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1. Johdanto
Ilmaston muuttuminen on vaikuttanut Pyhäjärven ja Näsijärven valuma-alueiden vesitilanteeseen
verrattuna säännöstelyjen aloittamisaikoihin. Viimeisten vuosien aikana on tavattu mittaushistorian
vähälumisimpia vuosia ja selvitysten mukaan ilmasto muuttuu yhä lämpimämmäksi etenkin talvien
osalta. Talviaikana sadanta tulee enenevässä määrin vetenä tai satanut lumi sulaa useammin, jolloin järviin tuleva vesimäärä kasvaa ja ennen kevääseen painottunut virtaamahuippu jakautuu tasaisemmin koko alkuvuodelle. Kokemäenjoen hyyteen muodostumisen todennäköisyys lisääntyy,
mikä pakottaa järvisäännöstelyjä varautumaan entistä enemmän.
Olemassa olevat säännöstelyluvat vastaavat huonosti muuttuneisiin olosuhteisiin. Talviaikana lupaehtojen mukaisiin vedenkorkeuksiin pääsy edellyttää juoksutusten lisäämistä. Nykyiset säännöstelyluvat määräävät alentamaan Näsijärven ja Pyhäjärven vedenkorkeutta talvella ja keväällä (ns.
kevätkuoppa), jotta järvissä olisi tilaa lumen sulamisvesille. Vähälumisina vuosina sulamisvesiä ei
loppukevääksi riitä, minkä vuoksi vedenkorkeuden nostaminen keskimääräisiin kevään vedenkorkeuksiin vaikeutuu. Tästä aiheutuu turhaa haittaa vesiluonnolle ja virkistyskäytölle. Samalla syntyy
myös vesivoimatappioita, koska vettä joudutaan talvella juoksuttamaan turhaan pakollisen kevätkuopan noudattamiseksi ja juoksutusta joudutaan keväällä pysäyttämään lähes tyystin vedenkorkeuden nostamiseksi.
Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien muuttamista on esitetty Pirkanmaan keskeisten järvien
säännöstelyjen kehittämishankkeen (PIRSKE) suosituksissa. Näsijärvellä on haettu jo kahtena peräkkäisenä vuotena poikkeusta kevätkuopasta, jotta vedenkorkeutta ei tarvitsisi laskea liian alas.
Poikkeuslupaa olisi tarvittu myös aikaisempina vuosina.
Pirkanmaan ELY-keskus ja Näsijärven säännöstely-yhtiö ovat päättäneet tarkastella erilaisia vaihtoehtoja Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelylupien sopeuttamiseksi muuttuvaan ilmastoon, mikä
tarkoittaa säännöstelylupien muuttamista pysyvästi. Tarkoituksena on tutkia nykyisen pakollisen
kevätkuopan poistamista, jotta järvien säännöstely olisi joustavampaa, kuitenkaan lisäämättä tulvariskiä järvien rannoilla tai alapuolisissa vesistöissä. Selvitys keskittyy ainoastaan luvasssa esitettyihin talvi- ja kevätajan säännöstelyehtoihin, eikä siinä tarkastella kesä- ja syysajan juokstusohjeita.
Tässä esiselvityksessä verrataan vaikutuksia kahdella säännöstelyvaihtoehdolla verrattuna nykyisten lupien mukaiseen säännöstelyyn. Vaikutuksia tarkastellaan useissa eri vesitilanteissa, jotta erilaiset ja myös muuttuvat ilmasto-olosuhteet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Lisäksi tarkastellaan muutosvaihtoehtojen ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia olemassa olevan
tiedon pohjalta. Selvityksen avulla saadaan käsitys luvan saamisen edellytyksistä sekä olemassa
olevan tiedon riittävyydestä lupahakemukseen ja esitetään listaus tarvittavista lisäselvityksistä kustannusarvioineen.
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2. Vesistön yleiskuvaus ja nykyinen säännöstely
Kokemäenjoen vesistöalueen pinta-ala on 27 046 km2 ja järvisyys 11 %. Vesistöalue sijaitsee eteläisessä Suomessa ja ulottuu kuuden maakunnan alueelle. Sen pohjoisimmat osat ovat Ähtärissä
ja eteläisimmät Forssassa. Vesistöalue purkautuu Selkämereen Porissa.
Kokemäenjoen vesistöalueen keskeisimmät säännösteltävät järvet ovat Näsijärvi, Pyhäjärvi, Vanajavesi, Kyrösjärvi ja Iso-Kulovesi (Kulovesi, Rautavesi ja Liekovesi). Lisäksi Kyrösjärven ja Kuloveden välillä säännöstellään useammasta osasta muodostuvaa Mahnalanselkä-Kirkkojärveä. Kokemäenjoen vesistöalueella on yli 40 muuta säännösteltyä järveä, mutta niiden välitön vaikutus Kokemäenjoen virtaamaan on vähäinen. Säännöstelyt on aloitettu pääsääntöisesti viime vuosisadan
puolessa välissä ja niiden pääasiallinen tarkoitus on ollut edistää vesivoiman tuotantoa ja tulvasuojelua.
Pyhäjärvi
Nykyinen Pyhäjärven säännöstelylupa juontaa 1950-luvulle, jolloin 2. vesistötoimikunta antoi ensimmäiset luvat Melon voimalaitoksen rakentamiseksi (1955) sekä Pyhäjärven ja Vanajaveden
säännöstelemiseksi (1958). Säännöstelyluvan haltijana on nykyisin Pirkanmaan ELY-keskus ja
Melon voimalaitosluvan haltijana PVO-Vesivoima Oy. Säännöstelylupa on vahvistettu korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuonna 1961. Voimalaitoksen lupaa muutettiin useamman kerran ja lopullinen vuonna 1970 annettu Länsi-Suomen vesioikeuden päätös sitoo lupaehdossa 6 padotus- ja
juoksutusmääräyksien muutoksia säännöstelylupaan: ”Jos Pyhäjärven säännöstelyä koskevaa lupapäätöstä muutetaan, on noudatettava tuolloin ehkä muutettuja padotus- ja juoksutusmääräyksiä”. Lupiin ei ole tämän jälkeen tehty pysyviä muutoksia.
Säännöstelyluvan mukaan Pyhäjärven vedenkorkeus saa olla vuoden alussa suurimmillaan
NN+77,15 m. Helmikuun 16. päivästä alkaen tulee tehdä kevätkuoppa eli alentaa vedenkorkeus
maaliskuun 16. päivään saakka vähintään korkeuteen NN+76,60 m. Vedenkorkeuden yläraja pysyttelee samassa tasossa huhtikuun 1. päivään saakka ja tämän jälkeen vedenkorkeutta voidaan
nostaa ottaen huomioon toukotyömutka eli kesän ylärajaa alempi raja toukokuun 1. päivän ja kesäkuun 16. päivän välisenä aikana. Kesäaikana vedenkorkeus voi olla korkeimmillaan NN+77,15 m.
Syys-lokakuussa on tehtävä vähintään 15 cm syyskuoppa, jonka jälkeen yläraja nousee samalle
tasolle kuin kesällä. Yhteenveto säännöstelyluvasta on esitetty taulukossa 1. Juoksutuksiin ja vedenkorkeuksiin liittyvät voimassaolevat lupaehdot on esitetty liitteessä 1. Vedenkorkeuden luparajat on esitetty kaaviomuodossa kuvassa 1.
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Tietoa Pyhäjärven säännöstelystä ja merkityksestä tulvatilanteessa sekä kuvaus valuma-alueesta säännöstelyn näkökulmasta.

Pyhäjärvi
Pinta-ala
MW
MQ
Säännöstelylupa
Säännöstelyluvan haltija
Käytännön säännöstelijä
Säännöstelyrakenne
Vedenkorkeusasteikko
Lupaehdot lyhyesti

Merkitys tulvatilanteessa

Valuma-alueen kuvaus säännöstelyn näkökulmasta

125 km2
NN+76,86 m
MQ 152 m3/s
VTKII 1958 (KHO 1961)
Pirkanmaan ELY-keskus valtion edustajana
PVO Vesivoima Oy
Melon voimalaitos
Toutosenselkä (Näppilänsalmi)
Ehdollinen yläraja ja ehdoton alaraja Toutosenselällä, maksimijuoksutus 370 m3/s
* Talvella/keväällä yläraja alenee 55 cm (vedenkorkeus maaliskuussa yleensä 60-110 cm kesäajan ylärajan alapuolella)
* Keväällä toukotyön vuoksi yläraja 5-15 cm alempi
* Syksyllä yläraja 15 cm alempi
* Hyydetulvatilanteessa yhdessä Rauta-Kuloveden kanssa juoksutusta pienennetään juuri ennen kuin jäänmuodostumisen olosuhteet optimaalisia
* Hyydetilanteen pitkittyessä säännöstelykapasiteetti loppuu
* Kevättulvatilanteessa merkittävä tekijä Kokemäenjoen tulvavirtaaman pienentämisessä
* Erittäin suuri valuma-alue (17 000 km2)
* Järveen tuleva vesimäärä riippuvainen Näsijärven ja Vanajaveden
juoksutuksista

Kuva 1. Pyhäjärven säännöstelyrajat sekä havaittujen vedenkorkeuksien vaihteluväli ja keskiarvo vuosina
1985–2004 ja 2005–2015 (Dubrovin 2017a).
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Näsijärvi
Näsijärvellä vedenkorkeuksiin on puututtu jo lähes sata vuotta ja vesivoimaa on hyödynnetty sitäkin kauemmin. Nykyiset säännöstelyn lupaehdot perustuvat vuoden 1978 säännöstelylupaan,
jonka korkein hallinto-oikeus vahvisti vuonna 1980. Tammerkosken ylimpien voimalaitosten lupa
juontaa jo 1920-luvulle ja voimalaitoksen käyttöön viitataan myös voimassa olevassa säännöstelyluvassa. Voimalaitoksia omistaa Tampereen sähkölaitos Oy. Tammerkosken keskiputouksen ja
alaputouksen voimalaitosten luvat ovat 1930- ja 40-luvuilta.
Säännöstelyluvan mukaan Näsijärven vedenkorkeus saa olla vuoden alussa suurimmillaan
NN+95,40 m. Helmikuun alusta alkaen tulee tehdä kevätkuoppa eli alentaa vedenkorkeus huhtikuun alkuun saakka vähintään korkeuteen NN+94,70 m. Vedenkorkeuden yläraja voidaan nostaa
huhtikuun 1. päivästä alkaen ottaen huomioon toukotyömutka eli kesän ylärajaa alempi raja toukokuun 1. päivän ja kesäkuun 16. päivän välisenä aikana. Kesäaikana vedenkorkeus voi olla korkeimmillaan NN+95,40 m. Syys-lokakuussa on tehtävä vähintään 15 cm syyskuoppa, jonka jälkeen
yläraja nousee samalle tasolle kuin kesällä. Yhteenveto säännöstelyluvasta on esitetty taulukossa
2. Juoksutuksiin ja vedenkorkeuksiin liittyvät voimassaolevat lupaehdot on esitetty liitteessä 2. Vedenkorkeuden luparajat on esitetty kaaviomuodossa kuvassa 2.
Tietoa Näsijärven säännöstelysta ja merkityksestä tulvatilanteessa sekä kuvaus valuma-alueesta säännöstelyn näkökulmasta.

Näsijärvi
Pinta-ala
MW
MQ
Viimeisin säännöstelylupa
Säännöstelyluvan haltija
Käytännön säännöstelijä
Säännöstelyrakenne
Vedenkorkeusasteikko
Lupaehdot lyhyesti

Merkitys tulvatilanteessa

Valuma-alueen kuvaus säännöstelyn näkökulmasta

257 km2
NN+95,02 m
75 m3/s
LSVeO 1978 (KHO 1980)
Näsijärven säännöstely-yhtiö
Tampereen sähkölaitos
Tammerkosken yläkosken voimalaitokset
Tampere (Naistenlahti)
Ehdollinen yläraja, ehdoton alaraja, ei juoksutusmääräyksiä
* Talvella/keväällä yläraja alenee 70 cm (vedenkorkeus maaliskuussa yleensä 90-110 cm kesäajan ylärajan alapuolella)
* Keväällä toukotyön vuoksi yläraja 5-15 cm alempi
* Syksyllä yläraja 15 cm alempi
* Hyydetulvatilanteessa juoksutuksen vähentämisellä parannetaan
Pyhäjärven varautumistilannetta ja tilanteen pitkittyessä juoksutusrajoituksen merkitys kasvaa entisestään
* Kevättulvatilanteessa merkittävä tekijä Kokemäenjoen tulvavirtaaman pienentämisessä
* Suuri valuma-alue (7 700 km2)
* Järvien osuus suuri
* Järveen tuleva vesimäärä tasainen
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Kuva 2. Näsijärven säännöstelyrajat sekä havaittujen vedenkorkeuksien vaihteluväli ja keskiarvo vuosina
1985–2004 ja 2005–2015 (*havainnoista poistettu vuodet 2009-2011 patotyömaan vuoksi) (Dubrovin 2017a).

Säännöstelyyn liittyvät kalatalousvelvoitteet
Useille säännöstellyille järville on määrätty kalatalouteen liittyvä velvoite säännöstelystä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi tai kompensoimiseksi. Vanajaveden ja Pyhäjärven säännöstelylupa
sisältää kalataloudellisen kompensaatiovelvoitteen. Toisen vesistötoimikunnan päätöksessä
13.1.1958 todetaan, että ”Hakija on vesistön kalakannan säilyttämiseksi velvollinen kustantamaan
sellaisten kalalajien istuttamisen ja siinä laajuudessa kuin maataloushallituksen kalatalousosasto
katsoo tarpeelliseksi.”
Velvoite hoidetaan luvanhaltijan eli Pirkanmaan ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle (Hämeen
ELY-keskus) maksamana kalatalousmaksuna, jonka suuruus on nykyisin noin 20 000 € vuodessa.
Kalatalousviranomainen on laatinut kalatalousmaksulle käyttösuunnitelman, kuullut kalastusalueita
ja hoitanut istutusten käytännön toteutuksen. Velvoiteistutuksina on istutettu noin 50 000 kpl 1-kesäistä planktonsiikaa Pyhäjärveen ja Vanajaveteen. Kalastusalueet ovat tähän asti halunneet varat
käytettäväksi siikaistutuksiin. Velvoitteen hoitoa on sovittu jatkettavaksi vuosille 2010–2014 laaditun käyttösuunnitelman mukaan vuodesta 2015 eteenpäin. Maksun suuruuteen tehdään tarvittaessa indeksitarkistuksia. Velvoite voidaan ottaa uudelleen tarkasteluun ja saattaa aluehallintoviraston ratkaistavaksi, mikäli uusi tutkimustieto antaa siihen aihetta.
Näsijärven säännöstelyn lupaehtoihin ei sisälly kalataloudellista kompensaatiovelvoitetta. Katselmustoimitukset nykyisen säännöstelyluvan hakemista varten käynnistettiin vuonna 1963. Katselmuskirjan liitteessä 15 (12.1.1973) kalatalousvaikutuksia on tarkasteltu vertaamalla keskivedenkorkeutta luonnontilaa edustavalta ajalta vuosina 1901–1922 säännösteltyyn ajanjaksoon 1923–1950
ja todettu niiden olevan varsin samankaltaiset. Materiaalissa todetaan jätevesien lisääntymisen
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olevan keskeinen tekijä ajankohtaan tapahtuneen kalaston tilan nopean muutoksen taustalla. Näiden perusteella katsottiin luvan mukaisella säännöstelyllä olevan varsin vähäinen ja vaikeasti eriteltävissä oleva vaikutus kalastoon ja kalatalousmaksua ei määrätty. KHO vahvisti luvan vuonna
1980. Muutokset säännöstelyssä ovat lupatarkistusten yhteydessä olleet sellaisia, ettei niillä ole
katsottu olleen vaikutusta kalakantoihin edeltävään säännöstelyyn verrattuna, eikä säännöstelyn
muutoinkaan ole katsottu vaikuttaneen haitallisesti kalakantoihin (Marttunen ym. 2004).
Vuonna 2004 laaditun säännöstelyn kehittämisselvityksen yhteydessä tehtyjen tutkimusten perusteella arvioitiin, että Näsijärven säännöstelystä aiheutuu kuitenkin nykyisissä olosuhteissa sellaista
haittaa kalakannoille, että haitan kompensointi olisi perusteltua. Säännöstelykäytännön kehittäminen säännöstelyn kehittämisselvityksessä esitettyjen suositusten mukaiseksi pienentää jonkin verran kompensaatiotarvetta, mutta ei poista sitä kokonaan (Marttunen ym. 2004). Vuonna 2014 laaditun arvion mukaan suositusten laadinnan jälkeen kevään alimmat vedenkorkeudet ovat säännöstelyn kehittämissuositusten mukaisesti olleet noin 20 cm korkeammalla kuin aiemmin (Isid ym.
2014).
Tammerkosken voimalaitosten luvanhaltijat on vapautettu rakentamasta kalateitä kalanistutusmaksuja vastaan. Kalatalousvelvoitteita on tarkistettu vuonna 2008 siten, että Tammerkosken voimalaitosten omistajien on vuosittain maksettava Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskukselle (nyk. Pohjois-Savon ELY-keskus) kalatalousmaksua noin 15 000 euroa vuodessa. Kalatalousmaksu on käytettävä voimalaitosten ylä- ja alapuolisille vesialueille tehtäviin vaelluskalaistutuksiin ja muihin tarpeellisiin kalataloudellisten haittojen vähentämistoimenpiteisiin mukaan lukien toimenpiteiden
suunnittelu ja tuloksellisuuden seuranta (LSYLV Nro 129/2008/3, LSY-2006-Y-206).
Vedenlaadun tarkkailuvelvoitteet
Pyhäjärven ja Näsijärven alueella tarkkaillaan pintaveden vedenlaatua vesienhoitosuunnitelman
mukaisen seurantasuunnitelman mukaisesti (Antikainen ym. 2016). Osana seurantaohjelmaa seurataan kuormittavia toimintoja velvoitetarkkailujen avulla, joita tekevät toiminnanharjoittajat ympäristönsuojelulain tai vesilain nojalla. Kun useamman toiminnanharjoittajan kuormittavia toimintoja
seurataan, puhutaan yhteistarkkailusta. Näsijärven ja Pyhäjärven alueella on 2 yhteistarkkailualuetta: Tampereen seudun sekä Vanajaveden ja Vanajaveden-Pyhäjärven reittien yhteistarkkailut.
Ensiksi mainittu kattaa Näsijärven kokonaan ja Pyhäjärven pohjoisosan (eteläisenä rajana Luodonsaari) sekä Rauta-Kuloveden alueen. Toiseksi mainittu kattaa Pyhäjärven eteläosan ja Vanajaveden alueen. Lisäksi Kokemäenjoen ja Porin merialueen yhteistarkkailuun kuuluu Kokemäenjoki kokonaisuudessaan.
Säännöstelyn on arvioitu aiheuttavan vedentilan heikentymistä etenkin matalilla ja suljetuilla lahtialueilla (Marttunen ym. 2004). Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelylupiin ei kuitenkaan sisälly
vesien tilan seurantavelvollisuutta eikä osallistumisvelvollisuutta yhteistarkkailuun. Säännöstelyjen
kehittämishankkeessa todetaan (Marttunen ym. 2004), että "säännöstelyllä ei nykykäsityksen mukaan ole ollut vaikutusta Näsijärven veden laatuun. Muilla kohdejärvillä säännöstelyn vaikutukset
veden laatuun ovat kokonaisuutena olleet vähäiset." Lisäksi todetaan, että "säännöstelyllä voi kuitenkin olla vaikutusta Vanajavedellä ja Pyhäjärvellä pääaltaasta talvella eristyksiin jäävien lahtien
happitilanteeseen veden vaihtuvuuden ja vesitilavuuden pienentyessä." Tampereen seudun yhteistarkkailuraporttien (Perälä 2015 ja 2016) mukaan Pyhäjärven pohjoisosan vedessä olevan typen
määrä on voimakkaasti sidoksissa Tammerkosken juoksutuksiin. Tämä koskee etenkin vuorokausi- ja viikkojuoksutuksiin liittyvää vaikutusta veden vaihtuvuuteen ja sitä myöten vedenlaatuun.
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3. Perustelut säännöstelylupien tarkistamiselle
Vesitilanteen muuttuminen viime ja tulevina vuosikymmeninä
Ilmaston muuttuminen on vaikuttanut jonkin verran Pyhäjärven ja Näsijärven valuma-alueiden vesitilanteeseen verrattuna säännöstelyjen aloittamisaikoihin. Suurin muutos näkyy lumikertymän pienentymisenä. Lumen vesiarvojen maksimit ovat 1960-luvusta tähän päivään pienentyneet keskimäärin 30-40 %1) (kuva 3). Jos vertailu tehdään runsaslumiseen 80-lukuun, pienentyminen on ollut
jopa yli 40 %. Ilmaston muutoksen arvioidaan tulevina vuosikymmeninä lisäävän vähälumisten
vuosien osuutta, koska talviaikaiset lumisateet ovat muuttumassa yhä useammin vesisateiksi tai
kertyneet lumet sulavat lämpöjaksojen aikana jo talvikuukausien aikana.

Kuva 3. Keskimääräiset lumen vesiarvojen maksimit vuosikymmenittäin 1960-2010-luvuilla. Lumen vesiarvot
on simuloitu vesistömallin avulla (kts. luku 6.3) ja arvot on laskettu 1-vaiheen valuma-alueille. 1960-lukuun
kuuluvat vuodet vuodesta 1963 lähtien ja 2010-lukuun vuodet vuoteen 2017 asti.

Lumikertymän vähentyminen on näkynyt etenkin viime vuosina (kuva 4), kun varautuminen kevättulviin on jäänyt aikaisempia vuosia vähäisemmäksi. Tästä syystä useana vuonna vedenkorkeuksia on laskettu talvisin niin vähän kuin säännöstelyluvat sallivat ja vuosina 2016 ja 2017 Näsijärven
säännöstely-yhtiö päätti hakea luvan poiketa säännöstelyn ylärajasta. Vuonna 2016 syynä oli sulamisen alkaminen jo helmikuun aikana, jolloin lumimäärät maaliskuussa jäivät hyvin pieniksi.
Vuonna 2017 poikkeaminen perustui koko talven vähäiseen lumimäärään ja yläpuolisten järvien
alhaisiin vedenkorkeuksiin. Vähälumisina vuosina säännöstelylupien noudattamisesta nähtiin aiheutuvan turhaa haittaa vesien käytölle ja tilalle sekä vesivoimatuotolle.

1

Vuosina 2010-2017 valuma-alueilla 35.2, 35.3, 35.4, 35.7 ja 35.8 lumen vesiarvojen maksimit olivat keskimäärin 60-83
mm, kun taas vuosina 1963-1969 ne olivat 99-120 mm ja vuosina 1980-1989 ne olivat 101-141 mm.
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Kuva 4. Lumen vesiarvon maksimit vuosina 2000–2017. Lumen vesiarvot on simuloitu vesistömallin avulla
(kts. luku 6.3) ja arvot on laskettu 1-vaiheen valuma-alueille.

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa vuosille 2016-2021 (VarsinaisSuomen ELY-keskus 2015) on todettu, että lähitulevaisuudessa vuoden keskilämpötila Kokemäenjoen vesistöalueella nousee 1-1,9 astetta ja vuosisadan toisella puoliskolla 2-3,1 astetta. Talvilämpötilojen ennustetaan nousevan keskimääräistä enemmän ja kesälämpötilojen vähemmän. Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyn kehittämisselvityksessä (Dubrovin ym. 2017a) todetaan,
että vähälumisten vuosien esiintyminen lisääntyy Kokemäenjoen vesistöalueella ja kevättulvien
merkitys vähenee.
Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämishanke (PIRSKE)
Vuonna 2016 Pirkanmaan keskeisille säännöstellyille järville esitettiin suositukset säännöstelystä
aiheutuvien haittojen vähentämiseksi ja muuttuvaan ilmastoon sopeutumiseksi (Dubrovin ym.
2017a). Kehittämistyö tehtiin laajassa yhteistyössä vesien käyttöä edustavien tahojen kanssa ottaen huomioon säännöstelyn alkuperäinen tarkoitus. Tarkastelussa olivat Näsijärvi, Pyhäjärvi, Vanajavesi, Kyrösjärvi, Mahnalanselkä-Kirkkojärvi sekä Kulo-, Rauta- ja Liekovesi.
Suosituksessa 1 todetaan, että kevättulviin tulee varautua tulvariskin suuruuden mukaisesti. Näin
ollen vähälumisena vuonna ja tulvariskin ollessa keväällä pieni voidaan järvien vedenkorkeuksia
pitää selvästi keskimääräistä korkeampana. Säännöstelykäytäntöihin liittyvät suositukset on esitetty kuvissa 5 ja 6. Suosituksen 7 mukaan Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyluvat tulee muuttaa erilaisiin talviin paremmin sopeutuviksi: "Nykyiset säännöstelyluvat pakottavat laskemaan vedenkorkeutta talvella ottamatta huomioon, mikä on valuma-alueen lumitilanne ja minkälainen tulvariski on järvillä sekä alapuolisessa Kokemäenjoessa. Suurin yksittäinen muutostarve liittyy siten pakollisen kevätkuopan muuttamiseen, jotta säännöstelyä voitaisiin toteuttaa joustavammin erilaisia
vesitilanteita huomioon ottaen. Lisäksi talvitulviin varautuminen tulee kirjata lupaan, vaikka suositukset ohjaavatkin säännöstelyä laskemaan vedenkorkeutta ennen hyyteen muodostumisriskin
kasvamista. Lupamuutosten valmistelussa tulisi lisäksi tarkastella mahdollisuutta nostaa loppukevään vedenkorkeuksia, mikä edistäisi rantavyöhykkeen eliöstön tilaa ja parantaisi kesän virkistyskäyttöä." (Dubrovin ym. 2017a)
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Kuva 5. Pyhäjärven nykyiset säännöstelyrajat ja uudet säännöstelysuositukset (Dubrovin ym. 2017a).

Kuva 6. Näsijärven nykyiset säännöstelyrajat ja uudet säännöstelysuositukset (Dubrovin ym. 2017a).
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Kokemäenjoen padotus- ja juoksutusselvitys
Vuonna 2017 laaditussa Kokemäenjoen padotus- ja juoksutusselvityksessä on tarkasteltu tulva- ja
kuivuustilanteisiin varautumisen keinoja. Selvitys liittyy vesilain 18 luvun 3a pykälään, jonka mukaan "valtion valvontaviranomainen laatii tarvittaessa selvityksen toimenpiteistä, joilla tulvasta tai
kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää". Selvitys laadittiin yhteistyössä
alueen ELY-keskusten ja vesien käyttöä edustavien tahojen kanssa. Selvityksen mukaan hyydetulvariskin ennakoidaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, kun entistä leudommat ja sateisemmat talvet lisäävät virtaamia ja vaikeuttavat pysyvän jääkannen muodostamista. Hyyderiskin
pienentämisessä tärkeimpiä keinoja on jääkannen muodostumista edistävä jäädytysajo, eli juoksutuksen pienentäminen, kun olosuhteet jään muodostumiselle ovat otolliset. Jäädytysajoa varten järviin on tehtävä ennen talvea varastotilaa, eli veden korkeutta lasketaan selvästi säännöstelyn ylärajan alapuolelle. (Dubrovin ym. 2017b)
Padotus- ja juoksutusselvityksessä on tarkasteltu myös kevättulvariskin muuttumista. Ilmastonmuutostarkastelujen mukaan kevättulvat järvillä aikaistuvat ja pienenevät. Järvien kevätalenemat
tulisi muuttaa vesitilanteen mukaan joustaviksi Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä. Tämä menettely on
vaihtelevassa lumitilanteessa järkevää järvien käytön ja ekologisten tavoitteiden kannalta, mutta
edesauttaa myös kuivuustilanteiden torjunnassa (kun järviä ei juoksuteta keväällä liian matalalle
kevättulvaan nähden) sekä tulvariskin pienentämisessä (tehdään järvialtaisiin tilaa ennen kevättulvaa). Alapuolisen vesistön tulvariskin hallintaa parantaa, jos vedenkorkeutta ei ole pakko alentaa
hetkellä, jolloin tulovirtaama on suuri tai jäädytysajo tarpeen. Tämä menettely edellyttää muutoksia
Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupiin ja sen tulisi olla joustava sekä kevätaleneman syvyyden että ajankohdan suhteen, jotta erilaisiin tilanteisiin voidaan mukautua kunkin talven ja kevään
vesitilanteen mukaan. Kevättulviin tulee kuitenkin jatkossakin varautua, sillä vähälumisinakin vuosina maan ollessa keväällä vielä märkää, sateet voivat helposti nostaa vedenkorkeuksia. Runsaslumisina talvina kevätkuoppa on edelleen tarpeen tehdä riittävänä kevättulvan hallitsemiseksi.
(Dubrovin ym. 2017b)
Vesienhoitosuunnitelma ja vesienhoidon tavoitteet
Pyhäjärveä ja Näsijärveä koskee Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen
vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016-2021 (Westberg 2015), jota toteutetaan alueilla toimenpideohjelmien avulla. Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2016-2021 (Antikainen
ym. 2016) todetaan, että Näsijärven ja Pyhäjärven pohjoisosan hyvä tila on saavutettu. Pyhäjärven eteläinen osa Saviselästä Kuokkalankoskeen on tyydyttävässä tilassa ja saavuttaa hyvän tilan
tavoitteen vuoteen 2021 mennessä. Pyhäjärven lahtialueet Alhonselkä ja Hulaus ovat kumpikin
välttävässä tilassa ja hyvän tilan tavoite on arvioitu saavutettavan vuoteen 2027 mennessä. Vesiluonnolle ja veden tilaan syntyvät hyödyt kevätkuopan loiventumisesta on esitetty luvussa 11.
Vesialueen määrääminen ja korkeusjärjestelmän muutos
Jotta vaikutustarkastelut olisivat yksiselitteisiä, säännöstelyluvan muutoksen yhteydessä haetaan
vesialueen määräämistä vesilain 18 luvun 18 §:n perusteella. Säännöstelyluvan muuttamisen vaikutuksia tarkastellaan siten tämän rajan perusteella. Vesilain mukaan säännöstellyn järven vesialueen raja maata vasten voidaan määrätä sen korkeuden mukaan, joka "on sallittu pidettäväksi määrätyllä ylimmällä korkeudella huomattava osa kasvukaudesta." Rajaa voidaan myös määrätä ottaen "huomioon säännöstelyn aikaisten sallittujen ylimpien vedenkorkeuksien ajankohta ja pysyvyys".
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Samassa yhteydessä haetaan myös korkeusjärjestelmän muutosta Vanajaveden ja Pyhäjärven
sekä Näsijärven lupiin. Jääkauden jälkeinen maanpinnan kohoaminen on muuttanut maanpinnan
korkeuksia, mikä merialueilla näkyy esimerkiksi rantaviivan siirtymisenä. Maankohoaminen on erilaista eri puolilla Suomea ja Pirkanmaalla se on keskimäärin 5-7 mm vuodessa (Maanmittauslaitos
2017a). Maanpinnan kohoamista ja kohoamisnopeutta on seurattu eri aikoina tehdyillä tarkkavaaituksilla, joiden perusteella on voitu laatia malli maanpinnan kohoamisesta. Tarkkavaaitusten
jälkeen myös korkeusjärjestelmää on uudistettu vastaamaan ajankohdan tilannetta.
Pyhäjärven, Vanajaveden ja Näsijärven säännöstelyluvissa käytetty NN (normaalinolla) on ensimmäinen valtakunnallinen korkeusjärjestelmä ja se perustuu vuosien 1892-1910 tarkkavaaituksiin
(Maanmittauslaitos 2017a). Valtakunnallisissa kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa suositellaan
käytettäväksi N2000-korkeusjärjestelmää (Juhta 2007), joka perustuu vuosien 1978-2004 tarkkavaaituksiin. Pirkanmaalla NN-järjestelmän ja N2000-järjestelmän välinen ero on maakunnan luoteis- ja pohjoisosissa noin 60-65 cm ja maakunnan kaakkoisosissa noin 46-50 cm. Kanta-Hämeen
luoteisosissa korkeusjärjestelmien erotus on noin 42-48 cm.
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4. Säännöstelymuutoksen oikeudelliset edellytykset
Pyhäjärvellä säännöstelyluvan haltijana on valtio, jota edustaa Pirkanmaan ELY-keskus, ja säännöstelyyn käytettävän Melon voimalaitoksen luvan haltijana on PVO-Vesivoima Oy. Voimalaitoksen
lupa on sidottu säännöstelyluvan juoksutus- ja padotusehtoihin, joten siihen ei ole tarvetta hakea
muutosta erikseen. Näsijärvellä säännöstely- ja voimalaitoslupa nivoutuvat yhteen. Säännöstelyluvan haltijana toimii Näsijärven säännöstely-yhtiö ja säännöstelyyn käytettävien Tampellan ja Finlaysonin voimalaitosten luvanhaltijana toimii Tampereen Sähkölaitos Oy. Yläkosken alapuolisissa
voimalaitosluvissa ei määrätä enimmäis- tai vähimmäisjuoksutuksista, eikä voimalaitoksien lupaa
käsitellä Näsijärven säännöstelyluvan muutoksen yhteydessä. Esitetyillä muutosehdotuksilla ei ole
vaikutusta näiden voimalaitosten lupiin.
Säännöstelyluvan muutos vaatii vesilain (587/2011) mukaisen luvan ja hakemus on laadittava vesitalousasetuksen (1560/2011) sekä luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaisesti. Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien muutos haetaan vesilain 11 luvun hakemusmenettelyn mukaisesti noudattaen, mitä vesitalousasetuksessa on säädetty hakemuksessa esitettävistä selvityksistä. Kumpikin luvanhaltija hakee lupaa aluehallintovirastosta erikseen. Koska hakemukset vaikuttavat läheisesti toisiinsa, AVI tulee käsittelemään hakemukset yhdessä (VL11:13).
Säännöstelyluvan muutos ei vaadi ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Ympäristövaikutusten
arviointia sovelletaan vesistön säännöstelyhankkeeseen, jos vesistön keskivirtaama on yli 20 kuutiometriä sekunnissa ja virtaama- tai vedenkorkeusolosuhteet muuttuvat olennaisesti lähtötilanteeseen nähden (YVA-asetus 6 §). Sekä Pyhäjärven että Näsijärven pitkän ajan keskimääräinen virtaama on yli 20 m3/s. Pyhäjärvellä se on noin 150 m3/s ja Näsijärvellä 75 m3/s. Esitetyt muutokset
vedenkorkeuksiin kohdistuvat kuitenkin vain osalle vuotta ja suurimmillaan ne ovat noin 30–40 cm
ja tällöinkin vain joinakin vuosina. Vaikutukset virtaamiin jäävät myös vähäisiksi. YVA-viranomainen on päätöksessään todennut, että YVA-lain mukaista menettelyä ei tarvita (Varsinais-Suomen
ELY-keskus 2017).
Säännöstelyluvan muuttamiseen ei sovelleta vesilain 6 lukua keskivedenkorkeuden pysyvästä
muuttamisesta, vaan vaikutuksia tarkastellaan vesialueen rajan näkökulmasta. Säännöstelyn lupamuutoksissa on kuitenkin otettava huomioon vaikutukset mm. kevätkylvöihin, joihin voi kohdistua
haittaa, jos nykyistä kesäajan säännöstelyrajaa alempana olevaa ylärajaa ylitettäisiin.
Vaikutukset Natura 2000 alueisiin on arvioitava luonnonsuojelulain 65 §:n perusteella. Muut luontovaikutukset tarkastellaan vesiasetuksen 1 luvun 2 pykälän 2 momentin 5 kohdan mukaisesti. Pyhäjärven ja Näsijärven tapauksissa Natura 2000-alueisiin kohdistuvat vaikutukset voidaan arvioida
luontovaikutusten avulla, minkä perusteella viranomainen tekee tarvittaessa päätöksen Natura-arvioinnin laatimistarpeesta (lisätietoja luvuissa 12.2 ja 12.5).
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5. Vaihtoehdot säännöstelyluvan tarkistamiseksi
Säännöstelylupien tarkistamiseen esitetään kummallekin järvelle kaksi vaihtoehtoa, joiden hyötyjä
ja haittoja arvioimalla päätetään hakemuksesta luvan muuttamiseksi. Nykyisiä säännöstelylupia on
tarpeen muuttaa etenkin lieventämällä kevätkuoppaa, jotta säännöstely voidaan toteuttaa mahdollisimman joustavasti erilaisia vesitilanteita huomioon ottaen. Lisäksi talvitulviin varautumista tulee
parantaa alentamalla vedenkorkeutta riittävästi ennen kuin hyyteen muodostumisriski kasvaa. Tarkistamisella muutetaan talviaikaista säännöstelyä, mutta kesä- ja syysaikaiseen säännöstelyyn ei
vaikuteta. Tarkoituksena on muuttaa Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupia pysyvästi.
Säännöstelyn lupaehtojen tarkistamisen lisäksi lupaan haetaan vesialueen rajan määräämistä nykyisten ylärajojen mukaan ja korkeusjärjestelmän muuttamista uusimpaan N2000 –järjestelmään
(ks. luku 3.5).
Säännöstelylupien tarkistamisella ei kuitenkaan haeta muutosta lyhytaikaissäännöstelyyn, minimijuoksutukseen tai maksimijuoksutukseen eikä kesä- tai syysaikaiseen säännöstelyyn. Vanajaveden
osalta muutosta haetaan ainoastaan korkeusjärjestelmään.
Tarkistamisvaihtoehdot
Alla on esitetty yhteenveto vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ja niiden mukaiset säännöstelyluvan ehdot
on esitetty kaaviomuodossa kuvissa 7-10 ja lupaehtoina liitteissä 1 ja 2.


