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ALKUSANAT 

Saimaan vesistöalueella esiintyneistä tulvista pahimmat sattuivat vuosille 1899 ja 
1924. Tuolloin vedenpinnat nousivat eri järvialtaissa poikkeuksellisen korkealle. 
Vastaavan suuruisia tulvia ei ole tämän jälkeen esiintynyt. Viimeaikoina esiintynei-
den tulvien aiheuttamia vahinkoja on pystytty oleellisesti pienentämään nykyisillä 
vesistön säännöstelyillä sekä toteutetuilla poikkeus- ja lisäjuoksutuksilla. Mikäli 
vuoden 1899 tulvakorkeus uusiutuisi, olisivat pelkästään Saimaan ranta-alueilla 
syntyvät vahingot arviolta noin miljardi markkaa. Kyseisen suuruisen tulvan esiin-
tyminen on edelleenkin täysin mandollistaja sen toistuvuus on arviolta kerran 500 
- 1000 vuodessa. Saimaan yläpuoliset säännöstelyt saattavat jopa lisätä Saimaan 
tulvariskiä poikkeuksellisen suurilla tulvilla. Suurtulvalla myös Saimaan yläpuoli-
silla altailla (Pielinen, Kallavesi, Unnukka) syntyvät vahingot saattavat muodostua 
huomattavan suuriksi. 

Tulvantorjunnan edellytysten lisäämiseksi ja varsinkin poikkeuksellisten tulvien 
aiheuttamien vahinkojen minimoimiseksi on perusteltua laatia yhtenäinen Saimaan 
alueen tulvantorjunnan toimintasuunnitelma. Muilta vesistöalueilta saatujen koke-
musten perusteella tällaiset tulvantorjunnan toimintasuunnitelmat ovat osoittautu-
neet erittäin hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi vesistöjen käyttötoiminnassa juuri run-
sasvetisinä vuosina. 

Saimaan alueen tulvantorjunnan toimintasuunnitelman laadinta on ollut Suomen 
ympäristökeskuksen (aikaisemmin vesihallitus sekä vesi- ja ympäristöhallitus) 
tavoitteena 1980-luvun alkupuolelta lähtien. Maa- ja metsätalousministeriö asetti 
toimintasuunnitelman laatimisen tulostavoitteeksi Suomen ympäristökeskukselle 
vuosiksi 1995-96. Laadintatyön yhteydessä on tehty useita erilaisia tulviin liittyviä 
laskentoja, joilla on selvitetty tulvantorjuntamandollisuuksia ja niiden vaikutuksia 
vedenkorkeuksiin ja virtaamiin. 

Kertyneen aineiston kokoamiseksi Saimaan alueen tulvantorjunnan toimintasuun-
nitelmaksi Suomen ympäristökeskus kutsui koolle ohjausryhmän, joka aloitti toi-
mintansa 16.6.1995 pidetyllä kokouksella. Ohjausryhmään ovat kuuluneet puheen-
johtajana suunnitteluinsinööri Markku 011ila Suomen ympäristökeskuksesta, ve-
siylitarkastaja Esko Vähäsöyrinki maa- ja metsätalousministeriöstä, yli-insinööri 
Tapani Eskola Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksesta, toimialapäällikkö Pekka 
Häkkinen Etelä-Savon ympäristökeskuksesta, insinööri Veikko Voutilainen 
Pohjois-Savon ympäristökeskuksesta sekä vanhempi insinööri Jukka Höytämö 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksesta. Ohjausryhmää ovat lisäksi avustaneet 
muun muassa diplomi-insinööri Maximo Faehnle ja hydrologi Bertel Vehviläinen 
Suomen ympäristökeskuksesta. Insinööritoimisto Oy Vesirakentaja on muokannut 
suunnitelman aineiston ja teetetyt erillisselvitykset sekä kirjoittanut pääosin suun-
nitelman tekstin. 

Saimaan alueen tulvantorjunnan toimintasuunnitelmaan on koottu runsaasti perus-
tietoa esiintyneistä tulvista, tärkeimmät hydrologiset ja meteorologiset tiedot, tulva-
vahinkoarviot, pääkohdat säännöstelyluvista sekä rakenteellista tietoa voimalaitok-
sista, padoista, kanavista jne. Ohjausryhmän työn painopiste on keskittynyt mah-
dollisten suurtulvien vaatimien toimenpiteiden määrittämiseen. Tulvantorjunnan 
toimenpiteiden pohjaksi on teetetty tulvasimulaatio vuoden 1899 tulvatilanteesta. 



0 

Vesistömalleilla on ensin määritetty luonnonmukainen tulvatilanne, jonka jälkeen 
on huomioitu nykyisten säännöstelyjen vaikutus. Vesistömalleilla on laskettu myös 
tarvittavat tulvantorjuntavaihtoehdot. Laskennasta on vastannut fil.yo. Markus 
Huttunen Suomen ympäristökeskuksesta. 

Oleellisena osana tulvantorjuntaan liittyy mahdollisesti syntyvien tulvavahinkojen 
minimointi, mikä puolestaan vaatii riittävän tarkat vahinkotiedot. Vuosien 1974-75 
talvitulvan aikana vesihallinnossa käynnistettiin maa- ja metsätalousministeriön 
toimeksiannosta tulvantorjuntaprojekti, jonka tavoitteena oli määrittää alustavat 
tulvavahinkoarviot eri järville. Arviointityö toteutettiin vesipiireissä. Alustavat 
järvikohtaiset tulvavahinkoarviot valmistuivat keväällä 1975. Arvioissa oli määri-
tetty maa- ja metsätaloudelle, rakennuksille, teille ja silloille, elinkeinotoiminnalle 
ja yleisille palveluille syntyvät vahingot. Lisäksi mahdollisia muita vahinkoja oli 
pyritty arvioimaan tiedossa olleen aineiston perusteella. 

Koska teollisuudelle syntyvät vahingot saattavat tietyillä vedenkorkeuksilla muo-
dostua määrääviksi, on em. tulvantorjuntaprojektin jälkeen suurimmille järville 
teetetty erilliset teollisuuden tulvavahinkoarviot. Insinööritoimisto Reiter Oy on 
tehnyt Saimaan ranta-alueiden teollisuusvahinkoarvion vuonna 1982 sekä vastaavat 
arviot Unnukan, Kallaveden ja Onki- ja Poroveden ranta-alueille vuonna 1988 ja 
Pielisen ranta-alueille vuonna 1989. Lisäksi Saimaan ranta-alueiden suurimmille 
teollisuuslaitoksille on tehty uusi vahinkokysely syksyn 1995 ja kevään 1996 aika-
na. Vahinkotietoja on tarkennettu myös joidenkin Saimaan yläpuolisten järvien 
ranta-alueilla sijaitsevien teollisuuslaitosten osalta. Mittakokka Oy tehnyt vuonna 
1994 arvion tulvien maa- ja metsätaloudelle aiheuttamista vahingoista Saimaalla 
sekä vuonna 1992 arvion Saimaan ranta-alueiden rakennuksille syntyvistä tulvava-
hingoista. Tämän työn yhteydessä on kaikki vahinkoarviot päivitetty vuoden 1995 
lopun hintatasoon. Käytettävissä olleet tulvavahinkoarviot ovatkin luoneet hyvän 
pohjan tulvantorjunnan toimintasuunnitelman laatimiselle. 

Helsingissä 6.5.1997 

Markku 011ila 
Suunnitteluinsinööri 
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1 TULVANTORJUNNAN TARVE 

1.1 Esiintyneitä tulvia ja niiden aiheuttamia vahinkoja 

Vuoksen vesistö on maamme runsasjärvisintä aluetta (järvisyys 20%). Erityisesti Sai-
maan hydrologiselle luonteelle on tyypillistä sen ylivuotisuus, ts. useita runsaita tai 
kuivia vesivuosia saattaa esiintyä peräkkäin. Suuremmat tulvat ovat toistuneet noin 20 
vuoden välein. 

Vuoksen vesistöalueella on tehty hydrologista havaintotoimintaa jo hyvin pitkään. Suo-
men pisin havaintosarja on käytettävissä Saimaan Lauritsalan asteikolta, jossa vedenkor-
keuksien havannointi on aloitettu vuonna 1847. Kallavedellä havannointi alkoi vuonna 
1863. Havaintojaksolla on esiintynyt useita melko suuria tulvia. Ylivoimaisesti pahim-
mat tulvat sattuivat vuosina 1899 ja 1924. Kumpaakin vuotta edelsi suhteellisen korkea 
syys- ja talvitulva. Keväällä 1899 lumen vesiarvo oli Vuoksen vesistöalueella kaikkien 
aikojen maksimissaan eli 239 mm. Saimaalla vedenpinta oli kesällä 1899 huippuluke-
missa lähes kahden kuukauden ajan ja nousi maksimissaan tasolle NN +77,57 m, eli 
lähes kaksi metriä keskivedenkorkeuden yläpuolelle. Kallavedellä saavutettiin mak-
simikorkeus NN +83,08 m kesäkuun puolivälissä. Tulvan aiheuttamista vahingoista ei 
ole käytettävissä mitään markkamääräistä arviota. 

Vuoden 1924 tulvatilanteessa Saimaan maksimivedenkorkeus oli NN +77,44 m, Kalla-
vesi oli ylimmillään tasolla NN +82,79 m ja Pielisen maksimikorkeus oli NN +95,20 m. 
Tulva on aiheuttanut Saimaan vesistöalueella ilmeisen suuret vahingot, koska Kuopion, 
Pohjois-Karjalan, Wiipurin ja Mikkelin läänien maanviljelysseurat olivat tulvan jälkeen 
lähettäneet yhteisen anomuksen maatalousministeriölle Saimaan vesistön tutkimiseksi 
vesipintojen järjestelemistä varten tulvien ehkäisemiseksi. Kyseisessä anomuksessa oli 
vuoden 1924 tulvasta maa- ja metsätaloudelle aiheutuviksi vahingoiksi arvioitu yhteensä 
35,6 milj. mk vuoden 1995 rahassa. 

Suurin yhtäjaksoinen vedenpinnan nousu Saimaassa tapahtui vuonna 1859, jolloin 
kevättulvan aikana käynnissä olleen Höytiäisen järvenlaskutyön yhteydessä Höytiäisen 
vedet murtautuivat Saimaaseen. Maksimissaan noin 5000 m3/s ollut virtaama nosti 
Saimaan pintaa yhdessä kevättulvan kanssa noin 1,7 metriä. Saimaan vedenpinta oli 
onneksi keväällä poikkeuksellisen alhaalla (NN +74,90 m, eli noin 0,9 m keskiveden-
korkeuden alapuolella), joten vahingot jäivät kohtuullisen pieniksi. Lähes vastaavansuu-
ruinen yhtäjaksoinen vedenpinnan nousu sattui vuoden 1974 tulvatilanteessa, jolloin 
Vuoksen vesistöalueella hyväksyttyjen tulvakorvaushakemusten yhteissumma oli 1,9 
milj. mk ko. vuoden hintatasossa. 

1.2 Toteutettuja ja suunniteltuja tulvasuojelutöitä ja tulvantorjuntatoi-
menpiteitä 

Saimaan alueella on toteutettu vuosisadan alkupuolen suurten tulvien (1924 ja 1936) 
jälkeen runsaasti maatalouden tulvasuojelua palvelevia hankkeita, lähinnä pengerrysalu-
eita. Pengerrysalueita oli 1930-luvun tilanteessa tason NN +78,00 m alapuolella yhteen-
sä 2010 ha. Pengerrysalueiden kokonaishyötyalue vuoden 1992 tilanteessa oli 3088 ha 
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(57 kpl). Niiden toteuttamiskustannukset ovat olleet vuoden 1995 lopun hintatasossa 
noin 33,4 milj. mk. Pengerrysalueet pienentävät tulvilla syntyviä vahinkoja, mutta nii- 
den merkitys kokonaistulvavahinkojen kannalta on kuitenkin hyvin pieni. 

Vesistöalueella on toteutettu useita säännöstelyhankkeita vesiliikenteen, maatalouden 
tulvasuojelun ja voimatalouden edistämiseksi. Ensimmäiset suuremmat säännöstely-
hankkeet olivat Onki- ja Poroveden säännöstely 1950-luvun alkupuolella. Tämän jäl-
keen suurimmat säännöstelyt ovat 1972 aloitettu Unnukan ja Kallaveden säännöstely, 
Höytiäinen (1958), Koitere (1955) ja Juojärvi (1961). 

Vesistöalueen kahden suurimman järven, Saimaan ja Pielisen, säännöstelemiseksi on 
tehty useita suunnitelmia. Saimaalle laadittiin ensimmäinen säännöstelysuunnitelma 
vuosina 1934-38. Tämän jälkeen tehtiin vuoden 1948 säännöstelysuunnitelma, jonka 
perusteella Saimaata säännösteltiin vuosina 1949 - 59. Vuodesta 1959 lähtien alettiin 
noudattaa luonnonmukaisia juoksutuksia. Saimaan säännöstelemiseksi tehtiin vielä 
vuosina 1958, -60, -62, -66, -74 ja -79 uudet suunnitelmat. Pielisellä on tehty 
säännöstelysuunnitelmat vuosina 1968, -70 ja -74, joista vuoden -68 suunnitelma oli 
myös vesioikeuden käsittelyssä. Kummankaan järven jatkuvien säännöstelyjen toteut-
tamiseksi ei ole kuitenkaan löytynyt riittävän laajaa kannatusta. Saimaalla on tosin v. 
1991 astunut voimaan ns. juoksutussääntö, joka merkitsee korkeiden tulvien alentamista 
ja alimpien vedenkorkeuksien nostamista, mutta muina aikoina vedenkorkeuden säilyt-
tämistä luonnonmukaisena. 

Pielisen ja Saimaan tulvia on pääsääntöisesti torjuttu poikkeusjuoksutuksilla: Pielisellä 
1980-luvulla viisi kertaa sekä v. 1992 ja Saimaalla vuosina 1962 - 63, 1974 - 75, 1981 -
83, 1984, 1987 - 89 sekä uuden juoksutussäännön mukaisilla lisäjuoksutuksilla vuosina 
1992; 1994 ja 1995. Saimaan tulvahuippuja on 1980-luvulla alennettu poikkeusjuok-
sutuksilla siten, että tulvavahinkoja on pystytty alentamaan arviolta 80 miljoonaa mark-
kaa. Toisaalta järjestelyistä on aiheutunut Venäjän voimalaitoksille energian menetyk-
siä, joista Suomi on maksanut korvauksia noin 17 miljoonaa markkaa. Em. summat on 
saatu laskemalla yhteen kunkin vuoden mukaisessa hintatasossa olevat vuotuiset vahin-
kosäästöt ja maksetut korvaukset energiamenetyksistä. 

1.3 Tulvien torjunnan edellytyksistä 

Saimaan vesistön tulvien torjunta on hankalaa vesistön pääjärvien suurien kokojen ja 
pitkien viiveiden takia. Erityisesti Saimaalla juoksutusmuutokset vaikuttavat hitaasti 
vedenkorkeuteen, ja toisaalta tulvaennusteiden perusteella tehdyt juoksutusmuutokset 
saattavat osoittautua liian pieniksi tai ylimitoitetuiksi riippuen vesistöalueen sadannan ja 
lämpötilojen kehittymisestä. Vuosien 1981 - 1982 tulvatilanteet ovat hyviä esimerkkejä 
siitä, miten vesistön luonne hankaloittaa tulvantorjuntatoimenpiteiden määrittämistä ja 
toteuttamista. Tätä tulvaa on kuvattu tarkemmin luvussa 9.3. 

Tulvien torjunta Saimaan alueella vaatii vesistön luonteen takia vesitilanteissa tapahtu-
vien muutosten jatkuvaa seurantaa. Vesistöalueelle tehdään säännöllisesti tulovirtaama-
ennusteita, joita käytetään järvistä tehtävien juoksutusten määrittämisessä. Tulva-aikana 
ennusteita laaditaan tiheämmin. Tulvien torjuntaa on käytännössä vesistöalueella to-
teutettu lisäämällä juoksutuksia järvistä joko tulvahuipun aikaan tai tekemällä lisävaras-
totilaa ennen tulvan alkua. Tähän antaa hyvät mahdollisuudet se, että Saimaan alueen 
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merkittävät järvet ovat lähes kaikki säännösteltyjä. Säännöstelemättömän Saimaan 
juoksutuksia on mahdollista muuttaa tulvien ja kuivuuden torjumiseksi nykyisen Sai-
maan ja Vuoksen juoksutussäännön perusteella. Pielinen noudattaa luonnonmukaista 
rytmiä, mutta sielläkin tulvia voidaan tarvittaessa alentaa poikkeusjuoksutuksilla. 
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2 VESISTÖN KUVAUS JA HYDROLOGIA 

2.1 Vesistön yleiskuvaus 

Vuoksen vesistö on valuma-alueeltaan maamme suurin ulottuen Kymen, Mikkelin, 
Pohjois-Karjalan, Kuopion ja Oulun läänien alueelle. Vesistöä rajaavat lännestä 
Savonselän, pohjoisesta Suomenselän ja idästä Maanselän vedenjakajat ja sen valuma-
alue on Imatrankosken kohdalla 61 071 km2  ja järvisyys 20,0 %. Pielisen reitin latvaosat 
Koitajoella ja Lieksanjoella (n. 8 900 km2) sijaitsevat Venäjän puolella. 

