella heikkoja.
Vuoden 2011 kalastusta koskevan tiedustelun (110 kalastajaa) perusteella merkittävimmät saalislajit olivat
ahven, hauki ja kuha, jotka muodostivat yli 70 % kokonaissaaliista. Muita kilomääräisesti merkittäviä saalislajeja olivat lahna ja särki. Edelliseen, vuoden 2006 kalastustiedusteluun verrattuna kokonaissaalis kasvoi Pielisjoella noin 58 000 kg:sta 89 000 kiloon. Tämä selittyy kuha-, hauki- ja lahnasaaliin kasvuna. Muikku-, siikaja ahvensaalis on laskenut. Kalastajien käytössä olevien pyydysten kokonaismäärä on vähentynyt vuodesta
2006 vuoteen 2011. Selvin muutos on tapahtunut vapapyydysten käytössä.
Vuoden 2014 koekalastusten perusteella Pielisjoen havaintopaikkojen kalasto on kyseiselle vesimuodostumatyypille ominaisessa tilassa. Kilo- ja kappalemääräiset saaliit olivat pieniä, kalasto ahvenkalavaltainen ja
ahventen keskikoko suuri. Suuri ahventen keskikoko kertoo hyvistä kasvuedellytyksistä. Vuonna 2012 tehdyn
kalastustiedustelun mukaan merkittävin kalastushaitta oli pyydysten likaantuminen. Myös uitossa irronneiden puiden ja roskien katsottiin haittaavan kalastusta. Lisäksi Pielisjoen vedenkorkeuden todettiin vaihtelevan liian rajusti.
Voimalaitosten rakentaminen on merkittävästi heikentänyt erityisesti järvilohen elinmahdollisuuksia. Kannan
ylläpito on täysin istutusten varassa. Järvilohen alkuperäisillä elinalueilla on poikastuotantoalueita jäljellä Pieliseen laskevassa Lieksanjoessa, Pielisjokeen laskevassa Ala-Koitajoessa ja vähäisessä määrin Pielisjoen alaosalla (Kaijomaa ym. 2011). Järvilohi on äärimmäisen uhanalainen ja järvitaimen erittäin uhanalainen laji.
Pielisjoki ja Lieksanjoki ovat kansallisessa kalatiestrategiassa (VNp 8.3.2012) nimetty lohikalojen luonnonkierron palauttamisen kärkikohteiksi. Pielisjokeen palaavat emokalat ovat perusta järvilohen säilymiselle Suomessa. Ala-Koitajoki toimii luonnonvalinnan läpikäyneiden pienpoikasten tuotantoalueena, ja joella on parhaillaan käynnissä kunnostustoimet poikastuotantoalueiden lisäämiseksi. Lisäksi vireillä on hallitusohjelman
(2015–2018) kärkihankkeisiin liittyviä mittavia toimenpiteitä Pielisjoella ja Lieksanjoella järvilohen ja -taimenen luontaisen lisääntymiskierron palauttamiseksi mm. kehittämällä emokalojen pyyntiä ja siirtoa voimalaitosten yhteydessä.
Saimaan lohikalat -hankkeen tavoitteena on parantaa neljän Vuoksen vesistön uhanalaisen kalalajin (järvilohi, järvitaimen, nieriä, harjus) tilaa kalastusta ohjaamalla. Järviloheen liittyvillä toimenpiteillä tähdätään
emokalamäärän lisäämiseen Pielisjoella ja pitkällä tähtäimellä luontaisen elinkierron palauttamiseen. Niillä
tuetaan myös järvitaimenen emokalamäärän lisääntymistä Pielisjoella sekä luontaisen lisääntymisen vahvistumista. (www.jarvilohi.fi)
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3 Vesitaloushankkeet Pielisjoen ja Pielisen alueella
3.1 Yleistä
Pielisjoen ja Pielisen alueella on lukuisia vedenjuoksuun ja/tai vedenkorkeuteen vaikuttavia rakenteita. Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmän Vesistötyöt (VESTY) -osioon on tallennettu käytössä olevia patorakenteita Pielisen reitin valuma-alueelle (4.4) kaikkiaan 43 ja Pielisjoen valuma-alueille (4.33 ja 4.34) 23 kpl.
Taulukkoon 12 on koottu merkittävimmät vesitaloushankkeet, jotka ovat voimalaitoksia ja vesistön säännöstelyä. Muita vesitaloushankkeita ei ole tarkasteltu tässä selvityksessä. Taulukossa on arvioitu hankkeiden
merkittävyyttä Pielisen vedenkorkeuksiin ja Pielisjoen virtaamiin. Merkittävimmät vesitaloushankkeet on käsitelty erikseen luvussa 3.2. Taulukossa lueteltujen hankkeiden lisäksi Pielisen vedenkorkeuteen ja Pielisjoen
virtaamaan ovat vaikuttaneet Pielisjoen jo 1800-luvulla tehdyt perkaukset ja kanavoinnit.
Taulukko 12. Merkittävimmät vesitaloushankkeet Pielisjoen (va 4.33 ja 4.34) ja Pielisen (va 4.4.) alueilla.
Hankkeiden merkittävyys Pielisen ja Pielisjoen vesiolosuhteisiin on merkitty 2. oikeanpuolimmaiseen sarakkeeseen asteikolla 0–2. 0 = ei vaikutusta, 1 = vähäinen tai kohtalainen vaikutus, 2 = suuri vaikutus.
Hanke
Kuurnan voimalaitos,
Kontiolahti
Kaltimon voimalaitos,
Joensuu
Lieksankosken voimalaitos
Lieksankosken voimalaitos, Lieksa
Pankakosken voimalaitos, Lieksa
Kuokkastenkosken
voimalaitos, Valtimo
Kuokkastenkoski, Valtimo
Louhikosken voimalaitos, Nurmes
Pamilon voimalaitos

Tyyppi
vl-pato
vl-pato
vl-pato
ohijuoksutuspato
pato ja
säännöstely
pato ja
säännöstely
säännöstelypato
pato ja
säännöstelypato
pato ja
säännöstely

Vuokonjärvi, Juuka

järjestely

Valtimojärvi, Valtimo

järjestely

Kelvänjärven myllypato, Lieksa

säännöstely

Haltija

Merkittävyys

Kuurnan
Voima Oy
UPM Energia Oy
Kemijoki
Oy
Kemijoki
Oy

0 (Pielinen)
1 (Pielisjoki)
2 (Pielinen)
2 (Pielisjoki)
0 (Pielinen)
0 (Pielisjoki)
0 (Pielinen)
0 (Pielisjoki)

Kemijoki
Oy

1 (Pielinen)
0 (Pielisjoki)

2

0 (Pielinen)
0 (Pielisjoki)

2

0 (Pielinen)
0 (Pielisjoki)

2

0 (Pielinen)
0 (Pielisjoki)

3

1 (Pielinen)
1 (Pielisjoki)

1

0 (Pielinen)
0 (Pielisjoki)

-

0 (Pielinen)
0 (Pielisjoki)

-

0 (Pielinen)
0 (Pielisjoki)

-

PohjoisKarjalan
Sähkö Oy
Valtimon
vesistön
järjestelyyhtiö
PohjoisKarjalan
Sähkö Oy
Vattenfall
Oy
Vuokonjärven järjestely-yhtiö
Valtimon
vesistön
järjestelyyhtiö
Yksityinen
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Patoluokka
2
1
2
2

3.2 Pielisen vedenkorkeuteen vaikuttavat vesitaloushankkeet ja poikkeamisluvat
3.2.1 Historia
Pielisjoki kanavoitiin kymmenen merkittävimmän kosken osalta jo 1800-luvulla, mikä muutti joen luonnetta
jo tuolloin. Voimalaitosrakentaminen käynnistyi Kaltimon voimalaitoksen valmistumisella 1958. Rakentamisen yhteydessä Kaltimon yläpuolisia koskia, Kaltimon- ja Häihänkoskea, Paukkajanvirtaa ja Uimasalmea ruopattiin. Kaltimon voimalaitoksen valmistumisen jälkeen ruopattiin vielä massiivisesti Uimasalmea sekä jonkin
verran mm. Häihän- ja Paukkajankoskea. Kaltimon alapuolisen jokiosuuden tila muuttui 1971, kun Kuurnan
voimalaitoksen padotus alkoi.
3.2.2 Kaltimon voimalaitos
Pielisen nykyinen juoksutus perustuu Itä-Suomen vesioikeuden 28.6.1979 antamaan lupapäätökseen nro.
57/Va/79, joka koskee Kaltimon voimalaitoksen rakentamista. Sen mukaan Pielisen juoksutus on hoidettava
lupapäätöksessä määritetyn luonnonmukaisen purkautumistaulukon mukaisesti. Lupamääräyksen kohdassa
B1 määrätään Pielisen juoksutuksesta:
”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 – –.
Voimalaitoksen hetkellinen juoksutus saa ajalla 1.5.–1.12. poiketa purkautumistaulukon mukaisesta vuorokauden keskivirtaamasta enintään 10 m3/s lisättynä sulutuksen aiheuttamalla samanaikaisella virtaamalla
sekä muuna aikana enintään 5 m3/s. Purkautumistaulukon mukaisista juoksutuksista saadaan lisäksi poiketa
tilapäisesti, milloin se on välttämätöntä sääoloista aiheutuvan hyyteen muodostumisen tai muiden poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi.
Muuhun kuin edellä 1) kohdan 2 momentissa tarkoitettuun lyhytaikaiseen juoksutuksen säätöön on haettava
tarvittaessa erikseen lupa vesioikeudelta”
Luvassa mainittu purkautumistaulukko perustuu Pielisen vedenkorkeushavaintojen (Nurmes) ja Pielisjoen
virtaamahavaintojen väliseen riippuvuuteen. Vuosien 1911–1950 havaintojen perusteella on määritetty vedenkorkeuksien ja virtaamien välinen riippuvuus. Tämä riippuvuus esitetään yleensä joko taulukkomuodossa,
jolloin kyseessä on ns. purkautumistaulukko, tai käyrämuodossa, jolloin puhutaan purkautumiskäyrästä (kuva
12).
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Kuva 12. Pielisen nykyisin käytössä oleva purkautumistaulukko graafisessa muodossa eli purkautumiskäyrä.
(Oy Vesirakentaja & Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2010)
3.2.3 Poikkeaminen Pielisen luonnonmukaisesta juoksutuksesta
Pielisen vedenpintoihin ei ole mahdollista vaikuttaa kuin poikkeuksellisissa vesitilanteissa. Vuodesta 1980
alkaen, jolloin Kaltimon voimalaitoksen ns. lopullinen rakentamislupa tuli voimaan, on Pielisellä ollut käytössä
niin kutsuttu poikkeusjuoksutusmenettely. Tämä tarkoittaa sitä, että poikkeuksellisessa vesitilanteessa on
voinut hakea lupaviranomaiselta vesilain mukaista lupaa poiketa Pielisen luonnonmukaisesta juoksutuksesta.
Poikkeamislupia on haettu ja myös käytetty yhteensä 11 kertaa. Pielistä juoksutettiin vuosina 1981, 1982,
1984, 1988, 1989, 1992, 2004 ja 2005 tulva-aikaisten vedenkorkeuksien alentamiseksi, vuosina 2006 ja 2013
alhaisten vedenkorkeuksien nostamiseksi ja lisäksi vuonna 2013 Saimaan talviaikaisen vedenkorkeuden laskun rajoittamiseksi norpan pesinnän takia.
Luvan hakeminen on tapahtunut nykyisen vesilain 18 luvun 4 §:n nojalla (ns. vaarantorjuntapykälä) ja ennen vuotta 2012 vanhan vesilain vastaavansisältöisen pykälän (12:19) nojalla. Nykyisen vesilain alkuperäisen (voimassa vuoteen 2014 saakka) 18:4 mukaan ”Jos poikkeuksellisista luonnonoloista tai muusta ylivoimaisesta tapahtumasta aiheutuu tulva tai muu sellainen vesistön tai sen vesiolojen muutos, josta voi aiheutua yleistä vaaraa ihmisen hengelle, turvallisuudelle tai terveydelle taikka suurta vahinkoa yksityiselle tai
yleiselle edulle, lupaviranomaisen on määrättävä valtion valvontaviranomainen tai vesitaloushankkeesta
vastaava ryhtymään vaaran poistamiseksi tai vahinkojen vähentämiseksi välttämättömiin väliaikaisiin toimenpiteisiin. …”
Pohjois-Karjalan ELY-keskus haki 5.7.2013 poikkeamislupaa Pielisen luonnonmukaiseen juoksutukseen matalien vedenkorkeuksien aiheuttamien vahinkojen rajoittamiseksi. Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi luvan
poikkeamiselle 23.7.2013 vesilain 18:4 perusteella.
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Päätöksen lupamääräyksessä nro 7 aluehallintovirasto velvoitti ELY-keskuksen selvittämään, voisiko Pielisen
vedenkorkeuksiin vaikuttaa muutoin kuin vesilain 18:4 perusteella. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan
ko. pykälä on tarkoitettu poikkeuksellisiin ja yllättäviin tilanteisiin, kun taas Pielisellä poikkeamislupia on haettu melko usein. Selvityksen tulokset on kuvattu tämän raportin luvussa 4.3.
3.2.4 Pamilon voimalaitos ja Koitereen säännöstely
Pielisjokeen yhtyvät Pielisen ja Kaltimon voimalaitoksen välissä Koitajoen suunnalta tulevat vedet, joihin Koitereen säännöstely vaikuttaa merkittävästi. Koitereen säännöstely vaikuttaa jonkin verran paitsi Pielisjoen,
myös Pielisen vedenkorkeuksiin. Koiteretta ja sen alapuolisia, lähes samassa tasossa olevia Heinäselkää (Tekojärvi) ja Palojärveä säännöstellään Pamilon voimalaitoksella (taulukot 9 ja 11). Voimalan putouskorkeus on
Suomen oloissa poikkeuksellisen suuri, 49 metriä.
Pamilon voimalaitoksen kaksi koneistoyksikköä valmistuivat vuonna 1955. Laitosta täydennettiin vuonna
1997 kolmannella koneistolla, joka rakennettiin uiton loppumisen myötä käyttämättä jääneen nippukuilun
yhteyteen. Suurin virtaama, joka voidaan juoksuttaa voimalaitoksen turbiinien kautta, ns. rakennusvirtaama,
on 190 m3/s. Keskimäärin juoksutus on kuitenkin huomattavasti tätä pienempi eli noin 75 m³/s (1981–2015).
Voimalaitos on suunniteltu erityisesti lyhytaikaissäädön harjoittamiseen. Se tuottaa vuosittain sähköä keskimäärin noin 260 GWh. Pamilon voimalaitoksen omistaa Vattenfall Oy.
Pamilon voimalaitoksen valmistuttua Koiteretta juoksutettiin luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukaisesti säännöstelylupaprosessin ajan. Koitereen säännöstelylupa on vahvistettu korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 3.12.1979. Koitereen säännöstely aloitettiin kesällä 1980. Tämän jälkeen lupaa on muutettu
ja vahvistettu syöpyviin rantoihin, rahakorvauksiin ja kolmannen koneen käyttöön liittyen. Voimassa oleva
lupa Koitereen vedenkorkeuksien osalta on pääpiirteittäin seuraava (ISVeo 60/Va/78, ISVeo 17/YmII/88, VY
89/132):
• Koitereen vedenkorkeus ei milloinkaan alita tasoa NN + 142,00 m eikä uittoja purjehduskaudella, joka alkaa
kolmen päivän kuluttua jäiden lähdöstä ja päättyy lokakuun puolivälissä, tasoa NN + 142,85 m.
• Säännöstelyn yläraja on NN+144,05 m Varaslammen asteikolla (mikä vastaa Koitereella vedenkorkeutta
NN+144,15 m)
Koitajoen vanhaan lasku-uomaan, Ala-Koitajokeen, juoksutetaan vettä Hiiskosken säännöstelypadolla. Juoksutuksen minimimäärä on vuodelta 1978 peräisin olevan luvan mukaan 2 m3/s. Itä-Suomen ympäristölupavirasto on Pohjois-Karjalan kalatalousviranomaisen hakemuksesta velvoittanut päätöksellään 10.11.2008 voimayhtiön 1.4.–31.9. 6 m3/s ja muuna aikana 4 m3/s minimijuoksutukseen seitsemän vuoden määräajaksi.
Päätös sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisulla alkuvuodesta 2013, ja voimayhtiön on alkuvuoteen 2019 mennessä jätettävä uusi lupahakemus Ala-Koitajoen vähimmäisjuoksutuksen ja kalatalousvelvoitteen muuttamisesta ja tarkistamisesta.
Lupaehtojen mukainen säännöstelyväli on Koitereella noin 2,15 m ottaen huomioon Varaslammen ja Koitereen vedenkorkeuksien eron. Sallittu vaihteluväli ei ole kuitenkaan ollut aivan täysimääräisesti käytössä:
vedenkorkeuden vuosittaisen maksimin ja minimin erotus oli keskimäärin 1,84 m vuosijaksolla 1981–2015
(Tarvainen ym. 2006, ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmä 2017).
Pamilon voimalaitoksen lupa mahdollistaa erittäin voimakkaan lyhytaikaissäädön. Voimalaitoksen virtaama
voi vaihdella saman vuorokauden aikana välillä 0… 190 m3/s. Öisin ja viikonloppuisin virtaama on tavallisesti
merkittävästi pienempi kuin arkipäivisin, jolloin sähköntarve on suurempi. Pamilon vuorokausi- ja viikkosäätö
vaikuttaa Pielisjoen vesiolosuhteisiin välillä Uimasalmi… Kaltimon voimalaitos. Vähävetisessä tilanteessa, kun

30

Pielisen lähtövirtaama (Kaltimolta juoksutettava vesimäärä) on pieni, voi Pamilon suuri juoksutus saada aikaan virtaussuunnan hetkellisen kääntymisen Uimasalmessa. Tällainen tilanne voi sattua tyypillisimmin kevättalvella, jolloin Pielisen vedenpinta on usein melko alhaalla ja Pamilon juoksutukset ovat suuret.
Koitereen vuosisäännöstely on voimakasta ja se vaikuttaa myös Pielisen vedenkorkeuksiin. Koitereen säännöstelyn vaikutuksia Pielisen vedenkorkeuksiin on tutkittu vuosivälillä 1980–2005 kolmena sellaisena ajankohtana, jolloin Koitereen säännöstelyn oletettiin vaikuttavan Pielisen vedenkorkeuksiin eniten. 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. Esimerkiksi
vuonna 2005 Koitereen säännöstely vaikutti Pielisen syksyn alimpiin vedenkorkeuksiin selvästi, noin 8 cm:llä
(Verta 2006). Koitereen säännöstely vaikuttaa siis myönteisesti Pielisen vedenkorkeuksiin talvella pienentäen
vedenkorkeuden talvialenemaa ja keväällä leikaten kevättulvahuippuja. Koitereen säännöstelyllä on lievä
kielteinen vaikutus Pielisen vedenkorkeuksiin vähävetisinä kesinä ja syksyinä.
Koitereen säännöstelyn kehittämisen yhteydessä vuonna 2006 annettiin säännöstelysuosituksia, jotka pyrkivät mm. loppukesän ja syksyn vedenkorkeuksien alentamiseen aiempaan nähden. Erityisesti pyrkimys Koitereen loppukesän ja syksyn vedenkorkeuksien alentamiseksi on toteutunut melko hyvin ensimmäisellä tarkastelujaksolla 2007–2011 (vrt. Sutela 2012) ja myös sen jälkeen. Muutos Koitereen säännöstelykäytännössä
tarkoittaa, että säännöstelyn vaikutus Pieliseen ei loppukesällä ja syksyllä ole yleensä niin suuri kuin aiemmin.

3.3 Saimaan juoksutus
Saimaalla on voimassa Suomen ja Venäjän välisen valtiosopimuksen (1991) nojalla noudatettava juoksutussääntö. Juoksutussäännön mukaan Saimaan juoksutus hoidetaan Tainionkosken voimalaitoksella niin, että
Saimaan vedenkorkeutta ja Vuoksen virtaamaa pidetään mahdollisuuksien mukaan normaaleina. Sopimuksessa Saimaan vesitilannetta pidetään normaalina, mikäli järven senhetkinen vedenkorkeus poikkeaa enintään noin 50 cm ajankohdan keskimääräisestä vedenkorkeudesta.
Saimaan normaalista juoksutuksesta saadaan poiketa, mikäli on odotettavissa tavanomaista suurempia tulvia
tai poikkeuksellisen kuivaa. Normaalijuoksutuksena pidetään luonnonmukaisen virtaaman purkautumistaulukon mukaista virtaamaa. Muutokset tulee toteuttaa vähitellen vesitilanteen kehittymisestä riippuen. Juoksutuksen muuttaminen lopetetaan vesitilanteen palauduttua normaaliksi siirtymällä normaalijuoksutukseen.
Päätöksen Saimaan juoksutusten lisäämisestä tai vähentämisestä tekee Kaakkois-Suomen ELY-keskus Suomen ympäristökeskuksen vesistömalliennusteiden pohjalta.
Saimaan tulvan nousemista korkeustason NN+76,60 m yli tulee pyrkiä estämään tai tehokkaasti pienentämään. Samalla on huolehdittava siitä, että tästä ehkä Vuoksen osalla aiheutuvat vahingot jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Purjehduskauden aikana 1.5.–15.12. tulee tavoitealarajan NN+75,10 m ja muuna aikana
rajan NN+75,00 m alittamista samoin pyrkiä mahdollisuuksien mukaan estämään. Kuvassa 13 on esitetty Saimaan vedenkorkeuden normaalivyöhyke Lauritsalan asteikolla NN-vedenkorkeustasolla sekä ko. vedenkorkeutta vastaava Saimaan luonnollinen purkautuminen Vuokseen (m3/s, Tainionkoski).
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Kuva 13. Saimaan (Lauritsalan) luonnonmukaisten vedenkorkeuksien ylin, keskimääräinen ja alin korkeus
vuosina 1847–1984 sekä juoksutussäännön mukainen vedenkorkeuksien ns. normaalivyöhyke, joka ulottuu
50 cm keskivedenkorkeuden ylä- ja alapuolelle. Korkeustaso NN-järjestelmässä. (http://www.rajavesikomissio.fi 2011 / Linjama 2012)
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4 Aloitteet ja taustaselvitykset
4.1 Aloitteet
Pielisen säännöstelyä on pohdittu jo 1930-luvulla, mutta ensimmäinen varsinainen säännöstelysuunnitelma
tehtiin vuonna 1968. Tämän jälkeen tehtiin 1970–1980-luvuilla vielä kaksi muuta suunnitelmaa. Pielisen ensimmäiset säännöstelysuunnitelmat ottivat huomioon lähinnä tulvasuojelun ja vesivoimantuotannon. Kolmannessa, vuonna 1982 laaditussa suunnitelmassa, otettiin huomioon myös virkistyskäytön, laivaliikenteen
ja uiton tarpeet ja kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota myös vaikutuksiin ekologiaan. Vuonna 1989 hakija (Vesi- ja ympäristöhallitus) kuitenkin päätti hyödynsaajien yksimielisen kannan puuttuessa luopua säännöstelyhakemuksesta.
Tämän jälkeenkin Pielisen säännöstelyn mahdollisuudesta on etenkin kuivien kesien jälkeen säännöllisesti
keskusteltu. 2000-luvun alussa esiintyneiden kuivien kesien myötä kiinnostus Pielisen mahdollista säännöstelyä kohtaan kasvoi jälleen, kun vesistön käyttömahdollisuuksia etenkin kuivimpina aikoina haluttiin parantaa. Alueen kunnat tekivät loppuvuodesta 2002 aloitteen Pielisen säännöstelymahdollisuuksien selvittämiseksi. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa tehtiin aiheesta esiselvitys vuonna 2003. Asia jäi mietintään
parin runsasvetisemmän vuoden ajaksi, kunnes erittäin vähävetisen syksyn 2005 jälkeen Pielisen alueella
paine säännöstelyselvitysten edistämiseksi jälleen kasvoi. Pielisen juoksutuksen kehittämisen neuvotteluryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa loppuvuodesta 2005.

4.2 Pielisen juoksutuksen kehittämishanke ja säännöstelyselvitykset
Vuoden 2006 selvitykset
Pielisen juoksutuksen kehittämisen neuvotteluryhmässä sovittiin, että Pielisen säännöstelymahdollisuuksista
teetetään kattavampi selvitys, jonka Suomen ympäristökeskus ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskus toteuttivat vuonna 2006. Selvitysten tulokset esitettiin yhteenvetoraportissa vuonna 2007. Raportissa myös esitettiin
lista selvityksistä, joita edelleen tarvittaisiin Pielisen mahdollisen säännöstelyluvan hakemiseksi.
Vuonna 2006 selvitettiin laajasti Pielisen juoksutuksen ja sen kehittämisen lähtökohtia, ranta-asukkaiden ja
sidosryhmien suhtautumista vedenkorkeuksiin. Lisäksi kehitettiin kaksi eri juoksutusvaihtoehtoa, työnimiltään ”Saimaan” vaihtoehto ja ”mukautuva” vaihtoehto. Juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksia ja sidosryhmien
suhtautumista vaikutuksiin selvitettiin. Sidosryhmäpalautteen perusteella kehitettiin vielä kolmas, ”varautuva” juoksutusvaihtoehto. Varautuvan vaihtoehdon perusajatus oli pyrkimys pitää Pielisen vedenkorkeus
joko juoksutusta maltillisesti lisäämällä tai vähentämällä lähellä päivittäistä keskivedenkorkeutta mukailevaa
vedenkorkeuden tavoiteputkea.
Vuosien 2007–2010 selvitykset
Vuosina 2007–2010 tehtiin pääosa vuoden 2007 raportissa listatuista tarvittavista selvityksistä Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen, sittemmin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen koordinoimina. Samalla selvitystyön
työnimeksi vakiintui Pielisen säännöstelyselvitykset aiemman juoksutuksen kehittämishankkeen sijaan. Selvitystyön kuluessa ilmeni lisäselvitystarpeita myös muista kuin alun perin listatuista asioista, ja selvityksiä
tehtiin ilmenneiden tarpeiden mukaisesti. Lisäksi neuvotteluryhmässä ja yleisötilaisuuksissa saadun palautteen perusteella juoksutusvaihtoehtoja kehitettiin selvitysten edetessä. Yhteenvetoraportti vuosina 2007–
2010 tehtyjen selvitysten tuloksista laadittiin loppuvuodesta 2010.
Vuonna 2006 kehitetyn varautuvan juoksutusvaihtoehdon koettiin sidosryhmien keskuudessa vaikuttavan
liian vähän Pielisen haitallisen mataliin vedenkorkeuksiin. Tämän takia vuonna 2008 kehitettiin Pielisen vedenkorkeuksiin voimakkaammin vaikuttava juoksutusvaihtoehto 2, joka on periaatteeltaan ns. perinteisempi
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säännöstelyvaihtoehto. Varautuvan ja juoksutusvaihtoehdon 2 vaikutuksia Pielisen virkistyskäyttöön selvitettiin vuosina 2007 ja 2009 ns. VIRKI-selvityksillä (Torsner 2007, 2009). Myös vaikutuksia alapuolisiin vesistöihin, vesivoimaan ja tulvasuojeluun selvitettiin, samoin vaikutuksia Pielisen kalastoon (Sutela 2008, 2009).
Vuosien 2011–2013 selvitykset
Vuonna 2011 Suomen ympäristökeskus selvitti Pielisen ranta-asukkaiden ns. maksuhalukkuutta Pielisen
säännöstelylle laajalla, alueen asukkaille lähetetyllä kyselyllä (Lehtoranta & Seppälä 2011). Vuonna 2011 Suomen ympäristökeskus myös toteutti Pielisen juoksutuksen kehittämisryhmän keskuudessa monitavoitearvioinnin, jonka avulla arvioitiin kokonaisvaltaisesti Pielisen eri juoksutusvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia, selvitettiin eri sidosryhmien suhtautumista juoksutusvaihtoehtoihin ja niiden vaikutuksia koskeviin arvioihin
sekä pyrittiin tunnistamaan näkemyseroja ja niiden syitä. Lisäksi pyrittiin lisäämään neuvotteluryhmän edustajien ymmärrystä säännöstelyvaihtoehtojen vaikutuksista sekä eri osapuolten näkemyksissä olevista eroista.
Suurin osa ryhmäläisistä piti parhaana Pielisen juoksutusvaihtoehtona jotakin juoksutusvaihtoehdon 2 ja varautuvan juoksutusvaihtoehdon väliltä. (Nurmi & Marttunen 2012).
Saadun palautteen perusteella kehitettiin juoksutusvaihtoehto 3, joka perustuu Pielisen vedenkorkeuden pitämiseen tavoiteputkessa juoksutusta tarvittaessa joko lisäämällä tai vähentämällä. Peruslähtökohta on
luonnonmukainen juoksutus, mutta vedenkorkeuden uhatessa mennä tavoiteputken ulkopuolelle, juoksutusta voidaan muuttaa luonnonmukaisesta. Vedenkorkeuden tavoiteputki vaihtoehdossa 3 on muokattu reilusti varautuvasta vaihtoehdosta, ja lisäksi juoksutuksen muuttaminen on joustavampaa kuin varautuvassa
vaihtoehdossa.
Pielisen varsinaisen järvisäännöstelyn edellytysten ohella selvitettiin myös Pielisjoen lyhytaikaissäädön mahdollisuuksia ja vaikutuksia (Nieminen & Linjama 2012). Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa selvitettiin
Pielisen säännöstelyn vaikutuksia erityisesti harjukseen (Sutela & Linjama 2014) sekä Pielisjoen lyhytaikaissäädön vaikutuksia (Sutela 2014). Vuonna 2010 Pielisen säännöstelyn vaikutuksia ekologiaan, vesistön käyttöön ja tulvasuojeluun tarkasteltiin myös ns. mittaritarkastelun avulla (Verta 2010).
Vuonna 2013 vertailtiin Pielisen säännöstelyn vaikutuksia Pielisen, Saimaan ja Pielisjoen rannan virkistyskäyttöarvoihin. Lisäksi selvitettiin Pielisjoen suunnitellun lyhytaikaissäädön vaikutuksia joen rannankäytölle
(Wuori 2014). Kaltimon vesivoimalaitoksen lupamääräysten muuttamisen oikeudellisia reunaehtoja vesilain
19 luvun 7 ja 8 pykälien nojalla selvitti Soininen (2013). Suunniteltuun säännöstelyyn olisivat sen toteutuessa
mahdollisesti osallistuneet kunnat, voimayhtiöt ja ELY-keskus yhdessä.
Juoksutusvaihtoehdon 3 mukaisella säännöstelyllä voitaisiin selvitysten mukaan parantaa merkittävästi Pielisen virkistyskäyttöolosuhteita vähävetisinä kesinä ja syksyinä. Myös vesiliikenteelle ja uitolle säännöstelystä
olisi merkittävää hyötyä. Tulvariskien hallintaa säännöstely hyödyttäisi jonkin verran paitsi Pielisellä, myös
Pielisjoella ja Saimaalla. Vaihtoehdon 3 mukaisen säännöstelyn ekologiset vaikutukset jäisivät vähäisiksi. Pielisen säännöstelyn vaikutus Saimaan vedenkorkeuksiin rajoitettaisiin hyvin pieneksi. Myös Pielisjoella järvisäännöstelyn vaikutukset jäisivät melko pieniksi. (Linjama 2014)
Pielisen järvisäännöstelystä ei saataisi juurikaan voimataloushyötyä. Valtion osallistumiseksi Pielisen mahdolliseen säännöstelyhankkeeseen edellytettiin kuitenkin pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman (2011–
2015) tavoitteiden mukaisesti, että hankkeesta on saatava voimataloushyötyä. Myös voimayhtiöiden osallistumisen edellytyksenä oli hankkeesta saatava voimataloushyöty. Käytännössä tämä voimataloushyöty olisi
Pielisjoen voimalaitosten melko lievää virtaaman lyhytaikaissäätöä. Lyhytaikaissäädöllä olisi todennäköisesti
jonkinasteisia negatiivisia vaikutuksia Pielisjoen virkistyskäyttöön ja ekologiaan. Suurimmat virkistyskäyttövaikutukset ilmenisivät Pielisjoen alaosalla Kuurnan voimalaitoksen alapuolella. (Linjama 2014)
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Suunniteltu Pielisjoen lyhytaikaissäätö sekä joen virkistyskäytön ja ekologian edellytykset olivat siinä määrin
vastakkaisia tavoitteita, että riittävää tahtotilaa säännöstelyn edistämiseksi ei alueen kuntien kesken syntynyt. Pohjois-Karjalan ELY-keskus päätti syksyllä 2014, että se ei osallistu Pielisen säännöstelyn edistämiseen,
koska riittävä yksimielisyys säännöstelyn järjestämistavasta puuttui. Siten Pielisen säännöstelymahdollisuuksien selvittäminen päättyi toistaiseksi, koska muut mahdolliset säännöstelyn osapuolet (kunnat ja voimayhtiöt) eivät keskenään olleet halukkaita edistämään säännöstelyä.