VE0 "Nykysäännöstely, Pyhäjärvi": Säännöstelylupa jätetään nykyisen kaltaiseksi, mutta
säännöstelykäytäntöjä kehitetään suositusten mukaisesti. Tämä merkitsee, että keväisin
varaudutaan kevättulviin alentamalla vedenkorkeus 1.4. mennessä vähintään korkeuden
NN+76,60 m alapuolelle. Lisäksi toukokuussa vedenkorkeus pidetään kesän ylärajaa alempana, jotta maanviljelylle taataan nykyiset olosuhteet.



VE 0 ”Nykysäännöstely, Näsijärvi”: Säännöstelykäytäntöä kehitetään nykyisen luvan sallimissa rajoissa. Tämä merkitsee, että keväisin varaudutaan kevättulviin alentamalla vedenkorkeus 30.3. mennessä vähintään korkeuden NN+94,70 m alapuolelle. Lisäksi toukokuussa ja kesäkuun alussa vedenkorkeus pidetään kesän ylärajaa alempana, jotta maanviljelylle taataan nykyiset olosuhteet.



VE1 "Kevätkuoppa pois": Poistetaan molemmilta järviltä pakollinen kevätkuoppa, mutta
toukotyömutka säilytetään. Kevätkuoppaa loivennetaan sellaisina vuosina, kun vesitilanne
antaa siihen mahdollisuuden. Tavanomaisina ja runsaslumisina vuosina vedenkorkeus lasketaan talven ja kevään aikana uuden lupaehtoihin lisättävän turvarajan alapuolelle.



VE2 "Kevätkuoppa ja toukotyömutka pois": Poistetaan molemmilta järviltä pakollinen kevätkuoppa ja toukotyömutka. Kevätkuoppaa loivennetaan sellaisina vuosina, kun vesitilanne antaa siihen mahdollisuuden. Tavanomaisina ja runsaslumisina vuosina vedenkorkeus lasketaan talven ja kevään aikana uuden lupaehtoihin lisättävän turvarajan alapuolelle.
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Kuva 7. Vuosikaavio vaihtoehdosta 1 Pyhäjärven säännöstelyluvan tarkistamiseksi.

Kuva 8. Vuosikaavio vaihtoehdosta 2 Pyhäjärven säännöstelyluvan tarkistamiseksi.
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Kuva 9. Vuosikaavio vaihtoehdosta 1 Näsijärven säännöstelyluvan tarkistamiseksi. (* poistettu vuosien 20092011 tiedot patotyömaan vuoksi)

Kuva 10. Vuosikaavio vaihtoehdosta 2 Näsijärven säännöstelyluvan tarkistamiseksi. (* poistettu vuosien
2009-2011 tiedot patotyömaan vuoksi)
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Vesialueen rajan määrääminen
Terminen kasvukausi alkaa Pirkanmaalla keskimäärin 22.4.-2.5. ja päättyy 17.10-22.10. (Ilmatieteen laitos 2017). Tässä tarkastelussa kasvukautena tarkastellaan 6 kk jaksoa välillä 1.5. - 31.10.
Pyhäjärvellä kesän ylin sallittu vedenkorkeus (yläraja) NN+77,15 m kattaa ajallisesti noin 25 %
kasvukaudesta, kun taas Näsijärvellä kesän ylin sallittu vedenkorkeus (yläraja) NN+95,40 m kattaa
noin 42 %. Tällöin voidaan todeta, että Pyhäjärven ylin sallittu vedenkorkeus ei kata huomattavaa
osaa kasvukaudesta (kuva 11), mutta Näsijärvellä se kattaa (kuva 12).

~25%

Kuva 11. Pyhäjärven säännöstelyn yläraja kasvukauden aikana 1.5.-31.10.

~42%

Kuva 12. Näsijärven säännöstelyn yläraja kasvukauden aikana 1.5.-31.10.
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Näsijärvellä voidaan hakea vesialueen rajan määräämistä nykyiseen säännöstelyn ylärajaan eli
korkeuteen NN+95,40 m. Vuoden 1978 säännöstelylupaa haettaessa on arvioitu säännöstelystä
aiheutuvaa vahinkoa, jonka laskentaperusteena on käytetty vedenkorkeutta NN+95,70 m (Pasonen 1973).
Koska Pyhäjärvellä säännöstelyn yläraja kattaa ajallisesti vain osan kasvukaudesta, suurinta ylärajaa (NN+77,15 m) ei voida hakea vesialueen rajaksi. Vesilain 18:18 mukaan rajaa määrättäessä
tulee tässä tapauksessa ottaa huomioon säännöstelyn aikaisten sallittujen ylimpien vedenkorkeuksien ajankohta ja pysyvyys. Tällöin vesialueen rajana voidaan pitää sallittujen ylimpien vedekorkeuksien keskiarvoa kasvukaudella eli NN+77,08 m2).
Korkeusjärjestelmän päivittäminen
Vanajaveden ja Pyhäjärven säännöstelyluvan ehdon 27 mukaan "korkeudet on verrattava Vanajaveden säännöstelyaltaassa ja Vanajaveden lasku-uomissa Valkiakosken ala-asteikon XXXV:28 0pisteen korkeuteen P-7,259 = NN+77,16 m sekä Pyhäjärven säännöstelyaltaassa ja Nokian virran
yläjuoksulla Lempäälän ala-asteikon XXXV:34 0-pisteen korkeuteen P-6,581 = NN+74,58 m." Valkeakosken ala-asteikon koordinaatit ETRS-TM35FIN -koordinaattijärjestelmässä ovat pohjoinen
6795639 ja itäinen 340485. Lempäälän ala-asteikon koordinaatit ovat vastaavasti pohjoinen
6801913 ja itäinen 325949.
Näsijärven säännöstelyluvan ehdon 4 mukaan "korkeudet on sidottu asteikon N:o 35:68 korkeuskiintopisteeseen, jonka korkeudeksi on ilmoitettu NN+96,854 m." Asteikon koordinaatit ETRSTM35FIN -koordinaattijärjestelmässä ovat pohjoinen 6823687 ja itäinen 328287.
Kuva 13 osoittaa, että Pyhäjärven, Vanajaveden ja Näsijärven rannoilla maankohoamista kuvaava
NN- ja N2000-korkeusjärjestelmien ero on Pyhäjärvellä 51-55 cm, Vanajavedellä 45-51 cm ja Näsijärvellä 52-60 cm. Vastaavasti korkeuden erotus korkeusjärjestelmien välillä kullakin em. kiintopisteellä on Vanajavedellä 49 cm, Pyhäjärvellä 52 cm ja Näsijärvellä 53 cm.
Nykyisiä säännöstelylupia esitetään muutettavaksi siten, että kiintopisteiden korkeuden erotus NN
ja N2000-korkeusjärjestelmien välillä on seuraava: Vanajavesi +49 cm, Pyhäjärvi +52 cm ja Näsijärvi +53 cm. Samalla luvissa esitettyjä korkeuksia voidaan suoraan sitoa näihin kiintopisteisiin.
Taulukossa 3 on esitetty kullakin järvellä kiintopisteiden ja havaintopaikkojen asteikkojen 0-pisteiden korkeudet sekä NN- että N2000-korkeusjärejstelmässä.
Seuraavissa luvuissa käytettävät vedenkorkeudet esitetään N2000-korkeusjärjestelmässä.

2

Keskiarvo lasketaan kaikista luvassa esitettyjen taitepisteiden välille interpoloitujen ylärajan arvojen avulla kasvukaudella 1.5.-31.10.
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Kuva 13. N2000 ja NN korkeusjärjestelmien erotus Pyhäjärven, Vanajaveden ja Näsijärven alueilta. Karttaaineisto pohjautuu kahteen Maanmittauslaitoksen laatimaan rasteriin korkeusmallien erotuksista (Maanmittauslaitos, koordinaattimuunnospalvelu 2017b).
Kiintopisteiden ja asteikkojen, joihin luvissa on esitetty säännöstelyraja, nollapisteiden korkeudet
NN- ja N2000-korkeusjärjestelmissä.

Järvi

Kiintopiste/asteikko

NN

N2000

Vanajavesi

Kiintopisteen (35:28) 0-piste

+77,16 m

+77,65 m

Konhonselän asteikon 0-piste

0m

+0,49 m

Hämeenlinnan asteikon 0-piste

+78,10 m

+78,59 m

Kiintopisteen (35:34) 0-piste

+74,58 m

+75,10 m

Toutosenselän (Näppilän) asteikon 0-piste

0m

+0,52 m

Kiintopisteen (35:68) 0-piste

+96,854 m

+97,384

Tampereen asteikon 0-piste

0m

+ 0,53 m

Pyhäjärvi

Näsijärvi

23

6. Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi
Tarkastelualueen rajaaminen
Kuvassa 14 on esitetty kartalla vaikutusalueen rajaus (tarkastelualue). Vesiluonnon ja muun vesiympäristön sekä metsätalouden ja kiinteistöjen kannalta tarkastelu ulotetaan Näsijärven ja Pyhäjärven ranta-alueille noin 0,5 metriä kesäaikaisen säännöstelyn ylärajan yläpuolelle, jotta kaikki
mahdolliset vahinkokohteet nousevat esille. Peltojen vettymishaitan arvioinnissa tarkastelualue
ulottuu 0,8 metriä kesäaikaisen säännöstelyn ylärajan yläpuolelle. Iso-Kulovedellä ja Kokemäenjoella rajaus ulottuu peruskartan rantaviivaan.

Kuva 14. Vaikutusalue rajautuu Näsijärven ja Pyhäjärven rannoille (0,5 m yli säännöstelyn ylärajan) ja Melon
voimalaitoksen alapuoliseen Kokemäenjokeen ja Iso-Kuloveteen (Kulovesi, Rautavesi ja Liekovesi).

Arvioidut vaikutukset ja arviointimenetelmät
Taulukkoon 4 on listattu tässä esiselvityksessä tarkastellut vaikutukset, arviointimenetelmät sekä
aineisto, johon arvio perustuu.
Esiselvityksessä tarkastellut vaikutukset, arviointimenetelmät ja olemassa olevat aineistot.

Vaikutus

Arviointimenetelmä

Vedenkorkeudet ja
virtaamat

 Arvioidaan vesistömallijärjestelmän avulla vaikutus virtaamiin ja vedenkorkeuksiin Näsijärvellä,
Pyhäjärvellä ja alapuolisella Kokemäenjoella erilaisissa hypoteettisissa vesitilanteissa.
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Aineisto/
lisätiedon antaja
 Vesistömallijärjestelmä
 Tulvatietojärjestelmä

Maankäyttö, rantaalueet, -rakenteet ja
kaavoitus

Virkistyskäyttö ja
vesiliikenne

 Tarkastellaan säännöstelyn toteuttamista em. tilanteissa.
 Arvioidaan vaikutus tulvariskeihin ja hyydetulviin.
 Arvioidaan vaikutukset ranta-alueisiin, rakennuksiin ja rakenteisiin.
 Selvitetään alueen kaavoitustilanne, arvioidaan
vaikutukset kaavoitukseen.
 Selvitys muinaismuistolain (295/1963) nojalla rauhoitetuista kohteista sekä rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) nojalla suojelluista ja muista niihin rinnastettavista kohteista
sekä arvio hankkeen vaikutuksista niihin;
 Arvioidaan vaikutukset virkistyskäyttökauden vedenkorkeuksiin.

Maa- ja metsätalous

 Arvioidaan maataloudelle aiheutuvien vettymisvahinkojen laajuus ja kustannukset.
 Arvioidaan vaikutukset metsätaloudelle.

Vesivoima, uitto ja
vesitaloushankkeet

 Arvioidaan vesivoiman tuoton muuttuminen.
 Arvioidaan vaikutukset vesitaloushankkeisiin ja
uittoon.
 Arvioidaan vaikutus patoturvallisuuteen.
 Arvioidaan vaikutukset vesienhoidon tavoitteisiin,
vedenlaatuun ja vesiluontoon.
 Arvioidaan vaikutukset jäätymiselle herkkiin lajeihin.
 Arvioidaan vaikutukset ranta-alueen kasvillisuuteen.
 Arvioidaan vaikutukset täplärapuun, kalastoon ja
kalastukseen
 Arvioidaan vaikutukset linnustoon.

Vesistöjen tila ja vesienhoidon tavoitteet

Luonnonsuojelu

 Arvioidaan yleisellä tasolla vaikutukset vesiluontotyyppeihin, suojelualueisiin ja luonnonsuojelulain
nojalla suojeltuihin kohteisiin ja lajeihin.
 Laaditaan alustava arvio vaikutuksista.
 Arvioidaan lisäselvitysten tarve

Pohjavesi, lähteet ja
vesihuolto

 Arvioidaan vaikutukset pohjavesiesiintymiin.
 Arvioidaan vaikutukset vedenottoon ja vesihuoltoon.
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 Maastotietokannan rakennukset - paikkatietoaineisto
 Kiinteistöalueet-tietojärjestelmä
 Muinaisjäännösrekisteri
 RKY-rekisteri

 Lantto ym. 2017
 Dubrovin ym. 2017a
 Peltolohkorekisteri (TIKE)
 Maveplan, 2013
Peltonen (1975), Wang
ym. (2006)
 Dubrovin ym. 2017
 VESTY–tietojärjestelmä
 Patotietojärjestelmä
 Kuoppala ym. 2017.
 Marttunen ym. 2004
 Marttunen ym. 2000
 Riihimäki ym. 2003
 Pintavesien tilan ja vesienhoidon tietojärjestelmät
 Dubrovin ym., 2017a
 Erkamo, 2017
 Westermark, 2015
 Jussila, 2002
 Eliölajit-tietojärjestelmä
 Luonnonsuojelun toteuttamisen tietojärjestelmä
 Heino 2005
 Antikainen, 2017
 Pohjavesitietojärjestelmä
 Vesihuoltolaitostietojärjestelmä (VELVET)
 Rinne, 2014

Vedenkorkeuksien ja virtaamien laskentamenetelmät
Järvien ja jokien vedenkorkeuksia ja virtaamia on laskettu Vesistömallijärjestelmällä (Vehviläinen
ym. 2005, kuva 15), joka simuloi ja ennustaa hydrologista kiertoa koko Suomen alueella sekä rajavesistöissä. Lähtötietoina malli käyttää Ilmatieteen laitoksen säähavaintoja ja sääennusteita (mm.
lämpötila, sadanta, haihdunta), vedenkorkeus- ja virtaamahavaintoja sekä lumilinjamittauksia. Vesistömalli on kalibroitu kullekin osavaluma-alueelle saatavilla olevien tietojen perusteella, ja se simuloi vesistöalueittain mm. lumen kertymistä ja sulamista, maankosteutta ja haihduntaa, pohjavesivaraston kokoa, valuntaa sekä järvien ja jokien vedenkorkeuksia ja virtaamia. Lumen kertymistä
ja sulamista simuloidaan Vesistömallissa astepäivämallilla aluesadannan sekä aluelämpötilan
avulla. Avoimen maan sekä metsäalueiden lumen sulantaa lasketaan erikseen, jotta lumen alueellinen jakauma tulee huomioitua. Lisäksi lumen sulantamallissa käytetään kullekin alueelle erikseen
kalibroituja parametreja.

Kuva 15. Periaatekuva Vesistömallijärjestelmän toiminnasta.

Tässä työssä Vesistömallilla tehdyissä simuloinneissa säännösteltyjen järvien lähtövirtaamat lasketaan säännöstelyohjeiden avulla, joissa lähtövirtaaman suuruus riippuu järven vedenkorkeudesta ja
päivämäärästä. Nykyvaihtoehtoa (VE0) kuvailevat säännöstelyohjeet perustuvat PIRSKE-hankkeessa (Dubrovin ym. 2017a) muokattuihin säännöstelyohjeisiin. Säännöstelyvaihtoehdoille VE1 ja
VE2 on muokattu erilliset säännöstelyohjeet Näsijärvelle ja Pyhäjärvelle, jotka ottavat uudet säännöstelyrajat sekä vallitsevan vesitilanteen huomioon. Vanajaveden säännöstelyohjeessa on otettu
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huomioon mahdolliset tavanomaista vähälumisemmat tai lumisimmat vuodet, jotta vaikutukset Kokemäenjoen tulvatilanteeseen ovat mahdollisimman todenmukaiset.
Vesistömallilla tehtiin simuloinnit koko vesistöalueelle ennalta valituissa vesitilanteissa käyttäen nykytilanteen ja säännöstelyvaihtoehtojen säännöstelyohjeita. Säännöstelyvaihtoehtojen VE1 ja VE2
aiheuttamat muutokset Pyhäjärven ja Näsijärven vedenkorkeuksiin ja virtaamiin on tarkasteltu
useissa vesitilanteissa (taulukko 5), jolloin muuttuvan ilmaston vaikutukset virtaamaolosuhteisiin on
pystytty ottamaan laajasti huomioon. Lähtötietoina käytettiin kolmen erilaisen vuoden (1966, 1984
ja 1997) havaittuja sateita ja lämpötiloja, joita muokattiin laskentaan valittujen talvien sekä keväiden sadejaksojen ajalle siten, että saatiin kerrytettyä haluttu lumi- ja vesisademäärä. Korkeana lumen vesiarvona on käytetty suurinta mallinnettua alueellista lumenvesiarvoa (230 mm), joka on
yleistetty koko vesistöalueelle. Todellisuudessa tällaista lumen vesiarvoa ei ole havaittu millään
mittauspaikalla Kokemäenjoen vesistöalueella tai sen läheisyydessä. Sulamisen ajankohtaa on valittu havaittujen sääolojen perusteella. Vuonna 1997 sulaminen alkoi jo maaliskuun alussa, vuonna
1984 lämpötila nousi nollan yläpuolelle huhtikuun alussa ja vuonna 1966 sulaminen viivästyi huhtikuun loppuun. Sateista kevättä on mallinnettu siten, että sulamisen jälkeen malliin on lisätty 2 viikkoa kestävä sade, joka alkaa 2 viikkoa sulamisen jälkeen. Sade on toistuvuudeltaan kerran 15 vuodessa toistuva sade, jonka aiheuttaman tulovirtaamapiikin toistuvuutta ei ole tässä tarkastelussa
pystytty arvioimaan (Solantie ja Uusitalo 2000, Veijalainen 2006). Jossakin tapauksessa näistä yhdistelmistä syntyy hyvin harvinaisia tapahtumia. Mallinnuksessa ei ole otettu huomioon sitä tosiasiaa, että sulamisen alkaessa jo maaliskuun alussa lumikertymä jää lyhyen talven vuoksi pienemmäksi kuin keskimääräisenä tai myöhäisenä sulamisajankohtana.
Mallinnus on tehty 27 vesitilanteelle yhdistämällä erilaiset arvot lumen vesiarvolle, kevään sateisuudelle ja sulamisajankohdalle.

Lumen vesiarvo

tavanomainen (90 mm)

korkea (230 mm)

matala (30 mm)

sateinen4)
(sateen toistuvuus 1/15 v.)

vähäsateinen
(0 mm 14 vrk sulamisen
jälkeen)
myöhäinen (30.4.),
vertailuvuosi 1966

3)

Kevään sateisuus tavanomainen
(maalis 18,5 mm, huhti
17,5 mm, touko 18 mm)
Sulamisajantavanomainen (1.4.), verkohta
tailuvuosi 1984

aikainen (1.3.),
vertailuvuosi 1997

Simuloinneissa noudatettiin tiettyjä suosituksia ja tavoitteita, kuten järville asetetut minimi- ja maksimijuoksutukset, järvien vedenkorkeuksien tavoitetasot ja alajuoksun tulvatilanteen huomiointi
juoksutuksissa. Simuloinnissa käytettävät minimijuoksutukset riippuivat vuodenajasta ja ajoittain
tulovirtaamasta, minkä tarkoituksena oli mallintaa mahdollisimman todenmukaista säännöstelyä.
Vesistömallijärjestelmän mallinnuksessa periaatteena on ollut laskea vedenkorkeus kevään aikana
turvarajan (luku 6.4) alapuolelle, jos lumen vesiarvot ovat tavanomaisia tai tavanomaista suurempia (90 mm tai suurempi). Vähälumisina vuosina vedenkorkeus jää turvarajaa korkeammalle ottaen
huomioon lumen vesiarvo (mitä pienempi lumen vesiarvo, sen korkeampi vedenkorkeus). Lumisina
vuosina kevättulvan alkuvaiheessa kasvatetaan juoksutuksia tulovirtaaman suhteessa, ylittämättä

3

Halutun lumen vesiarvon saavuttamiseksi lumisateiden määrää on joko kasvatettu tai pienennetty Näsijärven ja Pyhäjärven valuma-alueilla. Samalla tavalla on lisätty koko Kokemäenjoen vesistöalueen sadantamääriä, jotta alueellinen jakauma olisi mahdollisimman todenmukainen.
4 14 vuorokautta kestävä sade, joka alkaa 14 vuorokautta sulamisen jälkeen. Sademäärä on jaettu tasaisesti koko vesistöalueelle, mutta ajallinen sadejakauma perustuu Ilmatieteen laitoksen julkaisemaan raporttiin 'Patoturvallisuuden mitoitussadannat' (Solantie ja Uusitalo 2000).
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kuitenkaan voimalaitosten rakennevirtaamia. Tällä menettelyllä varmistetaan säännöstelyvara kunnes tulovirtaamahuippu on saavutettu. Lumen vesiarvon ollessa poikkeuksellisen suuri vedenkorkeus lasketaan niin, että ylärajaa ei ylitetä missään vaiheessa. Lisäksi mallinnuksessa on otettu
Kokemäenjoen hyydetulvien ehkäisy huomioon siten, että sopivien olosuhteiden vallitessa säännösteltävien järvien juoksutuksia pienennetään jääkannen muodostumisen edistämiseksi. Kevättulvaa on otettu myös huomioon pienentämällä säännösteltävien järvien juoksutuksia Kolsin virtaaman noustessa yli 500 m3/s.
Tulosten tulkinnassa tulee ottaa huomioon, että säännöstelyä joudutaan aina sovittamaan vallitsevien olosuhteiden mukaan ottaen huomioon tulvariskit kokonaisuudessaan. Tällöin muiden Kokemäenjokeen vaikuttavien säännöstelyjen vesitilanne voi vaikuttaa kokonaisjuoksutuksiin. Sen
vuoksi ei voida verrata esimerkiksi säännöstelyvaihtoehtojen aiheuttamia suurimpia virtaamia suoraan havaittuihin tilanteisiin. Vertailukohdaksi onkin valittu mallinnettu nykytila.
Vesistömallin tuloksista esitetään vaikutukset Näsijärven ja Pyhäjärven virtaamiin ja vedenkorkeuksiin sekä Kolsin voimalaitoksen virtaamiin. Kolsin voimalaitoksen virtaama kuvastaa hyvin Kokemäenjoen alaosaa, koska se sisältää Loimijoen ja Kauvatsanjoen virtaamia. Kaikki tulokset esitetään
talven ja kevään osalta, joihin lupamuutoksen vaihtoehdoilla on tarkoitus vaikuttaa. Kesäaikaisiin
vesitilanteisiin ei ole tehty muutoksia ja lyhytaikaissäännöstelyä ei mallinnuksessa ole otettu huomioon.
Turvaraja
Tavanomaisten vuosien varalle esitetään Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelyn lupaehtoihin turvarajan lisäämistä (liitteet 1 ja 2), jolla varmistetaan riittävä varautuminen kevättulviin. Vesistömallin simuloinnissa tätä turvarajaa on otettu huomioon sekä Pyhäjärvellä että Näsijärvellä. Raja sidotaan valuma-alueen alueelliseen vesiarvomaksimiin, jonka suuruutta arvioidaan maaliskuun 1. päivään mennessä. Turvaraja tulee alittaa maaliskuun loppuun mennessä, jos helmikuun lopussa arvioidaan alueelliseksi lumen vesiarvoksi suurimmillaan 90 mm tai suurempi. Turvarajaa ei tarvitse
alittaa, jos sulaminen alkaa jo maaliskuussa. Ennen vedenkorkeuden nostamista tulee yhteistoiminnassa viranomaisen kanssa määritellä kunakin vuonna erikseen se ajankohta, jolloin vedenpintaa saadaan keväällä vallitseva kokonaistilanne huomioon ottaen ryhtyä nostamaan turvarajan yläpuolelle.
Turvaraja pakottaa säännöstelijää laskemaan vedenkorkeutta, jotta järvissä olisi riittävästi tilaa lumien sulamisvesille. Turvarajaa ei kuitenkaan tarvitse alittaa, jos lumen vesiarvot ovat riittävän pienet. Pyhäjärvelle esitetään turvarajaksi N2000+76,82 m vaihtoehdossa VE1 ja N2000+76,92 m
vaihtoehdossa VE2. Näsijärven turvarajaksi esitetään N2000+95,03 m vaihtoehdossa VE1 ja
N2000+95,18 m vaihtoehdossa VE2.
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7. Vaikutukset vedenkorkeuksiin ja virtaamiin
Tässä luvussa esitetään säännöstelyluvan tarkistamisen vaikutukset vedenkorkeuksiin ja virtaamiin. Tarkastelussa ei käsitellä pitkän ajan keskivedenkorkeuden muuttumista, koska säännöstelyhankkeissa ei vesilain 6 luvun mukaan tarvitse käsitellä keskivedenkorkeutta. Muutoinkin keskivedenkorkeuden laskeminen säännöstellyllä vesistöllä ei ole mielekästä, koska kunakin vuonna joudutaan tarkastelemaan vesitilanne erikseen ja sovittamaan juoksutuksia sen mukaisesti.
Vesistömallijärjestelmän tuloksia esitellään tässä luvussa osittain tunnuslukujen avulla, jotta voidaan kuvata kerralla kaikki 27 vesitilannetta kaikille kolmelle vaihtoehdolle. Vesien tilan ja tulvariskien kannalta tärkeimmät tunnusluvut ovat kevään alin vedenkorkeus sekä sulamisen jälkeinen
suurin virtaama. Nämä tiedot on esitetty jäljempänä olevissa kaavioissa kappaleissa 7.1 ja 7.4. Erityistarkasteluun on otettu vähälumisia vuosia, joiden vaikutuksia vedenkorkeuksiin ja virtaamiin on
esitetty tarkemmin kappaleessa 7.2. Runsaslumisten vesitilanteiden (lumenvesiarvo 230 mm) tunnuslukuja on esitetty ainoastaan nykyvaihtoehdolle (VE0), koska vesistöjen säännöstely vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 ei sellaisissa olosuhteissa poikkea nykytilanteesta.
Kevään alimpien vedenkorkeuksien muuttuminen
Kuhunkin vesitilanteeseen liittyvät Näsijärven ja Pyhäjärven alimmat vedenkorkeudet on esitetty
kuvassa 16. Merkittävin huomio liittyy vähälumisten vuosien (lumen vesiarvo 30 mm) vedenkorkeuksiin, jotka ovat molemmilla säännöstelyvaihtoehdoilla selvästi nykytilannetta korkeampia. Kevätkuopan lieventäminen mahdollistaa selvästi nykyistä korkeampia vedenkorkeuksia, mutta toisaalta yllättäviin sateisiin varautumiseksi vedenkorkeuksien tulee molemmissa vaihtoehdoissa olla
talven aikana jonkin verran ylärajan alapuolella. Tavanomaisina vuosina (lumen vesiarvo 90 mm)
vedenkorkeus lasketaan kummassakin vaihtoehdossa turvarajan alapuolelle. Jos sulaminen alkaa
jo maaliskuun alussa, turvarajan alitus jää lyhyeksi ja vedenkorkeutta voidaan joustavasti nostaa
nykyistä aikaisemmin.
Runsaslumisina vuosina pelkkä turvarajan alittaminen ei useimmissa tapauksissa riittäisi alapuolisten vesistöjen tulvavirtaamien pienentämiseen. Näissä tapauksissa säännöstely hoidetaan nykytilanteen mukaisesti ja vedenkorkeus lasketaan ottaen huomioon lumen vesiarvoja ja tulvariskiä
koko vesistöalueella. Jos vesistöalueella lumen vesiarvot kohoavat 230 mm:iin, vedenkorkeudet
joudutaan laskemaan säännöstelyn alarajalle, jotta järvissä olisi tilaa sulamisvesille. Koska
VE2:ssa vedenkorkeus olisi mahdollista nostaa toukokuussa VE1:tä ja VE0:aa korkeammalle, vedenkorkeutta ei olisi tarvetta laskea kevään aikana yhtä alas.
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Kuva 16. Pyhäjärvelle ja Näsijärvelle arvioidut alimmat vedenkorkeudet Vesistömallijärjestelmällä laaditun
mallinnuksen mukaan. Alimmat vedenkorkeudet on esitetty vaihtoehtojen VE0, VE1 ja VE2 sekä lumenvesiarvojen mukaan. Kevään sateisuudella ei ole vaikutusta alimpiin vedenkorkeuksiin ja sulamisajankohta näkyy alimman vedenkorkeuden sijoittumisena eri ajankohtaan.
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Talviaikaisten vedenkorkeuksien muuttuminen lumen vesiarvojen ollessa pieniä
Lumen vesiarvojen ollessa selvästi keskimääräistä pienempiä, vedenkorkeuksia voidaan pitää
koko talven nykyistä korkeammalla. Näissä tilanteissa vedenkorkeuksia tulee jättää kuitenkin noin
10-15 cm säännöstelyn ylärajan alapuolella, jotta erilaisiin yllättäviin tilanteisiin kuten teknisiin vikoihin tai runsaisiin sateisiin voidaan varautua. Taulukoissa 6-8 on esitetty numeerisesti kuukausitasolla vaihtoehtojen vaikutus vedenkorkeuksiin ja virtaamiin lumen vesiarvojen ollessa noin 30 mm
ja sulamisen alkaessa joko 1.4. tai 1.3. Kokemäenjoen voimalaitoksista on valittu Kolsin voimalaitos, jonka virtaama antaa hyvän kuvan Kokemäenjoen alaosan vesitilanteesta. Kolsin voimalaitoksen kautta virtaavat Pyhäjärven, Ikaalisten reitin, Kauvatsanjoen ja Loimijoen vedet. Kuvissa 17 ja
18 on esitetty Pyhäjärven ja Näsijärven kevätaikaiset vedenkorkeudet ja virtaamat lumen vesiarvon
ollessa noin 30 mm, sulamisen jälkeisen sateisuuden ollessa tavanomainen ja sulamisen ajoittuessa huhtikuun alkuun. Kuvissa 19 ja 20 on esitetty samat kuvat, mutta kuvissa sulaminen ajoittuu
maaliskuun alkuun. Jos sulaminen alkaa tavanomaista myöhemmin, säännöstely toteutetaan lähes
samalla tavalla kuin nykyisinkin eikä siksi tältä osin ole tarvetta esitellä muutoksia.
Pyhäjärven tammi-kesäkuun väliset keskimääräiset vedenkorkeudet ja virtaamat nykyvaihtoehdolla (VE0) sekä molempien vaihtoehtojen (VE1 ja VE2) erotus nykyvaihtoehtoon.
Tavanomainen sulaminen (1.4.)