Vesistön pääreittejä ovat pohjoisessa Kallaveden reitti, joka jakautuu Iisalmen ja Nilsiän 
reiteiksi, sekä Pielisen reitti, johon yhtyy idästä Koitajoen reitti. Kallavedestä vedet 
virtaavat Haukiveteen Leppävirran reittinä ja Heinäveden reittinä, johon liittyy idästä 
Juojärven reitti. Pielisen reitti laskee Pielisjokea pitkin Pyhäselkään, johon yhtyy pohjoi-
sesta Höytiäinen. Pyhäselältä vedet virtaavat Oriveden kautta Haukiveteen, ja sieltä 
edelleen Ala-Saimaaseen, joka käsittää Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisen 
alueen. Ala-Saimaan vedet purkautuvat Saimaan kaakkoispuolelta alkavan Vuoksen 
virran kautta noin 70 metriä alempana olevaan Laatokkaan ja sieltä edelleen Suomen-
lahteen. 

Vuoksen vesistön päävaluma-alueet on esitetty kuvassa 1 ja niiden pinta-alat ja jär-
visyysprosentit taulukossa 1. 

Vuoksen vesistön kaaviokuva on esitetty kuvassa 2. Kuvasta ilmenevät vesistöalueen 
järvet ja niiden pinta-alat, säännöstelyt, voimalaitokset, padot ja kanavat. Yksityiskoh-
taiset kuvaukset Vuoksen vesistöalueen eri osista on esitetty Kallaveden reitin, Pohjois-
Karjalan ja Saimaan alueen vesien käytön kokonaissuunnitelmissa (Vesihallituksen jul-
kaisut 27/1979, 34/1980, ja 42/1983). 

Taulukko 1. Vuoksen vesistön valuma-alueiden pinta-alat ja järvisyysprosentit vesi ja 
ympäristöhallituksen julkaisun 126, Suomen vesistöalueet, 1993 mukaan. 

Valuma-alue (ala-raja) 	 Pinta-ala 	Järvisyys 
km2 	% 

4.1 Suur-Saimaa (valtakunnan raja) 11 233 32,7 
4.2 Haukivesi-Kallavesi (Savonlinna) 9 547 26,7 
4.3 Orivesi-Pyhäselkä (Orivirta) 5 951 26,3 
4.4 Pielisen reitti (Uimaharju) 13 877 14,8 
4.5 Iisalmen reitti (Viannonkoski) 5 583 7,7 
4.6 Nilsiän reitti 4 128 10,4 
4.7 Juojärven reitti (Palokki) 2 073 22,0 
4.8 Höytiäinen (Pyhäselkä) 1 491 21,4 
4.9 Koitajoki (Jäsysjärvi) 6 630 10,4 
Kallaveden reitti (Konnus+Karvio) 16 270 15,3 
Pielisen reitti (Joensuu) 21 628 13,0 
Ala-Saimaa (Imatrankoski) 61 071 20,0 
Koko vesistö (Laatokka) 68 501 19,8 
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Kuva 1. Vuoksen vesistön päävaluma-alueet. 
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2.2 Hydrologia 

2.2.1 Havaintoverkostot 

Vuoksen vesistöalueelta on käytettävissä kaikki valtakunnalliset hydrologiset havainto-
verkostot, joista monia voidaan pitää valtakunnallisesti melko kattavina. Vesistön voi-
mataloudellinen käyttö on lisännyt huomattavasti erityisesti vedenkorkeus- ja virtaama-
havaintojen määrää. 

Vuoden 1995 lopulla Vuoksen vesistöalueella oli toiminnassa seuraavat valtakunnal-
liset hydrologiset havaintoverkostot, joiden sijainti ja asemaluettelot on esitetty liittee-
nä 1: 

- sadeasemat (IL ja SYKE) 108 kpl liite 1.1 
- lumen vesiarvon mittausasemat 31 kpl liite 1.2 
- haihdunta-asemat 4 kpl liite 1.2 
- vedenkorkeusasemat 107 kpl liite 1.3 
- virtaama-asemat 46 kpl liite 1.4 
- pienet hydrologiset asemat 7 kpl liite 1.5 
- pohjavesiasemat 8 kpl liite 1.6 
- routa-asemat 6 kpl liite 1.6 
- jäänpaksuuden mittausasemat 4 kpl liite 1.7 
- avovesien lämpötila-asemat 4 kpl liite 1.7 

Sadehavainnot käynnistettiin 1880-luvun loppupuolella. Nykyinen havaintoverkosto 
koostuu Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen havaintoasemista. Lu-
kuunottamatta erikoisasemia sadanta mitataan päivittäin ja raportoidaan kaksi kertaa 
kuukaudessa (pikatilastoa varten joillakin asemilla päivittäin). 

Lumen vesiarvotiedot perustuvat pääosin lumilinjamittauksiin, joita tehdään talvikuu-
kausien 16. päivinä ja lisäksi eräin paikoin 1. päivinä. Haihdunta-asemilla haihdunta mi-
tataan kansainvälisesti standardisoiduilla Class A-astioilla vuorokausittain ja havainnot 
raportoidaan kuukausittain. Haihduntamittaukset käynnistettiin 1960-luvun alussa. 

Vedenkorkeuksien ja virtaamien havainnointi aloitettiin Saimaan alueella jo 1800-luvun 
puolivälissä. Vesistöalueella suoritettujen vesistötöiden kuten voimalaitosrakentamisen 
sekä vesistön osien säännöstelyn lisääntyessä havaintopaikkojen lukumäärä vähitellen 
kasvoi. Valtakunnallisten verkostojen asemista oli Suomen ympäristökeskuksen päivit-
täisessä seurannassa vuoden 1995 lopulla 92 vedenkorkeusasemaa ja 46 virtaama-ase-
maa. 

Luonnontilaisten virtaamahavaintojen puutetta vähentävät osaltaan ns. pienet hydrologi-
set valuma-alueet, joilta saadaan jatkuvat valuma- ja virtaamatiedot. Havainnot perustu-
vat mittapatojen limnigrafeihin, joista tiedot raportoidaan viikottain. Vuoksen vesistö-
alueen pienillä valuma-alueilla on aloitettu mittaustoiminta kahden havaintopaikan 
osaltajo 1930-luvun puolivälissä. 

Pohjaveden korkeushavainnot tehdään pohjavesiasemilla maahan asennetuista havainto-
putkista (n. 10 putkea/asema) kaksi kertaa kuukaudessa. Pohjavesihavaintojen teko on 
aloitettu 1970-luvulla. Tämän lisäksi tielaitos suorittaa jonkin verran pohjavedenmit- 
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tauksia lähinnä tiesuolaselvitysten yhteydessä. Routa-asemilla mitataan luonnontilaisen 
roudan syvyyttä, roudan sulamista pinnasta sekä lumen paksuutta aukealla, metsässä ja 
suolla. Mittaukset tehdään kolme kertaa kuukaudessa. Nykyisessä muodossaan routaha-
vaintojen teko on aloitettu 1960-luvulla. 

Jäänpaksuushavainnot tehdään tavallisesti kuukauden 10., 20. ja 30. päivänä. Pintave-
den lämpötilamittaukset tehdään touko-lokakuun aikana kolme kertaa kuukaudessa em. 
päivinä sekä huhti- ja marraskuussa kuukauden 15. ja 30. päivänä. 

Edellä esitettyjen valtakunnallisten verkostojen havaintotulokset on tallennettu rekiste-
reihin, joita ylläpitää Suomen ympäristökeskuksen ympäristövaikutusten arviointiyksik-
kö. Hydrologiset tiedot tallennetaan hytrek -nimiseen rekisteriin. Tietoja hyödynnetään 
mm. Suomen ympäristökeskuksen vesistöjen käyttötoiminnan tietojärjestelmässä 
(VKTJ), josta on kerrottu tarkemmin luvussa 7. Tämän lisäksi vesistöalueella on myös 
muuta hydrologista havaintotoimintaa, j osta vastaavat Pohj ois-S avon, Pohjois-Karjalan, 
Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen alueelliset ympäristökeskukset sekä alueella toimivat 
vesivoimayhtiöt. Alueellisten ympäristökeskusten havaintotoiminta on usein lyhytai-
kaistaja projektiluonteista. Sen tarkoituksena on muun muassa kerätä hankekohtaisesti 
tarvittavia tietoja, joita valtakunnalliset havaintoverkostot eivät voi tarjota. Alueellisten 
ympäristökeskuksien havaintoverkostojen tiedot kerätään keskuksien omiin rekisterei-
hin (VYPREK). Vesivoimaa omistavat yhtiöt käyttävät pääasiallisesti valtakunnallisten 
havaintoverkostojen tietoja, joista ne itse tuottavat suuren osan. Tämän lisäksi yhtiöt 
ylläpitävät tarvitsemaansa havaintotoimintaa vesistön käyttöä varten tai vesioikeudel-
listen lupien velvoituksesta. 

Tulvaennusteissa sekä tulvatilanteiden aikaisessa vesien käytössä käytetään hyväksi 
lähinnä sade-, lumi-, vedenkorkeus- ja virtaamatietoja, joita tarkastellaan seuraavassa 
lähemmin. 

2.2.2 Sadanta, lumen vesiarvo ja haihdunta 

Vuosijakson 1961-90 keskimääräinen vuotuinen sadanta on alueen eri osissa vaihdellut 
noin 620 mm:stä 650 mm:iin. Aluearvojen tarkastelu osoittaa, että keskimäärin sadanta 
jakautuu alueellisesti suhteellisen tasaisesti. Suurimmat arvot on mitattu alueen poh-
joisosassa. Taulukkoihin 2 ja 3 on koottu tietoja sadannan aluearvoista vesistön eri osis-
ta. 

Suurimmat vuosisadannat ovat tällä jaksolla olleet 831 mm v. 1974 ja 767 mm v. 1981 
ja pienimmät 506 mm v. 1978 ja 511 mm v. 1964. 

Lumen vesiarvon aluearvot laskettuina vuosijakson 1961-1994 havainnoista on esitetty 
taulukossa 4. Vesistön osa-alueet ovat samat kuin sadantaa käsittelevässä taulukossa. 
Keskimäärin lumen vesiarvon alueelliset vaihtelut ovat suhteellisen pieniä. Vesistö-
alueen pohjois- ja itäosat ovat hieman lumisempia verrattuna muuhun alueeseen. Pielis-
joella Jakokosken yläpuolisista alueista osa kuuluu Venäjän puolelle, ja sieltä ei ole 
sade- ja lumihavaintoja käytettävissä. Näin ollen ne on jouduttu arvioimaan. Suurimmat 
lumen vesiarvon aluearvot Imatran yläpuolisella alueella ovat em. jaksolla olleet 239 
mm, 227 mm ja 219 mm (vuodet 1981, 1984 ja 1971). 
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Taulukko 2. Kuukausi- ja vuosisadannan aluearvoja vuosijaksolla 1961-90. 

kk Saimaa Saimaa+ Konnus+Karvio Jakokoski 
Imatra lähialue (-Kallaveden) (-Pielisen 
(mm) (mm) reitti) (mm) reitti) (mm) 

Tammi 40 40 40 40 
Helmi 30 30 29 31 
Maalis 34 33 34 36 
Huhti 36 35 36 37 
Touko 40 36 43 43 
Kesä 61 57 62 66 
Heinä 71 70 71 72 
Elo 87 84 89 89 
Syys 68 68 68 67 
Loka 61 62 56 62 
Marras 56 56 57 57 
Joulu 47 48 44 48 

Vuosisadanta 	631 	 619 	 629 	 648 

Taulukko 3. Saimaan aluesadannan kuukausittaiset ääri- ja keskiarvot vuosijaksolla 
1962-91. 

Alaraja Tainion- 
koski I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Maksimi 76 71 61 79 71 132 136 151 109 114 91 83 
Keskiarvo 39 29 33 36 40 62 70 85 70 61 57 48 
Minimi 12 8 9 9 4 14 26 48 19 20 4 16 

Saimaan alueella on tehty joillakin havaintoasemilla sadehavaintoja jo 1880-luvun 
loppupuolelta lähtien. Näiden arvojen perusteella on Saimaan Imatran yläpuoliselle 
alueelle arvioitu aluearvot, jotka ovat kuitenkin varhaisimpien vuosien osalta melko 
epätarkkoja. Säännölliset sadannan ja lumen vesiarvon aluearvot on määritetty vuodesta 
1911 lähtien. Mikäli ne otetaan mukaan tarkasteluaineistoon, saadaan kuukausisadan-
nan ja lumipeitteen vesiarvon osalta taulukoiden 5 ja 6 mukaiset arvot. 
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Taulukko 4. Lumipeitteen vesiarvon aluearvoja eri ajankohtina vuosijaksolla 1961-94. 
Alueen Vesiarvo (mm) 
alaraja 16.11. 16.12. 	16.1. 16.2. 16.3. 1.4. 16.4. 16.5. 
Keskiarvo 
Kallavesi, Kon- 10 41 	76 110 133 141 116 4 
nus+Karvio 
Pielisjoki, Jako- 13 50 	88 125 150 161 143 6 
koski 
Saimaa 7 35 	68 99 118 123 86 2 
lähialueet 
Saimaa, 11 42 	78 111 133 142 112 4 
Imatra 

Suurin arvo 
Kallavesi 40 108 	151 182 209 230 187 47 
Pielisjoki 64 120 	179 226 246 266 250 121 
Saimaa 37 105 	146 181 200 228 185 33 
lähialueet 
Saimaa, 37 111 	159 183 218 239 182 67 
Imatra 

Pienin arvo 
Kallavesi 0 6 16 	63 72 45 29 0 
Pielisjoki 0 9 28 	64 98 78 50 0 
Saimaa 0 0 5 	24. 46 24 5 0 
lähialueet 
Saimaa, 0 7 40 	47 71 49 33 0 
Imatra 

Taulukko 5. Saimaan aluesadannan kuukausittaiset ääri- ja keskiarvot (mm) vuosijak- 
solla 1911-91. 
Alaraja Aluesadanta (mm) 
Imatra 	I II III IV V 	VI 	VII VII IX X XI XII 
Maksimi 	76 71 61 83 84 	132 	136 151 136 135 91 83 
Keskiarvo 	37 28 29 33 40 	63 	67 77 68 59 51 43 
Minimi 	9 7 3 7 4 	14 	19 14 16 14 4 16 

Taulukko 6. Lumipeitteen vesiarvon aluearvoja vuosijaksolla 1911-94 Saimaan Imatran 
yläpuoliselle alueelle. 
Alaraja 16.12. 16.1. 16.2. 16.3. 1.4. 16.4. 16.5. 
Imatra (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 
Suurin arvo 111 159 183 218 239 198 67 
Keskiarvo 42 75 108 134 134 111 11 
Pienin arvo 5 14 47 59 49 33 0 
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Myös vuosijaksolla 1911-91 suurimmat vuosisadannat ja lumen vesiarvot ovat sattuneet 
1970- ja 1980-luvuilla, ja ne on jo esitetty edellä. 

Taulukossa 7 on esitetty Saimaan alueen lumipeitteen aluearvojen kehittymistä eräinä 
pahoina tulvavuosina. Taulukossa on myös tulvaa edeltävän syksyn kuukausittaiset 
sadannat. 

Taulukko 7. Saimaan alueen lumipeitteen vesiarvon aluearvoja ja aluesadanta-arvoja eri 
ajankohtina joinakin pahoina tulvavuosina. Sadanta-arvot ovat edellisvuoden loka-jou-
lukuun arvoja. 

Vuosi Sadanta (mm) 
X 	XI 	XII 1.1. 16.1. 

Vesiarvo (mm) 
1.2. 	16.2. 1.3. 16.3. 1.4. 16.4. 

1899 41 71 97 126 239 
1924 90 81 54 85 99 115 136 157 174 195 104 
1936 122 29 58 70 97 111 127 155 165 165 167 
1955 99 58 71 66 92 129 150 155 182 198 198 
1963 55 56 35 43 68 80 90 100 115 116 83 
1975 76 91 81 74 93 91 107 106 113 127 128 
1981 93 73 88 134 159 179 197 197 218 238 190 
1982 31 89 64 115 127 144 151 151 167 142 133 

Suur-Saimaan alueen (4. 1 +Haukivesi+Orivesi-Pyhäselkä) haihdunta on merkittävästi 
suurempi yläpuolisiin alueisiin verrattuna. Haihdunta on tavallista runsaampaa alueen 
järvisyyden, vesistön pitkän viiveen sekä osaltaan järvialtaan sokkeloisuuden vuoksi. 
Haihdunnan osuus sadannasta on Suur-Saimaan alueella noin 70 % kun se yläpuolisten 
alueiden osalta on noin 50 %. 

2.2.3 Jääolot 

Varhaisimmat jäähavainnot Vuoksen vesistöalueella koskevat Kallavettä, ja ne alkavat 
vuodesta 1834 ulottuen keskeytyksettä nykypäivään saakka. Järvet jäätyvät vesistöalu-
eella tavallisesti marraskuun puolivälin ja joulukuun alun välisenä aikana, ja jäät lähte-
vät pääsääntöisesti toukokuun puoliväliin mennessä. Saimaan suuret selät jäätyvät kes-
kimäärin joulun tienoilla. Saimaalla on jääpeite keskimäärin noin 5 - 5,5 kuukautta. 