4.3 Vesilain 19:7 mukainen selvitys Pielisen vedenkorkeuksista
Itä-Suomen aluehallintoviraston 23.7.2013 myöntämän Pielisen luonnonmukaista juoksutusta koskevan
poikkeamisluvan velvoittamana Pohjois-Karjalan ELY-keskus selvitti mahdollisuuksia vaikuttaa Pielisen vedenkorkeuksiin muutoin kuin vesilain 18:4 perusteella. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan ko. pykälä
on tarkoitettu poikkeuksellisiin ja yllättäviin tilanteisiin, kun taas Pielisellä poikkeamislupia on haettu melko
usein. Aluehallintoviraston päätöksen lupamääräys 7. kuului seuraavasti:
”7. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen on selvitettävä mahdollisuudet vähentää ennalta Pielisen matalista vedenkorkeuksista vesiympäristölle ja sen käytölle aiheutuvia huomattavia haitallisia vaikutuksia ja edellytykset
sisällyttää tätä tarkoittavat määräykset Itä-Suomen vesioikeuden päätöksellä 28.6.1979 nro 57/Va/79 annettuihin juoksutusta koskeviin voimassa oleviin määräyksiin. Selvitys on tehtävä riittävässä yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Kaltimon ja Kuurnan voimalaitosten luvanhaltijoiden, vaikutusalueen kaupunkien ja kuntien sekä asianomaisten viranomaisten kanssa kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.”
Päätöksen perusteluissa todettiin: ”Vesilain pääsääntönä on lupaa edellyttävien vesitaloudellisten hankkeiden toimeenpano säännönmukaisesti käsitellyn ja myönnetyn vesilain mukaisen luvan perusteella. Vesilakiin
sisältyvät poikkeussäännökset on tarkoitettu sellaisiin tilanteisiin, joiden syntymistä ei ole voitu ennakoida.
Oikeuskäytännössä poikkeamisen edellytyksiä harkittaessa on annettu painoarvoa myös sille, kuinka usein
vastaavat olosuhteet ja niistä johtuva tarve poikkeamiseen ovat aiemmin esiintyneet. Pielisen juoksutusmääräyksistä poikkeamisten suuri lukumäärä viittaa tarpeeseen sisällyttää liian alhaisista vedenkorkeuksista johtuvien haitallisten vaikutusten ennaltaehkäisemistä koskevat määräykset juoksutusta koskevaan säännönmukaiseen lupaan. Määräyksessä 7. Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle annettu selvitysvelvoite on tästä syystä
tarpeen. Mahdollisten muutosten tekemiseksi voimassa oleviin vedenkorkeuksia ja juoksutuksia koskeviin
lupamääräyksiin on olemassa vesilain 19 luvun 8 §:ssä tarkoitettu menettely.”
Selvitystyö tehtiin yhteistyössä alueen kuntien, viranomaisten, voimayhtiöiden ja muiden vesistön käyttäjien
kanssa. Aluehallintovirasto myönsi ELY-keskuksen hakemuksesta 25.6.2015 lisäaikaa selvityksen tekemiseen
vuoden 2015 loppuun saakka, ja se valmistui 17.12.2015 (Linjama & Mononen 2015). Selvitys toimitettiin
aluehallintovirastolle ja Pielisen säännöstelyn kehittämisen seurantaryhmälle, jossa on laajasti edustettuina
Pielisen ja Pielisjoen alueen vesistön käyttöön liittyvät intressitahot
Vaikka aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksessä 7. oli mainittu ainoastaan haitallisen alhaiset vedenpinnat, ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Kaltimon voimalaitosluvan (Itä-Suomen vesioikeus
28.6.1979, nro 57/Va/79) mahdolliseen muutokseen tuli sisällyttää myös korkeista vedenpinnoista aiheutuvat haitalliset tilanteet. Tämä huomioitiin selvityksen laadinnassa.
Edellytyksenä vesilain 19:7 mukaisen menettelyn käynnistämiseksi on, että vedenkorkeuteen tai vedenjuoksuun vaikuttavista lupamääräyksistä tai laajemmin ajateltuna lupamääräysten noudattamisesta aiheutuu vesiympäristön ja sen käytön kannalta huomattavia haitallisia vaikutuksia. Pielisen juoksutukseen on haettu ja
myönnetty aikaisemmin poikkeamislupia sillä perusteella, että poikkeuksellisista luonnonoloista on aiheutunut tulva tai muu sellainen vesistön tai sen vesiolojen muutos, josta on voinut aiheutua mm. suurta vahinkoa
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yleiselle tai yksityiselle edulle (nykyisen vesilain aiempi 18:4). Vesiliikenteelle, uitolle ja virkistyskäytölle aiheutuu Pielisellä haittaa erityisesti vedenkorkeuden ollessa alle tason NN+93,10 m (vrt. luku 5.2). Vedenkorkeuden ollessa tason NN+94,50 m yläpuolella tulvan aiheuttamat vahingot ja haitat lisääntyvät olennaisesti
(vrt. luku 5.1). Aiemman käytännön mukaan ELY-keskus on yleensä hakenut poikkeamislupaa, jos Pielisen
vedenkorkeus on uhannut nousta yli tason NN+94,50–60 m. Vähävetisissä tilanteissa Pieliselle ei ole vakiintunut selvää käytäntöä, jonka mukaan juoksutusta alettaisiin vähentää. Vuosien 2006 ja 2013 poikkeamislupahakemusten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että vedenkorkeuden alittaessa tason NN+93,10 m alkaa Pielisellä ilmetä suurta haittaa virkistyskäytölle, vesiliikenteelle ja uitolle.
ELY-keskus katsoi selvityksessään, että vesilain 18:4 tarkoittamien yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuvien
suurten vahinkojen voidaan katsoa samalla tarkoittavan myös vähintään yhtä suuria haittoja tai vahinkoja
kuin vesilain 19:7 tarkoitettujen vesiympäristön ja sen käytön kannalta huomattavien haitallisten vaikutusten.
ELY-keskuksen sekä selvitystyöhön osallistuneiden tahojen näkemyksen mukaan Pielisellä on Kaltimon voimalaitosluvan noudattamisesta aiheutunut vesiympäristön ja sen käytön kannalta huomattavia haitallisia vaikutuksia. Myös aiemmin tehtyjen selvitysten tulosten perusteella haittoja on aiheutunut. Pieliselle tehdyn
virkistyskäyttöselvityksen (Torsner 2007, s. 9) mukaan Pielisen rantojen virkistyskäyttö avovesiaikaan alkaa
kärsiä huomattavasti tasolla NN+93,20 m ja sen alapuolella sekä tasolla NN+94,40 m ja sen yläpuolella. Pielisen juoksutuksen kehittämisselvityksen yhteenvetoraportissa (Verta ym. 2007, s. 11–18) todetaan, että Pielisen vedenpinnan vaihtelu suosituimmalla virkistyskaudella (juhannus…15.8.) on suurempaa kuin millään
Suomen kymmenestä suurimmasta säännöstellystä tai säännöstelemättömästä järvestä (vertailujakso 1980–
2005). Pielisen kesäaikainen vedenpinnan vaihtelu virkistyskäytön kannalta katsottuna sai mittaritarkasteluun perustuvan asiantuntija-arvion ”huono” asteikolla ”erittäin huono…erittäin hyvä”. Pielisen vedenpinnan
vaihtelut todettiin huonoiksi nimenomaan virkistyskäytön kannalta, kun taas luonnonympäristön kannalta
vedenpinnan vaihtelut olivat osa-alueesta riippuen joko tyydyttäviä, hyviä tai erittäin hyviä.
ELY-keskus totesi selvityksessään, että Pielisen korkeista tai matalista vedenpinnoista aiheutuneita haittoja
ei pystytä neuvotteluin vähentämään. Edellytykset vesilain 19 luvun 7 §:n 1 momentin mukaiselle selvitystyölle Pielisen juoksuttamismääräysten muuttamiseksi olivat siten olemassa. ELY-keskus oli varautunut hakemaan VL 19:7 mukaisella menettelyllä muutosta Pielisen juoksutussääntöön, koska mikään muu osapuoli
ei ollut halukas hakemaan ko. muutosta.
Selvitysten perustella ELY-keskus piti todennäköisenä, että vesilain 19 luvun 7 pykälän 3 momentin mukaiset
edellytykset (saatava hyöty on yleisen edun kannalta olosuhteisiin nähden merkittävä) täyttyisivät Pielisen
juoksutusmuutoksen tapauksessa. Asia tulisi kuitenkin tarkemmin arvioitavaksi luvanhakuvaiheessa. Myös
muutoksen haittojen arvioitiin jäävän alustavan arvion perusteella hyvin vähäisiksi.
Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa 19.1.2016 käydyn neuvottelun sekä Soinisen (2016) laatiman täydentävän selvityksen perusteella Pielisen juoksuttamismääräysten muuttamiseen tähtäävässä prosessissa päädyttiin alustavasti vesilain 3 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaiseen menettelyyn. Tämä menettely
edellyttää padotus- ja juoksutusselvityksen tekemistä.

4.4 Padotus- ja juoksutusselvitys
Vesilakiin lisättiin vuoden 2014 alusta erinäinen säännös vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvityksestä (18
luvun 3a-pykälä). Säännöksen mukaan valvontaviranomainen, eli tässä tapauksessa ELY-keskus, ”…laatii tarvittaessa selvityksen toimenpiteistä, joilla tulvasta ja kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan
vähentää (vesistöalueen padotus ja juoksutusselvitys)”. Selvityksessä tarkastellaan käytännössä säännöstelytoimenpiteitä ja lisäksi mahdollisuutta sovittaa toimenpiteet yhteen vesistöalueen muiden vesitaloushank-
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keiden kanssa siten, ”…että tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvat vahingolliset seuraukset jäävät kokonaisuutena arvioiden mahdollisimman vähäisiksi”. Selvitys tehtäisiin laajassa yhteistyössä lupien haltijoiden sekä
kuntien- ja muiden viranomaistahojen kanssa, ja se kattaisi tarvittaessa koko vesistöalueen. (VL 587/2011;
18 luku 3 a §) (liite 2)
Säännöksen tavoitteena on edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista helpottamalla vesilain mukaisten lupien muuttamista, mikäli nykyinen lupa katsottaisiin tulva- ja kuivuusriskien kannalta ongelmalliseksi muuttuvissa ilmasto-oloissa. Tarkoituksena on ollut myös mahdollistaa koko vesistöalueen säännöstelylupien tarkistaminen yhtenä kokonaisuutena sekä sovittaa lupia tarpeen mukaan yhteen. Säännöksen tavoitteena on
ollut lisätä vesistöjen juoksutuksien joustavuutta ja ennakointia, mikä helpottaisi varautumista myös talvitulviin ja kesän kuivuuteen sekä edistäisi äkillisten tulvahuippujen leikkaamista ja estäisi hyydepatojen syntyä.
(HE 87/2013)
Padotus- ja juoksutusselvityksen pohjalta valtion valvontaviranomainen (ELY-keskus) voi tehdä hakemuksen
vesitaloushankkeen lupamääräysten tarkistamiseksi tai uusien määräysten antamiseksi vesilain (587/2011) 3
luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla. Edellytyksenä on, että tulvista tai kuivuudesta voi aiheutua vesilain 18 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja vahingollisia seurauksia (vrt. luku 3.2.3.). Korvausten osalta noudatetaan
vaarantorjuntatoimien mukaista käytäntöä, jolloin menetetyn vesivoiman osalta korvausta ei makseta. Mahdolliset lupamuutokset eivät kuitenkaan saa sanottavasti vähentää hankkeesta saatavaa hyötyä. Vanha lupa
voidaan joko korvata uudella tai siihen voidaan lisätä erityistilanteita koskevia määräyksiä.
Mikäli lupaan, johon järven juoksutus perustuu, joudutaan jo nykytilanteessa hakemaan toistuvasti vaarantorjuntatoimien (VL 18:4) mukaisia tilapäisiä poikkeuksia, voidaan katsoa, että säännöstely- tms. lupa on tältä
osin epätarkoituksenmukainen ja luvan muuttamisen tarve ilmeinen. Vaarantorjuntatoimien mukaista käytäntöä ei ole tarkoitettu yleisluontoiseksi työkaluksi korjaamaan luvan puutteellisia määräyksiä tulva- ja kuivuustilanteissa, vaan nämä asiat tulee ensisijaisesti huomioida luvassa. (HE 87/2013, Keskitalo 2015)
Padotus- ja juoksutusselvityksen perusteella tehtävä lupamuutos soveltuu paitsi säännöstellyille, myös sellaisille säännöstelemättömille järville, joilla on lupa, jonka perusteella järven juoksutus määräytyy. Padotusja juoksutusselvityksen pohjalta haettavan lupamuutoksen etuna vesilain 19 luvun 7 ja 8 §:n perusteella tehtävään muutokseen verrattuna on se, ettei lupamuutoksen hakemiseksi edellytetä vesitaloushankkeen toteuttamisesta aiheutuvia haittoja, kuten VL 19:7 ja 8:n kohdalla edellytetään. Tämän vuoksi padotus- ja juoksutusselvityksen pohjalta tehtävä lupamuutos on Pielisen tapauksessa oikeudellisesti jonkin verran varmemmalla pohjalla kuin VL 19:7 ja 8:n perusteella haettava lupamuutos. (Soininen 2016)
Kuvassa 14 on esitetty padotus- ja juoksutusselvitykseen perustuva vedenjuoksuun vaikuttavan luvan muuttamisen etenemisprosessi. Lähtökohtana on kysymys juoksuttamisen toimivuudesta nykytilanteessa ja ilmaston muuttuessa. Koska säännöstelyjen tai juoksutusten muutosprosessit ovat varsinkin suurilla järvillä hitaita,
on ilmastonmuutokseen varautuminen mainittu kohdassa erikseen.
Seuraava edellytys on, että sään ääri-ilmiöistä aiheutuu yleiseltä kannalta vahingollisia seurauksia. Tällä kohdalla viitataan vesilain vaarantorjuntapykälän (VL 18:4) mukaisiin vahinkoihin, jotka sellaisenaan esiintyvät
myös luvan muuttamisen edellytyksinä vesilain 3 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdassa. Yleiseltä kannalta
vahingollisina seurauksina voidaan pitää myös laaja-alaista yksityiselle edulle aiheutuvaa vahinkoa, esimerkiksi Pielisen tapauksessa laajaa haittaa virkistyskäytölle (vrt. Soininen 2016, s. 35). Pielisellä on vuodesta
1980 alkaen haettu, saatu ja myös käytetty lupaa luonnonmukaisesta juoksutuksesta poikkeamiseen yhteensä 11 kertaa. Poikkeaminen on tapahtunut juuri vesilain vaarantorjuntapykälän (nykyisen vesilain 18:4)
perusteella, joten voidaan perustellusti todeta, että Pielisen kohdalla myös tämä edellytys täyttyy. Muuttuvien ilmasto-olojen on ennustettu edelleen pahentavan riskejä haitallisille vaikutuksille.
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Kuvan 14 mukaan seuraavassa askeleessa pohditaan, onko vahinkoihin varautuminen kannattavaa. Pielisen
tapauksessa vahinkoihin varautumisessa ei tarvita rakenteellisia muutoksia, vaan muutos olisi lupatekninen.
Siten on oletettavaa, että varautuminen on kannattava.
Pielisen luvan ollessa joustamaton (purkautumistaulukon mukainen juoksutus käytännössä ilman poikkeuksia) ei vahinkojen syntymiseen myöskään voida vaikuttaa muutoin kuin lupaa muuttamalla. Pielisen yläpuolisilla valuma-alueilla tehtävät toimenpiteet vaikuttaisivat vain marginaalisesti Pielisen vedenkorkeuksiin (vrt.
luku 1 s.4 ja luku 5.1 s. 48).
Voidaan siis todeta, että edellytykset Pielisen juoksutussäännön muutoksen hakemiseksi vesilain 18 luvun 3
a §:n ja 3 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella ovat olemassa.

Kuva 14. Padotus- ja juoksutusselvitykseen perustuva säännöstely- tms. luvan muuttaminen (Aaltonen 2014)
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Padotus- ja juoksutusselvityksen alueellinen rajaus
Padotus- ja juoksutusselvityksessä on vesilain mukaan tarkasteltava mahdollisuuksia sovittaa toimenpiteet
yhteen vesistöalueen muiden vesitaloushankkeiden kanssa niin, että tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvat vahingolliset seuraukset jäävät kokonaisuutena arvioiden mahdollisimman vähäisiksi. Vesistöalue tulisi ottaa
nimenomaan kokonaisuutena huomioon. Tämän takia tulisi tarkastella paitsi nyt ensisijaisesti tarkasteltavaa
Pielistä, myös sen yläpuolisia alueita sekä mahdollisuuksien mukaan myös Pielisen alapuolisia vesistönosia
(erityisesti Pielisjoki ja Saimaa). Jotta selvitykseen käytettävä työmäärä ja aika pysyisivät järkevissä mitoissa,
päädyttiin tarkastelu alun perinkin rajoittamaan Pielisen luusuassa sijaitsevan Kaltimon voimalaitoksen yläpuoliseen valuma-alueeseen. Pielisen juoksuttaminen vaikuttaa alapuolisista vesistönosista erityisesti Pielisjoen vesiolosuhteisiin. Tämän takia tarkastelussa annetaan erityistä painoa myös vaikutuksiin Pielisjoelle.
Tässä selvityksessä Pielisen yläpuolista valuma-aluetta tarkastellaan melko pintapuolisesti. On todennäköistä, että Pielisen yläpuolisilla alueilla tai vesistönosissa ei tähän padotus- ja juoksutusselvitysprosessiin
liittyvillä toimenpiteillä saada riittävää ja kustannustehokasta vaikutusta Pielisen vesiolosuhteiden helpottamiseksi. Lähinnä kysymykseen tulisi yläpuolisten järvialtaiden säännöstelykäytäntöjen kehittäminen. Pielisen
(Kaltimon) yläpuolisista säännöstellyistä järvistä Pankajärven pinta-ala (24 km2) on vain noin kaksi prosenttia
Pielisen pinta-alasta. Sen sijaan Koitereen sekä sen kanssa lähes samassa tasossa olevien Palojärven ja Heinäselän pinta-ala on yhteensä 178 km2, mikä on lähes 20 prosenttia Pielisen pinta-alasta. Näin suuren järvialtaan vedenkorkeuksien vaihteluilla on vaikutusta Pielisenkin vedenkorkeuksiin (vrt. luku 3.2.4).
Koitereen säännöstely vaikuttaa Pielisen vedenkorkeuksiin myönteisesti yleensä talvella lieventäen vedenkorkeuden alenemaa ja keväällä leikaten tulvahuippua sekä kielteisesti yleensä nimenomaan vähävetisinä
kesinä ja syksyinä, jolloin Koitereen vedenkorkeus ei alene niin nopeasti kuin se luonnonmukaisesti alenisi.
Koitereen säännöstelyn kehittämisen yhteydessä annettiin säännöstelysuosituksia, joista yksi koski loppukesän ja syksyn vedenkorkeuksien lievää alentamista. Säännöstelysuositusten toteutumista seurataan, ja tarvittaessa on annettu uusia suosituksia (Sutela ym. 2012). Koitereen säännöstelylupa on rajoiltaan hyvin väljä,
ja säännöstelykäytäntöä voitaisiin kehittää niin, että siinä huomioitaisiin aiempaa paremmin Pielisen vedenkorkeudet ja käyttö. Tämä muutos ei vaatisi muutosta Koitereen juoksuttamista koskevaan lupaan. Muutos
voitaisiin tehdä Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksen toimenpiteistä erillisenä.
Saimaan vedenkorkeuksiin nyt tarkastelussa oleva juoksuttamismuutos vaikuttaisi hyvin vähän. Tämä johtuu
siitä, että Pielisen juoksuttamismuutos vaikuttaa itse Pielisenkin vedenkorkeuksiin suhteellisen maltillisesti.
Järvien kokoerojen takia tämä vaikutus pienenee Saimalle tultaessa murto-osaan. Tarkastelun lähtökohtana
on, että Pielisen juoksuttamismuutoksen vaikutukset Saimaalla jäisivät mahdollisimman pieniksi. Myöskään
nykyisellään Pielisen luonnonmukaisesta juoksuttamisesta ei arvioida olevan mainittavaa haittaa Saimaalle.
Saimaan juoksutuksen kehittäminen olisi perusteiltaan täysin erilaista kuin Pielisellä, koska Saimaan juoksutus perustuu valtiosopimukseen, eikä muutoksia voida tehdä vesilain nojalla. Padotus- ja juoksutusselvitykseen tarvittava työmäärä olisi lisäksi kasvanut erittäin merkittävästi, jos Saimaa olisi sisällytetty tarkempaan
tarkastelualueeseen.
Padotus- ja juoksutusselvitykseen sisällytettävien asioiden rajaus
On todennäköistä, että padotus- ja juoksutusselvityksen perusteella haettavaan Pielisen juoksuttamisluvan
muutokseen ei olisi käytännössä mahdollista sisällyttää muita kuin sellaisia toimenpiteitä, joilla voitaisiin
rajoittaa VL 3:21.1,4:n tarkoittamia haitallisia vaikutuksia (mm. suuri vahinko yleiselle edulle tai suuri ja
laaja-alainen vahinko yksityiselle edulle). Tämän takia muutokset Pielisen juoksutuksissa ja vedenkorkeuksissa tulisi mitoittaa niin, että muutokset ovat riittäviä em. vahinkojen rajoittamiseksi mutta eivät tarpeettoman suuria. Muutoksen suuruutta rajoittaa myös tarve pitää muutoksen vaikutukset alapuolisille vesistönosille pieninä. Muutos ei voisi myöskään koskea esimerkiksi kalatalousvelvoitteiden muuttamista.
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5 Arvio Pielisen ja Pielisjoen tulva- ja kuivuushaitoista
5.1 Tulvariskit
Aiemmat suunnitelmat
Reiter (1989) selvitti Pielisen ranta-alueiden teollisuudelle ja yhdyskunnille aiheutuvia tulvavahinkoja. Mikkonen (1997) arvioi diplomityössään maa- ja metsätaloudelle, rakenteille, yhdyskunnalle, infrastruktuurille
ja teollisuudelle aiheutuvia tulvavahinkoja. Molemmissa selvityksissä tulvavahinkoja arvioitiin vedenkorkeuden tasolle NN+95,00 m saakka. Kärkkäinen (2007) teki tarkemman vahinkoarvion ja suunnitelman vahinkojen ehkäisemiseksi. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tekemässä PohjoisKarjalan alueen tulvantorjunnan toimintasuunnitelmassa (2011) pohdittiin keinoja tulvariskien hallitsemiseksi erityisesti operatiiviselta kannalta. Pielisen alueelta on tehty yleispiirteiset tulvariskikartat Nurmeksen ja Lieksan kaupungeista sekä lisäksi Juuasta ja Enocell Oy:n tehdasalueesta yleispiirteinen tulvavaarakartta. Pielisjoen alueelta on tehty yleispiirteinen tulvariskikartta Enon taajamasta ja yksityiskohtainen tulvariskikartta Joensuun taajamasta.
Pielisen alueen tulvariskejä kartoitettiin myös Vuoksen vesistöalueen tulvariskien alustavassa arvioinnissa
(Kaakkois-Suomen ELY-keskus ym. 2011). Arvioinnissa Pohjois-Karjalasta ei esitetty yhtäkään kohdetta nimettäväksi valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Kuitenkin Pielisen ja Pielisjoen alueelta Joensuun,
Enon, Nurmeksen ja Lieksan taajamia esitettiin ns. muiksi tulvariskialueiksi. Joensuun tulvariskit arvioitiin
näistä kaikkein suurimmiksi. Joensuun tulvavedenkorkeuksiin vaikuttavat sekä Pielisjoen virtaama että Pyhäselän (Saimaan) vedenkorkeus. Tulvariskien alustava arviointi päivitetään vuonna 2018.
Pielisen ranta-alueilla mukaan lukien samassa tasossa oleva Viekijärvi on tehty maatalousmaan pengerryksiä
1960–80-luvuilla hyötyalaltaan yhteensä reilulle 200 hehtaarille. Laajimmat pengerrykset sijaitsevat Viekijärven ranta-alueilla. Tulvapenkereiden harja on yleensä rakennettu noin tasolle NN+95,5 m, mutta penkereet
ovat painuneet vuosikymmenien kuluessa paikoin merkittävästikin.
Pielisjoen ranta-alueet eivät ole erityiden tulvaherkkiä suurille virtaamille, mutta hyydöstä on aiheutunut
viime vuosikymmenellä jonkinasteisia vahinkoja. Hampinen (2010) arvioi Pielisjoen alaosan vahinkoja eri tulvavirtaamilla ja -vedenkorkeuksilla, myös hyytötulvatilanteessa.
Patoturvallisuus
Pielisen reitin ja Koitajoen valuma-alueilla ja Pielisjoella sijaitsee kaksi patoturvallisuuslain mukaista 1-luokan
patoa, Kaltimo Pielisjoessa Pielisen luusuassa ja Pamilo Koitereen allaskokonaisuuden luusuassa. Kaltimon
vahingonvaaraselvitys on vuodelta 1998 ja sitä on päivitetty vuonna 2010. Pamilon vahingonvaaraselvitys on
vuodelta 1986 ja sitä on päivitetty viimeksi vuonna 2013. Alueella sijaitsee kahdeksan patoturvallisuuslain
mukaista 2-luokan patoa, jotka ovat Kuokkastenkosken voimalaitos- ja säännöstelypadot, Pankakosken voimalaitospato, Lieksankosken voimalaitospato, Ilomantsin Pampalon kaivoksen rikastushiekka-altaan ja jälkiselkeytysaltaan padot, Uimaharjun tehtaan allaspadot sekä Kuurnan voimalaitoksen padot.
Patoturvallisuudella ei ole suoranaista yhteyttä nyt tehtävään padotus- ja juoksutusselvitykseen. Padotus- ja
juoksutusselvityksen tulokset ja johtopäätökset tai Pielisen mahdollinen juoksutusmuutos ei vaikuta alueen
voimalaitos- ja säännöstelypatojen patoturvallisuuteen tai niiden patoluokitukseen.
Tulvavedenkorkeudet ja -virtaamat
Pielisen vedenkorkeutta on havaittu samassa paikassa yhtäjaksoisesti vuodesta 1911 lähtien. Vuoden 1899
suurtulvasta ei näin ollen ole tarkkoja vedenkorkeushavaintoja. Kuitenkin Pielisen rantakallioihin merkittyjen
tuon vuoden suurinta vedenkorkeutta kuvaavien ns. valapaton viivojen sekä vesistömallilaskennan avulla on
saatu luotettava arvio Pielisen vuoden 1899 tulvavedenkorkeudesta. Vuoden 1924 jälkeen Pielisellä ei ole
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sattunut varsinaisia suurtulvia. Viimeisin tason NN+94,70 m ylittänyt tulva sattui vuonna 1962. Vuonna 1981
Pielisen tehokas juoksutus ennakkoon esti vedenkorkeuden nousun merkittäviin tulvalukemiin.
Taulukko 13. Pielisen vuotuisen ylivedenkorkeuden [NN+m] todennäköisyydet ja toistuvuudet Nurmeksen asteikolla vuosivälillä 1912–2016.
Todennäköisyys
0.8
0.9
0.95