Aikainen sulaminen (1.3.)

Kuukauden keskimääräinen vedenkorkeus
VE0
[N2000+m]

VE1 [m]

Tammi

77,34

+0,07

+0,09

Helmi

77,16

+0,23

Maalis

76,94

+0,35

Huhti

77,01

Touko
5)

Kuukausi

Kesä
Keskiarvo
Tammi-Kesä

VE2 [m] VE0 [N2000+m]

VE1 [m]

VE2 [m]

77,36

-0,02

+0,07

+0,29

77,20

+0,22

+0,30

+0,38

77,02

+0,48

+0,54

+0,39

+0,46

77,07

+0,42

+0,53

77,36

+0,13

+0,23

77,42

+0,07

+0,17

77,42

+0,06

+0,13

77,48

+0,02

+0,08

+0,21

+0,30

+0,22

+0,28
Kuukauden keskimääräinen virtaama

VE0 [m3/s]

VE1 [m3/s]

VE2 [m3/s]

VE0 [m3/s]

VE1 [m3/s]

VE2 [m3/s]

tammi

127

-27

-28

157,49

-10

-29

helmi

108

-33

-38

147,80

-63

-63

Kuukausi

maalis

74

+4

±0

160,93

-23

-25

huhti

104

+13

+4

119,73

+48

+50

touko

78

+30

+34

107,42

+36

+44

5)

36

+8

+21

89,38

+5

+16

kesä

Näsijärven tammi-kesäkuun väliset keskimääräiset vedenkorkeudet ja virtaamat nykyvaihtoehdolla (VE0) sekä molempien vaihtoehtojen (VE1 ja VE2) erotus nykyvaihtoehtoon.
Tavanomainen sulaminen (1.4.)

Aikainen sulaminen (1.3.)

Kuukauden keskimääräinen vedenkorkeus
Kuukausi

5

VE0 [N2000+m]

VE1 [m]

VE2 [m]

VE0 [N2000+m]

VE1 [m]

VE2 [m]

Tammi

95,53

+0,09

+0,10

95,56

+0,02

+0,09

Helmi

95,25

+0,33

+0,38

95,30

+0,26

+0,42

Kesäkuussa tarkastellaan ajanjaksoa 1.6.-15.6.
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Maalis

95,10

+0,42

+0,48

95,14

+0,47

+0,65

Huhti

95,16

+0,35

+0,46

95,24

+0,39

+0,56

Touko

95,47

+0,14

+0,30

95,54

+0,13

+0,25

5)

95,60

+0,05

+0,14

95,68

+0,04

+0,11

+0,32
Kuukauden keskimääräinen virtaama

+0,23

+0,37

Kesä
Keskiarvo
Tammi-Kesä

+0,25

Tavanomainen sulaminen (1.4.)
VE1 [m /s]

VE2 [m /s]

VE0 [m3/s]

VE1 [m3/s]

VE2 [m3/s]

tammi

68

-20

-22

89

-5

-20

helmi

57

-22

-27

77

-35

-39

maalis

38

+6

+3

85

-14

-13

huhti

33

+9

+2

59

+27

+29

touko

30

+20

+24

53

+18

+24

5)

10

+5

+13

51

+4

+12

kesä

3

Aikainen sulaminen (1.3.)

VE0 [m /s]

Kuukausi

3

3

Kolsin voimalaitoksen tammi-kesäkuun väliset keskimääräiset virtaamat nykyvaihtoehdolla (VE0)
sekä molempien vaihtoehtojen (VE1 ja VE2) erotus nykyvaihtoehtoon.
Kuukauden keskimääräinen virtaama
Tavanomainen sulaminen (1.4.)
VE1 [m /s]

VE2 [m /s]

VE0 [m3/s]

VE1 [m3/s]

VE2 [m3/s]

tammi

185

-26

-28

212

-10

-29

helmi

142

-31

-38

215

-63

-63

maalis

104

+3

±0

320

-24

-25

huhti

219

+11

+2

225

+47

+48

touko

146

+30

+33

183

+36

+44

5)

68

+8

+21

119

+5

+15

kesä

3

Aikainen sulaminen (1.3.)

VE0 [m /s]

Kuukausi

3

3

Taulukon 6 perusteella Pyhäjärven vedenkorkeus VE1:lla tammi-kesäkuun välisenä aikana on keskimäärin 21-22 cm ja VE2:lla 28-30 cm nykyvaihtoehtoa (VE0) korkeammalla. Näsijärvellä vastaavat luvut ovat 23-25 cm VE1:lla ja 32-37 cm VE2:lla (taulukko 7). Kuvaajien (kuvat 17-20) perusteella voidaan todeta, että etenkin sulamisen ajoittuessa maaliskuulle sekä VE1 että VE2 antavat
hyvät mahdollisuudet pitää vedenkorkeutta selvästi nykyistä korkeammalla. Kuvissa simuloidut vedenkorkeudet jopa nousevat helmikuun lopussa, vaikka todellisuudessa vedenkorkeuksia ei sateisiin ja muihin yllättäviin tapahtumiin varautumiseksi vielä helmikuun aikana nosteta. Tästä syystä
taulukoissa 6-8 keskimääräiset vedenkorkeudet olisivat todellisuudessa pienempiä ja virtaamat
suurempia. Kuitenkin korkeampien talviaikaisten vedenkorkeuksien myötä tammi-helmikuun juoksutukset ovat molemmissa vaihtoehdoissa nykyistä pienempiä ja huhti-toukokuun juoksutukset
taas ovat selvästi nykyistä suurempia.
Simuloinnissa loppukevään vedenkorkeuksien tavoitteeksi on asetettu noin 10-15 cm säännöstelyn
ylärajan alapuolelle, jotta sateisiin ja muihin yllättäviin tapahtumiin voidaan riittävästi varautua. Simuloinnissa vedenkorkeudet eivät kuitenkaan reagoi tulovirtaaman nousuun, vaan juoksutus kasvaa 10-15 cm eron säilyttämiseksi. Tästä syystä alla olevissa kuvaajissa (etenkin kuvassa 18) loppukevään virtaamat vaihtelevat suuresti. Kaiken kaikkiaan juoksutusmäärät tammikuun ja toukokuun välisenä aikana ovat tasaisempia nykyvaihtoehtoon verrattuna.
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Kuva 17. Pyhäjärven vedenkorkeudet ja virtaamat lumen vesiarvon ollessa noin 30 mm, sademäärän ollessa
tavanomainen ja sulamisen ajoittuessa huhtikuun alkuun.
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Kuva 18. Näsijärven vedenkorkeudet ja virtaamat lumen vesiarvon ollessa noin 30 mm, sademäärän ollessa
tavanomainen ja sulamisen ajoittuessa huhtikuun alkuun.
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Kuva 19. Pyhäjärven vedenkorkeudet ja virtaamat lumen vesiarvon ollessa noin 30 mm, sademäärän ollessa
tavanomainen ja sulamisen ajoittuessa maaliskuun alkuun.
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Kuva 20. Näsijärven vedenkorkeudet ja virtaamat lumen vesiarvon ollessa noin 30 mm, sademäärän ollessa
tavanomainen ja sulamisen ajoittuessa maaliskuun alkuun.
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Hyydetulvariskin muuttuminen
Mallinnusten perusteella voidaan todeta, että hyydetulvien ehkäisy ei esitellyillä vaihtoehdoilla
muutu merkittävästi. Toisaalta mallinnuksella on vaikea laatia olosuhteet, jotka kuvastavat pitkittynyttä hyydetilannetta. Tällaisessa tilanteessa sekä VE1 että VE2 antavat mahdollisuuden rajoittaa
juoksutuksia myös helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa. Nykytilanteessa ylärajan lasku pakottaa juoksutusten lisäämiseen vedenkorkeuden alentamiseksi.
Kevättulvariskin muuttuminen
Kevättulvien muuttumista tarkastellaan tässä yhteydessä etenkin tavanomaisten lumivuosien (lumen vesiarvo 90 mm) avulla. Tavanomaista lumisempina keväinä (lumen vesiarvo ylittää 90 mm)
tulee varautua kuten nykyisinkin eikä säännöstelykäytäntöjä muuteta siltä osin.
Näsijärven, Pyhäjärven ja Kolsin voimalaitoksen kevään suurimmat vuorokausivirtaamat (eli juoksutukset) on esitetty kuvissa 21 ja 22. Koska Kolsin voimalaitoksen kautta virtaavat Pyhäjärven,
Ikaalisten reitin, Kauvatsanjoen ja Loimijoen vedet, se antaa hyvän kuvan Kokemäenjoen alaosan
vesitilanteesta.
Kuvista nähdään, että tavanomaisina ja vähälumisina vuosina Näsijärvellä suurinta havaittua virtaamaa ja Pyhäjärvellä mitoitusvirtaamaa ei ylitetä kummassakaan vaihtoehdossa, vaikka sulamisen jälkeen esiintyisi poikkeuksellisen voimakkaita sateita. Simuloinnin perusteella voidaan todeta,
että tavanomaisina vuosina turvarajan alittaminen antaa riittävät edellytykset vaikuttaa suurimpaan
virtaamaan sekä Näsijärvellä että Pyhäjärvellä. Tällöin alapuolisten vesistöjen (Rauta-Kuloveden ja
Kokemäenjoen) nykyinen tilanne ei kevään tulvatilanteen kannalta muutu. Simuloinnin perusteella
säännöstelyhistorian aikana havaittujen suurimpien virtaamien esiintyminen tulee kyseeseen, jos
lumen vesiarvot ovat poikkeuksellisen suuret (230 mm). Tästä syystä lumen vesiarvojen ollessa
tavanomaista suurempia, tulee vedenkorkeudet laskea selvästi turvarajan alapuolelle ja tarvittaessa jopa säännöstelyn alarajalle (kuva 16). Kolsin voimalaitoksen tapauksessa nykyistä suurempien virtaamien esiintyminen vaatisi suuren lumimäärän lisäksi myös poikkeuksellisia sateita sulamisen alkamisen jälkeen.
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Kuva 21. Pyhäjärvelle ja Näsijärvelle arvioidut suurimmat kevään vuorokausivirtaamat Vesistömallijärjestelmällä laaditun mallinnuksen perusteella (sisältäen kaikki kolme sadevaihtoehtoa). Kuvassa virtaamamaksimit
on jaettu vaihtoehtoihin Nyky (eli VE0), VE1 ja VE2 ja ne kuvaavat vesitilanteita, joissa lumenvesiarvo on tavanomainen tai tavanomaista pienempi. Nykytilanteessa esitetään erikseen runsaslumisen vuoden aiheuttamat virtaamat. Kuvissa on lisäksi esitetty suurimman mitoitusvirtaaman (Qmit) ja suurimman havaitun virtaaman (Qhav.max) arvot.
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Kuva 22. Kolsin voimalaitokselle arvioidut suurimmat kevään vuorokausivirtaamat Vesistömallijärjestelmällä
laaditun mallinnuksen avulla (sisältäen kaikki kolme sadevaihtoehtoa). Kuvassa virtaamamaksimit on jaettu
vaihtoehtoihin Nyky (eli VE0), VE1 ja VE2 ja ne kuvaavat vesitilanteita, joissa lumenvesiarvo on tavanomainen tai tavanomaista pienempi. Nykytilanteessa esitetään erikseen runsaslumisen vuoden aiheuttamat virtaamat. Kuvassa on lisäksi esitetty suurimman mitoitusvirtaaman (Qmit) ja suurimman havaitun virtaaman
(Qhav.max) arvot.

Kevään sateisuudella on suuri merkitys, koska keväällä maaperän kosteus on suuri, haihdunta on
vähäistä ja sateet valuvat nopeammin vesistöihin kasvattaen niiden tulovirtaamaa. Taulukossa 9
esitetään vaihtoehtojen VE1 ja VE2 aiheuttamien suurimpien virtaamien erotus nykytilanteeseen
tavanomaisina lumitalvina erilaisilla mallinnetuilla sateilla Näsijärvellä, Pyhäjärvellä ja Kolsin voimalaitoksella. Taulukosta nähdään, että joissakin vesitilanteissa Pyhäjärven ja Näsijärven suurin juoksutus kasvaa ja toisissa tilanteissa pienenee. Erot nykytilanteeseen nähden ovat melko vähäisiä ja
vaihtelevat välillä -33 ja +28 m3/s. Näsijärvellä suurin juoksutus pienenee kaikissa sellaisissa tapauksissa, joissa nykyvaihtoehdon mukainen maksimijuoksutus on suurempi kuin mitoitusvirtaama
(140 m3/s). Muutos merkitsee pienempää ohijuoksutusta. Mitoitusvirtaaman alapuolella juoksutus
voi joissakin vesitilanteissa kasvaa, mutta se ei kuitenkaan ylitä mitoitusvirtaaman arvoa. Pyhäjärvellä juoksutus ei kasva missään vesitilannemallinnuksessa yli mitoitusvirtaaman. Kolsin voimalaitoksella merkittävin vaikutus liittyy aikaisten keväiden aiheuttamaan maksimivirtaamaan, joka simuloinnin perusteella pienenee vähintään 45 m3/s:lla ja suurimmillaan jopa 114 m3/s:lla. Kolsin voimalaitoksella juoksutus voi VE2:ssa kasvaa myös mitoitusvirtaamaa ylittävissä tapauksissa, jos sateet ovat erittäin suuret (toistuvuus 1/15a).
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Näsijärven, Pyhäjärven ja Kolsin voimalaitoksen suurimmat virtaamat nykytilanteessa (VE0) tavanomaisina lumivuosien (lumen vesiarvo n. 90 mm) sekä VE1 ja VE2 suurimpien virtaamien erotus (m3/s)
nykytilanteeseen erilaisilla kevään sulamisajankohdilla sekä sulamisen jälkeisellä sateisuudella.
Sulamisen
ajankohta

Kevään
sateisuus

Pyhä [m3/s]
VE1VE0
VE0

Aikainen

tavanomainen

108

+17

+12

149

-9

-5

627

-45

-53

Aikainen

vähäsateinen

108

+17

+12

132

-13

-3

615

-114

-123

Aikainen

sateinen

158

-33

-22

202

-13

-17

849

-49

-41

Tavanomainen

tavanomainen

186

-5

+22

84

+4

+23

477

-5

-15

Tavanomainen

vähäsateinen

154

+9

+2

73

+14

+8

477

-55

-55

Tavanomainen

sateinen

323

-19

+28

145

-5

+19

586

-14

+23

Myöhäinen

tavanomainen

285

-10

+6

65

+2

-5

458

±0

±0

Myöhäinen

vähäsateinen

260

-20

±0

65

+2

-5

458

±0

±0

Myöhäinen

sateinen

398

-17

-10

75

-8

±0

458

±0

±0

VE2VE0

Näsi [m3/s]
VE1VE0
VE0

VE2VE0

Kolsi [m3/s]
VE1VE0
VE0

VE2VE0

Kevään tavoitekorkeuksien saavuttaminen
Keväällä vedenkorkeuden aikainen nousu kevätkuopasta loppukevään tavoitekorkeuksiin koetaan
virkistyskäytön kannalta merkittävänä tekijänä. PIRSKE-hankkeessa (Dubrovin ym. 2017a) laadittiin loppukevääksi suosituskorkeudet sekä Pyhäjärvelle että Näsijärvelle. Suosituksen tarkoituksena on parantaa virkistyskäytön olosuhteita sekä lisäksi myös hauen ja muiden kevätkutuisten kalojen lisääntymisolosuhteita. Pyhäjärvellä suosituskorkeus on NN+76,80-77,00 m eli N2000+77,4277,67 m ja Näsijärvellä vastaavasti NN+95,10- 95,20 m eli N2000+95,63-95,73 m.
Tässä tarkastelussa käsitellään vähälumisten talvien ja tavanomaisten lumitalvien tilannetta, kun
sulaminen alkaa tavanomaisesti (1.4.) tai aikaisin (1.3.) sekä sademäärä on tavanomainen. Runsaslumisina talvina säännöstely ei poikkea nykysäännöstelystä, jolloin tavoitekorkeuksien saavuttaminen ei eroa nykytilanteesta. Myös sulamisen ajoittuessa tavanomaista myöhemmäksi ei saada
eroa nykytilanteeseen verrattuna, minkä vuoksi myöhäisen sulamisen tietoja ei esitellä tässä yhteydessä. Tulokset on esitetty vähälumisten talvien osalta kappaleessa 7.2 kuvissa 17-20 sekä tavanomaisten lumitalvien osalta alla olevissa kuvissa 23-26.
Kuvien perusteella nähdään, että Pyhäjärven ja Näsijärven kevään vedenkorkeussuositusten saavuttaminen ei nykytilanteessa onnistu lumen vesiarvon ollessa alhainen. Etenkin sulamisen alkaessa vasta huhtikuun puolella, vedenkorkeuden nousu voi jäädä liian hitaaksi ja suosituskorkeuksia saavutetaan vasta kesäkuun puolessa välissä tai lopussa. Tavanomaisina vuosina edellytykset
vedenkorkeuden nostamiseksi suosituskorkeuksille ovat paremmat myös nykyisten säännöstelylupien puitteissa. Suosituskorkeuksien saavuttaminen VE1:lla onnistuu sekä vähälumisina talvina
että tavanomaisina lumitalvina siinäkin tapauksessa, että virtaamat ovat suurempia kuin VE0:ssa.
Vaihtoehdolla VE2 nykyisiä suosituksia voidaan ylittää jopa 10 cm:llä ja suosituksia voidaan saavuttaa maaliskuun alussa, jos sulaminen alkaa aikaisin.
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Kuva 23. Pyhäjärven vedenkorkeudet ja virtaamat lumen vesiarvon ollessa noin 90 mm, sademäärän ollessa
tavanomainen ja sulamisen ajoittuessa huhtikuun alkuun. Suosituksen mukainen vedenkorkeusalue on esitetty oranssi-vihreänä alueena.
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Kuva 24. Näsijärven vedenkorkeudet ja virtaamat lumen vesiarvon ollessa noin 90 mm, sademäärän ollessa
tavanomainen ja sulamisen ajoittuessa huhtikuun alkuun. Suosituksen mukainen vedenkorkeusalue on esitetty oranssi-vihreänä alueena.
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Kuva 25. Pyhäjärven vedenkorkeudet ja virtaamat lumen vesiarvon ollessa noin 90 mm, sademäärän ollessa
tavanomainen ja sulamisen ajoittuessa maaliskuun alkuun. Suosituksen mukainen vedenkorkeusalue on esitetty oranssi-vihreänä alueena.
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Kuva 26. Näsijärven vedenkorkeudet ja virtaamat lumen vesiarvon ollessa noin 90 mm, sademäärän ollessa
tavanomainen ja sulamisen ajoittuessa maaliskuun alkuun. Suosituksen mukainen vedenkorkeusalue on esitetty oranssi-vihreänä alueena.
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Näsijärven havaitut vedenkorkeudet ja virtaamat vuosina 2016 ja 2017
Vuosina 2016 ja 2017 Näsijärven säännöstely-yhtiö sai aluehallintovirastosta poikkeusluvat poiketa
kevätkuopasta (eli säännöstelyn ylärajasta maalis-huhtikuussa). Tällöin Näsijärven vedenkorkeutta
voitiin nostaa aikaisempia vuosia aikaisemmin välttäen liiallista juoksutusta. Vuonna 2016 syynä oli
lumen sulaminen jo helmikuussa ja vuonna 2017 syynä oli koko talven vähäinen lumimäärä. Kummankin vuoden päätöksessä todetaan, että poikkeaminen vähentää säännöstelystä aiheutuvaa
haittaa. Myös vuonna 2014 olisi ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ollut tarpeen hakea muutosta säännöstelylupaan, mutta siinä tilanteessa luvanhaltija ei nähnyt sitä tarpeelliseksi. Tässä luvussa tarkastellaan vuosien 2016 ja 2017 vedenkorkeuksia ja virtaamia verrattuna vuoteen 2014,
jolloin poikkeuslupaa ei haettu. Lisäksi vertailuun on otettu vedenkorkeudet ja virtaamat vuodelta
2013 , jolloin lumen vesiarvot Pyhäjärven ja Näsijärven valuma-alueilla olivat huhtikuun alkupuoliskolla tavanomaisella tasolla eli noin 80-115 mm.
Havaittujen vedenkorkeuksien ja virtaamien (kuva 27) perusteella voidaan arvioida, että vuosien
2016 ja 2017 poikkeuslupien myötä talviaikaisia vedenkorkeuksia voitiin pitää tavanomaista korkeammalla. Vuonna 2014 juoksutukset jatkuivat suurina (viikon keskimääräinen virtaama 80-100
m3/s) maaliskuun loppuun saakka, jonka jälkeen vedenkorkeuden nostamiseksi juoksutuksia pienennettiin neljäsosaan. Vuonna 2016 sateiden myötä juoksutukset olivat kevääseen asti melko
suuria ollen suurimmillaan toukokuun alkupuoliskolla. Vuonna 2017 lumimäärä oli niin vähäinen,
että ilman poikkeusta juoksutukset olisivat jääneet huhtikuun ja toukokuun aikana hyvin pieniksi.
Kuvasta nähdään, että poikkeuslupien myötä juoksutukset talven ja loppukevään välillä ovat tasoittuneet verrattuna vuoteen 2014.
Vaikutukset muiden vesitaloushankkeiden vedenkorkeuksiin ja virtaamiin
Nykytilanteessa suurimmilla Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyn sallimilla vedenkorkeuksilla ei
ole todettu vaikutusta yläpuolisten Iso-Tarjanneveden ja Vanajaveden vedenkorkeuksiin tai virtaamiin. Molempien järvien vedenkorkeudet ovat selvästi alapuolisten Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyn ylärajan yläpuolella. Vanajaveden osalta Pyhäjärven suuret vedenkorkeudet vaikuttavat
vähäisessä määrin Lempäälän kanavan purkautumiseen, mutta sen merkitys on hyvin pieni. Koska
vesialueen rajaa tai säännöstelyn ylärajaa ei muuteta, ei säännöstelylupien tarkistamisella ole vaikutusta yläpuolisten järvien vedenkorkeuksiin tai virtaamiin.
Pyhäjärven ja Näsijärven lisäksi myös Vanajaveden, Kyrösjärven sekä Rauta- ja Kuloveden säännöstelyllä osallistutaan voimakkaasti Kokemäenjoen tulvien ehkäisyyn tai vähentämiseen, jolloin
Pyhäjärven ja Näsijärven vedenkorkeuksilla ja juoksutuksilla voi siten välillisesti olla vaikutusta
muiden alueen säännösteltävien järvien vedenkorkeuksiin ja juoksutuksiin.
Yhteenveto vaikutuksista vedenkorkeuksiin ja virtaamiin
Säännöstelyvaihtoehtojen suurin vaikutus kohdistuu vähälumisten vuosien vedenkorkeuksiin ja virtaamiin. Vedenkorkeuksia voidaan pitää selvästi korkeammalla kuin nykyvaihtoehdossa, mikä pienentää virtamaa talviaikana ja suurentaa sitä huhti-toukokuussa.
Vaihtoehto VE2 mahdollistaa keväällä vedenkorkeuden nostamista aikaisemmin lähelle kesäaikaisia vedenkorkeuksia. Lisäksi se mahdollistaa vedenkorkeuden pitämistä selvästi nykyistä korkeammalla koko talven, jos lumen vesiarvot jäävät pieniksi. Vaihtoehto VE1 antaa mahdollisuuden pitää
vedenkorkeutta jonkin verran nykyistä korkeammalla, mutta toukokuun osalta vedenkorkeudet noudattaisivat nykyisiä korkeuksia.
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Kummallakaan vaihtoehdolla ei lisätä suurimpia tulvavirtaamia alapuolisiin vesistöihin eikä siten
lisätä tulvariskejä.

Kuva 27. Näsijärven havaitut vedenkorkeudet ja viikkovirtaamat välillä 1.1. - 15.6. vuosina 2013, 2014, 2016
ja 2017. Poikkeuslupien mukaisia väliaikaisia ylärajoja ei ole esitetty kuvassa.
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8. Vaikutukset maankäyttöön, rakentamiseen ja rakennuksiin
Pysyvät käyttöoikeudet
Luvanhaltijana Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole pysyviä käyttöoikeuksia Pyhäjärven ranta-alueilla. ELY-keskus voi vuoden 1958 säännöstelyluvan mukaan käyttää Melon voimalaitosta Pyhäjärven säännöstelyyn. Säännöstelyluvan lupaehdon 21 mukaan hakija on velvoitettu maksamaan kertakaikkiset korvaukset energiantuotannon arvon vähentymisestä ja Kuokkalankosken sekä Säijänojankosken rakentamattoman vesivoiman vähentymisestä, lupaehdon 22 mukaan perkausten
takia menetettävästä maa-alueesta ja lupaehdon 23 mukaan säännöstelystä rantamaille aiheutuvasta vahingosta. Vanajaveden ja Pyhäjärven säännöstelysuunnitelman avustavan insinöörin tekemässä osassa (Seppänen 1946) vahinkokorvausten arviointi perustuu Pyhäjärven korkeuteen
NN+77,25 m (eli N2000+77,77 m), joka on 10 cm nykyisen säännöstelyn ylimmän ylärajan yläpuolella. Lupaehtojen mukaiset korvaukset on ilmeisesti maksettu tämän vedenkorkeuden perusteella.
Näsijärven säännöstely-yhtiöllä ei ole pysyviä käyttöoikeuksia Näsijärven ranta-alueilla. Vuoden
1978 luvan lupaehdon 6 mukaan hakijan on suoritettava kertakaikkiset korvaukset yrityksestä aiheutuvasta vahingosta, haitasta ja muusta edunmenetyksestä. Katselmuskirjassa (Pasonen 1973)
vahinkoarvion perusteena on käytetty vedenkorkeutta NN+95,70 m (eli N2000+96,23 m). Lupaehtojen mukaiset korvaukset on ilmeisesti maksettu tämän vedenkorkeuden perusteella.
Rakennukset ja rakenteet
Nykytilan kuvaus
Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan Näsijärven rannalla eli korkeuden N2000+96,43
m alapuolella sijaitsee noin 1 744 rakennusta6) (taulukko 10, kuva 28). Vastaavasti Pyhäjärven rannalla eli korkeuden N2000+78,20 m alapuolella sijaitsee noin 696 rakennusta6) (taulukko 10, kuva
29). Valtaosa rakennuksista kuuluu luokkaan muu rakennus, mihin sisältyvät esimerkiksi varastot
sekä puu- ja venevajat. Muista rantarakenteista, kuten laitureista ym., ei ole tilastoitua tietoa.
Asuinrakennusten lukumäärä Näsijärven ja Pyhäjärven rannoilla (Näsijärvellä N2000+95,93 m
ja Pyhäjärvellä N2000+77,67 m) jaoteltuna käyttötarkoituksen mukaan.

Näsijärvi
Pyhäjärvi

Asuinrakennus

Lomarakennus

6
3

217
72

6

Liike- tai teollinen rakennus
5
7

Muu rakennus

Yhteensä

1516
614

1744
696

Lukumäärän arvioinissa rakennuksen korkeus määriteltiin alimmalle korkeusvyöhykkeelle osuvan pisteen mukaan,
minkä vuoksi rakennukset saattavat näyttää sijaitsevan todellista matalammalla. Lisäksi rakennusten perustamiskorkeus
ei ole tiedossa. Muualla Suomessa tehtyjen mittausten perusteella keskimääräinen perustamiskorkeus eri tyyppisille rakennuksille olisi 0,5 m. Pyhäjärvellä virhettä tarkasteluun voi aiheuttaa myös se, että vedenkorkeus vaihtelee järven pohjois- ja eteläosassa, mitä ei otettu tässä tarkastelussa huomioon.
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Kuva 28. Näsijärven tarkastelualueella eri korkeusvyöhykkeillä sijaitsevien rakennusten määrät. Rakennuksen vedenkorkeusvyöhyke on määritelty rakennuksen alimman pisteen mukaan. Korkeudessa ei ole huomioitu rakennuksen perustamiskorkeutta. Kuvaan ei sisälly luokka muut rakennukset.

Kuva 29. Pyhäjärven tarkastelualueella eri korkeusvyöhykkeillä sijaitsevien rakennusten määrät. Rakennuksen vedenkorkeusvyöhyke on määritelty rakennuksen alimman pisteen mukaan. Korkeudessa ei ole huomioitu rakennuksen perustamiskorkeutta. Kuvaan ei sisälly luokka muut rakennukset.
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Arvio vaikutuksista
Nykyisin vedenkorkeuden aleneminen talvella voi aiheuttaa jään liikkumista rannalla ja siten vahingoittaa laitureita ja muita vastaavia rakenteita. Kevätkuopan lieveneminen vaihtoehdoissa VE1 ja
VE2 oletettavasti vähentää säännöstelystä rantarakenteille aiheutuvaa haittaa. Toisaalta korkeampi vedenkorkeus talvella voi joinakin vuosina aiheuttaa paikallisesti jonkin tieyhteyden routimisen lisääntymistä.
Koska vesialueen raja ja säännöstelyn ylin yläraja eivät muutu vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 ja vedenkorkeuden nousua tapahtuu pääasiassa kevään alimmissa vedenkorkeuksissa, rantarakenteille
aiheutuvat vaikutukset ovat kokonaisuutena vähäisiä. Vaihtoehdot eivät lisää rakennusten tulvavahinkoja järvien rannoilla tai alapuolisissa vesistöissä.
Epävarmuudet ja lisäselvitystarpeet
Ranta-alueilla sijaitsevien rakennusten määrät ovat hyvin karkeita arvioita. Myöskään rakennusten
perustamiskorkeus eli korkeus, jossa vedennoususta alkaa aiheutua vahinkoa, ei ole tiedossa.
Koska rantarakennuksille ei kuitenkaan arvioida aiheutuvan vahinkoa säännöstelymuutoksesta,
lisäselvityksiä ei tarvita.
Kiinteistöt
Nykytilan kuvaus ja arvio vaikutuksista
Maanmittauslaitoksen kiinteistöalueet 2017 -rekisterin mukaan tarkastellulla maa- ja vesialueella
on Näsijärvellä 5 526 kpl ja Pyhäjärvellä 3 915 kpl itsenäisiä kiinteistöjä.
Kiinteistötoimituksissa vesialueen rajana käytetään pitkältä ajalta havaittua keskivedenkorkeutta
(VL1:5). Kun vesialue määrätään VL18:18 mukaan, uudet kiinteistötoimitukset tehdään uuden vesialuerajan mukaan. Vesialueen rajan ollessa sama kuin säännöstelyn yläraja, ei kiinteistöjen maapinta-ala muutu. Vanhoja kiinteistörajoja ei muuteta rekisterissä. Tästä syystä säännöstelylupien
muutoksen ja vesialueen rajan määräämisen myötä ei ole tarvetta tietojen merkitsemiseksi kiinteistötietojärjestelmään (VL17:5) eikä kiinteistötoimitukselle (VL17:6). Vaihtoehdoista ei aiheudu korvattavaa rantatilojen pinta-alan pienentymistä. Vaihtoehdoilla ei myöskään ole negatiivista vaikutusta kiinteistöjen arvoon. Esiselvitykseen liittyvissä palautteissa pyydettiin selvittämään kiinteistöjen arvonnousu, mutta arvonnousun arvioiminen ei ole yksiselitteisesti riippuvainen talviajan vedenkorkeuksista.
Kaavoitus
Nykytilan kuvaus
Pirkanmaan maakuntakaava 2040 (Pirkanmaa 2017) on hyväksytty ja määrätty tulemaan voimaan
vuonna 2017, mutta maakuntakaava ei valitusten johdosta ole saanut lainvoimaa. Maakuntakaava
voimaan tullessaan korvasi Pirkanmaan 1. maakuntakaavan, 1. vaihemaakuntakaavan (turvetuotanto) ja 2. vaihemaakuntakaavan (liikenne ja logistiikka) sekä Kiikoisten kunnan alueen osalta Satakunnan maakuntakaavan.
Näsijärven tarkastelualueella on yhteensä 15 kpl ja Pyhäjärven tarkastelualueella 18 kpl voimassaolevia, oikeusvaikutteisia yleiskaavoja (taulukko 11).
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Näsijärven tarkastelualueella voimassa olevat yleiskaavat.