2.2.4 Säännöstelyt, vesivoimalaitokset, padot ja kanavat 

Vuoksen vesistössä ei ole merkittäviä täysin luonnontilassa olevia järviä. Vesistöalueel-
la on 22 merkittävämpää säännösteltyä järveä ja myös joitakin vähemmän merkittäviä 
säännöstelyjärviä kuten Ylä- ja Ala-Valtimojärvi, Pieni- ja Suuri-Haapajärvi, Sysmäjär-
vi (Outokumpu), Juka-, Kulkemus-, Kärinki-, Joki- ja Suuri-Vihtarijärvi. 

Vesistöalueen säännöstellyt järvet on esitetty taulukossa 8 ja niiden sijainti liitteessä 2. 
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Vuoksen vesistöalueella on 26 vesivoimalaitosta, joista kaksi sijaitsee Venäjän puolel-
la. Vesistöalueella on Suomen puolella lisäksi 13 merkittävää säännöstelypatoa sekä 33 
kanavaa, joista sulkukanavia on 16 ja avokanavia 17. 

Vuoksen vesistöalueen vesivoimalaitokset on esitetty taulukossa 9 ja muut merkittä-
vimmät säännöstelypadot taulukossa 10 sekä niiden sijainti liitteessä 3. Kanavat on 
esitetty liitteessä 4. 

Taulukko 8. Vuoksen vesistöalueen merkittävät säännöstellyt järvet sekä Saimaa ja 
Pielinen. 
Järvi pinta-ala säänn. säänn. säänn. HätäHW* säänn. 

(km2 ) yläraja väli tilavuus alkanut 
(NN+m) (m) (milj.m3) (NN+m) 

1 Ala-Saimaa' 2640 - - - 77,50 - 
2 Ylä-Saimaa' 1820 - - - - - 
3 Kallavesi 2)  920 82,00 1,10 980 83,50 1972 
4 Unnukka 110 81,20 0,60 42 81,70 1972 
5 Pielinen ' 1000 - - - 95,00 - 
6 Höytiäinen 300 87,50 0,85 240 87,80 1958 
7 Koitere 180 144,05 2,05 374 145,00 1964 
8 Juojärvi 309 101,05 0,65 200 102,50 1965 
9 Pyhäjärvi 255 - 0,69 171 80,50 1966 
10 Onkivesi 4)  120 84,80 1,00 120 84,62 3)  1953 
11 Porovesi- 80 85,80 0,70 56 1953 

Nerkoonjärvi 4)  
12 Syväri 78 96,65 2,45 220 98,00 1959 
13 Vuotjärvi 59 95,40 1,80 120 95,90 1959 
14 Korpinen 8 110,50 2,50 19 110,60 1962 
15 Sälevä 18 117,80 2,80 41 118,70 1976 
16 Kiltuan- ja 16 146,10 2,35 36 146,40 1961 

Haajaistenjärvi 
17 Laakajärvi 35 165,00 2,00 60 165,90 1961 
18 Sorsavesi 51 98,50 1,00 64 1992 
19 Maavesi 33 99,20 1,05 40 99,35 1959 
20 Salahminjärvi 5 109,39 1,30 8 112,69 1966 
21 Kiuruvesi 15 - 0,40 6 90,32 1906 
22 Pankajärvi 23 1,50 34 117,60 1986 

Padon tiiviin osan alin yläpinta, kun purkauskynnyksiä ei oteta huomioon (Patotur-
vallisuuslain mukainen määritelmä) 

') Vedenkorkeudet pääsääntöisesti luonnonmukaisia. 
2) Säännöstelyväli +80,90 m - +82,00 m. Yläraja on tavoitteellinen 
3) Hoitosillan alapinnan korkeus. Rakenteet mahdollistavat tilapäisen padotuksen 

tasolle NN +86,45 m 
4) Yläraja tavoitteellinen 



Taulukko 9. Vuoksen vesistöalueen vesivoimalaitokset 

Voimalaitos Nro Pääomistaja/haltija MQ Q Putous- Teho Energia Valmis- 
(m3/s) (m Is) korkeus 

(m) 
(MW) (Gwh/a) tumisvuosi 

4.1 Suur-Saimaan alue 
Tainionkoski 1 Imatran Voima Oy 600 950 8 60 300 1924, -50, -89 
Imatra 2 600 940 24 170 1 000 1929,-51,-90 
Svetogorsk 3 Venäjä 600 800 15 100 600 1938- 
Lesogorsk 4 600 800 15 100 600 1938 

4.2 Haukiveden-Kallaveden alue 
Maavesi 5 Liunan Voima Oy 8 20 12 1,7 6 1959 
Liuna 6 Joroisten kunta 11 22 6,5 1,1 5 1995 
Huruskoski 7 Enso Oy 115 108 4,5 4,4 28 1914, -60 
Alasorsa 8 Savon Voima Oy 5 8 11 0,6 2 1937 
Yläsorsa 9 5 8 9 0,6 2 1943 

4.3 Oriveden - Pyhäselän alue 
Kaltimo 10 UPM-Kymmene Oy 240 316 10 24 155 1958 
Kuuma 11 Kuuman Voima Oy 240 316 7 18 115 1971 
Puhos 12 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 6 20 4 0,8 1,4 1961 

4.4 Pielisen reitti 
Pankakoski 13 Eläke-Varma/Enso Oy 94 170 10 14 70 1912, -63 
Lieksankoski 14 94 170 11 16 75 1960 
Louhikoski 15 Nurmeksen Sähkö Oy 7 5 11 0,5 2,7 1924, -86 
Kuokkastenkoski 16 12 25 10 2 7 1990 

4.5 Iisalmen reitti 
Salahmi 17 Savon Voima Oy 6 8 13 0,8 3 1953, -96 
Viannonkoski 18 58 8 2,5 0,1 0,8 1947, -82 

4.6 Nilsiän reitti 
Kiltua 19 Savon Voima Oy 6 35 19 5,6 7,5 1982 
Sälevä 20 13 50 7 3,0 6,5 1988 
Atro 21 19 50 14,5 6,5 17,5 1956 
Juankoski 22 50 100 6,5 5,8 20 1995 
Karjalankoski 23 50 80 6,5 4,5 21 1961 

4.7 Juojärven reitti 
Palokki 24 Imatran Voima Oy 20 40 19 6,8 26 1961 

4.8 Höytiäinen 
Puntarikoski 25 Pohjois-Kaijalan Sähkö Oy 16 70 11,5 6 11 1957 

4.9 Koitajoki 
'> Pamilo 26 Pamilo Oy 75 120(190) 49 52 (80) 240 1955,-97 

') Lisäkoneisto valmistuu v. 1997 



22 

Taulukko 10. Vuoksen vesistöalueen merkittävimmät säännöstelypadot (muut kuin 
voimalaitospadot). 

Kohteen nimi 	Yläpuolinen allas 	Omistaja 

Neulatammi Kiuruvesi Pohjois-Savon ymp.keskus 
Salahminjärvi Salahminjärvi Savon Voima Oy 
Nerohvirta Porovesi Pohjois-Savon ymp.keskus 
Viannonkoski Onkivesi " 
Laakajärvi Laakajärvi Savon Voima Oy 
Jyrkkä Kiltuanj ärvi " 
Lastukoski Syväni " 
Naapuskoski Kallavesi Pohjois-Savon ymp.keskus 
Ämmäkoski Unnukka Enso Oy 
Kämärinkoski " 
Nälönvirta Juojärvi Imatran Voima Oy 
Hiiskoski Koitere Pamilo Oy 

2.3 Vedenkorkeudet ja virtaamat 

Vuoksen vesistö on hydrologialtaan hyvin tunnettu. Sen vedenkorkeuksia on havaittu 
aina vuodesta 1847 alkaen. Taulukossa 11 on esitetty eräiden vesistöalueen järvien 
vedenkorkeuksia säännöstellyiltä ja ennen säännöstelyä havaituilta jaksoilta. Taulukos-
sa 12 on puolestaan tietoja virtaamista vesistön eri osissa ennen ja jälkeen säännöstelyi-
den aloittamista. 

Vuoksen vesistöalueella olevista vedenkorkeusasemista osa on ns. Procol-asemia, 
joiden tekemät havainnot tallentuvat automaattisesti hytrek-rekisteriin. Procol-asemia 
ovat Lauritsala, Ristiina, Savonlinna ala, Oravi, Arvinsalmi, Taipale ylä, Kallavesi, 
Kiuruvesi ja Juojärvi. Lisäksi Pielisellä on voimayhtiön ylläpitämä automaattinen ve-
denkorkeusasema (Ahveninen). Osa asemista on varustettu puhesyntetisaattorilla, joka 
puhelimen välityksellä ilmoittaa senhetkisen vedenkorkeuden. Puhesyntetisaattorit (ja 
vastaavat puhelinnumerot) on asennettu seuraaviin asemiin: 

Lauritsala p. 05-452 4696 
Arvinsalmi p. 013-665 135 
Taipale, ylä p. 017-551 2364 
Kallavesi p. 017-263 1646 
Kiuruvesi p. 017-753 597 
Juojärvi, (Juurikkasalmi) p. 017-564 810 
Ahveninen, (Pielinen) p. 013-763 902 



Taulukko 11. Vuoksen vesistöalueen vedenkorkeustietoja. 

Havaintopaikka 	 Ast.nro 	Säännöstely- 	 Vedenkorkeus (NN+ m) 
jakso 	HW 	 MHW 	MW 	 MNW 	NW 

Saimaa, Lauritsala 1)  11200 1949-94 76,78 76,11 75,77 75,43 74,95 
1847-1994 77,58 76,14 75,79 75,43 74,31 

Kallavesi, Itkonniemi z)  7920 1973-94 82,43 82,07 81,58 81,24 81,14 
1864-1994 83,08 82,12 81,52 81,13 80,75 

Unnukka, Taipale 8200 1973-94 81,31 81,24 81,15 81,00 80,69 
Onkivesi, Ahkionlahti ylä 6400 1953-94 85,77 85,75 84,56 83,68 83,29 
Porovesi, Iisalmi 6100 1953-94 87,12 86,19 85,52 84,71 84,30 
Syväri, Lastukoski ylä 7200 1959-94 96,60 96,23 95,29 94,15 93,76 
Vuotjärvi, Lastukoski ala 7600 1959-94 95,54 95,29 94,69 93,93 93,61 
Juojärvi, Juurikkasalmi 8520 1965-94 101,09 100,99 100,78 100,45 100,30 
Höytiäinen, Häikänniemi 4810 1958-94 87,67 87,49 87,18 86,71 86,41 
Pielinen, Nurmes 3)  1410 1959-94 94,73 94,12 93,54 92,95 92,45 

1912-94 95,19 94,19 93,56 93,04 92,41 
Koitere, Hiiskosken silta 2720 1956-94 144,05 143,61 143,09 141,75 141,04 
Pyhäjärvi, Syrjäsalmi 5000 1966-94 79,90 79,69 79,54 79,37 79,25 

1) Saimaalla pidempi havaintojakso kuvaa luonnonmukaisia arvoja. Lyhyempi jakso sisältää havaitut arvot, joissa on mukana poikkeus- ja lisäjuoksu-
tusten vaikutus tiettyinä vuosina. 

2) Kallavedellä ylempi jakso sisältää säännöstellyt havaitut arvot. Alempi jakso sisältää ennen säännöstelyä havaitut arvot sekä säännöstelyjakson 
luonnonmukaiset palautetut arvot. 

3) Pielisellä pidempi jakso kuvaa luonnonmukaisia arvoja. Lyhyemmässä jaksossa on mukana toteutetut poikkeusjuoksutukset. 



Taulukko 12. Vuoksen vesistöalueen virtaamatietoja. 

Havaintopaikka 	 Valuma- 	Säännöstely- 	 Virtaama (m3/s) 
alue (km2) 	jakso 	HQ 	MHQ 	MQ 	 MNQ 	NQ 

Saimaa, Tainionkoski vl. ' 61 061 1949-94 1115 781 600 339 165 
1847-1994 1159 696 593 491 222 

Kallavesi, Konnus+Naapuskoski Z)  bil. 3)  1973-94 402 276 118 41 0 
1911-1972 408 240 116 61 14,2 

Kallavesi, Konnus+Karvio 4)  16 270 1973-94 543 370 171 73 27 
1931-94 554 340 164 80 24 

Pielisjoki, Kaltimo vl. 5)  20 816 1959-94 584 378 237 123 45 
1911-94 704 380 239 143 65 

Pyhäjärvi, Puhos 1 020 1966-94 53 22 7 0,01 0 
Iisalmen reitti, Viannonkoski 5 583 1978-94 404 272 58 5 0 
Nilsiän reitti, Karjalankoski 4 128 1961-94 239 145 50 0,24 0 
Juojärvi, Palokki 2 074 1965-94 100 49 21 0 0 
Höytiäinen, Puntarikoski 1 460 1959-94 87 58 16 0,02 0 
Koitajoki, Pamilo 6 389 1956-94 305 164 74 2 1 

1) Saimaalla pidempi havaintojakso kuvaa luonnonmukaisia arvoja. Lyhyempi jakso sisältää havaitut arvot, joissa on mukana poikkeus- ja lisäjuoksu-
tusten vaikutus tiettyinä vuosina. 

2) Kallavedellä ylempi jakso sisältää säännöstellyt havaitut arvot. Alempi jakso sisältää ennen säännöstelyä havaitut arvot sekä säännöstelyjakson 
luonnonmukaiset palautetut arvot. 

3) Kallavedestä on kaksi purkausreittiä (Konnunkoski ja Karvionkoski). 
4) Kallavedellä ylempi jakso sisältää säännöstellyt havaitut arvot. Alempi jakso sisältää ennen säännöstelyä havaitut arvot sekä säännöstelyjakson 

luonnonmukaiset palautetut arvot. 
5) Pielisellä pidempi jakso kuvaa luonnonmukaisia arvoja (havainnot Kaltimon voimalaitoksen lisäksi Jakokoskella). Lyhyemmässä jaksossa on mukana 

toteutetut poikkeusjuoksutukset. 
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3 VUOKSEN VESISTÖN SÄÄNNÖSTELY- JA VOIMALAITOS-
LUVAT 

3.1 Merkittävimmät säännöstelyluvat ja muut juoksutukset 

3.1.1 Saimaan ja Vuoksen juoksutussääntö 

Suomi ja Neuvostoliitto ovat tehneet 26.10.1989 sopimuksen Saimaan ja Vuoksen 
juoksutussäännöstä. Juoksutussäännöstä on säädetty "Laki Neuvostoliiton kanssa Sai-
maan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksy-
misestä sekä sopimuksen soveltamisesta, 27.3.1991/1331, muutokset 220/94 ja 78/95" 
sekä annettu "Asetus Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä 
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksy-
misestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 8.11.1991/1332". 
Sekä laki että asetus ovat tulleet voimaan 15.11.1991. Laki on tehty Neuvostoliiton 
aikana, mutta nykyisin velvoitteita hoitaa Venäjä. Sopimuksen erottamaton osa on Sai-
maan ja Vuoksen juoksutussääntö, jonka sisältö on seuraava. 

Juoksutuksen pääsääntö 

Vedenjuoksutusta Saimaasta tulee hoitaa niin, että Saimaan vedenkorkeutta ja Vuoksen 
virtaamaa pidetään mahdollisuuksien mukaan normaaleina. Silloin kun normaalista 
poikkeavan tulvan tai alhaisen vedenkorkeuden havaitaan olevan odotettavissa, saadaan 
ensi tilassa ryhtyä sellaiseen juoksutuksen muuttamiseen, jolla odotettavissa olevia 
vahinkoja pystytään tehokkaasti ennalta ehkäisemään. 

Pääsääntöä täydentävät ohjeet 

Vesitilanne-ennusteen osoittaessa runsasvetistä tulvakehitystä saadaan juoksutusta 
muuttaa luonnonmukaista virtaamaa suuremmaksi ja vähävetisyyden tapauksessa sitä 
pienemmäksi. Muutos tulee aloittaa vähitellen ja edelleen kasvattaa tai vähentää vähitel-
len vesitilanteen kehittymisestä riippuen. Juoksutuksen muuttaminen lopetetaan vesiti-
lanteen palauduttua normaaliksi siirtymällä normaalijuoksutukseen. 

Saimaan tulvan nousemista korkeustason NN +76,60 m yli tulee pyrkiä estämään tai sitä 
tehokkaasti pienentämään. Samalla on huolehdittava siitä, että tästä ehkä Vuoksen 
osalla aiheutuvat vahingot jäävät mahdollisimman vähäisiksi. 

Purjehduskautena 1.5. - 15.12. tulee tavoitealarajan NN +75,10 m ja muuna aikana rajan 
NN +75,00 m alittamista samoin pyrkiä mahdollisuuksien mukaan estämään. Juoksu-
tuksena pyritään tällöin kuitenkin pitämään vähintäin 300 m3/s, paitsi siinä tapauksessa, 
että tästä aiheutuisi vedenpinnan laskeminen ajankohdan luonnonmukaista korkeutta 
alemmaksi, jonka estämiseksi juoksutuksen on silloin oltava ajankohdan luonnonmukai-
sen virtaaman suuruinen. 
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Juoksutuksen hoitamista koskevat ohjeet ja määritelmät 

Suomen osapuolen tulee suorittaa seuraavat toimenpiteet: 

- Seurata päivittäin Vuoksen vesistön vesitilanteen kehittymistä ja suorittaa Saimaan 
luonnonmukaisen vedenpinnankorkeuden ja purkautumisen palautuslaskelmat viikon 
pituisissa jaksoissa liitteenä olevaan Saimaan purkautumistaulukkoon perustuen. 

