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Sananselitykset
Alivesi, NW: Pienin tarkastellulla ajanjaksolla esiintynyt vedenkorkeus.
Alivirtaama, NQ: Pienin tarkastellulla ajanjaksolla joessa virrannut vesimäärä.
Järvisyys: Vesistöjen prosentuaalinen osuus vesistöalueen kokonaispinta-alasta
Keskialivesi, MNW: Tarkasteluvuosien alimpien vedenkorkeuksien keskiarvo
Keskialivirtaama, MNQ: Tarkasteluvuosien pienimpien virtaamien keskiarvo
Keskivesi, MW: Tarkastelujakson päivittäisten vedenkorkeuksien keskiarvo.
Keskivirtaama, MQ: Tarkastelujakson päivittäisten virtaamien keskiarvo.
Keskiylivesi, MHW: Tarkasteluvuosien ylimpien vedenkorkeuksien keskiarvo
Keskiylivirtaama, MHQ: Tarkasteluvuosien suurimpien virtaamien keskiarvo
NN+ m: Vedenkorkeusasteikon nollapiste, joka ilmoittaa asteikon korkeuden merenpinnasta NNkorkeusjärjestelmässä. NN-korkeusjärjestelmä on käytössä Pohjois-Karjalan suurimmilla järvillä.
Purkautumiskäyrä / -taulukko: Ilmoittaa kuinka suuri vesimäärä kullakin vedenkorkeudella virtaa joessa.
Talvialenema: Järven jäätymispäivän vedenkorkeuden ja kevään alimman vedenkorkeuden erotus.
Vesistön säännöstely: Vedenjuoksun muuttamista jatkuvin toimenpitein siten, että virtaama ja
vedenkorkeus vastaavat asetettuja tavoitteita.
Ylivesi, HW: Suurin tarkastellulla ajanjaksolla esiintynyt vedenkorkeus.
Ylivirtaama, HQ: Suurin tarkastellulla ajanjaksolla joessa virrannut vesimäärä.
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1. Johdanto
Tässä raportissa esitetään Pielisen juoksutuksen kehittämishankkeessa vuosina 2011–2013 tehtyjen
selvitysten keskeiset tulokset. Selvityksiä on koordinoinut Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus (ELY-keskus). Pielisen hankkeen neuvotteluryhmän työskentelyyn vuosina 2011–2013 on
osallistunut edustajia Juuan ja Kontiolahden kunnista, Joensuun, Lieksan ja Nurmeksen kaupungeista,
Pielisen, Pielisjoen ja Ruunaan kalastusalueilta, Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksesta, Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksesta, Liikennevirastosta, Järvi-Suomen uittoyhdistyksestä, UPM-Kymmene Oyj:stä ja Kuurnan
Voima Oy:stä sekä tarvittaessa asiantuntijajäseniä mm. Suomen ympäristökeskuksesta ja Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksesta.
Pielinen on Suomen suurin säännöstelemätön järvi, Suomen neljänneksi suurin järvi ja Pohjois-Karjalan
maakuntajärvi. Pielisen säännöstelyä on pohdittu jo 1930-luvulta lähtien. Ensimmäiset
säännöstelysuunnitelmat valmistuivat vuonna 1968. Vuonna 1989 Pielisen säännöstelypyrkimykset
lopetettiin, kun yksimielisyyttä säännöstelyn periaatteista ei alkuperäisestä muokatuillakaan
säännöstelyvaihtoehdoilla saavutettu. 2000-luvulla esiintyneiden kuivien kesien myötä kiinnostus Pielisen
mahdollista säännöstelyä kohtaan kasvoi jälleen, kun vesistön käyttömahdollisuuksia etenkin kuivimpina
aikoina haluttiin parantaa.
Alueen kunnat tekivät loppuvuodesta 2002 aloitteen Pielisen säännöstelymahdollisuuksien selvittämiseksi.
Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa tehtiin aiheesta esiselvitys vuonna 2003. Asia jäi mietintään parin
runsasvetisemmän vuoden ajaksi, kunnes erittäin vähävetisen syksyn 2005 jälkeen Pielisen alueella paine
säännöstelyselvitysten edistämiseksi jälleen kasvoi. Loppuvuodesta 2005 Pielisen juoksutuksen
kehittämisen neuvotteluryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa. Ryhmässä sovittiin, että Pielisen
säännöstelymahdollisuuksista teetetään laajempi selvitys, jonka Suomen ympäristökeskus ja PohjoisKarjalan ympäristökeskus toteuttivat vuonna 2006. Selvitysten tulokset esitettiin laajassa
yhteenvetoraportissa vuonna 2007. Raportissa myös esitettiin lista selvityksistä, joita edelleen tarvittaisiin
Pielisen mahdollisen säännöstelyluvan hakemiseksi.
Vuosina 2007–2010 tehtiin pääosa vuoden 2007 raportissa listatuista tarvittavista selvityksistä PohjoisKarjalan ympäristökeskuksen, sittemmin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen koordinoimina. Selvitystyön
kuluessa on ilmennyt lisäselvitystarpeita myös muista kuin alun perin listatuista asioista, ja selvityksiä on
tehty ilmenneiden tarpeiden mukaisesti. Lisäksi neuvotteluryhmän ja yleisötilaisuuksissa saadun palautteen
perusteella juoksutusvaihtoehtoja on kehitetty selvitysten edetessä. Yhteenvetoraportti vuosina 2007–
2010 tehtyjen selvitysten tuloksista laadittiin loppuvuodesta 2010.
Tässä raportissa kuvataan Pielisen säännöstelyselvitysten nykytilanne ja pohditaan Pielisen säännöstelyn
toteuttamisen edellytyksiä. Säännöstelyselvitykset on nyt saatu päätökseen, ja tämän yhteenvetoraportin
tarkoituksena on tarjota tietoa säännöstelystä ja sen vaikutuksista. Varsin laajasta asiakokonaisuudesta
huolimatta raportin rakenne on pyritty pitämään tiiviinä. Syvempää ja laajempaa lisätietoa on saatavissa
raportin lopussa listatusta lähdemateriaalista.
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2. Alueen kuvaus ja vesistöolot
Pielinen sijaitsee Pohjois-Karjalan pohjoisosissa Joensuun, Juuan, Lieksan ja Nurmeksen kunnissa. Pielinen
on Suomen neljänneksi suurin järvi 894 km2:n pinta-alallaan, johon sisältyy Pielisen kanssa samassa tasossa
olevat Kuokkastenjärvi (6 km2)ja Lautiainen-Nurmesjärvi (13 km2). Pielisen valuma-alue Pielisjoen yläosalla
Kaltimon voimalaitoksen kohdalla on lähes 21 000 km2. Valuma-alueesta noin 43 prosenttia sijaitsee
Venäjän puolella. Suurimpia Pieliseen laskevia jokia ovat Lieksanjoki sekä oikeastaan Pielisjoen yläosaan
laskeva Koitajoki. Pielisen valuma-alue muodostaa koko Vuoksen Imatrankoskien yläpuolisesta
vesistöalueesta noin 40 prosenttia Pielisjoen keskivirtaaman ollessa noin 250 m3/s. Pielisen valuma-alueen
pinta-alasta järviä on 13,3 %.

Kuva 1. Vuoksen vesistöalueen pohjoisosa ja Pielinen (©SYKE ja Maanmittauslaitos 7/MML/10).
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Pielisen järvialtaan katsotaan yleensä ulottuvan Rukaveden eteläpuolella sijaitsevaan Uimasalmeen saakka,
josta alavirtaan alkaa Rahkeenveden ja Hiirenveden laajentumat käsittävä Pielisjoen yläosa. Pielisen
valuma-alueeseen lasketaan kuitenkin usein mukaan myös Koitajoen valuma-alue. Kaltimon voimalaitoksen
alapuolinen Pielisjoen osuus Kuurnan voimalaitokselle saakka (noin 25 km) on vesiolosuhteiltaan melko
vakaa Kuurnan voimalaitoksen ja kahden järvilaajentuman (Alusvesi ja Kangasvesi) tasatessa
vedenkorkeuksia. Kuurnan alapuolisella jokiosuudella (reilut 20 km) joki on melko kapea lukuun ottamatta
Utran ylä- ja alapuolella olevia pienehköjä laajentumia. Kuurnan alapuolisella jokiosuudella vesiolosuhteisiin
vaikuttavat suuresti sekä Pielisjoen virtaamat että Pyhäselän vedenkorkeudet. Pielisjoen vedet päätyvät
Joensuussa Pyhäselkään, joka kuuluu Lappeenrantaan saakka ulottuvaan Saimaan järviallaskokonaisuuteen.
Pielisjoen kosket on porrastettu lähes täysin joen kahdella voimalaitoksella, vuonna 1958 valmistuneella
Kaltimolla ja vuonna 1971 valmistuneella Kuurnalla. Pieniä koskimaisia tai hieman vuolaammin virtaavia
osuuksia joessa on Joensuun kohdalla ja Uitonvirran-Haapavirran kohdalla. Pielisjoessa sijaitsee kolme
Liikenneviraston ylläpitämää kanavaa: Kaltimo, Kuurna ja Joensuu. Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty
perustietoja Pielisjoesta ja Pielisestä.

Taulukko 1. Pielisjoen voimalaitosten putouskorkeudet, rakennusvuodet, rakennusvirtaamat, tehot,
vuosienergiat ja omistajat
Voimalaitos H (m) Rak.vuosi QR (m3/s) Teho (MW)

E (GWh/a) Omistaja

Kaltimo

9

1958

380

30

155

UPM-Kymmene Oyj

Kuurna

7

1971

316

18

115

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (89 %)
Joensuun kaupunki (11 %)
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Taulukko 2. Tietoja Pielisestä ja Pielisjoesta.
Fysiografia ja valuma-alue
Pinta-ala

894 km2

Keskisyvyys

10 m

Suurin syvyys

61 m

Valuma-alueen pinta-ala (Kaltimon yläp.)

20 861 km2

Valuma-alueen järvisyys (Kaltimon yläp.)

13,3 %

Vedenkorkeustietoja (Pielinen, Nurmes, vv. 1980–2012)
Keskivedenkorkeus MW [NN+m]

93,61 m

Suurin vedenkorkeus HW (4.7.1981) [NN+m]

94,59 m

Keskiylivesi MHW [NN+m]

94,21 m

Alin vedenkorkeus NW (9.4.2003) [NN+m]

92,52 m

Keskialivesi MNW [NN+m]

93,07 m

Virtaamatietoja (Pielisjoki, Kaltimo, vv. 1980–2012)
Keskivirtaama

246 m3/s

Suurin virtaama (27.6.1981)

584 m3/s

Keskiylivirtaama

387 m3/s

Alin virtaama (16.4.1991)*

71 m3/s

Alin virtaama (15.4.2003)

88 m3/s

Keskialivirtaama

129 m3/s

*Ajanjakson 1980–2012 pienin virtaama sattui muutoin normaalissa vesitilanteessa yksittäisenä päivänä
16.4.1991. Kevään 2003 virtaama sattui vähävetisessä tilanteessa.
Pielisen vedenpinnan vaihtelu on suureksi järveksi voimakasta. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että
säännöstelemätön Pielinen käyttäytyy vedenpinnan talvialeneman osalta kuten Suomen suuret
säännöstellyt järvet. Kesän ja syksyn vedenkorkeusvaihtelut Pielisellä taas ovat huomattavasti suurempia
kuin suurilla säännöstellyillä järvillä keskimäärin. Säännöstelemättömien suurjärvien joukossa Pielisen
vedenpinnan vaihtelut sekä avovesikaudella että talvella ovat selvästi suurimmat. (Verta ym. 2007) Kuvassa
2 on esitetty Pielisen vedenpinnan vaihtelut säännöstelemättömiin Suomen suurjärviin verrattuna.
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Vedenkorkeuden vaihtelu (W50%) 10 suurimmassa
säännöstelemättömässä järvessä
1

Vedenkorkeuden vaihtelu (m)

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

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

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Kyyvesi
Suontee
Längelmävesi
Konnevesi
Viinijärvi
1.10.

1.11. 1.12.

Kuva 2. Vedenkorkeuden vaihtelu (vuosien 1980–1999 mediaani) Suomen kymmenessä suurimmassa
säännöstelemättömässä järvessä, joista Pielinen on selvästi suurin. Pielisen vedenkorkeudet on esitetty
mustalla, muiden järvien punaisella. Vedenkorkeudet ovat skaalattu samoiksi vuoden alussa.( Verta ym.
2007)
Syynä Pielisen vedenkorkeuksien sekä vuodensisäiseen että eri vuosien väliseen vaihteluun on ainakin
Pielisen valuma-alueen suhteellisen vähäinen järvisyys. Taulukossa 3 on esitetty tietoja Pielisen valumaalueesta sekä Suomen kymmenen suurimman säännöstellyn ja säännöstelemättömän järven valumaalueista.
Taulukko 3. Pielisen valuma-alueen (Kaltimon voimalaitoksen yläpuolinen alue) järvisyys sekä Suomen
kymmenen suurimman säännöstellyn ja säännöstelemättömän järven valuma-alueiden järvisyysprosenttien
keskiarvot.
Valuma-alueen järvisyys
Pielinen

13,3 %

10 suurinta säännöstelemätöntä järveä 20,0 %
10 suurinta säännösteltyä järveä

15,7 %

9

3. Pielisen säännöstelyselvitysten lähtökohdat ja tausta
3.1

Pielisen nykyinen juoksutus

Pielisen nykyinen juoksutus perustuu Itä-Suomen vesioikeuden 28.6.1979 antamaan lupapäätökseen nro.
57/Va/79, joka koskee Kaltimon voimalaitoksen rakentamista. Sen mukaan Pielisen juoksutus on hoidettava
lupapäätöksessä määritetyn luonnonmukaisen purkautumistaulukon mukaisesti. Lupamääräyksen kohdassa
B1 määrätään Pielisen juoksutuksesta:
”Juoksutus voimalaitoksen koneistojen ja tulva-aukkojen kautta on hoidettava niin, että Pielisen
vedenkorkeus pysyy luonnonmukaisena. Pielisen luonnontilaa vastaava juoksutus voimalaitoksella
määrätään seuraavasta hydrologisen toimiston laatimasta Pielisjoen purkautumistaulukosta – –.
Voimalaitoksen hetkellinen juoksutus saa ajalla 1.5.–1.12. poiketa purkautumistaulukon mukaisesta
vuorokauden keskivirtaamasta enintään 10 m3/s lisättynä sulutuksen aiheuttamalla samanaikaisella
virtaamalla sekä muuna aikana enintään 5 m3/s. Purkautumistaulukon mukaisista juoksutuksista saadaan
lisäksi poiketa tilapäisesti, milloin se on välttämätöntä sääoloista aiheutuvan hyyteen muodostumisen tai
muiden poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi.
Muuhun kuin edellä 1) kohdan 2 momentissa tarkoitettuun lyhytaikaiseen juoksutuksen säätöön on
haettava tarvittaessa erikseen lupa vesioikeudelta”
Luvassa mainittu purkautumistaulukko perustuu Pielisen vedenkorkeushavaintojen (Nurmes) ja Pielisjoen
virtaamahavaintojen väliseen riippuvuuteen. Vuosien 1911–1950 havaintojen perusteella on määritetty
vedenkorkeuksien ja virtaamien välinen riippuvuus. Tämä riippuvuus esitetään yleensä joko
taulukkomuodossa, jolloin kyseessä on ns. purkautumistaulukko, tai käyrämuodossa, jolloin puhutaan
purkautumiskäyrästä.
Pielisen vedenpintoihin ei ole mahdollista vaikuttaa kuin poikkeuksellisissa vesitilanteissa. Vuodesta 1980
alkaen, Kaltimon voimalaitoksen ns. lopullisen rakentamisluvan tultua voimaan, on Pielisellä ollut käytössä
niin kutsuttu poikkeusjuoksutusmenettely. Tämä tarkoittaa sitä, että poikkeuksellisessa vesitilanteessa
haetaan lupaviranomaiselta vesilain mukaista lupaa poiketa Pielisen luonnonmukaisesta juoksutuksesta.
Poikkeamislupia on haettu ja myös käytetty yhteensä 11 kertaa. Pielistä juoksutettiin vuosina 1981, 1982,
1984, 1988, 1989, 1992, 2004 ja 2005 tulva-aikaisten vedenkorkeuksien alentamiseksi, vuosina 2006 ja
2013 alhaisten vedenkorkeuksien nostamiseksi ja lisäksi vuonna 2013 Saimaan talviaikaisen
vedenkorkeuden laskun rajoittamiseksi norpan pesinnän takia.

3.2

Saimaan juoksutus

Saimaalla on voimassa Suomen ja Venäjän välisen valtiosopimuksen (1991) nojalla noudatettava
juoksutussääntö. Juoksutussäännön mukaan Saimaan vedenkorkeutta ja Vuoksen juoksutusta pidetään
mahdollisuuksien mukaan normaaleina. Päätarkoituksena on alentaa Saimaan tulvahuippuja ja toisaalta
nostaa poikkeuksellisen matalia vedenkorkeuksia. Saimaan tulvan nousemista yli korkeustason NN + 76,60
m tulee pyrkiä estämään tai tehokkaasti pienentämään. Samoin tavoitealarajan NN + 75,00 m
(purjehduskaudella NN + 75,10 m) alittamista tulee pyrkiä mahdollisuuksien mukaan estämään.
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Juoksutussäännön mukaan vesitilannetta pidetään normaalina, kun vedenkorkeus poikkeaa korkeintaan
puoli metriä (0,5 m) ajankohdan keskivedenkorkeudesta, eikä uhkaa ennusteen mukaan nousta tai laskea
tuon rajan yli. Tätä aluetta kutsutaan normaalivyöhykkeeksi.

3.3

Aloitteet Pielisen säännöstelemiseksi

Pielisen säännöstelyä pohdittiin jo 1930-luvulla, mutta ensimmäinen varsinainen säännöstelysuunnitelma
tehtiin vuonna 1968. Tämän jälkeen tehtiin 1970–1980-luvuilla vielä kaksi muuta suunnitelmaa. Pielisen
ensimmäiset säännöstelysuunnitelmat ottivat huomioon lähinnä tulvasuojelun ja vesivoimantuotannon.
Kolmannessa, vuonna 1982 laaditussa suunnitelmassa, otettiin huomioon myös virkistyskäytön,
laivaliikenteen ja uiton tarpeet. Vuonna 1989 hakija (Vesi- ja ympäristöhallitus) päätti luopua
säännöstelyhakemuksesta.
Tämän jälkeenkin Pielisen säännöstelyn mahdollisuudesta on etenkin kuivien kesien jälkeen säännöllisesti
keskusteltu. Vuosien 2002 ja 2005 kuivat kesät aiheuttivat alueella jälleen toiveita Pielisen
säännöstelymahdollisuuksien selvittämiseksi. Vuonna 2006 Pohjois-Karjalan ympäristökeskus ja Suomen
ympäristökeskus ryhtyivät selvittämään alueen kuntien aloitteesta Pielisen juoksutuksen vaihtoehtoja ja
vaikutuksia yhteistyössä alueen kuntien, vesivoimayhtiöiden sekä kalastus-, laivaliikenne- ja uittointressin
edustajien kanssa. Selvitystyö on jatkunut ELY-keskuksen koordinoimana vuodesta 2006 vuoteen 2013
saakka.
Pielisen säännöstelyselvitysten edetessä vuodesta 2006 alkaen on kehitetty yhteensä viisi
juoksutusvaihtoehtoa, joiden vedenkorkeusvaikutuksia ja muita vaikutuksia sekä toteutumisedellytyksiä on
selvitetty. Juoksutusvaihtoehtoja on kehitetty selvitysten tarkentuessa ja neuvotteluryhmältä tulleiden
toiveiden perusteella. Alkuvaiheen selvityksissä vuonna 2006 kehitettiin juoksutusvaihtoehdot, joiden
työnimet olivat ”Saimaa”, ”mukautuva” ja ”varautuva”. Näistä varautuva juoksutusvaihtoehto katsottiin
säännöstelytyötä selvittävässä neuvotteluryhmässä selkeästi parhaaksi, joskin vaikutuksiltaan turhan
lieväksi suhteessa Pielisen alimpiin vedenkorkeuksiin kuivina kesinä ja syksyinä.

3.4

Varautuva juoksutusvaihtoehto

Varautuvassa vaihtoehdossa Pielisen luonnonmukaisen päivittäisen keskivedenkorkeuden (vertailujakso
1970–2000) ylä- ja alapuolelle on määritelty vyöhykkeet, joiden mukaan Kaltimon voimalaitoksen juoksutus
määräytyy (kuva 3). Kun Pielisen vedenkorkeus on sisemmällä vyöhykkeellä, määräytyy juoksutus
luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukaan. Kun vedenkorkeus on sisemmän vyöhykkeen ulkopuolella,
poikkeaa Kaltimon juoksutus purkautumiskäyrän arvoista. Prosentteina määritelty poikkeama kasvaa, jos
vedenkorkeus on myös ulomman vyöhykkeen ulkopuolella. Lisäksi vaihtoehdossa on
poikkeusmahdollisuuksia, joiden käyttöönottoa arvioidaan mm. lumen vesiarvon perusteella.
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Pielisen varautuva juoksutusmalli
Tavoiteputki 1

Tavoiteputki 2

Keskiarvo, luonnonmukainen 1970-2000

Minimi ja maksimi, luonnonmukainen 1970-2000

95,00

Vedenkorkeus [NN+m]

94,50

Q = +20%

94,00
Q = +10%
Q = +-0%

93,50

Q = -15%

93,00

NN+92,90
Q = -30%

NN+92,70

92,50
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.1.

Kuva 3. Varautuvan juoksutusvaihtoehdon periaate. (Verta ym. 2007)
Varautuvalla juoksutusvaihtoehdolla voitaisiin nostaa loppukesän ja syksyn alimpia vedenkorkeuksia
enimmillään noin 15 cm, mitä pidettiin neuvotteluryhmässä liian vähäisenä. Pielisen tulvavedenkorkeudet
alenisivat hieman luonnonmukaisiin vedenkorkeuksiin verrattuna.