Yleiskaava
Aitolahti-Teisko ranta-oyk
Kantakaupungin yk
Kapeen Kareen oyk / Aitolahti-Teisko oyk:n muutos
Kauppi-Niihaman oyk
Kurun kunnan ranta-oyk
Niemenrannan oyk
Nurmi-Sorilan oyk
Ojalan oyk
Ruoveden ranta-oyk:n 1. osa-alue
Santalahden oyk
Sisaruspohjan oyk
Taajamien oyk
Teiskon kirkons.oyk / Aitolahti-Teisko oyk:n muutos
Terälahti oyk / Aitolahti-Teisko oyk:n muutos
Ylöjärven haja-asutusalueen kylien oyk:n muutos ja laajennus

Kunnat
Kangasala, Orivesi, Ruovesi, Tampere, Ylöjärvi
Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi
Tampere
Tampere
Ikaalinen, Parkano, Ruovesi, Tampere, Virrat, Ylöjärvi
Tampere
Tampere
Kangasala, Tampere
Ruovesi, Tampere, Ylöjärvi
Tampere
Tampere
Tampere, Ylöjärvi
Tampere
Tampere
Ylöjärvi

Pyhäjärven tarkastelualueella voimassa olevat yleiskaavat.

Yleiskaava
Kantakaupungin yk

Kunnat
Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi
Nokia, Pirkkala
Nokia
Vesilahti
Vesilahti
Nokia
Lempäälä, Vesilahti
Lempäälä
Lempäälä
Lempäälä
Akaa, Lempäälä
Hämeenkyrö, Nokia, Pirkkala, Sastamala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi
Akaa, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Urjala, Vesilahti
Akaa, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Valkeakoski, Vesilahti

Keskustaajaman oyk 2010
Keskustan oyk 2030
Kirkonkylän oyk:n muutos ja laajennus
Kirkonkylän oyk (580ha) ja Narvan oyk (420ha)
Kohmalan oyk
Koskenkylän ympäristön oyk
Kuljun-Marjamäen-Moision-Keskustan oyk
Kuokkala-Hakkari-Herrala oyk
Lempäälän keskustan oyk:n muutos
Mattilan - Miemolan oyk
Nokian ranta-oyk
Ranta-oyk
Ranta-oyk
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Rantojen oyk

Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti
Lempäälä
Nokia
Pirkkala, Tampere

Säijän-Nurmen-Kuokkalan-Hollonnokan oyk
Sammaliston oyk
Taajamayleiskaava 2020

Arvio vaikutuksesta ja lisäselvitystarpeet
Koska vesialueen raja ja säännöstelyn ylin yläraja eivät muutu, esitetyillä vaihtoehdoilla ei ole vaikutusta voimassa olevien kaavojen toteuttamiseen tai kaavoitukseen. Lisäselvityksiä ei tarvita.
Kulttuuriperintö
Nykytilan kuvaus
Tarkastelualueella ei sijaitse Museoviraston rakennusperintörekisterin kohteita eli suojeltuja kirkkoja, rautatiesopimuskohteita tai valtion asetuksella suojeltuja kohteita.
Museoviraston ylläpitämän muinaismuistorekisterin mukaan Näsijärven tarkastelualueella sijaitsee
25 kiinteää muinaismuistokohdetta, joista 9 on vedenalaisia kohteita. Pyhäjärven tarkastelualueella
on 28 muinaismuistokohdetta, joista 5 on vedenalaisia kohteita. Rauta-Kuloveden ja alapuolisen
Kokemäenjoen tarkastelualueella sijaitsee 22 kiinteää muinaismuistokohdetta. Muinaismuistokohteet on esitetty liitteessä 3. Muinaismuistorekisterin lisäksi Pirkanmaalla on kartoitettu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita sekä alueellisesti ja maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä (Pirkanmaan liitto 2016).
Arvio hankkeen vaikutuksista ja lisäselvitystarpeet.
Molemmissa esitetyissä muutosvaihtoehdoissa vedenkorkeuden muutokset tapahtuvat nykyisen
vedenkorkeuden vaihtelun sisällä. Vesialueen raja ei muutu. Näin ollen vaihtoehdoilla ei arvioida
olevan vaikutusta alueella sijaitseviin kulttuuriperintökohteisiin. Lisäselvityksiä ei tarvita.
Yhteenveto vaikutuksista maankäyttöön, rakentamiseen ja rakennuksiin

Näsijärvi

VE0
Talvella jään liikkuminen voi vahingoittaa
rantarakenteita.

Pyhäjärvi

Talvella jään liikkuminen voi vahingoittaa
rantarakenteita.

Alapuolinen
Kokemäenjoki

Ei vaikutusta.

VE1
Kevätkuopan lieveneminen vähentää säännöstelystä rantarakenteille
aiheutuvia vahinkoja.
Ei vaikutusta kiinteistörajoihin, kaavoitukseen, kaavojen toteuttamiseen tai kulttuuriperintökohteisiin.
Kevätkuopan lieveneminen vähentää säännöstelystä rantarakenteille
aiheutuvia vahinkoja.
Ei vaikutusta kiinteistörajoihin, kaavoitukseen, kaavojen toteuttamiseen tai kulttuuriperintökohteisiin.
Ei vaikutusta.
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VE2
Kevätkuopan lieveneminen vähentää säännöstelystä rantarakenteille
aiheutuvia vahinkoja.
Ei vaikutusta kiinteistörajoihin, kaavoitukseen, kaavojen toteuttamiseen tai kulttuuriperintökohteisiin.
Kevätkuopan lieveneminen vähentää säännöstelystä rantarakenteille
aiheutuvia vahinkoja.
Ei vaikutusta kiinteistörajoihin, kaavoitukseen, kaavojen toteuttamiseen tai kulttuuriperintökohteisiin.
Ei vaikutusta.

9. Vaikutukset vesistön ja rantojen käyttöön
Virkistyskäyttö ja veneily
Nykytilan kuvaus
Pirkanmaan säännöstellyillä järvillä on erittäin suuri virkistyskäyttöarvo. Luonnontilaan verrattuna
säännöstely on yhdenmukaistanut vedenkorkeuden vaihtelua eri vuosien välillä. Kevättulvat ovat
hävinneet lähes tyystin ja kesällä vedenkorkeus noudattaa lähes samaa tasoa vuodesta toiseen.
Kuitenkin keväällä ja alkukesällä matalista vedenkorkeuksista on koettu aiheutuvan haittaa virkistyskäytölle (Lantto ym. 2017).
PIRSKE-hankkeessa (Dubrovin ym. 2017a) määriteltiin virkistyskäytön kannalta optimaaliseksi vedenkorkeuden vaihteluvyöhykkeeksi Näsijärvellä NN+95,10–95,35 m ja Pyhäjärvellä NN+76,90–
77,15 m. Arviointi perustuu aikaisempaan säännöstelyselvitykseen (Marttunen ym. 2004), säännöstelijöiden ja viranomaisten kokemusperäiseen tietoon sekä vesistöjen käyttäjille tehtyyn kyselytutkimukseen (Lantto ym. 2017). Tarkastelujaksolla 2005–2015 toukokuun alun ja syyskuun lopun
välisenä aikana vedenkorkeuden on arvioitu pysyneen hyvällä virkistyskäyttövyöhykkeellä Näsijärvellä 83 % päivistä ja Pyhäjärvellä 86 % päivistä (Dubrovin ym. 2017a). Määriteltyjen virkistyskäyttövyöhykkeiden oletetaan palvelevan hyvin myös vesiliikennettä. Vesiliikenteelle aiheutuu haittaa
myös kevätkuopasta, koska talvisäilytyksen aikana ja heti jäiden lähdön jälkeen voi aiheutua alusten pohjakosketuksia ja kiinnitysongelmia. Pienveneliikenne on Näsi- ja Pyhäjärvellä vilkasta,
mutta ammattimaista laivaliikennettä harjoittaa vain muutama toimija. (Dubrovin ym. 2017a).
Syksyllä 2015 toteutettiin laaja kysely Pirkanmaan keskeisten säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksista ja niiden vaikutuksista vesistön käyttöön ja luontoarvoihin (Lantto ym. 2017). Näsijärveä
koskevia vastauksia saatiin 190 kpl. Vastausten mukaan Näsijärvellä ongelmia aiheuttaa erityisesti
kevätaikainen matala vedenkorkeus. Yli 70 % vastaajista toivoi, että kevään alin vedenkorkeus olisi
nykyistä korkeampi ja säännöstelylupaa muutettaisiin kevään osalta. Osa vastaajista koki vedenkorkeuden olevan liian matalalla myös kesällä. Myös PIRSKE-hankkeen järvi-illassa tuotiin ongelmakohtina esille Näsijärven kevättalvinen vedenkorkeuden laskeminen ja myöhäinen nousu kesän
tasolle (Dubrovin ym. 2017a).
Pyhäjärveä koskevia vastauksia saatiin kyselyssä 109 kpl. Pyhäjärvellä ongelmana on kyselyn perusteella erityisesti kevään ja kesän, mutta myös syksyn matala vedenkorkeus. Kevään alimman
vedenkorkeuden toivottiin olevan nykyistä korkeampi; neljännes vastaajista toivoi jopa yli 30 cm
korkeampia vedenkorkeuksia. Lähes kaikki vastaajat toivoivat, että kesäisin vältettäisiin nopeita ja
suuria vedenkorkeuden vaihteluita (Lantto ym. 2017). Kyselyssä samoin kuin PIRSKE-hankkeen
järvi-illassa esitettiin toive Pyhäjärven säännöstelyluvan tarkistamisesta kevään osalta ja vedenkorkeuden nostamisesta aikaisemmin keväällä. Hulauden alueelle toivottiin sulkurakennetta, jotta Pyhäjärven pääaltaan kevätkuoppa ei vaikuttaisi matalalla lahtialueella (Dubrovin ym. 2017a).
Sekä käyttäjäkyselyn että järvi-illoissa saadun palautteen mukaan Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyssä tulisi huomioida virkistyskäyttö nykyistä paremmin tulvasuojelun ja vesivoimatuotannon
ohella (Dubrovin ym. 2017a).
Arvio vaikutuksista
Mikäli Pyhäjärven ja Näsijärven kevätkuopat tehdään nykyisen luvan mukaisena, virkistyskäyttökauden vedenkorkeuden saavuttaminen voi viivästyä etenkin vähälumisina vuosina. Molemmissa
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säännöstelyvaihtoehdoissa virkistyskäyttökauden vedenkorkeus saavutetaan nopeammin kuin nykytilassa (kuvat 17-20 luvussa 7.2 ja kuvat 23-26 luvussa 7.5). Erityisesti sellaisina keväinä, jolloin
sulaminen tapahtuu aikaisin, vedenkorkeus voidaan molemmilla vaihtoehdoilla nostaa kesäkorkeudelle huomattavasti nykyistä aiemmin. Vaihtoehto VE2 mahdollistaa vedenkorkeuden nostamisen
toukokuussa vaihtoehtoa VE1 korkeammalle, mikä on virkistyskäytön kannalta entistä parempaa.
Vedenkorkeuden kevätkuoppa lievenee molemmissa muutosvaihtoehdoissa etenkin vähälumisina
vuosina, vaikka yllättäviin sateisiin varautumiseksi tulee vedenkorkeuksia pitää talven aikana jonkin
verran suurimman ylärajan alapuolella. Korkeammat vedenkorkeudet vähälumisina talvina vähentävät säännöstelystä veneiden talvisäilytykselle aiheutuvia haittoja.
Epävarmuudet ja lisäselvitystarpeet
Virkistyskäytölle tulevat hyödyt on osoitettu PIRSKE-hankkeen kyselyssä ja raportissa. Epävarmuutta syntyy siitä, että kyselyihin vastaajat ovat vesistöistä eniten kiinnostuneita tahoja, eikä
yleistä kattavaa näkökulmaa virkistyskäyttöhyödyistä pystytä saamaan. Kuitenkaan ei ole tarpeen
laatia lisäselvityksiä virkistyskäytön tarpeista, koska nykyinen tieto antaa riittävästi pohjaa säännöstelyluvan tarkistamiseksi.
Yhteenveto vaikutuksista
VE0
Toukokuun vedenkorkeudet
ovat alhaisia. Vedenkorkeuden nosto keväällä tavoitetasolle voi vaikeutua etenkin vähälumisina vuosina, mikäli kevätkuoppa tehdään nykyisen
luvan mukaisena.

VE1
Toukokuun vedenkorkeudet
ovat alhaisia. Kevätkuopan loiventamisen vuoksi virkistyskäyttökorkeus saavutetaan
etenkin vähälumisina vuosina
nykyistä aiemmin.

Pyhäjärvi

Toukokuun vedenkorkeudet
ovat alhaisia. Vedenkorkeuden nosto keväällä tavoitetasolle voi vaikeutua etenkin vähälumisina vuosina, mikäli kevätkuoppa tehdään nykyisen
luvan mukaisena.

Toukokuun vedenkorkeudet
ovat alhaisia. Kevätkuopan loiventamisen vuoksi virkistyskäyttökorkeus saavutetaan
etenkin vähälumisina vuosina
nykyistä aiemmin.

Alapuolinen Kokemäenjoki

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

Näsijärvi

VE2
Kevätkuopan loiventamisen ja
toukotyömutkan poistamisen
vuoksi virkistyskäyttökorkeus
saavutetaan etenkin vähälumisina vuosina huomattavasti
aiemmin. Toukotyömutkan
poisto mahdollistaa kesävedenkorkeuden saavuttamisen
jo toukokuussa.
Kevätkuopan loiventamisen ja
toukotyömutkan poistamisen
vuoksi virkistyskäyttökorkeus
saavutetaan etenkin vähälumisina vuosina huomattavasti
aiemmin. Toukotyömutkan
poisto mahdollistaa kesävedenkorkeuden saavuttamisen
jo toukokuussa.
Ei vaikutusta

Maatalous
Nykytilan kuvaus
Maataloudelle voi syntyä vettymishaittaa, mikäli vedenkorkeus on keväällä niin korkealla, että vettynyt maaperä estää tai haittaa kylvötöitä pelloilla. Pyhäjärven ja Näsijärven rantapeltojen viljelykel-
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poisuutta on varmistettu säännöstelyluvassa esitetyllä toukotyömutkalla. Mahdollisten vettymishaittojen arvioinnissa tarkastelualue ulotettiin +0,8 m säännöstelyn kesäaikaisen ylärajan yläpuolelle.
Maaseutuviraston peltolohkorekisteri7) sisältää pinta-alaperusteista tukea hakeneiden maatilojen
peltolohkot. Näsijärvellä tarkastelualueella sijaitsee paikkatietotarkastelun mukaan noin 100 ha ja
Pyhäjärvellä vastaavalla korkeudella noin 300 ha viljelykäytössä olevia peltolohkoja8).
Näsijärven tarkastelualueella noin 50 % peltoalasta koostuu monivuotisista kuivaheinä- ja rehunurmista, suojavyöhykkeistä ja luonnonhoitopelloista (kuva 30). Pyhäjärvellä taas kaura, monivuotiset
kuivaheinä- ja rehunurmet sekä kevätvehnä ovat suurimmat peltoluokat tarkastelualueella. Kaikkein alimmat, toukotyömutkan alapuoliset peltolohkot kuuluvat molemmilla järvillä luokkiin pysyvä
nurmi, monivuotiset kuivaheinä- ja rehunurmet sekä suojavyöhykkeet.

Kuva 30. Näsi- ja Pyhäjärven ranta-alueella (0,8 m säännöstelyn ylärajan yläpuolella) sijaitsevien peltolohkojen suhteellinen osuus käyttötarkoituksen mukaan.

7

Käytettävissä oleva peltolohkorekisterin aineisto on vuodelta 2015
Poistettu peltolohkorekisterin seuraavat luokat: Ympäristösopimusala, metsämaa, Ympäristösopimusala, muu ala, Hakamaa, avoin, Hakamaa, puustoinen, Luonnonlaidun ja -niitty, Metsälaidun, Viljelemätön
8
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Arvio vaikutuksista
Vaihtoehdon VE1 mukainen kevätkuopan loiveneminen tapahtuu kasvukauden ulkopuolella ja sen
ei arvioida aiheuttavan vettymishaittoja maataloudelle. Arvio perustuu Maveplan Oy:n vuonna 2016
selvitykseen maataloudelle aiheutuneista haitoista vähälumisena keväänä 2016, jolloin Näsijärven
säännöstely-yhtiö sai aluehallintoviraston poikkeusluvalla pitää vedenkorkeutta noin 30 cm luvan
mukaista vedenkorkeutta ylempänä ajalla 5.3.–20.4.2016. Kyselyyn vastanneesta 50 viljelijästä 42
oli sitä mieltä, ettei poikkeavasta säännöstelystä ollut haittaa toukotöissä. Vastaajista kuusi oli sitä
mieltä, että poikkeuksellinen säännöstely haittasi toukotöitä. Heistä neljä oli tosin joutunut pitämään pellot nurmella tai muutoin poissa viljelystä jo aikaisempien vuosien vedenkorkeuksista johtuen.
Toukotyömutkan poistosta vaihtoehdossa VE2 voi aiheutua vettymishaittaa maataloudelle. Vahinkoalueen ylärajan arvioitiin olevan 80 cm säännöstelyn ylärajan yläpuolella toukokuun alun ja kesäkuun puolivälin välisenä aikana (vrt. Maveplan 2013). Vaikka kevään vedenkorkeus vaihtelisi vuosittain vesitilanteen mukaan, säännöstelymuutoksen arvioitiin aiheuttavan luonteeltaan pysyvää
haittaa alaville rantapelloille. Siksi haittojen arvioinnissa käytettiin viljelymaan arvon alenemaa eikä
vuosittaisia satovahinkoja. Vettymishaittojen arvioitiin vaihtelevan 5–20 % välillä haitta-alueen arvosta riippuen peltolohkon korkeudesta (taulukko 13). Viljelymaan keskihintana käytettiin 9 500 €9).
Haittaa kärsivän peltoalan pinta-ala ja laskennallinen haitta-arvio eri korkeusvyöhykkeillä Näsijärvellä ja Pyhäjärvellä on esitetty taulukossa 14.
Lisäksi vaihtoehdossa VE2 voi aiheutua lisäkustannuksia vaikutusalueella oleville ojitusyhteisöille
ruoppauksen lisääntymisenä, penkereiden korotuksina tai pumppauksen lisääntymisenä.
Maatalousvahinkojen arvioinnissa käytetyt korkeusvyöhykkeet.

Vyöhyke
A) Toukotyömutkasta10) kesän
ylärajaan

Haittakorvaus
-10 %

B) Yläraja + 0-40 cm

-10 %

C) Yläraja + 40-60 cm

-20 %

D) Yläraja + 60-80 cm

-5 %

Perustelu
Alavimmat pellot eivät ole tuottoisimpia viljelymaita.
Vettymishaittoja voi esiintyä jo nykyisinkin.
Alavimmat pellot eivät ole tuottoisimpia viljelymaita.
Vettymishaittoja voi esiintyä jo nykyisinkin.
Muutoksesta aiheutuisi eniten haittaa. Osa pelloista
voi jäädä kokonaan viljelemättä vettymisen vuoksi.
Ei merkittävää muutosta. Vähintään 60 cm kuivavara.

9

Maanmittauslaitoksen tilaston mukaan keskimääräinen kauppahinta Pirkanmaalla yli 2 ha suuruisille viljelymaille on
ollut vuonna 2017 9 854 €/ha, vuonna 2016 9 995 €/ha ja vuonna 2015 8 217 €/ha.
10
Toukotyömutkalla tarkoitetaan tässä yhteydessä alinta ylärajan arvoa kevätkuopan jälkeen
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Arvio viljelyhaitoista toukotyömutkan ja säännöstelyn ylärajan välisellä alueella sekä eri korkeusvyöhykkeillä säännöstelyrajan yläpuolella.

Näsijärvi
Viljelyssä olevat
peltolohkot11)
Haittakorvaus
Pyhäjärvi
Viljelyssä olevat
peltolohkot

A
N2000+95,68 m
- 95,93 m

B
N2000+95,93 m
+ 0–0,4 m

C
N2000+95,93 m
+ 0,4–0,6 m

D
N2000+95,93 m
+ 0,6–0,8m

Yhteensä

2 ha

43 ha

30 ha

29 ha

104 ha

1 995 €
N2000+77,52 m
- 77,67 m

41 135 €
N2000+77,67 m
+ 0–0,4 m

57 190 €
N2000+77,67 m
+ 0,4–0,6 m

13 585 €
N2000+77,67 m
+ 0,6–0,8m

113 905 €

10 ha

133 ha

86 ha

76 ha

304 ha

9 500 €

125 875 €

162 450 €

36 147 €

333 972 €

Haittakorvaus

Yhteensä

Yhteenveto vaikutuksista

Näsijärvi

VE0
Ei vaikutusta. Vähälumisina talvina voidaan kevätkuoppaa jatkossakin loiventaa poikkeuslupien avulla, jotta kesäaikaiset
vedenkorkeudet saavutetaan.

Pyhäjärvi

Ei vaikutusta. Vähälumisina talvina voidaan kevätkuoppaa jatkossakin loiventaa poikkeuslupien avulla, jotta kesäaikaiset
vedenkorkeudet saavutetaan.

Alapuolinen
Kokemäenjoki

Ei vaikutusta

VE1
Säännöstelyn yläraja ei muutu
toukokuun alun ja kesäkuun
puolivälin välisenä aikana. Kevätkuopan poistumisella ei arvioida olevan haittaa toukotöille. Luvan luvan tarkistaminen ei aiheuta kompensointitarvetta.
Säännöstelyn yläraja ei muutu
toukokuun alun ja kesäkuun
puolivälin välisenä aikana. Kevätkuopan poistumisella ei arvioida olevan haittaa toukotöille. Luvan luvan tarkistaminen ei aiheuta kompensointitarvetta.
Ei merkittävää vaikutusta

VE2
Toukotyömutkan poistumisen
myötä 2 ha peltoa voi jäädä veden peittämäksi ja vettymishaitat voivat ulottua kaikkiaan 104
ha alueelle. Näsijärven osalta
laskennallinen haittakorvaus
olisi noin 114 000 €.
Toukotyömutkan poistumisen
myötä 10 ha peltoa voi jäädä
veden peittämäksi ja vettymishaitat voivat ulottua kaikkiaan
304 ha alueelle. Pyhäjärven
osalta laskennallinen haittakorvaus olisi noin 334 000 €. Lisäksi haittaa voi tulla olemassa
olevien ojien ylläpitoon.
Ei merkittävää vaikutusta

Epävarmuudet ja lisäselvitystarpeet
Arviot vettymishaitoista ovat vain suuntaa-antavia. Arvioissa ei ole huomioitu, että osa pelloista voi
olla suojattu esimerkiksi penkerein. Pellon keskihintana käytetty 9 500 € on salaojitetun, hyvin tuottavan pellon keskihinta. Alimmilla ja ojittamattomilla peltolohkoilla hinta olisi todennäköisesti alhaisempi.

11

Poistettu peltolohkorekisterin seuraavat luokat: Ympäristösopimusala, metsämaa, Ympäristösopimusala, muu ala, Hakamaa, avoin, Hakamaa, puustoinen, Luonnonlaidun ja -niitty, Metsälaidun, Viljelemätön
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Jos päädytään vaihtoehtoon VE2, tulisi tarkemman haittakorvauksen määrittelemiseksi arvioida
vettymishaitta tila- ja peltolohkokohtaisesti ottaen huomioon nykyinen ojitustilanne, vettyvän alueen
osuus lohkon pinta-alasta ja mahdolliset muut toteutetut kuivatustoimenpiteet. Haittaa kärsiviä peltolohkoja on peltolohkorekisterin mukaan Näsijärvellä 508 kpl. Lähellä rantaa olevat peltolohkot
ovat kooltaan pääsääntöisesti pienempiä kuin kauempana olevat. Näsijärvellä pisimmillään etäisyys vettyvästä peltolohkosta rantaan on jopa yli 2 km. Pyhäjärvellä vettymishaittaa kärsiviä peltolohkoja on 605 kpl. Lisäselvityksestä arvioidaan aiheutuvan Näsijärvellä 2 vk (80 h) ja Pyhäjärvellä
2 vk (80 h) työmäärä. Laskettuna 80 € tuntiveloituksella selvityksen kustannukset olisivat 6 400 €
kutakin järveä kohti.
Ojitusyhteisöille aiheutuvat haitat tulee lisäksi arvioida, jos päädytään vaihtoehtoon VE2. Pyhäjärvellä ojitushankkeita, jotka sijaitsevat enintään 80 cm säännöstelyrajan yläpuolella, on yhteensä 17
kpl. Näsijärvellä vastaava luku on 11. Jos kullekin ojitushankkeelle aiheutuvan vaikutuksen arviointiin käytetään 2,5 työtuntia, voidaan arvioida Pyhäjärven lisäselvityksen kustannukseksi 3 400 € ja
Näsijärven kustannukseksi 2 200 €.
Metsätalous
Nykytilan kuvaus ja arvio vaikutuksista
Tuononen ym. (1981) ovat selvittäneet vedennoston ja tulvimisen vaikutuksia rantametsiin ja niiden
kasvuun. Puiden vedenkestävyys oli heikointa elo-syyskuussa ja suurinta loka-marraskuussa.
Säännöllisesti huhti-toukokuussa toistuvan tulvan todettiin olevan puustolle pikemminkin hyödyllinen kuin haitallinen. Keväällä alkaneen tulvan jatkuessa yhtäjaksoisesti kesä-heinäkuuhun se alkaa vaikuttaa puustoon haitallisesti. Talvitulvat eivät olleet puustolle haitallisia, lukuun ottamatta
jään aiheuttamia vaurioita. Jäävaurioita esiintyi vain alueilla, joissa puusto työntyi esiin rannan yleisestä puulinjasta (Tuononen ym. 1981).
Myöskään korkealla olevan pohjaveden ei ole todettu talvella ja keväällä vaikuttavan kielteisesti
männyn kasvuun. Sen sijaan heinä-elokuussa pitkähkön ajan korkealla oleva pohjavesi vaikuttaa
männyn kasvuun erittäin haitallisesti (Pelkonen, 1975). Uudemman tutkimuksen mukaan myös
kuusen taimet näyttäisivät sietävän lyhyitä vettymisjaksoja kevättalvella ja alkukeväällä. Kasvukauden ulkopuolella kasvien hapenkulutus on vähäistä, mikä voi osaltaan auttaa vähentämään vettymisen aiheuttamaa maaperän happivajausta (Wang ym. 2013). Mikäli vedennosto tapahtuu sellaisten rajojen sisäpuolella, jossa vedenkorkeus on satunnaisesti jo vaihdellut, ei puustolle pitäisi aiheutua erityisen suurta haittaa (Tuononen ym. 1981).
Paikkatietotarkastelujen mukaan tarkastelualueella eli +0–0,5 m säännöstelyn ylärajan yläpuolisella alueella sijaitsee Näsijärven ympäristössä 50 ha lehtimetsää, 430 ha havumetsää ja 190 ha
sekametsää. Pyhäjärven osalta vastaavat luvut ovat 90 ha, 170 ha ja 210 ha.
Kasvukausi alkaa Pirkanmaalla keskimäärin 22.4.-2.5. ja päättyy 17.10-22.10. (Ilmatieteen laitos
2017). Vaihtoehdon VE1 aiheuttama vedenkorkeuden nousu (Näsijärvellä 1.2.–16.5. ja Pyhäjärvellä 16.2.–1.5.) ajoittuu pääasiassa kasvukauden ulkopuoliselle ajalle, jolloin vaikutukset jäävät
oletettavasti vähäisiksi. Vaihtoehdossa VE2 vedenkorkeuden nousu ulottuu kesäkuun puoliväliin
saakka, jolloin kasvukaudella tapahtuvaa vedenkorkeuden nousua on noin 1,5 kk ajalla.
Pohjaveden lämpötilan vaihtelut ovat pienempiä kuin ympäröivän maan ja sen lämpötila on aina
maaperää korkeampi. Mikäli pohjaveden pinta on lähempänä maanpintaa, routakerros on ohuempi
kuin pohjaveden pinnan ollessa syvällä (Huttula, 2013). Kantavan routakerroksen puuttuminen voi
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haitata talviaikaisia hakkuita ja puunkorjuuta (Ilmasto-opas 2017). Roudan syvyyteen vaikuttavat
kuitenkin monet muut tekijät, etenkin talven pakkassumma, lumen syvyys, maalaji ja alueen puustoisuus (Huttula, 2013). Säännöstelymuutoksen aiheuttaman pohjaveden pinnan nousun vaikutuksen routimiseen arvioidaan siksi olevan vähäinen.
Esitettyjen vaihtoehtojen vaikutus metsänkasvuun ja tuottoon voidaan arvioida kokonaisuutena vähäiseksi, koska vaihtoehdot eivät nosta tulvakorkeuksia ja kasvukauden aikainen keskivedenkorkeus ei muutu merkittävästi. Syksyn vedenkorkeudet eivät muutu suhteessa nykytilaan.
Yhteenveto vaikutuksista

Näsijärvi

VE0
Ei vaikutusta metsän kasvuun tai metsätalouteen.

Pyhäjärvi

Ei vaikutusta metsän kasvuun tai metsätalouteen.

Alapuolinen Kokemäenjoki

Ei vaikutusta

VE1
Muutokset tapahtuvat nykyisin esiintyvän vedenkorkeuden vaihtelun sisällä. Ei
merkittävää vaikutusta.
Muutokset tapahtuvat nykyisin esiintyvän vedenkorkeuden vaihtelun sisällä. Ei
merkittävää vaikutusta.
Ei vaikutusta

VE2
Muutokset tapahtuvat nykyisin esiintyvän vedenkorkeuden vaihtelun sisällä. Ei
merkittävää vaikutusta.
Muutokset tapahtuvat nykyisin esiintyvän vedenkorkeuden vaihtelun sisällä. Ei
merkittävää vaikutusta.
Ei vaikutusta

Lisäselvitystarpeet
Olemassa olevan tiedon perusteella voidaan todeta, että metsätalouden osalta säännöstelymuutosten aiheuttamat vaikutukset ovat varsin vähäisiä. Lisäselvitykset eivät ole tarpeen.
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10. Vaikutukset vesivoimaan ja vesitaloushankkeisiin
Vesivoimatuotanto
Nykytilan kuvaus
Pyhäjärveä säännöstellään Melon voimalaitoksella ja Näsijärveä Tammerkosken laitoksilla. Järvien
vuosisäännöstelyn tavoitteena on ollut siirtää vesivoiman tuotantoa keväältä pakkaskauteen, jolloin
sähkön hinta on yleensä korkea. Juoksutuksen siirtäminen yleensä runsasvetisestä keväästä talvikaudelle on myös vähentänyt ohijuoksutuksia parantaen samalla varautumista kevättulviin. Molemmissa järvissä harjoitetaan lyhytaikaissäännöstelyä, eli viikko- ja vuorokausisäännöstelyä, jonka
taloudellinen merkitys on vesivoimalaitoksen omistajalle suuri. Lyhytaikaisjuoksutuksen muuttamista tasaiseksi ei tässä selvityksessä käsitellä, koska siitä voi syntyä kymmenien prosenttien tuottotappiota voimayhtiöille (Dubrovin ym. 2017).
Näsi- ja Pyhäjärven alapuolisella jokiosuudella sijaitsevat Tyrvään, Äetsän, Kolsin ja Harjavallan
voimalaitokset. Viime vuosina uutta tuotantoa on tullut Harjavallan voimalaitokselle, johon on rakennettu uusi 20 MW:n generaattori. Lisäksi Melon voimalaitoksella on tehty peruskunnostus, joka
on lisännyt tehoa jonkin verran.
Koko Kokemäenjoen vesistöalueen vesivoimantuotanto oli vuonna 2007 noin 265 MW ja 1 100
GWh/a, kun koko Suomen rakennettu vesivoimakapasiteetti oli noin 3 050 MW (Vesirakentaja
2008). Melon voimalaitoksen teho on noin 68 MW (Pohjolan Voima 2017) ja Tammerkosken yläkosken voimalaitosten teho yhteensä on noin 7,7 MW (Tampereen sähkölaitos 2017).
Tarkastelualueen voimalaitosten tunnuslukuja.