- Laatia Saimaan vesitilanteen ennakkoarviot marras-maaliskuulle, huhti-kesäkuulle ja 
heinä-lokakuulle sekä tarkistaa näitä kuukausittain. Ennakkoarviot tulee toimittaa 
välittömästi Tainionkosken padon hoitajalle sekä Venäjän osapuolen edustajalle. 

- Laatia kuukausittain ja tarvittaessa tarkistaa tiheämmin Vuoksen juoksutuksen oh-
jearvot niitä vastaavine Saimaan vedenkorkeuksineen ja ilmoittaa ne viikoittain ja tarvit-
taessa useamminkin Tainionkosken padon hoitajalle ja Venäjän osapuolen edustajalle. 

Normaalijuoksutuksen muuttamisesta on ilmoitettava Venäjän osapuolelle ja vesistön 
valvojalle ja muutosten vaikutuksista luonnonmukaiseen verrattuna on suoritettava 
jatkuvaa seurantaa. 

Juoksutusohjelmasta neuvotellaan ja sovitaan yhteisesti Suomen ja Venäjän osapuolten 
kesken vuosittain vuoden viimeisellä tai ensimmäisellä neljänneksellä ja tarvittaessa 
muulloinkin. Tarkoituksena on saavuttaa kummankin maan kannalta mahdollisimman 
hyvä kokonaistulos. Samalla käsitellään seurantaraportti, josta käyvät ilmi suoritetut 
poikkeamiset luonnonmukaisesta virtaamasta sekä muutetun juoksutuksen aiheuttamat 
mahdolliset vahingot ja hyödyt luonnonmukaiseen verrattuna. Luonnonmukaisesta 
juoksutuksesta poikkeamisen jakson päätyttyä lasketaan vahinkojen tai hyötyjen saldo, 
jonka perusteella käsitellään mahdollisesti aiheutuneiden vahinkojen korvaustoimenpi-
teet. 

Saimaan juoksutuksen hoitaminen Tainionkosken voimalaitoksen padon avulla 

Juoksutuksen hoitajan, joka on padon omistaja, tulee noudattaa pääsäännön perusteella 
annettuja juoksutusohjeita kuitenkin siten, että vedenpinta saa silloin, kun vedenkorkeus 
on vähemmän kuin 40 cm ajankohdan keskimääräisen vedenkorkeuden ylä- tai alapuo-
lella, lyhytaikaisesti, vähäisesti ja enintään 5 cm poiketa ohjekorkeudesta käytön tar-
koituksenmukaisen ja joustavan hoitamisen johdosta (Vuoksen purkautumistaulukko 
liitteenä 5). 

Määritelmät 

Saimaan vedenkorkeutena pidetään Ala-Saimaan vedenkorkeutta, joka mitataan Laurit-
salan, Ristiinan ja Savonlinnan ala-asteikkojen lukemien keskiarvona N-60 tasossa. 
Lukema muunnetaan NN-tasoon vähentämällä siitä 8 cm. 

Juoksutuksella tarkoitetaan Saimaan juoksutuksen viikkokeskiarvoa. 

Saimaan normaalijuoksutuksena pidetään luonnonmukaisen virtaaman purkautumistau-
lukon mukaista virtaamaa. 
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Saimaan ja Vuoksen vesitilannetta pidetään normaalina, kun Saimaan vedenkorkeus on 
liitepiirroksessa tiheässä olevina vedenkorkeuskäyrinä näkyvien normaaleina pidettävi-
en vedenkorkeusvaihtelujen vyöhykkeen sisäpuolella eikä se uhkaa vesitilanne-ennus-
teen mukaan nousta tai laskea sen ulkopuolelle. Täksi vyöhykkeeksi määritellään piir-
roksessa näkyvien vedenkorkeuksien keskiarvokäyrän molemmin puolin ± 50 cm oleva 
vedenkorkeuksien vaihtelualue (kuva 3). 

3.1.2 Unnukan ja Kallaveden säännöstely 

Unnukan ja Kallaveden säännöstely hoidetaan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen 
20.6.1972 nro 35/Ym/72 mukaan. Luvan haltija ja säännöstelijä on Pohjois-Savon 
ympäristökeskus. 

Unnukkaa säännöstellään Varkaudessa sijaitsevalla Enso Oy:n omistamalla Huruskos-
ken voimalaitoksella sekä Ämmäkosken ja Kämärinkosken padoilla käyttäen tarvit-
taessa juoksutukseen myös Taipaleen kanavaa. Ämmäkosken ja Kämärinkosken sään-
nöstelypatojen hoidostaja käytöstä vastaa Enso Oy Pohjois-Savon ympäristökeskuksen 
ohjeiden mukaisesti. Säännöstelyluvan lupaehdon 4 mukaan säännöstely hoidetaan 
seuraavasti: 

A) Vedenkorkeus ei saa ylittää korkeutta NN +81,20 m. 

B) Laivaliikennekaudella 1.5.-10.12. välisenä aikana vedenkorkeus ei saa alittaa kor-
keutta NN +81,10 m paitsi seuraavissa tapauksissa: 

- laivaliikenne ei ole jäiden vuoksi mahdollista 
- Kallaveden säännöstelyn hoitaminen edellyttää alempia vedenkorkeuksia 
- mikäli Saimaan vedenpinta laskee laivaliikennekaudella Lauritsalan asteikolla 4:112 

(nykyään 11200) korkeuden NN +75,10 m alapuolelle, saa Unnukan vedenkorkeus 
vastaavassa määrin alittaa korkeuden NN +81,10 m, mutta ei kuitenkaan korkeutta 
NN +80,85 m. 

C) Syksyllä laivaliikennekauden jälkeen 31.12. saakka ei vedenkorkeus saa alittaa 
korkeutta NN +80,85 m. Talvella ei vedenkorkeus saa alittaa seuraavien pisteiden 
välistä janaa: 

1.1. 	NN +80,85 m 
31.3. 	+80,60 m 

Keväällä 1.4. jälkeen ennen laivaliikennekauden alkua ei vedenkorkeus saa alittaa 
korkeutta NN +80,60 m. 

D) Säännöstely on lisäksi hoidettava siten, että Unnukasta alas voidaan juoksuttaa 
säännöstelyrajoja rikkomatta aina vähintään virtaama 17,5 m3/s vuorokausikeskiarvona. 

Ämmäkosken padon purkukyvyn parantamiseksi on yläpuolista uomaa perattu Itä-Suo-
men vesioikeuden päätöksen nro 89/91/2 (6.9.1991) mukaisesti. Itä-Suomen vesioikeus 
on myöhemmin antanut päätökseen liittyviä täydentäviä määräyksiä (Nro 12/95/2 
28.2.1995), jotka koskevat padon alapuolisen uoman eroosiosuojausta. 
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Tie- ja vesirakennushallitus ja vesihallitus ovat aikanaan käyneet neuvotteluja Taipa-
leen kanavan kautta tapahtuvista juoksutuksista Unnukan säännöstelyn toteuttamiseksi. 
Neuvottelujen pohjalta syntyi vuonna 1982 sopimusluonnos, jota ei kuitenkaan ole 
allekirjoitettu, muttajota sovelletaan käytäntöön. Juoksutusten toteuttamisesta sopivat 
merenkulkulaitoksen Järvi-Suomen merenkulkupiirin Kuopion aluetoimisto ja Pohjois-
Savon ympäristökeskus. Juoksutukset tulee pyrkiä hoitamaan mahdollisuuksien mu-
kaan ennen vesiliikennekauden alkamista. Taipaleen kanavastajuoksutuksena käytetään 
määrää 75 m3/s hetkellisenä arvona. Suurella tulvalla on Taipaleen kanavalla tarvittaes-
sa mahdollista ryhtyä ns. tehostettuun juoksutukseen (hetkellinen maksimiarvo 150 
m3/s). Tästä on kuitenkin sovittava erikseen Järvi-Suomen merenkulkupiirin Kuopion 
toimiston kanssa. Juoksutukset pyritään hoitamaan siten, ettei vesiliikenteelle aiheuteta 
kohtuutonta haittaa. 

Kallaveden säännöstely hoidetaan Pohjois-Savon ympäristökeskuksen omistamalla 
Naapuskosken säännöstelypadolla käyttäen juoksutuksiin tarvittaessa myös Konnuksen 
kanavaa. Luvan mukaan säännöstely hoidetaan lupaehdon 5 mukaan seuraavasti: 

A) Vedenkorkeus ei saa koskaan alittaa korkeutta NN +80,90 m. Laivaliikennekaudella 
vedenkorkeus ei saa alittaa korkeutta NN +81,25 m. Kuitenkin mikäli Saimaan veden-
pinta laskee laivaliikennekaudella Lauritsalan asteikolla 4:112 (nykyään 11200) kor-
keuden NN +75,10 m alapuolelle, saa Kallaveden vedenkorkeus vastaavassa määrin 
alittaa korkeuden NN +81,25 m, mutta ei koskaan korkeutta NN +80,90 m. 

B) Korkeuden NN +82,00 m yläpuolelle nousevien tulvakorkeuksien alentamiseksi 
vedenkorkeuden ollessa 1.1. - 10.6. välillä vyöhykkeessä, jonka alarajan määrää seuraa-
vien pisteiden kautta kulkeva murtoviiva: 

	

1.1. 	NN +82,00 m 	 25.5. 	NN +81,25 m 

	

15.4. 	 +80,90 m 	 1.6. 	+82,00 m 

	

1.5. 	 +80,90 m 	 10.6. 	+82,50 m 

suoritetaan Konnuksen kanavan ja Naapuskosken padon kautta tulvajuoksutusta seuraa-
vissa tapauksissa: 

1.1. - 20.1. välisenä aikana 
edellisen loka-, manas- ja joulukuun (1.10 - 31.12) Kallaveden vuorokausittaisten 
tulovirtaamien summan perusteella lasketun arvon 

0,01 XFQt1.10-31.12 ylittäessä 270 

21.1. - 10.3. välisenä aikana 
edellisen loka-, manas- ja joulukuun (1.10 - 31.12) Kallaveden vuorokausittaisten 
tulovirtaamien summan ja Kallaveden vesistöalueella 15.1. mitatun lumen vesiarvon 
perusteella lasketun arvon 

0,002xEQ,1.10-31.12 + 0,9xV15.1.  ylittäessä 135 
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11.3. - 10.4. välisenä aikana 
Kallaveden vesistöalueen 1.10 - 28.2 välisen ajanjakson sadesumman S ja helmi-
kuun sadannan perusteella lasketun arvon 

0,1 XES 1.1o_2a.2 + Shelmikuu ylittäessä 75 

11.4.-10.6. välisenä aikana 
Kallaveden vesistöalueen 31.3. mitatun lumen vesiarvon ja maaliskuun sadesumman 
perusteella lasketun arvon 

0,1XV31.3. + Smaaliskuu ylittäessä 55. 

Tulvajuoksutus suoritetaan seuraavan juoksutuskäyrän mukaan: 

Kallaveden vedenkorkeus 

NN +80,90 m 
+81,70 m 
+82,00 m 
+82,30 m 
+82,50 m 

Virtaama Kallavedestä Unnukkaan 

120 m3/s 
250 m3/s 
310 m3/s 
400 m3/s 
400 m3/s 

Korkeutta NN +82,50 m suuremmilla vedenkorkeuksilla on juoksutettava Kallavedestä 
Unnukkaan aina vähintään virtaamaa 400 m3/s. 

C) Mikäli kohdasta Aja B ei muutajohdu on juoksutuksen suhteen määräävänä seuraa-
vien taitepisteiden kautta kulkeva murtoviiva: 

1.1. NN +82,00 m 1.5. NN +81,60 m 
15.1. +82,00 m 1.6. +82,00 m 
1.4. +81,60 m 1.1. +82,00 m 

Tämän murtoviivan yläpuolella hoidetaan juoksutus siten, ettei vedenkorkeus ylitä 
Kallaveden luonnonmukaisia vedenkorkeuksia. Korkeuden NN +82,00 m yläpuolella 
on kuitenkin Kallavedestä Unnukkaan juoksutettava vähintään virtaamaa 250 m3/s. 

Edellä mainitun murtoviivan alapuolella Konnuskoski määrää purkautumisen Kallave-
destä Unnukkaan. Kuitenkin pyritään juoksuttamaan, mikäli mahdollista, virtaamaa 110 
m3/s, ellei virtaamaennusteiden mukaan tästä aiheudu uhkaa säännöstelyn alarajojen 
alittamista silmällä pitäen. Toisaalta on suoritettava Kallavedestä Unnukkaan lisäjuok-
sutusta, jos virtaamaennusteiden mukaan voisi aiheutua tilanne, jolloin vedenkorkeudet 
ylittäisivät edellä tässä kohdassa mainitun murtoviivan ennen, kuin luonnonmukaiset 
vedenkorkeudet olisivat sen ylittäneet. 

D) Luvan saajalle ei anneta oikeutta aiheuttaa sanottavia muutoksia luonnonmukaiseen 
virtaaman jakautumiseen Leppävirran ja Heinäveden reittien välillä voimataloudellises-
ti ja pitempiä ajanjaksoja ajatellen. 

E) Kallaveden luonnonmukaisilla vedenkorkeuksilla ja virtaamilla tarkoitetaan niitä 
vedenkorkeuksia ja virtaamia, jotka vallitsisivat, jos käsiteltävänä olevaa Unnukan ja 
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Kallaveden säännöstelyhanketta ei olisi toteutettu. Hakijan on nämä vedenkorkeudet ja 
virtaamat palautuslaskelmilla selvitettävä. 

Konnuksen kanavaa voidaan käyttää tulvajuoksutuksiin saman sopimusluonnoksen 
perusteella, johon edellä Taipaleen kanavan käytön yhteydessä on viitattu. Konnuksen 
kanavan hetkellisenäjuoksutuksena käytetään arvoa 100 m3/s. 

Käytännössä edellä kohdassa A mainittua laivaliikennekauden alarajaa NN +81,25 m ei 
ole aina pystytty noudattamaan, koska suurin osa virtaamasta purkautuu vapaana olevi-
en Konnuskosken ja Karvionkosken kautta. 

Unnukan ja Kallaveden säännöstelyn ohjepiirrokset ja vedenkorkeuskäyriä on esitetty 
kuvissa 4 ja 5. Kallaveden ja Unnukan säännöstelyn ohjepiirros on lisäksi liitteenä 6. 

Lupapäätökset: 

- Itä-Suomen vesioikeus Nro 35/Ym/7 20.6.1972 
- Korkein hallinto-oikeus Nro 3284/73 30.8.1973 
- Vesiylioikeus VYO/147 27.10.1975 
- Korkein oikeus Nro 3297/78 2.3.1979 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 13/Ym II/82 11.3.1983 
- Vesiylioikeus VYO 112/84 31.5.1985 
- Korkein oikeus Nro 3053 18.11.1985 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 89/91/2 6.9.1991 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 12/95/2 28.2.1995 

Unnukka 

Aika 

Kuva 4. Unnukan säännöstelyn ohjepiirros sekä vedenkorkeuskäyriä (HW, 90%, MW, 10% ja NW) 
säännöstelyjaksolta 1973-1994. 
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Kuva 5. Kallaveden säännöstelyn ohjepiirros sekä vedenkorkeuskäyriä (HW, 90%, MW, 10% ja NW) 
säännöstelyjaksolla 1973-1994. 

3.1.3 Pielisen juoksutukset 

Pielisen juoksutukset hoidetaan UPM-Kymmene Oy:n omistamalla Kaltimon voimalai-
toksella siten, että Pielisen vedenkorkeus pysyy luonnonmukaisena (ks. kohta 3.3). 
Juoksutukset määräytyvät Pielisen luonnontilan purkautumiskäyrän mukaan, joka on 
sidottu Nurmeksen vedenkorkeusasteikkoon (purkautumistaulukko liitteenä 7). Pielisen 
tulva-aikaisten vedenkorkeuksien leikkaamiseksi on ajoittain jouduttu turvautumaan 
poikkeusjuoksutuksiin. 

Poikkeuslupia on myönnetty seuraavasti: 

- Itä-Suomen vesioikeus 
- Itä-Suomen vesioikeus 
- Itä-Suomen vesioikeus 
- Itä-Suomen vesioikeus 
- Itä-Suomen vesioikeus 
- Itä-Suomen vesioikeus 

Nro 14/Va/81 18.3.1981 
Nro 6/Va 82 19.2.1982 
Nro 7/Va 84 17.2.1984 
Nro 49/Va 1/88 20.6.1988 
Nro 15/1/89 14.4.1989 
Nro 35/92/2 8.5.1992 

Pielisen vedenkorkeuskäyriä (HW, 90%, MW, 10% ja NW) vuosijaksolta 1959-1994 
on esitetty kuvassa 6. 
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Aika 

Kuva 6. Pielisen vedenkorkeuskäyriä (HW, 90%, MW, 10% ja NW) vuosijaksolta 1959-1994 

3.1.4 Höytiäisen säännöstely 

Höytiäisen säännöstely hoidetaan Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n omistamalla Puntarikos-
ken voimalaitoksella. Säännöstelyluvan haltijana ja säännöstelijanä on Pohjois-Karjalan 
Sähkö Oy. Säännöstelyllä on voimatalouskäytön lisäksi myös maataloudellisia ja virkis-
tyskäytöllisiä perusteita. 