3.5

Juoksutusvaihtoehto 2

Juoksutusvaihtoehto 2 kehitettiin vuonna 2008, kun neuvotteluryhmässä koettiin varautuvan
juoksutusvaihtoehdon vaikuttavan liian vähän Pielisen vedenkorkeuksiin kuivina kesinä ja syksyinä.
Juoksutusvaihtoehto 2 vaikuttaisi varautuvaa juoksutusvaihtoehtoa selvästi voimakkaammin erityisesti
virkistyskäyttökauden alhaisiin vedenkorkeuksiin. Päätavoitteena oli kesän ja alkusyksyn vedenkorkeuksien
pitäminen virkistyskäytön kannalta hyvällä tasolla NN+93,70 m…+94,05 m. Syksyn vedenkorkeuksien nousu
aiheuttaisi talvialeneman (jäätymispäivän ja kevään alimman vedenkorkeuden erotus) suurenemisen, joka
erityisesti syyskutuisten kalojen lisääntymisolojen turvaamiseksi on rajoitettu mahdollisimman pieneksi
(keskimääräinen muutos enintään 20 cm). Pielisen koko vuoden keskivedenkorkeuden muutos rajoitettiin
korkeintaan 5 cm:iin. Kuurnan voimalaitoksen koneistovirtaamaksi on oletettu noin 400 m3/s, mikä on
otettu huomioon juoksutusvaihtoehdon suunnittelussa. Minimijuoksutukseksi on määritelty kautta vuoden
90 m3/s, mikä suuruudeltaan vastaa lähinnä nykyistä talven alivirtaamaa.
Kuvassa 4 on esitetty juoksutusvaihtoehdon 2 periaate. Pielisestä juoksutettava vesimäärä riippuu sekä
vuodenajasta että järven vedenkorkeudesta.
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Pielisen juoksutusmalli 2
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Kuva 4. Juoksutusvaihtoehto 2. Luvut kunkin vyöhykkeen sisällä kertovat kulloinkin tietyllä vedenkorkeudella
juoksutettavan vesimäärän (m3/s). (Oy Vesirakentaja 2008)
Juoksutusvaihtoehdolla 2 voitaisiin nostaa loppukesän ja syksyn alimpia vedenkorkeuksia huomattavasti,
enimmillään noin 40 cm. Tulvatilanteiden ylimpiä vedenkorkeuksia voitaisiin alentaa noin 10–15 cm.
Juoksutusvaihtoehto 2 kuitenkin vaikuttaisi Pielisjoen virtaamiin ja vedenkorkeuksiin negatiivisesti, sillä
kesäaikaan juoksutus Pielisjokeen alenisi kuivina aikoina paikoin 100 m3/s:iin, minkä arvioitiin olevan joen
käytön kannalta verrattain vähän.
Juoksutusvaihtoehtoa 2 testattiin myös ilmastonmuutoslaskelmien mukaisilla Pielisen tulovirtaamilla.
Juoksutusvaihtoehdon 2 mukaiset juoksutukset aiheuttaisivat Pielisellä ilmastonmuutostilanteessa etenkin
vähälumisina keväinä paikoin ongelmia, sillä keväällä juoksutukset ovat suuria melko alhaisillakin
vedenkorkeuksilla. Suuret kevätjuoksutukset toimivat ”normaalien” lumitalvien yhteydessä tehokkaasti
tulvahuipun alentamiseksi, mutta oletetussa ilmastonmuutostilanteessa suurten kevätjuoksutusten
seurauksena vedenkorkeus laskisi tiettyinä vuosina jo alkukesällä tarpeettoman alas. Tämän takia
juoksutusvaihtoehtoon 2 täytyisi lisätä erilaisia poikkeuksia vähälumisten talvien varalle.
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4. Maksuhalukkuustutkimus
Suomen ympäristökeskus teki kesällä 2011 kyselyn ranta-asukkaiden suhtautumisesta Pielisen
mahdolliseen säännöstelyyn. Kysely lähetettiin 2244 kotitaloudelle Pielisen rantakuntien eli Nurmeksen,
Juuan, Joensuun (Enon osa-alue) ja Lieksan kuntien alueella. Vastauksia kertyi 1010 kotitaloudelta.
Kaikkiaan alueella on noin 17 000 kotitaloutta. Kyselyn tarkemmat menetelmät ja tulokset on esitetty
tämän raportin liitteenä 6 olevassa julkaisussa (Lehtoranta & Seppälä 2011).
Alueen kotitalouksilta kysyttiin halukkuutta osallistua säännöstelyn suunnittelusta ja toteutuksesta
syntyviin kustannuksiin. Pielisen mahdollisena säännöstelyvaihtoehtona esitettiin juoksutusvaihtoehto 2,
jolla loppukesän ja syksyn kaikkein alimpia vedenkorkeuksia nostettaisiin noin 30–40 cm ja ylimpiä
tulvatilanteiden vedenkorkeuksia laskettaisiin noin 10–15 cm. Toisena vaihtoehtona, ns. nollavaihtoehtona
esitettiin nykytila, jossa Pielistä ei säännöstellä.
Vastaajat antoivat Pielisen virkistyskäyttömahdollisuuksille keskimäärin kouluarvosanan 7,4. Arvosanassa
otettiin huomioon vedenlaatu, vedenkorkeuksien sopivuus sekä kalastusmahdollisuudet. Vastaajista yli 90
prosenttia koki, että Pielisen järvimaisemalla oli heille huomattava tai kohtalainen merkitys. Asumisen koki
huomattavan tai kohtalaisen merkittäväksi yli 60 prosenttia vastaajista (kuva 5).
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %

50 %

mitätön merkitys

40 %

vähäinen merkitys

30 %

kohtalainen merkitys

20 %

huomattava merkitys

10 %
0%

Kuva 5. Vastausjakauma kysymykseen ”kuinka suuri merkitys seuraavilla Pieliseen liittyvillä asioilla on
kotitaloudellenne?” Kysymykseen vastasi kaikkiaan 911 henkilöä. (Lehtoranta & Seppälä 2011)
Vastanneista 63 prosenttia oli kokenut haittaa liian matalista vedenkorkeuksista. Eniten matalat
vedenkorkeudet olivat haitanneet veneilyä ja melontaa sekä laiturien ja venevajojen käyttöä (kuva 6).
Korkeista vedenkorkeuksista oli ollut jonkinasteista haittaa 38 prosentille vastaajista.
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Kuva 6. Vastausjakauma kysymykseen ”kuinka suurta haittaa matalat vedenkorkeudet ovat viime vuosina
aiheuttaneet kotitaloudellenne erityisesti seuraaville toiminnoille?” Kysymykseen vastasi kaikkiaan 601
henkilöä. (Lehtoranta & Seppälä 2011)
Ehdotettu säännöstelyhanke sai vastaajilta selkeästi myönteisen vastaanoton, sillä Pielisen säännöstelyä
kannatti ehdottomasti 52 % vastanneista ja mahdollisesti 22 % vastanneista. Kyselyn mukaan 17 % ei olisi
säännöstelyn puolesta eikä sitä vastaan, 6 % luultavasti ei kannattaisi ja 3 % ei varmasti kannattaisi
säännöstelyä.
Hieman alle puolet (46 %) kyselytutkimukseen vastanneista kotitalouksista olisi valmis maksamaan
säännöstelystä. Summa, jonka maksuhalukkaat kotitaloudet voisivat säännöstelystä maksaa, oli
keskimäärin noin 14–20 euroa vuodessa. Rannalla vakituisen tai vapaa-ajan asunnon omistavat maksaisivat
enemmän kuin kauempana asuvat. Kyselyssä maksu esitettiin kerättäväksi alueelle mahdollisesti
perustettavalle säännöstely-yhteisölle verovaroin vuosittain viiden vuoden ajan.
Säännöstelyhankkeen laskennallinen rahamääräinen kokonaishyöty alueen kotitalouksille olisi
arvottamistutkimuksen perusteella vähintään 200 000 euroa vuodessa, eli viiden vuoden ajanjaksolta noin
miljoona euroa. Keskimääräiseen maksuhalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä olivat mm. vastaajan asunnon
sijainti Pieliseen nähden ja kotitalouden tulojen suuruus. Yleisin perustelu maksuhalukkuudelle oli, että
vastaaja oli itse Pielisen käyttäjä tai hän haluaisi antaa kaikille mahdollisuuden parempaan virkistymiseen
järvellä ja sen ranta-alueilla. Maksuhaluttomuuteen vaikutti eniten se, että vastaaja vastusti maksuja
yleensä tai hänellä ei ollut varaa lisämaksuihin, vaikka pitikin säännöstelyä tärkeänä.
Maksuhalukkuustutkimuksessa esitettynä säännöstelyvaihtoehtona oli Pielisen juoksutusvaihtoehto 2, joka
puuttuu myöhemmin kehitettyä juoksutusvaihtoehtoa 3 hieman voimakkaammin Pielisen mataliin
vedenkorkeuksiin kesällä ja syksyllä. On mahdollista, että viimeisin juoksutusvaihtoehto 3, joka on tietyllä
tavalla kompromissi, ei saavuttaisi niin korkeaa maksuhalukkuustulosta.
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5. Monitavoitearviointi
Suomen ympäristökeskus toteutti monitavoitearvioinnin Pielisen neuvotteluryhmäläisten keskuudessa
syksyllä 2011. Monitavoitearvioinnin avulla arvioitiin kokonaisvaltaisesti Pielisen eri juoksutusvaihtoehtoja
ja niiden vaikutuksia, selvitettiin eri sidosryhmien suhtautumista juoksutusvaihtoehtoihin ja niiden
vaikutuksia koskeviin arvioihin sekä pyrittiin tunnistamaan näkemyseroja ja niiden syitä. Lisäksi pyrittiin
lisäämään neuvotteluryhmän edustajien ymmärrystä säännöstelyvaihtoehtojen vaikutuksista sekä eri
osapuolten näkemyksissä olevista eroista. Pielisen monitavoitearvioinnin tuloksia on käsitelty tarkemmin
tämän raportin liitteenä 7 olevassa selvityksessä (Nurmi & Marttunen 2012).
Monitavoitearvioinnissa vertaillaan tiettyjä, ennalta asetettuja tai arvioinnin kuluessa määritettäviä
vaihtoehtoja, jotka tässä tapauksessa olivat kolme Pielisen ennalta tunnettua juoksutusvaihtoehtoa:
havaittu juoksutus, varautuva juoksutus ja juoksutusvaihtoehto 2. Vaihtoehdoiksi valittiin riittävän paljon
toisistaan poikkeavat vaihtoehdot, minkä lisäksi ne olivat juoksutuksen kehittämistyön kuluessa nousseet
Pielisen keskeisimmiksi juoksutusvaihtoehdoiksi.
Arvioinnissa myös määritellään ne arviointikriteerit eli tekijät, joiden perusteella eri vaihtoehtoja
arvioidaan. Pielisen arvioinnissa tekijöiksi valittiin kuvassa 7 esitetyt arviointikriteerit. Arvioinnista jätettiin
pois muutamia sellaisia tekijöitä, joiden osalta eri juoksutusvaihtoehdot eivät vaikutuksiltaan juuri
poikenneet toisistaan tai joiden osalta samaa asiaa kuvasi jokin muu tekijä.

Kuva 7. Pielisen monitavoitearviointiin sisällytetyt tekijät. (Nurmi & Marttunen 2012)
Arviointi toteutettiin syksyllä 2011 kyselylomakkeella ja henkilökohtaisin haastatteluin. Lomakkeeseen
vastasi 16 henkilöä, joista 13 myös haastateltiin.
Pielisen monitavoitearvioinnissa jokainen vastaaja asetti eri juoksutusvaihtoehdot hyvyysjärjestykseen
kunkin tekijän osalta. Eri tekijät saivat erilaisen painoarvon. Esimerkiksi yleisesti Pielisen virkistyskäyttö
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arvioitiin paljon merkittävämmäksi tekijäksi kuin vaikkapa Pielisjoen virkistyskäyttö tai Vuoksen haitalliset
virtaamat. Tämä johtunee ainakin siitä, että vastaajat olivat pitkälti Pielisen alueelta ja toisaalta myös siitä,
että Pielisjoki virkistyskäyttökohteena on paljon pienempi kuin Pielinen. Toisaalta esimerkiksi Vuoksen
haitallisten virtaamien esiintyvyyteen Pielisen eri juoksutusvaihtoehdoilla on vain vähän vaikutusta, ja eri
vaihtoehtojen väliset erot ko. tekijän kohdalla ovat pieniä. Arvioinnissa siis otetaan huomioon paitsi kunkin
tekijän tärkeys sinänsä, myös eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksen suuruus tekijään. Taulukossa 4 on
esitetty yhteenveto juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksista eri tekijöiden kohdalla.
Taulukko 4. Yhteenveto vaihtoehtojen vaikutuksista ja vaihtoehtojen välillä olevan vaikutuseron
merkittävyydestä. Vihreällä on väritetty paras ja punaisella huonoin vaihtoehto kunkin tekijän suhteen.
Ruksilla on merkitty viisi tekijää, joiden kohdalla vastaajat pitivät eroja vaihtoehtojen vaikutuksissa
merkittävimpinä. (Nurmi & Marttunen 2012)
Tekijä

Havaittu Varautuva Juoks. vo.
2

Merkittävimmiksi arvioidut
tekijät

Vaikutukset Pielisellä
Virkistyskäyttö

x

Tulvasuojelu

x

Ammattimainen vesiliikenne ja
uitto

x

Kalakanta

x



Siika, harjus ja hauki

Rantavyöhyke
Vaikutukset Pielisjoella
Virkistyskäyttö
Tulvasuojelu

x

Ammattimainen vesiliikenne ja
uitto
Vaikutukset Saimaalla ja Vuoksessa
Saimaannorppa
Virkistyskäyttö
Haitalliset virtaamat Vuoksessa
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Arvioinnissa mitään esitetyistä kolmesta juoksutusvaihtoehdosta ei pidetty selkeästi parhaana. Joko
havaittu vaihtoehto tai juoksutusvaihtoehto 2 katsottiin pääsääntöisesti parhaaksi yksittäisten tekijöiden
kohdalla. Varautuva juoksutusvaihtoehto, jota voidaan vedenkorkeusvaikutusten voimakkuudella mitattuna
pitää havaitun ja juoksutusvaihtoehdon 2 ”välimuotona”, sai kuitenkin keskimäärin vastaajien suurimman
kannatuksen.
Vastaajat voitiin mielipiteidensä perusteella jakaa neljään eri ryhmään. Yhden vastaajan mielestä nykytila
olisi ehdottomasti paras, kahden vastaajan mielestä varautuva vaihtoehto olisi hyväksyttävissä ja kahden
vastaajan mielestä juoksutusvaihtoehto 2 olisi ehdottomasti paras vaihtoehto. Suurin osa vastaajista,
yhdeksän henkilöä, piti parhaana Pielisen juoksutusvaihtoehtona jotakin juoksutusvaihtoehdon 2 ja
varautuvan juoksutusvaihtoehdon väliltä. Vaikka juoksutusvaihtoehto 2 koettiin neuvotteluryhmäläisten
keskuudessa pääosin vaikutuksiltaan hyvänä Pielisellä, sen nähtiin kuitenkin vaikuttavan liian haitallisesti
Pielisjoen ja Saimaan vedenkorkeuksiin kuivina aikoina.

Kuva 8. Haastatteluihin osallistuneiden luokittuminen eri suhtautumisryhmiin. (Nurmi & Marttunen 2012)

Monitavoitearviointi antoi hyvät lähtökohdat kehittää sellaista juoksutusvaihtoehtoa, joka huomioisi
mahdollisimman hyvin eri osapuolten näkemykset. Se myös auttoi osapuolia ymmärtämään säännöstelylle
asetettuja, osin vastakkaisiakin tavoitteita. Monitavoitearvioinnin tulosten perusteella ja
neuvotteluryhmässä saadun muun palautteen perusteella kehitettiin ELY-keskuksen ja Suomen
ympäristökeskuksen yhteistyönä vuonna 2012 juoksutusvaihtoehto 3, joka on vedenkorkeusvaikutuksiltaan
lievempi kuin juoksutusvaihtoehto 2 mutta voimakkaampi kuin varautuva vaihtoehto.
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6. Juoksutusvaihtoehto 3
6.1

Juoksutusvaihtoehdon 3 reunaehdot

Juoksutusvaihtoehdon 3 reunaehdot ovat muotoutuneet alkuperäisen, alueen rantakuntien tekemän
aloitteen sekä neuvotteluryhmätyöskentelyn pohjalta. Reunaehdot ovat täsmentyneet selvitysten edetessä
ja tiedon lisääntyessä. Seuraavassa käsitellään lyhyesti Pielisen mahdolliselle säännöstelylle esitetyt
reunaehdot sekä tärkeimmät asiat, jotka ovat vaikuttaneet ja edelleen vaikuttavat Pielisen
juoksutusvaihtoehdon kehitystyöhön ja mahdolliseen säännöstelyyn.
Pieliseen vaikuttavat säännöstelyt
Pielinen on suuren valuma-alueen keskusjärvi. Pielisen vesiolosuhteisiin vaikuttaa erityisesti yläpuolisen
Koitereen suhteellisen voimakas säännöstely. Koitereen säännöstely vaikuttaa Pielisen tulovirtaamiin
etenkin talvella, jolloin luonnonmukaista suuremmat juoksutukset Koitereesta nostavat Pielisen
talvivedenpintoja keskimäärin noin 10 cm. Toisaalta Koitereen säännöstely alentaa Pielisen tulvahuippua
keskimäärin noin 7 cm. Syksyllä Pielisen vedenpinta on Koitereen säännöstelyn takia keskimäärin noin 4 cm
alempana luonnonmukaiseen nähden. Kuivina syksyinä vaikutus voi olla lähes 10 cm. (Verta ym. 2007)
Pienempiä Pielisen yläpuolisia säännösteltyjä järviä ovat Pankajärvi ja Valtimon vesistön järvet, jotka eivät
Pielisen mittakaavassa juuri vaikuta järven tulovirtaamiin. Pielisen tulovirtaamiin ja niiden ajoittumiseen
ovat vaikuttaneet jonkin verran valuma-alueella erityisesti 1950-luvulta alkaen tehdyt muutokset, kuten
soiden ja metsien ojitukset. Muun muassa Pielisen altaan ja valuma-alueen suuresta koosta sekä ojitusten
osittaisesta ennallistumisesta johtuen vaikutukset ovat kuitenkin pieniä (Oittinen 2007).
Pielisen virkistyskäyttö ja vesiliikenne
Paine Pielisen säännöstelymahdollisuuksien selvittämiseksi on aiheutunut ensisijassa järven käytön
vaikeutumisesta kuivina kesinä ja syksyinä. Tärkeimmät järven käyttömuodot, jotka kärsivät matalista kesäja syysvedenpinnoista, ovat rannan virkistyskäyttö, veneily ja muu vesiliikenne sekä kalastus. Pielisen
alueella on suhteellisen runsaasti ranta-asuntoja ja matkailutoimintaa. Järven eri käyttömuotojen kannalta
olisi edullista, että vedenpinnat eivät laskisi haitallisen alas erittäin kuivinakaan kausina. Pielisen
virkistyskäyttöedellytysten parantamisen selvittäminen erityisesti kuivina kesinä ja syksyinä on Pielisen
koko säännöstelyselvityshankkeen keskeisin tavoite.
Pielisen ekologia
Pielisen juoksutuksen kehittämistyölle asetettiin vuonna 2006 vesiluonnon osalta tavoitteita, jotka
pohjautuivat aiempaan kyselytutkimukseen (Verta 2003). Tavoitteet jaoteltiin kolmeen eri luokkaan, jotka
liittyivät rantavyöhykkeen tilan parantamiseen, eliöiden lisääntymisolosuhteiden parantamiseen ja
luonnonsuojelunäkökohtien huomioon ottamiseen. Tavoitteet ovat osittain päällekkäisiä, ja ne voitaisiin
jaotella toisinkin. Tavoitteet on esitetty taulukossa 5.
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Taulukko 5. Pielisen juoksutuksen kehittämistyölle asetetut vesiluontoon liittyvät tavoitteet. (Verta ym.
2007)
Rantavyöhykkeen monimuotoisuuden parantaminen
Rantavyöhykkeen kasvillisuuden monimuotoisuuden turvaaminen
Rantavyöhykkeen pieneliöstön tilan parantaminen
Matalien lahtien vedenlaadun parantaminen
Eliöiden lisääntymisolosuhteiden parantaminen
Kalojen lisääntymisolosuhteiden ja kalakantojen parantaminen
Lintujen pesintätappioiden vähentäminen
Luonnonsuojelunäkökohtien huomioon ottaminen
Erilaisten suojelualueiden tavoitteiden huomiointi
Lintudirektiivin mukaisten suojeltavien lajien huomiointi
Vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisten tavoitteiden huomiointi