Toistumisaika v.
5
10
20

Alaraja
94,31
94,48
94,63

Keskim. arvio
94,41
94,61
94,81

Yläraja
94,51
94,75
94,98

0.98
0.99
0.996

50
100
250

94,83
94,98
95,18

95,05
95,24
95,49

95,28
95,50
95,79

Taulukko 14. Pielisen (Nurmes) suurimpia vuotuisia ylivedenkorkeuksia [NN+m] sekä ns. poikkeusjuoksutusvuosien ylivedenkorkeudet vuosina 1899–2016. Taulukossa mainittujen lisäksi 1920–40-luvuilla sattui kolme
hieman yli NN+94,70 m suuruista tulvaa. Suluissa on luonnonmukainen tulvavedenkorkeus sellaisina vuosina,
jolloin Pielisen poikkeusjuoksutus on ollut käytössä (vuodesta 1980 alkaen).
Vuosi
1899
1920
1924
1938
1955
1962
1981
1982
1983
1984
1988
1989
1992
1995
2004
2005

Ylivedenkorkeus NN+m
95,60 (arvio)
94,94
95,19
94,83
94,74
94,73
94,59 (94,85)
94,35 (94,54)
94,55
94,03 (94,49)
94,51 (94,53)
94,42 (94,54)
94,32 (94,35)
94,52
94,55 (94,57)
94,18 (94,43)
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Kuva 15. Pielisen (Nurmes) vuotuisen ylivedenkorkeuden [NN+cm] toistuvuus vuosivälillä 1912–2016. Pystyakselilla on vedenkorkeus, vaaka-akselin ylemmällä rivillä on todennäköisyys ja alemmalla rivillä vuotuinen
tilastollinen toistuvuus.
Taulukko 15. Pielisjoen vuotuisen ylivirtaaman [m3/s] todennäköisyydet ja toistuvuudet Jakokoskella (vv.
1912–58) ja Kaltimossa (vv. 1959–2016) vuosivälillä 1912–2016.
Todennäköisyys
Toistumisaika v. Alaraja
Keskim. arvio Yläraja
0.8
5
414
440
465
0.9
10
456
490
525
0.95
20
495
539
583
0.98
50
546
602
658
0.99
100
584
649
714
0.996

250

634

711

789

Pielisjoen (Jakokoski / Kaltimo) maksimivirtaama (621 m3/s) vuosivälillä 1912–2016 on sattunut kesällä 1924.
Kesällä 1981 Kaltimolta juoksutettiin 584 m3/s, vuonna 1962 545 m3/s ja vuonna 2004 500 m3/s. Vuodenvaihteen 2008–2009 uhkaavan hyytötulvatilanteen jälkeen on Pielisjoella ryhdytty kiinnittämään huomiota aiempaa enemmän hyydön aiheuttamiin tulvariskeihin. Suurten talvivirtaamien todennäköisyyden kasvaessa ilmastonmuutoksen seurauksena ovat hyytötulvat jopa perinteisiä vesistötulvia merkittävämpi tulvariskitekijä
ainakin sillä osalla Pielisjokea, jossa virtaama vaikuttaa vedenkorkeuteen olennaisesti, so. kaupunginkoskien
yläpuolella.
Vahinkoarviot eri tulvavedenkorkeuksilla
Kärkkäinen (2007) arvioi Pielisen tulvavahinkoja eri vedenkorkeuksilla. Kuvassa 16 on esitetty Pielisen tulvavahingot taajamissa eri vedenkorkeuksilla ja vastaavasti kuvassa 17 teollisuudelle aiheutuvat vahingot. Ku42

vassa 18 on esitetty yhteenveto vahinkoarvioista. Vahinkoarviot ovat vuoden 2007 hintatasossa. Kuvissa käytetty korkeustaso on N60, jonka vedenkorkeuslukemat ovat noin 20 cm suuremmat kuin vastaavat lukemat
tässäkin selvityksessä käytetyssä NN-tasossa. Suurin osa Pielisen tulvavahingoista suurella tulvalla aiheutuu
tuotannollisista vahingoista, joista valtaosa Lieksan Kevätniemen sahalla ja Enon Uimaharjun sahalla. Taulukossa 16 on esitetty Kärkkäisen (2007) arvio teollisuudelle ja yhdyskunnille aiheutuvista tulvavahingoista Pielisen eri vedenkorkeuksilla.
Taulukko 16. Arvio teollisuudelle ja yhdyskunnille aiheutuvista tulvavahingoista [miljoonaa euroa] Pielisen eri
vedenkorkeuksilla. Lukuarvot on arvioitu alkuperäisistä kuvaajista. (Kärkkäinen 2007)
Vedenkorkeus
[NN+m]
94,8
95,0
95,2
95,4
95,6
95,8

Vedenkorkeus
[N60+m]
95,0
95,2
95,4
95,6
95,8
96,0

Vahinkoarvio
taajamat [M€]
0,9
1,8
2,7
3,8
5,3
6,9

Vahinkoarvio
teollisuus [M€]
1,1
3
4
9
17,5
19

Vahinkoarvio
yhteensä [M€]
2
4,8
6,7
13
23
26

8

Vahinko milj.€

7

Yhteensä

6
5

Rakennukset

4
3

Yhdyskuntarak. ja
palvelut

2
1
0
95

95,5

96

Vedenkorkeus N60 + m

Kuva 16. Taajamissa aiheutuvat vahingot eri vedenkorkeuksilla [N60+m]. (Kärkkäinen 2007)

Vahinko milj.€

20
18
16
14
12

Yhteensä
Tuotannollinen
vahinko

10
8
6
4

Rakennevahinko

2
0
95

95,2

95,4

95,6

95,8

96

Vedenkorkeus N60 + m

Kuva 17. Teollisuudelle aiheutuvat vahingot eri vedenkorkeuksilla [N60+m]. (Kärkkäinen 2007)
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30

Vahinko milj.€

25

Yhteensä
20
15

Tuotannollinen
vahinko

10

Rakennevahinko

5
0
95

95,2

95,4

95,6

95,8

96

Vedenkorkeus N60 + m

Kuva 18. Yhteenveto Pielisen tulvavahinkoarvioista. Kuvassa on esitetty taajamien rakennuksille ja yhdyskuntarakenteille ja -palveluille sekä teollisuudelle aiheutuvat vahingot eri vedenkorkeuksilla [N60+m]. (Kärkkäinen 2007)
Edellä on esitetty vahinkoarviot taajamissa oleville rakennuksille, rakenteille ja yhdyskuntateknisille palveluille sekä vahinkoarviot teollisuudelle (ml. uittotoiminta) Pielisen eri tulvavedenkorkeuksilla. Tulvavedenkorkeudella Pielisen rannoilla aiheutuu em. vahinkojen lisäksi rakenteellisia vahinkoja haja-asutusalueella. Myös
vesiliikenne yleisemmin kärsii haittaa, samoin rantojen käyttö vaikeutuu paikoin huomattavasti. Maa- ja metsätaloudelle on arvioitu aiheutuvan selvempää haittaa, kun Pielisen vedenkorkeus on tason NN+94,30 m yläpuolella. (Verta ym. 2007).
Pielisjoki
Pielisjoen varressa välillä Uimasalmi… Pyhäselkä sijaitsee yhteensä reilut 400 rantakiinteistöä, joilla on joko
vakituinen tai vapaa-ajan-asunto rannan läheisyydessä. Näistä kiinteistöistä noin 100 sijaitsee Kaltimon voimalaitoksen yläpuolella, noin 200 keskiosalla Kaltimon ja Kuurnan välissä ja noin 120 alaosalla Kuurnan ja
Pyhäselän välillä. (Wuori 2014) Pielisjoen tulvariskeille alttein osuus on joen alaosa välillä Kuurna… Pyhäselkä.
Suuret virtaamat aiheuttavat vedenpinnan nousua erityisesti välillä Kuurna… Pyhäselkä sekä vähemmän joen
keskiosalla Mönnin ja Jakokosken kohdalla. Kuurnan alapuolella vedenkorkeuteen vaikuttaa merkittävästi
myös Pyhäselän vedenkorkeus. Kaltimon yläpuolella vedenkorkeuteen vaikuttaa erityisesti Pielisen vedenkorkeus.
On arvioitu, että Pielisjoen yli 500 m3/s:n virtaama aiheuttaa erityisesti joen alaosalla merkittävää virkistyskäyttöhaittaa, lieviä rakenteellisia vahinkoja sekä eroosiota. Pyhäselän vedenpinnan ollessa korkealla vahinkoja saattaa ilmetä jo hieman pienemmälläkin virtaamalla, ja toisaalta Pyhäselän ollessa matalalla vasta hieman suuremmalla virtaamalla. Toisaalta hyytötulvariskit ovat kasvaneet talvivirtaamien kasvun seurauksena
niin, että hyytötulvat muodostavat nykyisin jopa suuremman riskin tulvimiselle kuin avovesikauden suuret
virtaamat.
Hampinen (2010) arvioi Pielisjoen alaosan vahinkoja välillä Kuurnan voimalaitos… Karsikko eri tulvatilanteissa. Arviointiin kuului Pielisjoen rannalla matalalla sijaitsevien rakennusten sijaintikorkeuksien mittaaminen. Kuvassa 19 on esitetty vahinkoarviot eri tulvatilanteissa välillä Kuurna… Karsikko. Kolme vasemmanpuoleista ovat hyytötulvatilanteita, joissa jäätilanne on suunnilleen sama kuin vuodenvaihteen 2008–2009 hyytötilanteessa. Kolme oikeanpuoleista ovat avovesitilanteita. Pielisjoen virtaama ja Pyhäselän vedenkorkeus
vaihtelevat. Pyhäselän vedenkorkeus on esitetty N60-tasossa.
On huomattava, että kuvassa on esitetty vain asuinkiinteistöillä sijaitseville rakennuksille (asuinrakennukset,
kellarit, vapaa-ajanrakennukset ja talousrakennukset) aiheutuvien vahinkojen arviot vain välillä Kuurna… Karsikko. Pielisjoen alaosalla välillä Karsikko… kaupunginkosket sijaitsee erityisesti teollisuutta ja yhdyskuntatek-

44

niikkaa, joiden toiminta ja rakenteet myös kärsivät vahinkoja suurella tulvalla. Hampinen esitti Pielisjoen tulvariskien hallintakeinoksi erityisesti Pielisen juoksutuksen muuttamista Pielisjoen tulvariskit nykyistä paremmin huomioivaksi.

Kuva 19. Pielisjoen alaosan erilaisten mallinnettujen tulvatilanteiden (Q [m3/s], W [N60+m]) asuinkiinteistöille
aiheutuvien vahinkojen arviot [€] välillä Kuurna… Karsikko. (Hampinen 2010)
Wuori (2014) haastatteli otantana Pielisjoen ranta-asukkaita mm. vedenkorkeuksien sopivista tasoista, vedenkorkeuksien vaihteluista ja rannan käytöstä. Haastatteluhetkellä vuonna 2012 ranta-asukkailla oli tuoreessa muistissa saman vuoden korkeat vedenpinnat. Ranta-asukkaille oli aiheutunut merkittävää rannan
käyttöhaittaa korkeista vedenpinnoista, mutta rakenteille aiheutuneet vahingot olivat jääneet vähäisiksi.
Tulvan vaikutukset Pielisen virkistyskäytölle
Pielinen on virkistyskäytön kannalta alueellisesti merkittävä vesistö. Pielisen rannoilla oli vuonna 2007 yhteensä 3461 rakennettua tai keskeneräistä rantakiinteistöä ja noin 1500 kaavoitettua rantarakentamispaikkaa (Torsner 2007), ja määrä on lisääntynyt tästä kymmenen vuoden aikana.
Pieliselle tehdyssä virkistyskäyttöselvityksessä (Torsner 2007) kesän ja syksyn vedenkorkeuksien vaikutusta
rantojen virkistyskäyttöön tarkasteltiin Fortum Service Oy:ssä kehitetyn VIRKI -laskentamallin avulla. Mallilla
tarkastellaan rantakiinteistöjen kesäaikaista virkistyskäyttöä rantojen käytön näkökulmasta. Vesirajan sijainnille määritellään ns. optimivyöhyke, eli sellainen vesirajan sijaintivyöhyke, jolla rannan käytölle ei aiheudu
haittaa. Optimivyöhyke määritetään jokaiselle maastossa mitattavalle rantakiinteistön rannalle erikseen. Optimivyöhykkeen leveys riippuu mm. rannan maalajista, joten esimerkiksi hiekkapohjaisella rannalla vesirajan
sijainti voi vaihdella enemmän kuin liejupohjaisella rannalla ilman, että vaihtelusta aiheutuu enemmän haittaa.
Virkistyskäytön arvo alenee suorassa suhteessa vesirajan siirtymään, kun vesiraja siirtyy optimivyöhykkeestä
vesille tai maalle päin. Virkistysarvon nollakohta on se vesirajan siirtymä optimivyöhykkeen alarajalta vesille
päin tai optimivyöhykkeen ylärajalta maalle päin, jossa rannan virkistysarvo katsotaan kokonaan hävinneeksi.
Mallin käyttämää periaatetta on havainnollistettu kuvassa 20. Mallissa järvelle ja maalle päin suuntautuneet
vesirajan siirtymät muutetaan rahallisiksi virkistyskäyttöhaitoiksi harkinnanvaraisia parametreja käyttäen.
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Kuva 20. Periaatekuva vesirajan siirtymän ja siitä aiheutuvan haitan tarkastelusta. (Torsner 2007)
Laskentaa varten tarvittavat maastomittaukset tehtiin kesällä 2007. Rantaprofiileja mitattiin 77 eli runsaat
kaksi prosenttia Pielisellä sijaitsevista yhteensä 3461 rakennetusta tai keskeneräisestä rantakiinteistöstä. Mitatuilla rantalinjoilla sijaitsi 140 rakennusta. Profiilin määrittämisen lisäksi jokaiselle profiilille mitattiin parhaan vedenpinnankorkeusvälin eli ns. optimivyöhykkeen yläraja, pohjan laatu sekä matalalla olevien rakennusten korkeudet.
Tehdyn selvityksen perusteella virkistyskäytön kannalta paras vedenkorkeustaso (vedenkorkeuden optimitaso) Pielisellä on välillä NN+ 93,70…+94,05 m. Myös tällä vyöhykkeellä aiheutuu virkistyskäyttöhaittoja joillakin rannoilla. Pielisellä on maastomittausten perusteella paljon matalia rantoja, joilla alhainen vedenkorkeus siirtää vesirajan kauas. Haitat alkavat kasvaa melko jyrkästi vedenkorkeuden laskiessa tai noustessa optimivyöhykkeen ulkopuolelle. Virkistyskäyttöselvityksen mukaan Pielisen rantojen virkistyskäyttö avovesiaikaan alkaa kärsiä huomattavasti tasolla NN+94,40 m ja sen yläpuolella.
VIRKI-mallissa painotetaan kesäajan virkistyskäyttöä suhteessa kevään ja syksyn virkistyskäyttöön niin, että
Pielisellä esimerkiksi toukokuun virkistyskäyttöarvo saa kertoimen 0,77, heinäkuu kertoimen 1,60 ja lokakuu
kertoimen 0,37. VIRKI-haitta siis riippuu Pielisen tapauksessa paitsi vedenkorkeudesta, myös ajankohdasta.
Vedenkorkeudella NN+94,50 m yhden rakennetun rantakiinteistön virkistyskäytölle aiheutuvaksi haitaksi on
arvioitu keskimäärin noin 200 euroa, jos vedenpinta olisi koko kesän samalla korkeudella. Haitta kaikille kiinteistöille koko vuoden aikana olisi tuolloin yhteensä hieman alle 700 000 euroa. Kuvassa 21 on esitetty vakinaisten ja loma-asuntojen vuosittainen virkistysarvon keskimääräinen alenema optimiarvosta, jos vesi olisi
koko kesän tietyllä korkeudella. Vasemmalla pystyakselilla on osoitettu kokonaisvuosihaitta kaikille kiinteistöille ja oikealla pystyakselilla kiinteistökohtainen keskimääräinen vuosihaitta. (Torsner 2007, Oy Vesirakentaja & Pohjois-Karjalan ELY-keskus 2010)
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Vakinaisten ja loma-asuntojen virkistyskäytölle aiheutuva vuosihaitta, jos
vesi olisi koko kesän tietyllä korkeudella. Pielinen.
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Kuva 21. Vakinaisten ja loma-asuntojen vuosittainen virkistysarvon alenema [€/vuosi] optimiarvosta, jos vesi
olisi koko kesän tietyllä korkeudella. (Torsner 2009)
Vuonna 2004, jolloin vesi oli korkealla käytännössä koko avovesikauden, aiheutui luonnonmukaisilla vedenkorkeuksilla Pielisen rantakiinteistöille virkistyskäyttöhaittaa laskennallisesti hieman alle 400 000 euroa koko
virkistyskäyttökaudella 15.5.–31.10. Kuvassa 22 on esitetty kesän 2004 vedenkorkeudet (vasen pystyakseli,
sininen viiva) ja päivittäinen virkistyskäyttöhaitta (oikea pystyakseli, punainen alue).
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Vedenkorkeus [NN+m]

Pielinen, 2004, touko-lokakuun palautetut vedenkorkeudet ja rantojen käytön
virkistysarvon alenema vuorokaudessa. Mukana rantakiinteistöt.
Virkistyskäyttöhaitta vuodessa yhteensä 0,395 Milj. e

pvm

Kuva 22. Touko-lokakuun 2004 luonnonmukaisiksi palautetut vedenkorkeudet (NN+m, sininen viiva) ja Pielisen rantojen virkistyskäytölle aiheutunut haitta (€/vrk, punainen alue). (Torsner 2007)
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Suunnitelmat tulvavesien pidättämiseksi
Pielisen reitin valuma-alueella on selvitetty melko paljon mahdollisuuksia pidättää tulva-aikaisia vesiä järven
yläpuolisille valuma-alueille. Suurin osa selvitetyistä keinoista tuottaisi vain hieman hyötyä Pielisen tulvariskien hallinnassa. Ainoa varteenotettavampi tulvantorjuntakeino on veden pidättäminen yläpuolisiin säännösteltyihin järvialtaisiin.
Oittinen (2007) selvitti opinnäytetyössään Pielisen valuma-alueella tehtyjen vesistötoimenpiteiden vaikutusta ja merkittävyyttä tulviin. Työssä arvioitiin toimenpiteiden vaikutusta Pielisellä todennäköisyydeltään
kerran sadassa vuodessa toistuvaan tulvaveden korkeuteen. Selvityksessä arvioitiin myös valuma-alueen ennallistamisen vaikutusta Pielisen tulvavedenkorkeuksiin.
Vesistötoimenpiteeksi määritettiin vesi- ja maa-alueelle kohdistuva toimi, jolla on merkittävä vaikutus alueen
hydrologiaan. Tarkasteltuja toimenpiteitä olivat metsätaloudelliset toimenpiteet kuten metsäojitus, maataloudelliset toimenpiteet kuten peltojen raivaus sekä vesistöön ja virtavesiin kohdistuvat toimenpiteet kuten
järvenlasku.
Opinnäytetyössä arvioitiin vesistötoimenpiteiden osuudeksi tulvaveden korkeudesta kerran sadassa vuodessa tapahtuvalle tulvalle (HW 1/100) Pielisellä (N60+ 95,50 m) noin 8 cm. Toteutettavissa olevilla vesistötoimenpiteiden ennallistamisilla ei olennaisesti pystyttäisi pienentämään tulvahuippuja (vain noin 0,2 cm),
eivätkä ennallistamiset niiden korkeiden kustannusten takia ole taloudellisesti kannattava toimenpide Pielisen tulvariskien hallinnassa.
Immonen (2008) selvitti opinnäytetyössään Pielisen yläpuolisten tulvanpidättämisaltaiden rakentamismahdollisuuksia ja vaikutuksia. Vaikka altaiden rakentaminen arvioitiin laskennallisesti kannattavaksi, arvioitiin
mahdollisuudet alentaa sillä tavoin Pielisen suurtulvaa paria senttimetriä enempää pieniksi.
Åström (2010) selvitti Pielisen yläpuolisten säännösteltyjen vesistöjen käyttöä tulvavesien pidättämisessä.
Tulvavesien pidättäminen suurtulvatilanteessa arvioitiin kannattavaksi erityisesti Koitereen osalta. suurtulvatilanteessa Koitereelle vettä pidättämällä saavutettaisiin Pielisellä laskennallisesti yhdeksän miljoonan euron tulvavahinkojen väheneminen, kun samalla Koitereella vahingot kasvaisivat vain noin 0,6 miljoonalla eurolla. Tilanne, jossa toisella järvellä kasvatetaan rakenteille aiheutuvaa tulvavahinkoa kokonaisedun nimissä,
tulisi mahdollisesti kyseeseen vain kaikkein suurimmilla tulvilla. Tällöin saavutettavan hyödyn tulisi olla erittäin merkittävä suhteessa aiheutuvaan haittaan ja lopputulos tulisi voida arvioida kohtuullisen varmasti etukäteen.

5.2 Kuivuusriskit
Aiemmat selvitykset
Vuonna 2003 Pielisen ympäryskuntien asukkaille tehtiin postikysely (yli 4000 kpl) Pielisen virkistyskäytöstä ja
siinä aiheutuneista haitoista yhdessä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalatalouskyselyn kanssa
(Verta 2003). Kyselyä edeltäneenä kesänä 2002 sekä toteutuksen aikana kesällä 2003 vedenkorkeus Pielisessä oli erittäin alhainen.
Kyselyyn vastanneista (1111 kpl) yli puolet oli kokenut haittaa sopimattomista vedenkorkeuksista sekä karikoista ja veden mataluudesta. Eniten haittaa oli koettu Pielisen pohjois- ja luoteisosissa Nurmeksen, Kuokkastenkosken ja Juuan lähialueilla. Haitan kokeminen ajoittui suurimmalla osalla avovesikauteen. Lähes puolella vastaajista sopimattomat vedenkorkeudet olivat haitanneet laiturien ja venevajojen käyttöä sekä veneilyä ja melontaa. Kolmasosa vastaajista ilmoitti sopimattomien vedenkorkeuksien haitanneen kalastusta ja
joka neljäs vastaaja ilmoitti haittaa aiheutuneen mökin ja saunan käyttöön sekä rannalla oleiluun. (Verta
2003)
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Huhtikuussa 2006 Pielisen juoksutuksen kehittämisen neuvotteluryhmälle tehdyssä kyselyssä kartoitettiin
Pielisen vedenkorkeuksista ja juoksutuksista aiheutuneita ongelmia (Verta ym. 2007). Vastauksissa nousi
esille samoja seikkoja kuin vuoden 2003 postikyselyssä. Matalat vedenkorkeudet olivat haitanneet laiturien
ja venevajojen käyttöä, rannalla oleilua ja uimista, vesimaisemaa, veneilyä ja melontaa, mökkien käyttöä.
Myös uusia asioita nostettiin esiin: matalat vedenkorkeudet ovat vaikeuttaneet talousvedenottoa ja haitanneet laivaliikennettä, ammattikalastusta sekä uittoa. Myös vedenlaadun epäiltiin heikentyneen matalien vedenkorkeuksien seurauksena.
Myöhempiin Pielisen säännöstelyselvityksiin sisältyneen maksuhalukkuuskyselyn (Lehtoranta & Seppälä
2011) mukaan kyselyyn vastanneesta noin 1000 henkilöstä 63 prosenttia oli kokenut haittaa liian matalista
vedenkorkeuksista. Eniten matalat vedenkorkeudet olivat haitanneet veneilyä ja melontaa sekä laiturien ja
venevajojen käyttöä.
Haitalliset vedenkorkeudet ja arvio haitoista
Pielisellä alhaiset vedenkorkeudet aiheuttavat rantojen ja rantakiinteistöjen käytön, vesiliikenteen ja kalastuksen vaikeutumista sekä maisemahaittaa. Uitolle ja laivaliikenteelle Pielisellä aiheutuu haittaa, jos vedenkorkeus laskee alle tason NN+ 93,10 m. Tason alapuolella uitto ja laivaliikenne rajoittuvat väyläsyvyyksien
pienentyessä. Myös talousveden otto vaikeutuu erityisesti matalien, rannan läheisyydessä sijaitsevien kaivojen osalta vedenpinnan laskiessa pidemmäksi ajaksi. Alhaisen vedenkorkeuden vaikutuksista talousveden ottoon ei ole tarkempaa tietoa, mutta joitakin ilmoituksia Pielisen rannoilta on kaivojen ehtymisestä tullut, kun
vedenkorkeus on ollut lähellä noin tasoa NN+93,00 m.
Pieliselle tehdyn virkistyskäyttöselvityksen (Torsner 2007) mukaan Pielisen rantojen virkistyskäyttö avovesiaikaan alkaa kärsiä huomattavasti tasolla NN+93,20 m. Jos vedenpinta olisi koko kesän tällä tasolla, rantojen
virkistyskäytölle aiheutuvat haitat olisivat euromääräisinä arviolta noin 130 €/kiinteistö eli noin 450 000 euroa koko kesän aikana (15.5.–31.10.). Tasolla NN+92,95 m vastaava summa olisi hieman alle 300 €/kiinteistö
eli yhteensä noin 1 000 000 euroa. (kuva 21)
Vuonna 2005, jolloin vesi oli virkistyskäytön kannalta liian korkealla touko-kesäkuussa ja toisaalta liian matalalla elo-lokakuussa, aiheutui luonnonmukaisilla vedenkorkeuksilla Pielisen rantakiinteistöille virkistyskäyttöhaittaa laskennallisesti noin 270 000 euroa koko virkistyskäyttökaudella 15.5.–31.10. Tästä haitasta noin
150 000 euroa aiheutui virkistyskäytön kannalta liian matalista vedenkorkeuksista. Kuvassa 23 on esitetty
kesän 2005 vedenkorkeudet (vasen pystyakseli, sininen viiva) ja päivittäinen virkistyskäyttöhaitta (oikea pystyakseli, punainen alue).
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15.5.