Voimalaitos

Omistaja/haltija

Tammerkoski Yläkoski
Tammerkoski keskikoski
Tammerkoski Alakoski
Melo
Tyrvää
Äetsä
Kolsi

Tampereen Energiatuotanto Oy
Tampereen Energiatuotanto Oy
Koski-Energia Oy

Harjavalta

PVO-Vesivoima Oy
UMP-Kymmene Oyj
UMP-Kymmene Oyj
Kolsin Vesivoimantuotanto Oy
Länsi-Suomen Voima Oy

MQ12)
(m3/s)

Rakennevirtaama Putouskorkeus (m)
Teho
3
(m /s)
(MW)
70
140
7,5
7,7
6,8
3,7

141
181
181
227

420
320
360
450

19,7
6,1
6,0
12,3

68
14
13
45

230

360

26,5

110

Arvio vaikutuksista
Periaatteessa kevätkuopan poisto antaa mahdollisuuden joustavaan säännöstelyyn. Sellaisina
vuosina, jolloin lumikertymä on pieni, vedenkorkeutta ei tarvitse turhaan laskea alas kevättulviin
varautumiseksi. Myös reagointi talviaikaisiin sulmisjaksoihin on helpompaa, koska vedenkorkeuden

12

8,7

Keskivirtaama on laskettu ajalta 1970-2010
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voidaan antaa nousta eikä nopeisiin virtaamalisäyksiin ole tarvetta. Myös lyhytaikaissäännöstelyn
edellytykset parantuvat vähälumisina talvina, koska juoksutuksia voidaan kohdistaa entistä paremmin arkipäiviin sähkönhinnan ollessa korkeimmillaan.
Vaikutuksia vesivoiman tuottoon voidaan laskea pääsääntöisesti pitkän ajan tarkastelulla, mutta
lyhytaikaissäännöstelyn huomioon ottaminen on selvästi vaikeampaa.
Epävarmuudet ja lisäselvitystarpeet
Mallinnuksessa ei voida ennakoida tilanteita voimantuotannon kannalta samalla tavoin kuin säännöstelijä todellisuudessa tekisi. Myös sähkön hinnan vaihteluun liittyy paljon epävarmuutta. Lyhytaikaissäännöstelyllä on merkittävä vaikutus tuottoon. Vaikka vaikutukset keskimääräisinä vuosina
jäisivät laskelmien mukaan pieniksi, voi kevätkuopan poiston merkitys tuotolle olla vähälumisina
vuosina lyhytaikaissäännöstelyn kannalta merkittävä. Tästä syystä tarkemmat laskelmat vaikutuksista tuottoon tulee laatia. Laskelmien laadinta vaatii noin 2-3 vuorokautta kutakin voimalaitosta
kohti, mikä merkitsee noin 2 000 euroa/laitos eli yhteensä 12 000 euroa.
Uitto
Nykytilan kuvaus ja arvio vaikutuksista
Tarkastelualueella on olemassa taulukossa 16 esitetyt uittosäännöt. Muutosvaihtoehdoilla VE1 ja
VE2 ei ole vaikutusta uittosääntöihin.
Näsi- ja Pyhäjärven ja alapuolisen Kokemäenjoen uittosäännöt.

Uittosääntö
Pispalan nippu-uittotunnelin
uittosääntö
Näsijärven reitin uittosääntö

Vanajaveden uittosääntö

Kokemäenjoen uittosääntö

Kuvaus
Pispalan uittotunneli rakennettiin nippu-uittoa varten, mutta muutaman
koeuiton jälkeen sitä ei ole enää käytetty. Uittosääntö on lakkautettu.
Uittotunnelin omistaa Tampereen kaupunki
Vuonna 1989 uusittu uittosääntö on kumonnut vanhan uittosäännön
(1941-1989). Rakenteiden kunnossapitäjänä on valtio lukuun ottamatta
Vilppulankosken pudotuspaikkaa, jonka osalta kunnossapitäjä on MetsäSerla Oy.
Pyhäjärven-Vanajaveden reitin uittosääntö on uudistettu Länsi-Suomen
vesioikeuden päätöksellä vuonna 1990, mikä on kumonnut vanhan uittosäännön (1940-1990).
Kokemäenjoessa on voimassa vuonna 1948 vahvistettu uittosääntö.
Puutavaran yhteisuitto on päättynyt vuonna 1967. Paikallinen sahalaitos
on harjoittanut vähäistä uittotoimintaa 1980-luvun alkupuolelle saakka.
Uutta lupaa on haettu 1990-luvulla, mutta vesiylioikeus palautti sen valmisteluun. Tämän jälkeen uuden luvan hakemisesta on luovuttu. Luvan
Pyhäjärven osuus on liitetty Vanajaveden uittosääntöön.

Vesitaloushankkeet ja patoturvallisuus
Nykytilan kuvaus ja arvio vaikutuksista
Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelyn vaikutuspiirissä on muutama vesilain mukaisen luvan saanut vesitaloushanke tai -rakenne, joiden purkautumiseen järvien vedenkorkeuksilla voi olla merkitystä. Hankkeet ja rakenteeet on listattu taulukossa 17.
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Vesitaloushankkeet ja rakenteet, joihin Pyhäjärven ja Näsijärven vedenkorkeudella voi olla vaikutusta.

Nimi

Rakenteen kuvaus

Melon voimalaitos

Pyhäjärvi
Vesivoimalaitos, putouskorkeus
19,7 m, patoluokka 2

Alakosken voimalaitos
Tehdassaaren pato
Lempäälän uitto- ja
säännöstelykanava
Yläkosken voimalaitokset
Pispalan uittotunnelin
pato
Muroleen kanava

Rakenteen omistaja/haltija

Vesivoimalaitos, Putouskorkeus
3,7 m, patoluokka 1
Suojapato, patoluokka 1
Kanavasulku, leveys 7,5 m, pituus
145 m
Näsijärvi
Vesivoimalaitos, putouskorkeus
7,5 m
Suojapato, patoluokka 2
Kanavasulku, leveys 7,3 m, pituus
35 m

Vesilain mukaiset luvat

PVO Vesivoima Oy VTKII 29.9.1955, VTK II
3.8.1961, LSVEO
25.6.1970
Koski-Energia Oy
VTK 22.11.1937
Nokian kaupunki
Liikennevirasto

**
*VTK II 13.1.1958, KHO
1.2.1960

Tampereen Energiatuotanto Oy

***Hämeen lääninhallituksen päätös
13.11.1943

Tampereen kaupunki
Liikennevirasto

* Uudelleen rakentamislupa on annettu vuoden 1958 Pyhäjärven ja Vanajaveden säännöstelyluvan yhteydessä.
** Rakentamislupa annettu Melon voimalaitosluvan mukana. Rakenne oli tarkoitettu väliaikaiseksi, mutta todettu myöhemmin pysyväksi.
*** Voimalaitoslupa liittyy myös vuoden 1978 säännöstelylupaan.

Järvien vedenkorkeus vaikuttaa Tammerkosken ja Melon voimalaitosten purkautumiskykyyn. Jos
vedenkorkeus järvissä on talviaikana nykyistä suurempi, niiden purkautumiskyky kasvaa. Kokonaisuudessaan vaikutus on hyvin vähäinen ja VE1:ssa vaikutus olisi vähäisempi kuin VE2:ssa. Muutokset vesitilanteessa vaikuttavat alapuolisten voimalaitosten juoksutuksen jakaumaan, mikä vaikuttaa vesivoimatuotantoon. Tarkemmin vesivoimatuotannon vaikutuksista kerrotaan luvussa 10.1.
Pyhäjärvellä muita vesirakenteita ovat Lempäälän kanava, Nokian Tehdassaaren suojapato sekä
Tammerkosken alakosken voimalaitos. Korkeampi vedenkorkeus talvella vaikuttaisi Lempäälän kanavan purkautumiskykyyn siten, että samaan juoksutukseen pääsemiseksi kanavan avausta on
lisättävä. Kanavan maksimijuoksutus on mitoitettu Pyhäjärven ylärajan avulla, minkä vuoksi korkeammalla Pyhäjärven vedenkorkeudella talviaikana ei olisi vaikutusta kanavan maksimipurkautumiseen. Lempäälän kanavan hallinnoinnista vastaa Liikennevirasto. Nokian Tehdassaaren suojapadolla, joka on 1-luokan pato, talviaikaisella korkeammalla vedenkorkeudella ei vaikuteta padon
ominaisuuksiin tai kestävyyteen. Padon tulee kaikissa tilanteissa kestää hätä-HW tason vedenkorkeutta. Tammerkosken alakosken voimalaitoksella Pyhäjärven talviaikainen korkeampi vedenkorkeus vaikuttaa purkautumiskykyyn ja putouskorkeuteen. Vesivoimahyödyn vähentymisestä on kertakorvauksena maksettu 38,66 milj. markkaa (muunnettuna vuoden 2017 rahanarvoon saadaan
lähes miljoona euroa), jossa on otettu huomioon Pyhäjärven yläraja eli NN+77,15 m (N2000+77,57
m).
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Näsijärvellä Tammerkosken voimalaitoksen lisäksi muita vesirakenteita ovat Pispalan uittotunnelin
pato, Paarlahdenkosken voimalaitos, Kurun metsäoppilaitoksen pato sekä Muroleen kanava. Pispalan uittotunnelin padolla, joka on 2-luokan pato, talviaikaisella korkeammalla vedenkorkeudella
ei vaikuteta padon ominaisuuksiin tai kestävyyteen. Talviaikainen korkeampi vedenkorkeus saattaa
vaikuttaa Näsijärveen laskevien rakenteiden (Paarlahdenkosken voimalaitos, Kurun metsäoppilaitoksen pato) purkautumiseen vähäisessä määrin. Muroleen kanava avautuu liikennekäyttöön toukokuussa, eikä sille siten aiheudu nykyistä suurempaa vaikutusta.
Koska suurimmat ja pienimmät virtaamat alapuolisiin vesistöihin eivät muutu, vaikutukset vesitaloushankkeisiin ja patoturvallisuuteen eivät muutu nykyisestä. Tästä syystä tässä luvussa ei esitetä
listausta alapuolisten vesistöjen vesitaloushankkeista ja patoturvallisuuslain mukaisista rakenteista.
Lisäselvitystarpeet
Nykytietojen mukaan lisäselvitystarpeita vaikutuksista rakenteisiin ei ole.
Yhteenveto vaikutuksista vesivoimaan ja vesitaloushankkeisiin

Näsijärvi

Pyhäjärvi

Alapuolinen Kokemäenjoki

VE0
Lyhytaikaissäännöstelyn harjoittaminen heikkenee sellaisina talvina, jolloin sulannan
myötä tulovirtaamat kasvavat
samanaikaisesti kevätkuopan
tekemisen kanssa. Myös
ohijuoksutusten riski lisääntyy
tässä tapauksessa.
Ei vaikutusta patoturvallisuuteen tai uittoon.
Lyhytaikaissäännöstelyn harjoittaminen heikkenee sellaisina talvina, jolloin sulannan
myötä tulovirtaamat kasvavat
samanaikaisesti kevätkuopan
tekemisen kanssa. Myös
ohijuoksutusten riski lisääntyy
tässä tapauksessa.
Ei vaikutusta patoturvallisuuteen tai uittoon.
Lyhytaikaissäännöstelyn harjoittaminen heikkenee sellaisina talvina, jolloin sulannan
myötä tulovirtaamat kasvavat
samanaikaisesti kevätkuopan
tekemisen kanssa. Myös
ohijuoksutusten riski lisääntyy
tässä tapauksessa.
Ei vaikutusta patoturvallisuuteen tai uittoon.

VE1
Vähälumisina vuosina voidaan
säätää paremmin juoksutuksia
sellaiseen ajankohtaan, jolloin
sähkönhinta on suurimmillaan.
Ei vaikutusta patoturvallisuuteen tai uittoon.

VE2
Vähälumisina vuosina voidaan
säätää paremmin juoksutuksia
sellaiseen ajankohtaan, jolloin
sähkönhinta on suurimmillaan.
Ei vaikutusta patoturvallisuuteen tai uittoon.

Vähälumisina vuosina voidaan
säätää paremmin juoksutuksia
sellaiseen ajankohtaan, jolloin
sähkönhinta on suurimmillaan.
Ei vaikutusta patoturvallisuuteen tai uittoon.

Vähälumisina vuosina voidaan
säätää paremmin juoksutuksia
sellaiseen ajankohtaan, jolloin
sähkönhinta on suurimmillaan.
Ei vaikutusta patoturvallisuuteen tai uittoon.

Vähälumisina vuosina voidaan
säätää paremmin juoksutuksia
sellaiseen ajankohtaan, jolloin
sähkönhinta on suurimmillaan. Hyöty on selvästi vähäisempi kuin Näsijärvellä tai Pyhäjärvellä.
Ei vaikutusta patoturvallisuuteen tai uittoon.

Vähälumisina vuosina voidaan
säätää paremmin juoksutuksia
sellaiseen ajankohtaan, jolloin
sähkönhinta on suurimmillaan.
Hyöty on selvästi vähäisempi
kuin Näsijärvellä tai Pyhäjärvellä.
Ei vaikutusta patoturvallisuuteen tai uittoon.
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11. Vaikutukset pintavesien ekologiseen tilaan
Nykytilan kuvaus
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) edellyttää vesien tilan parantamista
tai hyvän tilan ylläpitämistä. Näsijärvi, Iso-Kulovesi ja Pyhäjärven pohjoisosa ovat hyvässä ekologisessa tilassa. Pyhäjärven eteläosan ekologinen tila on tyydyttävä ja Hulauden alueen ja Alhonselän tila välttävä. Pyhäjärven Tampereen puoleista aluetta kuormittavat Raholan ja Viinikan jätevedenpuhdistamot. Hulauden alueen ja Alhonselän tilaa heikentävät pääasiassa maataloudesta ja
haja-asutuksesta aiheutuva ravinnekuormitus (taulukko 18). Ekologisen tilan kannalta Kokemäenjoen ylä- ja keskiosaa on luokiteltu tyydyttävään tilaan ja alaosaa välttävään tilaan. Kokemäenjoki
on kokonaisuudessaan voimakkaasti muutettu padotuksen ja lyhytaikaissäännöstelyn vuoksi. Vedenlaatua heikentää maatalouden, jätevedenpuhdistamoiden ja teollisuuden aiheuttama kuormitus.
Alaosalla on myös pilaantuneita sedimenttejä. (Antikainen ym. 2016 ja Kipinä-Salokannel 2016)
Järvisäännöstelyssä talviaikainen vedenpinnan lasku eli kevätkuoppa pienentää vesitilavuutta.
Etenkin rehevissä järvissä ja matalissa vesistön osissa kuten lahtialueilla tämä voi lisätä riskiä happikatoihin (Marttunen ym. 2004). Näsijärven keskimääräinen kevätkuopan syvyys vuosina 20052015 oli 72 cm ja Pyhäjärvellä 61 cm. Vedenkorkeuden lasku vaikuttaa erityisen voimakkaasti Pyhäjärven lahtialueilla, Alhonselän ja Hulauden alueilla.
Säännöstelyn vaikutuksen Pirkanmaan järvien veden laatuun on todettu olevan hyvin vähäinen tai
olematon (Pirkanmaan ELY-keskus, 2014). Pyhäjärvellä säännöstelyllä voi olla vaikutusta pääaltaasta talvella eristyksiin jäävien lahtien happitilanteeseen. Näsijärven vedenlaatuun säännöstelyllä
ei ole arvioitu olevan vaikutusta. (Marttunen ym. 2004).
Näsijärven ja Pyhäjärven ekologisen tilan tila-arviot osatekijöittäin ja kokonaisluokka. E= erinomainen, H=hyvä, T=tyydyttävä, V=välttävä, H=huono. (Antikainen ym. 2016).
Biologiset laatutekijät
FysHymoEkologiJärvi
Kunta
Tyyppi kem.
muuttu- sen tilan
KasviPohjaPii-le- VesiKalat
tekijät
neisuus
luokka
plankton eläimet
vät
kasvit
Suuret
Näsijärvi
Tampere,
humusE
H
H
E
T
T
Hyvä
(N69 95.40)x1
Ylöjärvi
järvet
Ruovesi,
Suuret
Näsijärvi
Tampere,
humusE
H
T
Hyvä
(N69 95.40)x2
Ylöjärvi
järvet
Lempäälä,
Suuret
Pyhäjärvi
Nokia, PirkTyydythumusT
Hu
T
(N60 77.20) etelä kala, Vesitävä
järvet
lahti
KeskiPyhäjärvi
Nokia, Pirk- kokoi(N60 77.20) pohkala, Tamset huH
H
T
Hyvä
joinen
pere
musjärvet
Pyhäjärvi
Akaa, Lem- Matalat
(N60 77.20), Hupäälä, Vesi- humusV
Hu
Hu
T
T
Välttävä
laus
lahti
järvet
Pyhäjärvi (N60
Matalat
77.20), AlhonVesilahti
humusV
Hu
T
Välttävä
selkä
järvet
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Arvio vaikutuksista
Vesiympäristölle aiheutuvien haitallisten vaikutusten on todettu vähenevän, kun säännöstelyssä
vedenkorkeuden vaihtelu lähestyy luonnontilaista rytmiä. Sekä vaihtoehdossa VE1 että vaihtoehdossa VE2 kevätkuoppa pienenee nykyisestä etenkin tavanomaista vähälumisempina talvina, millä
on positiivinen vaikutus erityisesti matalien lahtien tilaan (ks. luku 7.1). Eri puolilla Suomea laadittujen säännöstelyjen kehittämishankkeiden perusteella voidaan todeta, että kevätkuopan loiventaminen ja toukokuun kesäaikaista alemman vedenkorkeuden poistaminen parantavat yleisesti vesien
tilaa. Jäljempänä on kuvattu tarkemmin vaikutuksia pohjaeliöstöön, kaloihin, kasvillisuuteen ja linnustoon.
Alapuolisen vesistöalueen tilaan esitetyillä muutosvaihtoehdoilla ei ole vaikutusta.
Lisäselvitystarpeet
Pintavesien tila ei esitetyillä vaihtoehdoilla huononnu eikä sen vuoksi ole tarpeen tehdä tarkempia
selvityksiä nykyisen vesienhoidon seurannan lisäksi. Tammerkosken voimalaitosten juoksutusten
vaikutusta Pyhäjärven pohjoisosan vedenlaatuun (puhdistetun jäteveden laimenemisolosuhteisiin)
sekä Pyhäjärven säännöstelyn vaikutusta eristyneiden lahtialueiden (esim. Alhonlahti ja Hulaus)
happioloihin ja umpeenkasvuun sekä Melon voimalaitoksen juoksutusten vaikutus Kuloveden vedenlaatuun (puhdistetun jäteveden laimenemisolosuhteisiin) tulisi ympäristönsuojeluviranomaisen
näkemyksen mukaan tarkkailla osana alueella tehtävää yhteistarkkailua. Koska Tammerkosken ja
Melon voimalaitosten juoksutusten vaikutus liittyy lyhytaikaissäännöstelyyn, johon säännöstelyluvan tarkistuksella ei ole tarkoitus puuttua, ei tässä yhteydessä esitetä osallistumista vedenlaadun
tarkkailuun Pyhäjärven pohjoisosissa tai Kulovedellä. Pyhäjärven vaikutusta eristyneisiin lahtialueisiin tulisi kuitenkin tarkkailla happiolojen ja umpeenkasvun seuraamisella.
Happiolojen tarkkailu on jokavuotista, kun taas umpeenkasvun tarkkailuun liittyvät kasvillisuusselvitykset tehtäisiin kuuden vuoden välein. Yhden AB-vedenlaatunäytteen kustannukset ovat noin 1
000 € (3 syvyystasoa) ja kasvillisuusselvityksen noin 3 500 €. Tällöin Alhonselän ja Hulauden vuosittaiset tarkkailukustannukset ilman raportointia ovat noin 3 100 €.
Jäätymiselle herkät lajit ja pohjaeläimet
Nykytilan kuvaus
Vedenpinnan kevättalvinen alentaminen eli kevätkuoppa aiheuttaa rantavyöhykkeen pohjan jäätymisen erityisesti hiekka- ja sorapohjilla, mikä heikentää rannan biologista tuotantoa. Suurikokoiset
pohjalehtiset kasvit kuten tummalahnaruoho ja kookkaat, kalojen ravintonaan käyttämät pohjaeläimet ovat erityisen herkkiä pohjan jäätymiselle. Tummavetisissä järvissä tyypillisesti tuottava vyöhyke on kapea, jolloin jäätyminen vaikuttaa suureen osaan siitä. Kirkasvetisissä järvissä tuottava
vyöhyke on tavallisesti laajempi, jolloin niiden eliöstö kestää paremmin veden pinnan laskua. (Marttunen ym. 2004).
Säännöstelyn voimakkuus vaikuttaa pohjaeläimistön tilaan. Muualla Suomessa tehtyjen tutkimusten perusteella säännösteltyjen järvien pohjaeläinlajikoostumus on eronnut lievästi luonnontilaisista
vertailujärvistä kevätkuopan ollessa 1–2 m ja selvästi kevätkuopan ollessa yli 2 m. (Aroviita & Hämäläinen 2008).
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Näsijärven keskimääräinen kevätkuoppa vuosina 2005–2015 on ollut 0,72 m ja Pyhäjärvellä 0,61
m. Molemmilla järvillä kevätkuoppa on pienentynyt verrattuna vuosiin 1985–2004. Sekä Näsijärvellä että Pyhäjärvellä on arvioitu, että säännöstely ei juuri ole aiheuttanut muutoksia jäätyvän tuottavan vyöhykkeen laajuuteen (Marttunen ym. 2004).
Syksyllä 2015 kerätyn pohjaeläinaineiston perusteella Pyhäjärven kivikkorantojen pohjaeläinyhteisöissä ei näkynyt säännöstelyn vaikutusta. Pohjaeläinmuuttujien perusteella ekologinen tila oli pohjoisosassa Pyhäselän ja Sorvanselän alueilla hyvä ja eteläosassa erinomainen. Pyhäjärven eteläosan tila luokittui pohjaeläimistön perusteella paremmaksi kuin Pyhäjärven ekologisen tilan luokitus
(tyydyttävä) tai esim. kasviplanktonin perusteella (välttävä). Näytteet kerättiin kuitenkin alkusyksystä, jolloin pohjaeläimistö on saattanut osittain palautua kevään tilanteesta (Kuoppala ym. 2017).
Arvio vaikutuksista
Nykyisen säännöstelykäytännön mukainen (VE0) kevätkuoppa voi altistaa litoraalialueen pohjalajeja jäätymiselle ja jäänpainamalle. Tarkastelluissa vähälumisissa tilanteissa vedenkorkeudet nousevat vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 helmi-huhtikuun välisenä aikana (kuvat 17-20 luvussa 7.2), jolloin jäätyminen ja jäänpainama vähenevät. Etenkin vuosina, jolloin sulaminen alkaa aikaisin, kevätkuoppa jää hyvin lyhytaikaiseksi ja vedenkorkeus voidaan nostaa joustavasti (kts. luvut 7.1 ja 7.2).
Tavanomaisina ja runsaslumisina talvina vaihtoehdot eivät poikkea nykytilasta.
Täplärapu
Luonnonvarakeskus on seurannut Tampereen kaupungin vesialueen ravustusta ravustuskirjanpitojen avulla. Täplärapukanta on heikentynyt huippuvuosista 2007–2009 ja romahtanut vuonna 2015.
Muutos voi johtua monesta syystä. Osittain siihen ovat voineet vaikuttaa luontainen kannanvaihtelu, vuoden 2009 ennätystiheistä kannoista johtunut kilpailu ja poikasten heikompi eloonjäänti tai
saman vuoden tavanomaista kylmemmästä syksystä johtunut huono lisääntymistulos. Ravustajat
reagoivat pienentyneeseen yksikkösaaliiseen tehostamalla pyyntiään vuosina 2010–2011, mikä on
osaltaan heikentänyt seuraavien vuosien saalista. Myös monilla muilla järvillä on havaittu samansuuntaista, tosin ei yhtä voimakasta saaliskehitystä. Rapujen kasvu yli 10 cm mittaan kestää Näsijärvellä 4–5 vuotta, joten lisääntymisongelma näkyy vastaavan ajan kuluttua saaliissa, pikkurapujen saalissa jo 2–3 vuoden kuluttua vuosiluokan syntymävuodesta. (Erkamo, 2017).
Myös rapurutto on lisääntynyt täplärapukannassa tarkasteluaikana. Kaikenlainen ympäristöstressi
ylipäätään lisää rapuruttokuolleisuutta. Osaltaan tähän ovat voineet vaikuttaa erilaiset huoltotyöt,
kuten Tammerkosken patotyömaan vuonna 2010 aiheuttama järven pinnan lasku sekä viime vuosien pengerrystyömaiden ja kaapelien upotusten aiheuttama veden samentuminen. (Erkamo,
2017).
Tapläravun kannalta vedenkorkeuden vaihtelu ja erityisesti sen nopeat muutokset ovat haitallisia.
Tammi-huhtikuun välinen aika on ravun mädin kannalta herkkää aikaa. Ravunpoikasten kannalta
kevätkuopan ajoitus ja syvyys, erityisesti yhdessä jäänpainaman kanssa, on kriittistä aikaa (Jussila, 2002). Suurimmat ongelmat aiheutuvat loivilla rannoilla veden laskiessa nopeasti, jonka seurauksena poikaset joutuvat siirtymään pitkiä matkoja ja ovat alttiita kalojen saalistukselle (Erkamo,
2017). Jussilan (2002) mukaan Pirkanmaan järvistä Näsijärven rapukanta kärsii säännöstelystä vähiten johtuen järven suuresta koosta ja laajoista elinympäristöistä eli kovista kivikko- ja hiekkapohjista, joita on saatavilla myös alivedenkorkeuden alapuolella. Iso-Kulovedellä ja erityisesti Pyhäjärven eteläosassa säännöstelyn vaikutukset ovat voimakkaammat johtuen nopeista vedenkorkeuden
muutoksista.
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Uudemman tutkimuksen mukaan etenkin sukukypsien mutta ilmeisesti myös pienempien rapujen
talviaikainen aktiivisuus näyttäisi olevan suurta. Ne kykenevät välttämään riittävän hitaasti eteneviä
epäedullisia muutoksia, kuten suojapaikkojen jäätymistä ja vedenpinnan laskua, ja siirtymään syvemmälle. Näin ollen säännöstelyn ravuille aiheuttama haitta näyttäisi olevan hieman aiemmin arvioitua pienempi (Pirkanmaan ELY-keskus 2014, Tulonen 2007).
Arvio vaikutuksista
Täpläravun kannalta parhaassa säännöstelykäytännössä vedenkorkeuden vaihtelut olisivat pieniä
ja hitaita ja noudattaisivat mahdollisimman suurelta osin luonnonmukaista vedenkorkeuden vaihtelua. Käytännössä tämä tarkoittaisi matalaa kevätkuoppaa, jonka pohja ajoittuisi loppukevääseen ja
jota seuraisi nopea vedenkorkeuden nousu. Kesäaikaisessa vedenkorkeudessa keskeistä olisivat
hitaat, mieluiten pitkäaikaisia suuntauksia noudattavat muutokset. (Jussila, 2002).
Mikäli kevätkuoppa tehdään jatkossakin syvänä, se voi altistaa litoraalialueen pohjalajeja jäätymiselle ja jään painumiselle. Vähälumisina vuosina sulamisen jälkeinen vedenkorkeuden nousu voi
viivästyä, mikä on epäedullista täpläravun kannalta. Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 arvioidaan vaikuttavan positiivisesti täplärapukantoihin, koska ne vähentävät vedenkorkeuden vaihtelua ravunpoikasille kriittisinä kevätkuukausina. Tarkastelluissa vähälumisissa tilanteissa vedenkorkeudet nousevat helmi-huhtikuun välisenä aikana (kuvat 17-20 luvussa 7.2). Vaihtoehto VE2 olisi täpläravun
kannalta edullisin nopeamman kevään vedenkorkeuden nousun vuoksi. Tavanomaisina ja runsaslumisina talvina vaihtoehdot eivät poikkea nykytilasta.
Kalasto ja kalastus
Nykytila
Näsijärven yleisimpiä saaliskaloja ovat ahven, kuha, hauki ja muikku. Pyhäjärvellä särkikalojen
osuus kalastosta on runsas. Muita yleisiä saalislajeja ovat hauki, kuha ja ahven. Näsijärven ja Pyhäjärven kalastoa seurataan säännöllisesti kalataloudellisissa velvoitetarkkailuissa (Westermark
2015a ja 2015b.
Syyskutuisista lajeista esimerkiksi siika kutee niin matalalle, että vedenpinnan laskiessa talvella
mäti jää kuivilleen ja jäätyy. Muikku kutee siikaa syvemmälle, mutta myös sen kutu voi vaarantua
kevätkuopan vuoksi. Kevätkutuisen hauen kannalta olisi tärkeää, että vedenpinta olisi kutuaikana
toukokuussa sekä poikasvaiheessa riittävän korkealla eikä laskisi kudun jälkeen. Leveä sarakasvillisuusvyöhyke on hauen lisääntymisen kannalta paras. (Korhonen 1996).
Säännöstely on pienentänyt hauen poikastuotantoa alentamalla kevään vedenkorkeuksia ja kaventamalla ja nostamalla saravyöhykettä, voimakkaammin Näsijärvellä kuin Pyhäjärvellä (Marttunen
ym. 2004). Vedenkorkeus saraikossa hauen kutuaikana on laskennallisen tarkastelun perusteella
huono molemmissa järvissä (Dubrovin ym. 2017). Pirkkalan Kalastusalueen näkemyksen mukaan
Pyhäjärvellä suurin osa hauen lisääntymisalueista on kuivillaan kutuaikaan jäiden lähtiessä. Viime
vuosina jäidenlähtö on ajoittunut keskimäärin huhtikuun 20. päivän tienoille. Hauen kannalta vedenkorkeuden tulisi nousta maksimitasolle jo pari viikkoa ennen nykyistä toukotyömutkan alkua
(1.5.), jotta lisääntymisalueet saataisiin vesitettyä (Kolari 2017).
Mikäli järvillä esiintyy lisääntymiskykyistä siikaa, kevätkuoppa lisää merkittävästi mätitappiota ja
pienentää siikakannan kokoa. Näsijärvellä vuosina 2000–2010 tehdyn siikatutkimuksen mukaan
siian luontainen lisääntyminen Näsijärvessä on erittäin heikkoa tai se puuttuu kokonaan. Kuitenkin
luontaiseen lisääntymiseen viittaisivat vuosittain esiintyvät vaellus- ja järvisiika (Nieminen 2012).
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Muikku lisääntyy Näsijärvessä kohtalaisen hyvin. Pyhäjärvellä siikasaaliista valtaosan arvioidaan
olevan istutettua alkuperää (Westermark 2015a ja 2015b).
Arvio vaikutuksesta
Syvä kevätkuoppa lisää riskiä syys- ja kevätkutuisten kalojen mädin jäätymiselle ja sille, että hauen
lisääntymisalueet ovat keväällä kuivillaan. Erityisesti vähälumisina vuosina vedenkorkeudet nousisivat helmi-huhtikuussa vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 loivemman kevätkuopan ansiosta (kuvat 17-20
luvussa 7.2). Vaihtoehto VE2 olisi hauen lisääntymisen kannalta edullisin. Silloin etenkin vähälumisina keväinä pystyttäisiin saavuttamaan kesäaikainen vedenkorkeus hauen kutuaikaan mennessä.
Niinä keväinä, jolloin sulaminen tapahtuu aikaisin, kesävedenkorkeus voidaan saavuttaa jo alkukeväällä. Vuonna 2005 tehdyn selvityksen mukaan säännöstelyn ylärajaa korkeampi vedenkorkeus
touko-kesäkuussa ei heikentäisi kevätkutuisten kalojen lisääntymisolosuhteita. (Heino 2005).
Rantakasvillisuus
Nykytilan kuvaus
Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämisselvityksen yhteydessä on tutkittu rantaja vesikasvilajiston ja kasvillisuuden määrän muutoksia (Riihimäki ym. 2003). Pyhä- ja Näsijärven
uudet kasvillisuusselvitykset toteutetaan vuoden 2017 aikana.
Näsijärven rantavyöhykkeen kasvilajisto ilmentää keskiravinteista vesistöä. Yleisimpiä tavattuja
kasvilajeja olivat kurjenjalka, viiltosara, ulpukka ja järviruoko. Tavallisimpien lajien yleisyydessä ei
ole tapahtunut suuria muutoksia vuoden 1965 jälkeen. Kasvillisuus on vähentynyt tutkituilla alueilla
vuosista 1947–50 vuosiin 1998–2000 Pengonpohjan, Pöllöselän, Siivikkalan ja Aitolahden tutkimusalueilla. Kasvillisuuden vyöhykkeisyys on muodostunut Näsijärvellä selkeäksi ja vyöhykkeiden
määrä on suuri. Järviruo’on ja korteen osuus pinta-alasta on yli 70 %. (Riihimäki ym. 2003).
Pyhäjärven ranta- ja vesikasvisto ilmentää rehevää vesistöä, mutta alueelta tavattiin myös karuille
järville tyypillisiä lajeja. Yleisimmät lajit ovat järvikorte, ulpukka, viiltosara, myrkkykeiso, isosorsimo
ja kurjenjalka. Vesikasviston muutosten arviointi ei ole ollut mahdollista vertailuaineiston puuttuessa. Vuosien 1947 ja 1998–2000 välillä kasvillisuus on lisääntynyt tutkituilla Saviselän, Vakkalanselän ja Vesilahden alueilla yli 50 %. Pyhäjärven ranta- ja vesikasvillisuuden vyöhykkeisyys on selkeä ja hyvin kehittynyt. Järvikortteen osuus kasvillisuudesta on yli 50 %. (Riihimäki ym. 2003).
Kevättulva vaikuttaa ylimmän rantavyöhykkeen kasvillisuuteen, joka muodostaa ekologisesti tärkeän alueen rantavyöhykkeellä. Kevättulva nostaa myös kuollutta kasviainesta kuivalle maalle hajoamaan. Vesikasvillisuuden luontaisen vyöhykkeisyyden kannalta olisi tärkeää, että vedenpinta
laskisi kesän aikana. Säännöstely on pienentänyt kevättulvaa Pyhäjärvellä noin 1,47 m ja Näsijärvellä noin 0,29 m. Säännöstelyllä on merkittävästi kavennettu tulvavyöhykkeen kasvillisuutta. Tulvien häviäminen on myös aiheuttanut kasvimassan maatumisen paikoilleen (Marttunen ym. 2004).
Muita syitä vesikasvillisuuden lisääntymiseen voivat olla mm. pitkäaikainen ravinnekuormitus sekä
muutokset rantavyöhykkeen käytössä. (Riihimäki ym. 2003).
Arvio vaikutuksesta
Nykyisessä säännöstelykäytännössä (VE0) riskinä on, että syvän kevätkuopan jälkeen kesävedenkorkeuden saavuttaminen vaikeutuu ja myöhästyy etenkin vähälumisina vuosina. Tällöin myös kesäaikaisen alenevan vedenkorkeuden toteuttaminen vaikeutuu.
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Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 kevätkuopan loiventuminen helpottaa vedenkorkeuden nostamista keväällä. VE2 mukainen säännöstelylupa mahdollistaa myös vedenkorkeuden nopeamman nousun
ja lievän kevättulvan palauttamisen, mikä puhdistaa rantoja maatuvasta kasviaineksesta. Nopeampi vedenkorkeuden nousu antaa paremmat mahdollisuudet toteuttaa kesäaikaista alenevaa vedenkorkeuden rytmiä.
Linnusto
Näsijärven alueella pesiviä lajeja ovat mm. kuikka, selkälokki, naurulokki ja kalatiira. Pyhäjärven tyypillisiä lajeja ovat kalalokki, harmaalokki, naurulokki, merilokki, kalatiira ja silkkiuikku. (Marttunen ym.
2004)
Lokkilinnut ja useat muut vesilinnut pesivät lähellä vesirajaa. Vedenpinnan voimakas nousu alkukesällä lintujen pesintäaikaan voi tuhota matalimmalla sijaitsevia pesiä. Myös aallokolla voi olla haitallinen vaikutus. Eniten säännöstelystä kärsiviä lajeja ovat kuikka, kalalokki, kalatiira, lapintiira,
tukkasotka ja ruskosuohaukka (Ahola ym. 2003).
Näsijärvellä säännöstely on lisännyt pesintätuhoja. Pyhäjärvellä taas vesivuodesta riippuen pesintätuhot ovat jopa pienentyneet. Tarkastelujaksolla 2005–2015 vedenpinnan nousu pesintäaikana
(2–6 viikkoa jäänlähtöpäivän jälkeen) on ollut Näsijärvellä noin 0,24 m (luonnontilassa 0,11 m) ja
Pyhäjärvellä noin 0,12 m (luonnontilassa 0,16 m). Näsijärvellä kuikan pesintätappioiden on arvioitu
lisääntyneen säännöstelyn myötä 39 %. (Marttunen ym. 2004).
Arvio vaikutuksesta
Nykyisen käytännön (VE0) mukainen säännöstely voi lisätä pesintätuhoja, mikäli lumen sulaminen
ja jäiden lähtö aikaistuvat. Tällöin vedenkorkeus on alhaalla pesinnän alkaessa ja tuhoja syntyy vedenkorkeuden noustessa vasta huhtikuun aikana.
Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 kevätkuopan poistuminen tai loiventaminen ja vedenkorkeuden aikaisempi nousu vaikuttavat myönteisesti siten, että useina vuosina vedenkorkeus ei nouse enää niin
paljon pesintäkaudella. Erityisesti vähälumisina vuosina vaihtoehdossa VE2 kesävedenkorkeus
saavutetaan keskimääräiseen jäänlähtöpäivään mennessä (kuvat 17-20 luvussa 7.2). Viime vuosina jäidenlähtö on ajoittunut keskimäärin huhtikuun 20. päivän tienoille.
Vuonna 2005 tehdyn selvityksen (Heino 2005) mukaan Näsijärven säännöstelyn ylärajan tilapäisestä ylittämisestä touko-kesäkuussa ei aiheutuisi merkittävää vesilintujen pesien tuhoutumista,
koska valtaosa Näsijärven kala- ja naurulokkien pesistä sijaitsi korkeuden NN+95,50m yläpuolella.
Näin ollen voidaan olettaa, ettei vaihtoehdolla VE2 olisi haitallisia vaikutuksia vesilinnuston kannalta.
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Yhteenveto vaikutuksista vesien tilaan
VE0
Syvä kevätkuoppa voi heikentää pohjaeliöstön ja täpläravun
elinolosuhteita. Myöhäinen vedenkorkeuden nousu haittaa
hauen lisääntymistä. Kesävedenkorkeuden saavuttaminen
voi vaikeutua ja viivästyä erityisesti vähälumisina talvina,
mistä on haittaa rantakasvillisuuden kehittymiselle ja vesilintujen pesinnälle.