Pielisen juoksutuksen kannalta taulukossa 5 esitetyistä aiheluokista kaksi ensimmäistä, rantavyöhykkeen
tilan parantaminen ja eliöiden lisääntymisolosuhteiden parantaminen, asettavat juoksutusvaihtoehdon
kehittämiselle hieman enemmän rajoitteita kuin kolmas, luonnonsuojelunäkökohtien huomioiminen.
Esimerkiksi vedenkorkeuden talvialenema (jäätymispäivän ja talven alimman vedenkorkeuden välinen
erotus) vaikuttaa mm. syyskutuisten kalojen lisääntymisolosuhteisiin ja rantavyöhykkeen pieneliöstöön.
Vedenkorkeuden nousu keväällä vaikuttaa mm. kevätkutuisten kalojen ja vesilintujen
lisääntymisolosuhteisiin.
Varsinaisten luonnonsuojelunäkökohtien kannalta Pielisen säännöstely olisi joka tapauksessa hyvin lievää,
ja siten se ei ennalta arvioiden aiheuttaisi haitallisia vaikutuksia suojelualueiden tavoitteiden
toteutumiselle, lintudirektiivin lajisuojelun tavoitteille tai vesienhoidon suunnittelun tavoitteille.
Voimataloushyöty
Voimataloushyöty on edellytyksenä voimayhtiöiden osallistumiselle hankkeeseen. Myös valtion
osallistumisen edellytyksenä on hankkeesta saatava vesivoimahyöty. Muun muassa pääministeri Jyrki
Kataisen 22.6.2011 hyväksytyssä hallitusohjelmassa linjataan: ”Vesivoiman lisärakentamista edistetään jo
rakennetuissa kohteissa kotimaisen säätövoiman lisäämiseksi”. Voimataloushyöty tarkoittaisi lähinnä
Pielisjoen virtaaman lyhytaikaissäätöä, jolla saataisiin hallitusohjelman linjauksen mukaisesti jo
rakennetuissa vesistöissä käyttöön säätövoimaa. Pielisen järvisäännöstelystä olisi mahdollista saada
voimataloushyötyä vain säännöstelylle asetettujen muiden tavoitteiden toteutumisen kustannuksella, mitä
ei voida pitää hyväksyttävänä ratkaisuna.
Pielisen säännöstelystä saattaisi olla voimataloushyötyä jonkin verran, jos ohijuoksutuksia saataisiin
vähennettyä nykytilanteeseen verrattuna. Säännöstelyllä myös olisi ainakin teoriassa mahdollista siirtää
juoksutuksia talviaikaan, jolloin energian hinta on keskimäärin hieman korkeampi kuin kesällä. Tämä
kuitenkin aiheuttaisi vedenkorkeuden talvialeneman kasvamista, mitä ei voi kalaston lisääntymisen
kannalta pitää hyvänä ratkaisuna.
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Pielisen säännöstelystä voitaisiin siis saada täysin haitatonta voimataloushyötyä vain rajallisesti. Pielisen
säännöstelyyn kytkeytyisikin todennäköisesti virtaaman lyhytaikaissäätö Pielisjoen voimalaitoksilla.
Lyhytaikaissäätöä on käsitelty tarkemmin luvussa 7.
Tulvariskien hallinnan parantaminen
Pielisen säännöstelyhankkeen erääksi reunaehdoksi on asetettu tulvariskien hallinnan parantaminen paitsi
Pielisellä, myös Vuoksen vesistöalueella kokonaisuutena. Pielisen hyvällä ja ennakoivalla säännöstelyllä olisi
mahdollista vaikuttaa tulvariskien hallintaan jonkin verran. Yleisesti ottaen tulviin varautuminen
säännöstellyllä vesistöllä on helpompaa kuin säännöstelemättömällä vesistöllä. Erityisesti kevättulviin on
Pielisellä pystytty jossain määrin varautumaan ns. poikkeusjuoksutusmenettelyllä. Tällöin on haettu vesilain
mukaista lupaa poiketa Pielisen luonnonmukaisesta juoksutuksesta. Menettely on kuitenkin ollut hidas,
eikä sillä ole pystytty reagoimaan tulvatilanteisiin kovin nopeasti ja tehokkaasti. Koska säännöstelyssä
otettaisiin huomioon koko Vuoksen vesistöalueen vesitilanne, sillä pystyttäisiin jossain määrin parantamaan
myös Pielisjoen ja Saimaan tulvariskien hallintaa.
Alapuolisten vesistönosien huomiointi
Pielisen juoksutusvaihtoehtojen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon alapuoliset vesistönosat Pielisjoki ja
Saimaa. Saimaan virtaamasta noin 40 prosenttia tulee Pielisjoesta, ja Pielisen säännöstely vaikuttaisi
välillisesti hieman myös Vuoksen virtaamiin.
Alapuolisten vesistönosien huomiointi tarkoittaa, ettei Pielisen säännöstelyllä aiheutettaisi niiden käytölle
tai ekologialle haittaa, vaan pyrittäisiin siihen, että vesistöalue myös kokonaisuutena tulisi mahdollisimman
hyvin huomioiduksi. Jos Pielisen säännöstelyssä alapuolisia vesistönosia ei huomioitaisi, haittaa saattaisi
aiheutua esimerkiksi silloin, jos vesistöalueella on erittäin vähävetistä tai erittäin runsaasti vettä. Tällöin,
mikäli Pielisellä kuivassa tilanteessa pidätettäisiin vettä, olisi vesi pois Pielisjoelta ja Saimaalta. Samoin jos
Pieliseltä juoksutettaisiin vettä paljon tulvatilanteessa, voisi tulvatilanne Saimaalla vastaavasti pahentua.
Pääsääntöisesti Pielisen ja Saimaan vesitilanteet ovat samansuuntaisia niin, että silloin kun Pielisellä on
vähävetistä, myös Saimaalla on vähävetistä. Vastaavasti runsasvetinen tilanne on yleensä runsasvetinen
sekä Pielisellä että Saimaalla. Pielisen vesitilanne on tavallisesti hieman edellä Saimaan vesitilannetta
valuma-alueiden kokoerosta ja järvialtaiden järjestyksestä johtuen. Usein käy niin, että kesän kuivuus ehtii
vaikuttaa Pielisen käyttöön haitallisesti jo heinä-elokuusta alkaen, mutta Saimaalla vasta syyskuusta tai
lokakuusta alkaen. Tällaisessa tilanteessa Pieliselle pidätetty vesi ei aiheuttaisi juuri haittaa Saimaalla, koska
vedenkorkeuden laskiessa alas virkistyskäyttökausi Saimaalla olisi jo ohitse. Toisaalta useina vuosina sekä
Saimaan että Pielisen vedenkorkeudet ovat olleet samaan aikaan alhaalla. Näin tapahtuu erityisesti silloin,
kun sattuu useita peräkkäisiä kuivia vuosia, jolloin myös Saimaan vedenkorkeus ehtii laskea hyvin alas. Sekä
Saimaalla että Pielisellä vähävetistä on ollut esimerkiksi vuosina 2006 ja 2011.
Pielisen säännöstely voisi aiheuttaa ainakin teoriassa hieman lisää Saimaan vedenkorkeuden ns.
normaalivesivyöhykkeen ylityksiä tai alituksia, joiden takia Saimaan virtaama Vuokseen saattaisi olla
useammin luonnonmukaisesta poikkeava.
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Muut huomioitavat näkökohdat
Pielisen keskivedenkorkeus ei säännöstelyn takia saisi nousta. Jos keskivedenkorkeus säännöstelyn takia
nousisi selvästi, tulisi Pielisen jokaiselle rantakiinteistölle tehdä erikseen arvio siitä, miten vedenkorkeuden
nousu vaikuttaa kullakin kiinteistöllä. Pielisen suuren koon ja lukuisten rantakiinteistöjen takia
kiinteistökohtainen hyödyn- ja haitanarviointi tulisi niin kalliiksi, ettei säännöstely todennäköisesti olisi enää
taloudellisesti järkevää. Viime vuosilta on oikeustapauksia, joissa jo pienikin keskivedenkorkeuden nousu on
aiheuttanut kiinteistökohtaisen arvioinnin tarpeen.
Edellytyksenä säännöstelyhankkeen toteutumiselle voidaan pitää sitä, että säännöstelystä ei aiheutuisi
ristiriitoja vesistön eri käyttöintressien tai eri alueiden välillä. Säännöstelyllä tulisi lisäksi olla yleinen
hyväksyntä ja kannatus alueella.
Säännöstelyn tulisi olla myös taloudellisesti perusteltavissa. Tämä tarkoittaa, että hankkeen hyötyjen tulisi
olla huomattavasti suuremmat kuin haittojen. Hankkeen hyötyjen tulee olla haittoja huomattavasti
suuremmat myös, kun harkitaan, onko hankkeella vesilain mukaisen luvan myöntämisedellytyksiä (ns.
intressivertailu). Hankkeen hyötyjen ja haittojen tulisi olla suunnittelun loppuvaiheessa riittävällä tasolla
tiedossa, jotta niiden suhdetta voitaisiin arvioida luotettavasti. Pielisen säännöstelyn kaikkia haittoja ja
hyötyjä on hankala arvioida euromääräisesti tai muutenkaan vertailukelpoisesti. Myös tämän takia hyötyjen
on oltava huomattavasti mahdollisia haittoja suuremmat, jotta hanke olisi siltä osin toteuttamiskelpoinen.

6.2

Juoksutusvaihtoehdon 3 perusperiaatteet

Juoksutusvaihtoehdon 3 taustalla on taulukkolaskentamalli. Juoksutusvaihtoehto 3 perustuu Pielisen
vedenkorkeuden ohjausputkeen, joka on määritelty putken ylä- ja alarajoilla. Pääsääntöisesti, kun
vedenkorkeus on ohjausputken sisäpuolella, Pielistä juoksutetaan nykyisinkin käytössä olevan
luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukaisesti. Vedenkorkeuden uhatessa mennä ohjausputken
ulkopuolelle, juoksutusta vastaavasti joko lisätään tai vähennetään. Kun vedenkorkeus palaa takaisin
ohjausputkeen, palattaisiin luonnonmukaiseen juoksutukseen. Juoksutus määritettäisiin tällöin senhetkisen
vedenkorkeuden ja luonnonmukaisen purkautumiskäyrän perusteella. Ohjausputki ei siis tarkoittaisi
vedenkorkeuden ehdottomia ylä- ja alarajoja, vaikka pyrkimyksenä olisikin pitää vedenkorkeus
ohjausputken sisällä.
Laskentamallilla on simuloitu 45 vuoden päivittäiset vedenkorkeudet ja virtaamat Pieliselle vuosivälillä
1962–2006. Laskentamalli ”tietää” ennakolta Pielisen vedenkorkeuden: ennustejaksoa voidaan muuttaa
yhden ja 28 päivän välillä. Laskennoissa on yleisesti käytetty 14 päivän ennusteväliä. Toisin sanoen
laskentamalli poimii ennusteeseensa vedenkorkeuden, joka tapahtuu tulevaisuudessa 14 päivän kuluttua.
Todellisuudessa vedenkorkeusennuste säännöstelyä varten pohjautuisi senhetkisen vesitilanteen
perusteella tehtyyn vesistömalliennusteeseen. Vesistömallin avulla voidaan ennustaa Pielisen
vedenkorkeus suhteellisen luotettavasti yleensä 10…20 päivän päähän. Pidemmällä ennustejaksolla säät
vaikuttavat Pielisen vedenkorkeuteen jo niin paljon, että ennusteen tarkkuus ja luotettavuus kärsivät.
Todellisuudessa Pielisen säännöstelyssä käytettäisiin sekä pitkän ajan suuntaa-antavia vesistöennusteita
että lyhyen aikavälin tarkempia ennusteita.
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Mallin käyttämää juoksutusjaksoa (se jakso, jonka ajan juoksutus on muuttumaton) voidaan säätää 1…14
vuorokauden välillä. Mallia sovellettaessa käytettiin juoksutusjaksona yleensä seitsemää vuorokautta.
Kuvassa 9 on esitetty juoksutusvaihtoehdon 3 ohjausputkiluonnos Pieliselle. Lisäksi kuvassa on ajankohdan
vedenkorkeuden keskimääräiset arvot sekä minimi- ja maksimiarvot luonnonmukaisilla juoksutuksilla.
Juoksutusvaihtoehdossa 3 on erilaisia poikkeuksia, jotka määrittävät Pielisen menovirtaamaa silloinkin, kun
vedenkorkeus on ohjausputken sisällä. Malliin voidaan esimerkiksi asettaa kuukausikohtaisesti ns. laskeva
vedenkorkeus, jolloin malli pyrkii juoksuttamaan menovirtaamana vähintään tulovirtaaman verran,
kuitenkin mallin reunaehtojen ja muiden lisäehtojen puitteissa. Laskennoissa laskevan vedenkorkeuden
toimintoa on käytetty yleensä marras–helmikuussa.
Kuvassa 9 on esitetty Pielisen juoksutusvaihtoehdon 3 mukainen ohjausputkiluonnos. Kuvassa on lisäksi
luonnonmukaisten vedenkorkeuksien ja juoksutusvaihtoehdon 3 (ns. alavaihtoehto 2, ks. seuraava kappale)
mukaisten vedenkorkeuksien keskiarvot (MW). Vedenkorkeuksien ajankohdan keskiarvot on laskettu
vuosiväliltä 1962–2006 siten, että jokaisen vuoden kunkin päivän vedenkorkeuksista (yhteensä 45 kpl) on
otettu keskiarvo. Kuvassa on lisäksi esitetty luonnonmukaisten vedenkorkeuksien ääriarvot (minimi NW ja
maksimi HW). Luonnonmukaiset vedenkorkeudet kuvastavat ylimpiä vedenkorkeushuippuja lukuun
ottamatta hyvin myös nykytilannetta, jossa Pielisen juoksutus on pääsääntöisesti luonnonmukainen.

Pielisen keskivedenkorkeudet vv. 1962-2006 ja
juoksutusvaihtoehdon 3 ohjausputki (luonnos)
94,90

Vedenkorkeus NN+m

94,40
Luomu MW
Juoks.vo 3 MW

93,90

ohjausputki
ohjausputki
93,40

Luomu HW
Luomu NW

92,90

92,40

1.1.

1.2. 1.3.

1.4. 1.5.

1.6. 1.7.

1.8.

1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

Kuva 9.Pielisen Juoksutusvaihtoehdon 3 ohjausputki (luonnos), säännösteltyjen (simuloitu) ja
luonnonmukaisten vedenkorkeuksien keskiarvot sekä luonnonmukaisten vedenkorkeuksien ääriarvot.
Tarkastelujakso on 1962–2006.
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Alavaihtoehdot 1 ja 2
Laskentamalli ja siihen perustuva juoksutusvaihtoehto 3 todettiin kehitystyön edetessä kokonaisuuden
kannalta käyttökelpoisimmaksi vaihtoehdoksi. Juoksutusvaihtoehdon sisällä haluttiin eroa säännöstelyn
”voimakkuusasteessa”, tässä tapauksessa siis siinä, kuinka voimakkaasti säännöstely reagoi Pielisen mataliin
vedenkorkeuksiin kesällä ja syksyllä. Tämän takia juoksutusvaihtoehto 3 jaettiin alavaihtoehtoihin 1 ja 2.
Alavaihtoehdolle 1 annettiin työnimeksi ”Pielispainotteinen” ja alavaihtoehdolle 2 työnimeksi
”Pielisjokipainotteinen”. Säännöstelyn voimakkuutta säädettiin Pielisen minimivirtaamalla, joka asetettiin
alavaihtoehdolla 1 kesällä 130 m3/s:iin ja alavaihtoehdolla 2 arvoon 155 m3/s.
Taulukko 6. Pielisen juoksutusvaihtoehdon 3 alavaihtoehtojen Pielispainotteinen (VO1) ja
Pielisjokipainotteinen (VO2) minimivirtaamat (m3/s) Pielisjokeen.
Kuukausi
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu

VO1
110
130
130
130
120
110

VO2
115
155
155
155
140
115

Alavaihtoehtojen väliset erot Pielisen minimivirtaamissa vaikuttavat käytännössä ainoastaan Pielisen ja
erityisesti Pielisjoen vesiolosuhteisiin. Saimaan vedenkorkeuksiin alavaihtoehtojen väliset erot eivät juuri
vaikuta. Useimmissa tapauksissa alavaihtoehtojen vedenkorkeudet Pieliselläkin ovat lähellä toisiaan.
Alavaihtoehdoilla ei myöskään ole merkitystä kuin ainoastaan erittäin vähävetisissä tilanteissa.
Myöhemmin raportissa esitettävissä kuvaajissa näytetään yleensä alavaihtoehdoista vain toinen, joksi on
valittu alavaihtoehto 2 (Pielisjokipainotteinen).

6.3

Pielisjoen ja Saimaan huomiointi

Edellä luvussa 6.1 on todettu, ettei Pielisen säännöstelystä saisi aiheutua haitallista vaikutusta alapuolisten
vesistönosien eli Pielisjoen ja Saimaan käyttöön. Ilman huomiointia Pielisen säännöstelystä saattaisi olla
haittaa alapuoliseen vesistöön erityisesti kaikkein kuivimpina tai runsasvetisimpinä aikoina. Pielisjoen
vesiolosuhteisiin vaikuttaa erityisesti joen virtaama eli käytännössä Pielisen menovirtaama. Pielisen
menovirtaamilla on kohtalaisen merkittävä vaikutus Saimaan vedenkorkeuksiin, vaikka niihin vaikuttaa
moni muukin asia. Pielisen säännöstelyn vaikutuksia alapuolisiin vesistönosiin mallinnettiin
juoksutusvaihtoehdon kehitystyön edetessä. Laskentamallilla voidaan laskea suoraan Pielisen säännöstelyn
vaikutukset Saimaan vedenkorkeuksiin.
Saimaan ja Pielisen vedenkorkeudet käyttäytyvät yleensä samansuuntaisesti (vrt. luku 6.1).
Vedenkorkeuksien samansuuntainen käyttäytyminen aiheuttaa haasteita Pielisen mahdolliselle
säännöstelylle, koska se vesimäärä, joka Pielisellä pidätetään kuivina aikoina, on myös samalla väliaikaisesti
pois Saimaan vesimäärästä. Samoin tulva-aikoina Pieliseltä juoksutettu vesi saattaisi pahentaa Saimaan
tulvaongelmia. Pielisen ja Saimaan vedenpintojen vaihe-eroa voitaisiin kuitenkin joissakin tapauksissa
käyttää Pielisen säännöstelytilanteessa molempien järvialtaiden eduksi. Tämäntyyppinen vesitilanne oli
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kesällä ja syksyllä 2005, jolloin Saimaalla oli vielä liikaa vettä mutta Pielisellä vedenpinnat jo erittäin
matalalla. Tässä tilanteessa veden pidättäminen Pieliseen olisi hyödyttänyt sekä Pielisen että Saimaan
virkistyskäyttöä. Useimpina vuosina Pielisen säännöstelystä ei aiheutuisi haittaa Saimaan vesistön käytölle
vaihe-erosta johtuen. Tilanteissa, joissa säännöstelystä aiheutuisi alapuolisille vesistönosille selvää haittaa,
voitaisiin Pielistä juoksuttaa esimerkiksi luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukaisesti.
Pielisen säännöstelyn laskentamallissa ja juoksutusvaihtoehdossa 3 on otettu Saimaan ja Pielisjoen
vedenkorkeudet huomioon muuttamalla Pielisen menovirtaamia. Laskentamallissa on mahdollista asettaa
kuukausikohtaisesti Pielisjoelle minimivirtaama, jonka alle joen virtaamaa (Pielisen menovirtaamaa) ei
päästetä. Laskennoissa käytetyt minimivirtaamat vaihtelivat tyypillisesti talven 100 m 3/s:sta kesän noin
130–150 m3/s:iin. Erityisesti ilmastonmuutostilanteen erittäin kuivia kesiä ajatellen minimivirtaamalle
asetettiin kuitenkin lisäehto niin, että Pielisen vedenkorkeuden mennessä virkistyskäyttökaudella alle
NN+93,00 metrin juoksutetaan luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukaisesti. Luonnonmukainen
virtaama vedenkorkeudella NN+93,00 metriä on 134 m3/s. Pielisjoelle voidaan asettaa myös
kuukausikohtainen maksimivirtaama, joksi on laskennassa asetettu yleensä 550 m3/s vuoden jokaiselle
kuukaudelle. Tätä suurempi virtaama Pielisjoessa on hyvin harvinaista, sillä luonnonmukaisena se vastaisi
Pielisen vedenkorkeutta NN+94,88 m, jota ei ole saavutettu kertaakaan tarkastelujakson 1962–2006 aikana.
Saimaan vedenkorkeudet on laskettu sekä säännöstellyssä tilanteessa että tilanteessa, jossa Pielistä
juoksutetaan luonnonmukaisesti. Saimaan vedenkorkeuksia mallinnettaessa on huomioitu Saimaan
juoksutussäännön mukainen mahdollisuus juoksuttaa järveä luonnonmukaisesta purkautumiskäyrästä
poiketen (vrt. luku 3.2). Luonnonmukaisesta poikkeavaan juoksutukseen Saimaalla ryhdytään mallissa
silloin, kun Saimaan vedenkorkeus uhkaa mennä (ennustejakso 1 kk) 5 cm tai enemmän ns.
normaalivedenkorkeusvyöhykkeen ulkopuolelle. Mallissa ylityksen kynnysarvon voi valita itse. Laskennassa
on yleisesti käytetty 5 cm:ä.
Saimaan normaalivedenkorkeusvyöhyke ulottuu Saimaan pitkän ajan päiväkohtaisen keskivedenkorkeuden
molemmin puolin ±0,5 m. Mallissa myös Saimaan poikkeusjuoksutuksen suuruuden voi valita.
Laskentamallissa on käytetty arvoa 350 m3/s kuivuustilanteissa ja arvoa 900 m3/s runsasvetisissä tilanteissa.
Todellisuudessa Saimaalla ryhdytään runsasvetisissä tilanteissa juoksuttamaan ensin yleensä virtaamaa 800
m3/s, ja tilanteen pahentuessa voidaan vähitellen siirtyä esimerkiksi 900 tai jopa 1000 m3/s:iin. Kuivina
aikoina alin juoksutus voi olla 300 m3/s. Sekä erittäin runsasvetisessä että kuivassa tilanteessa Saimaata on
kuitenkin mahdollista juoksuttaa myös luonnonmukaisesti, jolloin juoksutus tulvatilanteessa saattaa olla
jopa suurempi tai erittäin kuivana aikana pienempi kuin poikkeusjuoksutus.
Pielisen juoksutuksessa on tarpeen huomioida saimaannorpan pesintäolosuhteet. Norpan pesinnän
onnistumisen kannalta olennaista on, että Saimaan vedenpinta ei laske tai nouse järven jäätymispäivän ja
maaliskuun 20. päivän välisenä aikana yli 20 cm:ä. Saimaan vedenpinnan muutoksiin talvella voidaan
vaikuttaa rajoitetusti Pielisen juoksutuksilla. Tavallisesti Saimaan vedenpinta ei muutu yli 20 cm:ä talven
aikana. Siten ne vuodet, jolloin norpan pesintä täytyisi selvästi Pielisen virtaamissa näkyvällä tavalla
huomioida, jäisivät suhteellisen harvinaisiksi. Tällainen tapahtuisi arviolta kerran 10–20 vuodessa.
Huomioiminen tehtäisiin niin, etteivät talven ja tulevan kevään vesiolosuhteet Pielisellä tämän takia
heikkenisi merkittävästi. Pielisen kesävedenkorkeuksiin vaikutusta ei olisi lainkaan.
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6.4

Poikkeavien vesitilanteiden edellyttämät lisäehdot

Laskentamallin eräässä kehitysvaiheessa oli käytössä myös ns. lumisuusehto. Mallin laskenta asetettiin niin,
että lumisina talvina Pielisen vedenkorkeutta lasketaan ja vastaavasti erittäin vähälumisina talvina
vedenkorkeus pidetään kevään vaihteluvälin yläosissa. Lumisuusehdosta kuitenkin luovuttiin, koska se ei
käytännössä tuonut lisäarvoa tulvavedenkorkeuksien alentamiseen tai kuivien kesien alivedenkorkeuksien
nostopyrkimykseen.
Haitallisen suurten vedenkorkeuksien hillitsemiseksi laskentamallissa on mahdollista asettaa Pieliselle ns.
tulvaraja. Jos vedenkorkeus uhkaa mennä asetetun rajan yli, vedenkorkeutta pyritään pitämään rajan
alapuolella kuitenkin annettujen reunaehtojen (mm. maksimivirtaama Pielisjokeen ja Saimaan ohjausputki)
puitteissa. Mallin perusversiossa tulvaraja on asetettu NN+94,30 metriin, joka on suunnilleen
samansuuruinen kuin Pielisen ohjausputken yläraja. Tämän takia tulvarajalla ei käytännössä ole ollut
vaikutusta laskennassa.
Laskennassa mallinnettiin myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia Pielisen vedenkorkeuksiin ja
menovirtaamiin sekä Saimaan vedenkorkeuksiin. Vertailujaksona oli vuosiväli 1971–2000 ja
tulevaisuusskenaarioina vuosijaksot 2010–39 ja 2040–69. Mallinnus tapahtui eri päästöskenaarioiden
yhdistelmällä ja Ilmatieteen laitoksen käyttämällä 19 eri ilmastomallin yhdistelmällä.
Ilmastonmuutoslaskelmien perusteella Pielisen valuma-alueella yleistyisivät tulevaisuudessa vähälumiset
talvet. Myös kuivien kesien todennäköisyys kasvaisi. Toisaalta rankkojen sateiden todennäköisyys niin ikään
kasvaisi. Sää toisin sanoen vaihtelisi todennäköisesti enemmän kuin aiemmin. Pielisen
juoksutusvaihtoehdon 3 kehitystyössä on pyritty huomioimaan sekä perinteiset ”vanhan ajan lumiset
talvet” että tulevaisuudessa yleistynevät lauhat talvet. Huomiointi on tehty lähinnä ohjausputken muodolla.