Höytiäisen juoksutuksia on muutettu luonnontilaisista Puntarikosken voimalaitoksen 
rakentamisesta lähtien toisen vesistötoimikunnan vuosina 1956 ja 1962 antamien pää-
tösten perusteella. Nykyisen kaltainen säännöstely on alkanut vuonna 1982. Itä-Suomen 
vesioikeuden päätöksen nro 14/Ym/IU81 31.12.1981 mukaan Höytiäisen säännöstelystä 
määrätään, että 

"Höytiäisen säännöstely suoritetaan Puntarikosken voimalaitoksella niin, ettei Höytiäi-
sen vedenkorkeus Höytiäisen asteikolla ylitä ylärajaa, joka kulkee seuraavien taitepis-
teiden kautta: 

1.1. 	NN +87,50 m 
1.4. 	 +87,10 m 
1.5. 	 +87,50 m 

eikä alita alarajaa, joka kulkee seuraavien taitepisteiden kautta: 

1.3. 	NN +86,65 m 	1.6. 	NN +87,10 m 
15.5. 	 +86,65 m 	15.10. 	+87,10 m 
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Höytiäisen säännöstelyn ohjepiirros on esitetty kuvassa 7. 
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Kuva 7. Höytiäisen säännöstelyn ohjepiirros ja vedenkorkeuskäyriä (HW, 90%, MW, 10% ja 
NW)säännöstelyjaksolla 1958-1994 

Lupapäätökset: 

- Toinen vesistötoimikunta 
- Korkein hallinto-oikeus 
- Korkein hallinto-oikeus 
- Itä-Suomen vesioikeus 

Nro 73/1961 10.2.1962 
Nro 1282A/62/HL 31.3.1962 
Nro 85/78/TS 12.1.1978 
Nro 14/Ym/II/81 31.12.1981 

3.1.5 Koitereen säännöstely 

Palo-, Teko- ja Koiterejärveä sekä Ylä-Koitajokea Tekojärven ja Lylykosken pohjapa-
don välillä säännöstellään Pamilon voimalaitoksella (omistaja Pamilo Oy) ja Hiiskos-
ken säännöstelypadolla. Säännöstelyluvan haltija ja säännöstelijä on Pamilo Oy. 

Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 60/Va/78 31.7.1978 mukaan on em. vesistön 
säännöstely hoidettava niin, että Koitereen vedenkorkeus ei alita tasoa NN +142,00 m 
eikä uitto-ja purjehduskaudella tasoa NN +142,85 m, ja Varaslammella vedenkorkeus 
ei saa ylittää tasoa NN +144,05 m eikä uittokaudella alittaa tasoa NN +142,80 m. Li-
säksi Ala-Koitajoen vanhaan uomaan on juoksutettava aina vähintään 2 m3/s ja enintään 
240 m3/s. Mikäli juoksutus ylittää 240 m3/s on siitä hyvissä ajoin ilmoitettava asianosai-
sille. Koitereen säännöstelyn ohjepiirros on esitetty kuvassa 8. 
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Kuva 8. Koitereen säännöstelyn ohjepiirros ja vedenkorkeuskäyriä (HW, 90%, MW, 10% ja NW) 
säännöstelyjaksolla 1956-1994. 

Lupapäätökset: 
- Itä-Suomen vesioikeus 
- Itä-Suomen vesioikeus 
- Korkein hallinto-oikeus 
- Vesiylioikeus 
- Korkein oikeus 
- Itä-Suomen vesioikeus (lopputarkastus) 
- Vesiylioikeus (lopputarkastus) 

3.1.6 Juojärven säännöstely 

Nro 60/Va/78 31.7.1978 
Nro 3/Va/79 5.2.1979 
Nro 5218/79/HL 3.12.1979 
VYO 4/1982 28.1.1983 

2.11.1983 
Nro 17/Ym I1/88 26.1.1989 

31.5.1990 

Juojärven voimataloudellinen säännöstely hoidetaan Palokin voimalaitoksella (omistaja 
Imatran Voima Oy) sekä Nälönvirran säännöstelypadolla. Säännöstelyluvan haltija ja 
säännöstelijä on Imatran Voima Oy. Juojärven Taipaleenlandesta Varisjärveen johtaa 
Juojärven kanava, jossa on Taipaleenlanden ja Varistaipaleen sulut. 

Juojärven säännöstely toteutettiin vuonna 1965. Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen 
nro 97/1964 13.11.1964 mukaan on Juojärven, Rikkaveden ja Kaavinjärven säännöstely 
suoritettava Palokin voimalaitoksen ja patolaitteiden avulla lupaehdossa 1) esitetyllä 
tavalla: 

1) Säännöstely hoidetaan tätä päätöstä seuraavan säännöstelyn ohjepiirustuksen nro 7 a 
mukaisesti niin, ettei Juojärven vedenkorkeus ylitä säännöstelyn ylärajaa, jota kuvaavan 
murtoviivan taitepisteet ovat: 

	

1.1. 	NN +101,05 m 	 1.6. 	NN +101,05 m 

	

15.4. 	+100,75 m 	31.12. 	+101,05 m 



Le 
eikä alita alarajaa, joka yksi viikko Juojärven jäänlähdöstä alkaen avovesikauden lop-
puun on korkeudessa NN +100,60 m ja muuna aikana NN + 100,40 m, 

- että Juojärven vedenkorkeuden ylittäessä alempana luetellut korkeudet vähimmäisvir-
taamana on seuraava: 

Aika 
1.6. - 31.8. 
1.9. - 18.1. 

23.5. - 31.5. 
1.9. - 21.2. 
8.5. - 31.5. 

W Juojärvi 
NN +101,00 m 

+101,00 m 
+101,00 m 
+100,90 m 
+100,90 m 

Vähimmäisvirtaama 
24 m3/s 
30 m3/s 
30 m3/s 
24 m3/s 
24 m3/s 

- että Juojärven vedenkorkeuden ylittäessä kuukauden 1. päivänä alempana luetellut 
korkeudet tai kuukauden kestäessä näistä korkeuksista suoraviivaisesti määräytyvät 
välikorkeudet, on vähimmäisvirtaama eri kuukausina viikkokeskiarvona: 

Kuukausi Vedenkorkeus Vähimmäisvirtaama 
1 p:nä NN +m m3/s 

Tammikuu 100,75 21 
Helmikuu 100,67 21 
Maaliskuu 100,60 21 
Huhtikuu 100,60 20 
Toukokuu 100,60 19 
Kesäkuu 100,85 18 
Heinäkuu 100,90 16 
Elokuu 100,90 18 
Syyskuu 100,80 20 
Lokakuu 100,75 21 
Marraskuu 100,75 20 
Joulukuu 100,75 19 

- että milloin sadesumma heinäkuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään Kuusjärven 
Outokummun mittausasemalla ylittää 390 mm ja lumivaraston vesiarvo maaliskuun 15 
päivänä Juojärven vesistöalueella on yli 160 mm, Juojärven vedenkorkeus saa olla 
korkeintaan NN +100,55 m hetkellä,jolloin tulovirtaama Juojärveen lasketaan nousevan 
80 m3/s suuremmaksi; tällöin on koko sen ajan, jolloin tulovirtaama ylittää 80 m3/s, 
juoksutettava tulva-aukkojen purkautumiskykyä vastaavaa virtaamaa; sekä 

- että milloin kahden edellisen kuukauden yhteenlaskettu sademäärä ylittää 180 mm tai 
kolmelta lähinnä kuluneelta kuukaudelta vastaavasti 240 mm, saa Juojärven vedenkor-
keus olla korkeintaan NN +101,02 m. 

Juojärven säännöstelyn ohjepiirros on esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 9. Juojärven säännöstelyn ohjepiirros ja vedenkorkeuskäyriä (HW, 90%, MW, 10% ja NW) 
säännöstelyjaksolla 1965-1994. 

Lupapaatökset: 

- Itä-Suomen vesioikeus Nro 97/1964 	13.11.1964 

3.1.7 Pyhäjärven säännöstely 

Pyhäjärveä ja sen kanssa samalla korkeudella olevaa Puhoslampea säännöstellään Pu-
hoksen voimalaitoksen padolla Itä-Suomen vesioikeuden 28.5.1966 antamalla luvalla. 
Säännöstelyluvan haltijana ja säännöstelijänä on Pohjois-Karjalan Sähkö Oy. Pyhäjär-
vellä on huomattava merkitys virkistyskäytön kannalta, joten säännöstelyllä pyritään 
estämään kesäaikaisten vedenkorkeuksien aleneminen. 

Itä-Suomen vesioikeuden 28.5.1966 antaman päätöksen mukaan, johon korkein 
hallinto-oikeus on 1.9.1967 antamallaan päätöksellä tehnyt uittoa koskevia muutoksia, 
veden juoksutuksesta määrätään seuraavaa: 

" Veden juoksutus koneaseman ja säännöstelypadon kautta on siten järjestettävä, että 
juoksutus viikkokeskiarvona laskettuna noudattaa Syrjäsalmen vesiasteikkoon nro I, 
12:50 sidottua purkauskäyrää, jota kuvaavan murtoviivan taitepisteet ovat: 

vedenkorkeus NN+ m 	juoksutus 
+79,50 0 m3/s 
+79,52 6 m3/s 
+79,60 13,5 m3/s 
+79,96 25 m3/s 



Milloin vedenkorkeus Syrjäsalmen vesiasteikolla on korkeuden NN +79,80 m alapuolel-
la, saadaan juoksuttaa mainitun purkauskäyrän osoittamaa virtaamaa enemmänkin ja 
enintään 20 m3/s, kuitenkin niin, ettei vedenkorkeus uiton päättymisajankohdan ja huhti-
kuun 1. päivän välisenä aikana alita korkeutta NN +79,11 m." 

Pyhäjärven vedenkorkeuskäyriä on esitetty kuvassa 10. 

Lupapäätökset: 

- Itä-Suomen vesioikeus 	28.5.1966 
- Korkein hallinto-oikeus 	1.9.1967 
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Kuva 10. Pyhäjärven vedenkorkeuskäyriä (HW, 90%, MW, 10% ja NW) säännöstelyjaksolla 1966-
1994. 

3.1.8 Onki- ja Poroveden säännöstely 

Iisalmen reitin alimpien järvien, Onki- ja Poroveden, säännöstely toteutettiin vuonna 
1953. Itä-Suomen vesioikeus on muuttanut 14.6.1993 antamallaan päätöksellä nro 
64/93/2 Onki- ja Poroveden säännöstelystä 29.1.1987 antamansa päätöksen nro 107/Va 
1/86 säännöstelyä koskevat määräykset A 5), B 4), D 1), D 3) ja D 11) sekä lisännyt 
uudet määräykset C 2a) ja C 5). Säännöstelyluvan haltija ja säännöstelijä on Pohjois-
Savon ympäristökeskus. 

Onkiveden vedenkorkeutta säännöstellään Pohjois-Savon ympäristökeskuksen 
omistamalla Viannonkosken padolla noudattaen pääpiirteissään seuraavia ehtoja: 

Vedenkorkeus ei saa alittaa säännöstelyn alarajaa, joka kulkee seuraavien taitepisteiden 
kautta: 



KE 

pvm. vedenkorkeus 
NN+ m 

1.1. 84,47 
1.4. 84,10 
5.4. 83,80 
10.5. 83,80 
1.6. 84,45 
1.11. 84,45 
1.12. 84,60 
31.12. 84,47 

Mikäli hydrologisten ennakkoarvioiden perusteella on odotettavissa keskimääräistä 
suurempi kevättulva, saa vedenkorkeuden laskea alarajalle NN +83,80 m, muussa ta-
pauksessa kevään alaraja on NN +84,10 m. Vedenkorkeus pidetään kevättulvan mentyä 
ohi marraskuun 1. päivään saakka tavoitekorkeudella NN +84,55 m, josta se nostetaan 
joulukuun 1. päivään mennessä tavoitekorkeudelle NN +84,70 m. Tavoitekorkeuteen 
sallitaan ± 0,10 m:n vaihtelu kuitenkin edellyttäen, että vettä ei pidetä tarpeettomasti 
tämän vaihteluvälin sallimalla ylä- tai alarajalla. 

Keväällä vedenkorkeuden nousu murtoviivan 

pvm. vedenkorkeus 
NN+ m 

1.4. 84,30 
1.5. 84,70 
1.6. 83,70 
5.6. 83,65 

yläpuolelle pyritään estämään avaamalla säännöstelypatoa riittävästi, ja mikäli veden-
korkeus nousee em. murtoviivan yläpuolelle, on säännöstelypato pidettävä täysin auki. 

Joulukuun 1. päivän ja huhtikuun 1. päivän välisenä aikana vedenkorkeus ei saa ylittää 
seuraavaa ylärajaa: 

pvm. vedenkorkeus 
NN+ m 

1.12. 84,80 
1.1. 84,80 
1.4. 84,30 

Poroveden ja sen kanssa samassa tasossa olevien Nerkoon-, Haapa- ja Iijärven sekä 
eräitä muita näiden järvien kanssa yhteydessä olevia järviä säännöstellään Pohjois-Sa-
von ympäristökeskuksen omistamalla Nerohvirran padolla. Säännöstelyssä noudatetaan 
pääpiirteissään seuraavia ehtoja: 

Vedenkorkeus ei saa alittaa säännöstelyn alarajaa, joka kulkee seuraavien taitepisteiden 
kautta: 



pvm. vedenkorkeus 
NN+ m 

1.1. 85,47 
1.4. 85,10 
10.5. 85,10 
1.6. 85,45 
20.10. 85,45 
20.11. 85,60 
1.12. 85,60 
31.12. 85,47 

Vedenkorkeus pidetään kevättulvan mentyä ohi lokakuun 20. päivään saakka tavoitekor-
keudella NN +85,55 m, josta se nostetaan marraskuun 20. päivään mennessä tavoitekor-
keudelle NN +85,70 m ja pidetään siinä joulukuun 1. päivään saakka. Jos Iijärven uiton 
takia on tarpeen, vedenkorkeus pidetään kuitenkin kevättulvan mentyä ohi tavoitekor-
keudella NN +85,65 m uiton vaatiman ajan ja korkeintaan kesäkuun 20. päivään saakka 
ja lasketaan tavoitekorkeudelle NN +85,55 m heti Iijärvestä tapahtuvan uiton päätyttyä 
ja viimeistään heinäkuun 5. päivään mennessä. Mainittuihin tavoitekorkeuksiin sallitaan 
± 0,10 m:n vaihtelu kuitenkin edellyttäen, että vettä ei pidetä tarpeettomasti tämän vaih-
teluvälin sallimalla ylä- tai alarajalla. 

Keväällä vedenkorkeuden nousu murtoviivan 

pvm. vedenkorkeus 
NN+ m 

1.4. 85,30 
1.5. 85,70 
1.6. 85,70 
5.6. 85,65 

yläpuolelle pyritään estämään avaamalla säännöstelypatoa riittävästi, ja mikäli veden-
korkeus nousee em. murtoviivan yläpuolelle, on säännöstelypato pidettävä täysin auki. 

Joulukuun 1. päivän ja huhtikuun 1. päivän välisenä aikana vedenkorkeus ei saa ylittää 
seuraavaa ylärajaa: 

pvm. vedenkorkeus 
NN+ m 

1.12. 85,80 
1.1. 85,80 
1.4. 85,30 

Viannonkosken ja Nerohvirran säännöstelypatojen lisäksi Onki- ja Poroveden tulva-
juoksutuksiin käytetään Ahkionlanden ja Nerkoon sulkukanavia (merenkulkulaitos) 
lupaehtojen kohdassa C esitettyjen ehtojen mukaisesti: 

"1) Kun Poroveden kevättulva ylittää korkeuden NN +86,20 m, aloitetaan molemmista 
kanavista vedenjuoksutus. Nerkoon kanavasta juoksutetaan vettä niin kauan kunnes 
Poroveden vedenkorkeus tulvahuipun mentyä ohi alittaa korkeuden NN +86,20 m ja 
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Ahkionlanden kanavasta niin kauan kunnes Onkiveden korkeus alittaa korkeuden NN 
+85,00 m. 

2) Ellei edellisestä ehdosta muuta johdu, aloitetaan Ahkionlanden kanavasta vedenjuok-
sutus, kun Onkiveden kevättulva ylittää korkeuden NN +84,90 m, ja juoksutusta jatke-
taan niin kauan kunnes Onkiveden vedenkorkeus tulvahuipun mentyä ohi alittaa korkeu-
den NN +84,90 m. 

2a) Hydrologisiin ennusteisiin perustuen voidaan edellä kohdissa 1) ja 2) mainitut ve-
denkorkeudet ylittää ja alittaa enintään 0,20 metrillä. 