Vedenkorkeus [NN+m]

Pielinen, 2005, touko-lokakuun palautetut vedenkorkeudet ja rantojen käytön
virkistysarvon alenema vuorokaudessa. Mukana rantakiinteistöt.
Virkistyskäyttöhaitta vuodessa yhteensä 0,271 Milj. e

pvm

Kuva 23. Touko-lokakuun 2005 luonnonmukaisiksi palautetut vedenkorkeudet (NN+m, sininen viiva) ja Pielisen rantojen virkistyskäytölle aiheutunut haitta (€/vrk, punainen alue). (Torsner 2007)
Pielisjoki
Pielisjoella virkistyskäyttöhaitan ja haitan laivaliikenteelle on arvioitu kasvavan merkittävästi, kun virtaama
on alle 100 m3/s. (Verta ym. 2007) Kaltimon yläpuolella vedenkorkeuteen vaikuttaa lähinnä Pielisen vedenkorkeus, mutta myös virtaamalla on vaikutusta. Kaltimon ja Kuurnan välisellä joen osalla virtaama ei ole olennainen tekijä virkistyskäytön ja laivaliikenteen kannalta, sillä vedenkorkeus on voimalaitosten lupien mukaan
pidettävä aina sellaisella tasolla, että veneväylien syvyys on laivaliikenteelle riittävä. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu Pielisjoen yläosalla Uimasalmen ja Kaltimon välillä on noin 110–115 cm. Keskiosalla Kaltimon ja Kuurnan välillä vaihtelu on Jakokoskella noin 60 cm ja Kuurnan yläpuolella 30 cm. Joen
alaosalla Kuurnan alapuolella vuotuinen vaihtelu on suurinta, noin 140 cm (vrt. taulukko 6 sivulla 14).
Kuurnan voimalaitoksen ja kaupunginkoskien välisellä joen osalla virtaama vaikuttaa merkittävästi vedenkorkeuteen. Pienehköillä virtaamilla ja melko matalilla vedenkorkeuksilla Kuurnan virtaaman lisäys 10 m3/s:llä
nostaa voimalaitoksen alavedenpintaa keskimäärin noin 3–4 cm. Vastaavasti Pyhäselän (Joensuun ala-asteikko) vedenpinnan 10 cm:n nousu nostaa Kuurnan alavedenpintaa keskimäärin noin 2–3 cm. (Wuori 2013)
Utran alapuolella Pyhäselän vedenkorkeus alkaa vaikuttaa merkittävämmin joen vedenkorkeuksiin. Koska
Pielisjoen alaosalla vedenkorkeuteen vaikuttaa olennaisesti myös Pyhäselän vedenkorkeus, on hankala tarkemmin arvioida virkistyskäyttöhaittaa aiheuttavia virtaaman suuruuksia.
Matalien vedenpintojen vaikutusta Pielisjoen virkistyskäytölle ei ole tarkemmin selvitetty, kuten esimerkiksi
Pielisellä on VIRKI-selvityksen avulla tehty. Wuoren (2014) otantana tekemien haastattelujen perusteella Pielisjoen keskiosalla Kaltimon ja Kuurnan välillä oltiin tyytyväisimpiä vedenkorkeuksiin ja niiden vähäisiin vaihteluihin. Kuivimpinakaan aikoina ei haastatteluiden perusteella ollut esiintynyt suurta haittaa alhaisista vedenkorkeuksista. Sen sijaan Kuurnan alapuolisella osuudella oli koettu selvää haittaa erityisesti alhaisista vedenkorkeuksista sekä vedenkorkeuden suurista vuotuisista vaihteluista.
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5.3 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit
Ilmastonmuutoksen vaikutus
Luvussa 2.2.4 on kuvattu ilmastonmuutoksen vaikutuksia Pielisen vedenkorkeuksiin ja virtaamiin. Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Pielisen loppukesän ja syksyn alimmat vedenkorkeudet (NW) alenevat ajanjaksolle
2040–69 tultaessa todennäköisesti noin 20–30 cm verrattuna referenssijaksoon 1971–2000. Juoksutuksin
pystyttäneen kuitenkin suureksi osaksi kompensoimaan ilmastonmuutoksen aiheuttamaa haittaa loppukesällä ja syksyllä.
Ilmastonmuutos aiheuttaa Pielisellä aiempaa suuremman todennäköisyyden vesiliikenteen, uiton ja virkistyskäytön toimintaedellytysten vaikeutumiselle kesällä ja syksyllä. Myös riski vesihuollon paikalliseen vaikeutumiseen kasvaa kaivojen vedenpintojen laskiessa. Erityisesti jaksolla 2010–39 tulvien todennäköisyys saattaa jopa pienentyä aiempaan verrattuna. Myöhemmällä tarkastelujaksolla 2040–69 erityisesti talvitulvien todennäköisyys ja voimakkuus kasvavat, jolloin talvella ja keväällä esiintyvät tulvat saattaisivat olla nykytilanteen alkukesän lumensulamistulvia suurempia.
Ilmastonmuutoksen takia muuttuvien vedenkorkeuksien vaikutusta Pielisen virkistyskäytölle aiheutuvaan
haittaan tutkittiin (Torsner 2007) keskimääräisillä luonnonmukaisiksi palautetuilla vedenkorkeuksilla. Mallilla
määritettiin referenssijakson (vuosiväli 1971–2000) luonnonmukaisilla keskimääräisillä vedenkorkeuksilla aiheutunut virkistyskäyttöhaitta ja verrattiin sitä ilmastonmuutoksen mukaisilla, vuosien 2010–2039 keskimääräisillä vedenkorkeuksilla (Veijalainen 2006) aiheutuvaan virkistyskäyttöhaittaan. Ilmastonmuutoksen mukaisina vedenkorkeuksina käytettiin Ilmatieteenlaitoksen 19 mallin keskiarvoskenaariota keskimääräisellä päästöskenaariolla A1B.
Pitkän ajanjakson keskimääräisillä vedenkorkeuksilla tarkastellen saa vain suuntaa-antavan käsityksen siitä,
miten ilmastonmuutos vaikuttaa Pielisen vedenkorkeuksiin ja virkistyskäyttöön. Virkistyskäytön haitta-arvon
määrittäminen jokaiselle vuodelle erikseen olisi antanut tarkemman kuvan haitoista, sillä Pielisen avovesikauden vedenkorkeus vaihtelee eri vuosien välillä melkoisesti, mikä ei välttämättä näy keskivedenkorkeudessa. Kuvasta 24 kuitenkin huomataan, että viime vuosituhannen lopulla korkeat vedenkorkeudet ovat aiheuttaneet enemmän virkistyskäyttöhaittaa kuin matalat vedenkorkeudet. Keskimäärin haitta on ollut suurin
Pielisen keskimääräisen tulvahuipun eli juhannuksen tienoilla. Alhaisista vedenkorkeuksista on aiheutunut
haittaa keskimäärin elokuun loppupuolen ja lokakuun loppupuolen välisenä aikana. Laskennallisesti virkistyskäyttöarvo on kuitenkin alentunut optimiarvosta keskimäärin vain noin 35 000 eurolla.
Ilmastonmuutos laskee virkistyskäyttökauden keskimääräisiä vedenkorkeuksia Pielisellä. Suurin muutos
ajoittuu kesäkuun loppuun, jolloin vedenkorkeus on keskimäärin noin 25 cm aiempaa matalammalla tasolla.
Syksyä kohti muutos pienenee ja lokakuun lopussa vedenpinta on keskimäärin noin 10 cm aiempaa alempana. Vedenkorkeuksien lasku poistaa keskimääräisenä vesivuotena liian korkealla olevasta vedenpinnasta
johtuvat haitat (kuva 25). Sen sijaan loppukesän ja syksyn liian alhaiset vedenkorkeuden haittaavat virkistyskäyttöä aikaisempaa enemmän. Haitat alkavat jo heinäkuun alusta ja jatkuvat koko virkistyskäyttökauden
loppuun saakka. Suurimmillaan haitat ovat syyskuussa. Laskennallisesti virkistyskäyttöarvo on alentunut optimiarvosta noin 57 000 eurolla, eli noin 63 prosenttia enemmän kuin viime vuosikymmeninä keskimäärin.
(Torsner 2007)
Arvio ilmastonmuutoksen vaikutuksista Pielisen virkistyskäyttöhaittaan näyttää olevan suunnaltaan oikea,
jos vertailukohdaksi otetaan kylläkin varsin lyhyt ajanjakso eli 2010-luvun seitsemän kesäkautta. Tämä jakso
sisältyy kuvassa 25 esitettyyn ilmastonmuutostilanteen ajanjaksoon 2010–39. 2010-luvun seitsemänä kesäkautena Pielisellä olisi mallinnuksen perusteella ollut tarvetta poiketa luonnonmukaisesta juoksutuksesta vähävetisyyden takia yhteensä neljä kertaa. Tulvan takia ei ole ilmennyt poikkeusjuoksutustarvetta. Toisaalta
kahtena 2010-luvun kesänä (2012 ja 2015) Pielisen vedenkorkeus on ollut virkistyskäytön kannalta haitallisen
51

korkealla, selvemmin ja pitkäkestoisemmin vuonna 2012. Virkistyskäyttöhaittaa ei siis voida arvioida kovin
hyvin pelkän keskivedenkorkeuden perusteella varsinkaan pidemmän ajanjakson osalta.
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Vedenkorkeus [NN+m]

Pielinen, nykyinen km. tilanne, touko-lokakuun palautetut vedenkorkeudet ja
rantojen käytön virkistysarvon alenema vuorokaudessa. Mukana
rantakiinteistöt. Virkistyskäyttöhaitta vuodessa yhteensä 0.035 Milj. e
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Kuva 24. Touko-lokakuun keskimääräiset luonnonmukaisiksi palautetut vedenkorkeudet (sininen viiva) ja virkistyskäytölle aiheutunut haitta (punainen alue) referenssijaksolla 1971–2000. (Torsner 2007)
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Vedenkorkeus [NN+m]

Pielinen, km. ilmastonmuutostilanne, touko-lokakuun palautetut
vedenkorkeudet ja rantojen käytön virkistysarvon alenema vuorokaudessa.
Mukana rantakiinteistöt. Virkistyskäyttöhaitta vuodessa yhteensä 0.057 Milj. e
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Kuva 25. Touko-lokakuun keskimääräiset vedenkorkeudet (sininen viiva) ja virkistyskäytölle aiheutunut haitta
(punainen alue) ilmastonmuutostilanteessa vuosivälillä 2010–39. (Torsner 2007)
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6 Toimenpiteet tulva- ja kuivuusriskien hallitsemiseksi
Pielisen käytölle suurta vahinkoa aiheuttavien vedenkorkeuksien rajoittamiseksi määriteltiin periaatteet, joiden perusteella Pielistä juoksutetaan kuivuus- ja tulvatilanteiden uhatessa. Perustana oli aiempi käytäntö,
jonka mukaisesti Pielisen luonnonmukaiseen juoksutukseen on haettu poikkeamislupia vesilain 18:4 ns. vaarantorjuntapykälän perusteella. Pieliselle on haettu Itä-Suomen aluehallintovirastolta (aiemmin Itä-Suomen
vesioikeus ja Itä-Suomen ympäristölupavirasto) vesilain mukaisia poikkeamislupia vuodesta 1980 alkaen yhteensä 11 kertaa. Pielistä juoksutettiin vuosina 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1992, 2004 ja 2005 tulva-aikaisten vedenkorkeuksien alentamiseksi, vuosina 2006 ja 2013 alhaisten vedenkorkeuksien nostamiseksi. Lisäksi vuonna 2013 Saimaan vesiasioita koordinoiva Kaakkois-Suomen ELY-keskus haki lupaa Pielisen lisäjuoksutuksiin Saimaan talviaikaisen vedenkorkeuden laskun rajoittamiseksi norpan pesinnän vuoksi. Tähän selvitykseen ei sisällytetty norpan pesintäolosuhteiden helpottamiseksi tehtäviä mahdollisia Pielisen juoksutuksia, vaan mahdolliset tämäntyyppiset juoksutukset hoidettaisiin jatkossakin vesilain 18:4 perusteella, jos se
katsottaisiin välttämättömäksi.
Pielisen ja Saimaan vedenkorkeuksia ja virtaamia mallinnettiin vuosijaksolla 1962–2014 Suomen ympäristökeskuksessa (Juha Aaltonen) kehitetyn MS Excel-pohjaisen laskentamallin avulla. Vesitilanteet käytiin läpi
vuosi vuodelta, ja

6.1 Juoksutuksen periaatteet ja toteuttaminen
6.1.1 Vedenkorkeuden haitalliset tasot
Käytäntö luvan hakemiseksi Pielisen luonnonmukaisista juoksutuksista poikkeamiseksi on ollut voimassa vuodesta 1980 lähtien. Pielisen luonnonmukaiseen juoksutukseen on haettu poikkeamislupaa yleensä, kun vedenkorkeus on vesistöennusteiden mukaan uhannut ylittää tason NN+94,50–60 m. Vähävetisissä tilanteissa
Pieliselle ei ole vakiintunut selvää käytäntöä, jonka mukaan juoksutusta alettaisiin vähentää. Vuosien 2006 ja
2013 poikkeamislupahakemusten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että vedenkorkeuden alittaessa tason NN+93,10 m alkaa Pielisellä ilmetä suurta haittaa virkistyskäytölle, vesiliikenteelle ja uitolle.
Pielisen juoksuttamisen mallintamiseen ja juoksutussäännön muutoksen pohjaksi otettiin periaate, jonka
mukaan vedenkorkeuden uhatessa laskea alle tason NN+93,10 m tai nousta yli tason NN+94,50–60 m ryhdytään Pielisen luonnonmukaista juoksuttamista muuttamaan. Poikkeuksellisen vesitilanteen mentyä ohitse
Pielisen vedenkorkeus palautettiin luonnonmukaiseksi virtaamia vastaavasti kasvattamalla tai vähentämällä.
6.1.2 Juoksutuksen muuttamisen periaatteet – vähävetinen tilanne
Pielisen vedenkorkeus pyritään pitämään virkistyskäyttökaudella (15.5.–31.10.) tason NN+93,10 m yläpuolella. Pielisen juoksutus on muutoin luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukainen, mutta vedenkorkeuden
uhatessa alittaa tason NN+93,10 m ryhdytään juoksutusta pienentämään. Pienennys tapahtuu niin, että alapuolisille vesistönosille Pielisjoelle tai Saimaalle ei käytännössä aiheudu haittaa. Joinakin vuosina Saimaan
samanaikainen tai ennustettu haitallisen alhainen vedenkorkeus saattaa estää Pielisen juoksutuksen vähentämisen. Jos Saimaan vedenkorkeus uhkaa Saimaan poikkeusjuoksutuksista huolimatta mennä selvästi alle
ns. normaalivedenkorkeusvyöhykkeen, pääperiaatteena on, että tällöin pidättäydytään Pielisen juoksutusten
vähentämisestä. Alapuolisten vesistönosien huomiointi on kuvattu tarkemmin kohdissa 6.1.8 ja 6.1.9.
Se, milloin luonnonmukaista juoksutusta ryhdytään muuttamaan, riippuu päätöksentekohetken vesistöennusteista ja vedenkorkeudesta. Vähävetisissä tilanteissa periaatteena on, että Pielisen vedenkorkeuden laskiessa alle tason NN+93,40 m ennen 15.–20.8. ja lisäksi vedenkorkeuden ollessa selvästi laskusuunnassa, ryhdytään Kaltimon juoksutusta pienentämään.
Yleensä viimeistään elokuun puolenvälin tienoilla vedenkorkeuden tasosta yhdessä vesistöennusteiden
kanssa pystytään melko hyvällä todennäköisyydellä päättelemään, laskeeko Pielisen vedenkorkeus syksyn
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kuluessa haitalliselle tasolle. Kokemus on osoittanut, että ennen elokuun puoltaväliä tapahtuva vedenkorkeuden lasku alle tason NN+93,40 m aiheuttaa suuren riskin sille, että vedenkorkeus on syys-lokakuussa alle
tason NN+93,10 m. Jos poikkeusjuoksutuspäätös tehtäisiin tätä aiemmin ja ylemmällä vedenkorkeustasolla,
voitaisiin vedenkorkeuden alenemaan puuttua tehokkaammin. Toisaalta tällöin suurenisi riski ryhtyä poikkeusjuoksutukseen aiheetta. Elokuun loppupuolta selvästi myöhemmin aloitetut poikkeusjuoksutukset taas
eivät vaikuttaisi Pielisen syksyn vedenkorkeuksiin enää olennaisesti virkistyskäyttökauden aikana. Seuraavassa luvussa 6.1.3 on käsitelty tarkemmin Pielisen vedenkorkeuden laskuun kesällä ja syksyllä vaikuttavia
tekijöitä.
Pielisen luonnonmukainen, purkautumistaulukon mukainen juoksutus tasolla NN+93,40 m on 192 m3/s. Juoksutuksen pienennys tehdään niin, että ensin virtaamaa pienennetään 140 m3/s:iin, tämän jälkeen vedenkorkeuden edelleen laskiessa 130 m3/s:iin ja vielä 120 m3/s:iin. Virtaaman lisäpienennys alkupienennyksen jälkeen tehdään pääsääntöisesti silloin, kun luonnonmukainen vedenkorkeus alittaa tason NN+93,30 m (140 
130 m3/s) ja NN+93,20 m (130  120 m3/s). Virtaamaa ei pienennetä lisää, jos poikkeusjuoksutuksen mukainen vedenkorkeus ei laske enää selvästi tasosta NN+93,30–40 m (vaikka luonnonmukaiseksi palautettu vedenkorkeus laskisikin alle em. vedenkorkeuksien). Toisin sanoen, jos Pielisen poikkeusjuoksutuksen mukainen (senhetkinen todellinen) vedenkorkeus ei enää olennaisesti laske tasosta NN+93,30–40 m, virtaama pidetään 140 m3/s:ssä. Vedenkorkeuden vastaavasti noustessa selvästi tason NN+93,40 m yläpuolelle, aletaan
palata luonnonmukaiseen vedenkorkeuteen juoksutusta lisäämällä.
Vähävetisen tilanteen mentyä ohitse Pielisen vedenkorkeus palautetaan luonnonmukaiseksi virtaamia vastaavasti kasvattamalla. Luonnonmukaiseen vedenkorkeuteen palauttaminen aloitetaan myös, vaikka vähävetinen tilanne jatkuisi yli lokakuun lopun. Perusteluna luonnonmukaiseen vedenkorkeuteen palaamiselle
(juoksutuksen kasvattamiselle) tässä tapauksessa on se, että vesiliikenteen ja virkistyskäytön Pielisellä ajatellaan olevan hyvin vähäistä lokakuun lopun jälkeen.
6.1.3 Juoksutusten vuosikohtainen tarkastelu – vähävetiset tilanteet
Juoksutuksen periaatteiden avaamiseksi on syytä tarkastella tapauskohtaisesti niitä vuosia, joina poikkeusjuoksutusta olisi mallinnuksen perusteella käytetty. Juoksutuspäätöksen tekemiseen vähävetisen tilanteen
uhatessa vaikuttavat Pielisen vedenkorkeuden senhetkinen taso, vedenkorkeuden muutosnopeus sekä ennuste vedenkorkeuden todennäköisestä tasosta seuraavien viikkojen aikana. Vedenpinnan tasoon ja ennusteeseen vaikuttavat mm. lähimenneisyydessä toteutunut sademäärä ja valuma-alueen vesitase. Vedenkorkeusennusteeseen vaikuttaa lisäksi ennustettu sademäärä, mutta myös mm. lämpötilaennuste ja valumaalueen vesitaseen muutokset (mm. Koitereen juoksutukset, muutokset maaperään sitoutuneessa vesimäärässä ja yläpuolisten altaiden varastotilanteen muutokset).
Poikkeusjuoksutuksen aloittamisen tarpeen arviointi on aina tapauskohtaista. Näin ollen ei voida antaa yksiselitteistä määritelmää sille, milloin poikkeusjuoksutus aloitetaan. Koska vedenkorkeuden muutos riippuu
pitkälti sateista, ei vedenkorkeuden kehitystä voida ennustaa kovinkaan luotettavasti muutamaa viikkoa pidemmälle. Kesällä ja syksyllä on tavallista, että vettä voi tulla runsaastikin, ja toisaalta lähes sateetonta jaksoa
voi kestää viikkoja.
Kuvassa 26 on esitetty Pielisen luonnonmukaiset vedenkorkeudet 20.7., 20.8., 20.9. ja 20.10. vuosina 1980–
2014. Luonnonmukainen vedenkorkeus on vuosina 1980–2014 ollut 20.7. keskimäärin tasolla NN+93,92 m,
20.8. keskimäärin tasolla NN+93,69 m, 20.9. keskimäärin tasolla NN+93,52 m ja 20.10. keskimäärin tasolla
NN+93,49 m. Vedenkorkeus on ollut 20.8. alle tason NN+93,40 m vuosina 1980, 1999, 2003, 2006, 2011, 2013
ja 2014. Vedenkorkeus on ollut hiukan yli mutta lähellä tasoa NN+93,40 m ja reilussa laskusuunnassa vuosina
2001, 2002, 2005 ja 2010. Tarkastelujaksolla elokuussa esiintyneet alle tason NN+93,40 m vedenkorkeudet
painottuvat hyvin voimakkaasti 2000-luvulle.
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Pielisen luomu vedenkorkeus [NN+m] 20.7., 20.8., 20.9. ja 20.10.
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Kuva 26. Pielisen (Nurmes) luonnonmukaiseksi palautetut vedenkorkeudet [NN+m] 20.7, 20.8., 20.9. ja 20.10.
vuosina 1980–2014.
Kuvassa 27 on esitetty Kaltimon yläpuolisen valuma-alueen 30 vuorokauden sadanta väleillä 21.7.–19.8.,
20.8.–18.9. ja 19.9.–18.10. vuosina 1980–2014. Sadanta (30 vrk) on ollut heinä-elokuussa vuosivälillä 1980–
2014 keskimäärin 69 mm, elo-syyskuussa 58 mm, syys-lokakuussa 61 mm ja yhteensä 90 vuorokauden aikana
21.7.–18.10. keskimäärin noin 187 mm. Runsassateisia syksyjä (21.7.–18.10.) on ollut vuosina 1987 (264 mm),
1988 (257 mm), 1992 (240 mm), 1994 (234 mm), 2004 (273 mm) ja 2012 (240 mm). Vähäsateisia syksyjä on
ollut vuosina 1990 (125 mm), 1996 (83 mm), 1999 (137 mm) 2002 (111 mm), 2005 (132 mm), 2006 (113 mm)
ja 2010 (132 mm).
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Pielisen valuma-alueen 30 vrk sadanta [mm] vuosina 1980-2014
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Kuva 27. Mallinnettu 30 vuorokauden sadanta heinä-elokuussa, elo-syyskuussa ja syys-lokakuussa Pielisen
reitin ja Koitereen valuma-alueilla (painotettu keskiarvo valuma-alueiden pinta-alojen suhteessa) vuosina
1980–2014. (Suomen ympäristökeskuksen vesistömalli)
Kuvassa 28 on esitetty Pielisen vedenkorkeuksien muutokset 20.7.–20.8., 20.8.–20.9. ja 20.9.–20.10. vuosina
1980–2014. Heinäkuun 20. päivän ja elokuun 20. päivän välinen muutos on ollut keskimäärin -23 cm, elosyyskuun välinen muutos keskimäärin -17 cm ja syys-lokakuussa muutos keskimäärin -3,4 cm. Suurimmat
heinä-elokuun vedenkorkeuden laskut on koettu vuosina 1983 (49 cm), 1989 (40 cm), 1995 (47 cm), 2005 (42
cm) ja 2010 (50 cm). Suurimmat elo-syyskuun vedenkorkeuden laskut on koettu vuosina 1982 (34 cm), 1983
(32 cm), 1996 (-42 cm) ja 2005 (-38 cm). Syys-lokakuun suurimmat vedenkorkeuden laskut ovat tapahtuneet
vuosina 1990 (25 cm), 1996 (28 cm) ja 2002 (23 cm). Vuonna 1996 vedenkorkeuden lähtötaso oli melko korkea, mutta vuonna 2005 vedenkorkeus oli jo lähtötilanteessa selvästi alle ajankohdan keskiarvon.
Suuren haihdunnan takia vedenkorkeuden nopea lasku on kesäaikaan yleisempää kuin syksyllä. Lisäksi vedenkorkeuden kesäaikaiset muutokset puoleen ja toiseen näyttäisivät olevan suurempia kuin muutokset syksyllä, mikä johtunee erityisesti sademäärien suuremmasta vaihtelusta kesäaikaan.
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Pielisen luonnonmukaisen vedenkorkeuden muutokset [cm] 20.7.20.8., 20.8.-20.9. ja 20.9.-20.10. vuosina 1980-2014
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Kuva 28. Pielisen luonnonmukaiseksi palautetun vedenkorkeuden muutokset [cm] 20.8.–20.9. ja 20.9.–
20.10. vuosina 1980–2014.
Taulukkoon 17 on koottu Pielisen luonnonmukaiset vedenkorkeudet sekä Kaltimon yläpuolisen valuma-alueen mallinnettu 90 vuorokauden sademäärä välillä 21.7.–18.10. niiden vuosien osalta, joina Pielistä mallinnuksen perusteella oli vuosivälillä 1980–2014 tarvetta poikkeusjuoksuttaa vähävetisyyden takia. Taulukossa
on myös erittäin vähäsateinen kesä…syksy 1996, jolloin vedenkorkeuden lähtötaso oli korkea. Lisäksi taulukkoon on merkitty yksi vuosi (1990), jona ei mallinnuksen perusteella välttämättä olisi tarvinnut poikkeusjuoksutusta, mutta joka kesän ja syksyn vedenkorkeuksien puolesta olisi aiheuttanut juoksutustarpeen harkinnan.
Vuonna 1990 Pielisen vedenkorkeus oli 20.8. NN+93,46 m ja melko selvässä laskusuunnassa. Lisäksi vuoden
1990 syksy oli vähäsateinen, ja vedenkorkeus laski lokakuun puolivälissä 1990 alle tason NN+93,10 m. Mallinnuksessa vuonna 1990 ei kuitenkaan ole käytetty poikkeusjuoksutusta, sillä keskimääräisellä sadannalla
ko. tasoa tuskin olisi alitettu, ja vedenkorkeuden lasku alle tason NN+93,10 m tapahtui verraten myöhään
aivan virkistyskäyttökauden lopulla.
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Taulukko 17. Pielisen luonnonmukaiset vedenkorkeudet 20.7., 20.8., 20.9. ja 20.10. sekä valuma-alueen (Kaltimo) 90 vuorokauden sademäärä 21.7.–18.10. eräinä vähävetisinä vuosina ja keskimäärin ajanjaksolla
1980–2014.
Vuosi
1980
1990
1996
1999
2001
2002
2003
2005
2006
2010
2011
2013
2014
keskiarvo

W 20.7.
[NN+m]
93,59
93,63
94,12
93,62
93,69
93,74
93,59
93,90
93,55
93,94
93,50
93,45
93,66
93,92

W 20.8.
[NN+m]
93,38
93,46
93,82
93,32
93,41
93,43
93,29
93,48
93,22
93,44
93,26
93,39
93,39
93,69

W 20.9.
[NN+m]
93,17
93,29
93,40
93,10
93,20
93,14
93,18
93,10
92,98
93,20
93,11
93,23
93,11
93,52

W 20.10.
[NN+m]
93,12
93,04
93,12
92,98
93,14
92,91
93,39
92,90
92,86
93,08
93,24
93,10
93,11
93,49

W muutos [cm]
20.7.-->20.10.
-47
-59
-100
-64
-55
-83
-20
-100
-69
-86
-26
-35
-55
-43

Sademäärä [mm]
21.7.–18.10.
153
125
83
137
175
111
223
132
113
132
201
178
178
187