6.5

Juoksutusvaihtoehdon 3 vaikutukset vedenkorkeuksiin ja
virtaamiin

Pielisen säännöstely vaikuttaisi vedenkorkeuksiin normaalina vesivuotena vain vähän. Jos vedenkorkeus ei
uhkaisi mennä ohjausputken rajojen ulkopuolelle, ei säännöstelyn vaikutus yleensä näkyisi mitenkään. Jos
talvi ja kevät olisivat erittäin runsasvetisiä tai vähävetisiä, säännöstelyllä pystyttäisiin kuitenkin
ennakoimaan ja varautumaan jo kesän vedenkorkeuksiin, vaikka ohjausputken rajat eivät uhkaisikaan
ylittyä tai alittua. Ennakointi vähentäisi riskiä haitallisen alhaisista tai suurista vedenkorkeuksista kesällä.
Esimerkiksi vähälumisena ja/tai vähäsateisena keväänä voitaisiin säännöstelyn keinoin vähentää virtaamaa.
Vaikka vedenkorkeus olisi vielä toukokuun alussa keskimääräistä korkeammalla, tulvahuippu ”leikkautuu”
tehokkaasti ja vedenkorkeus voi jäädä alas, jos tulovirtaamat järveen ovat pienet. Tällainen tilanne oli
esimerkiksi vuonna 2009, jolloin aikainen lumien sulanta nosti Pielisen vedenkorkeutta kevään alimmasta
korkeudesta kesän huippuun vain alle 0,5 m, ja vedenkorkeus laski myöhemmin kesällä järven käytön
kannalta haitalliselle tasolle.
Vähävetisten syksyjen jälkeen vedenkorkeus olisi varsinkin alkutalvesta luonnonmukaista korkeampi, koska
Pielisen säännöstely nostaisi syksyn alhaisia vedenkorkeuksia. Ero luonnonmukaisiin vedenkorkeuksiin
tasoittuisi yleensä lopputalveen mennessä.
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Suurin vaikutus Pielisen säännöstelyllä olisi järven vedenkorkeuksiin syyskesällä ja syksyllä vähävetisissä
tilanteissa. Tyypillinen vähävetisten kesien ja syksyjen vedenkorkeuden nousu luonnonmukaiseen nähden
olisi noin 20–30 cm, ja enimmillään se olisi noin 30–40 cm. Normaaleina vesivuosina kesän ja syksyn
vedenkorkeudet olisivat pitkälti luonnonmukaisen kaltaisia. Myöskään Pielisen keskivedenkorkeuteen
säännöstelyllä ei olisi käytännössä merkitystä.
Esimerkki: vähävetinen kesä ja syksy
Esimerkkinä säännöstelyn vaikutuksista Pielisen vedenkorkeuksiin vähävetisessä tilanteessa on tarkasteltu
vuosia 2010–2011. Alkuvuonna 2010 kesäkuun loppuun saakka Pielisen vedenkorkeus oli ajankohtaan
nähden suunnilleen tavanomaisella tasollaan. Vähäsateisen ja erittäin lämpimän kesän takia vedenkorkeus
laski heinä-elokuussa nopeasti, ja vedenkorkeuden lasku jatkui lokakuulle saakka. Vedenkorkeus oli selvästi
tavanomaista alempana huhtikuuhun 2011 saakka. Alkukesän vedenkorkeushuippu jäi hyvin alas, eikä
vedenkorkeus saavuttanut virkistyskäytön kannalta hyvää tasoa. Pielisen vedenkorkeus oli heinäsyyskuussa 2011 ajankohtaan nähden historiallisen alhaalla. Syyskuusta lähtien sateet nostivat
vedenkorkeutta.
Saimaan vedenkorkeus oli ns. normaalivyöhykkeen alarajan tuntumassa lokakuusta 2010 maaliskuuhun
2011. Kesällä ja syksyllä 2011 Saimaan vedenkorkeus oli heinäkuusta lokakuuhun ns. normaalivyöhykkeen
alarajan tuntumassa ja myös virkistyskäytön kannalta haitallisen alhaalla. Kesällä ja syksyllä 2011 Saimaan
alhaiset vedenkorkeudet olisi todennäköisesti huomioitu Pielisen säännöstelyssä.
Kuvassa 10 on esitetty Pielisen vedenkorkeudet vuosina 2010–2011 juoksutusvaihtoehdon 3
alavaihtoehdon 2 (Pielisjokipainotteinen) mukaisilla juoksutuksilla sekä luonnonmukaisilla juoksutuksilla.
Kuvassa on esitetty arvio siitä, miten Saimaan alhaisten vedenkorkeuksien huomiointi olisi vaikuttanut
Pielisen vedenkorkeuksiin kesällä ja syksyllä 2011. Lisäksi kuvaan on merkitty Pielisen vedenkorkeuden
virkistyskäytön kannalta hyvä taso (NN+93,70 m … 94,05 m) ja tämän alapuolella oleva tyydyttävä taso
(NN+93,50 m … 93,70 m).
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Pielisen luonnonmukaiset ja mallinnetut vedenkorkeudet vv. 2010-2011
94,3
94,2
94,1
94

Hyvä
taso

93,9

Vedenkorkeus NN+m

93,8
93,7

Tyydyttävä
taso

93,6

93,5

Luomu

93,4

Juoks.vo 3 (v.2)

93,3
93,2
93,1
93
92,9

1.12.2011

1.11.2011

1.10.2011

1.9.2011

1.8.2011

1.7.2011

1.6.2011

1.5.2011

1.4.2011

1.3.2011

1.2.2011

1.1.2011

1.12.2010

1.11.2010

1.10.2010

1.9.2010

1.8.2010

1.7.2010

1.6.2010

1.5.2010

1.4.2010

1.3.2010

1.2.2010

1.1.2010

92,8

Kuva 10. Pielisen luonnonmukaiset sekä juoksutusvaihtoehdon 3 (alavaihtoehto 2) mukaiset
vedenkorkeudet vuosina 2010–2011. Saimaan alhainen vedenkorkeus olisi todennäköisesti vaikuttanut
Pielisen juoksutuksiin kesällä ja syksyllä 2011. Arvio vaikutuksesta Pielisen vedenkorkeuksiin on kuvattu
oranssilla värillä.
Säännöstelyllä ei olisi ollut juuri vaikutusta talven ja kevään 2010 vedenkorkeuksiin. Säännöstely olisi
nostanut Pielisen vedenkorkeuksia kesällä ja syksyllä 2010 enimmillään noin 30–40 cm. Talvella ja keväällä
2011 säännöstelty vedenkorkeus olisi ollut luonnonmukaista suurempi lähinnä syksyn 2010 korkeammasta
lähtötasosta johtuen.
Kevään ja kesän vedenkorkeushuippu jäi vuonna 2011 hyvin matalaksi, eikä vedenkorkeus saavuttanut
virkistyskäytön kannalta hyvää tasoa. Säännöstelyn avulla olisi saatu Pielisen vedenkorkeus alkukesällä noin
20 cm luonnonmukaista ylemmäksi. Heinäkuusta alkaen Saimaan alhainen ja yhä aleneva vedenkorkeus
olisi todennäköisesti rajoittanut Pielisen säännöstelyä niin, että vedenkorkeus Pielisellä olisi laskenut
nopeammin kuin kuvassa 10 on säännösteltyjen vedenkorkeuksien osalta esitetty. Tämän takia kuvassa on
esitetty arvio siitä, miten Saimaan huomiointi olisi vaikuttanut Pielisen vedenkorkeuksiin. Pielisen
säännöstelty vedenkorkeus olisi Saimaa huomioidenkin ollut todennäköisesti noin 20–30 cm
luonnonmukaista vedenkorkeutta ylempänä kesällä ja syksyllä 2011.
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Nykytilanteessa vuosien 2010–2011 kaltainen vesitilanne ei ole lainkaan poikkeus. On todennäköistä, että
2000-luvulla vähälumiset talvet sekä niitä seuraavat vähävetiset keväät ja kesät tulevat yleistymään.
Vähävetisiä kesiä tai syksyjä Pielisellä on 2000-luvulla ollut vuosina 2002, 2005, 2006, 2010, 2011 ja 2013.
Näistä tilanteista Saimaan vedenkorkeus on ollut Pielisen kanssa samanaikaisesti alhaalla loppusyksystä
2002, vuonna 2006 ja 2011.
Esimerkki: runsasvetinen tilanne
Esimerkkinä Pielisen runsasvetisestä tilanteesta tarkastellaan vuotta 2004. Loppukesä ja syksy 2004 olivat
hyvin sateisia, ja Pielisen vedenkorkeus nousi elokuussa nopeasti. Saimaan vedenkorkeus oli
noususuunnassa tammikuusta marraskuuhun 2004 saakka, ja vedenkorkeuden normaalivyöhykkeen yläraja
ylitettiin lokakuun alkupuolella. Saimaan vedenkorkeuden nousu oli ennustettavissa jo elokuussa, ja
Saimaan juoksutusta lisättiinkin 23.8. alkaen vedenkorkeuden nousun rajoittamiseksi.
Kuvassa 11 on esitetty Pielisen vedenkorkeudet kesä-joulukuussa 2004 juoksutusvaihtoehdon 3 mukaisilla
juoksutuksilla sekä luonnonmukaisilla juoksutuksilla. Kuvassa on esitetty arvio siitä, miten Saimaan
alhaisten vedenkorkeuksien huomiointi olisi vaikuttanut Pielisen vedenkorkeuksiin.

Pielisen luonnonmukaiset ja mallinnetut vedenkorkeudet v. 2004
94,6

94,5

W NN+m

94,4

94,3
Juoks.vo. 3
luomu

94,2

94,1
94

93,9
1.6.2004

1.7.2004

1.8.2004

1.9.2004 1.10.2004 1.11.2004 1.12.2004

Kuva 11. Pielisen luonnonmukaiset sekä juoksutusvaihtoehdon 3 mukaiset vedenkorkeudet kesä–
joulukuussa 2004. Saimaan korkea vedenkorkeus olisi todennäköisesti vaikuttanut Pielisen juoksutuksiin
elokuun puolivälistä alkaen. Arvio vaikutuksesta Pielisen vedenkorkeuksiin on kuvattu oranssilla värillä.
Pielisen juoksutusta lisättiin 15.9.2004 alkaen vedenkorkeuden nousun rajoittamiseksi, ja juoksutusta
pidettiin luonnonmukaista suurempana 22.10. saakka. Vedenkorkeutta saatiin poikkeusjuoksutuksella
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alennettua enimmillään 14 cm lokakuun lopussa. Elokuun korkeimpaan tulvahuippuun ei
poikkeusjuoksutuksella ehditty reagoimaan.
Jos Pielistä olisi säännöstelty juoksutusvaihtoehdon 3 mukaisesti, olisi vedenkorkeus saatu pidettyä vuoden
2004 elokuun tulvahuipun aikaan noin 30 cm luonnonmukaista vedenkorkeutta alempana. Saimaan
vedenkorkeuden nousu olisi todennäköisesti rajoittanut hieman Pielisen juoksutuksia elokuun puolivälistä
lähtien. Koska Pielisen vedenkorkeus saavutti huippunsa jo 23.8., ei juoksutuksen rajoittaminen olisi
vaikuttanut juuri Pielisen säännösteltyihin vedenkorkeuksiin tulvahuipun osalta. Pielisen vedenkorkeus olisi
kuitenkin laskenut hitaasti elokuun lopun tulvahuipun jälkeen, sillä juoksutusta olisi rajoitettu Saimaan
vedenkorkeuden noustessa edelleen.
Runsasvetisiä tilanteita Pielisellä on 2000-luvulla ollut alkukesällä 2000, loppukesällä ja syksyllä 2004,
alkukesällä 2005, alkukesällä 2008, talvella 2008–2009 sekä kesällä 2012. Myös loppuvuodesta 2012 ja
alkuvuodesta 2014 Pielisen vedenkorkeus oli ajankohtaan nähden harvinaisen korkealla. Kaikissa em.
tilanteissa myös Saimaalla on ollut runsasvetistä kuitenkin niin, että runsasvetinen tilanne on alkanut
aiemmin Pielisellä kuin Saimaalla. Vedenkorkeus on ollut Saimaalla ylimmillään 2000-luvulla alkuvuonna
2009 ja loppuvuonna 2012. Pielisellä 2000-luvun suurin vedenkorkeus oli elokuussa 2004.
On todennäköistä, että Saimaan vedenkorkeudet olisi otettu huomioon Pielisen juoksutuksissa 2000-luvun
runsasvetisissä tilanteissa, jos Pielistä olisi säännöstelty juoksutusvaihtoehdon 3 mukaisesti. Näissä
tilanteissa Pielisen vedenkorkeudet olisivat todennäköisesti silti olleet tilanteesta riippuen hieman tai
selvästi alhaisemmat kuin luonnonmukaisilla juoksutuksilla.
Liian alhaiset vedenkorkeudet koetaan Pielisellä yleisesti ottaen suurempana ongelmana kuin liian suuret
vedenkorkeudet (vrt. luku 4).
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7. Lyhytaikaissäätö
Osana Pielisen säännöstelyselvityksiä tarkasteltiin vesivoiman lisäämismahdollisuuksia. Pielisen
järvisäännöstelyllä ei todennäköisesti saavutettaisi sanottavaa voimataloushyötyä pelkästään
juoksutusvaihtoehtoa optimoimalla, kun otetaan huomioon muut, mm. ekologiset ja virkistyskäytölliset
reunaehdot. Vesivoiman lisääminen tarkoittaisi käytännössä Pielisjoen voimalaitosten maltillista virtaaman
lyhytaikaissäätöä.
Kaltimon ja Kuurnan voimalaitoksilla lähes täysin porrastettu Pielisjoki sijaitsee kahden suuren järvialtaan,
Pielisen ja Saimaan (Pyhäselän) välissä. Virtaaman lyhytaikaissäätö ei vaikuttaisi lainkaan Pielisen tai
Pyhäselän vedenkorkeuksiin, vaan säätö vaikuttaisi ainoastaan Pielisjoen vedenkorkeuksiin ja virtaamiin.
Erillisessä selvityksessä tutkittiin, millaisia vaikutuksia Pielisjoen voimalaitoksilla harjoitettavalla virtaaman
lyhytaikaissäädöllä olisi Pielisjoen vedenkorkeuksiin ja virtausnopeuksiin.
Vesivoimalaitoksilla tehtävää virtaaman lyhytaikaissäätöä käytetään mm. sähköverkon kulutusvaihteluiden
tasaamiseksi. Valtaosa Suomen sähköverkon säätö- ja häiriöreservistä on juuri lyhytaikaissäädön piirissä
olevaa vesivoimaa. Lyhytaikaissäädössä kahden altaan välisen voimalaitoksen koneistojen läpi menevää
virtaamaa säädetään sähköntarpeen mukaan. Yleensä sähköntarve on suurempi arkipäivisin kuin öisin tai
viikonloppuisin. Näin ollen säädön piirissä olevissa joissa virtaama on yleensä suurempi päivisin (aamusta
iltaan) kuin öisin ja viikonloppuisin. Perinteinen lyhytaikaissäätö on melko voimakasta nyt tutkittuihin
Pielisjoen virtaaman säätövaihtoehtoihin verrattuna. Esimerkiksi Koitereen (Palojärven) ja Pielisjoen
(Jäsysjärven) välissä sijaitsevalla Pamilon voimalaitoksella on lyhyellä aikavälillä mahdollista säätää
virtaamaa välillä 0…190 m3/s.
Lyhytaikaissäätöselvitykset koostuivat säädön vesistövaikutusten selvittämisestä (vaikutukset Pielisjoen
vedenkorkeuksiin ja virtaamiin) sekä ekologisten vaikutusten selvittämisestä.

7.1

Lyhytaikaissäädön vaikutukset vedenkorkeuksiin ja virtaamiin

Lyhytaikaissäädön vaikutuksia Pielisjoen vedenkorkeuksiin ja virtausnopeuksiin mallinnettiin vuonna 2012.
Lyhytaikaissäädön vaikutuslaskennan teki Oy Vesirakentaja. Lyhytaikaissäätölaskennan tarkemmat
menetelmän kuvaukset ja tulokset on esitetty liitteessä 8.
Virtausmalli, lähtöaineisto ja kalibrointi
Laskenta tehtiin virtausmallinnusohjelmalla, joka jäljittelee joessa tapahtuvaa ajan ja paikan mukaan
muuttuvaa virtausta. Mallinnuksessa tarvitaan lähtötietona jokiuoman muoto, jota kuvataan
poikkileikkauksilla ja niiden välisillä etäisyyksillä. Uoman eri osissa vaihteleva virtausvastus otetaan
huomioon poikkileikkauskohtaisilla häviökertoimilla (ns. karkeuskertoimilla). Laskennan
poikkileikkausaineisto pohjautuu Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) vuonna 1990 laadittuun Pielisjoen
virtausmalliin, jota on myöhemmin täydennetty esim. syvyyskarttojen perusteella. Aineistoa on käytetty
mm. SYKEssä vuonna 1996 tehdyissä säännöstelylaskelmissa sekä Oy Vesirakentajan tekemässä Kaltimon
vahingonvaaraselvityksessä vuonna 1998.
Mallinnuksessa tarvitaan lähtötietona myös vedenkorkeus- ja virtaamatietoja. Mallia muokattiin
vastaamaan paremmin todellisuutta säätämällä uoman karkeuskertoimia niin, että mallinnetut
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vedenkorkeudet vastaisivat mahdollisimman hyvin Pielisjoen eri virtaamatilanteissa havaittuja
vedenkorkeuksia. Kalibrointi tehtiin jaksoissa voimalaitospatojen rajoittamille eri uomanosille. Alkuperäisen
aineiston karkeuskertoimia oli tarpeen muuttaa vain vähän, ja malli näyttäisi toimivan kohtalaisen hyvin.
Mallinnettu alue ulottuu Pielisestä Joensuun kanavan yläpuolelle eli noin 70 km:n pituiselle jokiosalle.
Mallissa ei ole mukana Pamilon lyhytaikaissäännöstelyä. Tämä siksi, että Jäsysjärvi tasaa Pamilon
aiheuttamat vedenkorkeusvaihtelut Pielisjoella lähes kokonaan. Lisäksi Pamilon lyhytaikaissäätöä ei pystytä
juuri ennustamaan.
Mallinnetut virtaamatilanteet ja ajorytmit
Mallinnettavat virtaamatilanteet valittiin niin, että mukana oli voimatalouden kannalta hyvin lievä
säätövaihtoehto (perusvirtaama ± 15 %), vesistövaikutuksiltaan jo melko voimakas vaihtoehto (± 30 %) sekä
voimakas säätö (± 50 %). Perusvirtaamat mitoitettiin niin, että Kaltimon rakennusvirtaama ei ylity
maksimivirtaamatilanteessakaan. Lyhytaikaissäädön toteuttamista aivan pienillä virtaamilla ei pidetä
toteuttamiskelpoisena. Yleensä tällöin Pielisjoen vedenkorkeus Kuurnan ja Joensuun välillä on mm.
virkistyskäyttöä ajatellen muutoinkin tarpeettoman alhaalla. Tämän takia mallinnusta ei tehty pienten
virtaamien tilanteessa.
Pielisjoen virtaamamallinnukset laskettiin kuudella eri virtaamatilanteella. Vuorokauden vesimäärä
juoksutettiin vuorokauden aikana siten, että ajovirtaama poikkeaa keskiarvosta (perusvirtaamasta) tietyn
prosenttimäärän: päivällä ylöspäin ja yöllä alaspäin. Vedenkorkeusvaikutusten minimoimiseksi Kuurnan
juoksutusmuutokset tehtiin aina yhtä tuntia Kaltimoa aiemmin. Muutos kumpaankin suuntaan tehtiin
puolen tunnin aikana.
Mallinnukset laskettiin seuraavilla Pielisjoen virtaamatilanteilla:







Perusvirtaama (Kaltimo) 160 m3/s, ± 15 % muutos (min. 136 m3/s; max. 184 m3/s)
240 m3/s, ± 15 % (204 m3/s; 276 m3/s)
350 m3/s, ± 15 % (297,5 m3/s; 402,5 m3/s)
240 m3/s, ± 30 % (168 m3/s; 312 m3/s)
310 m3/s, ± 30 % (217 m3/s; 403 m3/s)
240 m3/s, ± 50 % (120 m3/s; 360 m3/s

Kaikissa virtaamatilanteissa käytettiin Pyhäselän vedenkorkeutena tasoa NN+75,90 m, joka vastaa
suunnilleen Pyhäselän keskivedenkorkeutta.
Tulokset – vedenkorkeusmuutokset
Kuvassa 12 on esitetty Pielisjoen muutamissa kohdissa tapahtuvat vedenkorkeuden maksimivaihtelut
(minimi… maksimi) eri säätövaihtoehdoilla. Kuvan selitteessä on esitetty Kaltimon voimalaitoksen virtaama
[m3/s] sekä ko. virtaamaan tehtävä prosentuaalinen virtaaman lisäys tai vähennys.
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Suurimmat vedenkorkeusvaihtelut eri paikoissa eri säätövaihtoehdoilla [m]
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Kuva 12. Suurimmat vedenkorkeusvaihtelut [m] (minimi… maksimi) mallinnetuilla säätövaihtoehdoilla eri
kohdissa Pielisjokea.
Suurimmat vedenkorkeuden vaihtelut esiintyvät voimalaitosten alapuolella. Suuremmilla
juoksutusmuutoksilla vaihtelut ovat melko suuria pitkälle Kuurnan alapuolelle. Toisaalta suuremmilla
virtaamilla Kuurnan alapuolisen jokiosuuden vedenpinta reagoi melko voimakkaasti pienemmälläkin
prosentuaalisella säädöllä. Tämä viittaa siihen, että uoman vetokyky Kuurnan alapuolella ei välttämättä ole
kovin hyvä.
Kuvassa 13 on esimerkki vedenkorkeuden vaihtelusta ajan funktiona yhdeksässä laskentakohdassa välillä
Kaltimo–Kuurna virtaamalla 240 m3/s ±30 %. Kaltimon alapuolella vedenpinta nousee aamulla kello
kahdeksan jälkeen, kun virtaamaa lisätään 168 m3/s:ista 312 m3/s:iin. Toisaalta Uitonvirran alapuolella
(Kuurnan voimalaitoksen yläpuolella) vedenpinta laskee aamulla kello seitsemän jälkeen, kun Kuurnan
voimalaitoksella lisätään virtaamaa, ja Kangasveteen varastoitunut vesi virtaa voimalaitoksen koneistoista
läpi. Pielisjoen ollessa vuorokausisäädössä vedenpinnan maksimi- ja minimiajankohdat tapahtuisivat siis eri
osissa jokea eri vuorokaudenaikoina. Yksinkertaistaen, voimalaitosten ylävedenpinnat olisivat
maksimissaan yöllä ja voimalaitosten alavedenpinnat maksimissaan päivällä. Voimalaitosten ylävesiksi
(vedenpinnan maksimi yöllä) voidaan lukea Kaltimon yläpuolinen jokiosuus sekä Kuurnan yläpuolinen osuus
Uitonvirtaan–Haapavirtaan saakka. Voimalaitosten alapuolisiksi osuuksiksi lasketaan välit Kaltimo–
Uitonvirta sekä Kuurna–Pyhäselkä.
Vedenkorkeuden minimi ja maksimi tapahtuvat hieman ennen kuin virtaamaa lisätään tai vähennetään eli
Kuurnan vaikutuspiirissä aamulla noin klo 7 (Kaltimon vaikutuspiirissä eli Uitonvirran yläpuolella noin klo 8)
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ja illalla noin klo 19 (20). Haapavirran–Uitonvirran vedenkorkeuden vaihtelu on vähäistä johtuen suuresta
virtausnopeudesta ko. jokiosuudella.