3) Kevättulvan ohimentyä käytetään Ahkionlanden kanavaa Onkiveden lisäjuoksutuk-
seen, jos Viannonkosken säännöstelypadon ollessa täysin auki Onkiveden vedenkorkeus 
ylittää 1.6. - 30.11. ajankohdan tavoitekorkeuden yli 0,10 m:llä tai 1.12. - 31.12. ylittää 
säännöstelyn ylärajan. 

Kevättulvan ohimentyä käytetään Nerkoon kanavaa Poroveden lisäjuoksutukseen, jos 
Nerohvirran säännöstelypadon ollessa täysin auki Poroveden vedenkorkeus ylittää 1.6. -
30.11. ajankohdan tavoitekorkeuden yli 0,10 m:llä tai 1.12. - 31.12. ylittää säännöstelyn 
ylärajan." 

Kanavien kautta tapahtuvat juoksutukset hoidetaan tie- ja vesirakennushallituksen ja 
vesihallituksen 24.2.1983 tekemän yhteistoimintasuunnitelman mukaisesti niin, että 
vesiliikenteelle ja uitolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Tällä hetkellä yhteis-
toimintasuunnitelman toteuttamisesta vastaavat merenkulkulaitoksen Järvi-Suomen 
merenkulkupiirin Kuopion aluetoimisto ja Pohjois-Savon ympäristökeskus. 

Kanavien kautta juoksutettava virtaama on suurimmillaan 100 m3/s ja vuorokautinen 
keskiarvo enintään 50 m3/s. Mikäli vesiliikenne kuitenkin sallii, voidaan tarvittaessa 
kanavista juoksuttaa vuorokausikeskiarvona enemmänkin kuin 50 m3/s. 

Onki-ja Poroveden säännöstelyiden ohjepiirrokset on esitetty kuvissa 11 ja 12. 

Lupapäätökset: 

- Vesistötoimikunta 	Nro 32/41 	 22.12.1941 
- Korkein hallinto-oikeus Nro 145/462, 146/462 	3.6.1942 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 107/Va 1/86 	29.1.1987 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 64/93/2 	 14.6.1993 
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Kuval 1. Onkiveden säännöstelyn ohjepiirros ja vedenkorkeuskäyriä (FIW, 90%, MW, 10% ja NW) 
säännöstelyjaksolla 1953-1994. 
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Kuva 12. Poroveden säännöstelyn ohjepiirros ja vedenkorkeuskäyriä (FIW, 90%, MW, 10% ja NW) 
säännöstelyjaksolla 1953-1994. 
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3.1.9 Syvärin ja Vuotjärven säännöstely 

Syvärin vedenjuoksua säännöstellään Lastukosken säännöstelypadolla. Kevätsulamisen 
aikana on pyrittävä mahdollisimman nopeaan Syvärin vedenpinnan nousuun Lastukos-
ken juoksutusta supistamalla. Lastukosken pato pidetään kokonaan suljettuna, kun 
tulovirtaama Vuotjärveen muualta kuin Syväristä on 50 m3/s tai enemmän. 

Syvärin säännöstelyn alaraja on keväällä NN +94,20 m ja kesällä NN +95,40 m. Sään-
nöstelyn yläraja on kevättulvan aikana lumen vesiarvoista riippuen välillä NN +96,65 m 
- 96,10 m. Säännöstelyn yläraja laskee jäiden lähdöstä 25 vrk:n kuluttua (viimeistään 
20.6. alkaen) suoraviivaisesti 70 vrk:n aikana tasolle NN + 96,00 m. Ennen tulvan 
alkua tehdään pakollinen kevätalennus. 

Vuotjärven vedenjuoksua säännöstellään Juankosken voimalaitoksella ja säännöstely-
padolla. Vuotjärven säännöstelyn alaraja on keväällä lumen vesiarvoista riippuen joko 
NN +93,90 m tai NN +93,60 mja kesällä NN +94,25 m. Säännöstelyn yläraja on tulva-
huipun aikana NN +95,40 m. Säännöstelyn yläraja laskee jäiden lähdöstä 25 vrk:n ku-
luttua (viimeistään 20.6. alkaen) suoraviivaisesti 65 vrk:n aikana tasolle NN + 94,70 m. 
Talven yläraja määräytyy syksyn sademääristä riippuen välillä NN +95,40 m -
+94,97 m. 

Syvärin ja Vuotjärven säännöstelyrajoissa on runsaasti poikkeuksia, jotka riippuvat 
lähinnä sademääristä, lumen vesiarvoista ja jäänlähdöstä. Em. hydrologiset arvot määri-
tetään Nilsiän reitin valuma-alueelta joko Lastukosken yläpuoliselta osalta tai Lastukos-
ken ja Juankosken väliseltä osalta sen mukaan, kummalta valuma-alueen osalta saadaan 
pienempi arvo. 

Syvärin ja Vuotjärven säännöstelyiden ohjepiirrokset on esitetty kuvissa 13 ja 14. 

Lupapäätökset: 

- Vesistötoimikunta Nro 41 5.10.1939 
- Toinen vesistötoimikunta Nro 2/1959 17.1.1959 
- Toinen vesistötoimikunta Nro 12/1959 13.3.1959 
- Korkein hallinto-oikeus Nro 6673/60 15.11.1960 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 77/1963 21.5.1963 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 119/1170 18.10.1970 
- Korkein hallinto-oikeus Nro 4513/71/LS 28.10.1971 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 120/Va/73 4.1.1974 
- Vesiylioikeus Nro VYD 14/1974 10.12.1975 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 80/Va/78 29.9.1978 
- Korkein oikeus Nro 6 VAD/1974 31.8.1979 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 11/Ym 1/85 14.11.1985 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 12/Ym 1/85 14.11.1985 
- Korkein hallinto-oikeus Nro 5718 31.12.1986 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 8/YM 1/87 31.7.1987 
- Vesiylioikeus Nro 158/1988 30.12.1988 
- Korkein oikeus Nro 1604 5.6.1990 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 110/1/91 22.11.1991 
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Kuva 13. Syvärin säännöstelyn ohjepiirros ja vedenkorkeuskäyriä (HW, 90%, MW, 10% ja NW) 
säännöstelyjaksolla 1959-1994. 
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Kuva 14. Vuotjärven säännöstelyn ohjepiirros ja vedenkorkeuskäyriä (HW, 90%, MW, 10% ja NW) 
säännöstelyjaksolla 1959-1991. 
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3.2 Säännöstelyjen ja muiden juoksutusten käyttö ja vastuukysymykset 

Kallaveden reitin latvoilla sijaitsevan Nilsiän reitin säännöstelyistä (Vuotjärvi, Syvän, 
Korpinen, Sälevä, Kiltuan- ja Haajaistenjärvi, Laakajärvi) vastaa lupien haltijana ja 
rakenteiden omistajana Savon Voima Oy. Savon Voima Oy vastaa myös pienempien 
Sorsaveden ja Salahminjärven säännöstelyistä. 

Pohjois-Savon ympäristökeskus on Kallaveden alueella luvan haltijana Kiuruveden, 
Onki- ja Poroveden sekä Kallaveden ja Unnukan säännöstelyissä. Unnukan osalta sään-
nöstelyn ja säännöstelyrakenteiden hoidosta vastaa Enso Oy Pohjois-Savon ympäristö-
keskuksen ohjeiden mukaisesti. Muilta osin säännöstelyjen hoidosta vastaa ympäristö-
keskus. Kiuruveden säännöstelyä ei ole käsitelty edellä, koska lupaehtojen mukaiset 
toimintamahdollisuudet tulvantorjuntaan itse Kiuruvedellä sekä alapuolisessa vesistös-
sä ovat hyvin vähäiset. Säännöstelypatorakenteet ovat Pohjois-Savon ympäristökeskuk-
sen omistuksessa. Kallaveden alueella säännöstelyjen lupaehtojen noudattamista valvoo 
Pohjois-Savon ympäristökeskus. 

Etelä-Savon ympäristökeskuksen alueella olevista säännöstelyistä vastaavat luvan 
haltijat eli Juojärvellä Imatran Voima Oy, Maavedellä Liunan Voima Oy ja Jokijärvellä 
Joroisten kunta. Luvanhaltijoilla on myös säännöstelyihin liittyvien rakenteiden omistus 
ja hoitovastuu. Lupaehtojen noudattamista valvoo Etelä-Savon ympäristökeskus. 

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy luvan haltijana vastaa Höytiäisen ja Pyhäjärven säännöste-
lyistä. Koiteretta säännöstelee Pamilo Oy. Pielisen luonnonmukaisia juoksutuksia hoi-
taa UPM-Kymmene Oy. Em. yhtiöt omistavat ja vastaavat tarvittavien säännöstelyra-
kenteiden hoidosta. Säännöstelyjen valvonnasta vastaa Pohjois-Karjalan ympäristökes-
kus. 

Saimaan juoksutuksista Tainionkosken voimalaitoksella vastaa Imatran Voima Oy. 
Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön toimeenpanosta vastaa maa- ja metsätalousmi-
nisteriö, jonka toimeksiannosta juoksutusten määrittämistä hoitaa Suomen ympäristö-
keskus juoksutussäännössä sovitulla tavalla. Juoksutussäännön noudattamisen valvonta 
kuuluu suomalais-venäläiselle rajavesistöjen käyttökomissiolle. Vesilain mukainen 
juoksutusten valvonta kuuluu Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle. 

Muiden järvien poikkeuksellisessa tulvatilanteessa, jossa lupaehtojen rajoituksia joudu-
taan ehkä ylittämään, alueellinen ympäristökeskus voi, saatuaan siihen maa- ja metsäta-
lousministeriön suostumuksen, hakea vesioikeudelta lupaa väliaikaisiin toimenpiteisiin, 
jotka on katsottava välttämättömiksi vaaran poistamiseksi tai vahinkojen vähentämisek-
si (vesilaki 12. luvun 19 §). 

Yhtiöt käyttävät säännöstelyjä lupaehtojen mukaisesti pääasiassa sähköntuotantoon. 
Pohjois-Savon ympäristökeskuksen säännöstelyjen tarkoituksena on parantaa tul-
vasuojelua sekä turvata vesiliikenteen toimintaedellytyksiä. Säännöstellyillä järvillä 
pystytään kohtuullisen hyvin leikkaamaan tulvahuiput, jolloin voimalaitoksilla syntyvät 
ohijuoksutukset jäävät vähäisiksi. Vuoksen vesistöalueella on vireillä joitakin voimalai-
tosten rakennusasteiden korotushankkeita. Esimerkiksi Juankosken voimalaitoksen 
uusimisen (syksy 1995) ansiosta ei tavanomaisina vuosina jouduta enää ohijuoksutuk-
siin. Pamilon voimalaitoksella käynnissä oleva lisäkoneen rakentaminen (valmis 1997) 



poistaa ohijuoksutustarpeen lähes kokonaan. Säännöstelyillä on pystytty poistamaan tai 
oleellisesti pienentämään tulvia myös tavanomaista suuremmissa tulvatilanteissa. 

Myös poikkeuksellisina tulvavuosina tulee säännöstelyt hoitaa lupaehtojen mukaisesti. 
Säännöstelyn ylärajan tullessa vastaan joudutaan juoksutuksia lisäämään huomattavasti-
kin, mikä osaltaan vaikeuttaa alapuolisen vesistön tulvatilannetta. Mikäli lupaehdoista 
poikkeavalla juoksutuksella voidaan estää suurtulvasta (vrt. kohta 7.2) syntyviä 
vahinkoja, tulee säännöstelystä vastaavien ja vesiviranomaisten sopia käytännön toimis-
ta, jotta alueellinen ympäristökeskus voisi riittävän aikaisin ryhtyä tilapäisiin poikkeus-
toimenpiteisiin (vesilain 12. luku 19 §) vaaran ja vahinkojen vähentämiseksi. Toimen-
piteistä aiheutuvista vahingoista on, jollei korvauksen suorittamisesta ole muuta sovittu, 
suoritettava korvaus valtion varoista. 

3.3 Merkittävimmät voimalaitosluvat 

Vuoksen vesistöalueen jokaisen voimalaitoksen yläaltaassa toteutetaan vuorokausisää-
töä. Yläaltaiden vedenkorkeuksille on lupaehdoissa määrätty ylärajat, jotka ilmenevät 
voimalaitoksittain seuraavasta: 

Tainionkosken voimalaitos 

Tainionkosken voimalaitoksen omistaa Imatran Voima Oy. Laitoksen rakennustyöt 
aloitettiin vuonna 1921 ensimmäisen koneiston valmistuessa vuonna 1924 ja toisen 
vuonna 1928. Voimalaitosta on peruskorjattu ja sen koneistojen määrää lisätty viimeksi 
vuosina 1951 ja 1989. 

Lupaehtojen mukaan voimalaitoksella on oikeus käyttää Niska- ja Tainionkosken yh-
distettyä putousta kuitenkaan aiheuttamatta muutosta Saimaan vedenpinnan luonnolli-
siin korkeuksiin ja niitä vastaaviin purkausmääriin. Koneyksiköiden käyttämät virtaa-
mat määritetään hyötysuhdetietojen, putouskorkeuden ja turpiinien virtaamataulukoiden 
avulla. 

Lupapäätökset: 

- Viipurin läänin maaherranvirasto 
- Viipurin läänin maaherranvirasto 
- Vesistötoimikunta 
- Itä-Suomen vesioikeus 
- Itä-Suomen vesioikeus 
- Korkein hallinto-oikeus 
- Itä-Suomen vesioikeus 

25.10.1918 
Nro 13/9/46 13.9.1946 
Nro 9/1947 10.6.1947 
Nro 24/11/68 11.3.1968 
Nro 50/Va 1/86 10.7.1986 
Nro 1566 5.5.1987 
Nro 42/1/89 12.6.1989 

Imatrankosken voimalaitos 

Imatrankosken voimalaitoksen omistaa Imatran Voima Oy. Laitoksen rakennustyöt 
aloitettiin vuonna 1929. Voimalaitosta on peruskorjattu viimeksi vuosina 1952 ja 1990. 
Yläaltaan ylin vedenkorkeus on NN +67,70 m. 



Lupapäätökset: 
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- Viipurin läänin maaherra 
- Viipurin läänin maaherra 
- Viipurin läänin maaherra 
- Korkein hallinto-oikeus 
- Vesistötoimikunta 
- Vesistötoimikunta 
- Itä-Suomen vesioikeus 
- Korkein hallinto-oikeus 

Nro 5499 1.12.1919 
Nro 5829 7.12.1921 
Nro 7583 I 4.11.1926 

7.7.1927 
Nro 12/1952 16.4.1952 
Nro 20/ 1962 31.3.1962 
Nro 99/Va/81 22.1.1982 
Nro 1340 9.4.1984 

Svetogorskin voimalaitos 

Svetogorskin voimalaitoksen omistaa AO Lenenergo (Oy). Laitos on valmistunut 1940-
luvulla suomalaisten ja neuvostoliittolaisten rakentamana. Yläaltaan ylin vedenkorkeus 
on NN +42,20 m. 

Lesogorskin voimalaitos 

Lesogorskin voimalaitoksen omistaa AO Lenenergo (Oy). Laitos on rakennettu vuosina 
1934-37. Yläaltaan ylin vedenkorkeus on NN +26,60 m. 

Kaltimon voimalaitos 

Kaltimon voimalaitoksen omistaa UPM-Kymmene Oy. Laitos on rakennettu vuosina 
1956-58. Laitoksen vieressä sijaitsee säännöstelypato sekä TVH:n rakentama uitto- ja 
laivasulku. 

Itä-Suomen vesioikeuden 31.3.1988 antaman päätöksen mukaan voimalaitoksen ko-
neistojen ja tulva-aukkojen kautta tapahtuvajuoksutus on hoidettava niin, että Pielisen 
vedenkorkeus pysyy luonnonmukaisena. Pielisen luonnontilaa vastaava juoksutus voi-
malaitoksella määräytyy hydrologisen toimiston laatiman Pielisjoen purkautumistaulu-
kon (Nurmeksen asteikko nro 1,12:14 liite 7) mukaan. Voimalaitoksen hetkellinen 
juoksutus saa poiketa 1.5.-1.12. välisenä aikana em. purkautumistaulukon mukaisesta 
vuorokauden keskivirtaamasta enintään 10 m3/s lisättynä sulutuksen aiheuttamalla 
samanaikaisella virtaamallaja muuna aikana virtaama saa poiketa 5 m3/s. Purkautumis-
taulukon mukaisista juoksutuksista saa lisäksi poiketa tilapäisesti esim. sääoloista ai-
heutuvan hyyteen muodostumisen vuoksi. Muihin lyhytaikaisiin juoksutuksen säätöön 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin on haettava erikseen vesioikeuden lupa. 

Lupapäätökset: 

- Vesistötoimikunta 	 15.8.1958 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 57/Va/79 	 28.6.1979 
- Korkein hallinto-oikeus Nro 2472/500 VH 1977 	17.12.1980 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 3/Ym II/88 	 31.3.1988 



Kuurnan voimalaitos 

Kuuman voimalaitoksen omistaa Kuuman voima Oy. Laitos on valmistunut vuonna 
1971. 