VE1
Säännöstely lähenisi luonnontilaista rytmiä. Loivempi kevätkuoppa vähentää pohjaeliöstölle, täpläravulle ja kalojen lisääntymiselle aiheutuvia haittoja.
Aikaisempi vedenkorkeuden
nousu vähentää hauen kudulle
ja vesilintujen pesinnälle aiheutuvaa häiriötä sekä edistää rantakasvillisuuden vyöhykkeisyyttä.

Pyhäjärvi

Syvä kevätkuoppa voi heikentää matalien lahtien happitilannetta sekä pohjaeliöstön ja
täpläravun elinolosuhteita. Kesävedenkorkeuden saavuttaminen voi vaikeutua ja viivästyä
erityisesti vähälumisina vuosina, mistä on haittaa rantakasvillisuuden kehittymiselle ja vesilintujen pesinnälle.

Säännöstely lähenisi luonnontilaista rytmiä. Korkeampi talviaikainen vedenkorkeus parantaa
erityisesti matalien lahtialueiden happitilannetta. Loivempi
kevätkuoppa vähentää pohjaeliöstölle, täpläravulle ja kalojen lisääntymiselle aiheutuvia
haittoja. Aikaisempi vedenkorkeuden nousu vähentää hauen
kudulle ja vesilintujen pesinnälle aiheutuvaa häiriötä sekä
edistää rantakasvillisuuden
vyöhykkeisyyttä.

Alapuolinen
Kokemäenjoki

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

Näsijärvi
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VE2
Säännöstely lähenisi luonnontilaista rytmiä. Loivempi kevätkuoppa vähentää pohjaeliöstölle, täpläravulle ja kalojen lisääntymiselle aiheutuvia haittoja. Vaihtoehto olisi vesilintujen ja hauen lisääntymisen kannalta edullisin selvästi aikaisemman vedenkorkeuden nousun vuoksi. Rantakasvillisuus
hyötyisi lievästä kevättulvasta
ja kesän mittaan alenevasta vedenkorkeudesta.
Säännöstely lähenisi luonnontilaista rytmiä. Korkeampi talviaikainen vedenkorkeus parantaa
erityisesti matalien lahtialueiden happitilannetta. Loivempi
kevätkuoppa vähentää pohjaeliöstölle, täpläravulle ja kalojen lisääntymiselle aiheutuvia
haittoja. Vaihtoehto olisi vesilintujen ja hauen lisääntymisen
kannalta edullisin selvästi aikaisemman vedenkorkeuden nousun vuoksi. Rantakasvillisuus
hyötyisi lievästä kevättulvasta
ja kesän mittaan alenevasta vedenkorkeudesta.
Ei vaikutusta

12. Vaikutukset luonnonsuojelualueisiin ja suojeltaviin lajeihin
Vesitalousasetuksen mukaan vesitaloushanketta koskevassa hakemuksessa on esitettävä selvitys
vesilain 2 luvun 11 §:ssä tarkoitetuista vesiluontotyypeistä sekä suojelualueista ja muista luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla suojelluista kohteista ja arvio hankkeen vaikutuksista niihin.
Luonnonsuojelulain nojalla suojeltavia kohteita ovat valtion ja yksityisten mailla sijaitsevat luonnonsuojelualueet sekä rauhoitetut, uhanalaiset ja erityisesti suojellut eliölajit. Luonnonsuojelulailla on
pantu toimeen Euroopan neuvoston luonto- ja lintudirektiivit, joiden mukaisten lajien ja luontotyyppien suojelu toteutetaan Natura 2000-suojeluverkoston avulla. Lähes kaikki maamme suojelualueet
kuuluvat Natura 2000-verkostoon.
Natura 2000-verkostoa koskevat luonnonsuojelulain 10. luvussa mainitut erityissäännökset. Jos
hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä
haitallisia vaikutuksia. (LSL 10: 65§)
Tällaisista hankkeista on tehtävä ns. Natura-arviointi tai ne voidaan arvioida ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn yhteydessä. Arvioita on tehtävä, ellei ole objektiivisin perustein poissuljettua,
että hankkeet vaikuttaisivat merkittävästi alueen suojelutavoitteisiin.
Luonnonsuojeluviranomainen (Pirkanmaan ELY-keskus) on alustavasti todennut, että säännöstelymuutoksen lupahakemusvaiheessa riittää karkea vaikutusarvio tarkastelualueella oleville Natura
2000 -alueille ja muille suojelualueille, uhanalaisille ja suojelluille lajeille sekä kaikille EU:n tiukasti
suojelluille lajeille. Alustavan vaikutusarvion perusteella viranomainen tarvittaessa tekee päätöksen
tarkempien vaikutusarvioiden tarpeesta.
Tarkastelualueella sijaitsevat luonnonsuojelukohteet on esitetty kartalla kuvassa 31 ja kuvattu tarkemmin jäljempänä.
Vesiluontotyypit
Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaan luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan,
kluuvijärven tai lähteen taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty.
Pyhäjärven ja Näsijärven alueella ei ole tiedossa vesilain mukaisia luontotyyppejä. Alapuolisissa
vesistöissä Kokemäenjoen suistossa Natura 2000 -alueeseen liittyvät fladat, kluuvit ja laguuninomaiset lahdet kattavat noin 28 ha alueesta. Koska Kokemäenjoen suurin tai pienin virtaama ei
säännöstelyluvan tarkistamisesta muutu, näille alueille ei kohdistu vaikutuksia.
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Kuva 31. Tarkastelualueella sijaitsevat luonnonsuojelualueet ja uhanalaisten lajien havainnot.

Natura-alueet
Tarkastelualueella sijaitsee 11 kpl Natura 2000-verkostoon kuuluvia suojelualueita (taulukko 19).
Vesienhoitosuunnitelmien valmistelun yhteydessä on koottu rekisteri sellaisista Natura 2000-alueista, joilla on merkittäviä vesiin liittyviä suojeluarvoja. Luontodirektiivin (92/43/ety) osalta pääkriteerinä on käytetty vesiluontotyyppien, vesissä esiintyvien lajien sekä vesistä suoraan riippuvaisten
luontotyyppien ja lajien esiintymistä alueella. Lintudirektiivin (74/409/ety) osalta alueiden valinnan
pääkriteerinä on ollut vesistä riippuvaisten sekä muuton aikana vesielinympäristöä käyttävien lajien
esiintyminen. Natura 2000-alueiden päivittämiseksi on järjestetty kuuleminen vuonna 2016 ja muutokset vahvistuvat valtioneuvoston päätöksellä (Ympäristöministeriö 2017). Taulukossa 19 on käytetty päivitetyn tilanteen mukaiset luontotyypit.
Tarkastelualueelta kolme kohdetta on valittu vesienhoidon järjestämisen suojelurekisteriin. Puurijärvi-Isosuon Natura-alue käsittää Puurijärvi-Isosuon kansallispuiston ja siihen läheisesti liittyvät
suoalueet. Puurijärvi on merkittävä lintujärvi. Rantaluhtien ja -niittyjen sekä soiden linnusto on monipuolinen. Alueen suoalue on Etelä-Suomen suurimpia ja edustavimpia. Alue on toutaimen elinaluetta. Suojeluarvoihin liittyviä uhkia ovat Puurijärvi-Isosuon osalta rehevöityminen, umpeenkasvu
ja rahkaturvepatjan irtoaminen
Kansallispuistoon kuuluvien keidassoiden välissä ja reunoilla kulkeva osuus Kokemäenjokea tulvaniittyineen kuuluu erillisenä vesistökohteena Natura 2000-verkostoon. Valintaperusteet vesienhoidon suojelurekisteriin ovat linnusto ja toutaimen elinalue.
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Kokemäenjoen suisto on Suomen edustavin suistomuodostuma eli delta, joka käsittää runsaasti
erilaisia kosteikkobiotooppeja. Suisto on merkittävä lintualue ja toutaimen poikasaluetta. Kokemäenjoen osalta suojeluarvoja uhkaaviksi tekijöiksi on arvioitu säännöstely ja tulvasuojelu ja Kokemäenjoen suiston osalta luontaisen suistodynamiikan estyminen, tulvasuojelu, ruoppaukset ja haittaaineet
Tarkastelualueella sijaitsevat Natura 2000-alueet. Vesienhoidon suunnittelussa erityisalueina
käsiteltävät Natura 2000-alueet korostettuna alleviivauksella ja lihavoinnilla.

Natura-alue (kunta,
suojeluperuste,
pinta-ala)
FI0345005 Kapeenlahden ranta
(Tampere, SCI, 2ha)
FI0356003 Valkeekivi
(Ylöjärvi, SCI, 10 ha)
FI0333003 Luotosaari
(Nokia, SCI, 84 ha)

FI0351005 Marttilan
rantaniitty
(Vesilahti, SCI, 2 ha)
FI0333006 Pöllönvuori
(Nokia, SCI, 24 ha)
FI0350005 Vehmaanniemi
(Vammala, SCI, 7,3)
FI0358001 Kilpikoski
(Äetsä, SCI, 16 ha)
FI0200001/
FI0200149 Puurijärvi
- Isosuo
(Huittinen, Kokemäki
ja Äetsä, SCI ja SPA,
3204 ha)

Luontodirektiivin luontotyypit

Luonto- ja lintudirektiivin lajit

Toimeenpano

Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt*
Kostea suurruohokasvillisuus
Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet
Vuorten alapuoliset tasankojoet
Boreaaliset luonnonmetsät* ja lehdot

lietetatar

Sopimus (vesialueella VL ja
YSL)

Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt*
Kostea suurruohokasvillisuus
Kasvipeitteiset likaattikalliot
Boreaaliset luonnonmetsät* ja lehdot
Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet
Puustoiset suot*
Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt*
Kostea suurruohokasvillisuus
Kasvipeitteiset silikaattikalliot
Boreaaliset lehdot
Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt*
Boreaaliset lehdot
Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit
Niukka-keskiravinteiset järvet
Kosteat suurruohoniityt
Keidassuot
Vaihettumissuot ja rantasuot
Boreaaliset luonnonmetsät* ja lehdot
Harjumetsät
Puustoiset suot*
Tulvametsät*
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LSL
LSL

lietetatar

sopimus (VL ja
YSL)
MAL

LSL

toutain

KSL ja VL

liito-orava
saukko
toutain
isolampisukeltaja
helmipöllö
suopöllö
pyy
kaulushaikara
huuhkaja
kehrääjä
mustatiira
ruskosuohaukka
sinisuohaukka
ruisrääkkä

LSL, RL, sopimus

FI0200148 Kokemäenjoki
(Huittinen, Kokemäki
ja Äetsä, SCI, 189 ha)
FI0200045 Pirilänkoski
(Harjavalta ja Nakkila, SCI, 147 ha)

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit
Vaihettumissuot ja rantasuot
Lehdot
Puustoiset suot
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laulujoutsen
palokärki
peltosirkku
ampuhaukka
pikkusieppo
kurki
pikkulepinkäinen
uivelo
vesipääsky
suokukko
kapustarinta
mustakurkkuuikku
luhtahuitti
räyskä
kalatiira
hiiripöllö
kirjokerttu
metso
liro
teeri
pikkujoutsen
pikkulokki
euroopanmajava
toutain
kalatiira
saukko
liito-orava
vuollejokisimpukka

LSL, VL

LSL, RL, VL

FI0200079 Kokemäenjoen suisto
(Noormarkku ja Pori,
SPA/SCI, 2885 ha)

Jokisuistot
Fladat, kluuvijärvet ja laguuninomaiset lahdet
Kosteat suurruohoniityt
Merenrantaniityt*
Vaihettumissuot ja rantasuot
Luonnonmetsät*
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät*
Lehdot
Tulvametsät*
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ruisrääkkä
laulujoutsen
peltosirkku
nuolihaukka
tuulihaukka
pikkusieppo
heinäkurppa
kurki
merikotka
pikkulepinkäinen
selkälokki
pikkulokki
naurulokki
jänkäsirriäinen
sinirinta
uivelo
sitruunavästäräkki
keltavästäräkki
sääksi
mehiläishaukka
suokukko
kapustarinta
mustakurkkuuikku
härkälintu
luhtahuitti
räyskä
kalatiira
lapintiira
ristisorsa
mustaviklo
liro
punajalkaviklo
täplälampikorento
saukko
lietetatar
rastaskerttunen
helmipöllö
jouhisorsa
lapasorsa
heinätavi
harmaasorsa
harmaahaikara
suopöllö
punasotka
tukkasotka
pyy
kaulushaikara
valkoposkihanhi

LSL, RL, VL

etelänsuosirri
kuovisirri
kehrääjä
mustatiira
ruskosuohaukka
sinisuohaukka
niittysuohaukka

*) Priorisoitu luontotyyppi (esim. vaarassa hävitä)

Muut suojelualueet
Natura 2000-verkostoon kuuluvien suojelualueiden lisäksi tarkastelualueella sijaitsee muita luonnonsuojelualueita. Vesilahden Vähäjärvi kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan. Lisäksi tarkastelualueella sijaitsee 7 kpl lehtojensuojelualueita, 4 kpl suojeltuja maisema-alueita, 16 kpl yksityisiä
suojelualueita, 2 kpl erityisesti suojeltavien lajien esiintymisalueiden rauhoituspäätöksiä (Hepokatti,
Siuro) ja 6 kpl luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppipäätöksiä (jalopuumetsiköt, kynäjalavametsiköt, pähkinäpensaslehdot).
Tarkastelualueella sijaitsee lisäksi kaksi koskiensuojelulain mukaista kohdetta, Kilpikoski (Naturaaluetta) sekä Kuokkalankoski ja Herralankoski Vanajaveden suussa Ahtialanjärven ja Kirkkojärven
välillä.
Suojellut lajit
Taulukoissa 20-22 on esitetty luettelo tarkastelualueella havaituista, luonnonsuojeluasetuksen mukaisista rauhoitetuista, uhanalaisista ja erityisesti suojeltavista lajeista sekä EU:n tiukasti suojelluista lajeista (luontodirektiivin liite IV) ja lintudirektiivin I liitteen sekä luonnonsuojelulain perusteella
uhanalaisiksi määritellyistä linnuista.
Tarkastelualueella tavatut rauhoitetut, uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat kasvit.

Laji
isovesirikko

Tieteellinen nimi
Elatine alsinastrum
Gentianella campestris

Suojeluperuste
LSA, uhanalainen
LSA, erityisesti suojelketokatkero
tava
LSA, erityisesti suojelkorpihohtosammal
Herzogiella turfacea tava
kynäjalava
LSA, rauhoitettu
Ulmus laevis
LSA, erityisesti suojellampaanvahakas
Hygrocybe ovina
tava
lehtoneidonvaippa Epipactis helleborine LSA, rauhoitettu
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Esiintyminen
Pyhäjärvi
Rauta-Kulovesi
Pyhäjärvi
Pyhäjärvi, Rauta-Kulovesi
Pyhäjärvi
Näsijärvi

Persicaria foliosa
(Polygonum foliosum)
Crassula aquatica
Drosera intermedia
Viola persicifolia
Asarum europaeum
Platanthera bifolia
Ulmus glabra

lietetatar*
paunikko
pikkukihokki
rantaorvokki
taponlehti
valkolehdokki
vuorijalava

LSA, luontodirektiivi

Näsijärvi, Pyhäjärvi, Rauta-Kulovesi

LSA, uhanalainen
LSA, uhanalainen
LSA, rauhoitettu
LSA, rauhoitettu
LSA, rauhoitettu
LSA, rauhoitettu

Näsijärvi
Pyhäjärvi
Pyhäjärvi, Kokemäenjoki, Rauta-Kulovesi
Pyhäjärvi
Näsijärvi
Pyhäjärvi

*) EU:n tiukasti suojeltu laji

Tarkastelualueen uhanalaiset tai erityisesti suojellut eläinlajit

Nimi
isolampisukeltaja*
hämeensiemenkiitäjäinen
laiduntadelaakanen
liito-orava*
luhtakultasiipi*
lummelampikorento
saukko*
tummaverkkoperhonen
täplälampikorento*
viitasammakko*

Tieteellinen nimi
Graphoderus bilineatus
Amara littorea
Acrolocha pliginskii
Pteromys volans
Lycaena dispar
Leucorrhinia caudalis
Lutra lutra
Melitaea diamina
Leucorrhinia pectoralis
Rana arvalis

Suojeluperuste
LSA, luontodirektiivi

Esiintymispaikka

LSA, uhanalainen
LSA, uhanalainen
LSA, luontodirektiivi
LSA, luontodirektiivi
LSA, luontodirektiivi
LSA, luontodirektiivi
LSA, uhanalainen
LSA, luontodirektiivi

Pyhäjärvi
Näsijärvi
Näsijärvi, Pyhäjärvi
Näsijärvi
Pyhäjärvi
Pyhäjärvi
Näsijärvi

LSA, luontodirektiivi

Pyhäjärvi

Näsijärvi

Pyhäjärvi

*) EU:n tiukasti suojeltu laji

Tarkastelualueella tavatut lintudirektiivin I liitteen ja luonnonsuojelulain perusteella uhanalaisiksi määritellyt linnut.

Laji
Kalatiira
Kuikka
Kurki
Liejukana
Selkälokki

Tieteellinen nimi
Sterna hirundo
Gavia arctica
Grus grus
Gallinula chloropus
Larus fuscus fuscus

Suojeluperuste
lintudirektiivi
lintudirektiivi
lintudirektiivi
LSA, uhanalainen
LSA, uhanalainen

Esiintymisalue
Näsijärvi
Näsijärvi
Näsijärvi
Näsijärvi
Näsijärvi

Koska luontodirektiivin lajien esiintymiä ei ole kattavasti kartoitettu, luonnonsuojeluviranomaisen
mukaan tulisi tarkastella hankkeen mahdollisia vaikutuksia myös muihin Pirkanmaan alueella tavattuihin, sisävesistä riippuvaisiin luontodirektiivin liitteen IV lajeihin. Nämä on esitetty taulukossa 23.
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Pirkanmaalla tavatut vesiympäristöjen luontodirektiivin liitteen IV lajit. Elinympäristöt ja uhkatekijät koottu teoksesta Liukko & Raunio (2008).

Laji
lietetatar

notkeanäkinruoho
hentonäkinruoho
viitasammakko

viherukonkorento
sirolampikorento

lummelampikorento
täplälampikorento

jättisukeltaja
isolampisukeltaja
saukko

luhtakultasiipi

Elinympäristö
tulvien jälkeen paljastuvat niukkakasviset
jokien, järvien ja jokisuistojen liejurannat,
kasvaa usein myös matalassa vedessä.
vedet ja rannat, luontaisesti runsasravinteiset järvet
vedet ja rannat, luontaisesti runsasravinteiset järvet
lammet, kutee useimmiten tulvalammikoihin, aikuisena kosteat paikat, niityt,
suot ja rannat
rehevät järvet; sahalehteä kasvavat, hieman emäksiset järvet.
rehevät järvet ja lammet; umpeenkasvavat, suoreunaiset lammet, runsaskasvustoiset järvenlahdet, joissa kelluslehtisiä.
rehevät järvet ja lammet; lumpeita ja ulpukkaa kasvavat lammet ja järvet.
rehevät järvet ja lammet; suurten vesien
umpeen kasvavat rannat ja lahdet, rehevät lammet
kirkasvetiset järvet ja lammet
rehevät järvet
purot, joet, järvet, rannikkovedet
ja niiden läheiset maa-alueet, tarvitsee
talvella sulapaikkoja
Kulttuuriympäristöt ja rannat; kuivat
tai matalakasvuiset niityt, metsäniityt,
joki- ja purovarsien niityt ja tulvaniityt,
vaarojen rinneniityt

Tilaa uhkaavat tekijät
vesien rehevöitymisestä
johtuva rannan umpeenkasvu
vesien rehevöityminen, ruoppaaminen ja
rantarakentaminen.
vesien rehevöityminen, ruoppaaminen ja
rantarakentaminen.
elinvoimainen, ei arvioitu
yleisellä tasolla kutupaikkojen väheneminen
vesien rakentaminen, kemialliset
haittavaikutukset
elinvoimainen, ei arvioitu
yleisellä tasolla vesien tilan muutokset
elinvoimainen, ei arvioitu
yleisellä tasolla vesien tilan muutokset
elinvoimainen, ei arvioitu
yleisellä tasolla vesien tilan muutokset
elinvoimainen, ei arvioitu
elinvoimainen, ei arvioitu
pyynti, häirintä, kemialliset haitat

umpeenkasvu

Yhteenveto vaikutuksista luonnonsuojeluun
Esitettyjen säännöstelyvaihtoehtojen ekologiset vaikutukset Näsijärvellä ja Pyhäjärvellä sekä alapuolisella Kokemäenjoella ovat etupäässä myönteisiä tai merkitykseltään vähäisiä. Säännöstelyn
kevätkuopan loiveneminen ja vedenkorkeuden nopeampi nosto keväisin parantavat jäätymiselle
herkkien lajien olosuhteita, vähentävät säännöstelyn haittoja vesilintujen pesinnälle sekä parantavat syys- ja kevätkutuisten kalojen lisääntymisolosuhteita. Muutos vaikuttaisi myönteisesti myös
matalien lahtien vedenlaatuun etenkin Pyhäjärvellä.
Vaihtoehdossa VE1 muutokset tapahtuvat helmikuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana.
Vaihtoehdossa VE2 myös toukokuun vedenkorkeudet nousevat niin, että kesäaikainen vedenkorkeus voidaan saavuttaa muita vaihtoehtoja aikaisemmin. VE2 mahdollistaisi säännöstelyssä pienen kevättulvan palauttamisen, mikä ehkäisisi rantojen umpeenkasvua ja vaikuttaisi edullisesti rantakasvillisuuden vyöhykkeisyyteen. Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyjen tarkistaminen ei
muuta näiden järvien tai niiden alapuolisten alueiden virtaamia tai vedenkorkeusolosuhteita nykytilanteeseen verrattuna olennaisesti. Esitetyt säännöstelyvaihtoehdot eivät nosta tulvakorkeutta,
koska ylintä säännöstelyn ylärajaa ei ylitetä.
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Näsijärven säännöstelyn ylärajan tilapäisen ylittämisen vaikutuksia rantojen Natura 2000-alueisiin
ja muihin järven luontoarvoihin on selvitetty vuonna 2005 (Heino 2005). Selvityksen mukaan säännöstelyn ylärajasta poikkeaminen tasoon NN+95,50 m (eli N2000+96,03 m) ei todennäköisesti
merkittävästi heikennä niitä arvoja, joiden perusteella Näsijärven rannalla sijaitsevat Kapeenlahden
ranta ja Valkeekivi on sisällytetty Natura 2000-verkostoon. Samassa selvityksessä on todettu, että
säännöstelyn ylärajaa korkeampi vedenkorkeus touko-kesäkuussa ei heikentäisi kevätkutuisten
kalojen lisääntymisolosuhteita. Koska valtaosa Näsijärven kala- ja naurulokkien pesistä sijaitsi korkeuden NN+95,50 m (N2000+96,03 m) yläpuolella, ylärajan ylittämisestä ei myöskään arvioitu aiheutuvan merkittävää vesilintujen pesien tuhoutumista.

Näsijärvi

Pyhäjärvi

Alapuolinen
Kokemäenjoki

VE0
Syvä kevätkuoppa altistaa pohjaeliöstöä jäätymiselle ja jäänpainamalle. Myöhäinen vedenkorkeuden nousu haittaa
hauen lisääntymistä. Kesävedenkorkeuden saavuttaminen
voi vaikeutua ja viivästyä erityisesti vähälumisina vuosina,
mistä on haittaa rantakasvillisuuden kehittymiselle ja vesilintujen pesinnälle.
Syvä kevätkuoppa altistaa pohjaeliöstöä jäätymiselle ja jäänpainamalle. Myöhäinen vedenkorkeuden nousu haittaa
hauen lisääntymistä. Kesävedenkorkeuden saavuttaminen
voi vaikeutua ja viivästyä erityisesti vähälumisina vuosina,
mistä on haittaa rantakasvillisuuden kehittymiselle ja vesilintujen pesinnälle.
Ei vaikutusta

VE1
Säännöstely lähenisi luonnontilaista vedenkorkeuden vaihtelua. Positiivinen vaikutus pohjaeliöstölle, vesilinnuille ja kevätkutuisille kaloille

Säännöstely lähenisi luonnontilaista vedenkorkeuden vaihtelua. Positiivinen vaikutus pohjaeliöstölle, vesilinnuille ja kevätkutuisille kaloille

Ei vaikutusta

VE2
Säännöstely lähenisi luonnontilaista vedenkorkeuden vaihtelua. Osittainen kevättulvan palauttaminen voisi vähentää rantojen umpeenkasvua. Positiivinen vaikutus pohjaeliöstölle, vesilinnuille ja kevätkutuisille kaloille. Kevään korkeampi vedenkorkeus ei heikennä Näsijärven
ranta-alueiden Natura-alueiden
luontoarvoja.
Säännöstely lähenisi luonnontilaista vedenkorkeuden vaihtelua. Osittainen kevättulvan palauttaminen voisi vähentää rantojen umpeenkasvua. Positiivinen vaikutus pohjaeliöstölle, vesilinnuille, kevätkutuisille kaloille
ja matalien lahtien vedenlaatuun.