Mallinnuksen perusteella Pielisen juoksutusta olisi ajanjaksolla 1980–2014 ollut vähävetisyyden takia tarvetta vähentää 11 vuotena eli vuosina 1980, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2010, 2011, 2013 ja 2014.
Tuolla ajanjaksolla Pielisen vedenkorkeus on ollut 20.8. alle tason NN+93,40 m vuosina 1980, 1999, 2003,
2006, 2011, 2013 ja 2014. Vedenkorkeus on ollut hiukan yli mutta lähellä tasoa NN+93,40 m ja reilussa laskusuunnassa vuosina 2001, 2002, 2005 ja 2010.
Vähävetisessä tilanteessa juoksutuspäätöksen tekemisen kannalta vedenkorkeuden taso on ylivoimaisesti
keskeisin tekijä, sillä muita tekijöitä, kuten sademäärää, ei pystytä ennakoimaan kuin noin viikko ennustehetkestä eteenpäin. Myöskään valuma-alueen vesitasetta (esim. yläpuolisten järvien hetkellinen varastotilavuus
tai maaperän vesivarastot valuma-alueella) ei pystytä ennustamaan luotettavasti viikkojen tai kuukausien
päähän.
6.1.4 Mallinnettujen juoksutusten suhde tapahtuneisiin juoksutuksiin – vähävetiset tilanteet
Pielisen juoksutuksesta on vuosivälillä 1980–2014 poikettu vähävetisyyden takia kaksi kertaa, vuosina 2006
ja 2013. Mallinnuksen perusteella Pielisen juoksutusta olisi samalla ajanjaksolla vähävetisyyden takia ollut
tarvetta vähentää 11 vuotena eli vuosina 1980, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2010, 2011, 2013 ja
2014. Vuonna 2003 Pielisen juoksutusta ei todennäköisesti olisi voitu vähentää, jottei juoksutuksen vähentämisestä olisi aiheutunut lisähaittaa Saimaalle. Saimaan vedenkorkeus oli samaan aikaan erittäin alhainen.
Ero toteutuneiden ja mallinnuksen perusteella tarvittujen poikkeusjuoksutusten määrässä kertoo ennen
kaikkea siitä, että Pielisellä ei ole ollut vakiintunutta poikkeusjuoksutuskäytäntöä vähävetisten tilanteiden
varalle. Poikkeusjuoksutus näyttää toteutuneen nimenomaan heinäkuun alkupuolen tai puolenvälin poikkeuksellisen alhaisten vedenkorkeuksien perusteella. Poikkeamisluvan hakemiseen on ollut ryhdyttävä jo reilut kolme viikkoa ennen varsinaisen juoksutuksen aloittamista. Vuonna 2006 Pielisen juoksutusta alettiin pienentää luonnonmukaisesta 3.8. alkaen ja vuonna 2013 jo 24.7. alkaen. Noina vuosina vedenkorkeus oli poikkeuksellisen alhainen jo heinäkuussa (vrt. taulukko 17).
6.1.5 Juoksutuksen muuttamisen periaatteet – tulvatilanne
Tulvatilanteen uhatessa Pielisen juoksutusta lisätään, kun vedenkorkeus uhkaa vesistöennusteen mukaan
ylittää tason NN+94,50–60 m. Mallinnuksessa poikkeusjuoksutustarpeen laukaiseva vedenkorkeustaso oli
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käytännössä NN+94,50 m, sillä jos vedenkorkeus todellisuudessa on ylittänyt ko. tason, yleensä myös vesistömalli on ennustanut vedenkorkeuden nousevan jollakin todennäköisyydellä tason NN+94,50–60 m yläpuolelle.
Tarkastellulla jaksolla 1980–2004 yhtä lukuun ottamatta kaikki tulvan takia toteutetut juoksutukset aiheutuivat lumensulamistulvasta. Juoksutuksen lisääminen on mallinnuksessa aloitettu, kun vedenkorkeus on saavuttanut kevätkuopan ja lähdössä lumen sulannan ja valunnan kasvun takia nousuun. Lisäjuoksutus on perustunut olettamukseen, että tuossa vaiheessa on lumen vesiarvon perusteella osattu ennustaa, että vedenkorkeus todennäköisesti nousee tason NN+94,50–60 m tienoille. Näin ei välttämättä ole todellisuudessa ollut
jokaisessa tulvauhan takia keväällä toteutetussa juoksutuksessa. Juoksutusta on lisätty yleensä ensin 250
m3/s:iin ja pian 320 m3/s:iin ja tarvittaessa edelleen 400 m3/s:iin. Jos tulva on edelleen jatkanut nousuaan ja
vedenkorkeus on uhannut ylittää tason NN+94,50–60 m, on juoksutusta lisätty vielä 450 m3/s:iin ja tarvittaessa 500 m3/s:iin.
Jos lumen vesiarvo huhtikuun alussa on ollut yli 200 mm ja kevät ei ole ollut normaalia vähäsateisempi, on
poikkeusjuoksutusta todennäköisesti tarvittu. Tulvahuipun korkeuteen vaikuttavat lumen vesiarvon ja kevään sademäärän lisäksi paljon myös lämpötila (alle vai yli 0 ºC) ja mahdollisen selvemmän lämpöaallon ajoittuminen ja kesto (yksi terävä lämpöaalto vai kaksi- tai useampihuippuinen jakso, jossa on välillä viileämpää)
sekä maa- ja pohjavesivarastojen suuruus. Myös Pielisen vedenkorkeus lähtötilanteessa vaikuttaa olennaisesti tulvan suuruuteen.
Päätös Pielisen poikkeusjuoksutusten toteuttamisesta huhtikuussa perustuu pääasiassa valuma-alueen lumen vesiarvoon ja Pielisen vedenkorkeuden tasoon (lumen vesiarvon maksimi on ollut keskimäärin maalishuhtikuussa). Lisäksi merkitystä on lähimmän noin kymmenen vuorokauden sääennusteella (lämpötila ja sadanta) sekä hieman myös maankosteuden ja pohjavedenpinnan arvoilla. Valtaosin näiden suureiden perusteella laaditaan vesistöennuste Pielisen vedenkorkeuden kehittymisestä. Hyvin olennainen tekijä on kevään
ja alkukesän sadanta Pielisen tulvahuippuun saakka. Sadantaa ei kuitenkaan pystytä ennustamaan vähänkään
luotettavammin kuin noin viikon ajalta ennustehetkestä eteenpäin. Sen takia juoksutus saatetaan joutua ottamaan käyttöön myöhemminkin keväällä, jos kevään sadannasta näyttää tulevan hyvin suuri, vaikkei lumen
vesiarvo olisikaan ollut kovin suuri.
6.1.6 Juoksutusten vuosikohtainen tarkastelu – tulvatilanteet
Kuvassa 29 on esitetty Kaltimon yläpuolisen valuma-alueen lumen vesiarvo 5. päivänä huhtikuuta sekä sadanta välillä 5.4.–30.6. vuosina 1980–2014. Lisäksi kuvassa on esitetty Pielisen luonnonmukainen vedenkorkeus Nurmeksen asteikolla 5.4. sekä Pielisen luonnonmukainen maksimivedenkorkeus touko-heinäkuussa.
On huomattava, että useimpina vuosina ko. aikavälillä tulvahuippu on ollut kesäkuussa, joten kuvassa esitetty
sadanta ei ole useinakaan vuosina kokonaisuudessaan ehtinyt vaikuttaa Pielisen tulvakorkeuteen. Lisäksi kesäkuu on jakson tilastollisesti sateisin kuukausi, joten kesäkuun runsaat sateet eivät välttämättä monina vuosina juuri näy Pielisen tulvahuipussa. Erityisesti huhti-toukokuun sademäärä vaikuttaa normaalina vuotena
tulvan korkeuteen, koska tällöin sademäärä ehtii valuntana Pielisen altaaseen saakka suuremmalta osin kuin
kesäkuun sademäärä.
Kuvasta huomataan, kuinka selvä yhteys Pielisen valuma-alueen lumen vesiarvolla ja kevään luonnonmukaisilla maksimivedenkorkeudella on toisiinsa. Huhtikuun alut vuosina 1981, 1982, 1984, 1989, 1995, 1998, 2000
ja 2004 ovat olleet selvästi keskimääräistä lumisempia. Vuosina 1981, 1982, 1983, 1984, 1988, 1989, 1992,
1995, 1998, 2000, 2004, 2005, 2008 ja 2012 luonnonmukainen kevättulvahuippu on ollut yli NN+94,30, mikä
on noin 15–20 cm yli keskimääräisen vuotuisen maksimivedenkorkeuden. Vuosina 1992, 2000, 2004 ja 2008
vedenkorkeushuippu oli alle NN+94,40 m ja vuosina 1981, 1982, 1983, 1988, 1989 ja 1995 yli NN+94,50 m.
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Vuonna 1983 tulva aiheutui enemmälti Pielisen korkeasta lähtötasosta ja sateisesta keväästä, vuonna 1988
runsaista sateista ja nopeasta sulannasta toukokuussa, vuonna 1992 Pielisen korkeasta lähtötasosta, keskimääräistä suuremmasta lumen vesiarvosta ja nopeasta toukokuun sulannasta (kevät oli kuitenkin selvästi
keskimääräistä vähäsateisempi), vuonna 2005 Pielisen korkeasta lähtötasosta ja keskimääräistä suuremmasta lumen vesiarvosta, vuonna 2008 Pielisen korkeasta lähtötasosta ja vuonna 2012 erittäin suuresta sadannasta. Vuonna 2004 vedenkorkeus nousi runsaiden kesäsateiden takia vuoden maksimiinsa (luonnonmukainen vedenkorkeus NN+94,57 m) vasta elokuun loppupuolella.
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Kuva 29. Mallinnetut lumen vesiarvo 5.4. ja sadanta välillä 5.4.–30.6. Pielisen reitin ja Koitereen valuma-alueilla (painotettu keskiarvo pinta-alojen suhteessa) sekä Pielisen (Nurmes) luonnonmukaiseksi palautetut vedenkorkeus 5.4. ja touko-heinäkuun maksimivedenkorkeus (vedenkorkeusasteikko kuvassa oikealla) vuosina
1980–2014. (Ympäristöhallinto, Ilmatieteen laitos & Suomen ympäristökeskus)
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Lumen vesiarvo (mallinnettu) 5. päivänä huhtikuuta on Koitajoen ja Pielisen reitin valuma-alueilla ollut vuosina 1980–2014 keskimäärin 153 mm. Mallinnetut huhtikuun 5. päivän lumen vesiarvot ovat olleet vuosina
1980–2014 yli tai lähes 200 mm vuosina 1981, 1984, 1989 ja 1993, 1994, 1995, 1998, 2000.
Pielisen luonnonmukaiseksi palautettu vedenkorkeus 5. huhtikuuta on ollut vuosivälillä 1980–2014 keskimäärin NN+93,27 m. Kevään ja alkukesän (5.4.–30.6.) keskimääräinen sadanta vuosivälillä 1980–2014 on ollut noin 135 mm.
Mallinnuksen perusteella Pielisen juoksutusta olisi ajanjaksolla 1980–2014 ollut tulvan takia tarvetta lisätä
kahdeksana vuotena eli vuosina 1981, 1982, 1983, 1984, 1988, 1989, 1995 ja 2004. Seuraavassa on käyty
vuosi vuodelta läpi poikkeusjuoksutuspäätökseen vaikuttaneet seikat. Taulukossa 18 on esitetty Pielisen (Kaltimo) valuma-alueen lumen vesiarvo 5.4., sadanta 5.4.–30.6. sekä Pielisen luonnonmukainen vedenkorkeus
5.4. ja luonnonmukainen maksimivedenkorkeus 1.5.–31.7. eräinä runsasvetisinä keväinä ja kesinä ajanjaksolla 1980–2014.
Vuonna 1981 tulvahuippu sattui heinäkuun alkupuolella, ja jo huhtikuun alussa lumen vesiarvon perusteella
oli ennustettavissa, että tulvasta tulee suuri. Pielisen luonnonmukainen vedenkorkeus oli 5.4. noin 30 cm alle
ajankohdan keskiarvon. Kevään ja alkukesän melko runsaat sateet painottuivat voimakkaasti kesäkuuhun.
Poikkeusjuoksutus oli käytössä todellisuudessa vuonna 1981, ja vedenkorkeutta alennettiin kevään alimman
vedenkorkeuden kohdalla reilut 30 cm ja tulvahuipun kohdalla vajaat 30 cm luonnonmukaisesta.
Myös vuonna 1982 tulvahuippu sattui vasta heinäkuun alkupuolella. Lumen vesiarvo 5.4. oli keskimääräistä
suurempi ja Pielisen vedenkorkeus 5.4. ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Suuri sadanta jakautui tasaisesti
koko keväälle ja alkukesälle. Päätös poikkeusjuoksutukseen ryhtymisestä olisi tehty senhetkisten vesistöennusteiden perusteella, ja välttämättä juoksutukseen ei olisi ryhdytty ainakaan heti huhtikuun alussa. Lumien
nopea sulaminen ja runsaat vesisateet myöhemmin keväällä olisivat saattaneet laukaista juoksutustarpeen.
Vertailtaessa aiheutuvia tulvavahinkoja Pielisellä ja Saimaalla, olisi saatettu tulla johtopäätökseen, että Pielisen juoksutusta ei lisätä, koska Saimaalla aiheutuisi lisävahinkoja sen takia. Poikkeusjuoksutus oli käytössä
todellisuudessa vuonna 1982.
Vuonna 1983 tulva sattui kesäkuun loppupuolella. Huhtikuun alussa oli hieman keskimääräistä suurempi lumen vesiarvo, ja jonkin verran keskimääräistä suurempi sadanta jakautui melko tasaisesti keväälle ja alkukesälle. Pielisen vedenkorkeus oli 5.4. noin 25 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason. Vuonna 1983 ei välttämättä olisi tarvinnut poikkeusjuoksutusta. Päätös poikkeusjuoksutukseen ryhtymisestä olisi tehty senhetkisten vesistöennusteiden perusteella. Todellisuudessa vuonna 1983 ei ollut poikkeusjuoksutusta. Tulva
(luonnonmukainen vedenkorkeus) jäi melko pieneksi, noin NN+94,50 m.
Vuonna 1984 tulvahuippu oli jo toukokuun lopussa. Suuri lumen vesiarvo (230 mm huhtikuun alussa) indikoi
suurta tulvaa, mutta huhti-toukokuun sateet jäivät hyvin vähäisiksi ja tulvakin (luonnonmukainen vedenkorkeus) siten melko pieneksi (noin NN+94,50 m). Pielisen vedenkorkeus (NN+93,45 m) oli 5.4. noin 15 cm yli
ajankohdan keskimääräisen tason. Toukokuu loppupuolisko oli erittäin lämmin, mikä aikaisti tulvahuippua.
Vuonna 1988 tulvahuippu sattui kesäkuun alkupuolella. Lumen vesiarvo huhtikuun alussa oli alle keskimääräisen, mutta kevään sadanta oli keskimääräistä suurempaa. Pielisen vedenkorkeus oli 5.4. suunnilleen ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Vuorokauden keskilämpötila nousi yli 0 asteen vasta huhtikuun lopussa.
Tulva (luonnonmukainen vedenkorkeus) jäi melko pieneksi, noin NN+94,50 m. Vuonna 1988 ei välttämättä
olisi tarvinnut poikkeusjuoksutusta. Päätös poikkeusjuoksutukseen ryhtymisestä olisi tehty senhetkisten vesistöennusteiden perusteella. Poikkeusjuoksutus oli käytössä todellisuudessa vuonna 1988.
Vuonna 1989 tulvahuippu oli laakea ja kesti suuren osan toukokuuta. Lumen vesiarvo huhtikuun alussa oli
suuri, noin 210 mm, mutta sadanta huhti-toukokuussa oli selvästi keskimääräistä pienempi. Lämpöaalto
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huhti-toukokuussa sulatti lumen nopeasti. Pielisen vedenkorkeus oli 5.4. noin 25 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason. Tulvakorkeus (luonnonmukainen vedenkorkeus) jäi pienen sadannan takia maltilliseksi,
noin NN+94,55 m. Poikkeusjuoksutus oli käytössä todellisuudessa vuonna 1989.
Vuonna 1995 laakea tulvahuippu sattui kesäkuun alkupuolella. Lumen vesiarvo huhtikuun alussa oli suuri,
noin 210 mm, ja sadanta huhti-toukokuussa oli keskimääräisen suuruinen. Pielisen vedenkorkeus oli 5.4.
ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Tulva (luonnonmukainen vedenkorkeus) jäi melko pieneksi, noin
NN+94,50 m. Poikkeusjuoksutus ei todellisuudessa ollut käytössä vuonna 1995.
Vuoden 2004 tulvan aiheutti runsaat kesäsateet. Vedenkorkeus jäi kevättulvan jälkeen korkealle tasolle koko
kesäksi, ja suuremmat sateet erityisesti heinä-elokuussa (toukokuu noin 90 mm, kesäkuu noin 60 mm, heinäkuu noin 130 mm, elokuu noin 110 mm ja syyskuu yli 80 mm) nostivat vedenpinnan tulvakorkeuksiin laakean tulvahuipun ollessa elo-syyskuussa (luonnonmukainen maksimivedenkorkeus NN+94,57 m). Poikkeusjuoksutus oli käytössä todellisuudessa vuonna 2004.
Taulukko 18. Pielisen (Kaltimo) valuma-alueen lumen vesiarvo 5.4., sadanta 5.4.–30.6. sekä Pielisen luonnonmukainen vedenkorkeus 5.4. ja luonnonmukainen maksimivedenkorkeus 1.5.–31.7. eräinä runsasvetisinä keväinä ja kesinä ajanjaksolla 1980–2014.
Vuosi
1981
1982
1983
1984
1988
1989
1993
1994
1995
1998
2000
2004
2005
2012
keskiarvo
1980–2014

Lumen vesiarvo
5.4. [mm]
253
179
163
228
132
209
196
196
212
194
218
178
168
162
153

Sadanta 5.4.–
30.6. [mm]
163
187
156
88
170
94
109
110
124
162
139
176
118
197
135

Vedenkorkeus
5.4. [NN+m]
93,03
93,30
93,45
93,40
93,23
93,54
93,34
93,12
93,39
93,06
93,28
93,30
93,44
93,23
93,27

Maksimivedenkorkeus 1.5.–31.7.
(luonnonmukainen) [NN+m]
94,85
94,54
94,53
94,49
94,53
94,55
94,23
94,20
94,52
94,45
94,37
94,38
94,43
94,46
94,19

6.1.7 Mallinnettujen juoksutusten suhde tapahtuneisiin juoksutuksiin – tulvatilanteet
Pielistä juoksutettiin todellisuudessa aikavälillä 1980–2014 tulvan alentamiseksi yhteensä kahdeksan kertaa,
vuosina 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1992, 2004 ja 2005. Mallinnuksen perusteella juoksutuksia olisi
tarvittu samalla aikavälillä myös noin kahdeksan kertaa, vuosina 1981, 1982, 1983, 1984, 1988, 1989, 1995,
2004.
Pielisellä on toteutettu todellisuudessa poikkeusjuoksutuksia kahtena sellaisena vuotena, jolloin mallinnuksen perusteella ei poikkeusjuoksutuksia olisi tarvittu. Nämä vuodet ovat 1992 ja 2005. Vuonna 1992 lumen
vesiarvo oli huhtikuun 5. päivä noin 180 mm ja vuonna 2005 noin 170 mm. Nämä eivät ole erityisen suuria
lukemia, ja useina vuosina 1980- ja 1990-luvuilla on mitattu suurempiakin lukemia. Kuitenkin vedenpinta
huhtikuun alussa vuosina 1992 ja 2005 oli 20–25 cm ajankohdan keskimääräistä arvoa korkeammalla, mikä
on varmasti vaikuttanut tulvaennusteisiin ja poikkeamishakemuksen tekemiseen. Molempina vuosina kevään
ja alkukesän sademäärä jäi selvästi keskimääräistä arvoa pienemmäksi.
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Vuosina 1983 ja 1988 mallinnettuja juoksutuspäätöksiä huhtikuussa tehtäessä olisi hyvin voitu päätyä siihen,
että juoksutuksia ei toteuteta. Tämä siksi, koska lumen vesiarvo molempina vuosina oli maltillinen. Tulvan
aiheutti näinä vuosina keskimääräistäsuuremmat sateet keväällä, ja 5. päivä huhtikuuta pystytään ennustamaan vähänkään luotettavammin vain hyvin pieni osa kevään sadannasta, lähinnä vain huhtikuun alkupuolen
sadantaa. Toisaalta vuosina 1992 ja 2005 juoksutuksiin olisi saatettu ainakin harkita poikkeusjuoksutuksia
(kuten todellisuudessa juoksutettiinkin), sillä näinä vuosina huhtikuun alussa sekä lumen vesiarvo että Pielisen vedenkorkeus olivat keskimääräistä suurempia.
Mielenkiintoista on huomata, että vuosina 1982 ja 2005, jolloin Saimaan vedenkorkeus oli reilusti yli normaalivesivyöhykkeen, Pielisellä toteutettiin poikkeusjuoksutuksia, jotka edelleen nostivat Saimaan tulvavedenkorkeutta. Molempina vuosina Pielisellä sattui vain pieni tulva, mutta erityisesti vuonna 1982 Saimaan maksimivedenkorkeus oli selvästi vahinkoja aiheuttavalla tasolla. Mallinnuksessa juoksutuksia ei toteutettu,
vaikka siihen yksin Pielisen vedenkorkeusennusteiden perusteella olisikin saattanut olla aihetta. Vuonna 1982
Pielisen juoksutusta ei toteutettu juuri Saimaan tulvan takia. Vuonna 2005 Pielisen tulvakorkeus jäi ennustettua pienemmäksi kevään vähäsateisuuden takia (mallinnuksessa käytettävissä ”tarkat ennusteet”, todellisuudessa ei). Vuoden 1982 mallinnettu” tulvajuoksutus” on mukana tulvan takia tarvittavien Pielisen poikkeusjuoksutusten lukumäärässä, mutta muutoin mallinnuksessa on vuoden 1982 osalta käytetty luonnonmukaisia menovirtaamia ilman poikkeusjuoksutuksia.
6.1.8 Saimaan vesitilanteen huomiointi
Edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti Pielistä juoksutettaessa luonnonmukaisesta poikkeavia juoksuttamisjaksoja mallinnuksen perusteella oli 53 vuoden pidemmällä tarkastelujaksolla (vv. 1962–2014) yhteensä
28 kertaa, eli keskimäärin noin joka toinen vuosi. Tulvan takia Pielistä olisi ollut tarvetta juoksuttaa 12 kertaa
ja vähävetisyyden takia 16 kertaa. Näistä kuitenkin noin neljää Pielisen juoksutusta ei todennäköisesti olisi
voitu toteuttaa, sillä kyseisillä kerroilla Saimaan vedenkorkeus oli joko haitallisen korkea tai alhainen, ja Pielisen juoksutus olisi pahentanut Saimaan jo ennestään haittoja aiheuttavaa vesitilannetta. Myös muutamilla
muilla kerroilla Pielisen juoksutus olisi haitannut hieman Saimaan vesitilannetta, mutta tätä olisi pystytty
kompensoimaan Saimaan juoksutuksilla, joista ei olisi aiheutunut korvattavaa vahinkoa. Voidaan siis arvioida,
että Pielistä olisi juoksutettu mallinnuksen perusteella yhteensä noin 24 kertaa vuosivälillä 1962–2014.
Vuosivälillä 1980–2014 (35 vuotta) Pielistä olisi ollut tarvetta poikkeusjuoksuttaa arviolta 19 kertaa, joista
kahdeksan kertaa tulvan takia ja 11 kertaa vähävetisyyden takia. Näistä kuitenkin kahdella kerralla vesistöalueen kokonaisedun arviointi olisi saattanut johtaa siihen, että Pielistä ei olisi juoksutettu Saimaalla samanaikaisesti esiintyvien pahempien haittojen vuoksi. Voidaan siis arvioida, että myös ajanjaksolla 1980–2014
poikkeusjuoksutuksia olisi toteutettu noin puolena jakson vuosista.
Pielisen luonnonmukaiseen juoksutukseen on haettu poikkeamislupaa norpan pesintäolosuhteiden turvaamiseksi yhden kerran, tammikuussa 2013. Hakijana oli Saimaan ja Vuoksen juoksutuksista ja vesiasioiden
koordinoinnista huolehtiva Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Tuolloin Pielisen juoksutusta lisättiin, jotta Saimaan
vedenkorkeus norpan pesintäkaudella (tammi-maaliskuussa) ei laskisi haitallisen alas. Vastaavasti Pielisen
juoksutusta pienennettiin lisäjuoksutuksen jälkeen, ja vedenkorkeus oli jälleen luonnonmukainen kesäkuun
alussa. Pielisen vedenkorkeus laski talvella 2013 lisäjuoksutusten takia 23–24 cm enemmän kuin luonnonmukaisesti juoksutettuna.
Saimaan vedenkorkeuden laskun hillitsemiseksi myös Kallaveden juoksutusta Saimaaseen lisättiin Kallaveden
säännöstelyn lupaehtojen rajoissa. Myös Saimaan juoksutuskäytännön mukainen väliaikaisesti sallittu poikkeama luonnonmukaisesta vedenkorkeudesta käytettiin norpan hyväksi. Vedenkorkeuden suuren aleneman
Saimaalla aiheutti pitkään korkealla pysytellyt vedenpinta ja tulovirtaaman nopea pieneneminen pakkasjakson alettua. Saimaata täytyy juoksuttaa pääsääntöisesti vedenkorkeuteen perustuvan purkautumiskäyrän
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mukaan, mikä aiheuttaa vedenkorkeuden melko nopean alenemisen sellaisessa tilanteessa, jolloin vedenpinta on korkealla (suuri juoksutus) mutta tulovirtaama pieni (pidempi pakkasjakso). Saimaan vedenkorkeuden laskua saatiin vähennettyä yhteensä noin 7 cm (30 cm  23 cm) luonnonmukaiseen tilanteeseen nähden. Tästä Pielisen juoksutusten vaikutus oli noin 5 cm. Norppien jäälle tekemät pesät ovat suuressa vaarassa
romahtaa, jos jäätymisen ja maaliskuun 20. päivän välisenä aikana Saimaan vedenkorkeuden lasku tai nousu
on suurempi kuin 20 cm.
Tässä selvityksessä on lähdetty siitä olettamuksesta, että Pielisen mahdolliset talven 2013 tilanteen kaltaiset
norpan pesintäolosuhteita tukevat juoksutukset hoidettaisiin edelleen muulla tavoin kuin pysyväisluonteisempaan lupaan liitetyillä lupaehdoilla. Kaakkois-Suomen ELY-keskus voisi hakea Pielisen juoksuttamiselle
lupaa vesilain 18 luvun 4 §:n perusteella, kuten aiemminkin. Voidaan olettaa, että sellaiset tilanteet, joissa
norpan pesintäolosuhteet olisivat heikot ja joissa sen takia tarvittaisiin poikkeamista Pielisen luonnonmukaisista juoksutuksista, ovat hyvin harvinaisia. Sellaisen tapahtuman toistuvuudeksi voidaan arvioida Saimaan
vedenkorkeuksien norpan pesimäaikaisten muutosten perusteella noin 20–30 vuotta.
On todennäköistä, että Pielisen juoksutusmuutos ainakin periaatteessa lisää poikkeusjuoksutusten tarvetta
Vuoksella. Siten Pielisen juoksutusmuutos voisi vähäisessä määrin muuttaa Vuoksen virtaamia poikkeuksellisemmissa vesitilanteissa. Mahdollisen lupamuutoksen haun yhteydessä on tarpeen tarkentaa arvioita vaikutuksista Saimaan ja Vuoksen vedenkorkeuksiin ja virtaamiin.
6.1.9 Pielisjoen vesitilanteen huomiointi
Pielisen ehdotetussa juoksutuksessa otetaan huomioon Pielisjoen vesitilanne niin, että juoksutus pidetään
avovesikaudella yleensä 120 m3/s:ssä tai sen yli. Ainoastaan erittäin vähävetisissä tilanteissa, kun Pielisen
luonnonmukaiseksi palautettu vedenkorkeus laskisi selvästi alle tason NN+92,90 m, Pielisen juoksutus saattaisi olla pienempi kuin 120 m3/s. Tilanne vastaisi tuolloin suurin piirtein sitä, että Pielisellä olisi käytössä
luonnonmukainen juoksutus. Tällaisia avovesikauden tilanteita ei esiintynyt tarkastelujaksolla vuosina 1962–
2014, mutta ilmastonmuutostilanteessa tällaisia jaksoja saattaa esiintyä. Pielisen juoksutus vaikuttaa vedenkorkeuksiin Pielisjoella selvemmin lähinnä Kuurnan alapuolella, jossa vedenkorkeuteen vaikuttavat sekä virtaama että Pyhäselän (Saimaa) vedenkorkeus.
Pielisjoen pienet virtaamat lisääntyvät luonnonmukaisiin virtaamiin nähden avovesiaikaan jonkin verran välillä 120–160 m3/s. Pielisjoen virtaaman pieneneminen luonnonmukaiseen virtaamaan nähden näkyy erityisesti Pielisen juoksutuksen vähentämisen alkuvaiheessa, kun Pielisjoen virtaama luonnonmukaisena olisi
noin 170–190 m3/s ja vähennettynä aluksi 140 m3/s. Poikkeusjuoksutuksen loppuvaiheessa – yleensä syyslokakuussa – ero olisi tavallisesti pieni. Marraskuun alun jälkeen juoksutus olisi usein luonnonmukaista suurempi Pielisen vedenkorkeuden palatessa luonnonmukaiseksi.
Pielisjoen vene- ja laivaliikenteelle merkitty väylä on 3,0 metrin väylä, jota ylläpitää Liikennevirasto. Laivaväylä on suunniteltu ja ruopattu siten, että se täyttää Liikenneviraston mukaan kulkusyvyysvaatimuksen, kun
vedenkorkeus Joensuun yläasteikolla on NN+ 75,50 m, Kaltimon voimalaitoksen ala-asteikolla NN+ 84,00 m,
Kaltimon voimalaitoksen yläasteikolla NN+ 93,00 m ja Pielisellä NN+ 93,10 m. Väylä on matalimmillaan Kaltimon voimalaitoksen yläpuolella. Pielisen vedenkorkeutta NN+93,10 m vastaava luonnonmukaisen purkautumiskäyrän virtaama on 152 m³/s vedenkorkeuden ollessa tällöin Kaltimon voimalaitoksen yläasteikolla likimäärin NN+93,00 m. Jos virtaamaa pienennetään, vesisyvyys Kaltimon yläpuolella pienenee hieman. Toisaalta Kaltimon yläpuolen vesisyvyyteen vaikuttaa ennen kaikkea Pielisen vedenkorkeus. Kun Pielisen juoksutusta pienennetään, vesisyvyys myös Pielisjoen väylän matalimmassa kohdassa säilyy pitkällä tähtäimellä
paremmin liikennöitävässä kunnossa.
Laivaväylän syvyyden täysimääräinen käyttö Pielisjoella rajoittuu alle 150 m³/s virtaamilla. Esimerkiksi syksyllä 2005 virtaama oli luonnonmukaisena laivaliikennekaudella lokakuun alussa noin 138 m³/s ja lokakuun
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lopussa 120 m³/s. Laiva- ja uittoliikenne siinä mitassa kuin tarvetta oli, saatiin tuolloin hoidettua, vaikka väylän mitoitussyvyys alittuikin.
6.1.10 Pielisen juoksutusmuutoksen suuruus
Lähtökohtana Pielisen juoksuttamismuutoksessa myöhemmässä vaiheessa on ollut se, ettei Pieliselle haeta
säännöstelylupaa. Kokonaan uuden säännöstelyluvan hakemiseen tarvittava työmäärä ja kustannukset ovat
paljon suuremmat kuin pelkän juoksutussääntöön tehtävien muutosten kustannukset ja työmäärä. Pielisen
säännöstelyluvan hakemiseksi – tai oikeastaan tätä vaihetta edeltävän ympäristövaikutusten arviointivaiheen edistämiseksi – ei vuonna 2014 päästy osapuolten (alueen kunnat, voimayhtiöt ja ELY-keskus) kesken
riittävään yksimielisyyteen.
Juoksutusmuutoksen hakeminen Pieliselle aiemmin suunnitellun mukaisesti vesilain 19 luvun 7 ja 8 pykälien
perusteella edellyttää, ettei hankkeen alkuperäistä tarkoitusta lupamääräysten antamisen johdosta muuteta
olennaisesti. Vaikka lupamuutoksen hakeminen nyt suunniteltujen vesilain 3 luvun 21 pykälän 4 momentin 1
kohdan sekä padotus- ja juoksutusselvityksen (VL 18:3a) perusteella ei sisälläkään samankaltaista nimenomaista edellytystä, on lähtökohtana edelleen pidettävä melko pientä muutosta Pielisen juoksuttamiseen.
On hyvin epävarmaa, voitaisiinko juoksuttamislupaa muuttaa selvästi enemmän kuin VL 3:21.1,4:ssa mainittujen haitallisten seurausten ehkäisemiseksi on välttämätöntä. Tämän takia tavoitteena on ollut riittävä
mutta maltillinen Pielisen juoksutusmuutos. Nykyisin säännöstelemättömän Pielisen säilyminen säännöstelemättömänä järvenä on mahdollisen lupamuutoksen perusteena olevien säännösten vaihduttuakin edelleen
relevantti lähtökohta.
Säännöstelyksi voidaan katsoa jatkuva ja säännöllinen veden virtaaman tai korkeuden säätely tai veden juoksuttaminen vesistöstä tai sen osasta toiseen. (VL 7:1, Soininen 2016). Pielisellä olisi mallinnuksen perusteella
toteutettu yhteensä noin 25 poikkeusjuoksutuskertaa 53 vuoden jaksolla. Päiviä, jolloin Pielisen vedenkorkeus olisi kyseisellä 53 vuoden tarkasteluajanjaksolla ollut muu kuin luonnonmukaisen purkautumiskäyrän
mukainen, olisi ollut vajaat 14 prosenttia. Lyhemmällä 35 vuoden tarkasteluajanjaksolla (1980–2014) Pielisellä olisi toteutettu noin 17 poikkeusjuoksutuskertaa. Niiden päivien osuus, jolloin Pielisen vedenkorkeus
olisi tuona ajanjaksona ollut muu kuin luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukainen, olisi ollut noin 15
prosenttia. Vastaavasti niiden päivien osuudet, jolloin Pielisen juoksutus poikkeaa luonnonmukaiseksi palautetusta juoksutuksesta, olisivat mallinnetuissa tilanteissa ko. ajanjaksoilla samansuuruiset, eli vajaat 14 prosentti (vuosiväli 1962–2014) ja noin 15 prosenttia (vv. 1980–2014). Voidaan katsoa, että luonnonmukaisesta
poikkeutetun vedenkorkeuden päivien osuuden ollessa näin pieni ei kyseessä ole säännöllinen ja jatkuva vedenjuoksuun tai vedenkorkeuteen vaikuttaminen.
Joissakin yhteyksissä myös se, kuinka paljon juoksutukseen tai vedenkorkeuteen vaikutetaan, vaikuttaa siihen, katsotaanko vesitaloushanke säännöstelyksi vai ei (vrt. Soininen 2016, s. 19). Tässä tapauksessa Pielisen
vedenkorkeuksiin ja menovirtaamiin vaikutettaisiin paitsi ajallisesti, myös määrällisesti melko vähän, sillä esimerkiksi keskivedenkorkeuteen ei tulisi laskentatarkkuuden rajoissa muutosta.