Itä-Suomen vesioikeuden 11.10.1984 antaman päätöksen mukaan Pielisjoen vedenjuok-
sun säännöstely Kuuman ja Kaltimon välillä on järjestettävä niin, että Alusveden pinta 
pysyisi ympäri vuoden vähintään korkeudella NN + 84,00 m. Tällöin on Pielisjoen 
säännöstelyssä noudatettava seuraavia määräyksiä: 

"1. Säännöstelyn ylärajana, jota 1.1 ja 1.2 kohdissa mainittuja poikkeuksia lukuun 
ottamatta ei saa ylittää, pidetään Kuuman voimalaitoksen padon yläasteikolla korkeutta 
NN + 83,90 m. 

1.1 Jos virtaama Kuuman voimalaitoksella on pienempi kuin 200 m3/s, saadaan 1. 
kohdassa mainittu yläraja ylittää, mikäli Kuuman ja Alusveden välinen putousero ei 
riitä Alusveden korkeuden pitämiseen korkeudella NN + 84,00 m. Alusveden veden-
korkeus määritellään asteikolla Jakokoski ylä. 

1.2 Pielisjoen virtaaman ylittäessä 400 m3/s on juoksutuksessa noudatettava hydrologi-
sen toimiston Jakokosken yläasteikolle laatiman purkaustaulukon KNro 103.1 a arvoja. 
Virtaaman ollessa välillä 400-450 m31s purjehduskauden aikana saadaan taulukosta 
kuitenkin poiketa, jos vedenkorkeus Kuumassa alittaa korkeuden NN +83,80 m. Ve-
denkorkeus Kuuman padon yläasteikolla ei saa kuitenkaan missään olosuhteissa ylittää 
korkeustasoa NN +84,20 m. 

2. Alusveden korkeuden sallimana säännöstelyn alarajana, jota ei - uittosulun jaksoit-
taisen toiminnan aiheuttamia tilapäisiä poikkeamia lukuun ottamatta - saa alittaa, pide-
tään Kuuman voimalaitoksen padon yläasteikolla korkeutta NN +83,60 m ja purjehdus-
kautena korkeutta NN +83,80 m." 

Lupapäätökset: 

- Itä-Suomen vesioikeus Nro 18/II/67 29.6.1967 
- Korkein hallinto-oikeus Nro 840/69/ET 11.2.1969 
- Vesiylioikeus Nro 282 17.4.1970 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 121/Va/73 25.2.1974 
- Korkein hallinto-oikeus Nro 1878/75/LP 8.5.1975 
- Vesiylioikeus VYO/29/1975 1.9.1977 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 83/Va II/84 11.10.1984 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 1/Ym IY86 26.2.1986 
- Korkein hallinto-oikeus Nro 2676 2.7.1987 
- Korkein hallinto-oikeus Nro 2677 2.7.1987 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 15/Ym I1/87 27.11.1987 
- Korkein hallinto-oikeus Nro 3722 14.9.1988 
- Vesiylioikeus Nro 28/59 21.2.1989 
- Korkein hallinto-oikeus Nro 1843 15.6.1989 



Pamilon voimalaitos 

Pamilon voimalaitoksen omistaa Pamilo Oy. Laitoksen rakentaminen ajoittui pääosin 
vuosille 1952-55. Pamilon voimalaitoksella ja Hiiskosken säännöstelypadolla säännös-
tellään Palo-, Teko-, ja Koiterejärveä sekä Ylä-Koitajokea Tekojärven ja Lylykosken 
pohjapadon väliseltä osalta. Voimalaitoksen padotuskorkeus on NN + 144,05 m. 

Itä-Suomen vesioikeus on antanut 7.2.1992 luvan lisäkoneiston rakentamiseen Pamilon 
voimalaitokseen. Päätöksessä on tehty muutoksia voimassaolevan Itä-Suomen vesioi-
keuden päätöksen 31.7.1978 lupaehtoihin. Tällöin kolmannen koneen käyttöönoton 
jälkeen laitoksesta juoksutettava virtaama saa olla enintään 190 m3/s. Lisäkoneiston 
rakennustyöt on aloitettu vuonna 1995 ja laitos valmistunee vuoden 1997 aikana. 

Lupapäätökset: 

- Vesistötoimikunta 
- Vesistötoimikunta 
- Vesistötoimikunta 
- Itä-Suomen vesioikeus 
- Itä-Suomen vesioikeus 
- Korkein hallinto-oikeus 
- Vesiylioikeus 
- Korkein oikeus 
- Itä-Suomen vesioikeus 

(loppu tarkastus) 
- Vesiylioikeus (lopputarkastus) 
- Itä-Suomen vesioikeus 

Nro 26/1954 28.7.1954 
Nro 1/1956 20.4.1956 
Nro 51/1959 18.12.1959 
Nro 60/Va/78 31.7.1978 
Nro 3/Va/79 5.2.1979 
Nro 5218/79/HL 13.12.1979 
Nro VYO 4/198 28.1.1983 

2.11.1983 
Nro 17/Ym II/88 26.1.1989 

Nro VY 89/132 	31.5.1990 
Nro 5/92/2 	• 	7.2.1992 

Puntarikosken voimalaitos 

Puntarikosken voimalaitoksen omistaa Pohj ois-Karj alan Sähkö Oy. Laitoksen raken-
nustyöt aloitettiin vuonna 1956 ja työ valmistui vuosien 1957-58 vaihteessa. Puntari-
kosken voimalaitoksella säännöstellään Höytiäistä. Voimalaitoksen padotuskorkeus on 
NN + 87,50 m. 

Itä-Suomen vesioikeuden 31.12.1981 antaman päätöksen mukaan veden juoksutuksessa 
noudatetaan muutoin 10.2.1962 annetun Puntarikosken voimalaitosluvan 73/1961 5) 
kohdan määräyksiä, jotka muutettuina kuuluvat seuraavasti: 

5) Vesilaitoksen valmistuttua on vedenjuoksutus siten järjestettävä 

- että uiton toimittamiseksi juoksutetaan vähintään 5 tunnin ajan vuorokaudessa vähin- 
tään 22 m3/s suuruista vesimäärää, ellei uittajan kanssa tästä toisin sovita; 
- sekä ettei juoksutusta keskeytetä niin pitkäksi ajaksi, että lasku-uoman vesi riittävän 
vaihtumisen puutteessa on vaarassa pilaantua. 



Lupapaatökset: 
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- Toinen vesistötoimikunta 
- Toinen vesistötoimikunta 
- Korkein hallinto-oikeus 
- Korkein hallinto-oikeus 
- Korkein hallinto-oikeus 
- Itä-Suomen vesioikeus 
- Korkein hallinto-oikeus 
- Itä-Suomen vesioikeus 

Nro 23/1956 13.10.1956 
Nro 73/1 10.2.1962 
Nro 1282 A/62/HL 31.3.1962 
Nro 1282 b/62/KP 31.3.1962 
Nro 920,895 ja 919/b 31.3.1962 
Nro 66/11/70 4.6.1970 
Nro 85/78/TS 12.1.1978 
Nro 14/Ym 11/81 31.12.1981 

Puhoksen voimalaitos 

Puhoksen voimalaitoksen omistaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy. Laitos on valmistunut 
tammikuussa 1962. Puhoksen voimalaitoksella säännöstellään Pyhäjärveä ja sen kanssa 
samalla korkeudella olevaa Puhoslampea. Voimalaitoksen padotuskorkeus on NN + 
80,00 m. 

Lupapäätökset: 

- Itä-Suomen vesioikeus 28.5.1966 
- Korkein hallinto-oikeus 1.9.1967 

Huruskosken voimalaitos 

Huruskosken voimalaitoksen omistaa Enso-Gutzeit Oy. Laitos on valmistunut vuonna 
1914. Huruskosken voimalaitoksella ja Ämmäkosken säännöstelypadolla säännöstel-
lään Unnukkaa. 

Lupapäätökset: 

- Itä-Suomen vesioikeus Nro 35/Ym/72 20.6.1972 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 89/91/2 6.9.1991 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 12/95/2 28.2.1995 

Juankosken voimalaitos 

Juankosken voimalaitoksen omistaa Savon Voima Oy. Laitoksen uusiminen on valmis-
tunut vuoden 1995 lopulla. Juankosken voimalaitoksella ja padolla säännöstellään 
Vuotjärveä. Voimalaitoksen padotuskorkeus on NN + 94,50 m. 

Lupapäätökset: 

- Kuopion läänin maaherra Nro 26834 16.12.1927 
- Korkein hallinto-oikeus Nro 3221328 27.5.1929 
- Kuopion läänin maaherra Nro 1401/D 18.5.1933 
- Vesistötoimikunta Nro 41 5.10.1939 
- Toinen vesistötoimikunta Nro 18/1961 20.3.1961 
- Itä-Suomen vesioikeus Nro 45/93/1 23.6.1993 
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Karjalankosken voimalaitos 

Karjalankosken voimalaitoksen omistaa Savon Voima Oy. Voimalaitos sijaitsee Juan-
kosken alapuolella. Laitoksella toteutetaan lyhytaikaissäännöstelyä yläpuolisessa joki-
uomansa. 

Lupapäätökset: 

- Itä-Suomen vesioikeus 	Nro 53/Va/74 	16.5.1974 
- Vesiylioikeus 	 Nro 36 	 14.5.1976 
- Itä-Suomen vesioikeus 	Nro 2/Va/82 	29.1.1982 

Palokin voimalaitos 

Palokin voimalaitoksen omistaa Imatran Voima Oy. Laitos on valmistunut vuonna 
1961. Palokin voimalaitoksella säännöstellään Juojärveä. Voimalaitoksen padotuskor-
keus on NN + 101,05 m. 

Lupapäätökset: 

- Toinen vesistötoimikunta 
- Toinen vesistötoimikunta 
- Itä-Suomen vesioikeus 
- Korkein hallinto-oikeus 
- Itä-Suomen vesioikeus 

Nro 27/1960 28.7.1960 
Nro 33/1961 28.4.1961 
Nro 32/1/70 12.3.1970 
Nro 710/71 /AV 18.2.1971 
Nro 106/Ym/ 1/81 23.11.1981 
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4 VAHINKOJEN JA TULVANTORJUNNAN KANNALTA MERKIT-
TÄVÄT VEDENKORKEUDET JA VIRTAAMAT 

4.1 Vedenkorkeudet ja virtaamat erilaisissa tulvatilanteissa 

Saimaan alueen suurimmat tulvat ovat olleet vuosina 1899 ja 1924, jolloin kesän tulva-
huiput saavuttivat eri puolilla vesistöaluetta havaintojaksojen maksimiarvot. Vuosien 
1936, 1955, 1974-1975 ja 1981-1982 tulvilla vedenkorkeudet ovat jääneet huomattavas-
ti alhaisemmiksi kuin vuosisadan vaihteessa, vaikka esim. vuonna 1981 lumen vesiar-
von maksimi oli lähes sama kuin 1899. Pääsyynä tähän on se, että lähes kaikki vesistö-
alueen järvet ovat säännösteltyjä tai että poikkeusjuoksutuksilla on ollut mahdollista 
hidastaa vedenpintojen nousua. Myös hydrologisilla olosuhteilla on oma merkityksensä, 
esim. keväällä 1981 Saimaan vedenpinta oli huomattavasti alempana vuoden 1899 
vastaavaan aikaan verrattuna. Lisäksi tulvaennusteiden antamien tulosten perusteella on 
voitu etukäteen suunnitella tarpeellisia tulvien torjuntaan liittyviä säännöstely- ja juok-
sutustoimenpiteitä. 

Saimaan osalta tilanne oli vuosina 1899 ja 1924 sikäli erilainen, ettäjärven ylivuotisuu-
den takia näitä suuria kesätulvia edelsi korkea talvitulva. Myös vuosien 1974-75 ja 
1981-82 tilanteissa vedenpinta oli Saimaalla jo vuodenvaihteessa poikkeuksellisen 
korkealla ja lumen vesiarvo oli samoin selvästi pitkän ajan keskiarvojen yläpuolella. 
Olosuhteet olivat näin ollen erittäin otolliset pahaan kesätulvaan. Sitä ei kuitenkaan 
tullut, koska seuraavien kuukausien sadannat jäivät kohtuullisiksi ja lisäksi vedenpintaa 
alennettiin tehokkaasti lisäjuoksutuksilla. Taulukoissa 13 ja 14 on esitetty Saimaan 
alueen vedenkorkeuksia ja virtaamia eri tulvilla. Liitteeseen 8 on koottu eri järvien 
vedenkorkeuskäyrät pahoina tulvavuosina. 

4.2 Jääpato- ja suppotulvat 

Saimaan vesistöalueella jääpato- ja suppotulvat eivät ole varsinainen ongelma. Hyytö-
tulvien torjuntaa räjäyttämällä on jouduttu tekemään jonkin verran lähinnä Nilsiän reitin 
sivujoilla (Tiilikanjoki, Nurmijoki, Keyritynjoki). Hyytötulvia on ehkäisty perkauksilla 
ja puomeilla. 

Vuoksen Venäjän puolella on ollut ainakin vielä 1930 -luvulla supon aiheuttamaa voi-
makasta vedennousua. Venäläisten antaman ilmoituksen mukaan suppo ei ole enää 
heille ongelma. 



Taulukko 13. Vuoksen vesistöalueen vedenkorkeuksia eräinä pahoina tulvavuosina. Mikäli kyseessä on säännöstelty arvo, on vastaava luonnonmukainen 
palautettu arvo esitetty suluissa (jos tiedossa). 

Havaintopaikka 	 Ast. nro 	 Ylivedenkorkeus HW (NN+ m) 
1899 	1924 	1936 	1955 	1962 	1974 1975 1981 1982 

Saimaa, Lauritsala 	 11 200 	 77,57 	77,44 	76,82 	76,43 76,74 76,78 76,76 76,61 76,62 
(76,90) (76,78) (76,87) (76,92) (76,85) (76,89) 

Kallavesi, Itkonniemi 	 7 920 	 83,08 	82,79 	82,29 	82,56 82,23 82,14 82,22 82,43 82,31 
(82,26) (82,33) (82,54) (82,38) 

6 400 86,94 	86,43 86,22 85,77 85,18 84,91 85,30 85,24 85,56 

6 100 87,90 	87,55 87,34 87,12 86,23 86,04 86,60 86,53 86,87 	W 

7 200 97,52 97,05 97,43 96,56 96,48 96,31 96,44 96,36 

7 600 96,69 95,95 96,30 95,38 95,35 95,20 95,45 95,48 

8 520 101,64 101,13 101,37 101,06 101,08 101,01 101,05 101,00 

4 810 88,48 87,91 88,13 87,60 87,67 87,53 87,65 87,56 

1 410 95,20 94,34 • 94,74 94,73 94,41 94,43 94,59 94,35 
(94,85) (94,55) 

2 720 143,97 143,35 143,92 143,56 143,77 143,68 144,05 144,05 

Pyhäjärvi, Syrjäsalmi 	 5 000 	 80,04 	79,81 	80,00 	79,91 	79,87 	79,70 	79,76 	79,74 

Unnukka, Taipale 	 8200 	 81,84 	81,81 	81,27 	81,34 	81,08 	81,23 	81,28 	81,31 	81,23 

Onkivesi, Ahkiolahti ylä 

Porovesi, Iisalmi 

Syvän, Lastukoski ylä 

Vuotjärvi, Lastukoski ala 

Juojärvi, Pitkälahti 

Höytiäinen, Häikänniemi 

Pielinen, Nurmes 

Koitere, Hiiskosken silta 



Taulukko 14. Vuoksen vesistöalueen virtaamia eräinä pahoina tulvavuosina. Mikäli kyseessä on säännöstelty arvo, on vastaava luonnonmukainen 
palautettu arvo esitetty suluissa (jos tiedossa). 

Havaintopaikka Valuma-alue Ylivirtaama HQ (m3/s) 
(km2) 1899 1924 1936 1955 1962 1974 1975 1981 1982 

Saimaa, Tainionkoski, vi. 61 061 1 164 1 119 928 1 137 1 110 1 108 1 	115 1 103 1 061 
(933) (895) (922) (939) (917) (930) 

Kallavesi, Konnus + Naapuskoski bif. 498 402 326 408 287 308 326 399 363 

Kallavesi, Konnus + Karvio 16 270 694 558 439 554 397 408 444 543 465 
(406) (437) (532) (460) 

Pielisjoki, Kaltimo vi. 20 816 704 387 - 1)  545 459 430 584 448 
(537) (453) 

Iisalmen reitti, Viannonkoski 5 583 484 	363 	339 

Nilsiän reitti, Karjalankoski 4 128 122 188 175 213 213 

Juojärvi, Palokki 2074 51 	76 	69 82 66 100 40 

Höytiäinen, Puntarinkoski 1 460 50 	60 58 61 67 82 

Koitajoki, Pamilo 6 389 195 160 136 305 238 

1)  Virtaamahavainnot puuttuvat 
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4.3 Tulva HQ 1/1000 

Patoturvallisuuslain mukaisten toistuvuusselvitysten perusteella on arvioitu Saimaan 
alueen maksimivedenkorkeuksiaja -virtaamia tulvan toistuvuudelle HQ 1/1000 (keski-
määrin kerran 1000 vuodessa toistuva tulva). Taulukossa 15 on esitetty joistakin vesis-
tönosista määritetyt kyseiset mitoitusarvot. 