Ei vaikutusta

Lisäselvitystarpeet
Näiden tietojen perusteella voidaan todeta, että vaikutukset Natura 2000-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja uhanalaisiin lajeihin ovat pelkästään positiiviset. Tästä syystä lisäselvityksille ei tämän
tiedon valossa ole tarvetta.
Viranomainen voi tarvittaessa tehdä päätöksen tarkempien vaikutusarvioiden tarpeesta. Alustavan
arvioinnin perusteella voidaan tarkastella luontovaikutusten merkittävyyttä eri lajeille tai suojeluperusteille sekä tarkastella mahdollisia lieventämistoimenpiteitä. Vaikutusarvion kustannukseksi on
arvioitu molemmille järville yhteensä noin 8 000 euroa, joka voidaan jakaa tasan Näsijärven ja Pyhäjärven välillä.
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13. Vaikutukset pohjavesiin, vedenottoon ja vesihuoltoon
Pohjavedet
Nykytilan kuvaus
Näsijärven ja Pyhäjärven tarkastelualueella sijaitsevat seuraavat vedenhankintaa varten tärkeät
pohjavesialueet: Epilänharju-Villilä A ja B Tampereen kantakaupungin alueella ja Maatialanharju
Nokialla. Lisäksi alempana Kokemäenjoen varrella sijaitsee Kinnalan B (Sastamala), jossa on arvioitu olevan rantaimeytymistä Kokemäenjoesta. Lisäksi joissakin vesitilanteissa voi Viikkala-Pirilän
(Nakkila) pohjavesialueelle imeytyä vettä Kokemäenjoesta, mutta siitä ei ole tutkimustietoa.
Epiläharju-Villilä A:n pinta-ala on 2,84 km2 ja pohjaveden muodostumisalue 1,64 km2. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on 1 000 m3/vrk. Pohjaveden pinta on muodostuman koillisreunalla
Näsijärven pintaa alempana (N2000+91…+92 m), minkä vuoksi vettä imeytyy Näsijärvestä harjuun. Alueella sijaitsee Tampereen Veden Hyhkyn vedenottamo, jonka vedenottolupa on 3 000
m3/vrk. Pintaveden imeytyminen oli erityisen voimakasta 1970-luvulla, jolloin vedenottamon vedenlaatu heikkeni huomattavasti. Imeytymistä arvioidaan tapahtuvan edelleen, mutta laatumuutokset
eivät näy vedenottamolla Näsijärven vedenlaadun parannuttua. Pintaveden imeytyminen lisää Epilänharju-Villilän pohjavesimuodostuman antoisuutta, jolloin vedenotto on luontaista muodostumista
suurempi. (Tampereen kaupunki ym. 2011). Pohjavesialueen virtausmallinnus on valmistunut kesällä 2017.
Epilänharju-Villilä B:n pinta-ala on 2,39 km2 ja pohjaveden muodostumisalue 1,21 km2. Pohjaveden
arvioitu muodostuminen on 1 000 m3/vrk. Muodostuma rajoittuu hyvin vettä johtavilta osiltaan paikoitellen Pyhäjärveen, jolloin järvivettä suotautuu vedenottotilanteessa vedenottamolle. Vedenoton
vaikutuksesta pohjaveden pinta on järven pintaa alempana (N2000+75…76 m). Vedenottamoalueen kaivojen vedenlaaduissa on selviä eroja ja erään kaivon vedenlaatu muistuttaa enemmän
pinta- kuin pohjavettä. Alueella sijaitsee Tampereen veden Mustalammen vedenottamo, jonka vedenottolupa on 5 000 m3/vrk. Pohjavesialue jatkuu saumattomasti Nokian puolella sijaitsevaan
Maatialanharjuun. (Tampereen kaupunki ym. 2011). Alueen rakenneselvitys valmistuu syksyllä
2017.
Maatialanharjun vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,24 km2 ja
pohjaveden muodostumisalue 1,07 km2. Pohjaveden muodostumisen määräksi on arvioitu 720
m3/vrk. Alue rajoittuu pohjoisessa Vihnusjärveen, joka on hydraulisessa yhteydessä muodostumaan. Pintavettä imeytyy harjuun todennäköisesti Maatialanharjun länsipäästä läheltä Vihnusojan
luusuaa. Pohjavesialueen antoisuutta lisätään imeyttämällä Vihnusjärven vettä läheiseen Viikinharjuun. Pohjaveden laatu seuraa Vihnusjärven laatua. Alueella, josta pohjavesi virtaa Maatialan ottamolle, pohjaveden pinnan taso on (N2000+64,1-68,7 m) on selvästi Vihnusjärven (N2000+77,3 m)
ja Pyhäjärven (N2000+77,2 m) alapuolella. (Pohjavesien tietojärjestelmä). Maatialanharjun rakenneselvitys valmistuu vuoden 2017 aikana.
Kinnala B:n pinta-ala on 1,1 km2 ja arvioitu muodostuvan pohjaveden määrä on 220 m3/vrk (rantaimeytymisen kanssa yhteensä 400-5000 m3/vrk).
Arvio vaikutuksista
Vuonna 2014 arvioitiin vesihuollolle aiheutuvia tulvariskejä Pirkanmaan suurimmilla järvillä (Rinne
ym. 2014). Selvityksen mukaan Tampereen Veden pohjavedenottamoille tai Nokian Veden Maa-
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tialan pohjavedenottamoille ei aiheutuisi haittaa Näsijärven ja Pyhäjärven vedenkorkeuksien ollessa suurimman säännöstelyn ylärajan alapuolella. Pohjavedenottamoiden kaivojen kannet ovat
huomattavasti korkeammalla kuin tarkasteltu vedenkorkeus tai hyvin harvinaisen tulvan aiheuttama
vedenkorkeus. Pyhäjärven säännöstelyrajaa ylittävä tulvakorkeus voi lisätä Mustalammen vedenottamolla rantaimeytymistä, mikäli pohjaveden pinta syystä tai toisesta on laskenut. Pyhäjärven tulvan on samoin arvioitu lisäävän pintaveden osuutta raakavedestä Maatialan ottamolla.
Säännöstelymuutoksen kummallakaan vaihtoehdolla ei ennalta arvioida olevan vaikutuksia Vihnusjärven vedenlaatuun. On epäilty, että Melon voimalaitoksen vuorokausisäännöstelyn aiheuttama
takaisinvirtaus Pyhäjärvestä voisi heikentää Vihnusjärven vedenlaatua, mutta tässä selvityksessä
esitetyillä muutosvaihtoehdoilla ei arvioida olevan tähän vaikutusta.
Koska Näsijärven ja Pyhäjärven ylimmät ja alimmat vedenkorkeudet eivät muutu, vaikutukset pohjavesiin ja vedenottoon ei arvioida olen merkittäviä. Kevättalven korkeampi vedenkorkeus voi lisätä
pintaveden osuutta pohjavedessä tietyissä rantaimeytymistilanteissa: esimerkiksi kuivina keväinä
pohjaveden pinnan ollessa alhaalla ja järven pinnan ollessa korkealla. Ei kuitenkaan ole tiedossa
tai selvitetty, millä vedenkorkeudella ja mistä kohtaa imeytymistä tapahtuisi. Mikäli hanke etenee,
vedenottamoilla on tarkkailtava pohjaveden laatua erityisesti kuivina keväinä.
Vaikutukset Pyhäjärven alapuolisiin vesistöjen varrella oleviin pohjavesialueisiin eivät ennalta arvioiden muutu, koska suurimmat ja pienimmät virtaamat sekä vedenkorkeudet eivät muutu.
Lisäselvitystarpeet
Lisäselvityksille ei ole tarvetta lupamuutosta haettaessa.
Vesihuolto
Nykytilan kuvaus
Pirkanmaan vedenottamoiden, jätevedenpumppaamoiden ja jätevedenpuhdistamoiden tulvariskejä
on kartoitettu yhdessä kuntien vesihuoltolaitosten ja vesiosuuskuntien kanssa vuonna 2014 (Rinne,
2014). Tarkastelualueella selvitys on tehty Näsijärven ja Pyhäjärven alueilla sekä Vammalan taajaman alueella. Selvityksessä on käytetty erittäin harvinaista tulvakorkeutta, jonka todennäköisyys on
noin kerran 1000…5000 vuodessa.
Tulvavesien pääsy vedenottamoiden kaivojen suojarakenteisiin tai itse kaivoihin voi aiheuttaa raakaveden laadun pilaantumisen tai pahimmillaan pysäyttää ottamoiden toiminnan, jos esimerkiksi
pumppaamon sähkölaitteet pääsevät kastumaan. Pohjaveden mikrobiologisen saastumisen riski
kasvaa, jos pohjaveden pinta nousee poikkeuksellisen korkealle ja veden suotautumisaika lyhenee. Tulvariskien pienentämiseksi kaivojen maanpäällisten rakenteiden on ulotuttava riittävän korkealle ja kaivoa ympäröivä maa tulisi luiskata. Selvityksessä tarkasteltiin pintavedenottamojen tulvariskiä vedenottamorakennusten ja raakavesipumppaamon etukaivon kannen korkeuksien avulla.
(Rinne, 2014).
Tulvaveden pääsy jätevedenpumppaamoon saattaa aiheuttaa pumppaamon tulvimisen ylivuodon
kautta ympäristöön, jolloin riskejä voi aiheutua mm. pohjavesille, luonnolle ja vedenottamoille. Jos
pintavedet päätyvät jätevedenpuhdistamolle, voi puhdistamon puhdistuskapasiteetti ylittyä, mikä
voi johtaa ohijuoksutuksiin jätevedenpuhdistamolla. Tuolloin purkuvesistö altistuu kerralla suurelle
ravinne- ja mikrobikuormitukselle. Jätevedenpuhdistamoilta on selvitetty se korkeus, jolla pintavesi
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pääsisi tunkeutumaan puhdistusprosessiin purkuputkien tai tulopumppaamon ylivuotoputken kautta
(Rinne, 2014).
Selvityksen mukaan Näsijärven rannalla on 2 pohjavedenottamoa ja 23 jätevedenpumppaamoa,
jotka saattavat olla uhattuna erittäin harvinaisen tulvan sattuessa. Pintavedenottamot liittyvät Tampereen kaupungin vesihuoltoon ja tulvakorkeuden vaikutukset olisivat todennäköisesti melko vähäisiä. Suurimmat jätevedenpumppaamot sijoittuvat Tampereen kaupungin ja Ylöjärven kaupungin
alueille. Lisäksi Kämmenniemen ja Hatolan jätevedenpuhdistamojen prosessit häiriintyisivät.
Pyhäjärvellä vastaavat luvut ovat ei yhtään pohjavedenottamoa ja 13 jätevedenpumppaamoa. Jätevedenpumppaamoja on kaikissa suurimmissa taajamissa. Lisäksi Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon tulopumppaamo voi olla riskissä.
Arvio vaikutuksista ja lisäselvitystarpeet
Kummastakaan muutosvaihtoehdosta ei aiheutuisi merkittävää vaikutusta vesihuollolle, koska ylimmät tulvakorkeudet ja vesialueen raja eivät muutu. Vedenkorkeuden nousua tapahtuu lähinnä vuoden alimmissa vedenkorkeuksissa.
Tarkastelualueen pintavedenottamoille tai jätevedenpuhdistamoille ei pitäisi aiheutua ongelmia
säännöstelyn ylärajan mukaisella vedenkorkeudella (Rinne, 2014, Tulvatietojärjestelmä).
Tampereen Veden Näsijärven valuma-alueella sijaitsevien jätevedenpumppaamoiden ylivuotoputket sijaitsevat säännöstelyn ylärajan yläpuolella. Ylöjärven Vesi liikelaitoksen pumppaamojen kannet sijaitsevat tarkastellun vedenkorkeuden yläpuolella, mutta ylivuotojen korkeudet eivät ole tiedossa. (Rinne, 2014).
Pyhäjärven tarkastelualueella Lempäälän Veden, Nokian Veden ja Tampereen Veden jätevedenpumppaamojen ylivuotoputket sijaitsevat säännöstelyn ylärajan yläpuolella. Pirkkalan jätevedenpumppaamoista kolmen ja Vesilahden pumppaamoista kahden ylivuodot näyttäisivät sijaitsevan
säännöstelyn ylärajan alapuolella. Lempäälässä ja Pirkkalassa on olemassa lisäksi yksityisiä jätevedenpumppaamoja, joiden korkeudet eivät ole tiedossa.
Lisäselvityksille ei ole tarvetta lupamuutosta haettaessa.
Yhteenveto vaikutuksista vesihuoltoon ja pohjavesiin
VE0

VE1
Ei merkittävää vaikutusta. Voi
lisätä pintaveden imeytymistä
pohjaveteen erityisen kuivina
keväinä. Ei lisää tulvariskiä vesihuollolle.

VE2
Ei merkittävää vaikutusta.
Voi lisätä pintaveden imeytymistä erityisen kuivina keväinä. Ei lisää tulvariskiä vesihuollolle.

Näsijärvi

Pintavettä arvioidaan imeytyvän Tampereen Veden Hyhkyn pohjavedenottamolle jonkin verran.

Pyhäjärvi

Pyhäjärven vettä suotautuu
vedenottotilanteessa Mustalammin vedenottamolle.
Muutamia jätevedenpumppaamojen ylivuotoputkia sijaitsee hieman nykyistä säännöstelyn ylärajaa alempana.

Ei merkittävää vaikutusta.
Rantaveden suotautuminen
pohjaveteen voi lisääntyä, mikäli pohjaveden pinta laskee.
Ei lisää tulvariskiä vesihuollolle.

Ei merkittävää vaikutusta.
Rantaveden suotautuminen
pohjaveteen voi lisääntyä, mikäli pohjaveden pinta laskee.
Ei lisää tulvariskiä vesihuollolle.

Alapuolinen Kokemäenjoki

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta
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14. Hankkeen hyödyt ja haitat
Vesilain 3 luvun 4 §:n mukaan vesitaloushankkeelle on myönnettävä lupa, kun hanke ei loukkaa
yleistä tai yksityistä etua tai kun hankkeesta yleiselle ja yksityiselle edulle saatava hyöty on haittaa
suurempi. Vesilain 3 luvun 6 §:n mukaan vesitaloushankkeesta yleiselle edulle aiheutuvia hyötyjä
ja menetyksiä arvioidaan yleiseltä kannalta. Arvioinnissa voidaan käyttää raha-arvoa, jos hyödyn
tai menetyksen suuruus voidaan määrittää rahassa. Arvioinnissa on otettava huomioon vesien- ja
merenhoitosuunnitelmien sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien tavoitteet.
Vesilain 3 luvun 7 §:n mukaan vesitaloushankkeesta saatavana yksityisenä hyötynä otetaan huomioon maa- tai vesialueen tai muun omaisuuden tuottavuuden tai käytettävyyden parantumisesta
aiheutuva omaisuuden käyttöarvon lisääntyminen sekä hankkeen toteuttamisesta välittömästi saatava muu etu. Yksityisenä menetyksenä huomioidaan hakijalle myönnettävät käyttö- tai lunastusoikeudet, kustannukset vahingoista, käyttöoikeuksista ja hakijoille luovutettujen alueiden hankkimisesta sekä muut hankkeeseen osallistumattomalle taholle aiheutuvat menetykset.
Yhteenveto hyödyistä ja haitoista
Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyn tarkistamisesta vaihtoehtojen VE1 ja VE2 mukaisesti saatava hyöty on yleisen edun kannalta merkittävä. Molemmat vaihtoehdot mahdollistavat paremman
ja joustavamman säännöstelyn talvella ja keväällä erilaisissa vesitilanteissa. Molemmat vaihtoehdot,
etenkin VE2 edistävät vesienhoitosuunnitelmien tavoitteita pintavesien hyvästä ekologisesta tilasta.
Muutosvaihtoehdoilla, etenkin VE2:lla on positiivisia vaikutuksia vesiluontoon, jäätymiselle herkkiin
lajeihin, kalastoon, linnustoon ja rantavyöhykkeen tilaan. Vedenkorkeuden nousu keväisin nykyistä
korkeammalle parantaisi virkistyskäyttömahdollisuuksia ja olisi sekä Näsijärven että Pyhäjärven
ranta-alueiden käyttäjien toiveiden mukainen. Muutosvaihtoehdot eivät lisää kevään tulvariskejä ja
parantavat varautumista pitkittyneisiin hyydetulvatilanteisiin eli edistävät tulvariskien hallintasuunnitelmien tavoitteita.
Yksityisen edun kannalta merkittävin hyöty liittyy vesivoimatuotantoon vähävetisinä vuosina, koska
säännöstelyllä voidaan kohdistaa juoksutuksia sellaiseen ajankohtaan, jolloin sähkön hinta on suurimmillaan. Runsaslumisina vuosina hyöty jää selvästi vähäisemmäksi. Yksityisen edun kannalta
merkittävin haitta liittyy vaihtoehdon VE2 toukokuun korkeampien vedenkorkeuksien maataloudelle
aiheutuviin vettymishaittoihin. Näsijärven osalta haitta ulottuisi kaikkiaan 104 ha peltoalueelle ja laskennallinen haittakorvaus on 114 000 €. Pyhäjärven osalta haitta ulottuisi kaikkiaan 203 ha peltoalueelle ja laskennallinen haittakorvaus on 334 000 €. Muutoin vaikutukset yksityiselle edulle ovat vähäiset. Näsijärvellä hakijan kannalta haittana voidaan nähdä mahdollinen kalatalousmaksu, jos lupaviranomainen näkee sen tarpeelliseksi päätöksessään. Kalatalousmaksun suuruutta ei ole arvioitu
tässä selvityksessä, mutta se voidaan verrata neljä kertaa suuremman Päijänteen nykyiseen maksuun, jonka suuruus on noin 60 000 € vuodessa. Pyhäjärvellä hakijan kannalta haittana tai lisäkustannuksena voidaan nähdä osallistumisen yhteistarkkailuun, jos lupaviranomainen näkee sen tarpeelliseksi päätöksessään. Osallistumisen kustannukset ovat Pyhäjärven osalta noin 3 100 € vuodessa.
Vesilain 13 luvun 1§:n mukaan hankkeesta vastaava on velvollinen korvaamaan vesitaloushankkeesta aiheutuvan edunmenetyksen. 9§:n mukaan edunmenetyksenä korvataan mm. kiinteän tai
irtaimen omaisuuden tai sen osan menettäminen, vahingoittuminen tai huononeminen, omaisuuden käytön estyminen tai vaikeutuminen, sen tuoton vähentyminen, edellä mainituista seikoista aiheutuva arvon aleneminen sekä omistusoikeuteen perustuvan muunkin varallisuusarvoisen edun
menettäminen. Vaihtoehdosta VE2 aiheutuisi vahingonkorvauksia maanomistajille säännöstelymuutoksen aiheuttamista peltojen vettymishaitoista. Maatalouden vettymishaittojen laajuutta on
tarpeen arvioida tarkemmin tilakohtaisessa selvityksessä, jos päädytään vaihtoehtoon VE2.
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Yhteenveto vaihtoehtojen merkittävimmistä hyödyistä ja haitoista on esitetty taulukossa 26.
Yhteenveto vaihtoehtojen merkittävimmistä hyödyistä ja haitoista. Taulukossa ei käsitellä sellaisia tekijöitä, joihin millään vaihtoehdolla ei ole tiedossa olevia vaikutusta.
Tarkasteltava te- Merkittävimmät hyödyt ja haitat
kijä
VE0
VE1
VE2
Tulvariskit

Hyödyt: Varautuminen kevättulviin
järvillä ja alapuolisissa vesistöissä
on varmistettu kaikissa tilanteissa.
Haitat: Pitkittyneissä hyydetulvatilanteissa järvien ylärajan ylitystodennäköisyys kasvaa tai Kokemäenjoen virtaaman pienentämistä ei
pystytä edistämään.

Rantarakenteet

Hyödyt: Ei tiedossa olevia hyötyjä.
Haitat: Talvella jään liikkuminen voi
vahingoittaa järvien rantarakenteita.

Virkistyskäyttö
ja veneily

Maatalous

Hyödyt: Ei tiedossa olevia hyötyjä.
Haitat: Vedenkorkeuden nosto keväällä suositusten mukaiselle tavoitetasolle voi vaikeutua etenkin vähälumisina vuosina. Järvien vedenkorkeuksien nostamiseksi joudutaan rajoittamaan virtaamia alapuolisiin vesistöihin.

Hyödyt: Varautuminen pitkittyneisiin hyydetulvatilanteisiin
paranee korkeamman ylärajan vuoksi. Lisäksi VE2:ssa kevään korkeampi yläraja mahdollistaa paremman varautumisen runsaisiin sateisiin.
Haitat: Ei tiedossa olevia haittoja. Uhkana on riittämätön
varautuminen kevättulviin vuosina, jolloin lumen vesiarvot
ovat suuria.

Hyödyt: Vähälumisina vuosina kevätkuopan lieveneminen
vähentää säännöstelystä järvien rantarakenteille aiheutuvia vahinkoja.
Haitat: Ei tiedossa olevia haittoja.
Hyödyt: Virkistyskäyttökorkeus saavutetaan etenkin vähälumisina vuosina nykyistä aiemmin. Kuitenkin toukokuun
alemman ylärajan vuoksi järvien vedenkorkeuksia on pidettävä alempana. VE2:ssa kesäkorkeuksiin voidaan päästä
jopa toukokuussa. Kokemäenjoella virtaamat ovat tasaisempia.
Haitat: Ei tiedossa olevia haittoja.

Hyödyt: Toukotyömutkalla varmistetaan pääsy pelloille.

Hyödyt: Toukotyömutkalla
varmistetaan pääsy pelloille.

Hyödyt: Ei tiedossa olevia
hyötyjä.

Haitat: Kevään suosituskorkeuksien
saavuttamiseksi vedenkorkeudet
ovat pääsääntöisesti lähellä ylärajaa, minkä vuoksi runsaat sateet
voivat aiheuttaa ylärajan ylittymisen.

Haitat: Kevään suosituskorkeuksien saavuttamiseksi vedenkorkeudet ovat pääsääntöisesti lähellä ylärajaa, minkä
vuoksi runsaat sateet voivat
aiheuttaa ylärajan ylittymisen.

Haitat: Järvien rantapeltoja voi vettyä toukokuussa. Haitan on arvioitu olevan Näsijärvellä
yli 100 000 € ja Pyhäjärvellä lähes 350 000 €. Lisäksi haittaa voi tulla olemassa olevien ojien ja
pumppaamojen ylläpitoon.
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Vesivoima

Hyödyt: Keskimääräinen virtaama
on melko korkea talven ajan, jolloin
sähkön hinta on suurempi.
Haitat: Joustamaton yläraja heikentää lyhytaikaissäännöstelyä, koska
juoksutusta ei voida kohdistaa kalleimpiin ajankohtiin. Keväällä
ohijuoksutusten riski voi kasvaa
runsaiden sateiden vuoksi.

Vesientila ja
luonnonsuojelu

Hyödyt: Ei tiedossa olevia hyötyjä.
Haitat: Syvä kevätkuoppa voi heikentää pohjaeliöstön ja täpläravun
elinolosuhteita. Myöhäinen vedenkorkeuden nousu haittaa hauen lisääntymistä. Kesävedenkorkeuden
saavuttaminen voi vaikeutua ja viivästyä erityisesti vähälumisina vuosina, mistä on haittaa rantakasvillisuuden kehittymiselle ja vesilintujen pesinnälle.

Hyödyt: Juoksutuksia voidaan
kohdistaa paremmin aikaan,
jolloin sähkönhinta on korkeimmillaan.
Haitat: Keväällä ohijuoksutusten riski voi kasvaa runsaiden
sateiden vuoksi.

Hyödyt: Juoksutuksia voidaan kohdistaa paremmin aikaan, jolloin sähkönhinta on korkeimmillaan.
Haitat: Ei tiedossa olevia
haittoja.

Hyödyt: Säännöstely lähenisi luonnontilaista rytmiä. Loivempi kevätkuoppa vähentää pohjaeliöstölle, täpläravulle
ja kalojen lisääntymiselle aiheutuvia haittoja. Aikaisempi
vedenkorkeuden nousu vähentää hauen kudulle ja vesilintujen pesinnälle aiheutuvaa häiriötä sekä edistää rantakasvillisuuden vyöhykkeisyyttä. Lisäksi VE2 olisi vesilintujen ja
hauen lisääntymisen kannalta edullisin selvästi aikaisemman vedenkorkeuden nousun vuoksi. Rantakasvillisuus
hyötyisi lievästä kevättulvasta ja kesän mittaan alenevasta
vedenkorkeudesta.
Haitat: Hakijalle voi aiheutua kustannuksia osallistumisesta
vesitalousmaksuun (Näsijärvi) tai yhteistarkkailuun (Pyhäjärvi), jos lupaviranomainen näkee sen tarpeelliseksi
omassa päätöksessään.
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15. Asianosaiset ja kuuleminen
Esiselvitystä edeltävä viestintä
Esiselvitystä edelsi säännöstelyn kehittämistä edistävä PIRSKE-hanke, jonka aikana käytiin tiivistä
vuoropuhelua vesistön käyttäjien kanssa. Syksyllä 2015 toteutettiin laaja kysely Pirkanmaan keskeisten säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksista. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 629 kpl.
(Lantto ym. 2017). Syksyllä 2015 Pirkanmaan ELY-keskus järjesti kaikille vesistöjen käyttäjille ja
vesistä kiinnostuneille järvi-iltoja, joissa käsiteltiin laajasti järviin ja niiden valuma-alueisiin liittyviä
teemoja. Näsijärvi-ilta järjestettiin Terälahdessa tiistaina 15.9.2015 ja Vanajavesi- ja Pyhäjärvi-ilta
Päivölän opistolla Valkeakoskella torstaina 24.9.2015. (Dubrovin ym. 2017a).
Pirkanmaan ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus järjestivät Tampereella 10.5.2016 ja
24.5.2016 kaksi työpajaa, joihin oli pyritty kutsumaan edustajia mahdollisimman monipuolisesti eri
sidosryhmistä. Kutsutut koostuivat pääsääntöisesti säännöstelyn seurantaryhmän jäsenistä. (Dubrovin ym. 2017a). Työpajoissa käytiin keskustelua lupamuutoksen tarpeesta ja edellytyksistä.
Esiselvityksen aikana
Esiselvityksestä laadittiin viestintäsuunnitelma. Sen mukaisesti säännöstelylupien muuttamista
koskevasta esiselvitystyöstä laadittiin oma www-sivu Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstely –
sivujen alle (www.ymparisto.fi/saannostely/kokemaenjoki/). Valtion eri alojen asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa on käyty vuoden 2016 lopussa keskusteluja hankkeessa huomioon otettavista
tekijöistä ja kuulemiseen liittyvien tahojen tunnistamisesta. Lisäksi vuoden 2017 alussa Aluehallintoviraston kanssa on keskusteltu lupaprosessissa huomioon otettavista seikoista. Keväällä 2017
on tiedotettu hankkeen alkamisesta ja hankkeen tavoitteista. Viestinnässä on käytetty Pirkanmaan
ELY-keskuksen ja Tampereen sähkölaitoksen tiedotteita sekä www-sivuja ja sosiaalista mediaa.
Lisäksi esiselvityksestä on tiedotettu Kokemäenjoen säännöstelyn neuvottelukunnan, vesienhoitoryhmän ja tulvaryhmän kokouksissa.
Loka-marraskuussa 2017 tiedotettiin esiselvityksen tuloksista ja pyydettiin kommentit vesien käyttäjiä edustavilta organisaatioilta sekä viranomaisilta ja kunnilta. Lisäksi esiselvitykseen pystyi ottamaan kantaa www-sivuilla olevan sähköisen kyselyn kautta. ELY-keskukseen saapui 10 palautetta
ja sähköiseen kyselyyn 27 palautetta. Suurin osa kommenttien antajista näki vaihtoehto VE2:n olevan parempi esitetyistä vaihtoehdoista. Myös VE1 sai kannatusta ja nähtiin nykyistä tilannetta parempana vaihtoehtona. Kommenteissa esitettiin täydennystarpeina kesäkorkeuksien Pyhäjärven
nostamista ja pitämistä tasaisempana, vaikutuset linnustoon ja sammakoihin, vaikutukset rantojen
eroosioon, vaikutukset talviaikaisiin ruoppauksiin, selvitys vesihuollon putkien korkeusasemista,
vaikutukset kiinteistöjen arvoon, vaikutukset kevään happitilanteeseen, vaikutukset puhdistettujen
jätevesien laimenemisolosuhteisiin sekä vaikutukset maanviljelyyn. Lisäksi esitettiin täydennettäväksi kappaleen 8.5 tietoja valtakunnallisesti merkittävillä rakennetuilla ympäristöillä, Pirkanmaan
valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla sekä yleisesti mainita paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Näitä palautteita on pyritty ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon asiakirjan viimeistelyssä.
Asianosaisten yhteystiedot
Maanmittauslaitoksen kiinteistöalueet 2017 -rekisterin mukaan Näsijärven tarkastelualueella on 5
526 ja Pyhäjärven tarkastelualueella 3 915 itsenäistä kiinteistöä.
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Vesilain hakemusmenettelyä koskeva 11 luvun 11§ säätää tiedon antamista erikseen. Sen mukaan
kuulutuksesta on annettava erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Saman
luvun 10 § mukaan taas hakemuksesta on tiedotettava kuulutuksella, joka julkaistaan lupaviranomaisen ilmoitustaululla ja hankkeen vaikutusalueen kuntien ilmoitustaululla. Kuulutuksesta on
käytävä ilmi, mitä muistutuksia tehtäessä ja mielipiteitä ilmaistaessa on noudatettava. Merkitykseltään vähäisissä hakemusasioissa ja hakemusasioissa, joissa 1 momentin tai 11 §:n mukainen tiedoksianto ei asian laadun vuoksi ole tarpeen, tieto hakemuksesta voidaan antaa muulla tavoin. Jos
asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai etuun, tiedoksiantamista ei tarvita.
Aluehallintovirasto ottaa kantaa kiinteistöjen omistajien tiedottamisesta erikseen vasta lupahakemuksen käsittelyn aikana.
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16. Johtopäätökset
Kummankaan vaihtoehdon mukainen säännöstelyluvan tarkistaminen ei esiselvityksessä esille tulleiden tietojen perusteella vähennä säännöstelystä nykyisin saatavaa kokonaishyötyä eikä se
muuta olennaisesti Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelyn alkuperäistä tarkoitusta. Vaihtoehdon
VE2 mukaisesta säännöstelyluvan tarkistamisesta aiheutuisi korvattavaa vahinkoa maataloudelle.
Muutoin vaihtoehtojen mukaisesta säännöstelyluvan tarkistamisesta ei aiheudu merkittävää haittaa
tai muuta edunmenetystä. Tarkistamisesta saatava hyöty on siitä aiheutuvaan vahinkoon, haittaan
ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava etenkin vaihtoehdossa VE1. Vaihtoehdossa
VE2 hyöty on myös suuri, mutta korvauksista tuleva kustannus voi hakijan kannalta olla ongelmallinen. Vaihtoehdossaa VE2 prosessi säännöstelyluvan muuttamiseksi voi valituksien vuoksi viivästyä selvästi pidempään kuin vaihtoehtossa VE1.
Johtopäätöksenä voidaan siten todeta, että sekä vaihtoehdolle VE1 että VE2 on vesilain 2 luvun 6
§:n ja 16 luvun 32 §:n mukaiset oikeudelliset edellytykset.
Lisäselvitystarpeet
Aluehallintovirastoon (AVI) lähetettävä hakemus sisältää tässä esiselvityksessä esitetyt tiedot
säännöstelyn tarkistamisen vaikutuksista. Lisäksi tarvitaan tarkempia selvityksiä maataloudesta eli
pelloille aiheutuvasta vettymishaitan suuruudesta sekä kuivatusjärjestelyille aiheutuvasta haitasta.
Vesivoimaselvitys antaa tarkempaa tietoa lyhytaikaissäännöstelyn optimoinnista vähälumisina talvina. Lisäselvitysten kustannukset on esitetty taulukossa 25.
Lisäselvitystarpeet Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien tarkistamiseksi. Peltoselvitys ja
ojitusyhteisöselvitys tarvitaan, jos päädytään vaihtoehtoon VE2. Luontovaikutuksilla varmistetaan, että muutoksella ei ole haittaa luonnonsuojelualueille tai uhanalaisille lajeille. Vesivoiman tuottoselvitys antaa Näsijärven säännöstely-yhtiölle (NSY) ja alapuolisten vesistöjen voimayhtiöille riittävät tiedot vesivoimahyödyistä.

Selvitys
Peltoselvitys (VE2)
Ojitusyhteisöselvitys (VE2)
Luontovaikutusselvitys
Vesivoiman tuottoselvitys

Pyhäjärvi
Näsijärvi
6 400 €
6 400 €
3 400 €
2 200 €
4 000 €
4 000 €
NSYn sisäinen selvitys

Lisäselvitystarpeiden lisäksi AVI:lle laadittavan hakemuksen kustannukset ovat noin 20 000 € kutakin järveä kohti. Hakemusta varten on esitettävä, mitä esiselvityksessä todetaan tarkistamisen vaikutuksista, sekä laadittava riittävät kartat tarkastelualueesta ja koottava tiedot asianosaisista sekä
kiinteistöistä.
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2017 (1353/2016) määrää vesiluvan kiinteäksi hinnaksi 67 270 €, kun kyse on yli 50 km2:n suuruisen järven säännöstelyluvasta.
Asetuksen mukaan luvan muuttamista tai tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään
50 %:n maksu, mikä Pyhäjärven ja Näsijärven tapauksessa merkitsee kunkin luvan tarkistamisen
hinnaksi 33 635 €.
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LIITTEET
Liite 1. Pyhäjärven säännöstelyluvan tarkistamisvaihtoehdot
* alleviivauksella ja lihavoinnilla esitetään muutokset lupaehtoihin
VAIHTOEHTO 0
11) Sittenkun säännöstelyn edellyttämät työt on suoritettu, on
Pyhäjärven vedenjuoksua säännösteltävä Nokia Osakeyhtiön
omistaman Emäkoskessa sijaitsevan vesilaitoksen tai Melonsyöstävään rakennettavan vesilaitoksen padolla siten,
- ettei vedenkorkeus tuulista tai muista tilapäisisistä häiriöistä
johtuvia lyhytaikaisia poikkeuksia lukuun ottamatta eri vuodenaikoina ylitä Toutosenselän asteikolla säännöstelyn ylärajaa, jota kuvaava murtoviivan taitepisteet ovat:
1.I
NN+77,15m
16.II NN+77,15 m
16.III NN+76,60 m
1.IV NN+76,60 m
1. V NN+77,00 m
16.VI NN+77,15 m
1.VIII NN+77,15 m
1.X
NN+77,00 m
1.XI NN+77,00 m
1.XII NN+77,15 m
31.XII NN+77,15 m, eikä
alita Toutosenselän asteikolla laivaliikennekautena, kuitenkin
aikaisintaan toukokuun 16 päivästä ja enintään marraskuun 15
päivään korkeutta NN+76,60 m eikä muuna aikana vuotta korkeutta NN+75,60 m;
- että uittoaikana juoksutetaan Pyhäjärvestä Kokemäenjokeen
uittajain niin vaatiessa vähintään 100 m³/s tai milloin säännöstelemätön vesimäärä, jolla tarkoitetaan sitä vesimäärää, mikä
purkautuisi Pyhäjärvestä ennen tämän luvan myöntämistä voimassa olevaa Emäkosken tai Melonsyöstävän vesilaitoksen
juoksutussääntöä noudatettaessa, olisi jäänyt mainittua 100
m³/s pienemmäksi, vähintään edellä sanottua säännöstelemätöntä vesimäärää, mikäli se on mahdollista alittamatta laivaliikennekauden alarajan;

VAIHTOEHTO 1
11) Pyhäjärven vedenjuoksua on säännösteltävä Melon voimalaitoksella siten,
- ettei vedenkorkeus tuulista tai muista tilapäisisistä häiriöistä
johtuvia lyhytaikaisia poikkeuksia lukuun ottamatta eri vuodenaikoina ylitä Toutosenselän (Näppilä) asteikolla säännöstelyn ylärajaa, jota kuvaava murtoviivan taitepisteet ovat:
1.I
N2000+77,67m
16.III N2000+77,67 m
16.IV N2000+77,52 m
1. V N2000+77,52 m
16.VI N2000+77,67 m
1.VIII N2000+77,67 m
1.X
N2000+77,52 m
1.XI N2000+77,52 m
1.XII N2000+77,67 m
31.XII N2000+77,67 m, eikä
alita Toutosenselän (Näppilä) asteikolla laivaliikennekautena,
kuitenkin aikaisintaan toukokuun 16 päivästä ja enintään marraskuun 15 päivään korkeutta N2000+77,12 m eikä muuna aikana vuotta korkeutta N2000+76,12 m;

- että uittoaikana juoksutetaan Pyhäjärvestä Kokemäenjokeen
uittajain niin vaatiessa vähintään 100 m³/s tai milloin säännöstelemätön vesimäärä, jolla tarkoitetaan sitä vesimäärää, mikä
purkautuisi Pyhäjärvestä ennen tämän luvan myöntämistä voimassa olevaa Emäkosken tai Melonsyöstävän vesilaitoksen
juoksutussääntöä noudatettaessa, olisi jäänyt mainittua 100
m³/s pienemmäksi, vähintään edellä sanottua säännöstelemätöntä vesimäärää, mikäli se on mahdollista alittamatta laivaliikennekauden alarajan;
- että mikäli viranomaisen helmikuun lopussa laatimien ennakkoarvioiden mukaan valuma-alueen alueellinen vesiarvo on keväällä suurimmillaan 90 mm tai suurempi, tulee vedenkorkeus
laskea Toutosenselän (Näppilä) asteikolla maaliskun loppuun
mennessä turvarajan N2000+76,82 m alapuolelle. Turvarajaa ei
tarvitse alittaa, jos lumien sulaminen alkaa maaliskuussa.