6.2 Alustava ehdotus uudeksi juoksutussäännöksi
Pielisen juoksutussäännön tulisi olla riittävän joustava, jotta juoksutus voitaisiin hoitaa järven kaikkien käyttöintressien kannalta mahdollisimman hyvin. Juoksutussäännössä tulisi huomioida myös vesistöalueen kokonaisvaltainen etu ja tarkastelu kokonaisuutena. Lisäksi juoksutussäännön tulisi toimia muuttuvissa ilmastooloissa. Toisaalta juoksutussäännön tulisi taata riittävä oikeussuoja niin Pielisen, Pielisjoen kuin Saimaankin
käyttäjille, eli sen tulisi olla riittävän yksiselitteinen.
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Koska Pielisen juoksutussäännölle asetetaan paljon erityyppisiä edellytyksiä ja juoksutussäännön muutoksen
vaikutusalue voi olla hyvinkin laaja, lopullisen juoksutussäännön muotoileminen edellyttää mm. eri viranomaisten sekä viranomaisen ja voimayhtiön välisiä neuvotteluja padotus- ja juoksutusselvitysvaiheen jälkeen
mahdollisessa luvanhakuvaiheessa.
Peruslähtökohta juoksutukselle on, että juoksutus voimalaitoksen koneistojen ja tulva-aukkojen kautta olisi
hoidettava niin, että Pielisen vedenkorkeus pysyisi luonnonmukaisena. Pielisen luonnontilaa vastaava juoksutus voimalaitoksella määrättäisiin, kuten aikaisemminkin, hydrologisen toimiston (nykyinen Suomen ympäristökeskus) laatimasta Pielisjoen purkautumistaulukosta.
Luonnonmukaisen purkautumistaulukon mukaisesta juoksutuksesta olisi mahdollista poiketa vedenkorkeuden alentamiseksi, jos Pielisen vedenkorkeus uhkaisi [Suomen ympäristökeskuksen / tulvakeskuksen vesistöennusteiden mukaan] ylittää tason NN+94,50 m. Luonnonmukaisesta juoksutuksesta olisi oikeus poiketa
myös, kun Pielisen vedenkorkeus uhkaa virkistyskäyttökaudella (15.5.–31.10.) alittaa tason NN+93,10 m.
Juoksutusmuutokset olisi toteutettava asteittain niin, ettei niistä aiheudu haittaa alapuolisille vesistönosille.
Juoksutuksen enimmäismäärä olisi 500 m3/s, jollei Pielisen luonnonmukaiseksi palautetun vedenkorkeuden
ja luonnonmukaisen purkautumistaulukon mukainen virtaama olisi tätä suurempi. Juoksutuksen vähimmäismäärä olisi 120 m3/s, jollei Pielisen luonnonmukaiseksi palautetun vedenkorkeuden ja luonnonmukaisen purkautumistaulukon mukainen virtaama olisi tätä pienempi. Juoksutusmuutoksia koskevat päätökset tekisi
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, myöhemmin mahdollisesti maakunta tms. ja ilmoittaisi niistä hyvissä ajoin luvanhaltijalle eli UPM Energia Oy:lle.
Pielisen juoksutuspäätöksiä tehtäessä tulisi ottaa vesistöalueen kokonaisetu huomioon. Tämä tarkoittaisi
sitä, että silloin, kun Pielisen lisäjuoksutukset tulvatilanteessa tai sen edellä tai juoksutuksen vähennys vähävetisessä tilanteessa aiheuttaisivat Saimaalla suhteellisesti suuremmat vahingot kuin mitä Pielisellä näillä toimenpiteillä voitaisiin välttää, Pielisen juoksutuksia tulisi rajoittaa tai niistä tulisi pidättäytyä kokonaan.
Tällaiset tilanteet voitaisiin määrittää joko Saimaan vedenkorkeuden perusteella esimerkiksi tiettyjen vedenkorkeuksien uhatessa ylittyä tai alittua. Myös Saimaan ns. normaalivedenkorkeuden ylittyminen tai alittuminen voisi olla ohjaavana tekijänä. Jos Vuoksen vesivarojen käytön viranomaistoiminnan yhteistyö olisi tulevaisuudessa tiivistä ja toimivaa, saattaisi olla mahdollista vain yksinkertaisesti edellyttää, että Pielisen juoksutukset olisi tehtävä vesistöalue kokonaisuutena huomioiden.
Poikkeavan vesitilanteen mentyä ohitse juoksutus olisi hoidettava Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen / maakunnan edellyttämällä tavalla niin, että Pielisen vedenkorkeus saavuttaa luonnonmukaiseksi palautetun arvonsa.
Purkautumistaulukon mukaisista juoksutuksista voitaisiin lisäksi poiketa tilapäisesti, milloin se olisi välttämätöntä sääoloista aiheutuvan hyyteen muodostumisen tai muiden poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi.
Muuhun kuin edellä tarkoitettuihin juoksutuksen muuttamiseen olisi haettava tarvittaessa erikseen lupa
aluehallintovirastolta. Pielisen juoksutuksiin olisi poikkeuksellisissa vesitilanteissa siis edelleen mahdollisuus
hakea muutosta myös ns. vaarantorjuntapykälän (vesilain 18 luvun 4 pykälä) perusteella.
Ehdotetun alustavan juoksutussäännön ja sen määräysten tarkentaminen olisi mahdollisen luvanhakuvaiheen keskeisiä tehtäviä. Erityisen huolella tulisi optimoida juoksutussäännön riittävä yksiselitteisyys, joustavuus ja alapuolisten vesistönosien huomiointi sekä toimiminen muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Myös tulisi
täsmentää mm. määräyksiä siitä, kuinka nopeasti juoksutusta Pielisjokeen voitaisiin muuttaa vesitilanteen
muuttuessa.
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7. Juoksutusmuutosten vaikutukset
7.1 Vaikutukset virtaamiin ja vedenkorkeuksiin
Ehdotetun juoksutusmuutoksen vaikutukset Pielisen lähtövirtaamiin ja vedenkorkeuksiin jäisivät kokonaisuutena ottaen melko pieniksi. Suurin vaikutus Pielisen lähtövirtaamiin ja vedenkorkeuksiin olisi kesän ja syksyn
vähävetisissä tilanteissa sekä tulvatilanteissa ja niiden edellä. Ehdotetun juoksutusvaihtoehdon mukaiset syksyn vähävetisten tilanteiden alhaiset vedenkorkeudet Pielisellä nousisivat enimmillään noin 20–25 cm ja tulvatilanteiden ylimmät vedenkorkeudet laskisivat tyypillisesti noin 10–15 cm lukuun ottamatta vuotta 1981,
jolloin tulvahuippua olisi leikattu mallinnuksen perusteella jopa 40 cm.
Ennen 2000-lukua kaikki mallinnuksen perusteella havaitut ja todellisuudessa tarkastelujaksolla tapahtuneet
tulvatilanteet ovat olleet ns. lumensulamistulvia. 2000-luvulla on sattunut myös suuresta kesäsadannasta
aiheutunut tulva sekä pienempiä hyytötulvatilanteita, joiden vaikutus on kohdistunut ennen kaikkea Pielisjoelle. Voidaankin arvioida, että tulevaisuudessa Pielisen ja Pielisjoen tulva voi aivan hyvin sattua minä vuodenaikana hyvänsä. Pelkästään historiajakson vedenkorkeuksia ja virtaamia tarkasteltaessa saatetaan saada virheellinen mielikuva ehdotetun juoksutusmuutoksen vaikutuksista tulevaisuudessa. Mallinnetulla pidemmälläkin ajanjaksolla (vv. 1962–2014) vähävetiset tilanteet ovat sattuneet pääosin vuoden 2000 jälkeen. Tästä
sekä ilmastonmuutoslaskennan tuloksista (luku 2.2.4) voidaan päätellä, että nykytilanteeseen verrattuna tulevaisuudessa Pielisen poikkeusjuoksutuksen tarpeen aiheuttanevat paljon useammin vähävetiset tilanteet
kuin tulvatilanteet.
Taulukossa 19 on esitetty Pielisen menovirtaaman (Kaltimo) keski- ja ääriarvoja vuosivälillä 1980–2014 Pielisen eri juoksutusvaihtoehdoilla. Havaittujen virtaamien alimmat arvot ovat sattuneet yksittäisissä hyyde- ja
muissa poikkeustilanteissa.
Mallinnetun, padotus- ja juoksutusselvityksessä ehdotetun juoksutusvaihtoehdon vaikutukset käyvät parhaiten selville vertaamalla mallinnettuja virtaamia ja vedenkorkeuksia mallinnettuihin luonnonmukaisiin virtaamiin ja vedenkorkeuksiin (eli mallin laskemiin sellaisiin virtaamiin ja vedenkorkeuksiin, joita ei ole poikkeutettu purkautumistaulukon mukaisista vedenkorkeuksista ja virtaamista). Laskentatekniikan takia mallinnetut Pielisen keskivedenkorkeudet ovat noin 2,5 cm korkeammat kuin luonnonmukaiseksi palautettu keskivedenkorkeus.
Taulukko 19. Pielisjoen (Kaltimo) virtaaman [m3/s] keski- ja ääriarvoja vuosivälillä 1980–2014 Pielisen eri
juoksutusvaihtoehdoilla.
Pielisjoki, Kaltimo, vv. 1980–2014 Havaittu Luonnonmukainen
Virtaama [m3/s]
Keskivirtaama

245

245

Mallinnettu luonnonmukainen (ilman
juoksutuksia)
245

Mallinnettu

Suurin virtaama

584

534

521

500

Keskiylivirtaama

385

378

370

368

Alin virtaama

71

87

89

88

Keskialivirtaama

129
88

149

152

149

245

Kuvassa 30 on esitetty Pielisen menovirtaaman eli Kaltimon juoksutuksen pysyvyyskäyrä vuosivälillä 1980–
2014. Kuvassa vaaka-akseli osoittaa prosentteina, kuinka todennäköistä on, että virtaama on yhtä suuri tai
suurempi kuin käyrän (pystyakselin) arvo. Useimmin tapahtuneet virtaamat näkyvät kuvaajassa vaakasuorina
Alin virtaama
(15.4.2003)
kohtina,
esimerkkinä
usein juoksutettujen virtaamien 120 m3/s ja 400 m3/s.
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Pielisen juoksutuksen pysyvyys [%] vv. 1980-2014
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Kuva 30. Pielisen juoksutuksen (Kaltimo, vuorokausiarvot) pysyvyyskäyrä vuosivälillä 1980–2014. Vaaka-akseli osoittaa prosentteina, kuinka todennäköistä on, että virtaama on yhtä suuri tai suurempi kuin käyrän
(pystyakselin) arvo.
Taulukossa 20 on esitetty Pielisen menovirtaaman (Kaltimo) avovesikauden (15.5.–22.11.) keski- ja ääriarvoja
vuosivälillä 1980–2014 Pielisen eri juoksutusvaihtoehdoilla. Kuvassa 31 on esitetty Pielisen menovirtaaman
avovesikauden pysyvyys.
Taulukko 20. Pielisjoen (Kaltimo) avovesikauden virtaaman [m3/s] keski- ja ääriarvoja vuosivälillä 1980–2014
Pielisen eri juoksutusvaihtoehdoilla.
Pielisjoki, Kaltimo, vv. 1980–2014 Havaittu Luonnonmukainen
Virtaama [m3/s] 15.5.–22.11.
Keskivirtaama

265

268

Mallinnettu luonnonmukainen (ilman
juoksutuksia)
267

Suurin virtaama

584

534

521

500

Keskiylivirtaama

375

370

362

360

Alin virtaama

72

106

105

120

Keskialivirtaama

161
88

192

197

192

Alin virtaama (15.4.2003)
68

Mallinnettu

264

Pielisen juoksutuksen (15.5.-22.11.) pysyvyys [%] vv. 1980-2014
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Kuva 31. Pielisen juoksutuksen (Kaltimo, vuorokausiarvot) pysyvyyskäyrä avovesiaikana vuosivälillä 1980–
2014. Vaaka-akseli osoittaa prosentteina, kuinka todennäköistä on, että virtaama on yhtä suuri tai suurempi
kuin käyrän (pystyakselin) arvo.
Taulukossa 21 on esitetty Pielisen vedenkorkeuden (Nurmes) keski- ja ääriarvoja vuosivälillä 1980–2014 Pielisen eri juoksutusvaihtoehdoilla. Kuvassa 32 on esitetty Pielisen vedenkorkeuden (Nurmes) pysyvyyskäyrä
vuosivälillä 1980–2014. Kuvassa vaaka-akseli osoittaa prosentteina, kuinka todennäköistä on, että vedenkorkeus on yhtä suuri tai suurempi kuin käyrän (pystyakselin) arvo. Vastaavasti taulukossa 22 on esitetty avovesikauden keski- ja ääriarvoja ja kuvassa 33 vedenkorkeuden pysyvyys avovesikaudella.
Taulukko 21. Pielisen (Nurmes) vedenkorkeuden [NN+m] keski- ja ääriarvoja vuosivälillä 1980–2014 Pielisen
eri juoksutusvaihtoehdoilla.
Pielinen, Nurmes, vv. 1980–2014 Havaittu Luonnonmukainen
Vedenkorkeus [NN+m]
Keskivedenkorkeus (MW)

93,61

93,62

Mallinnettu luonnonmukainen (ilman
juoksutuksia)
93,65

Suurin vedenkorkeus

94,59

94,85

94,83

94,54

Keskiylivesi

94,20

94,24

94,24

94,21

Alin vedenkorkeus

92,52

92,49

92,52

92,50

Keskialivesi

93,06
88

93,09

93,12

93,12

Kasvukauden (16.5.–15.9.) MW

93,83

93,85

93,88

93,86

Alin virtaama (15.4.2003)
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Mallinnettu

93,64

Pielisen vedenkorkeuden pysyvyys [%] vv. 1980-2014
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Pielinen W NN+m

94,5

94

Juoksutettu
Mallinnettu luomu
Luomu

93,5

Havaittu

93

92,5
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Kuva 32. Pielisen vedenkorkeuden (Nurmes, vuorokausiarvot) pysyvyyskäyrä vuosivälillä 1980–2014. Vaakaakseli osoittaa prosentteina, kuinka todennäköistä on, että vedenkorkeus on yhtä suuri tai suurempi kuin
käyrän (pystyakselin) arvo.
Taulukko 22. Pielisen (Nurmes) avovesikauden vedenkorkeuden [NN+m] keski- ja ääriarvoja vuosivälillä 1980–
2014 Pielisen eri juoksutusvaihtoehdoilla.
Pielinen, Nurmes, vv. 1980–2014

Keskivedenkorkeus

93,72

93,74

Mallinnettu luonnon- Mallinnettu
mukainen (ilman
juoksutuksia)
93,76
93,76

Suurin vedenkorkeus

94,59

94,85

94,83

94,54

Keskiylivesi

94,17

94,21

94,21

94,17

Alin vedenkorkeus

92,73

92,72

92,76

92,81

Keskialivesi

93,31
88

93,33

93,37

93,38

Kesäkuun keskialivesi

93,92

93,94

93,96

93,94

Heinäkuun keskialivesi

93,74

93,76

93,79

93,78

Elokuun keskialivesi
Alin virtaama (15.4.2003)
Syyskuun keskialivesi

93,53
93,53

93,54

93,58

93,59

93,42

93,43

93,47

93,50

Lokakuun keskialivesi

93,40

93,41

93,45

93,49

Vedenkorkeus [NN+m] 15.5.–22.11.

Havaittu Luonnonmukainen
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Kuva 31. Pielisen avovesikauden vedenkorkeuden (Nurmes, vuorokausiarvot) pysyvyyskäyrä vuosivälillä
1980–2014. Vaaka-akseli osoittaa prosentteina, kuinka todennäköistä on, että vedenkorkeus on yhtä suuri
tai suurempi kuin käyrän (pystyakselin) arvo.
Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä ehdotetulla juoksutusvaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia
Pielisen koko vuoden menovirtaamiin. Kuitenkin yli 500 m3/s juoksutettuja virtaamia ei esiintynyt koko tarkastelujaksolla, missä on selvä ero toteutuneisiin virtaamiin. Toteutuneiden suurten virtaamien osuutta ovat
lisänneet voimakkaat ja / tai melko myöhään aloitetut poikkeusjuoksutukset tulvatilanteen edellä tai aikana.
Sen sijaan avovesikaudenaikaisilla mallinnetuilla juoksutuksilla on selvempi ero verrattuna luonnonmukaisiin
virtaamiin. Virtaaman 400 m3/s kohdalla juoksutetuissa virtaamissa on selvä keskittymä, mikä johtuu tulvatilanteiden ja niitä edeltävien tilanteiden juoksutuksista. Pieniä, 120 m3/s:n virtaamia esiintyy enemmän juoksutettuna kuin luonnonmukaisena. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että vähävetisessä tilanteessa juoksutus
pienennetään melko nopeasti 120 m3/s:iin. Toisaalta kaikkein pienimpiä, alle 120 m3/s:n avovesikauden virtaamia ei mallinnetulle jaksolle osu juoksutettuna, kun taas luonnonmukaisena ja toteutuneena erittäin pieniä virtaamia esiintyy hieman. Välillä 130–160 m3/s juoksutettuja virtaamia esiintyy hieman vähemmän kuin
luonnonmukaisia tai toteutuneita virtaamia.
Ehdotettu mallinnettu juoksutusvaihtoehto vähentää selvästi sellaisia avovesikauden vedenkorkeuksia, jotka
ovat alle tason NN+93,30 m. Toisaalta yli NN+94,30 vedenkorkeudet vähenevät jonkin verran, ja kaikkein
korkeimmat vedenkorkeudet (yli NN+94,55 m) näyttäisivät vähenevän erittäin merkittävästi. Tulvavedenkorkeuksilla mallinnetut vedenkorkeudet näyttäisivät vuosijaksolla 1980–2014 melko samankaltaisilta kuin Pielisen toteutuneet vedenkorkeudet.
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7.2 Vaikutukset alapuoliseen vesistöön
7.2.1 Pielisjoki
Ehdotetulla mallinnetulla juoksutusvaihtoehdolla on jonkin verran vaikutusta Pielisjoen vesiolosuhteisiin lähinnä Kuurnan voimalaitoksen alapuolisella osuudella. Juoksutusvaihtoehdon pääperiaatteena vähävetisissä
tilanteissa on, että Pielisen vedenkorkeuden laskiessa alle tason NN+93,40 m ennen 15.–20.8. ja lisäksi vedenkorkeuden ollessa selvästi laskusuunnassa, ryhdytään Kaltimon juoksutusta pienentämään, aluksi 140
m3/s:iin. Pielisen luonnonmukainen, purkautumistaulukon mukainen juoksutus tasolla NN+93,40 m on 192
m3/s. Siten juoksutuksen alussa Pielisjoen virtaama olisi noin 50 m3/s vähemmän kuin luonnonmukaisena.
Alustavan ehdotuksen mukaisesti juoksutusta pienennetään pykälittäin niin, että Pielisen luonnonmukaisen
vedenkorkeuden laskiessa alle NN+93,30 m, juoksutus lasketaan 130 m3/s:iin ja edelleen 120 m3/s:iin (luonnonmukaisen vedenkorkeuden tasolla NN+93,20 m). Tällöin luonnonmukaisen virtaaman ja juoksutetun virtaaman välinen ero luonnonmukaisella vedenkorkeudella 93,30 m on 36–46 m3/s (130–140 m3/s ↔ luonnonmukaisen purkautumistaulukon mukainen 176 m3/s) ja vedenkorkeudella 93,20 m 31–41 m3/s (120–130 m3/s
↔ 161 m3/s). Pielisen luonnonmukaisen vedenkorkeuden edelleen laskiessa ero juoksutetun ja luonnonmukaisen virtaaman välillä pienenee hyvin lähelle nollaa. Esimerkiksi Pielisen vedenkorkeudella NN+92,90 m
luonnonmukainen juoksutus olisi 124 m3/s.
Juoksutusten vaikutus Pielisjoella näkyisi siis niinä vähävetisinä vuosina, joina Pielisen juoksutusta vähennettäisiin luonnonmukaisesta. Vaikutus olisi suurimmillaan (noin 50 m3/s) yleensä elo- ja syyskuussa pienentyen
lokakuuta kohden. Koska Kaltimon ja Kuurnan voimalaitosten välisellä osuudella vedenkorkeuksiin voidaan
vaikuttaa Kuurnan voimalaitoksen juoksutuksella, virtaamaerojen vaikutus näkyisi lähinnä vain Kuurnan voimalaitoksen alapuolisella osuudella. Myös Pyhäselän vedenkorkeus vaikuttaa merkittävästi vedenkorkeuksiin tällä osuudella.
Marraskuun alun jälkeen juoksutus olisi usein luonnonmukaista suurempi joulukuulle saakka Pielisen vedenkorkeuden palatessa luonnonmukaiseksi. Lisääntynyt juoksutus ei kuitenkaan lisäisi olennaisesti Pielisjoen
hyytöriskiä, sillä vähävetisen tilanteen jälkeen ja sen mahdollisesti edelleen jatkuessa virtaamat eivät olisi
suuria. Tyypillisesti suurennettu juoksutus olisi marraskuussa noin 50 m3/s enemmän kuin luonnonmukainen
juoksutus eli vesitilanteesta riippuen yleensä noin 150–280 m3/s.
Virtaaman vaihtelu nykyiseen nähden lisääntyisi vähäisessä määrin Pielisjoella, sillä nykytilanteessa Pielisjoen
virtaama riippuu normaalitilanteessa suoraan Pielisen vedenkorkeudesta. Koska Pielinen on suuri järvi, sen
vedenkorkeus ei vaihtele kovin nopeasti, ja siten myöskään virtaamavaihtelut Pielisjoella eivät ole normaalisti
nopeita. Virtaamien vaihtelun lievä lisääntyminen Pielisjoella koskisi ainoastaan sellaisia poikkeuksellisempia
vesitilanteita, joissa Pielisen juoksutusta tarvitsisi muuttaa luonnonmukaisesta. Virtaaman vaihtelua tapahtuisi siis ainoastaan silloin, kun virtaamaa Pielisen vedenkorkeuksien takia tulisi muuttaa joko suuremmaksi
tai pienemmäksi. Virtaaman muutokset määriteltäisiin niin pieniksi, että vaihteluista ei olisi haittaa Pielisjoella. Nykyiselläänkin poikkeuksellisissa vesitilanteissa ns. poikkeusjuoksutusten aikana Pielisjoen virtaama on
vaihdellut hieman normaalia enemmän. Virtaamavaihtelun hyvin lievä lisääntyminen nykytilanteeseen nähden aiheutuisi siis hieman lisääntyvistä poikkeusjuoksutuksista. Pielisjoen hyydöntorjunnan aikaan alkutalvesta virtaamaa saatetaan sekä nykytilanteessa että tulevaisuudessa joinakin vuosina pienentää normaalista,
jotta jokeen saataisiin hyydön muodostumista ehkäisevä jääkansi.
Kuvissa 32 ja 33 on esitetty Pielisjoen virtaaman (Kuurna) ja Pyhäselän vedenkorkeuden (Joensuu ala) vaikutus Pielisjoen vedenkorkeuksiin Kuurnan voimalaitoksen kohdalla (alapuolella), Jynkän kohdalla ja Joensuun
yläpuolella kahdessa eri esimerkkitilanteessa eli syksyllä 2010 ja syksyllä 2013.
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Havaitut vedenkorkeudet ja virtaamat Pielisjoella syksyllä 2010
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Kuva 32. Pielisjoen virtaaman (Q Kuurna) ja Pyhäselän (W Joensuu ala) vaikutus Pielisjoen vedenkorkeuteen
Kuurnan voimalaitoksen kohdalla (alapuoli), Jynkän kohdalla ja Joensuun koskien yläpuolella elo-marraskuussa 2010. Kuvassa näkyvä Kuurnan vedenkorkeuden noin 0,5 metrin nousu marraskuun lopulla johtui jäätymisestä ja hyyteen muodostumisesta. Jynkän ja Joensuun ylä -asteikon havaintoja puuttuu erityisesti marraskuulta.
Kuvien 32 ja 33 perusteella voidaan todeta, että Kuurnan alapuolen vedenkorkeus riippuu ennen kaikkea
Pielisjoen virtaamasta. Pyhäselän vedenkorkeus taas vaikuttaa vedenkorkeuksiin olennaisesti erityisesti Jynkän alapuolella. Esimerkiksi 14.8. ja 20.8.2013 välisenä aikana (kuva 33) Pielisjoen virtaamaa lisättiin 153
m3/s:stä 204 m3/s:iin samalla, kun Kuurnan alavedenkorkeus nousi 20 cm, Joensuun yläpuolen vedenkorkeus
9 cm ja Jynkän vedenkorkeus 14 cm. Pyhäselän vedenkorkeus nousi tuona aikana vain 4 cm. Kyseessä oli
Pielisen poikkeusjuoksutustilanne, jossa Pielisen juoksutusta oli pienennetty vähävetisyyden takia. Pielisen
vedenkorkeuden kuitenkin noustua sateiden ansiosta virtaamaa voitiin suurentaa luonnonmukaisen suuruiseksi.
Samansuuruinen virtaama (252 m3/s) on Pielisjoella (Kuurna) ollut 12.8.2010 ja 12.11.2013, jolloin jään ei
vielä voida olettaa vaikuttaneen joen vedenkorkeuksiin. Vuonna 2010 Pyhäselän vedenkorkeus oli 16 cm korkeammalla kuin vuonna 2013. Vastaavasti vedenkorkeus vuonna 2010 oli mittauslaitteiden mukaan Joensuun
yläpuolella 13 cm korkeammalla, Jynkässä 6 cm ja Kuurnan alapuolella 9 cm korkeammalla kuin vuoden 2013
tilanteessa. Vuonna 2010 virtaama oli laskussa, vuonna 2013 taas noususuunnassa.
Virtaaman vaikutusta Pielisjoen vedenkorkeuteen voidaan tarkastella vertaamalla joen vedenkorkeuksia esimerkiksi 5.8.2010 ja 6.8.2013 tilanteissa, joissa Pyhäselän vedenkorkeus oli täsmälleen samalla tasolla,
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NN+76,02 m. 5.8.2010 Pielisjoen virtaama Kuurnassa oli 271 m3/s ja 6.8.2013 152 m3/s. Vuoden 2010 tilanteessa vedenkorkeus Kuurnassa (alapuoli) oli 46 cm korkeammalla, Jynkässä 27 cm korkeammalla ja Joensuun koskien yläpuolella 18 cm korkeammalla kuin elokuussa 2013, jolloin myös virtaama oli noin 120 m3/s
pienempi.