QKaltimo=240 m3/s, vrk-säätö ±30%
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Kuva13. Vedenkorkeuden vaihtelu [m] ajan funktiona yhdeksässä kohdassa välillä Kaltimo–Kuurna
Pielisjoen (Kaltimo) virtaamalla 240 m3/s ±30 %.
Tulokset – virtausnopeuden muutokset
Virtausmallinnuksessa saadaan tuloksena myös virtausnopeudet joen eri kohdissa ajan funktiona.
Virtausnopeuden vaihtelut saattavat vaikuttaa joen virkistyskäyttöön ja vesiliikenteeseen sekä ekologiaan.
Kuvassa 14 on esitetty virtausnopeudet ajan funktiona eri kohdissa Pielisjokea säätövaihtoehdolla 240 m 3/s
± 30 %. Yleisesti ottaen mitä suurempi virtausnopeus tietyssä joen kohdassa on, sitä suurempi on myös
nopeuden määrällinen vaihtelu. Sen sijaan virtausnopeuksien prosentuaalisessa vaihtelussa joen eri
kohdissa saman säätövaihtoehdon sisällä ei esiintynyt merkittäviä eroja.
Pielisjoki on useissa kohdissa varsin leveä ja poikkileikkaukseltaan laaja, joten virtausnopeudet tai niiden
määrälliset vaihtelut eivät muodostu kovin suuriksi isoillakaan virtaamamuutoksilla. Suurimmat
virtausnopeudet ja niiden muutokset esiintyvät Haapavirran–Uitonvirran, Häihänniemen sekä Ristisaaren
kohdalla.
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Virtausnopeus, QKaltimo=240 m3/s, vrk-säätö ±30%

Virtausnopeus [m/s]

RS 51560 Häihänniemi
RS 33740 Mönnin silta
RS 19240 Kuurna, ylä2

RS 48980 Eno
RS 32100 Uitonvirta
RS 15460 Ristisaari

RS 44450 Kaltimo ylä2
RS 23540 Paihola
RS 300 Joensuu ylä
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Kuva 14. Mallinnetut virtausnopeudet [m/s] eri vuorokaudenaikoina muutamissa kohdissa Pielisjokea
Kaltimon virtaamalla 240 m3/s ±30 %. Alusveden ja Kangasveden virtausnopeudet ovat samaa
suuruusluokkaa kuin alinna näkyvän Paiholan nopeudet.
Johtopäätökset
Tehtyjen laskentojen ja niiden tulosten perusteella saatiin melko tarkka kuva mallinnettujen
säätövaihtoehtojen vedenkorkeus- ja virtaamamuutosten suuruusluokasta. Laskentatulosten tarkkuuteen
toi hieman epävarmuutta se, että laskennassa käytetyt joen poikkileikkausaineistot ovat yli 20 vuotta
vanhoja. Myös poikkileikkausten välinen suuri etäisyys sekä vedenkorkeushavaintojen melko suppea
alueellinen edustavuus heikensivät hieman laskentatarkkuutta.
Laskennassa käytetyt ajorytmit ja virtaamamuutosten suuruudet ovat esimerkkejä siitä, miten joen
virtaamaa voitaisiin säätää. Todellisuudessa ajorytmit olisivat jonkin verran erilaisia johtuen mm.
vaihtelevasta säätötarpeesta, jota ei voida tarkasti ennakoida pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkkinä
toisenlaisesta ajorytmistä voi mainita viikkosäännöstelyn, jolloin virtaama on pääsääntöisesti
viikonloppuisin vähäisempi ja arkena suurempi. Laskennassa saadut tulokset ovat suuntaa-antavia myös
toisenlaisilla ajorytmeillä.
Laskennassa käytettyjen, suuruusluokaltaan erilaisten säätövaihtoehtojen laskentatuloksia voidaan
hyödyntää arvioitaessa Pielisjoen lyhytaikaissäädön erilaisten vaihtoehtojen hyväksyttävyyttä joen eri
käyttömuotojen kannalta. Tarkempi säädön voimakkuus sekä riippuvuus joen olosuhteista, kuten
virtaamasta, jäätilanteesta ja vuodenajasta voitaisiin optimoida tarkemman analyysin perusteella.
Tutkittu Pielisjoen voimalaitosten lyhytaikaissäätö olisi lievää verrattuna useimpiin muihin
lyhytaikaissäädön piirissä oleviin Suomen jokiin. Pielisjoen mahdollisen lyhytaikaissäädön reunaehdot tulisi
asettaa niin, että haittavaikutukset saataisiin minimoitua ja hyödyt maksimoitua joustavalla, joen
ominaisuudet ja eri käyttömuodot huomioivalla tavalla.
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8. Pielisen, Saimaan ja Pielisjoen virkistyskäyttövertailu
Pielisen säännöstely vaikuttaisi paitsi Pielisen, myös Pielisjoen sekä lievästi myös Saimaan vedenkorkeuksiin
ja siten myös virkistyskäyttöolosuhteisiin. Pielisen juoksutusvaihtoehtoja kehitettäessä on sen takia koko
ajan otettu huomioon vedenkorkeus- ja virtaamavaikutukset myös Pielisjokeen ja Saimaaseen. Huomiointi
on perustunut enimmäkseen kokemusperäiseen tietoon ja näkemykseen siitä, miten Pielisen ja Saimaan
altaat erilaisissa vesitilanteissa käyttäytyvät ja miten Pielisen lähtövirtaamat vaikuttavat alapuolisiin
vesistönosiin. Hyväksi käytettiin myös Saimaalle vuonna 2005 ja Pieliselle vuonna 2007 valmistuneiden ns.
VIRKI-tarkastelujen tuloksia, joiden perusteella voitiin arvioida karkealla tasolla erilaisten
juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksia virkistyskäyttöön.
Vuonna 2013 Pielisen säännöstelyn vaikutuksia Pielisen, Pielisjoen ja Saimaan virkistyskäyttöön vertailtiin
diplomityössä (Wuori 2014). Työ koostui toisaalta Pielisen ja Saimaan virkistyskäyttöarvojen vertailusta
Pielisen eri juoksutusvaihtoehdoilla ja toisaalta säännöstelyn virkistyskäyttövaikutuksien selvittämisestä
Pielisjoella. Tässä luvussa on esitetty diplomityön tärkeimmät tulokset. Diplomityö on tämän raportin
liitteenä.

8.1

Pielisen ja Saimaan virkistyskäyttöarvojen vertailu

Pielisen säännöstelyn vaikutuksia Pielisen ja Saimaan virkistyskäyttöön selvitettiin, jotta nähtäisiin, kuinka
suuri vaikutus Pielisen säännöstelyllä olisi Pielisen ja Saimaan rakennettujen rantakiinteistöjen
virkistyskäyttöarvoihin. Virkistyskäyttöarvojen vertailun tuloksia käytettiin apuna, kun Pieliselle pyrittiin
löytämään kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen juoksutusvaihtoehto. Vertailu ja erityisesti
yksittäisten vuosien tarkastelu auttoivat hahmottamaan entistä paremmin Pielisen säännöstelyn hyötyjä ja
mahdollisia kompastuskiviä.
Fortum Service Oy ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskus tekivät vuonna 2007 Pielisen VIRKI-tarkastelun
Pielisen säännöstelyselvitysten yhteydessä. Saimaalle VIRKI-tarkastelun tekivät Suomen ympäristökeskus,
Fortum Service Oy ja alueen ympäristökeskukset vuonna 2005. Vertailu perustui näihin aiemmin tehtyihin
selvityksiin.
VIRKI-tarkastelu
Fortum Service Oy:ssä ja sen edeltäjissä kehitetyn VIRKI-mallin avulla pystytään arvioimaan suuntaaantavasti vesistön rantakiinteistöjen virkistyskäytön euromääräinen arvo. VIRKI-mallilla ei pystytä
tuottamaan tarkkoja, vesistön muiden käyttömuotojen kanssa vertailukelpoisia euromääräisiä arvoja.
VIRKI-mallia voidaan käyttää hyväksi alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti esimerkiksi järven eri
säännöstelyvaihtoehtojen virkistyskäyttöhyötyjen arvioinnissa.
VIRKI-tarkastelu perustuu rannan virkistyskäyttöhaitan käsitteeseen: vesistön tietyllä
vedenkorkeusvyöhykkeellä tietyn kiinteistön virkistyskäytölle ei aiheudu haittaa. Toisin sanoen vesiraja on
silloin sijainniltaan optimaalinen. Tätä vedenkorkeuden tai oikeastaan vesirajan sijainnin vyöhykettä
kutsutaan optimivyöhykkeeksi. Optimivyöhyke määritetään jokaiselle maastossa mitattavalle
rantakiinteistön rannalle erikseen. Optimivyöhykkeen leveys riippuu mm. rannan maalajista, joten
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esimerkiksi hiekkapohjaisella rannalla vesirajan sijainti voi vaihdella enemmän kuin liejupohjaisella rannalla
ilman, että vaihtelusta aiheutuu enemmän haittaa.
Virkistyskäytön arvo alenee suorassa suhteessa vesirajan siirtymään, kun vesiraja siirtyy
optimivyöhykkeestä vesille tai maalle päin. Virkistysarvon nollakohta on se vesirajan siirtymä
optimivyöhykkeen alarajalta vesille päin tai optimivyöhykkeen ylärajalta maalle päin, jossa rannan
virkistysarvo katsotaan kokonaan hävinneeksi. Mallin käyttämää periaatetta on havainnollistettu kuvassa
15.

Kuva 15. Periaatekuva vesirajan siirtymän ja siitä aiheutuvan haitan tarkastelusta.
VIRKI-mallissa järvelle ja maalle päin suuntautuneet vesirajan siirtymät muutetaan rahamääräisiksi
virkistyskäyttöhaitoiksi harkinnanvaraisia parametreja käyttäen. Näitä parametreja ovat mm.
rantakiinteistön tai rantatontin arvo, rannan vaikutus kiinteistön arvoon (virkistyskäyttöarvoon) ja
kuukausikohtaiset painotukset (eri kuukausina tapahtuvaa vesistön virkistyskäyttöä arvostetaan eri tavalla).
Jokaiselle virkistyskäyttökauden päivälle lasketaan euromääräinen virkistyskäyttöhaitta. Laskemalla haitat
yhteen koko tarkastelujaksolta saadaan kokonaishaitta kullekin juoksutusvaihtoehdolle, ja tämän
perusteella voidaan vertailla eri vaihtoehtojen vaikutusta virkistyskäyttöön.
Laskennassa käytetyt rantaprofiilitiedot saatiin maastomittauksista, jotka oli tehty aikaisemmin muita
selvityksiä varten. Rantaprofiileja mitattiin koko Saimaan alueelta yhteensä 400 ja Pielisellä yhteensä 77.
Mitattujen rantaprofiilien prosentuaalinen otos kaikista rantakiinteistöistä oli Saimaalla noin 1,5 % ja
Pielisellä vajaat 3 %. Profiilin määrittämisen lisäksi jokaiselle profiilille mitattiin parhaan
vedenpinnankorkeusvälin eli ns. optimivyöhykkeen yläraja, pohjan laatu sekä matalalla olevien rakennusten
korkeudet.
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Virkistyskäytön kannalta paras vedenkorkeustaso on Pielisellä suunnilleen välillä NN+93,70–94,05 m ja
Saimaalla välillä NN+75,80–76,10 m (Orivedellä ja Pyhäselällä NN+76,00–76,25 m). Saimaalla
optimivyöhykkeen taso vaihtelee hieman suuren järviallaskokonaisuuden eri osa-alueilla.
Optimivyöhykkeen sijainti vaihtelee lisäksi rantakohtaisesti niin, että myös optimivyöhykkeellä aiheutuu
virkistyskäyttöhaittoja joillakin rannoilla.
Pielisellä on maastomittausten perusteella paljon matalia rantoja, joilla alhainen vedenkorkeus siirtää
vesirajan kauas. Haitat alkavat kasvaa melko jyrkästi vedenkorkeuden laskiessa tai noustessa
optimivyöhykkeen ulkopuolelle. Saimaalla matalat rannat painottuvat erityisesti Mikkelin eteläpuoliselle
Ukonvedelle.
Pielisen ja Saimaan virkistyskäyttöarvojen vertailu
Pielisen virkistyskäyttöarvojen tulokset on esitetty kahdella eri juoksutusvaihtoehdolla: havaituilla
vedenkorkeuksilla ja juoksutusvaihtoehdolla 3. Saimaalla käytettiin havaittuja vedenkorkeuksia ja
simuloituja vedenkorkeuksia. Saimaan vedenkorkeudet simuloitiin niin, että Saimaalla on käytössä
nykyisinkin käytössä oleva mahdollisuus juoksuttaa vettä luonnonmukaista enemmän tai vähemmän
vesitilanteen mukaan (vrt. luku 3.2). Saimaan vedenkorkeuslaskennassa juoksutusten lisäyksiin tai
vähennyksiin ryhdyttiin malliteknisistä syistä hieman matalammalla kynnyksellä kuin käytäntö Saimaalla on
todellisuudessa ollut. Siten Saimaan simuloidut vedenkorkeudet ovat virkistyskäytön kannalta hieman
paremmalla tasolla kuin viime vuosikymmeninä oikeasti toteutuneen vedenkorkeudet. Taulukossa 7 on
esitetty vertailtavat kolme yhdistelmää Pielisen ja Saimaan juoksutuksista (Juoksutusvaihtoehto 3,
semiluomu ja havaittu)
Taulukko 7. Virkistyskäyttöhaitan vertailussa käytetyt juoksutusvaihtoehdot
Juoksutusyhdistelmä

Pielisen juoksutus

Saimaan juoksutus

Juoksutusvaihtoehto 3

Juoksutusvaihtoehto 3
Pielisjokipainotteinen

Juoksutusmahdollisuus käytössä
poikkeuksellisissa vesitilanteissa

Semiluomu

Luonnonmukaisen
purkautumiskäyrän mukainen

Juoksutusmahdollisuus käytössä
poikkeuksellisissa vesitilanteissa

Havaittu

Nykyisenkaltainen

Nykyisenkaltainen

Koska Saimaan VIRKI-tarkastelun taustatiedot, mm. rantakiinteistöjen keskimääräinen arvo, oli määritetty
jo vuosina 2001–2002, muutettiin Saimaan rantakiinteistöjen arvot vastaamaan vuotta 2005, jolta vuodelta
Pielisen VIRKI-tarkastelun taustatiedot kerättiin. Muunnos tehtiin elinkustannusindeksin perusteella.
Rantatonttien ja rakennusten hintakehitys on todennäköisesti ollut selvästi nopeampaa kuin yleinen
elinkustannusindeksin nousu. Joka tapauksessa nyt esitetyt virkistyskäyttöhaitta-arvot ovat siis vuoden
2005 hintatasossa, mikä tuottaa nykytilannetta pienempiä arvoja. Pielisen ja Saimaan virkistyskäyttöhaittaarvot on esitetty taulukossa 8.
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Taulukko 8. Virkistyskäyttöhaitta-arvot Saimaalla ja Pielisellä vuosina 1962–2011. Taulukossa
kokonaishaitat ovat euroina koko ajanjaksolta eri juoksutusvaihtoehdoille.
Haitta €

Pielinen

Saimaa

Yhteensä

Juoksutusvaihtoehto 3

982 000

29 762 000

30 744 000

Semiluomu

2 823 000

27 904 000

30 727 000

Havaittu

2 423 000

34 932 000

37 355 000

Tulosten perusteella juoksutusvaihtoehdon 3 mukainen säännöstely pienentäisi Pielisen rantakiinteistöjen
virkistyskäyttöhaittoja noin kolmannekseen luonnonmukaisten vedenkorkeuksien mukaisista
virkistyskäyttöhaitoista. Havaittujen vedenkorkeuksien mukaisia virkistyskäyttöhaittoja säännöstely
pienentäisi noin 60 %. Pielisen säännöstelyllä olisi Pielisen rantakiinteistöjen virkistyskäytölle erittäin
merkittävä positiivinen vaikutus.
Pielisen säännöstelyn suhteellinen vaikutus Saimaan virkistyskäyttöhaittoihin olisi hyvin pieni. Semiluomuvaihtoehtoon nähden Pielisen säännöstely lisäisi Saimaan laskennallista virkistyskäyttöhaittaa alle 7 %.
Saimaan virkistyskäyttöolosuhteisiin voidaan vaikuttaa paljon Saimaan oikea-aikaisilla ja tehokkailla
juoksutuksilla. Saimaan luonnonmukaisten vedenkorkeuksien mukaiset virkistyskäyttöhaitat ovat noin 65 %
suuremmat kuin semiluomu-vaihtoehdolla. Myös Pielisen mahdollisen säännöstelyn Saimaalle aiheuttamaa
vähäistä laskennallista virkistyskäyttöhaittaa voitaisiin lieventää tehokkaasti Saimaan juoksutuksilla.
VIRKI-tarkastelun tarkoituksena oli nimenomaan verrata Pielisen ja Saimaan virkistyskäyttöhaittoja toisiinsa
sekä erityisesti selvittää Pielisen eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutusta Pielisen ja Saimaan
virkistyskäyttöhaittaan. Tarkastelua ei voi käyttää suoraan esimerkiksi säännöstelyhyötyjen tai -haittojen
arviointiin. VIRKI-tarkastelu auttoi erityisesti kohdentamaan huomiota virkistyskäytön kannalta
haasteellisten vesivuosien ongelmanratkaisuun, kun juoksutusvaihtoehtoa 3 kehitettiin pidemmälle.

8.2

Selvitys Pielisjoen virkistyskäytöstä

Pielisen säännöstely vaikuttaisi Pielisjoen virtaamiin ja vedenkorkeuksiin. Osana Pielisen
säännöstelyselvityksiä tarkasteltiin Pielisen säännöstelyn vaikutuksia Pielisjoen virkistyskäyttöön. Pielisjoen
ranta-asukkaiden näkemyksiä Pielisen säännöstelyn vaikutuksista Pielisjoen virkistyskäyttöön selvitettiin
haastattelujen avulla. Haastattelut tehtiin loppuvuodesta 2012. Samalla selvitettiin asukkaiden näkemyksiä
myös mahdollisen lyhytaikaissäännöstelyn aiheuttaman vedenkorkeuden vaihtelun vaikutuksista
virkistyskäyttöön.
Pielisjoen virtaamat riippuvat poikkeustilanteita lukuun ottamatta suoraan Pielisen vedenkorkeudesta.
Koska vedenkorkeuden vaihtelut Pielisessä ovat hitaita, ovat myös joen virtaaman muutokset yleensä
hitaita. Pielisen mahdollisessa säännöstelyhankkeessa olisi kaksi osiota, jotka voisivat vaikuttaa Pielisjoen
virtaamiin ja vedenkorkeuksiin. Pielisen säännöstely muuttaisi joen virtaamia, kun Pielisjoen virtaamaa
tarvittaessa pienennettäisiin tai kasvatettaisiin Pielisen vedenkorkeuden pitämiseksi paremmalla tasolla.
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Säännöstely aiheuttaisi virtaamien jonkin verran nykyistä nopeampaa vaihtelua viikko- tai kuukausitasolla.
Säännöstely lisäisi melko pienten virtaamien suhteellista osuutta. Pielisjoen voimalaitoksissa tehtävä
mahdollinen lyhytaikaissäätö muuttaisi virtaamia vuorokauden ja viikon sisällä ja aiheuttaisi siten
vedenkorkeuden nopeampia muutoksia lähinnä Kaltimon voimalaitoksen ja Pyhäselän välillä.
Säännösteltynä Pielisjoen virtaamat voisivat vaihdella melko lyhyellä aikavälillä paljonkin riippuen
säännöstelyn lupaehdoista. Haitallisen nopeita virtaamamuutoksia säännöstely ei aiheuttaisi. Jos Pielisen
mahdollisessa säännöstelyssä sallittaisiin myös lyhytaikaissäätö, voisi virtaamissa tällöin olla melko
suuriakin vaihteluita vuorokauden ja viikon sisällä. Pielisen säännöstelyn vaikutusten kokonaisvaltaiseksi
arvioimiseksi haluttiin selvittää, millaisia vaikutuksia säännöstelyn muuttamisella olisi Pielisjoen
virkistyskäytölle. Pielisjoelle ei ole tehty VIRKI-tarkastelua. Tämän takia ei ollut mahdollista verrata
euromääräisiä virkistyskäyttöarvoja eri säännöstelyvaihtoehdoilla, kuten Pielisen ja Saimaan osalta tehtiin.
Pielisen mahdollisen säännöstelyn Pielisjoelle aiheuttamia vaikutuksia päädyttiin kuvailemaan laadullisesti.
Pielisjoen vaikutuksia tutkittiin monesta näkökulmasta, joista tärkein on Pielisjoen ranta-asukkaille tehdyt
haastattelut. Vuoden 2012 korkeat vedenkorkeudet ja vuoden 2011 matalat vedenkorkeudet tarjosivat
hyvän lähtökohdan haastatteluille, koska haastateltavilla oli tuoreessa muistissa kummatkin
vedenkorkeuden ääripäät. Ranta-asukkaille tehdyillä haastatteluilla haluttiin selvittää joen eri osa-alueilla
asuvien haastateltavien kokemuksia Pielisjoen nykyisistä vedenkorkeuksista ja niiden vaikutuksista sekä
heidän arvioitaan siitä, miten he uskoisivat kokevansa lyhytaikaissäädön vaikutukset vedenkorkeuksiin.
Haastattelun lisäksi säännöstelyn vaikutuksia Pielisjoella tutkittiin mallintamalla joen virtaamia ja
vedenkorkeuksia eri juoksutusvaihtoehtojen mukaisilla pienillä virtaamilla.
Ranta-asukkaiden haastattelut – taustaa ja lähtötiedot
Loppuvuonna 2012 haastateltiin useita Pielisjoen ranta-asukkaita. Kysymyksillä selvitettiin, miten rantaalueella asuvat ovat kokeneet Pielisjoen vedenkorkeuden vaihtelut. Joen virtaamat vaihtelivat vuosina 2011
ja 2012 voimakkaasti yleisen vesitilanteen mukaan, mistä syystä oletuksena oli, että haastattelujen pohjalta
voitaisiin arvioida millaisia vaikutuksia virtausten suuruudella on vesistöön liittyvään virkistyskäyttöön.
Haastateltavat jaettiin kolmeen ryhmään sen perusteella, asuvatko he joen yläosalla Kaltimon
voimalaitoksen yläpuolella, keskiosalla voimalaitosten välisellä osuudella vai alaosalla Kuurnan
voimalaitoksen ja Pyhäselän välissä. Pielisjoen rannassa olevia kiinteistöjä, joilla on ainakin yksi asuin- tai
lomarakennus, on 414. Näistä yläosalla sijaitsee 96, keskiosalla 197 ja alaosalla 121. Kaikilta
haastateltavilta tiedusteltiin perustietoja, virkistyskäyttötapoja ja kokemuksia erityisesti vähävetisen
vuoden 2011 ja runsasvetisen vuoden 2012 vedenkorkeuksista ja virtaamista. Haastateltavilta tiedusteltiin
myös, miten he arvioisivat kokevansa vedenkorkeuden vuorokautiset tai viikoittaiset muutokset, jollaisia
mahdolliseen lyhytaikaissäännöstelyyn liittyisi.
Haastatteluja tehtiin yhteensä 14 kappaletta. Kaltimon voimalaitoksen yläpuoliselta jokiosuudelta
haastateltiin kahta rantakiinteistön omistajaa, Kaltimon ja Kuurnan voimalaitosten väliseltä jokiosuudelta
viittä rantakiinteistön omistajaa ja Kuurnan ja Pyhäselän väliseltä jokiosuudelta seitsemää omistajaa. Otos
kaikkiin rantakiinteistöihin nähden oli varsin pieni, noin 3,4 % kaikista Pielisjoen rakennetuista
rantakiinteistöistä. Haastateltavat valittiin osin Pielisen juoksutuksen kehittämisen neuvotteluryhmän
jäsenten antamien yhteystietojen perusteella ja osin haastateltavien itsensä antamien toisten ranta40