VAIHTOEHTO2
11) Pyhäjärven vedenjuoksua on säännösteltävä Melon voimalaitoksella siten,
- ettei vedenkorkeus tuulista tai muista tilapäisisistä häiriöistä
johtuvia lyhytaikaisia poikkeuksia lukuun ottamatta eri vuodenaikoina ylitä Toutosenselän (Näppilä) asteikolla säännöstelyn ylärajaa, jota kuvaava murtoviivan taitepisteet ovat:
1.I
N2000+77,67
16.VI N2000+77,67 m
1.VIII N2000+77,67 m
1.X
N2000+77,52 m
1.XI N2000+77,52 m
1.XII N2000+77,67 m
31.XII N2000+77,67 m, eikä
alita Toutosenselän (Näppilä) asteikolla laivaliikennekautena,
kuitenkin aikaisintaan toukokuun 16 päivästä ja enintään marraskuun 15 päivään korkeutta N2000+77,12 m eikä muuna aikana vuotta korkeutta N2000+76,12 m;

- että uittoaikana juoksutetaan Pyhäjärvestä Kokemäenjokeen
uittajain niin vaatiessa vähintään 100 m³/s tai milloin säännöstelemätön vesimäärä, jolla tarkoitetaan sitä vesimäärää, mikä
purkautuisi Pyhäjärvestä ennen tämän luvan myöntämistä voimassa olevaa Emäkosken tai Melonsyöstävän vesilaitoksen
juoksutussääntöä noudatettaessa, olisi jäänyt mainittua 100
m³/s pienemmäksi, vähintään edellä sanottua säännöstelemätöntä vesimäärää, mikäli se on mahdollista alittamatta laivaliikennekauden alarajan;
että mikäli viranomaisen helmikuun lopussa laatimien ennakkoarvioiden mukaan valuma-alueen alueellinen vesiarvo on keväällä suurimmillaan 90 mm tai suurempi, tulee vedenkorkeus
laskea Toutosenselän (Näppilä) asteikolla maaliskun loppuun
mennessä turvarajan N2000+76,92 m alapuolelle. Turvarajaa ei
tarvitse alittaa, jos lumien sulaminen alkaa maaliskuussa.
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Perustelut/Kuvaus
Ehdotuksen mukaan säännöstelyn yläraja on talviaikana enintään 55 cm nykyistä korkeammalla. Nykyinen helmikuusta
huhtikuun alkuun kestävä vedenkorkeuden pakollinen alentaminen lievenee huomattavasti, mikä mahdollistaa vedenkorkeuden pitämisen nykyistä korkeammalla etenkin maalis-huhtikuussa tulvariskin ollessa pieni. Korkeampi yläraja mahdollistaa varautumisen hyydetulviin myös helmikuun lopulla ja maaliskuun alussa.
Korkeusjärjestelmä muutetaan N2000-järjestelmään lisäämällä 52 cm NN-järjestelmän mukaisiin korkeuksiin.
Vaihtoehdossa 1 ei esitetä muutosta toukokuun ylärajaan (ns.
toukotyömutkaan), jolloin maanviljelylle taataan nykyisenlaiset olosuhteet. Toisaalta kevään ollessa aikaisessa vedenkorkeus voi loppukevään osalta jäädä virkistyskäytön ja vesiluonnon kannalta liian alhaiseksi.
Vaihtoehdossa 2 esitetään toukokuun ylärajan (ns. toukotyömutkan) nostamista kesän ylärajan tasolle, jolloin etenkin kevään ollessa tavanomaista aikaisemmassa vedenkorkeus voidaan nostaa virkistyskäytön ja vesiluonnon kannalta nykyistä
paremmalle tasolle.
Säännöstelyn alarajoihin ei esitetä muutoksia.

Uittoon liittyvät lupaehdot säilytetään.

Lupaan sisällytetään uusi turvaraja, joka pakottaa laskemaan
vedenkorkeutta maaliskuussa määritellyn korkeuden alapuolelle, kun ennusteen mukainen alueellinen lumen vesiarvo on
suurimmillaan 90 mm tai suurempi. Turvarajaa ei tarvitse alittaa, jos sulmainen alkaa jo maaliskuussa. Vedenkorkeuden
nostamisesta määrättäisiin myöhemmässä kohdassa.
Ehdotettu turvaraja noudattaa aikaisempien vuosien keskimääräistä vedenkorkeutta ja se on osoittautunut laskelmien
perusteella oikeansuuntaiseksi molemmilla vaihtoehdoilla.
Turvarajalla varmistetaan nykyinen säännöstelykäytäntö tulvariskin ollessa vähäistä suurempi.
Lupaehto pakottaa luvan saajaa samalla varautumaan alkuvuonna alentamalla vedenkorkeutta kohti turvarajaa kunnes
voidaan arvioida kevään tulvariskin suuruus.

- että milloin vedenkorkeus on säännöstelyn ylärajalla, säännöstelyaltaasta juoksutetaan vähintään edellisen vuorokauden
tulovesimäärä sekä tulovesimäärän ollessa kasvussa lisäksi
edellisen vuorokauden havaittua kasvua vastaava lisäys, kaikkiaan ei kuitenkaan enempää kuin 370 m³/s; sekä
- että jos säännöstelyaltaan vedenpinta tulovesimäärän noustessa yli 370 m³/s ylittää säännöstelyn ylärajan, altaasta juoksutettavan vesimäärän suuruutta lisätään 25 m³/s joka vuorokausi siksi, kunnes vedenpinnan nousu lakkaa, ja suurinta juoksutusta jatketaan, kunnes vedenkorkeus jälleen saavuttaa
säännöstelyn ylärajan.
12) Vedenjuoksutuksen suorittamiseksi tarkoituksenmukaisimmalla tavalla padotus- ja juoksutussäännön puitteissa on laadittava tulovesimäärien ennakkoarviot.

- että luvan saajan tulee yhteistoiminnassa tulvariskien hallinnasta vastaavan viranomaisen kanssa määritellä kussakin tapauksessa erikseen se ajankohta, jolloin vedenpintaa saadaan
keväällä vallitseva kokonaistilanne huomioon ottaen ryhtyä
nostamaan turvarajan yläpuolelle, sekä se ajankohta, jolloin virtaama tulee pienentää Kokemäenjoen hyydetulvariskin vähentämiseksi.

- että luvan saajan tulee yhteistoiminnassa tulvariskien hallinnasta vastaavan viranomaisen kanssa määritellä kussakin tapauksessa erikseen se ajankohta, jolloin vedenpintaa saadaan
keväällä vallitseva kokonaistilanne huomioon ottaen ryhtyä
nostamaan turvarajan yläpuolelle, sekä se ajankohta, jolloin virtaama tulee pienentää Kokemäenjoen hyydetulvariskin vähentämiseksi.

- että milloin vedenkorkeus on säännöstelyn ylärajalla, säännöstelyaltaasta juoksutetaan vähintään edellisen vuorokauden
tulovesimäärä sekä tulovesimäärän ollessa kasvussa lisäksi
edellisen vuorokauden havaittua kasvua vastaava lisäys, kaikkiaan ei kuitenkaan enempää kuin 370 m³/s; sekä
- että jos säännöstelyaltaan vedenpinta tulovesimäärän noustessa yli 370 m³/s ylittää säännöstelyn ylärajan, altaasta juoksutettavan vesimäärän suuruutta lisätään 25 m³/s joka vuorokausi siksi, kunnes vedenpinnan nousu lakkaa, ja suurinta juoksutusta jatketaan, kunnes vedenkorkeus jälleen saavuttaa
säännöstelyn ylärajan.
12) Vedenjuoksutuksen suorittamiseksi tarkoituksenmukaisimmalla tavalla padotus- ja juoksutussäännön puitteissa on laadittava tulovesimäärien ennakkoarviot.

- että milloin vedenkorkeus on säännöstelyn ylärajalla, säännöstelyaltaasta juoksutetaan vähintään edellisen vuorokauden
tulovesimäärä sekä tulovesimäärän ollessa kasvussa lisäksi
edellisen vuorokauden havaittua kasvua vastaava lisäys, kaikkiaan ei kuitenkaan enempää kuin 370 m³/s; sekä
- että jos säännöstelyaltaan vedenpinta tulovesimäärän noustessa yli 370 m³/s ylittää säännöstelyn ylärajan, altaasta juoksutettavan vesimäärän suuruutta lisätään 25 m³/s joka vuorokausi siksi, kunnes vedenpinnan nousu lakkaa, ja suurinta juoksutusta jatketaan, kunnes vedenkorkeus jälleen saavuttaa
säännöstelyn ylärajan.
12) Vedenjuoksutuksen suorittamiseksi tarkoituksenmukaisimmalla tavalla padotus- ja juoksutussäännön puitteissa on laadittava tulovesimäärien ennakkoarviot.
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Viranomaisella tarkoitetaan Suomen ympäristökeskusta tai
muuta vastaavaa viranomaista, jonka tehtävänä on tuottaa
tulvariskien hallinnassa tarvittavia asiantuntijapalveluja (tulvariskilaki 6§)
Lupaehto parantaa tulvariskien hallinnasta vastaavan viranomaisen ja säännöstelijöiden välistä yhteistyötä erilaisiin tulvatilanteisiin varautumiseksi. Tällöin yhteistyössä arvioitaisiin
paras tapa ja ajankohta tulvien ehkäisemiseksi/vähentämiseksi.
Viranomaisella tarkoitetaan ELY-keskusta tai muuta vastaavaa
viranomaista, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia tulvan uhatessa ja tulvan aikana viranomaisten yhteistyön järjestämisestä ja ohjata toimenpiteitä vesistössä (tulvariskilaki 4§)
Lupaehtoihin ei esitetä muutoksia koskien poikkeustilanteita.

Lupaehtoihin ei esitetä muutosta tulovesimäärien ennakkoarvioiden laatimisesta.

Liite 2. Näsijärven säännöstelyluvan tarkistamisvaihtoehdot
* alleviivauksella ja lihavoinnilla esitetään muutokset lupaehtoihin
VAIHTOEHTO 0

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

Perustelut/Kuvaus

1) Säännöstely on suoritettava Tammerkosken yläputoukseen
tehtyjä rakenteita hyväksikäyttäen niin,

1) Säännöstely on suoritettava Tammerkosken yläputoukseen
tehtyjä rakenteita hyväksikäyttäen niin,

1) Säännöstely on suoritettava Tammerkosken yläputoukseen
tehtyjä rakenteita hyväksikäyttäen niin,

ettei Näsijärven vedenkorkeus tuulista tai muista tilapäisistä ja
luonnonmukaisista häiriöistä johtuvia lyhytaikaisia vähäisiä vedenkorkeusvaihteluita ja jäljempänä mainittua poikkeusta lukuun ottamatta ylitä Naistenlahden asteikolla N:o 35:68 ylärajaa, jota kuvaava murtoviivan määräävät seuraavat pisteet:

ettei Näsijärven vedenkorkeus tuulista tai muista tilapäisistä ja
luonnonmukaisista häiriöistä johtuvia lyhytaikaisia vähäisiä vedenkorkeusvaihteluita ja jäljempänä mainittua poikkeusta lukuun ottamatta ylitä Naistenlahden asteikolla N:o 35:68 ylärajaa, jota kuvaava murtoviivan määräävät seuraavat pisteet:

ettei Näsijärven vedenkorkeus tuulista tai muista tilapäisistä ja
luonnonmukaisista häiriöistä johtuvia lyhytaikaisia vähäisiä vedenkorkeusvaihteluita ja jäljempänä mainittua poikkeusta lukuun ottamatta ylitä Naistenlahden asteikolla N:o 35:68 ylärajaa, jota kuvaava murtoviivan määräävät seuraavat pisteet:

Ehdotuksen mukaan säännöstelyn yläraja muuttuu talviaikana
huomattavasti. Nykyinen helmikuusta huhtikuun alkuun kestävä vedenkorkeuden pakollinen alentaminen lievenee huomattavasti, mikä mahdollistaa vedenkorkeuden pitämisen nykyistä korkeammalla etenkin maalis-huhtikuussa tulvariskin ollessa pieni. Korkeampi yläraja mahdollistaa varautumisen hyydetulviin myös helmikuun lopulla ja maaliskuun alussa.
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ettei järven vedenkorkeus toukokuun 16 päivän ja marraskuun
15 päivän välisenä aikana alita korkeutta N2000 + 94,70 m eikä
muun aikana vuotta korkeutta N2000 + 94,24 m.
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ettei järven vedenkorkeus toukokuun 16 päivän ja marraskuun
15 päivän välisenä aikana alita korkeutta NN + 94,17 m eikä
muun aikana vuotta korkeutta NN + 93,71 m.

Korkeusjärjestelmä muutetaan N2000-järjestelmään lisäämällä 52 cm NN-järjestelmän mukaisiin korkeuksiin.
Vaihtoehdossa 1 ei esitetä muutosta toukokuun ylärajaan (ns.
toukotyömutkaan), jolloin maanviljelylle taataan nykyisenlaiset olosuhteet. Toisaalta kevään ollessa aikaisessa vedenkorkeus voi loppukevään osalta jäädä virkistyskäytön ja vesiluonnon kannalta liian alhaiseksi.
Vaihtoehdossa 2 esitetään toukokuun ylärajan (ns. toukotyömutkan) nostamista kesän ylärajan tasolle, jolloin etenkin kevään ollessa tavanomaista aikaisemmassa vedenkorkeus voidaan nostaa virkistyskäytön ja vesiluonnon kannalta nykyistä
paremmalle tasolle.
Säännöstelyn alarajoihin ei esitetä muutoksia.

ettei järven vedenkorkeus toukokuun 16 päivän ja marraskuun
15 päivän välisenä aikana alita korkeutta N2000 + 94,70 m eikä
muun aikana vuotta korkeutta N2000 + 94,24 m.
Mikäli viranomaisen helmikuun lopussa laatimien ennakkoarvioiden mukaan valuma-alueen alueellinen vesiarvo on keväällä
suurimmillaan 90 mm tai suurempi, tulee vedenkorkeus laskea
Naistenlahden asteikolla N:o 35:68 maaliskuun loppuun menneesä turvarajan N2000 + 95,03 m alapuolelle. Turvarajaa ei
tarvitse alittaa, jos lumien sulaminen alkaa maaliskuussa.

Mikäli viranomaisen helmikuun lopussa laatimien ennakkoarvioiden mukaan valuma-alueen alueellinen vesiarvo on keväällä
suurimmillaan 90 mm tai suurempi, tulee vedenkorkeus laskea
Naistenlahden asteikolla N:o 35:68 maaliskuun loppuun menneesä turvarajan N2000 + 95,18 m alapuolelle. Turvarajaa ei
tarvitse alittaa, jos lumien sulaminen alkaa maaliskuussa.

Lupaan sisällytetään uusi turvaraja, joka pakottaa laskemaan
vedenkorkeutta maaliskuussa määritellyn korkeuden alapuolelle, kun ennusteen mukainen alueellinen lumen vesiarvo on
suurimmillaan 90 mm tai suurempi. Turvarajaa ei tarvitse alittaa, jos sulmainen alkaa jo maaliskuussa. Vedenkorkeuden
nostamisesta määrättäisiin myöhemmässä kohdassa.
Ehdotettu turvaraja noudattaa aikaisempien vuosien keskimääräistä vedenkorkeutta ja se on osoittautunut laskelmien
perusteella oikeansuuntaiseksi molemmilla vaihtoehdoilla.
Turvarajalla varmistetaan nykyinen säännöstelykäytäntö tulvariskin ollessa vähäistä suurempi.
Lupaehto pakottaa luvan saajaa samalla varautumaan alkuvuonna alentamalla vedenkorkeutta kohti turvarajaa kunnes
voidaan arvioida kevään tulvariskin suuruus.
Viranomaisella tarkoitetaan Suomen ympäristökeskusta tai
muuta vastaavaa viranomaista, jonka tehtävänä on tuottaa
tulvariskien hallinnassa tarvittavia asiantuntijapalveluja (tulvariskilaki 6§)

Säännöstely on suoritettava muuten tulovirtaamien ennakkoarvioiden avulla mahdollisuuksien mukaan ennakoiden eri
vuoden aikojen luontaisia vedenkorkeusvaihteluita.

Säännöstely on suoritettava muuten tulovirtaamien ennakkoarvioiden avulla varautuen kevättulvaan ja talviajan hyydetulvaan sekä mahdollisuuksien mukaan ennakoiden eri vuoden
aikojen luontaisia vedenkorkeusvaihteluita.

Säännöstely on suoritettava muuten tulovirtaamien ennakkoarvioiden avulla varautuen kevättulvaan ja talviajan hyydetulvaan sekä mahdollisuuksien mukaan ennakoiden eri vuoden
aikojen luontaisia vedenkorkeusvaihteluita.

Luontaisia vedenkorkeusvaihteluja ennakoivaan säännöstelyyn
lisätään varautuminen kevättulvaan ja talviajan hyydetulvaan.
Lisäyksellä varmistetaan nykyinen käytäntö tulviin varautumiseksi. Kyseessä on tarkennus nykyiseen lupaehtoon eikä siten muuta nykyisiä käytäntöjä.

Luvan saajan tulee hydrologisten tietojen perusteella ja yhteistoiminnassa vesihallituksen kanssa määritellä kussakin tapauksessa erikseen se ajankohta, jolloin vedenpintaa saadaan keväällä vallitseva kokonaistilanne huomioon ottaen ryhtyä nostamaan.

Luvan saajan tulee hydrologisten tietojen sekä ennakkoarvioiden perusteella ja yhteistoiminnassa tulvariskien hallinnasta
vastaavan viranomaisen kanssa määritellä kussakin tapauksessa erikseen se ajankohta, jolloin vedenpintaa saadaan ke-

Luvan saajan tulee hydrologisten tietojen sekä ennakkoarvioiden perusteella ja yhteistoiminnassa tulvariskien hallinnasta
vastaavan viranomaisen kanssa määritellä kussakin tapauksessa erikseen se ajankohta, jolloin vedenpintaa saadaan ke-

Aikaisempaa lupaehtoa kevään vedenkorkeuden nostamiseksi
muutetaan siten, että mukaan otetaan myös virtaaman pienentäminen Kokemäenjoen hyydetulvariskin vähentämiseksi.
Lupaehto parantaa tulvariskien hallinnasta vastaavan viran-
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väällä vallitseva kokonaistilanne huomioon ottaen ryhtyä nostamaan turvarajan yläpuolelle, sekä se ajankohta, jolloin virtaama tulee pienentää Kokemäenjoen hyydetulvariskin vähentämiseksi.

väällä vallitseva kokonaistilanne huomioon ottaen ryhtyä nostamaan turvarajan yläpuolelle, sekä se ajankohta, jolloin virtaama tulee pienentää Kokemäenjoen hyydetulvariskin vähentämiseksi.

omaisen ja säännöstelijöiden välistä yhteistyötä erilaisiin tulvatilanteisiin varautumiseksi. Tällöin yhteistyössä arvioitaisiin
paras tapa ja ajankohta tulvien ehkäisemiseksi/vähentämiseksi.
Viranomaisella tarkoitetaan ELY-keskusta tai muuta vastaavaa
viranomaista, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia tulvan uhatessa ja tulvan aikana viranomaisten yhteistyön järjestämisestä ja ohjata toimenpiteitä vesistössä (tulvariskilaki 4§)

Vedenjuoksutus ja säännöstely muutoin on tämän päätöksen
määräysten puitteissa hoidettava siten, että alapuolisessa vesistössä ei aiheuteta vältettävissä olevaa vahinkoa eikä haittaa.

Vedenjuoksutus ja säännöstely muutoin on tämän päätöksen
määräysten puitteissa hoidettava siten, että alapuolisessa vesistössä ei aiheuteta vältettävissä olevaa vahinkoa eikä haittaa.

Vedenjuoksutus ja säännöstely muutoin on tämän päätöksen
määräysten puitteissa hoidettava siten, että alapuolisessa vesistössä ei aiheuteta vältettävissä olevaa vahinkoa eikä haittaa.

Lupaehtoihin ei esitetä muutoksia vahinkojen tai haittojen
välttämiseksi.

Mikäli Pispalan nippu-uittotunnelin kautta suoritetaan uittoa,
on luvan saajan annettava säännöstelyrajojen puitteissa
nippu-uiton kelvollista toimittamista varten tarvittava vesimäärä uittotunnelia koskevan, vesioikeuden erikseen antaman
päätöksen mukaisesti.

Mikäli Pispalan nippu-uittotunnelin kautta suoritetaan uittoa,
on luvan saajan annettava säännöstelyrajojen puitteissa
nippu-uiton kelvollista toimittamista varten tarvittava vesimäärä uittotunnelia koskevan, vesioikeuden erikseen antaman
päätöksen mukaisesti.

Mikäli Pispalan nippu-uittotunnelin kautta suoritetaan uittoa,
on luvan saajan annettava säännöstelyrajojen puitteissa
nippu-uiton kelvollista toimittamista varten tarvittava vesimäärä uittotunnelia koskevan, vesioikeuden erikseen antaman
päätöksen mukaisesti.

Uittoon liittyvät lupaehdot säilytetään.

Mikäli juoksutus Kolsin voimalaitoksella on vaarassa ylittää 500
m³/s ja Kokemäenjoen tulvatilanne lisäksi vesihallituksen käsityksen mukaan muuten niin vaatii, on luvan saajalla yleistä
etua silmällä pitäen ja vältettävissä olevien tulvavahinkojen
torjumiseksi oikeus Näsijärvestä tapahtuvaa juoksutusta vähentämällä korkeintaan 10 vuorokauden ajaksi ylittää edellä
määritelty säännöstelyn yläraja enintään korkeuteen NN+95,50
m saakka. Luvan saajan on tällöin vesihallituksen kanssa asiasta
neuvoteltuaan jo ennen ylärajan ylittämisen ajankohtaa ryhdyttävä tilanteen vaatimiin juoksutuksiin, jotka ovat tarpeen,
jotta ylitys ei tulisi liian suureksi eikä ylittäisi 10 vuorokauden
aikaa.

Mikäli Kokemäenjoen tulvatilanne tulvariskien hallinnasta vastaavan viranomaisen käsityksen mukaan niin vaatii, on luvan
saajalla yleistä etua silmällä pitäen ja vältettävissä olevien tulvavahinkojen torjumiseksi oikeus Näsijärvestä tapahtuvaa
juoksutusta vähentämällä ylittää edellä määritelty säännöstelyn yläraja enintään 10 cm marraskuun ja maaliskuun välisenä
aikana. Luvan saajan on tällöin tulvariskien hallinnasta vastaavan viranomaisen kanssa asiasta neuvoteltuaan jo ennen ylärajan ylittämisen ajankohtaa ryhdyttävä tilanteen vaatimiin juoksutuksiin, jotka ovat tarpeen, jotta ylitys olisi mahdollisimman
lyhytkestoinen.

Mikäli Kokemäenjoen tulvatilanne tulvariskien hallinnasta vastaavan viranomaisen käsityksen mukaan niin vaatii, on luvan
saajalla yleistä etua silmällä pitäen ja vältettävissä olevien tulvavahinkojen torjumiseksi oikeus Näsijärvestä tapahtuvaa
juoksutusta vähentämällä ylittää edellä määritelty säännöstelyn yläraja enintään 10 cm marraskuun ja maaliskuun välisenä
aikana. Luvan saajan on tällöin tulvariskien hallinnasta vastaavan viranomaisen kanssa asiasta neuvoteltuaan jo ennen ylärajan ylittämisen ajankohtaa ryhdyttävä tilanteen vaatimiin juoksutuksiin, jotka ovat tarpeen, jotta ylitys olisi mahdollisimman
lyhytkestoinen.

Tämän lupaehdon muutos on käytännössä tekninen, koska lupaehdon alkuperäistä ajatusta ja tarkoitusta ei varsinaisesti
muuteta.
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Lupaehdoissa annettaisiin mahdollisuus ylittää nykyisiä säännöstelyrajoja 10 cm:llä talviaikana marraskuun ja maaliskuun
välisenä aikana, jos Kokemäenjoen tulvatilanne niin vaatii. Tulvatilanteen arvioi tulvariskien hallinnasta vastaava viranomainen (tulvariskilaki 4§).
Koska ylärajan ylitys koskee ainoastaan talvikuukausia, sen vaikutus jää vähäiseksi. Säännöstelyrajan ylitys pyritään tekemään mahdollisimman lyhytkestoiseksi ennakoimalla juoksutukset. Vaihtoehto VE0 antoi mahdollisuuden nostaa vedenpintaa korkeuteen NN+95,50 m, mutta ylityksen tuli kestää
enintään 10 vrk. Tätä lauseketta ei ole kuitenkaan pystytty
käyttämään, koska ylitysaika on hyvin lyhyt.

Liite 3. Tarkastelualueen muinaisjäännökset
Nimi

Laji/luokka

Tyyppi

Vedenalainen

2130 Näsijärvi

Jalo

kiinteä muinaisjäännös

alusten hylyt

kyllä

2131 Näsijärvi

Allo

kiinteä muinaisjäännös

alusten hylyt

kyllä

2135 Näsijärvi

Mustalahti 1

kiinteä muinaisjäännös

alusten hylyt

kyllä

2136 Näsijärvi

Mustalahti 2

kiinteä muinaisjäännös

alusten hylyt

kyllä

2137 Näsijärvi

Näsijärvi

kiinteä muinaisjäännös

alusten hylyt

kyllä

2153 Näsijärvi

Otava

muu kulttuuriperintökohde

alusten hylyt

kyllä

2454 Näsijärvi

Mustalahti 3

kiinteä muinaisjäännös

alusten hylyt

kyllä

303010007 Näsijärvi

Toikko-Miesperä

kiinteä muinaisjäännös

303010015 Näsijärvi

Niemi 2

kiinteä muinaisjäännös

303010016 Näsijärvi

Ikosenlahti 1

kiinteä muinaisjäännös

837010003 Näsijärvi

Reuharinniemi

kiinteä muinaisjäännös

837010043 Näsijärvi

Lentävänniemi 3

kiinteä muinaisjäännös

837010044 Näsijärvi

Kapeenniemi

kiinteä muinaisjäännös

980010008 Näsijärvi

Pikkulampi

kiinteä muinaisjäännös

980010027 Näsijärvi

Hempura

kiinteä muinaisjäännös

980010029 Näsijärvi

Anttila

kiinteä muinaisjäännös

1000008706 Näsijärvi

Nurmi (Nurmis)

kiinteä muinaisjäännös

1000011526 Näsijärvi

Värmälä Pirilä

kiinteä muinaisjäännös

1000018028 Näsijärvi

Pohjankylä

kiinteä muinaisjäännös

1000018047 Näsijärvi

Lamminsaaren rajakivi

kiinteä muinaisjäännös

kivirakenteet

ei

1000018695 Näsijärvi

Parkkuu Alamylly

kiinteä muinaisjäännös

1000018698 Näsijärvi

Parkkuu Ylämylly

kiinteä muinaisjäännös

1000018833 Näsijärvi

Messukylä-Ruovesi Sorila 1

kiinteä muinaisjäännös

1000022137 Näsijärvi

Mustalahti 4

muu kulttuuriperintökohde

kyllä

1000022139 Näsijärvi

Naistenlahti

muu kulttuuriperintökohde

kulkuväylät
teollisuuskohteet

418010001 Pyhäjärvi

Päivääniemi

kiinteä muinaisjäännös

418010024 Pyhäjärvi

Vuollesaari

kiinteä muinaisjäännös

536010022 Pyhäjärvi

Sotkanvirta

kiinteä muinaisjäännös

536010032 Pyhäjärvi

Perttula

kiinteä muinaisjäännös

604010009 Pyhäjärvi

Vähälammi

kiinteä muinaisjäännös

604010014 Pyhäjärvi

Kenttämäenoja

kiinteä muinaisjäännös

604010015 Pyhäjärvi

Tursiannotko

kiinteä muinaisjäännös

604010022 Pyhäjärvi

Hirvisaaret

kiinteä muinaisjäännös

asuinpaikat

ei

604010027 Pyhäjärvi

Lehtisaari

kiinteä muinaisjäännös

604010028 Pyhäjärvi

Isosaari

kiinteä muinaisjäännös

922010001 Pyhäjärvi

Karholannokka

kiinteä muinaisjäännös

922010012 Pyhäjärvi

Haihulannokka

kiinteä muinaisjäännös

1000001953 Pyhäjärvi

Rikalan kanavayritys

kiinteä muinaisjäännös

1000001961 Pyhäjärvi

Viikin säteri

kiinteä muinaisjäännös

1000006471 Pyhäjärvi

Kuokkalankosken pohjoisranta

kiinteä muinaisjäännös

Tunnus

Tarkastelualue
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kyllä

1000006473 Pyhäjärvi

Kuokkalankosken eteläranta

kiinteä muinaisjäännös

1000006475 Pyhäjärvi

Kuokkalankoski Pappila

kiinteä muinaisjäännös

1000018641 Pyhäjärvi

Pajulahti (Pajulax)

kiinteä muinaisjäännös

1000018817 Pyhäjärvi

Kirjastonpuisto

kiinteä muinaisjäännös

1000023778 Pyhäjärvi

Tammerkoski 3

muu kulttuuriperintökohde

1000023785 Pyhäjärvi

Tammerkoski 1

muu kulttuuriperintökohde

1000023790 Pyhäjärvi

Tammerkoski 4

muu kulttuuriperintökohde

1000023801 Pyhäjärvi

Tammerkoski 8

muu kulttuuriperintökohde

1000023810 Pyhäjärvi

Tammerkoski 9

kiinteä muinaisjäännös

1000024676 Pyhäjärvi

Kurkela (Kurkela) Kupari

muu kulttuuriperintökohde

1000024688 Pyhäjärvi

Narva (Narva)

muu kulttuuriperintökohde

1000028641 Pyhäjärvi

Vihilahti Metsola

muu kulttuuriperintökohde

1000029737 Pyhäjärvi

Toivola by

kiinteä muinaisjäännös

536010027 Rauta-Kulovesi

Hanhisaari

kiinteä muinaisjäännös

912010006 Rauta-Kulovesi

Vehmaanniemi

kiinteä muinaisjäännös

912010007 Rauta-Kulovesi

Rantavainionmäki

kiinteä muinaisjäännös

912010008 Rauta-Kulovesi

Pulkki-Maijan kallio

kiinteä muinaisjäännös

912010016 Rauta-Kulovesi

Kaukola

kiinteä muinaisjäännös

912010017 Rauta-Kulovesi

Hiukkasaari

kiinteä muinaisjäännös

912010033 Rauta-Kulovesi

Ikossaari

kiinteä muinaisjäännös

912010034 Rauta-Kulovesi

Kuutin Selkäsaari 1

kiinteä muinaisjäännös

912010035 Rauta-Kulovesi

Parisaaret

kiinteä muinaisjäännös

1000001960 Rauta-Kulovesi

Isosaaren saha

kiinteä muinaisjäännös

1000011561 Rauta-Kulovesi

Tyrväänkylä (Törfues)

kiinteä muinaisjäännös

271010001 Kokemäenjoki

Kalvomäki

kiinteä muinaisjäännös

271010009 Kokemäenjoki

Pajamäki (Pajasaari)

kiinteä muinaisjäännös

271010010 Kokemäenjoki

Linnaluoto

kiinteä muinaisjäännös

271010019 Kokemäenjoki

Teljä

kiinteä muinaisjäännös

271010037 Kokemäenjoki

Koskenkylä Linnaluoto/Kumo

kiinteä muinaisjäännös

271010038 Kokemäenjoki

Leikkimäki (├äimälä)

kiinteä muinaisjäännös

271010039 Kokemäenjoki

Koskenkylä Isoluoto/Aborg

kiinteä muinaisjäännös

886010002 Kokemäenjoki

Ulvilan kaupunginpaikka

kiinteä muinaisjäännös

1000007309 Kokemäenjoki

Porin vanha asemakaava-alue

kiinteä muinaisjäännös

1000017642 Kokemäenjoki

Ojanperä 1

kiinteä muinaisjäännös

1000022904 Kokemäenjoki

Haistilan lauttapaikka

muu kulttuuriperintökohde
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muinaisjäännösryhmät

teollisuuskohteet
teollisuuskohteet
teollisuuskohteet
teollisuuskohteet
teollisuuskohteet

ei

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

teollisuuskohteet, vesisahat

ei

hautapaikat

ei

muinaisjäännösryhmät

ei