Havaitut vedenkorkeudet ja virtaamat Pielisjoella syksyllä 2013
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Kuva 33. Pielisjoen virtaaman (Q Kuurna) ja Pyhäselän (W Joensuu ala) vaikutus Pielisjoen vedenkorkeuteen
Kuurnan voimalaitoksen kohdalla (alapuoli), Jynkän kohdalla ja Joensuun koskien yläpuolella elo-marraskuussa 2013. Joen jäätymisen vaikutus näkyy aivan marraskuun lopussa Kuurnan ja Jynkän vedenpintojen
jyrkempänä nousuna.
Tulvatilanteissa Pielisjoen ylivirtaama ja ylivedenkorkeus todennäköisesti laskisivat hieman ainakin verrattuna toteutuneisiin arvoihin. Tämä johtuu siitä, että virtaamaa voitaisiin kasvattaa jo hyvissä ajoin ennakolta
ja siten leikata tulvahuippua. Myös viime vuosikymmeninä kehittyneet vesistömalliennusteet parantavat tilannetta toteutuneisiin tulvatilanteisiin nähden. Toisaalta tulvien ennakoitavuus saattaa pienentyä sen takia,
että tulvat eivät tulevaisuudessa enää ole ns. lumensulamistulvia niin usein kuin aiemmin. Suuret virtaamat
eivät ole aiheuttaneet merkittävämpiä tulvavahinkoja Pielisjoella tarkastelujakson 1980–2014 aikana.
7.2.2 Saimaa
Kuvassa 34 on esitetty Pielisen mallinnettujen juoksutusten vaikutus Saimaan vedenkorkeuteen ajanjaksolla
1980–2014. Pielisen juoksutusten vaikutukset Saimaan vedenkorkeuteen ovat olleet tyypillisesti 2–4 cm riippuen juoksutuksen kestosta ja suuruudesta. Suurin vaikutus (yli 9 cm) on ollut talvella ja keväällä 1981, jolloin
Pielisen mallinnetut juoksutukset olivat suuret ja melko pitkäaikaiset ennen ennustettua suurta lumensulamistulvaa. Tuolloin Saimaan vedenkorkeus ei ollut haitallisen korkealla tasolla.
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Kuvassa näkyvät selvät piikit silloin, kun Pielisellä on mallinnuksessa ollut käytössä juoksutuksia. Piikkejä seuraavat ”rekyylit” päinvastaiseen suuntaan johtuvat siitä, että Saimaan juoksutukset tapahtuvat Saimaan vedenkorkeuden perusteella. Kun Pieliseltä tulee enemmän vettä, Saimaan juoksutusta lisätään viiveellä vedenkorkeuden noustessa. Kun esimerkiksi vähävetisen tilanteen jälkeen Pielisen juoksutusta lisätään suhteellisen nopeasti, Saimaan vedenkorkeus ja juoksutus säilyvät jonkin aikaa luonnonmukaista tasoaan pienempinä. Saimaan hieman luonnonmukaista pienempi juoksutus ja ennen kaikkea tulovirtaaman kasvu palauttavat Saimaan vedenkorkeuden ja juoksutuksen melko nopeasti luonnonmukaiselle tasolleen. Pielisen suuremmalla juoksutuksella kuitenkin edelleen kompensoidaan ”lainattua vettä”, mikä lisää Saimaan kokonaistulovirtaamaa ja aiheuttaa pienen ”rekyylin” Saimaan vedenkorkeudessa. Rekyylit kuitenkin johtunevat pääosin
laskentatekniikasta ja olisivat todellisuudessa todennäköisesti pienemmät ja paljon loivemmat. Todellisuudessa Pielisen juoksutusmuutokset eivät myöskään näkyisi Ala-Saimaalla niin nopeasti kuin laskentamallin
vesitaselaskennassa.

Pielisen mallinnetun juoksutuksen vaikutus [cm] Saimaan
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Kuva 34. Pielisen mallinnetun juoksutuksen vaikutus Saimaan vedenkorkeuteen vuosivälillä 1980–2014.
Pielisen juoksutusten vaikutusta Saimaan vedenkorkeuksiin vähentää se, että Saimaalla on mahdollisuus poiketa normaalista juoksutuksesta vesitilanteen mukaan joko lisäämällä tai vähentämällä juoksutusta Vuokseen. Mallinnuksessa Saimaan juoksutusten lisäys- tai vähennysmahdollisuus ei ollut käytössä. Todellisuudessa Pielisen juoksuttamisen vaikutukset Saimaan vedenkorkeuksiin olisivat siis jonkin verran pienemmät
kuin kuvassa 34 esitetyt. Lisäksi erityisesti vuoden 1981 mallinnettu Pielisen poikkeusjuoksutus lienee todellisuuteen nähden hieman ylimitoitettu (vrt. juoksutusten vuosikohtainen tarkastelu, s. 61), mikä sekin osaltaan vähentää Pielisen juoksutuksen vaikutusta Saimaan vedenkorkeuksiin verrattuna kuvassa 34 esitettyyn.
Pielisen juoksutuksilla on yleensä Saimaan vedenkorkeuksia ja tulovirtaamia hieman äärevöittävä vaikutus.
Tämän takia voidaan myös olettaa, että normaalista poikkeavien juoksutusten osuus Vuoksella kasvaisi nykytilanteesta hieman. Siten Pielisen juoksutuksen muuttamisella olisi pieni mutta kenties juuri havaittava
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vaikutus virtaamiin Vuoksella myös Venäjän puolella. Pielisen juoksutusmuutoksen vaikutukset Saimaan vedenkorkeuksiin ja virtaamiin selvitetään tarkemmin mahdollisessa lupahakemusvaiheessa.

7.3 Vaikutukset vesistön ekologiaan ja käyttöön
7.3.1 Mittaritarkastelu
Padotus- ja juoksutusselvityksessä on hyödynnetty Pielisen säännöstelyhankkeessa aiemmin tehtyjä selvityksiä ja tutkimuksia. Eri juoksutusvaihtoehtojen aiheuttamien vedenkorkeus- ja virtaamamuutosten vaikutuksia järven ja joen ekologiaan ja käyttöön on arvioitu suuntaa-antavasti vedenkorkeus- ja virtaamamittareilla.
Mittarit oli määritetty Pielisen juoksutusten kehittämismahdollisuuksia pohtivassa neuvotteluryhmässä pääosin vuonna 2006. Pohjana Pielisen mittareille olivat Suomen ympäristökeskuksen kehittämät mittarit, joita
on käytetty useissa säännöstelyjen kehittämishankkeissa Suomen suurimmilla järvillä.
Säännöstelyselvitysten yhteydessä laadittiin lisäksi vuonna 2010 erillinen mittaritarkastelu (Verta 2010),
jossa tarkasteltiin Pielisen vedenkorkeuksien ja virtaamien vaikutuksia neljällä eri juoksutusvaihtoehdoilla
(havaittu, luonnonmukainen, varautuva ja juoksutusvaihtoehto 2). Tämän tarkastelun pohjalta tehtiin vielä
mittaritarkastelu juoksutusvaihtoehdolle 3 (vrt. s. 34), ja saadut tulokset liitettiin alkuperäiseen mittaritarkasteluun (Linjama 2014). Vaikka tässä padotus- ja juoksutusselvityksessä tarkasteltiin varsinaisesti vain
kahta juoksutusvaihtoehtoa (juoksutettu ja luonnonmukainen), näiden juoksutusvaihtoehtojen vaikutusten
havainnollistamiseksi on mittaritarkasteluun kuitenkin otettu mukaan Pielisen myös aiempien juoksutusvaihtoehtojen vaikutustarkastelut.
Pielisen mittaritarkastelussa oli käytössä Pieliselle 11 ja Pielisjoelle seitsemän mittaria. Pielisellä mittarit kuvasivat vaikutuksia seuraaviin seitsemään osa-alueeseen: kasvillisuus, rantavyöhykkeen eliöstö, kalakannat,
linnusto, maisema ja virkistyskäyttö, vesiliikenne ja uitto sekä tulvasuojelu. Pielisjoella osa-alueita oli neljä:
virkistyskäyttö, tulvasuojelu, vesiliikenne ja uitto sekä vesivoima. Pielisen osalta mittareiden valinta perustuu
pitkälti aiemmissa säännöstelyjen kehittämishankkeissa käytössä olleisiin mittareihin.
Saimaan osalta ekologisia vaikutuksia ei tässä vaiheessa tarkemmin arvioitu, koska Pielisen ehdotetun juoksutusmuutoksen vaikutus Saimaan vedenkorkeuksiin on erittäin pieni.
7.3.2 Mittaritarkastelun tulokset
Säännöstelyselvityksissä tehtyjen ja padotus- ja juoksutusselvityksessä täydennettyjen mittaritarkastelujen
tulokset on esitetty taulukoissa 23 ja 24.
Mittaritarkastelussa on käytetty ajanjaksoa 1962–2006. Tämä poikkeaa aiemmin vedenkorkeus- ja virtaamatarkasteluissa käytetystä ajanjaksosta (1980–2014). Mittaritarkastelu oli jo aiemmin tehty muille juoksutusvaihtoehdoille kyseisellä pidemmällä ajanjaksolla, ja eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutusten vertailun helpottamiseksi samassa tarkastelujaksossa.
On huomattava, että havaitut vedenkorkeudet sisältävät vedenkorkeuksia kahdelta hieman erityyppiseltä
ajanjaksolta. Vuosivälillä 1962–1979 Pielisellä oli voimassa ns. väliaikainen lupa, jolloin Pielisen juoksutus
poikkesi jonkin verran luonnonmukaisesta juoksutuksesta. Vuosivälillä 1980–2006 Pielistä on juoksutettu
pääsääntöisesti luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukaisesti (pois lukien ns. poikkeusjuoksutukset).
Vuosina 1962–1979 esimerkiksi vedenkorkeuden talvialenema oli keskimäärin hieman suurempi kuin vuosina
1980–2006. Nykyisellään Pielisen juoksutus on siis itse asiassa lähempänä vuosivälin 1962–2006 luonnonmukaisia kuin havaittuja juoksutuksia.
On myös huomattava, että useat 2000-luvulla sattuneet vähävetiset tilanteet eivät sisälly mittaritarkastelun
ajanjaksoon. Tarkastelujaksoon sisältymättömiä vähävetisiä tilanteita oli vuosina 2010, 2011, 2013 ja 2014.
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Taulukko 23. Pielisen luonnonmukaisten ja toteutuneiden sekä juoksutusvaihtoehdon 3 ja ehdotetun mallinnetun juoksutusvaihtoehdon (PJS) mukaisten vedenkorkeuksien vedenkorkeusmittareiden keskiarvot vuosivälillä 1962–2006.
PIELINEN
KASVILLISUUS
Sarakasvillisuusvyöhykkeen syvyys [m]
Jäätyvän vyöhykkeen osuus tuottavasta vyöhykkeestä [%]
RANTAVYÖHYKKEEN ELIÖSTÖ
Häiriölle alttiin vyöhykkeen osuus tuottavasta vyöhykkeestä [%]
Jään painama vyöhyke [m]
KALAKANNAT
Vedenkorkeuden alenema talvella [m]
Veden minimisyvyys saraikossa hauen lisääntymisen aikana [m]
LINNUSTO
Vedenpinnan nousu pesinnän aikana [m]
MAISEMA- JA VIRKISTYSKÄYTTÖ
Vedenpinta virkistyskäytön kannalta väh. tyydyttävällä tasolla (NN+93,50–94,30 m) avovesikaudella [%]
Vedenpinta virkistyskäytön kannalta hyvällä tasolla
(NN+93,70–94,05 m) avovesikaudella [%]
VESILIIKENNE JA UITTO
Vesiliikenteelle haitallisten (W<NN+93,10 m) päivien lukumäärä avovesikaudella
TULVASUOJELU
Haitallisen tason (NN+94,30 m) ylitysten määrä (päivien
lkm keskimäärin vuodessa, jolloin taso ylitetty)
Haitallisen tason (NN+94,30 m) ylitysten määrä (vuosien
lkm, jolloin taso ylitetty)
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Havaittu

Luomu

Juoks. vo. 3

PJS

0,51
47

0,54
47

0,36
49

0,51
46

54
1,36

53
1,30

46
1,30

50
1,25

0,54
0,20

0,44
0,26

0,46
0,11

0,46
0,30

0,28

0,24

0,23

0,16

59

56

86

62

28

28

38

28

13

10

0

4

47

58

8

44

16

20

20

20

Taulukko 24. Pielisjoen virtaamamittareiden keskiarvot Pielisen luonnonmukaisilla ja toteutuneilla sekä juoksutusvaihtoehdon 3 ja ehdotetun mallinnetun juoksutusvaihtoehdon (PJS) mukaisilla menovirtaama-arvoilla.
PIELISJOKI
VIRKISTYSKÄYTTÖ
Jääpeitteinen kausi: virkistyskäytölle haitallisten (Q<100
m3/s) päivien lukumäärä
Avovesikausi: virkistyskäytölle haitallisten (Q<100 m3/s)
päivien lukumäärä
TULVASUOJELU
Tulvasuojelulle haitallisten (Q>500 m3/s) päivien lkm koko
jaksolla yhteensä
VESILIIKENNE JA UITTO
Vesiliikennettä ja uittoa vaikeuttavien (100
m3/s<=Q<120 m3/s) päivien lkm avovesikaudella
Vesiliikenteelle ja uitolle haitallisten (Q<100 m3/s) päivien
lkm avovesikaudella
VESIVOIMA
Vedenkorkeuden alenema talvella (m)
Ohijuoksutusten (Q>380 m3/s) toistuvuus (%)

Havaittu

Luomu

Juoks. vo. 3

PJS

3

3

0

3

0

0

0

0

69

23

350

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0,54

0,44

0,46

0,46

7

8

6

7

Pielisjoen mittaritarkastelun tulosten perusteella säännöstelyselvitysten eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutukset Pielisjoen virkistyskäyttöön olisivat suurin piirtein samansuuruiset. Tulos on kuitenkin yksinkertaistettu ja antaa osin harhaanjohtavan mielikuvan, koska tarkastelussa on mukana vain alle 120 m3/s:n suuruiset
virtaamat, toisissa mittareissa vain alle 100 m3/s:n virtaamat. Juoksutusvaihtoehdolla 3 toteutuu avovesikaudella melko paljon virtaamia välillä 110… 130 m3/s ja padotus- ja juoksutusselvityksen mukaisella vaihtoehdolla välillä 120… 140 m3/s. Jos mittaritarkastelun raja olisi asetettu esimerkiksi 135 m3/s:iin, olisi Pielisjoen
virkistyskäyttö -mittari antanut selvästi epäedullisempia tuloksia juoksutusvaihtoehdon 3 ja padotus- ja juoksutusselvityksen mukaisen vaihtoehdon osalta.
Tulvasuojelun kannalta Pielisjoen haitallisen virtaaman rajaksi on mittaritarkastelussa otettu 500 m3/s. Juoksutusvaihtoehtoa 3 laadittaessa haitallisen virtaaman rajana on kuitenkin pidetty 550 m3/s. Yli 500 m3/s virtaamien suuri lukumäärä juoksutusvaihtoehdolla 3 johtuu pääasiassa laskentamallin teknisistä ominaisuuksista. Laskentamallin rajoittuneisuudesta johtuen laskennassa virtaamat nousevat suuremmiksi kuin ne säännöstellyssä tilanteessa olisivat. Juoksutusvaihtoehto 3 ei kuitenkaan olisi tulvariskien hallinnan kannalta huonompi vaihtoehto kuin esimerkiksi varautuva juoksutusvaihtoehto.
Vesivoimantuotantoa kuvaavan ohijuoksutusten toistuvuus -mittarin yhteydessä on oletettu, että Pielisjoen
voimalaitosten rakennusvirtaamat ovat tulevaisuudessa noin 380 m3/s.
Kaiken kaikkiaan mittaritarkastelun tulokset sisältävät selkeämpiä eroja ja ovat luotettavampia Pielisen kuin
Pielisjoen osalta. Padotus- ja juoksutusselvityksen mukainen vaihtoehto on lähempänä luonnonmukaisia ja
havaittuja vedenkorkeuksia ja virtaamia, kun taas juoksutusvaihtoehto 3 erottuu muista vaihtoehdoista erityisesti vaikutuksiltaan Pielisen virkistyskäyttöön parhaalla vedenkorkeusvyöhykkeellä. Taulukoissa 25 ja 26
on kuvattu mittaritarkastelun tulosten perusteella yhteenveto eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksista Pielisen ja Pielisjoen tilaan ja käyttöön. Eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksia on kuvattu verraten niitä Pielisen
havaituilla vedenkorkeuksilla ja virtaamilla tarkasteltuihin vaikutuksiin vuosijaksolla 1962–2006. Ehdotetun
mallinnetun juoksutusvaihtoehdon (PJS) kohdalla on suluissa mittariohjelman antama tulos ja ilman sulkeita
asiantuntija-arvio, jos arvioiden välillä on eroa. Näyttäisi siltä, että mittariohjelma mm. edellä kuvatuista
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syistä arvioi ehdotetun juoksutusvaihtoehdon hyödyt Pielisjoella todellista suuremmiksi ja hyödyt Pielisellä
todellista pienemmiksi.
Padotus- ja juoksutusselvityksen mukainen juoksutusvaihtoehto ei mittaritarkastelun yhteenvedon perusteella (taulukko 25) näyttäisi vaikuttava juurikaan Pielisen tulvasuojeluun. Tämä johtuu siitä, että mittaritarkastelussa on tulvasuojelulle haitalliseksi tasoksi asetettu aiemmin NN+94,30 m, kun taas juoksutusvaihtoehto pyrkii rajoittamaan vedenkorkeuksia, jotka ovat yli NN+94,50 m.
Taulukko 25. Yhteenveto eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksista Pielisen tilaan ja käyttöön verrattuna havaittuihin vedenkorkeuksiin ajanjaksolla 1962–2006. Arviointiasteikko: ++ = merkittävä myönteinen vaikutus,
+ = myönteinen vaikutus, 0 = ei sanottavaa vaikutusta, - = kielteinen vaikutus, - - = merkittävä kielteinen
vaikutus, +/- = myönteinen ja kielteinen vaikutus.
Pielinen

Luomu

Varautuva

Juoks.vo 3

PJS

Kasvillisuus

0

0

-

0

Rantavyöhykkeen eliöstö

0

0

0

0

Kalakannat

+

+/-

+/-

+

Linnusto

0

-

0

+

Maisema ja virkistyskäyttö

0

+

+/++

(0)/+

Vesiliikenne ja uitto

0

++

++

++

Tulvasuojelu

-

+

+

(-)/0

Taulukko 26. Yhteenveto eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksista Pielisjoen tilaan ja käyttöön verrattuna havaittuihin virtaamiin ajanjaksolla 1962–2006. Arviointiasteikko: ++ = merkittävä myönteinen vaikutus, + =
myönteinen vaikutus, 0 = ei sanottavaa vaikutusta, - = kielteinen vaikutus, - - = merkittävä kielteinen vaikutus,
+/- = myönteinen ja kielteinen vaikutus.
Pielisjoki

Luomu

Varautuva

Juoks. vo 3

PJS

Virkistyskäyttö

0

-

0

0/(+)

Tulvasuojelu

+

-

-

++

Vesiliikenne ja uitto

0

-

-

+/(++)

Vesivoima

-

-

+/-

0
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7.3.3 Vaikutukset kalastoon
Pielisen eri juoksutusvaihtoehtojen kalastovaikutuksia on selvitetty vuosina 2008 ja 2009 (Sutela). Vuonna
2008 selvitettiin lähinnä varautuvan juoksutusvaihtoehdon vaikutuksia Pielisen ja Pielisjoen kalastoon.
Vuonna 2009 tarkastelua täydennettiin juoksutusvaihtoehdon 2 osalta. Lisäksi vuonna 2014 (Sutela & Linjama) selvitettiin eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksia Pielisen harjukseen. Tässä tarkastelussa oli mukana
myös myöhempi juoksutusvaihtoehto 3.
Juoksutusvaihtoehdon 3 kalastovaikutuksia ei ole erikseen selvitetty, vaan arviointi perustuu aikaisempien
selvitysten tuloksiin. Juoksutusvaihtoehto 3 on vedenkorkeusvaikutuksiltaan selkeästi lievempi kuin juoksutusvaihtoehto 2. Tämän perusteella voidaan olettaa, että myös kalastovaikutukset ovat selvästi lievemmät
juoksutusvaihtoehdolla 3 kuin juoksutusvaihtoehdolla 2. Padotus- ja juoksutusselvityksessä ehdotettu mallinnettu juoksutusvaihtoehto puolestaan on vaikutuksiltaan edelleen lievempi kuin juoksutusvaihtoehto 3.
Mallinnettua juoksutusvaihtoehtoa voidaan kalasto- ja muilta vaikutuksiltaan verrata ehkä eniten varautuvaan vaihtoehtoon tai juoksutusvaihtoehtoon 3. Varautuvalla vaihtoehdolla vedenkorkeuden talvialenema
on suurempi kuin mallinnetulla vaihtoehdolla. Juoksutusvaihtoehdon 3 vaikutukset avovesikauden vedenkorkeuksiin ja virtaamiin taas ovat hieman suuremmat kuin mallinnetulla vaihtoehdolla.
Pielinen
Pielisen ja Pielisjoen kalastosta on olemassa melko runsaasti aineistoa, ja selvitykset tehtiin tämän takia olemassa olevan aineiston perusteella asiantuntija-arviona. Eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutukset Pielisen ja
Pielisjoen kalastoon arvioitiin kaiken kaikkiaan vähäisiksi. Luonnonmukaisiin vedenkorkeuksiin verrattuna varautuvalla juoksutusvaihtoehdolla olisi hyvin pieni negatiivinen vaikutus Pielisen ja Pielisjoen kalastoon, kun
taas juoksutusvaihtoehdolla 2 vaikutukset olisivat hieman suuremmat. Lähinnä vaikutus saattaisi näkyä Pielisen vaellussiian kutuolosuhteiden jonkinasteisena heikkenemisenä. Padotus- ja juoksutusselvityksessä ehdotetulla juoksutusvaihtoehdolla vaikutusten voidaan arvioida olevan samansuuruiset kuin varautuvalla
vaihtoehdolla.
Varautuvan vaihtoehdon vedenkorkeusvaikutukset Pielisen vaellussiikaan arvioitiin lievästi negatiivisiksi
luonnonmukaisten vedenkorkeuksien vaikutuksiin nähden. Vaikutusten suuruus arvioitiin korkeintaan muutamaksi prosentiksi (< 7 %). Planktonsiian, taimenen, järvilohen ja harjuksen osalta arvioitiin, että varautuvan
vaihtoehdon ja luonnonmukaisten vedenkorkeuksien välinen 5 cm ero talvialenemassa saattaa vaikuttaa ravintovarojen heikkenemisen kautta vähäisessä määrin myös kalakantoihin. Ehdotetussa mallinnetussa vaihtoehdossa vedenkorkeuden talvialenema suhteessa luonnonmukaisiin vedenkorkeuksiin jäisi hyvin vähäiseksi. Tämän takia myös vaikutukset syyskutuisiin kaloihin voidaan arvioida hyvin vähäisiksi.
Pielisen juoksutuksen kehittämisen neuvotteluryhmässä toivottiin, että mahdollisen säännöstelyn vaikutuksia harjukseen arvioitaisiin vielä erillisellä selvityksellä. Säännöstelyn vaikutuksia Pielisen järvikutuiseen harjukseen kartoittava selvitys julkaistiin vuonna 2014 (Sutela & Linjama). Lähinnä vedenkorkeuden mittaritarkasteluun perustuvassa selvityksessä todettiin Pieliselle suunnitellun maltillisen säännöstelyn (juoksutusvaihtoehto 3) saattavan olla jopa hieman eduksi harjukselle. Säännöstelyn vaikutukset harjukselle arvioitiin kokonaisuutena hyvin pieniksi. Tämän perusteella myös ehdotetun mallinnetun vaihtoehdon vaikutukset Pielisen harjukseen voidaan arvioida hyvin pieniksi.
Pielisjoki
Pielisen säännöstelyn vaikutuksia Pielisjoen kalastoon on tähän mennessä selvitetty ainoastaan varautuvalla
juoksutusvaihtoehdolla (Sutela 2008). Muiden juoksutusvaihtoehtojen kalastovaikutuksia Pielisjoella ei ole
erikseen selvitetty, vaan niiden osalta vaikutusarviointi on perustunut Pielisjoen virtaamien mittaritarkasteluun sekä varautuvan vaihtoehdon vaikutustarkasteluun.
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Varautuva juoksutusvaihtoehto pienentää kesä-syyskuun alivirtaamia Pielisjoessa. Suurimmat erot varautuvan ja luonnonmukaisen vaihtoehdon sekä havaittujen alivirtaamien kesken sijoittuvat elokuulle. Alivirtaamien pieneneminen saattaa merkitä varsinkin koskien kalastolle jonkinasteista heikennystä elinolosuhteisiin.
Pielisjoki on vuolas virta, jossa kuitenkin koskipaikkoja on mm. vesistörakentamisen vaikutuksesta suhteellisen vähän. Syviä ja rauhallisesti virtaavia osuuksia on runsaasti, ja Pielisjoen kalasaaliin koostumus muistuttaakin melko paljon järvien saalista. Alivirtaaman pienenemiselle herkimpiä matalia koskijaksoja on verrattain vähän, ja kaloilla on yleensä mahdollisuus siirtyä syvemmälle vedenkorkeuden laskiessa. Tämän perusteella arvioidaan, että varautuvalla vaihtoehdolla ei olisi havaittavaa vaikutusta Pielisjoen kalakantoihin ja saaliisiin verrattuna havaittuihin vedenkorkeuksiin ja virtaamiin. Myös luonnonmukaisen ja varautuvan vaihtoehdon ero arvioidaan kalaston ja kalasaaliiden kannalta vähäiseksi. (Sutela 2008)
Ehdotetun mallinnetun juoksutusvaihtoehdon vaikutukset Pielisjoen kalastoon voidaan virtaamavaikutuksia
vertailtaessa arvioida hyvin samankaltaisiksi kuin varautuvalla vaihtoehdolla.
7.3.4 Vaikutukset luontoarvoihin ja vesistön ekologiseen tilaan
Luonnonsuojelunäkökohtien kannalta Pielisen juoksuttaminen olisi joka tapauksessa hyvin lievää, ja siten se
ei ennalta arvioiden aiheuttaisi haitallisia vaikutuksia suojelualueiden tavoitteiden toteutumiselle, lintudirektiivin lajisuojelun tavoitteille tai vesienhoidon suunnittelun tavoitteille.
Pielisen ja sen kanssa samassa tasossa lähialtaiden ekologinen tila on arvioitu viimeisimmällä arviointikierroksella vuonna 2013 hyväksi. Pielisjoen saavutettavissa oleva ekologinen tila arvioitiin tyydyttäväksi lähinnä
rakenteellisen muuttuneisuuden takia. Pielisen maltillinen tulvavedenkorkeuksien leikkaaminen ja avovesikauden alimpien vedenkorkeuksien nostaminen eivät ennalta arvioiden vaikuttaisi Pielisen, Pielisjoen tai Pyhäselän (Saimaan) ekologiseen tilaan ainakaan heikentävästi. Pielisen kaikkein korkeimpien tulvahuippujen
leikkaamisella saattaisi olla lievä myönteinen vaikutus vedenlaatuun ravinteiden huuhtouman oletetun vähenemisen takia. Oletettavasti samansuuntainen vaikutus eroosion vähentymisen takia olisi myös Pielisjoen
kaikkein suurimpien virtaamien vähenemisellä, mikä vaikuttaisi myönteisesti vedenlaatuun Pielisjoella ja Pyhäselällä.