asukkaiden yhteystietojen perusteella. Osa haastateltavista valittiin karttatarkastelun perusteella. Pielisen
säännöstelyn ja mahdollisen lyhytaikaissäädön vaikutukset arvioitiin suurimmiksi Pielisjoen alaosalla ja
pienimmiksi Kaltimon yläpuolella, minkä takia myös haastatteluja tehtiin eniten joen alaosalla ja vähiten
yläosalla.
Haastateltujen Pielisjoen ranta-asukkaiden jokeen liittyvistä eri virkistyskäyttötavoista yleisimpiä olivat
maiseman ihailu, uiminen ja saunominen. Myös rannalla oleskelu tai ulkoilu, veneily ja kalastus olivat
verraten yleisiä virkistyskäyttömuotoja. Yhtä lukuun ottamatta kaikille haastatelluille Pielisjoki oli
virkistyskäytön kannalta tärkein vesistö. Haastatelluilta myös kysyttiin Pielisjoen virkistyskäytön ajallista
jakautumista vuoden sisällä sekä viikon ja vuorokauden sisällä. Suurinta joen virkistyskäyttö on kesällä ja
keväällä. Viikon ja vuorokauden sisällä käyttö painottuu viikonloppuihin, lomapäiviin ja iltoihin.
Haastattelujen avulla saatiin hyvä yleiskuva Pielisjoen ranta-asukkaiden virkistyskäyttötavoista sekä
toiveista ja odotuksista, joita ranta-asukkailla liittyy joen vedenpintoihin ja muihin käyttöön vaikuttaviin
asioihin. Varsinaisten tulosten lisäksi saatiin arvokasta taustatietoa mm. Pielisjoen
virkistyskäyttöolosuhteista yleisemminkin.
Haastattelujen tulokset – joen vedenkorkeuden vaihtelut ja sopiva vedenkorkeus
Haastattelujen tulosten perusteella tyytyväisimpiä nykyisiin vedenkorkeuksiin olivat joen yläosan ja
keskiosan ranta-asukkaat. Joen yläosalla eli Kaltimon voimalaitoksen ja Uimasalmen välillä vedenpintoihin
vaikuttaa lähinnä Pielisen vedenkorkeus. Vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu (minimi… maksimi) on
keskimäärin noin 1,15 metriä. Pielisjoen yläosalla on suhteellisen jyrkät rannat, mikä vähentää vedenpinnan
vaihtelusta johtuvaa virkistyskäyttöhaittaa. Haastateltavat eivät olleet kokeneet vedenpinnan vaihtelua tai
vedenkorkeuden tasoa haitalliseksi.
Pielisjoen keskiosalla Kaltimon ja Kuurnan voimalaitosten välillä vedenkorkeuksiin voidaan vaikuttaa lähinnä
Kuurnan voimalaitoksen säännöstelyn avulla. Pielisjoen virtaaman suuruudella on merkittäväpää vaikutusta
vedenkorkeuksiin lähinnä Jakokosken yläpuolella. Vedenkorkeudet Kaltimon ja Kuurnan välillä ovat yleisesti
ottaen vakaat, eikä suurempia vedenkorkeuden vaihteluita esiinny varsinkaan Jakokosken alapuolisella
jokiosuudella. Tyypilliset vedenkorkeuden vuosivaihtelu (minimi… maksimi) on Jakokosken kohdalla noin
puoli metriä tai vähän enemmän ja Kuurnan voimalaitoksen yläpuolella noin 20 cm, vaikka joinakin vuosina
vaihtelu on ollut noin 0,5 metriä. Haastatellut olivat tyytyväisiä nykyisiin vakaisiin vedenkorkeuksiin.
Lähinnä suurilla virtaamilla kerrottiin ilmenneen roskien ja humuksen liikkeelle lähtöä.
Joen alaosalla Kuurnan voimalaitoksen ja Pyhäselän välillä vedenkorkeuksiin vaikuttavat merkittävästi sekä
Pielisjoen virtaama että Pyhäselän vedenkorkeus. Sekä Pielisjoen virtaama että Pyhäselän vedenkorkeus
vaihtelevat pitkällä aikavälillä paljon, ja Pielisjoen alaosalla esiintyvätkin koko joen suurimmat
vedenkorkeuden vaihtelut. Vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu (minimi… maksimi) on Kuurnan
voimalaitoksen alapuolella keskimäärin vajaat 1,5 metriä. Haastatellut olivat kokeneet haittoja sekä vuoden
2011 matalista vedenkorkeuksista että vuoden 2012 korkeista vedenkorkeuksista. Ihannevedenkorkeudeksi
mainittiin syksyn 2012 vedenkorkeus vähennettynä keskimäärin noin 0,5 metrillä. Yleisesti ottaen suuret
vedenkorkeuden vaihtelut koettiin virkistyskäytön kannalta hankalina. Kuvassa 16 on esitetty Kuurnan
voimalaitoksen alapuolen vedenkorkeus vuosina 2011–2012. Kesällä 2011 vedenkorkeus oli yli 1,5 metriä
alempana kuin kesällä 2012.
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Kuurnan (ala) vedenkorkeus vuosina 2011-2012
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Kuva 16. Kuurnan voimalaitoksen alaveden vedenkorkeus vuosina 2011–2012 (NN+m).
Haastattelujen tulokset – suhtautuminen lyhytaikaissäätöön
Haastateltavilta kysyttiin heidän suhtautumistaan mahdollisen lyhytaikaissäädön aiheuttamiin Pielisjoen
vedenkorkeuden vaihteluihin. Lyhytaikaissäätö aiheuttaisi Pielisjoen virtaaman ja vedenkorkeuden
muutoksia vuorokauden ja viikon sisällä. Lyhytaikaissäädön vaikutuksista Pielisjoen vedenkorkeuksiin ja
virtaamiin on kuvattu tarkemmin luvussa 7.
Haastateltavilta kysyttiin, millaisen päivittäisen tai viikoittaisen vedenkorkeuden vaihtelun he voisivat
hyväksyä, ettei siitä aiheutuisi haittaa vesistön virkistyskäytölle. Lisäksi kysyttiin, millaisen vaihtelun he
voisivat hyväksyä ilman, että siitä aiheutuisi merkittävää haittaa käytölle.
Joen yläosan molemmat vastaajat arvioivat, että noin 30–40 cm vedenkorkeuden vaihtelu vuorokausi- tai
viikkotasolla ei vielä aiheuttaisi haittaa joen virkistyskäytölle. Joen yläosan kaksi rantaa ovat melko jyrkkiä,
ja näillä kiinteistöillä vesistön käyttömuodot eivät olleet tiukasti sidoksissa vedenkorkeuden vaihteluihin.
Joen keskiosan viisi haastateltavaa arvioivat, että keskimäärin noin 10–20 cm vedenkorkeuden vaihtelu
vuorokausi- tai viikkotasolla ei vielä aiheuttaisi haittaa joen virkistyskäytölle. Merkittävää haittaa ei
vastaajien arvion mukaan aiheutuisi vielä noin 20–30 cm vedenkorkeuden vaihtelusta. Joen keskiosan
ranta-asukkaiden virkistyskäyttö on mukautunut varsin pieniin vedenkorkeuden vaihteluihin, sillä
nykytilanteessa vaihtelu on pieni.
Joen alaosan seitsemän haastateltavaa arvioivat, että keskimäärin noin 20 cm vaihtelu ei aiheuttaisi haittaa
joen virkistyskäytölle. Merkittävää haittaa ei heidän arvionsa mukaan aiheutuisi vielä noin 30 cm
vaihtelusta. Joen alaosalla on nykytilanteessa suuret vuotuiset vedenkorkeusvaihtelut, ja siellä rantaasukkaat ovat saattaneet sopeuttaa virkistyskäyttönsä suurempiin vaihteluihin kuin joen keskiosalla. Tämä
voi selittää myös hieman suurempaa arvioitua hyväksyttävää vedenkorkeuden vaihteluväliä.
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Hyväksyttävää vedenkorkeuden vaihtelua koskevat haastattelutulokset antavat jonkinlaisen yleiskuvan
asukkaiden suhtautumisesta, mutta tulosten yleistettävyyttä heikentää varsin pieni haastattelumäärä.
Haastateltavat edustavat noin 3,4 prosentin otosta koko Pielisjoen yli 400 rakennetun rantakiinteistön
omistajista. Tulosten luotettavuutta heikentää osaltaan myös se, että vedenkorkeuden lyhytaikaisten
vaihteluiden vaikutuksia omaan virkistyskäyttöön voi olla hankala kuvitella ennakkoon.
Vedenkorkeusvaihteluiden vaikutus omaan virkistyskäyttöön riippuu mm. omista virkistyskäyttötavoista ja tottumuksista sekä rannan profiilista ja varusteista.
Pienten virtaamien vedenkorkeudet – virtausmallinnus
Osana Pielisjoen virkistyskäyttötarkasteluja selvitettiin, miten Pielisen eri juoksutusvaihtoehdot
vaikuttaisivat Pielisjoen vedenkorkeuksiin erityisesti kuivina aikoina pienillä virtaamilla. Vedenkorkeudet
mallinnettiin virtaamien perusteella virtausmallinnusohjelmalla. Eri juoksutusvaihtoehtojen
vedenkorkeuksia peilattiin Pielisjoen ranta-asukashaastattelujen tuloksiin.
Pielisen säännöstely vaikuttaisi Pielisjoen virtaamiin ja vedenkorkeuksiin monin tavoin. Vaikutus olisi lisäksi
erilainen ja suuruudeltaan hyvin paljon vaihteleva eri osissa jokea. Karkeasti voidaan sanoa, että itse
säännöstely vaikuttaisi Kaltimon yläpuolisella jokiosuudella (Uimasalmi… Kaltimo) suunnilleen samalla
tavoin kuin Pieliselläkin eli alimmat kesän ja syksyn vedenkorkeudet nousisivat. Kaltimon ja Kuurnan
voimalaitosten välisellä jokiosuudella säännöstelyn vaikutus pienillä virtaamilla olisi muutaman senttimetrin
luokkaa Jakokosken yläpuolella, mutta Jakokosken alapuolella vaikutus olisi hyvin pieni. Heti Kuurnan
voimalaitoksen alapuolella säännöstely vaikuttaisi mallinnetussa tilanteessa noin 10 cm, ja vaikutus lievenisi
melko tasaisesti jokea alaspäin mentäessä.
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9. Säännöstelyn vaikutus vesistön ekologiaan ja käyttöön
9.1

Mittaritarkastelu

Pielisen eri juoksutusvaihtoehtojen aiheuttamien vedenkorkeus- ja virtaamamuutosten vaikutuksia järven
ja joen ekologiaan ja käyttöön arvioitiin suuntaa antavasti vedenkorkeus- ja virtaamamittareilla. Mittarit on
määritetty Pielisen juoksutusten kehittämismahdollisuuksia pohtivassa neuvotteluryhmässä pääosin
vuonna 2006. Pohjana Pielisen mittareille on ollut Suomen ympäristökeskuksen kehittämät mittarit, joita
on käytetty useissa säännöstelyjen kehittämishankkeissa Suomen suurimmilla järvillä.
Mittaritarkastelu tuottaa alustavan ja yksinkertaistetun tuloksen, josta saa nopealla silmäyksellä selville
vedenkorkeus- ja virtaamamuutosten vaikutusten suunnan ja suuruusluokan kutakin arvioitua mittaria
koskien. Tarkastelun avulla voidaan kuvata paitsi ekologisia vaikutuksia, myös vaikutuksia mm.
virkistyskäyttöön, vesiliikenteeseen ja muihin järven tärkeisiin käyttömuotoihin sekä tulvasuojeluun.
Mittaritarkastelu ei tuota vastausta siihen, kuinka tärkeä kunkin mittarin vaikutusalue (esim. hauen
lisääntyminen) on kyseisellä järvellä, vaan tarkastelu vaatii tuekseen asiantuntija-arvion.
Pielisen säännöstelyselvitysten yhteydessä laadittiin vuonna 2010 erillinen mittaritarkastelu (Verta 2010),
jossa tarkasteltiin Pielisen vedenkorkeuksien ja virtaamien vaikutuksia neljällä eri juoksutusvaihtoehdoilla
(havaittu, luonnonmukainen, varautuva ja juoksutusvaihtoehto 2). Tämän tarkastelun pohjalta tehtiin vielä
mittaritarkastelu juoksutusvaihtoehdolle 3, ja saadut tulokset liitettiin alkuperäiseen mittaritarkasteluun.
Alkuperäisen mittaritarkastelu tuloksineen on tämän raportin liitteenä 4.
Pielisen mittaritarkastelussa oli käytössä Pieliselle 11 mittaria ja Pielisjoelle seitsemän mittaria. Pielisellä
mittarit kuvasivat vaikutuksia seuraaviin seitsemään osa-alueeseen: kasvillisuus, rantavyöhykkeen eliöstö,
kalakannat, linnusto, maisema ja virkistyskäyttö, vesiliikenne ja uitto sekä tulvasuojelu. Pielisjoella osaalueita oli neljä: virkistyskäyttö, tulvasuojelu, vesiliikenne ja uitto sekä vesivoima. Pielisen osalta
mittareiden valinta perustuu pitkälti aiemmissa säännöstelyjen kehittämishankkeissa käytössä olleisiin
mittareihin.
Jokien osalta mittaritarkastelu ei ole samalla tavoin vakiintunutta kuin järvillä. Pielisjoen mittareiden
valinnassa on otettu huomioon mm. se, onko eri juoksutusvaihtoehdoilla keskinäisiä eroja kyseiseen
mittariin nähden. Pielisjoen mittareiden valintaan vaikutti myös se, että joen ekologiasta ja
virtaamamuutosten vaikutuksista ei ollut mittaritarkastelua ajatellen välttämättä riittävää tietoa. Tämän
takia esimerkiksi kalastovaikutuksia kuvaavat mittarit jätettiin tarkastelusta pois. Lisäksi eri
juoksutusvaihtoehtojen keskinäiset vaikutuserot Pielisjoen ekologiaan oletettiin pieniksi. Pielisen
säännöstelyn vaikutuksia Pielisjoen kalastoon on käsitelty luvussa 9.2. Lisäksi lyhytaikaissäädön vaikutuksia
Pielisjoen ekologiaan selvitettiin erillisellä asiantuntija-arviolla (luku 9.3).
Osa mittareista on keskenään ”kilpailevia”: esimerkiksi sarakasvillisuusvyöhykkeen syvyyssuuntaista
laajuutta pidetään rannan ja rantakasvillisuuden monimuotoisuuden kannalta hyvänä asiana. Mitä
suurempi avovedenaikainen vedenkorkeuden vaihtelu on, sitä laajempi on myös saravyöhyke.
Vedenkorkeuden suuri vaihtelu avovesiaikana taas ei ole välttämättä hyvä asia virkistyskäytön tai
vesiliikenteen ja uiton kannalta, jossain tapauksessa ei myöskään tulvasuojelun kannalta.
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Pielisen ja Pielisjoen mittaritarkastelun tulokset on esitetty taulukoissa 9 ja 10.
Taulukko 9. Pielisen luonnonmukaisten ja toteutuneiden sekä juoksutusvaihtoehtojen varautuva, 2 ja 3
mukaisten vedenkorkeuksien vedenkorkeusmittareiden keskiarvot. Tarkastelujakso on 1962–2006.
Havaittu

Luomu

Varautuva

Juoks.vo. 2

Juoks.vo. 3

Sarakasvillisuusvyöhykkeen syvyys [m]

0,51

0,54

0,47

0,27

0,36

Jäätyvän vyöhykkeen osuus tuottavasta
vyöhykkeestä [%]

47

47

46

49

49

54

53

50

49

46

1,36

1,30

1,34

1,39

1,30

Vedenkorkeuden alenema talvella [m]

0,54

0,44

0,46

0,67

0,46

Veden minimisyvyys saraikossa hauen
lisääntymisen aikana [m]

0,20

0,26

0,01

-0,02

0,11

0,28

0,24

0,40

0,26

0,23

59

56

67

95

86

28

28

35

52

38

13

10

3

0

0

47

58

37

30

8

16

20

14

5

20

PIELINEN
KASVILLISUUS

RANTAVYÖHYKKEEN ELIÖSTÖ
Häiriölle alttiin vyöhykkeen osuus
tuottavasta vyöhykkeestä [%]
Jään painama vyöhyke [m]
KALAKANNAT

LINNUSTO
Vedenpinnan nousu pesinnän aikana
[m]
MAISEMA- JA VIRKISTYSKÄYTTÖ
Vedenpinta virkistyskäytön kannalta
väh. tyydyttävällä tasolla (NN+93,50–
94,30 m) avovesikaudella [%]
Vedenpinta virkistyskäytön kannalta
hyvällä tasolla (NN+93,70–94,05 m)
avovesikaudella [%]
VESILIIKENNE JA UITTO
Vesiliikenteelle haitallisten
(W<NN+93,10 m) päivien lukumäärä
avovesikaudella
TULVASUOJELU
Haitallisen tason (NN+94,30 m) ylitysten
määrä (päivien lkm keskimäärin
vuodessa, jolloin taso ylitetty)
Haitallisen tason (NN+94,30 m) ylitysten
määrä (vuosien lkm, jolloin taso ylitetty)

Mittaritarkastelussa käytetty ajanjakso oli 1962–2006. On huomattava, että havaitut vedenkorkeudet
sisältävät vedenkorkeuksia kahdelta hieman erityyppiseltä ajanjaksolta. Vuosivälillä 1962–1979 Pielisellä oli
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voimassa ns. väliaikainen lupa, jolloin Pielisen juoksutus poikkesi jonkin verran luonnonmukaisesta
juoksutuksesta. Vuosivälillä 1980–2006 Pielistä on juoksutettu pääsääntöisesti luonnonmukaisen
purkautumiskäyrän mukaisesti (pois lukien ns. poikkeusjuoksutukset). Vuosina 1962–1979 esimerkiksi
vedenkorkeuden talvialenema oli keskimäärin hieman suurempi kuin vuosina 1980–2006. Nykyisellään
Pielisen juoksutus on siis itse asiassa lähempänä vuosivälin 1962–2006 luonnonmukaisia kuin havaittuja
juoksutuksia.
Mittaritarkastelun perusteella luonnonmukaiset juoksutukset näyttävät olevan Pielisen ekologian
(kasvillisuus, rantavyöhykkeen eliöstö, kalakannat, linnusto) kannalta pääsääntöisesti parhaita, kun taas
Pielisen maiseman ja virkistyskäytön, vesiliikenteen ja uiton sekä tulvasuojelun kannalta
juoksutusvaihtoehto 2 saa parhaat tulokset. Ekologian kannalta juoksutusvaihtoehto 2 on tarkastelun
perusteella huonoin. Varautuva juoksutusvaihtoehto ja juoksutusvaihtoehto 3 sijoittuvat vaikutuksiltaan
luonnonmukaisen ja juoksutusvaihtoehdon 2 väliin.
Taulukko 10. Pielisjoen virtaamamittareiden keskiarvot Pielisen luonnonmukaisilla ja toteutuneilla sekä
juoksutusvaihtoehtojen varautuva, 2 ja 3 mukaisilla menovirtaama-arvoilla. Tarkastelujakso on 1962–2006.
PIELISJOKI

Havaittu

Luomu

Varautuva

Juoks.vo. 2

Juoks.vo. 3

3

3

4

3

0

0

0

1

0

0

69

23

78

23

350

1

0

3

28

5

0

0

1

0

0

0,54

0,44

0,46

0,67

0,46

7

8

8

9

6

VIRKISTYSKÄYTTÖ
Jääpeitteinen kausi: virkistyskäytölle
haitallisten (Q<100 m3/s) päivien
lukumäärä
Avovesikausi: virkistyskäytölle
haitallisten (Q<100 m3/s) päivien
lukumäärä
TULVASUOJELU
Tulvasuojelulle haitallisten (Q>500
m3/s) päivien lkm koko jaksolla
yhteensä
VESILIIKENNE JA UITTO
Vesiliikennettä ja uittoa vaikeuttavien
3
3
(100 m /s<=Q<120 m /s) päivien lkm
avovesikaudella
Vesiliikenteelle ja uitolle haitallisten
3
(Q<100 m /s) päivien lkm
avovesikaudella
VESIVOIMA
Vedenkorkeuden alenema talvella (m)
Ohijuoksutusten (Q>380 m3/s)
toistuvuus (%)

Pielisjoen mittaritarkastelun tulosten perusteella eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutukset Pielisjoen
virkistyskäyttöön olisivat suurin piirtein samansuuruiset. Tulos on kuitenkin yksinkertaistettu ja antaa osin
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harhaanjohtavan mielikuvan, koska tarkastelussa on mukana vain alle 100 m3/s:n suuruiset virtaamat.
Pielisjoen virtaama 100 m3/s on virkistyskäytön kannalta jo hyvin pieni varsinkin joen alaosalla.
Juoksutusvaihtoehdolla 2 toteutuu avovesikaudella kohtalaisen runsaasti virtaamia välillä 100…120 m 3/s ja
juoksutusvaihtoehdolla 3 melko paljon virtaamia välillä 110… 130 m3/s. Jos mittaritarkastelun raja olisi
asetettu esimerkiksi 135 m3/s:iin, olisi Pielisjoen virkistyskäyttö -mittari antanut paljon epäedullisempia
tuloksia juoksutusvaihtoehtojen 2 ja 3 kannalta.
Tulvasuojelun kannalta Pielisjoen haitallisen virtaaman rajaksi on mittaritarkastelussa otettu 500 m3/s.
Juoksutusvaihtoehtoa 3 laadittaessa haitallisen virtaaman rajana on kuitenkin pidetty 550 m3/s:iä. Yli 500
m3/s:n virtaamien suuri lukumäärä juoksutusvaihtoehdolla 3 johtuu pääasiassa laskentamallin teknisistä
ominaisuuksista. Laskentamallin rajoittuneisuudesta johtuen laskennassa virtaamat nousevat suuremmiksi
kuin ne säännöstellyssä tilanteessa olisivat. Juoksutusvaihtoehto 3 ei kuitenkaan olisi tulvariskien hallinnan
kannalta huonompi vaihtoehto kuin esimerkiksi varautuva juoksutusvaihtoehto. Pielisjoen tulvasuojelusta
on kerrottu lisää luvussa 10.
Vesivoiman tuotantoa kuvaavan ohijuoksutusten toistuvuus -mittarin yhteydessä on oletettu, että
Pielisjoen voimalaitosten rakennusvirtaamat ovat tulevaisuudessa noin 380 m 3/s.
Kaiken kaikkiaan mittaritarkastelun tulokset sisältävät selkeämpiä eroja ja ovat luotettavampia Pielisen kuin
Pielisjoen osalta. Selkeimmin erot tulevat esiin juoksutusvaihtoehdon 2 ja luonnonmukaisen juoksutuksen
välillä erityisesti vedenkorkeuden talvialeneman ja virkistyskäytön osalta. Talvialenema on
juoksutusvaihtoehdolla 2 selkeästi suurempi kuin muilla vaihtoehdoilla. Toisaalta juoksutusvaihtoehdolla 2
on myös suurin positiivinen vaikutus vedenpintoihin virkistyskäytön kannalta.
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Taulukko 11. Yhteenveto eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksista Pielisen ja Pielisjoen tilaan ja käyttöön
verrattuna havaittuihin vedenkorkeuksiin ja virtaamiin ajanjaksolla 1962–2006. Arviointiasteikko: ++ =
merkittävä myönteinen vaikutus, + = myönteinen vaikutus, 0 = ei sanottavaa vaikutusta, - = kielteinen
vaikutus, - - = merkittävä kielteinen vaikutus, +/- = myönteinen ja kielteinen vaikutus.
Pielinen

Luomu

Varautuva

Juoks.vo 2

Juoks.vo. 3

Kasvillisuus

0

0

-

-

Rantavyöhykkeen eliöstö

0

0

0

0

Kalakannat

+

+/-

-

+/-

Linnusto

0

-

0

0

Maisema ja virkistyskäyttö

0

+

++

+/++

Vesiliikenne ja uitto

0

++

++

++

Tulvasuojelu

-

+

++

+

Pielisjoki

Luomu

Varautuva

Juoks2

Virkistyskäyttö

0

-

-

0

Tulvasuojelu

+

-

+

-

Vesiliikenne ja uitto

0

-

-

-

Vesivoima

-

-

+/-

+/-

9.2

Kalastovaikutusselvitykset

Juoksutusvaihtoehtojen kalastovaikutuksia selvitettiin vuosina 2008 ja 2009. Vuonna 2008 selvitettiin
lähinnä varautuvan juoksutusvaihtoehdon vaikutuksia Pielisen ja Pielisjoen kalastoon. Vuonna 2009
vaikutustarkastelua täydennettiin juoksutusvaihtoehdon 2 osalta. Molemmat selvitykset ovat tämän
raportin liitteinä. Pielisen juoksutusvaihtoehdon 3 kalastovaikutuksia ei ole erikseen selvitetty.
Aiempien kalastovaikutusselvitysten tuloksia on tässä tarpeen esitellä uudestaan, jotta niiden perusteella
saataisiin kokonaiskuva juoksutusvaihtoehdon 3 kalastovaikutuksista. Juoksutusvaihtoehto 3 on
vedenkorkeusvaikutuksiltaan selkeästi lievempi kuin juoksutusvaihtoehto 2. Tämän perusteella voidaan
olettaa, että myös kalastovaikutukset ovat selvästi lievemmät juoksutusvaihtoehdolla 3. Mikäli Pielisen
säännöstely etenee hakemusvaiheeseen, on vaikutusarviointi tarkennettava myös juoksutusvaihtoehdon 3
osalta.
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Pielinen
Pielisen ja Pielisjoen kalastosta on olemassa melko runsaasti aineistoa, ja selvitykset tehtiin tämän takia
olemassa olevan aineiston perusteella asiantuntija-arviona. Säännöstelyn vaikutukset Pielisen ja Pielisjoen
kalastoon arvioitiin kaiken kaikkiaan vähäisiksi. Luonnonmukaisiin vedenkorkeuksiin verrattuna varautuvalla
juoksutusvaihtoehdolla olisi hyvin pieni negatiivinen vaikutus Pielisen ja Pielisjoen kalastoon, kun taas
juoksutusvaihtoehdolla 2 vaikutukset olisivat hieman suuremmat. Lähinnä vaikutus saattaisi näkyä Pielisen
vaellussiian kutuolosuhteiden jonkinasteisena heikkenemisenä.
Varautuvan vaihtoehdon vedenkorkeusvaikutukset Pielisen vaellussiikaan arvioitiin lievästi negatiivisiksi
luonnonmukaisten vedenkorkeuksien vaikutuksiin nähden. Vaikutusten suuruus arvioitiin korkeintaan
muutamaksi prosentiksi (< 7 %). Planktonsiian, taimenen, järvilohen ja harjuksen osalta arvioitiin, että
varautuvan vaihtoehdon ja luonnonmukaisten vedenkorkeuksien välinen 5 cm ero talvialenemassa saattaa
vaikuttaa ravintovarojen heikkenemisen kautta vähäisessä määrin myös kalakantoihin.
Juoksutusvaihtoehdon 2 vaikutukset kalojen lisääntymiseen arvioitiin myös vähäisiksi. Ainoastaan matalalle
kuteva vaellussiika kärsii jonkin verran talvialeneman lisääntymisestä. Lisäksi hauen kutuolosuhteet
saattavat heikentyä hieman kevään alentuvan vedenpinnan takia. Poikasten habitaattiin
juoksutusvaihtoehdolla 2 on vaikutusta kalalajeista lähinnä hauelle ja vähäisessä määrin rantavyöhykkeen
pienkalalajeille, kuten kivennuoliaiselle.
Ravintovaroihin ja kalakantoihin yleensä Juoksutusvaihtoehdolla 2 on lievä negatiivinen vaikutus
luonnonmukaiseen juoksutukseen verrattaessa ja hyvin vähäinen vaikutus verrattuna havaittuihin
vedenkorkeuksiin. Vaellussiika saattaa kärsiä ravintovarojen ja mädin kehittymisen olosuhteiden
heikkenemisestä. Planktonsiian, taimenen, järvilohen, harjuksen, mateen, hauen sekä rantavyöhykkeen
pienkalalajien osalta arvioitiin, että Juoksutusvaihtoehdon 2 suurempi talvialenema luonnonmukaisiin
vedenkorkeuksiin verrattuna saattaa vaikuttaa ravintovarojen heikkenemisen kautta vähäisessä määrin
myös kalakantoihin.
Juoksutusvaihtoehdon 3 kalastovaikutukset Pielisellä voidaan edellisessä luvussa esitetyn vedenkorkeuden
mittaritarkastelun perusteella arvioida suunnilleen samansuuruisiksi kuin varautuvan juoksutusvaihtoehdon
ja selvästi pienemmiksi kuin juoksutusvaihtoehdon 2 vaikutukset.
Pielisjoki
Pielisen säännöstelyn vaikutuksia Pielisjoen kalastoon on tähän mennessä selvitetty ainoastaan
varautuvalla juoksutusvaihtoehdolla. Juoksutusvaihtoehtojen 2 ja 3 kalastovaikutuksia Pielisjoella ei ole
erikseen selvitetty, vaan niiden osalta vaikutusarviointi perustuu edellisessä luvussa esitettyyn Pielisjoen
virtaamien mittaritarkasteluun sekä varautuvan juoksutusvaihtoehdon vaikutustarkasteluun. Kaiken
kaikkiaan Pielisen säännöstelyn vaikutukset Pielisjoen kalastoon jäänevät vähäisiksi.
Varautuva juoksutusvaihtoehto pienentää kesä-syyskuun alivirtaamia Pielisjoessa. Suurimmat erot
varautuvan ja luonnonmukaisen vaihtoehdon sekä havaittujen alivirtaamien kesken sijoittuvat elokuulle.
Alivirtaamien pieneneminen saattaa merkitä varsinkin koskien kalastolle jonkinasteista heikennystä
elinolosuhteisiin.
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Pielisjoki on vuolas virta, jossa koskipaikkoja on mm. vesistörakentamisen vaikutuksesta suhteellisen vähän.
Syviä ja rauhallisesti virtaavia osuuksia on runsaasti, ja Pielisjoen kalasaaliin koostumus muistuttaakin
melko paljon järvien saalista. Alivirtaaman pienenemiselle herkimpiä matalia koskijaksoja on verrattain
vähän, ja kaloilla on yleensä mahdollisuus siirtyä syvemmälle vedenkorkeuden laskiessa. Tämän perusteella
arvioidaan, että varautuvalla vaihtoehdolla ei olisi havaittavaa vaikutusta Pielisjoen kalakantoihin ja saaliisiin verrattuna havaittuihin vedenkorkeuksiin ja virtaamiin. Myös luonnonmukaisen ja varautuvan
vaihtoehdon ero arvioidaan kalaston ja kalasaaliiden kannalta vähäiseksi.
Juoksutusvaihtoehdolla 2 Pielisjoen virtaamat olisivat kesällä ja syksyllä useina vuosina huomattavasti
pienemmät kuin luonnonmukaiset virtaamat. Tämän perusteella voidaan arvioida, että
juoksutusvaihtoehdolla 2 olisi todennäköisesti jonkin verran varautuvaa vaihtoehtoa enemmän negatiivisia
vaikutuksia Pielisjoen kalastoon. Juoksutusvaihtoehdolla 3 virtaaman vähennys kesällä ja syksyllä jäisi
juoksutusvaihtoehtoa 2 pienemmäksi, ja myös vaikutukset Pielisjoen kalastoon olisivat vähäisempiä.

9.2.1 Säännöstelyn vaikutus Pielisen harjukseen
Pielisen juoksutuksen kehittämisen neuvotteluryhmässä toivottiin, että mahdollisen säännöstelyn
vaikutuksia harjukseen arvioitaisiin vielä erillisellä selvityksellä. Säännöstelyn vaikutuksia Pielisen
järvikutuiseen harjukseen kartoittava selvitys valmistui vuonna 2013 (Sutela). Selvitys on tämän raportin
liitteenä 11.
Harjus on leimallisesti virtavesien kala, mutta se elää ja lisääntyy myös muutamissa järvissämme. Suurten
selkävesien karikot ja saarten kivikkoiset rantavedet ovat tyypillisiä harjuksen lisääntymis- ja elinalueita.
Pielisen harjus kutee noin 0,5–1 m syvyiseen veteen kivikko- tai sorapohjille toukokuun loppupuolella…
kesäkuun alussa veden lämpötilan ollessa 4–8 o C.
Pielisen harjuskanta on taantunut 1900-luvun loppupuolen aikana voimakkaasti. Nykyisin harjusta tavataan
lähinnä järven keski- ja eteläosissa. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen istutusrekisterin mukaan Pieliseen on
istutettu enimmillään vuonna 1996 noin 40 000 yksikesäistä harjusta. Harjussaalis on lisääntynyt erityisesti
sellaisten kalastuskuntien alueella, jotka ovat tehneet istutuksia ja joiden vesialueella myös harjuksen
kalastus on todennäköisesti keskimääräistä aktiivisempaa.
Säännöstelyn vaikutuksia Pielisen harjukseen selvitettiin viidellä eri juoksutusvaihtoehdolla:
luonnonmukaisella vaihtoehdolla, havaitulla vaihtoehdolla (ns. poikkeusjuoksutukset mukana), varautuvalla
vaihtoehdolla, vaihtoehdolla 2 sekä vaihtoehdolla 3. Tarkastelu pohjautui pääasiassa vedenkorkeuden
mittaritarkasteluun, jonka periaatteita on selostettu aiemmin luvussa 9.1. Mittaritarkastelussa harjuksen
lisääntymisen ja elinolosuhteiden kannalta merkityksellisiä mittareita ovat vedenkorkeuden alenema
talvella, jäänpainaman vyöhykkeen laajuus sekä häiriölle alttiin vyöhykkeen osuus tuottavasta
vyöhykkeestä. Eri juoksutusvaihtoehtojen arvot em. mittareilla on esitetty taulukossa 12.
Mittaritarkastelussa käytetty ajanjakso oli 1962–2006. On siis huomattava, että havaitut vedenkorkeudet
sisältävät vedenkorkeuksia kahdelta ajanjaksolta: ensinnäkin vuosiväliltä 1962–1979, jolloin Pielisellä oli
voimassa ns. väliaikainen lupa sekä vuosiväliltä 1980–2006, jolloin Pielistä on juoksutettu pääsääntöisesti
(pois lukien ns. poikkeusjuoksutukset) nk. luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukaisesti. Pielisen
nykyiset juoksutukset ja vedenkorkeudet vastaisivat ennemminkin taulukon luonnonmukaisia kuin
havaittuja arvoja.
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Taulukko 12. Pielisen juoksutusvaihtoehtojen harjukselle merkityksellisten mittarien tarkastelu. (Juoks2 =
juoksutusvaihtoehto 2, Juoks3 = juoksutusvaihtoehto 3). Harjuksen kannalta parhaimmat arvot on merkitty
vahvennetulla fontilla.
Luomu

Havaittu

Juoks3

Varautuva

Juoks2

Vedenkorkeuden alenema
talvella (m)

0,44

0,54

0,46

0,46

0,67

Jäänpainama vyöhyke (m)

1,30

1,36

1,30

1,34

1,39

Häiriölle alttiin vyöhykkeen
osuus tuottavasta
vyöhykkeestä (%)

53

54

46

50
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Verrattuna syyskutuisiin kaloihin (siika, muikku) ja aikaisin keväällä matalaan rantakasvillisuuteen kuteviin
kalalajeihin (hauki) harjuksen kudun ajoittuminen ja habitaatti eivät ole erityisen herkkiä säännöstelyn
aiheuttamalle mädin kuolleisuuden lisääntymiselle.
Säännöstely saattaa yleisesti heikentää myös rannan tuntumassa eläinplanktonia ensiravintonaan syövien
harjuksen poikasten ravintotilannetta. Koska Pielisen kaikissa juoksutusvaihtoehdoissa talvialenema on
verrattain pieni ja järvellä toteutuu lähestulkoon normaali kevättulva, niin voimakkaat vaikutukset
rantavyöhykkeen eläinplanktoniin, ja sitä kautta harjuksen ensiravinnon määrään eivät ole todennäköisiä.
Eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutukset Pielisen harjuskantaan lienevät vähäisiä, mutta silti mahdollisia.
Olosuhteet harjukselle saattavat muuttua nykyistä hieman paremmaksi, varsinkin jos käytetään esimerkiksi
juoksutusvaihtoehtoa 3. Järvien säännöstelyllä tavoitellaan yleensä ensisijaisesti sähköntuotannon ja
säätövoiman maksimoimista talvikautena, mikä aiheuttaa tarpeen juoksuttaa runsaasti vettä talvella, jolloin
myös säännöstellyn järven vedenkorkeus laskee talven aikana. Tässä Pielisen tapauksessa lähtökohta
säännöstelylle (juoksutuksen muuttamiselle) on erilainen ja mahdollisuudet päästä hyvään lopputulokseen
kalojen ja muunkin eliöstön suhteen ovat tavanomaista paremmat. Pielisen vedenkorkeuden vaihteluilla ei
nykytilanteessa todennäköisesti ole merkitystä harjuskantoja säätelevänä tekijänä.

9.3

Arvio lyhytaikaissäädön ekologisista vaikutuksista Pielisjoella

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa (Tapio Sutela) selvitettiin osana Pielisen säännöstelyselvityksiä
vuonna 2013 lyhytaikaissäädön vaikutuksia Pielisjoen ekologiaan. Selvityksessä arvioitiin olemassa olevaan
tietoon ja kirjallisuuteen perustuen mahdollisen säädön vaikutuksia erityisesti Pielisjoen kalastoon.
Selvityksessä arvioitiin mallinnetuista säätövaihtoehdoista keskimmäisen eli voimakkuudeltaan ±30 %
vaihtoehdon vaikutuksia. Selvitys on tämän raportin liitteenä 10. Seuraavassa on esitetty voimakkaan
lyhytaikaissäädön yleisimpiä vaikutuksia jokivesistöissä, minkä jälkeen on arvioitu mahdollisen
lyhytaikaissäädön vaikutuksia Pielisjoella.
Lyhytaikaissäädön yleiset vaikutukset jokivesistöissä
Lyhytaikaissäädön vaikutuksia joen ekologiaan on tutkittu Suomessa erityisesti voimakkaammin
säännöstellyillä joilla. Säädön vaikutukset ovat jokikohtaisia ja riippuvat erityisesti joen muodosta ja
ekologiasta sekä säädön voimakkuudesta.
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Voimakas virtaaman lyhytaikaissäätö lisää uomaeroosiota ja tätä kautta veden kiintoainepitoisuutta ja
sameutta. Talvella voimakas säätö saattaa estää tai hidastaa jään muodostumista jokeen, mikä vaikuttaa
veden lämpötilaan ja lisää riskiä suppotulviin. Lisääntynyt virran aiheuttama veto, turbulenssi ja vedessä
olevien hiukkasten aiheuttama hankaus voivat haitata vesikasveja, ja pohjan eroosio tai sedimentoituminen
haittaa kasveja epäsuorasti.
Matalissa koskipaikoissa voimakkaan lyhytaikaissäädön aiheuttama ajoittainen pohjan kuivuminen
aiheuttaa pohjaeläin- ja kalalajien kannalta tärkeän vesisammalen häviämisen vedenkorkeuden alimman
säännöstelytason yläpuolelta. Lyhytaikaissäädön vaikutus näkyy jokien koskipaikoissa virtausnopeuden ja
vedenkorkeuden normaalia suurempana vaihteluna. Vaikutus heijastuu pohjaeläinyhteisöihin lajimäärän
vähenemisenä ja virtausnopeusvaatimuksiltaan väljinä pidettyjen lajien yleisyytenä. Vaikka virtaaman
lyhytaikaissäädön on havaittu vaikuttavan ennen kaikkea matalissa vesissä eläviin kaloihin, niin vaikutuksia
kohdistuu myös patoaltaiden syvissä osissa viihtyviin kaloihin.
Lyhytaikaissäädön vaikutukset Pielisjoella
Pielisjoen lyhytaikaissäädön arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti rantavyöhykkeen kasvillisuuteen,
pohjaeläimistöön ja järvilaajentumien eläinplanktoniin. Vaikutuksen suuruutta esimerkiksi joen
pohjaeläinten kokonaistuotantoon ja sitä kautta kalojen ravintotilanteeseen on vaikea arvioida. Pienimmillä
esitetyillä lyhytaikaissäännöstelyvaihtoehdoilla vaikutukset todennäköisesti jäisivät vähäisiksi, mutta
suurimmalla vaihtoehdolla vaikutukset olisivat jo merkittäviä.
Saimaan järvilohi pääsee vapaasti nousemaan Pyhäselästä Kaupunginkoskiin, mutta sen lisääntymisen
onnistumisesta nykytilanteessa ei ole tarkkaa tietoa. Nousevia emokaloja on vähän eivätkä olosuhteet ole
parhaat mahdolliset pääosin syvässä ja nivamaisessa ympäristössä. Järvilohen emokalapyynti Kuurnassa
saattaa vaikeutua voimakkaan lyhytaikaissäädön vaikutuksesta, sillä pyyntilaitteen toiminta on herkkä
veden pinnankorkeudelle ja virtaukselle.
Virtausnopeuden muutokset vaikututtaisivat järvilohen ja taimenen lisääntymisolosuhteisiin
Kaupunginkoskissa. Käytettävissä olevan, hyvin vajavaisen lähtötiedon pohjalta voidaan arvioida, että
esimerkiksi melko voimakkaan lyhytaikaissäädön vaihtoehdolla (± 30 %) olisi merkittävästi heikentävä
vaikutus järvilohen ja taimenen lisääntymisolosuhteisiin Kaupunginkoskissa.
Pielisjokisuu lienee Pyhäselän kuoreen merkittävin kutupaikka. Myös harjus ja kuore kutevat
Kaupunginkoskissa, kuha laajemmin jokisuualueella ja planktonsiika varsinkin Kuurnan alapuolisilla virtaalueilla. Lyhytaikaissäätö saattaa vaikuttaa näistä kalalajeista varsinkin kuoreen ja harjuksen lisääntymisen
onnistumiseen, kuitenkin ehkä vähemmän kuin järvilohella ja taimenella.
Voimakkaamman lyhytaikaissäädön tyypillisesti aiheuttama veden kiintoainepitoisuuden ja sameuden
ajoittainen lisääntyminen saattaisivat haitata veden laadun suhteen vaativien lohikalojen ja siian elämää
Pielisjoessa. Sen sijaan esimerkiksi kuha viihtyy myös sameissa vesissä, joten veden laadun muutos ei
haitanne sitä.
Vedenkorkeuden vaihtelu saattaisi lisätä kaikkien Pielisjoen matalimmille alueille kutevien kalojen, kuten
hauen ja lahnan, mädin kuolleisuutta. Lyhytaikaissäädön vaikutuksen arvioimista kalojen lisääntymisen
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onnistumiseen vaikeuttaa puutteellinen tietämys Pielisjoessa elävien kalojen kutu- ja
poikastuotantoalueista.
On arveltu, että ainakin osa Pielisjoen harjuksista nousee kutemaan Kuusojaan. Tällöin lyhytaikaissäätö ei
pääse vaikuttamaan näiden harjusten lisääntymisen onnistumiseen. Selvityksessä oletettiin, että muikku ei
lisäänny Pielisjoen järvilaajentumissa, joten lyhytaikaissäädön vaikutusta muikun lisääntymisen
onnistumiseen ei otettu mukaan vaikutusarvioihin.
Lyhytaikaissäännöstely vaikuttaa haitallisesti varsinkin matalimpien alueiden pohjaeläimistöön. Kaloista
varsinkin nuori made, harjus, kivisimppu, mutu ja mahdolliset muut rantavyöhykkeen kalalajit (esim.
kivennuoliainen) ovat alttiimpia tälle vaikutukselle. Pääasiallisesti syvemmillä alueilla pohjaeläimiä syövät
kalalajit (esim. siika) ovat hieman vähemmässä määrin alttiina lyhytaikaissäädön aiheuttamalle
pohjaeläinravinnon vähenemiselle.
Lyhytaikaissäädön vaikutukset kalastoon kertyvät monen vaikutusmekanismin yhdistelmänä. Mekanismien
yhteisvaikutuksen voimakkuutta on vaikea ennakoida. Vaikutukset saattavat ulottua ravintoverkon kautta
myös esimerkiksi petokalojen ravintotilanteeseen. Vaikutukset todennäköisesti vähentävät eliöyhteisön
kokonaistuotantoa. Mikään kalalaji ei hyödy lyhytaikaissäädöstä muuten kuin ehkä kalalajien välisen
kilpailutilanteen muutoksen kautta. Monista epävarmuustekijöistä huolimatta taulukossa 13 on esitetty
lajikohtaiset arviot lyhytaikaissäädön vaikutuksista eri kalalajeihin. Taulukossa mainitsemattomiin
patoaltaiden kalalajien kantoihin arvioitiin lyhytaikaissäännöstelyn mahdollinen vaikutus niin vähäiseksi,
että sillä ei ole vaikutusta kalakantaan. Arvion lähtökohtaa (lyhytaikaissäätö ± 30 % perusvirtaamasta)
voimakkaamman säädön vaikutus olisi luonnollisesti voimakkaampi, ja vähäisemmän lyhytaikaissäädön
vaikutus vastaavasti heikompi.
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Taulukko 13. Arvio lyhytaikaissäädön (± 30 %) vaikutuksesta Pielisjoen kalojen elinolosuhteisiin ja
kalakantoihin. – = merkittävä negatiivinen vaikutus, - = lievä negatiivinen vaikutus (-) = marginaalinen tai
epävarma negatiivinen vaikutus.
Kalalaji

Järvilohi
taimen

Arvio
lyhytaikaissääd
ön
vaikutuksesta
ja

–

Siika

-

Made

-

Hauki

-

Ahven
Muikku

(-)
(-)
(-)

Harjus

-

Säyne
Kivisimppu

(-)
-

Mutu

-

Lahna

Tärkeimmät vaikutusmekanismit

Kaupunginkoskissa mahdollisesti tapahtuva vähäinen lisääntyminen
tai ainakin olosuhteet lisääntymiselle heikkenevät. Mäti- ja
pienpoikasvaiheen kuolleisuus kasvavat.
Pielisjoessa kutevien siikojen mädin kuolleisuus todennäköisesti
lisääntyy. Veden laadun heikkeneminen. Pohjaeläinravinnon
väheneminen.
Vedenkorkeuden vaihtelu saattaa haitata matalissa rantakivikoissa
viihtyvien nuorten mateiden elämää ja pohjaeläinravinnon
saatavuutta. Sedimentaation vaikutus mätimunien kuolleisuuteen.
Mädin ja pienpoikasten kuiville jääminen, kasvillisuushabitaatin
väheneminen
Pohjaeläin- ja eläinplanktonravinnon väheneminen
Riski mädin jäämisestä kuivilleen. Pohjaeläinravinnon väheneminen.
Veden laadun heikkeneminen. Ajoittain voimakas virtausnopeus.
Eläinplanktonravinnon väheneminen.
Veden laadun heikkeneminen. Pohjaeläinravinnon väheneminen.
Mahdollisesti pääuomassa lisääntyvien harjusten mädin ja
pienpoikasten kuolleisuuden lisääntyminen
Veden laadun heikkeneminen ja pohjaeläinravinnon väheneminen.
Kivisimpun
tyypillisen
elinympäristön,
eli
matalimman
rantavyöhykkeen ajoittainen kuiville jääminen ja vaikutus saatavilla
olevaan pohjaeläinravintoon
Mudun tyypillisen elinympäristön eli matalan rantavyöhykkeen
ajoittainen kuiville jääminen ja vaikutus saatavilla olevaan
pohjaeläinravintoon

Lyhytaikaissäädön virkistyskäyttövaikutuksista sekä ranta-asukkaiden suhtautumisesta vedenkorkeuden
vaihteluihin Pielisjoella on kerrottu luvussa 8.2.
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10.