7.4 Vaikutukset tulvariskien hallintaan ja vesivoimaan
Vaikutukset tulvariskien hallintaan
Pielisen säännöstelyhankkeen yhdeksi reunaehdoksi asetettiin tulvariskien hallinnan parantaminen paitsi
Pielisellä, myös Vuoksen vesistöalueella kokonaisuutena. Pielisen hyvällä ja ennakoivalla juoksutuksella olisi
mahdollista vaikuttaa tulvariskien hallintaan jonkin verran. Yleisesti ottaen tulviin varautuminen sellaisella
vesistöllä, jonka juoksutuksiin voidaan vaikuttaa, on helpompaa kuin täysin luonnontilaisilla vesistöllä. Erityisesti kevättulviin on Pielisellä pystytty jossain määrin varautumaan ns. poikkeusjuoksutusmenettelyllä. Tällöin on haettu vesilain mukaista lupaa poiketa Pielisen luonnonmukaisesta juoksutuksesta. Menettely on kuitenkin ollut hidas, eikä sillä ole pystytty reagoimaan tulvatilanteisiin kovin nopeasti ja tehokkaasti. Koska ehdotetussa juoksutusmuutoksessa otettaisiin huomioon koko Vuoksen vesistöalueen vesitilanne, sillä pystyttäisiin jossain määrin parantamaan todennäköisesti myös Pielisjoen ja Saimaan tulvariskien hallintaa.
Tulvariskien hallintamahdollisuudet Pielisellä paranisivat verrattuna nykytilanteeseen erityisesti sen takia,
että juoksutukset voitaisiin toteuttaa nykyistä joustavammin tulvatilanteen uhatessa. Myös erilaisiin poikkeustilanteisiin varautuminen helpottuisi, vaikka Pielisen nykyinenkin juoksutussääntö mahdollistaa mm.
hyyteen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen reagoinnin. Tarkastelujaksolla 1980–2014 Pielisen vuotuinen
keskiylivesi verrattuna toteutuneisiin vedenkorkeuksiin ei juuri muuttuisi. Juoksutusmuutoksen mukainen
keskiylivedenkorkeus olisi noin 3 cm alempi kuin luonnonmukainen keskiylivedenkorkeus. Ehdotettu juoksu-
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tusvaihtoehto alentaisi kaikkein ylimpiä vedenkorkeuksia hieman (noin 5 cm) verrattuna toteutuneisiin ylimpiin vedenkorkeuksiin tarkastelujaksolla ja huomattavasti (noin 30 cm) luonnonmukaisiin vedenkorkeuksiin
verrattuna. (vrt. taulukko 21, luku 7.1)
Pielisjoen maksimivirtaamat tarkastelujaksolla todennäköisesti pienenisivät selvästi verrattuna toteutuneisiin maksimivirtaamiin ja hieman verrattuna luonnonmukaisiin virtaamiin. Vuotuinen keskiylivirtaama säilyisi
melko samalla tasolla verrattuna luonnonmukaisiin virtaamiin ja pienenisi hieman verrattuna havaittuihin
virtaamiin (vrt. taulukko 19, luku 7.1)
Ehdotetun juoksutusmuutoksen vaikutukset Saimaan tulvariskien hallintaan olisivat vähäiset. Koko vesistöalueen tulva- ja kuivuusriskien hallinnan kannalta olisi hyvä, jos muutokseen sisällytettäisiin lausuma siitä,
että Pielisen juoksutuspäätöksissä huomioitaisiin myös Saimaan tulva- ja kuivuustilanne. Käytännössä tämä
tarkoittaisi sitä, että Pielisen juoksutussääntöön lisättäisiin ehto. Lisäehdon mukaan tilanteissa, joissa Saimaata uhkaavat selvästi pahemmat tulvavahingot kuin Pielistä, ei Pielisen juoksutusta voitaisi lisätä luonnonmukaisesta, jos tämä pahentaisi edelleen Saimaan tulvavahinkoja. Koko vesistöalueen vesivarojen käytön
kannalta parempi ja joustavampi vaihtoehto olisi, jos Saimaan ja Pielisen vesitilannetta ja juoksutuksia voitaisiin kokonaisuutena pohtia tapauskohtaisesti ilman, että juoksutussääntöön lisättäisiin kiinteitä, esim. Saimaan ja Pielisen vedenkorkeuksiin perustuvia ehtoja.
Vaikutukset vesivoimaan
Ehdotetun mallinnetun juoksutusvaihtoehdon vaikutuksia vesivoimantuotantoon ei ole tässä vaiheessa tarkemmin selvitetty. Mittaritarkastelun perusteella vaihtoehdolle olisi jonkinasteinen kielteinen vaikutus vesivoimantuotannolle verrattuna havaittuihin virtaamiin. Tämä johtunee siitä, että mallinnetulla juoksutusvaihtoehdolla virtaama nostetaan tulvatilanteen uhatessa melko pian 400 m3/s:iin, mikä lisää mittaritarkastelussa
ohijuoksutuksen rajana käytettyä yli 380 m3/s:n virtaamien suhteellista osuutta. Se, millaista virtaamaa
ohijuoksutuksen rajana laskennassa tulisi käyttää, täsmentynee vielä vuoden 2017 kuluessa, kun Kuurnan
voimalaitoksen investointipäätöksiä tehdään.
Pielisen juoksutuksia mallinnettaessa ja juoksutuspäätöksiä mallinnuksen yhteydessä tehtäessä Pielisjoen
voimalaitosten rakennusvirtaama on oletettu 400 m3/s:ksi. Olettamus on vaikuttanut niin, että kyseisen 400
m3/s:n virtaamien esiintyvyys on luonnonmukaista tilannetta reilusti suurempi. Vesivoimantuotannon lisääminen ei ole tämän padotus- ja juoksutusselvityksen eikä sitä mahdollisesti seuraavan lupamuutoksen tavoite, mutta juoksutusvaihtoehtoa muotoiltaessa on pyritty vesivoimatappioiden välttämiseen silloin, kun
siitä ei aiheudu haittaa muulle vesistönkäytölle tai luonnolle. joka tapauksessa juoksutusvaihtoehdon vaikutukset vesivoimantuotantoon jäisivät vähäisiksi.
Ohijuoksutusten määrällä voidaan mitata vaikutuksia vesivoimantuotannolle vain osittain etenkin, kun tulvatilanteissa sähkön hinta on yleensä keskimääräistä matalampi. Myös se, kuinka virtaamaa lisätään tulvan
uhatessa tai pienennetään kuivuuden uhatessa samoin kuin se, kuinka palataan luonnonmukaiseen vedenkorkeuteen tulvatilanteen jälkeen juoksutusta pienentäen tai vähävetisen tilanteen jälkeen juoksutusta suurentaen, vaikuttaa voimantuotantoon. Vaikutus tapahtuu lähinnä sähkön hinnan kautta niin, että mitä joustavampi tapa luonnonmukaiseen vedenkorkeuteen palaamiseksi on, sitä paremmin markkinoiden sähköntarpeeseen pystytään reagoimaan. Niin sanottu lyhytaikaissäätö ei kuitenkaan tässä tapauksessa tulisi kyseeseen, sillä ehdotetun juoksutusmuutoksen tarkoituksena on rajoittaa Pielisen korkeiden ja matalien vedenkorkeuksien haitallisia vaikutuksia.

82

7.5 Vaikutukset ilmastonmuutostilanteessa
Ilmastonmuutos näyttäisi aiheuttavan Pielisellä lähivuosikymmeninä ennen kaikkea kesän ja syksyn vedenkorkeuksien alenemista haitalliselle tasolle. Ehdotetulla mallinnetulla juoksutusvaihtoehdolla pystyttäisiin
vähentämään ilmastonmuutoksen ennustettuja haittoja selvästi. Vedenkorkeuden pysyvyys parhaalla virkistyskäyttötasolla ei kuitenkaan paranisi ehdotetulla juoksutusvaihtoehdolla, vaan juoksutukset rajoittaisivat
ainoastaan äärivedenkorkeuksia. Juoksutusten vaikutus näkyisi lähinnä kaikkein alimmilla vedenkorkeuksilla
eli tason NN+93,20 m alapuolella, jossa vaikutus olisi selvä.
Mallinnuksen perusteella jaksolla 2010–39 poikkeusjuoksutuksia tarvittaisiin vähävetisyyden takia keskimäärin noin joka toinen vuosi ja tulvan takia vain noin 1–3 kertaa. Jaksolla 2040–69 riskit erittäin vähävetisten
jaksojen esiintymiselle kesällä ja syksyllä lisääntyisivät edelleen. Mallinnuksen perusteella Pielisen poikkeusjuoksutuksille vähävetisyyden takia olisi tarvetta hieman useampana kuin joka toisena kesänä tai syksynä.
Toisaalta tulvan takia tarvittaisiin mallinnuksen perusteella juoksutuksia noin 7–8 kertaa 30 vuoden ajanjaksolla.
Tulevaisuudessa kevään tulvien pienentyessä ja aikaistuessa ehdotetun vaihtoehdon mukaiset poikkeusjuoksutukset alkaisivat usein nykytilannetta aiemmin, jopa kesäkuussa. Vähävetisen kauden jatkuessa pitkään
myös Saimaan vedenkorkeus laskisi haitallisen alas, mikä saattaisi rajoittaa juoksutusten käyttöä Pielisellä
erityisesti jaksolle 2040–69 tultaessa. Toisaalta myös riski runsassateisten jaksojen pitkittymiseen kasvaisi,
mikä saattaisi mallinnuksen perusteella vaikuttaa tulvatilanteessa niin, että poikkeusjuoksutuksia Pielisestä
ei voitaisi toteuttaa täysimääräisinä samaan aikaan Saimaalla olevan suuren tulvan takia.
Pielisen poikkeusjuoksutusten vaikutus näyttäisi ilmastonmuutoksen johdosta hieman suurenevan erityisesti
kuivissa tilanteissa suhteessa luonnonmukaisiin vedenkorkeuksiin. Toisin sanoen juoksutuksilla voitaisiin vaikuttaa Pielisen vedenkorkeuksiin hieman enemmän kuin nykytilanteessa, koska luonnonmukaisena vedenkorkeus laskisi ilmastonmuutostilanteessa paikoin selvästi alemmas kuin nykytilanteessa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Pielisen vedenkorkeuksiin ja virtaamiin riippuvat olennaisesti siitä, mitä päästöskenaariota
ilmastomallinnuksessa käytetään. Myös käytetty ilmastomalli vaikuttaa tuloksiin selvästi. Ilmastonmuutoksen vaikutukset sisältävät siten paljon epävarmuutta.
Pieliselle ehdotettu juoksutusvaihtoehto toimisi kohtuullisen hyvin myös ilmastonmuutostilanteessa, sillä
vaihtoehdossa Pielisen juoksutusta ei ole sidottu esimerkiksi kalenterin päivämääriin, vaan juoksutuspäätökset tapahtuisivat kulloistenkin vedenkorkeus- ja virtaamaennusteiden perusteella alapuoliset vesistönosat
huomioiden.
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8 Sidosryhmäyhteistyö
8.1 Pielisen juoksutuksen kehittämishanke ja säännöstelyselvitykset
Vuosina 2006–2015 tehtyihin Pielisen juoksutus- ja säännöstelymahdollisuuksien selvityksiin sisältyi laaja yhteistyö asianosaisten, viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Selvityksiä ohjasi neuvotteluryhmä, johon kuuluivat mm. alueen kunnat, voimayhtiöt sekä vesistön käytön ja luontointressin edustus. Selvityksiä koordinoi
Pohjois-Karjalan ELY-keskus.
Neuvotteluryhmän työskentelyyn on vuosina 2006–2015 osallistunut edustajia Juuan ja Kontiolahden kunnista, Joensuun, Lieksan ja Nurmeksen kaupungeista, Pielisen, Pielisjoen ja Ruunaan kalastusalueilta, PohjoisKarjalan luonnonsuojelupiiristä, Kolin matkailuyhdistyksestä, Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta, Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksesta, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, Liikennevirastosta, Järvi-Suomen uittoyhdistyksestä, UPM Energia Oy:stä ja Kuurnan Voima Oy:stä sekä tarvittaessa asiantuntijajäseniä mm. Suomen
ympäristökeskuksesta ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta (nyk. Luonnonvarakeskus).

8.2 Vesilain 19 luvun 7 §:n mukaisen selvitys
Pohjois-Karjalan ELY-keskus kutsui Pielisen ja Pielisjoen alueen kuntien, voimayhtiöiden sekä vesistön eri intressitahojen ja viranomaisten edustajat vesilain 19:7 mukaisen asian aloitusneuvotteluun 16.6.2015. Neuvottelussa todettiin yksimielisesti, että Pielisellä on aiheutunut vesiympäristön ja sen käytön kannalta huomattavia haitallisia vaikutuksia nykyisten juoksuttamismääräysten ja niiden noudattamisen takia. Neuvottelussa todettiin yksimielisesti myös, että haitallisia vaikutuksia ei voida vähentää neuvotteluin eikä ilman muutosta Pielisen juoksuttamismääräyksiin. Neuvottelussa kuitenkin toivottiin, että Pielisen varsinainen säännöstely pidettäisiin Pielisen juoksutuksen ykkösvaihtoehtona.
Toinen neuvottelu asiasta pidettiin 3.11.2015. Tuolloin esiteltiin selvitystyössä tutkitun juoksutusvaihtoehdon (alustava luonnos) virtaama- ja vedenkorkeusmallinnuksen tuloksia. Mallinnuksen perusteella Pielisen
vedenkorkeuden laskua saataisiin hillittyä kuivina kesinä ja syksyinä enimmillään noin 20 cm. Tulvahuippuja
voitaisiin leikata tilanteesta riippuen noin 10–25 cm. Mahdollisen juoksutusmuutoksen aiheuttamat haitat
arvioitiin alustavasti hyvin vähäisiksi. Neuvottelun osapuolista suurin osa kannatti eikä kukaan vastustanut
menettelyä muutoksen hakemiseksi Pielisen juoksutussääntöön vesilain 19:7 mukaisesti. Kuitenkaan mikään
juoksuttamismuutoksen hakemiseen oikeutettu taho ei ilmoittanut halukkuuttaan ryhtyä siihen, ja aloite
muutoksen hakemiseksi jäi ELY-keskukselle.

8.3 Padotus- ja juoksutusselvitys
Vesilain 18 luvun 3 a §:n mukaan padotus- ja juoksutusselvitys on laadittava riittävässä yhteistyössä hankkeista vastaavien sekä asianomaisten kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Pielisen padotus-ja juoksutusselvityksen laadinnan yhteydessä hyödynnettiin neuvotteluryhmää, joka oli perustettu ohjaamaan Pielisen säännöstelyselvityksiä. Ryhmää täydennettiin Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen edustajalla.
Padotus- ja juoksutusselvitykseen liittyvä aloitusneuvottelu pidettiin Kaltimon voimalaitoksella 1.6.2016.
Neuvottelussa esiteltiin padotus- ja juoksutusselvityksen yleisiä periaatteita ja kulkua sekä alustavaa ehdotusta Pielisen juoksutuksen periaatteiksi. Myös ilmastonmuutoksen alustavan tarkastelun tuloksia esiteltiin.
Neuvottelussa läsnä oli kymmenen henkilöä mm. kalastusintressin, voimayhtiöiden ja alapuolisten vesistönosien edustajina.
Padotus- ja juoksutusselvitykseen liittyvä toinen ja samalla viimeinen neuvottelu pidettiin Pohjois-Karjalan
ELY-keskuksessa 19.6.2017. Neuvottelussa kerrattiin padotus- ja juoksutusselvitykseen pohjautuvan mahdollisen lupamuutosmenettelyn etenemistapaa sekä esiteltiin padotus- ja juoksutusselvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä. Osallistujat totesivat, että padotus- ja juoksutusselvityksessä ehdotettu juoksutusvaihtoehto ei

84

vaikuta kovin paljon Pielisen äärivedenkorkeuksiin. Toisaalta todettiin, että pienikin Pielisen äärivedenkorkeuksien leikkaaminen on parempi kuin ei mitään muutosta. Myös toivottiin, että padotus- ja juoksutusselvityksessä tarkasteltaisiin laajemmin sitä, voitaisiinko Koitereen mahdollisella säännöstelymuutoksella saavuttaa hyötyä Pielisen käyttöedellytysten parantamisessa. Neuvottelussa oli läsnä 17 henkilöä Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksista, Pielisen ja Pielisjoen alueen kunnista, kalastusalueilta, voimayhtiöistä sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.
Padotus- ja juoksutusselvitykseen tehtiin pieniä muutoksia ja lisäyksiä vielä toisen neuvottelun jälkeen neuvottelussa esitettyjen näkökulmien perusteella, mm. Koitereen säännöstelyn osalta tarkennettiin jatkotoimenpide-ehdotuksia. Pielisen juoksutuksesta huolehtivalle UPM Energia Oy:lle annettiin mahdollisuus kommentoida selvitystä sekä siihen liittyviä mallinnettuja vedenkorkeus- ja virtaamatietoja.
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9 Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet
Pielinen on Suomen neljänneksi suurin järvi ja Saimaan ohella Suomen suurin säännöstelemätön järvi. Pielisen vedenpintojen suuri vaihtelu erityisesti 2000-luvulla on herättänyt ranta-asukkaiden keskuudessa toiveita vaikuttaa järven vedenpintoihin. Pielisen nykyisen juoksutussäännön mukaan Pielisen vettä on juoksutettava Kaltimon voimalaitokselta ns. luonnonmukaisen purkautumistaulukon mukaisesti eli suoraan Pielisen
vedenkorkeuden perusteella. Luonnonmukaisesta juoksutuksesta on ollut poikkeuksellisessa vesitilanteessa
mahdollista poiketa hakemalla lupaviranomaiselta poikkeamislupaa suurten ja laaja-alaisten vahinkojen rajoittamiseksi. Poikkeamislupaa on haettu, se on saatu ja sitä on myös käytetty vuodesta 1980 alkaen yhteensä
11 kertaa. Menettely on kuitenkin ollut hidas ja kankea, eikä sillä ole pystytty rajoittamaan joustavasti ja
tehokkaasti erityisesti järven ranta-alueilla aiheutuvia haittoja ja vahinkoja.
Vesilakiin vuonna 2014 lisätyt säännökset (18 luvun 3 a-pykälä sekä 3 luvun 21 pykälän 1 momentin 4 kohta)
mahdollistavat vesistön juoksutussäännön muutoksen, jos tulvasta tai kuivuudesta voi aiheutua mm. suurta
vahinkoa yleiselle edulle tai suurta ja laaja-alaista vahinkoa yksityiselle edulle, eikä näitä vaikutuksia muutoin
voida riittävästi vähentää. Valtion valvontaviranomainen (ELY-keskus) laatii tarvittaessa selvityksen toimenpiteistä, joilla tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää (vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys). Selvityksessä on tarkasteltava sellaisia vedenkorkeuksiin ja virtaamiin vaikuttavia
toimenpiteitä, jotka hankkeesta vastaava voi suorittaa vesitaloushanketta toteuttaessaan. Selvityksessä on
lisäksi tarkasteltava mahdollisuuksia sovittaa toimenpiteet yhteen vesistöalueen muiden vesitaloushankkeiden kanssa siten, että tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvat vahingolliset seuraukset jäävät kokonaisuutena
arvioiden mahdollisimman vähäisiksi. Selvitys on laadittava riittävässä yhteistyössä hankkeista vastaavien
sekä asianomaisten kuntien ja muiden viranomaisten kanssa.
Tässä Pielisen padotus- ja juoksutusselvityksessä tarkasteltiin lähinnä Pielisen juoksutussäännön muuttamisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Tarkastelu pohjautui suurelta osin aiempien selvitysten tuloksiin. Lähtökohtana tarkastelussa oli Pielisen sellainen juoksutusmuutos, joka ehkäisisi mahdollisimman tehokkaasti vesilain 3:21.1,4 mukaisia haitallisia vaikutuksia mutta joka ei aiheuttaisi alapuolisen vesistön käytölle haittaa.
Selvityksen kohdealueena oli ennen kaikkea Pielinen ja Pielisjoki sekä soveltuvin osin Pielisjoen yläpuoliset
muutkin vesistönosat. Saimaan juoksuttamisen muutosmahdollisuuksien tarkastelu päätettiin rajata selvityksestä pois, koska Saimaan juoksutuksesta on sovittu valtiosopimuksella Suomen ja Venäjän kanssa. Saimaan
tarkastelu olisi myös lisännyt selvitykseen tarvittavaa työmäärää erittäin merkittävästi. Tavoitteena selvityksessä oli vesistöalueen tarkastelu kokonaisuutena huomioiden myös Pielisen alapuoliset vesistönosat Pielisjoki ja Saimaa.
Selvityksessä tarkasteltiin luonnonmukaiseen juoksutukseen nähden juoksutusvaihtoehtoa, jonka lähtökohtana oli Pielisen nykyinen, luonnonmukaiseen purkautumistaulukkoon perustuva juoksuttaminen. Juoksutusta voitaisiin lisätä, jos Pielisen vedenkorkeus uhkaa ylittää tason NN+94,50–60 m ja vähentää, jos vedenkorkeus uhkaa alittaa virkistyskäyttökaudella (15.5.–31.10.) tason NN+93,10 m. Näillä vedenkorkeuksilla Pielisellä alkaa aiheutua suurta vahinkoa ja haittaa vesistön käytölle. Pielisen vedenkorkeus tulisi palauttaa luonnonmukaiselle tasolleen tulvan tai vähävetisen tilanteen mentyä ohitse.
Ehdotetun juoksutusvaihtoehdon mukaiset syksyn vähävetisten tilanteiden alhaiset vedenkorkeudet Pielisellä nousisivat enimmillään noin 20–25 cm ja tavanomaisten tulvatilanteiden ylimmät vedenkorkeudet laskisivat tyypillisesti noin 10–15 cm vaikutuksen ollessa suurella tulvalla tätä selvästi enemmän. Juoksutusmuutoksen vaikutukset alapuolisiin vesistönosiin samoin kuin vaikutukset ekologiaan jäisivät vähäisiksi. Pielisen
keskivedenkorkeus ei muuttuisi juoksutusmuutoksen takia. Ehdotettu juoksutusvaihtoehto toimisi mallinnuksen perusteella myös muuttuvissa ilmasto-oloissa.
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Selvityksen johtopäätelmänä voidaan todeta, että oikeudelliset edellytykset Pielisen juoksuttamismääräysten muuttamiseksi vesilain 3:21.1,4:n perusteella ovat olemassa (vrt. luku 4.4). Tulvasta ja kuivuudesta on
Pielisellä todettu aiheutuneen suurta vahinkoa yleiselle edulle sekä suurta ja laaja-alaista vahinkoa yksityiselle edulle. On todennäköistä, että muuttuvat ilmasto-olot edelleen pahentavat riskiä suurille vahingoille.
Pielisen nykyisen luvan purkautumistaulukkoon sidotuista juoksuttamismääräyksistä johtuen näitä vaikutuksia ei voida vähentää riittävästi muutoin kuin juoksuttamismääräyksiin tehtävällä lupamuutoksella. Myöskään esimerkiksi yläpuolisella valuma-alueella tehtävät muutokset tai muutokset rantarakenteille vahinkojen
rajoittamiseksi eivät tule kyseeseen muutostöiden aiheuttamien suhteettoman suurten kustannusten takia.
Pielisen yläpuolisen Koitereen säännöstelykäytäntöä kehittämällä saataisiin hieman parannettua myös Pielisen käyttöedellytyksiä nimenomaan kuivina kesinä ja syksyinä. Koitereen mahdollinen säännöstelykäytännön
kehittäminen ei tässä tarkoitettuna edellytä muutoksia Koitereen säännöstelylupaan, vaan mahdollinen
muutos voitaisiin toteuttaa myöhemmin neuvotteluin esimerkiksi Koitereen säännöstelyn kehittämisen seurantaryhmässä.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan padotus- ja juoksutusselvitys on laadittu riittävässä yhteistyössä hankkeesta (so. Kaltimon voimalaitoksen rakentaminen ja Pielisen juoksuttaminen) vastaavien sekä asianosaisten
kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Ennalta arvioiden Pielisen juoksuttamismääräysten muuttaminen
ei sanottavasti heikentäisi hankkeesta saatavaa hyötyä. Luvan tarkistamisesta ei ennalta arvioiden myöskään
aiheutuisi vähäistä suurempia, korvattavia edunmenetyksiä.
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tarkoituksena on laatia hakemus aluehallintovirastolle Pielisen ja Pielisjoen
juoksuttamismääräysten muuttamiseksi vesilain 3 luvun 21 pykälän 1 momentin 4 kohdan perusteella. Muutos koskisi Kaltimon voimalaitoksen rakentamislupaa. Pielisjoen alemman voimalaitoksen eli Kuurnan lupaan
ei tarvitsisi tämän perusteella tehdä muutoksia. Pielisen juoksuttamismääräysten tarkempien periaatteiden
viimeistely edellyttää jatkoneuvotteluja mm. eri viranomaisten sekä hankkeesta vastaavan kesken.
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Liitteet
Liite 1. Vesilaki (30.12.2013/1193) 3:21
21 § Lupamääräysten muu tarkistaminen ja uusien määräysten antaminen
Lupaviranomainen voi hakemuksesta tarkistaa lupamääräyksiä ja antaa uusia määräyksiä, jos:
1) hankkeen toteuttamisesta lupamääräysten mukaisesti aiheutuu haitallisia vaikutuksia, joita lupamääräyksiä annettaessa ei ole ennakoitu ja joita ei muutoin voida riittävästi vähentää;
2) hankkeen toteuttamisesta lupamääräysten mukaisesti aiheutuu olosuhteiden muutosten vuoksi haitallisia
vaikutuksia, joita ei muutoin voida riittävästi vähentää;
3) turvallisuussyyt tätä edellyttävät; tai
4) tulvasta tai kuivuudesta voi aiheutua yleistä vaaraa ihmisen hengelle, turvallisuudelle tai terveydelle,
suurta vahinkoa yleiselle edulle tai suurta ja laaja-alaista vahinkoa yksityiselle edulle, eikä näitä vaikutuksia
muutoin voida riittävästi vähentää.
Jollei lupapäätöksessä toisin määrätä, hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi tai uusien määräysten antamiseksi 1 momentin 1 kohdan nojalla on tehtävä kymmenen vuoden kuluessa 18 §:n mukaisen valmistumisilmoituksen tekemisestä.
Lupamääräysten tarkistaminen tai uusien määräysten antaminen 1 momentin 2–4 kohdan nojalla ei saa sanottavasti vähentää hankkeesta saatavaa hyötyä. Tarkistamisesta tai uusien määräysten antamisesta aiheutuvat muut kuin vähäiset edunmenetykset määrätään hakijan korvattaviksi noudattaen soveltuvin osin, mitä
13 luvussa säädetään. Jos lupamääräyksiä tarkistetaan tai uusia lupamääräyksiä annetaan 1 momentin 4 kohdan nojalla, tästä aiheutuvien edunmenetysten korvaamiseen sovelletaan lisäksi, mitä 18 luvun 6 §:n 1 momentissa säädetään.
Hakemuksen lupamääräysten tarkistamisesta tai uusien määräysten antamisesta 1 momentin 1–3 kohdan
nojalla voi tehdä haitallisen vaikutuksen kohteena olevan yksityisen edun haltija, kunta, valvontaviranomainen tai asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Hakemuksen 1 momentin 4 kohdan nojalla voi tehdä valtion valvontaviranomainen ottaen huomioon, mitä 18 luvun 3 a §:ssä säädetään. Lupaviranomaisen on käsiteltävä asia soveltuvin osin kuten lupahakemus.
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Liite 2. Vesilaki (30.12.2013/1193) 18:3a ja 18:4
3 a § Vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys
Valtion valvontaviranomainen laatii tarvittaessa selvityksen toimenpiteistä, joilla tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää (vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys). Selvityksessä
on tarkasteltava sellaisia vedenkorkeuksiin ja virtaamiin vaikuttavia toimenpiteitä, jotka hankkeesta vastaava
voi suorittaa vesitaloushanketta toteuttaessaan. Selvityksessä on lisäksi tarkasteltava mahdollisuuksia sovittaa toimenpiteet yhteen vesistöalueen muiden vesitaloushankkeiden kanssa siten, että tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvat vahingolliset seuraukset jäävät kokonaisuutena arvioiden mahdollisimman vähäisiksi. Selvitys on laadittava riittävässä yhteistyössä hankkeista vastaavien sekä asianomaisten kuntien ja muiden viranomaisten kanssa.
Vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvityksen perusteella valtion valvontaviranomainen voi tehdä lupaviranomaiselle hakemuksen vesitaloushanketta koskevien lupamääräysten tarkistamiseksi tai uusien määräysten antamiseksi 3 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla.
Maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta toisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella.
4 § Vaarantorjuntatoimet
Jos poikkeuksellisista luonnonoloista tai muusta ylivoimaisesta tapahtumasta aiheutuu tulva tai muu sellainen vesistön tai sen vesiolojen muutos, josta voi aiheutua yleistä vaaraa ihmisen hengelle, turvallisuudelle
tai terveydelle, suurta vahinkoa yleiselle edulle tai suurta ja laaja-alaista vahinkoa yksityiselle edulle, lupaviranomaisen on määrättävä valtion valvontaviranomainen tai vesitaloushankkeesta vastaava ryhtymään vaaran poistamiseksi tai vahinkojen vähentämiseksi välttämättömiin väliaikaisiin toimenpiteisiin. Määräys voidaan antaa sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään tai sen nojalla annetuissa luvissa tai päätöksissä määrätään.
Jos luvan saaneen vesitaloushankkeen toteuttamiseksi on tarpeen ryhtyä kiireellisesti väliaikaisiin toimenpiteisiin hanketta uhkaavan kuivuuden, tulvan, sortuman, jään tai muun poikkeuksellisen syyn vuoksi, lupaviranomainen voi hakemuksesta antaa vesitaloushankkeesta vastaavalle oikeuden ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin haitallisten seurausten estämiseksi.
Hakemuksen 1 momentissa tarkoitetun määräyksen antamiseksi voi tehdä valtion valvontaviranomainen. Jos
asian kiireellisyys tai muu painava syy sitä edellyttää, 1 ja 2 momentissa tarkoitettu hakemus voidaan käsitellä
noudattamatta, mitä 11 luvussa säädetään hakemusasioiden käsittelystä. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu lupaviranomaisen päätös saadaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.
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Liite 3. Pielisen mallinnetut vedenkorkeudet ja virtaamat ajanjaksolla 1980–2014. ”Luomu” tarkoittaa mallinnettuja arvoja ilman Pielisen juoksutuksia.
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