Vaikutukset tulvariskien hallintaan

Juoksutusvaihtoehdon 3 vaikutuksista tulvavedenkorkeuksiin ja -virtaamiin ei ole tehty erillistä selvitystä.
Säännöstelyn – myös juoksutusvaihtoehdon 3 – vaikutuksia tulvariskien hallintaan on käsitelty hyvin
yleisellä tasolla luvun 9.1 mittaritarkastelussa. Pelkästään mittaritarkastelun perusteella ei voida tehdä
johtopäätöksiä juoksutusvaihtoehdon 3 vaikutuksista tulvariskien hallintaan. Mittaritarkastelulla saadaan
selville säännöstelyn suuntaa-antavat vaikutukset, mutta tarkastelu vaatii tuekseen aina asiantuntija-arvion.
Jos Pielisen säännöstelylupaa päätetään ryhtyä hakemaan, tulee vaikutukset tulvariskien hallintaan
selvittää tarkemmin.
Mittaritarkastelussa vaikutuksia Pielisen tulvasuojeluun kuvataan vedenkorkeuden tason NN+94,30 m
ylittävien päivien lukumäärällä. Juoksutusvaihtoehdolla 3 vedenkorkeustaso NN+94,30 m ylittyy selvästi
harvemmin kuin luonnonmukaisilla ja toteutuneilla vedenkorkeuksilla. Tämä on loogista, sillä
juoksutusvaihtoehdon 3 tavoiteputken yläraja on juuri NN+94,30 m, jonka ylittäviä vedenkorkeuksia
pyritään hillitsemään. Vedenkorkeudella NN+94,30 m ei Pielisellä varsinaisia tulvavahinkoja vielä synny,
mutta alimpien laitureiden ja venevajojen käyttö saattaa vaikeutua. Vedenkorkeuden ylittäessä tason
NN+94,50–94,60 m alkaa aiheutua jo enemmän haittaa ja vahinkoja.
Juoksutusvaihtoehdon 3 mukaiset tulvavedenkorkeudet saattaisivat nousta jonkin verran esitettyihin
simuloituihin lukuihin verrattuna sellaisissa tilanteissa, joissa vedenkorkeus on suuri myös Saimaalla (vrt.
esim. luvun 6.5 runsasvetisen tilanteen esimerkki). Tällöin Pielisen juoksutuksen lisäystä saattaisi hieman
rajoittaa Saimaan vedenkorkeuden nousu. Tarkastelemalla vedenkorkeuksia kokonaisvaltaisesti voidaan
kuitenkin todeta, että säännöstelyllä (juoksutusvaihtoehto 3) olisi selkeitä positiivisia vaikutuksia
tulvasuojeluun toteutuneisiin ja varsinkin luonnonmukaisiin vedenkorkeuksiin nähden.
Pielisjoen tulvasuojeluun vaikutuksia kuvataan mittaritarkastelussa tason 500 m3/s ylittävien virtaamien
lukumäärällä koko tarkastelujaksolla 1962–2006. Virtaama 500 m3/s ei aiheuta tulvavahinkoja Pielisjoella.
Pielisjoen viime vuosikymmenien maksimivirtaama 584 m 3/s on sattunut kesällä 1981, eikä myöskään
tuolloin raportoitu rakenteille aiheutuneita tulvavahinkoja Pielisjoelta.
Mallin avulla simuloitu juoksutusvaihtoehdon 3 mukainen säännöstely näyttää tuottavan huomattavasti
enemmän suuria virtaamia kuin muut juoksutusvaihtoehdot. Tämä johtuu lähinnä malliteknisistä syistä.
Juoksutusvaihtoehdon 3 kehitystyössä Pielisjoen maksimivirtaamana on käytetty 550 m3/s:ia, joka on hyvä
maksimiraja hieman suuremmillakin tulvilla. Laskentamallissa ei ole mahdollisuutta asettaa juoksutusta
siten, että esimerkiksi yli 500 m3/s:n virtaamia käytettäisiin vain selvästi suuremmilla tulvilla. Laskennassa
on saatu juoksutusvaihtoehdon 3 mukaisilla juoksutuksilla paljon suuruudeltaan 550 m3/s:n virtaamia,
koska laskentamalli nostaa virtaaman harppauksenomaisesti 550 m3/s:iin jo hyvin pienelläkin tulvalla.
Tilannetta kuvastaa esimerkiksi kesän ja syksyn 2004 tilanne. Tuolloin olisi pärjätty alle 500 m3/s:n
juoksutuksilla ilman Pielisen vedenkorkeuden haitallista nousua, vaikka vettä satoikin hyvin runsaasti
kesällä ja syksyllä.
Kuvassa 17 on esitetty Pielisen luonnonmukaiset ja juoksutusvaihtoehdon 3 mukaiset vedenkorkeudet ja
virtaamat huhti–lokakuussa 2004. Laskentamallin tuottama juoksutus nousee heinäkuun alussa tasolta 385
m3/s viikon ajaksi tasolle 550 m3/s. Virtaama on viikon ajan tasolla 550 m3/s myös elokuun lopussa ja
lokakuun alussa. Heinäkuun alun ja lokakuun alun virtaamat olisivat voineet hyvin olla esimerkiksi 400 m3/s
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ilman tulvahaittoja. Elokuun virtaama olisi voinut olla esimerkiksi 500 m 3/s jonkin aikaa ilman hyppäystä
550 m3/s:iin. On huomattava, että Pielisen juoksutuksen lisäämistä olisi elokuussa ja lokakuussa 2004
saattanut rajoittaa osaltaan myös samanaikaisesti esiintyneet Saimaan suuret vedenkorkeudet.
Säännöstellyssä tilanteessa virtaaman muutosten suuruus yhden vuorokauden aikana olisi todennäköisesti
muutenkin rajoitettu pienemmäksi kuin kuvassa esitetyt muutokset (esim. 11.7.2004 virtaamasta 550 m3/s
seuraavan päivän virtaamaan 361 m3/s).

Pielisen luonnonmukaiset ja säännöstellyt vedenkorkeudet ja virtaamat
huhti-lokakuussa 2004
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Kuva 17. Pielisen luonnonmukaiset ja juoksutusvaihtoehdon 3 mukaiset vedenkorkeudet ja virtaamat huhti–
lokakuussa 2004.
Pielisen säännöstely helpottaisi vesistön tulvariskien hallintaa myös siten, että poikkeuksellisiin tilanteisiin
pystyttäisiin varautumaan paljon helpommin ja nopeammin kuin nykyisin säännöstelemättömässä
tilanteessa. Tällaisia poikkeuksellisia tilanteita ovat erityisesti nopeasti alkavat runsassateiset jaksot sekä
hyytötulvatilanteet. Poikkeuksellisiin vesitilanteisiin on aina helpompi ja tehokkaampi reagoida
säännöstellyssä tilanteessa kuin säännöstelemättömässä tilanteessa.
Pielisen säännöstely auttaisi hallitsemaan myös Vuoksen alueen tulvariskejä laajemminkin, koska
säännöstelyssä otettaisiin huomioon Vuoksen vesistön vesitilanne kokonaisuutena. Pielisen säännöstelyllä
voitaisiin siis vähentää Pielisjoen ja jonkin verran myös Saimaan tulvariskejä. Pielisen säännöstely
juoksutusvaihtoehdolla 3 ei alentaisi olennaisesti Pielisen kevättulvahuippuja tavanomaisina vuosina, mutta
suuremmilla kevättulvilla pystyttäisiin useimmiten leikkaamaan tulvahuippua matalammaksi.
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11.

Vaikutukset vesivoimantuotantoon

Mittaritarkastelun (luku 9.1) perusteella juoksutusvaihtoehdon 3 vaikutukset vesivoimantuotantoon jäisivät
pieniksi. Vedenkorkeuden alenema talvella on samaa luokkaa kuin luonnonmukaisilla vedenkorkeuksilla ja
hieman pienempi kuin toteutuneilla vedenkorkeuksilla. Vesivoimantuotannon mittarina vedenkorkeuden
talvialenemalla kuvataan energiantuotannon siirtymistä vuodenaikojen välillä. Jos talvialenema on suuri, se
tarkoittaa suurempia talvivirtaamia ja siten suurempaa talvista energiantuotantoa. Sähkönhinnat ovat
olleet talvella perinteisesti korkeammat, mutta aiempiin vuosikymmeniin verrattuna hintaero on nykyisin
osin hävinnyt ja tai ainakin kaventunut.
Toinen vesivoimantuotantoa kuvaava mittari on niiden päivien lukumäärä, jona vettä on juoksutettu
voimalaitoskoneistojen ohi. Ohijuoksutusten takia menetetyn energian suuruuteen vaikuttaa kuitenkin
paitsi ohijuoksutusten määrä, myös niiden suuruus. Mittaritarkastelussa Pielisjoen voimalaitosten
rakennusvirtaamiksi on Kaltimon voimalaitoksen rakennusvirtaaman perusteella oletettu 380 m3/s.
Käytännössä Kaltimon voimalaitos voi nykyisin hyödyntää noin 400 m 3/s:n suuruista virtaamaa. Kuurnan
rakennusvirtaama on vain noin 320 m3/s, mutta on mahdollista, että sitä nostetaan tulevaisuudessa noin
400 m3/s:iin. Mahdollisten tulevaisuuden muutosten takia ohijuoksutusten toistuvuus -mittari ei anna
selkeää kuvaa eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutuksista vesivoimantuotantoon. Joka tapauksessa Pielisen
järvisäännöstely ei vaikuttaisi merkittävästi Pielisjoen voimalaitosten energiantuotantoon.
Pielisen säännöstelyselvitysten yhteydessä on tutkittu mahdollisuutta Pielisjoen voimalaitosten virtaaman
lyhytaikaissäätöön. Lyhytaikaissäädöllä saataisiin sähköverkon toimivuuden kannalta tärkeää säätö- ja
häiriöreserviä. Tällaisen säätöenergian rahallista arvoa tai hyötyä on suhteellisen hankala selvittää
ennakolta, eikä sitä olekaan tehty tässä vaiheessa säännöstelyselvityksiä. Voidaan arvioida, että
lyhytaikaissäädöllä saataisiin varsin merkittävää vesivoimantuotannon hyötyä.
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12.

Pielisen säännöstelyn järjestäminen ja kustannukset

Nykyiset mahdollisuudet vaikuttaa Pielisen vedenpintoihin
Pielinen ei ole säännöstelty järvi, vaikka juoksutusta Pielisjokeen voidaankin teknisesti säätää Kaltimon
voimalaitoksella. Poikkeuksellisessa vesitilanteessa Pohjois-Karjalan ELY-keskus voi hakea
lupaviranomaiselta vesilain mukaista lupaa poiketa Pielisen luonnonmukaisesta juoksutuksesta. Lupa
tällaiselle poikkeamiselle on perustunut vesilain ns. vaarantorjuntapykälään, joka on nykyisessä vesilaissa
18. luvun 4. pykälä. Vaarantorjuntapykälän mukaan lupaviranomaisen on määrättävä valtion
valvontaviranomainen (tässä tapauksessa ELY-keskus) tai vesitaloushankkeesta vastaava ryhtymään vaaran
poistamiseksi tai vahinkojen vähentämiseksi välttämättömiin väliaikaisiin toimenpiteisiin, jos
poikkeuksellisista luonnonoloista tai muusta ylivoimaisesta tapahtumasta aiheutuu tulva tai muu sellainen
vesistön tai sen vesiolojen muutos, josta voi aiheutua yleistä vaaraa ihmisen hengelle, turvallisuudelle tai
terveydelle taikka suurta vahinkoa yksityiselle tai yleiselle edulle.
Poikkeamislupia on haettu ja myös käytetty yhteensä 11 kertaa vuonna 1980 alkaneen Pielisen
nykyisenkaltaisen juoksutuksen aikana. Pielistä on juoksutettu luonnonmukaisesta poikkeavasti vuosina
1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1992, 2004 ja 2005 tulva-aikaisten vedenkorkeuksien alentamiseksi. Vuonna
2013 Pielistä juoksutettiin Saimaan talviaikaisen vedenkorkeuden laskun rajoittamiseksi norpan pesinnän
takia ja vuosina 2006 ja 2013 alhaisten kesä- ja syysajan vedenkorkeuksien nostamiseksi.
Viimeisimmän luvan yhteydessä heinäkuussa 2013 Itä-Suomen aluehallintovirasto velvoitti Pohjois-Karjalan
ELY-keskuksen selvittämään, olisiko Pielisen ja Pielisjoen matalista vedenkorkeuksista aiheutuvia haitallisia
seurauksia mahdollista ennalta vähentää hakemalla muutosta Kaltimon nykyiseen voimalaitoksen
rakentamislupaan ja sen voimassa oleviin juoksutusta koskeviin määräyksiin. Määräaikaa selvityksen
tekemiseen annettiin kaksi vuotta. Päätöksen lupamääräykseen 7 sisältyvää velvoitetta aluehallintovirasto
perusteli sillä, että vesilain ns. vaarantorjuntapykälä on tarkoitettu vain selvästi poikkeuksellisiin tilanteisiin.
Samaa vaarantorjuntapykälää on käytetty Pielisellä 24 vuoden aikana yhteensä 11 kertaa.
Soinisen (2013) mukaan ei ole selvää, voitaisiinko Kaltimon vuoden 1979 rakentamislupaan sisällyttää
säännöstelyn kaltaisia määräyksiä. Jos se kuitenkin olisi mahdollista, tällöin muutosten Pielisen juoksutusta
koskevissa määräyksissä täytyisi todennäköisesti olla suhteellisen pieniä. Esimerkiksi niin, että Pielisen
juoksutukseen puututtaisiin vain sellaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa nykytilanteessa on harkittu
poikkeusjuoksutusta. Jos puuttuminen Pielisen vedenkorkeuksiin olisi liian suuri tai pitkäaikainen, voitaisiin
se tulkita säännöstelyksi. Tällöin Kaltimon voimalaitoksen rakentamisluvan nojalla itse asiassa
säännösteltäisiin Pielistä (hanketyypin muutos voimalaitoksen rakentamisesta säännöstelyksi), mikä ei
välttämättä olisi vesilain mukaista.
Pielisen säännöstelyn järjestäminen
Pielisen säännöstelyä pohdittiin enemmälti viimeksi 1980-luvulla. Tuolloin Vesihallitus haki Pieliselle
säännöstelylupaa, mutta hakemus vedettiin pois vuonna 1989, kun riittävää yksimielisyyttä hankkeesta ei
saavutettu. Valtion rooli vesiasioissa oli 1970- ja 1980-luvuilla monilta osin erilainen kuin nykyisin. Tuolloin
valtio otti hoitaakseen monia uusia järvisäännöstelyjä, mutta nykyisin valtiolla ei yleensä ole mahdollisuutta
ottaa huolehdittavakseen säännöstelyihin ja rakenteiden ylläpitoon liittyviä velvoitteita.
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Säännöstelylupaa voi hakea valtion lisäksi säännöstelystä hyötyä saava taho yksinään tai yhdessä muiden
hyödynsaajatahojen kanssa. Pielisen säännöstelyn tavoitteiden ei yleisen vesitalousedun kannalta arvioida
olevan niin merkittäviä, että ELY-keskus yksin lähtisi hakemaan lupaa, vaan vastuu luvan hakemisesta tulisi
olla hyödynsaajilla. Selvitystyön aikana mikään hyödynsaajataho ei ole esittänyt kiinnostusta lähteä
hakemaan lupaa.
Luvussa 6.1 Juoksutusvaihtoehdon 3 reunaehdot on käsitelty mahdollisten toteuttajatahojen tavoitteita ja
tiedostettuja ehtoja säännöstelyn toteutumiselle. Selvitystyön neuvotteluryhmässä on keskusteltu em.
luvussa mainittujen tavoitteiden ja reunaehtojen toteutuessa mahdollisuudesta, jossa säännöstelyn
hyödynsaajat (kunnat ja voimayhtiöt) ja ELY-keskus muodostaisivat säännöstelyä varten osakeyhtiön tai
vesilain mukaisen säännöstely-yhteisön. Tällöin osapuolet vastaisivat yhdessä säännöstelyn toteutuksesta
ja kustannuksista.
Eri osapuolten on arvioitava mm. tässä selvityksessä esitetyn perusteella sitä, toteutuvatko heidän
säännöstelylle asettamansa tavoitteet ja reunaehdot sekä tahollaan muodostettava kantansa
säännöstelyyn ja luvanhakuun.
Säännöstelyluvan hakeminen
Muutos Pielisen nykyiseen juoksutukseen edellyttäisi vesilain mukaista lupaa, jota haettaisiin Itä-Suomen
aluehallintovirastolta. Säännöstelylupahakemusta varten tarvittavia suurempia töitä olisivat
säännöstelyosakeyhtiön tai säännöstely-yhteisön muodostaminen ja sääntöjen laatiminen sekä
säännöstelylupahakemuksen laatiminen. Myös ympäristövaikutusten arviointi tulisi tehdä, mikäli
katsottaisiin, että säännöstelyn takia Pielisen vedenkorkeus- ja virtaamaolosuhteet muuttuisivat
olennaisesti. Lupahakemusta ja mahdollista ympäristövaikutusten arviointia varten edellytettäisiin nykyistä
tarkempia arvioita säännöstelyn vaikutuksista mm. ekologiaan, vesivoimantuotantoon ja tulvariskien
hallintaan. Lisäksi juoksutusvaihtoehtoon 3 tulisi tehdä tarkennuksia mm. poikkeuksellisten vesitilanteiden
varalta. Lupahakemusta varten tarvittavat lisäselvitykset olisivat luonteeltaan lähinnä tarkentavia ja
täydentäviä, sillä enin osa tarvittavista selvityksistä on jo tehty. Kuvassa 18 on esitetty yksinkertaistettu
kaaviokuva Pielisen säännöstelyhankkeen eräästä etenemistavasta.
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Ympäristövaikutusten arviointi
Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Tarvittavat lisäselvitykset
(ympäristövaikutusten
arviointi ja lupahakemus)

Säännöstelyyhteisön /
säännöstelyosakeyhtiön
muodostaminen

Lupahakemusvaihe

Kuva 18. Kaaviokuva Pielisen mahdollisen säännöstelyhankkeen etenemistavasta.
Säännöstelyn kustannukset
Pielisen säännöstelyn pääasialliset kustannukset muodostuisivat ympäristövaikutusten arviointiprosessista
sisältäen arviointiohjelman ja arviointiselostuksen sekä molempien käsittelymaksut viranomaisessa,
lupahakemuksen laatimisesta ja käsittelymaksusta sekä tarkentavista selvityksistä. Pielisen jo tehtyjä laajoja
säännöstelyselvityksiä ja niiden tuloksia voitaisiin hyödyntää ympäristövaikutusten arviointiprosessissa ja
lupahakemusvaiheessa. Pielisen säännöstelyn lupahakemusvaiheen ja sitä edeltävien selvitysten ja töiden
kustannuksiksi arvioidaan 500 000 euroa. Kustannuksista noin puolet arvioidaan kertyvän
ympäristövaikutusten arviointiprosessista ja noin puolet säännöstelyluvan kustannuksista.
Säännöstelyn vuosikustannuksia on melko hankala arvioida, koska ne riippuisivat mm. lupamääräyksistä,
mutta hyvän vertailukohdan tarjoaa Pielisen kokoisen Päijänteen säännöstely, jonka vuosikustannukset
ovat noin 50 000 euroa.
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13.

Yhteenveto

Pohjois-Karjalan maakuntajärvi Pielinen on Suomen suurin säännöstelemätön järvi. Pielinen laskee
Pielisjokeen ja edelleen Joensuussa Saimaaseen kuuluvaan Pyhäselkään. Pielisjoki on Suomen suurin
sisävesistöön laskeva joki, ja se on keskivirtaamaltaan noin 40 prosenttia Vuoksen koko vesistöalueen
virtaamasta. Pielistä ei säännöstellä, vaikka tekniset edellytykset sille ovatkin olemassa järven luusuassa
sijaitsevan Kaltimon voimalaitoksen takia. Pielistä juoksutetaan nykyisin luonnonmukaisen kaltaisesti
suoraan järven vedenkorkeuden perusteella.
Pielisen säännöstelyn vaikutuksia ja mahdollisuuksia on selvitetty laajasti viime vuosina. Tässä raportissa on
esitetty lyhyesti selvitysten tulokset. Selvitykset käynnistyivät erityisesti alueen kuntien ja ranta-asukkaiden
toiveesta selvittää mahdollisuudet vaikuttaa kesällä ja syksyllä esiintyviin Pielisen mataliin
vedenkorkeuksiin. Selvityksiä on tehty yhteistyössä lähinnä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen, Suomen
ympäristökeskuksen ja RKTL:n kanssa, ja selvityksiä on ohjannut järven käyttäjistä ja eri intressitahoista
koostuva neuvotteluryhmä. Säännöstelyselvitysten edetessä esitetyt eri juoksutusvaihtoehdot ovat
tarkentuneet mm. neuvotteluryhmältä ja järven käyttäjiltä saadun palautteen perusteella
juoksutusvaihtoehdoksi 3, joka on eräänlainen yhdistelmä aiemmista juoksutusvaihtoehdoista.
Juoksutusvaihtoehdon 3 mukaisella säännöstelyllä voitaisiin parantaa merkittävästi Pielisen
virkistyskäyttöolosuhteita vähävetisinä kesinä ja syksyinä. Myös vesiliikenteelle ja uitolle säännöstelystä
olisi merkittävää hyötyä. Tulvariskien hallintaa säännöstely hyödyttäisi jonkin verran paitsi Pielisellä, myös
Pielisjoella ja Saimaalla. Pielisen juoksutusvaihtoehdon 3 mukaisen säännöstelyn ekologiset vaikutukset
jäisivät vähäisiksi. Pielisen säännöstelyn vaikutus Saimaan vedenkorkeuksiin rajoitettaisiin hyvin pieneksi.
Myös Pielisjoella järvisäännöstelyn vaikutukset jäisivät melko pieniksi.
Pielisen järvisäännöstelystä ei saataisi juurikaan voimataloushyötyä. Valtion ja voimayhtiöiden
osallistumiseksi Pielisen mahdolliseen säännöstelyhankkeeseen on kuitenkin edellytetty, että hankkeesta
on saatava voimataloushyötyä. Käytännössä tämä voimataloushyöty olisi Pielisjoen voimalaitosten melko
lievää virtaaman lyhytaikaissäätöä. Lyhytaikaissäädöllä olisi todennäköisesti jonkinasteisia negatiivisia
vaikutuksia Pielisjoen virkistyskäyttöön ja ekologiaan. Suurimmat virkistyskäyttövaikutukset ilmenisivät
Pielisjoen alaosalla Kuurnan voimalaitoksen alapuolella.
Vuonna 2011 tehdyn ranta-asukaskyselyn perusteella Pielisen säännöstelyllä on alueella selvä kannatus.
Saadun palautteen ja haastattelujen perusteella myöskään Pielisjoen ranta-asukkaiden ei oleteta
vastustavan Pielisen järvisäännöstelyä. Keskustelutilaisuuksissa saadun palautteen perusteella monet
Pielisjoen ranta-asukkaat kuitenkin vastustaisivat ainakin hieman voimakkaampaa virtaaman
lyhytaikaissäätöä.
Pielisen säännöstelyhankkeen toteuttamiseksi on keskusteltu vaihtoehdosta, jossa osapuolet (kunnat,
voimayhtiöt ja ELY-keskus) vastaisivat yhdessä säännöstelyn toteutuksesta ja kustannuksista. Ei ole
oikeudellista estettä myöskään sille, että mikä tahansa em. tahoista hakisi yksinään säännöstelylupaa
Pieliselle, sillä kenen tahansa hyödynsaajan on mahdollista ryhtyä luvanhakijaksi.
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