Taulukko 15. Tulvan HQ 1/1000 mukaisia vedenkorkeuksia ja virtaamia Saimaan alu-
eella. 

Paikka 	 Vedenkorkeus 	Virtaama 
NN+ m 	 m3/s 

Pamilo VL 144,05 510 
Kaltimo VL n. 94,10 780 
Pielinen n. 95,50 780 
Puntarikoski VL 87,50 124 
Juankoski VL (Vuotjärvi) 96,00 378 
Unnukka 81,15 510 
Saimaa/Tainionkoski n. 77,70 n. 1200 
Juojärvi 100,81 84 

Kiinteän ylärajan omaavissa säännöstellyissä järvissä mitoitustulva HQ 1/1000 pysty-
tään hoitamaan lupaehtoja rikkomatta. Erityisesti säännöstelemättömissäjärvissä (Sai-
maaja Pielinen) sekä myös ilman kiinteää tulvanaikaista säännöstelyn ylärajaa olevissa 
järvissä (esim. Kallavesi) syntyy huomattavia vahinkoja, ellei niitä pystytä oikein ajoite-
tuilla tulvantorjuntatoimenpiteilla oleellisesti pienentämään. 



56 

5 TULVAN VAIKUTUS SAIMAAN ALUEEN VESISTÖN JA 
RANTA-ALUEIDEN KÄYTTÖÖN 

5.1 Maa- ja metsätalous 

Saimaan alueella vesistönosat koostuvat lähinnä järvialtaista ja niitä yhdistävistä lyhyis-
tä kapeikoista tai virtapaikoista. Tällöin tulvien aiheuttamat vaikutukset maa- ja metsä-
talouteen johtuvat paitsi korkeista vedenpinnoista myös ennenkaikkea tulvan kestosta ja 
ajankohdasta. Toistuvasti esiintyvät tulvat vaikuttavat maankäytön jakautumiseen. Ala-
vat ranta-alueet siirtyvät peltoviljelystä metsätalouden piiriin ja syyslajikkeita korvataan 
kevätlajikkeilla. Lisäksi vettyminen vaikeuttaa koneiden käyttöä, jolloin viljelyn alaraja 
nousee. 

Suurimmat vahingot syntyvät maataloudelle sadon menetyksestä. Korkeat vedenpinnat 
aiheuttavat pelloille myös teknistä haittaa tukkimalla salaojia, huuhtelemalla lannoittei-
ta, roskaamalla sekä lisäämällä muokkaustarvetta ja rikkakasvien torjuntatarvetta. EU-
jäsenyyden myötä muuttunut tukipolitiikka vaikuttaa osaltaan maatalouden mahdollises-
ti kärsimään kokonaistulvavahinkoon. Ainakin peltokasvien viljelyyn tarkoitettu tukiha-
kemus on jätettävä tiettyyn aluekohtaiseen takaraj aan mennessä (31.5. - 15.6.). Hakemus 
voidaan Suomessa jättää vastoin yleistä EU-käytäntöä ennen kylvön suorittamista. Tuen 
myöntämisen ehtona on kuitenkin, että kylvö on suoritettu. Tosin tukisäädösten mukaan 
on mahdollista saada luonnonolosuhteista aiheutunutta haittakorvausta ja myös kylvä-
mättäjääneiden peltojen siirto kesannointivelvoitteen piiriin on osittain mahdollista. 

Suur-Saimaan tulvat ovat pääasiassa kesätulvia, ja tulvahuipun ajankohta on kesällä. 
Mikäli vedenpinta on alkutalvesta poikkeuksellisen korkealla ja/tai normaalia suurempi 
tulva on uhkaamassa, voidaan juoksutussäännön mukaan ryhtyä lisäjuoksutuksiin. Täl-
löin vedenpinta on kevätkylvöjen aikaan luonnonmukaista alempana. Toteutettujen 
lisäjuoksutusten perusteella voidaan arvioida, että juoksutussäännön mandollistamilla 
toimenpiteillä olisi käytännössä havaintojaksolla 1847 - 1994 lähes kaikkina tulvavuosi-
na kevätkylvö voitu suorittaa normaalille viljelyn alarajalle saakka. Ainoastaan vuosien 
1899 ja 1924 keväinä viljelyn alaraja olisi noussut jonkin verran. Viime vuosikymmeni-
nä on jopa pahojen talvitulvien jälkeisinä keväinä kylvöt voitu suorittaa normaalilla 
tavalla, koska lisäjuoksutuksilla vedenpinta on laskenut riittävästi. Kesätulvat ovat aina 
niin pitkäaikaisia, että tulvahuipun alapuolisilla vyöhykkeillä tapahtuu täydellinen sa-
donmenetys. 

Saimaata ja Pielistä lukuunottamatta kaikki suurimmat järvet Saimaan alueella ovat 
säännösteltyjä. Säännöstellyillä järvillä on tietyt lupaehdot, joita noudatetaan eri vesiti-
lanteissa. Näillä järvillä rantojen käyttö on vakiintunut säännöstelyn mukaiseksi. Kalla-
vedellä ei ole kiinteää säännöstelyn ylärajaa, mutta lupaehtojen mukaisesti suuria tulva-
korkeuksia alennetaan luonnonmukaisista. Pielisen suuria tulvia on usein alennettu 
poikkeusjuoksutuksin. Maatalouden harjoittaminen tulvavyöhykkeellä ei ole kuitenkaan 
täysipainoista. 

Metsätalouden osalta tulvan vaikutukset ovat samankaltaisia kuin maataloudessakin. 
Tulvavyöhykkeellä taimisto tuhoutuu ajoittain tai tulvan kestäessä pitkään puita jopa 
kuolee. Vettymisvyöhykkeellä puuston kasvu saattaa aluksi jopa parantua, mutta hidas- 
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tuu tulvan pitkittyessä. Osa tulvavyöhykkeestä kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja osa 
on mahdollista siirtää peltojen suojakaistoiksi. 

5.2 Vesivoima 

Tulvat eivät Saimaan alueella estä vesivoiman käyttöä, mutta mahdolliset ohijuoksutuk-
set pienentävät voimalaitosten tuottoa. Säännöstellyillä järvillä tehdään yleensä kevät-
alennus tulvavesiä varten, joten ohijuoksutuksia esiintyy vain suuremmilla tulvilla. 
Poikkeuslupia on käytetty vain Pielisen ja Saimaan tu]vakorkeuksien alentamiseksi. 
Poikkeusjuoksutusten aiheuttamia vesivoiman tuotantotappioita ei vesilain mukaan 
korvata Suomen puolella. Vuoksen venäjänpuoleisille laitoksille korvaukset kuitenkin 
joudutaan maksamaan. 

5.3 Uitto 

Saimaan alueella uitetaan puuta vuosittain n. 1,7 milj. tn. Tästä proomukuljetuksien 
osuus on 0,38 milj. tn. Puun proomukuljetus on arvioiden mukaan lisääntymässä. Pää-
osa puun uitosta tapahtuu Suur-Saimaan alueella. Uittoreitit ulottuvat aina Iisalmen 
reitille ja Pielisen pohjoisosiin. Uittokuljetukset, jotka tehdään pääosin nippu-uittona, 
voidaan järviosuuksilla hoitaa normaalisti suurillakin tulvilla. Kapeikoissa ja virtapai-
koissa virtausnopeudet saattavat muodostua nippulautoille haitallisiksi. Ongelmallisim-
mat paikat ovat Savonlinnan kohdalla olevat kapeikot sekä suurilla juoksutuksilla Pielis-
joella ja Varkaudessa Taipaleen kanavan yläpuolella olevat kapeikot. Kallaveden reitillä 
olevat sulkukanavat mahdollistavat uiton myös tulvatilanteissa. Mikäli sulkuja joudu-
taan käyttämään runsaasti tulvajuoksutuksiin, saattaa se haitata uiton suorittamista. 

Korkealla olevat vedenpinnat saattavat aiheuttaa sortumavahinkoja maarakenteisille 
puun pudotuslaitureille ja lisätä tarvetta laiturien ja uittorakenteiden korottamiseen. 
Lisäksi Pielisen ja Kaltimon välisellä jokiosuudella joudutaan siirtymään siltojen koh-
dilla pienentyvien alikulkukorkeuksien takia apualusten käyttöön, mikäli Pielinen nou-
see tason NN +94,40 - 94,50 m yläpuolelle. Myös suuremmat veden virtausnopeudet 
hankaloittavat nippulauttojen siirtämistä. Pielisen ollessa tasolla NN +95,00 m ei pudo-
tuslaitureita voida käyttää, ja puun kuljetus on suoritettava maantiekuljetuksina. 

5.4 Vesiliikenne 

Henkilöliikenteen matkustajamäärä oli Vuoksen vesistöalueella n. 190 000 henkilöä 
vuonna 1993. Luku ei sisällä huviveneilyä. Tavaraliikenne Saimaan alueella on suhteel-
lisen runsasta. Saimaan kanavan tavaraliikenne on ollut viime vuosina noin 1,5 milj. 
tonnia. Taipaleen kanavan kautta kulki vuonna 1993 noin 490 000 tonnia tavaraa. Joen-
suun kanavan tavaraliikenne oli noin 400 000 tonnia. 

Tavaraliikenteen määrään vaikuttaa eniten jäätilanne vesistöalueella ja se, kuinka pit-
kään Saimaan kanava on mahdollista pitää auki. Tulvatilanteessa järvien korkeat veden-
pinnat pienentävät sallittua mastonkorkeutta, mikä voi hankaloittaa joidenkin suurimpi-
en matkustaja- ja rahtialusten sekä purjealusten kulkua tietyissä vesistönosissa. Pielisen 



korkeilla vedenpinnoilla pienentyvä mastonkorkeus hankaloittaa nykyisten uiton hinaa-
jien käyttöä. Pielisjoella suuret juoksutukset lisäävät virtausnopeutta, mikä saattaa han-
kaloittaa uittoa ja alusliikennettä. Normaalia suuremmilla tulvilla joudutaan juoksutta-
maan tulvavesiä kanavien kautta, erityisesti Kallaveden reitillä, mikä osaltaan saattaa 
hankaloittaa alusliikennettä. Pääsääntöisesti kanavien kautta tapahtuvat juoksutukset 
pyritään kuitenkin hoitamaan niin, että vaikutukset vesiliikenteelle olisivat mahdollisim-
man pieniä. 

Vedenpinnan noustessa myös satamien toiminta hankaloituu. Esim. Lappeenrannan mat-
kustajasatamassa vesi nousee laiturien kannen tasoon Saimaan vedenpinnalla noin NN 
+76,60 m ja vastaavasti Kuopion satamassa Kallaveden vedenpinnalla NN +82,50 m. 

5.5 Kalastus 

Vedenkorkeuden vaihtelussa tapahtuvilla muutoksilla voi olla sekä välittömiä että välil-
lisiä vaikutuksia kalakantoihin. Välittömät vaikutukset kohdistuvat kalojen lisääntymi-
seen, käytännössä mädin säilyvyyteen. Mädin kuolleisuus lisääntyy, jos vedenpinta 
laskee mätivaiheessa niin alas, että mätiä jää kuiville tai jään painamaksi. Välilliset 
vaikutukset kohdistuvat kalakantoihin rantakasvillisuuden, rantaeläinplanktonin ja 
pohjaeläimien lajistossa ja määrässä tapahtuvien muutosten kautta. 

Saimaalla kesätulvan huippu sattuu yleensä vasta keskikesällä. Tällöin kevätkutuisille 
kaloille aiheutuvat vaikutukset ovat hyvin vähäiset. Syyskutuisten kalojen mädin säily-
vyys saattaa huonontua, mikäli vedenpinnan talvialenema on suuri (> 50 cm). Tällainen 
tilanne saattaa syntyä, jos talven tulvaennusteiden perusteella alennetaan vedenpintaa 
lisäjuoksutuksilla normaalia nopeammin. Varsinaiselle kalastamiselle korkeista veden-
pinnoista aiheutuvat haitat kohdistuvat lähinnä laitureiden ja kalasatamien käytön mah-
dolliseen vaikeutumiseen. Lisäksi jokijaksoilla ja virtapaikoissa suuret virtaamat saatta-
vat aiheuttaa pyydysten siirtymistä ja vaurioittaa niitä. 

Saimaan yläpuolella on joitakin sellaisia ilman kiinteää ylärajaa olevia säännöstelyjä, 
joiden mukaan tulvajuoksutukset ovat tiettyinä vuosina luonnonmukaisia virtaamia 
suurempia (Kallavesi, Onki- ja Porovesi, Höytiäinen, Pyhäjärvi). Järvissä, joiden sään-
nöstelyssä on kiinteät ylärajat, vedenkorkeusvaihtelut pienentyvät tai eivät ainakaan 
lisäänny luonnonmukaisista lupaehtojen mukaisella säännöstelyllä. Järvien välisissä 
jokijaksoissa virtausnopeudet kasvavat suurilla tulvajuoksutuksilla, mikä voi vaikuttaa 
kalojen alasvaellukseen. Oulujärvellä tehdyssä tutkimuksessa ei kuitenkaan pystytty 
osoittamaan juoksutusten voimakkuuden ja kalojen alasvaelluksen välillä olevan yhteyt-
tä (Kalojen vaellus Oulujärvestä Oulujokeen, Vesi- ja ympäristöhallianon julkaisuja-
sarja A 115, v. 1992). 

5.6 Virkistys ja loma-asutus 

Saimaan alueen vesistön virkistyskäyttö on hyvin laajaa ja monimuotoista. Veneily, 
loma-asutus ja vapaa-ajan kalastus on kesäaikaan erittäin runsasta. Poikkeuksellisen 
suuret tulvat vaikeuttavat loma-asutuksen käyttöä ja asettavat rajoituksia rakentamiselle. 
Kohdassa 14.1 on esitetty suositukset alimmiksi rakentaetiskorkeuksiksi. Retkeilyyn ja 
muuhun virkistykseen liittyvien rakenteiden käyttö vaikeutuu, mikäli niiden rakentami-
sessa ei ole huomioitu mahdollisia korkeita tulvatilanteita. 



59 

5.7 Saimaannorppa 

Saimaannorppa esiintyy Suur-Saimaan suurimmilla järvialtailla. Pääesiintymisalueet 
ovat Kolovesi, Joutenvesi ja Haukivesi. Taulukossa 16 on esitetty norpan pesä- ja poi-
kaslaskennan tulokset keväällä 1996. Vain osa pesistä on alunpitäen tehty ns. poikaspe-
siksi. 

Taulukko 16. Saimaannorpan pesä- ja poikaslaskennan tulokset keväällä 1996 (Saimaan 
hylkeen suojelu, Metsähallitus/luonnonsuojelu, Savonlinna). Taulukon Kateissa-sarake 
tarkoittaa todennäköisesti syntynyttä, mutta varmentamatonta poikasta. 

Alue 	 Pesät 	Syntyneet 	Elossa 	Kateissa 

Pyhäselkä 8 0 0 	1 
Orivesi 13 2 1 	0 
Joutenvesi ym. 38 2 0 	2 
Kolovesi 35 3 2 	0 
Haukivesi 52 7 6 	2 
Pihlajavesi 88 8 6 	2 
Tolvaanselkä 17 1 1 	0 
Katosselkä 17 1 1 	1 
Lietvesi 14 1 1 	0 
Etelä-Saimaa 8 0 0 	1 

Yhteensä 290 25 18 	9 

Saimaannorpan elinoloista, mm. jääkannen alentumisen määrästä ja pesinnän onnistu-
misesta ym., on tehty seurantaa Suomen ympäristökeskuksen, Saimaan alueen ympäris-
tökeskusten ja Metsähallituksen Itä-Suomen puistoalueen toimesta. 

Saimaannorppa on uhanalainen laji. Norppien määrä on noin 180 yksilöä. Määrä on 
viimevuosina pysynyt suunnilleen ennallaan tai hieman lisääntynyt. Suurin uhka sai-
maannorpan poikasille ovat kalaverkot, joihin on vuosittain menehtynyt lukuisia poika-
sia. Myös pesien häirintä ja ympäristömyrkyt ovat uhkana norppakannalle. 

Norpan säilymisen kannalta tärkein tekijä on pesimisen onnistuminen. Pesimisolosuh-
teet vaihtelevat hyvin paljon. Eniten pesimistä haittaa pesien läheisyydessä liikkumises-
ta aiheutuvat häiriöt. Eräänä uhkana heikkojen pesimisolosuhteiden syntyyn on myös 
vedenpinnan merkittävä muutos tammi - helmikuun aikana. Myös maaliskuu on vielä 
kriittistä aikaa, koska poikanen tarvitsee pesän suojaa. Vedenkorkeusmuutos saattaa 
alentaa jääkantta niin, että jään päälle rakennettu lumiluolamainen pesä rikkoontuu tai 
veden mataluus estää tai vaikeuttaa kulkua pesän kohdalla olevasta avannosta pesään. 
Saimaan juoksutussäännön toimeenpanoa valvova suomalais-venäläinen rajavesistöjen 
käyttökomissio on vuoden 1991 kokouksensa pöytäkirjassa todennut, että juoksutus-
säännön perusteella Saimaan juoksutusta muutettaessa on mahdollisuuksien mukaan 
vältettävä vahingon tuottamista saimaannorpan elinoloille (vrt. luku 10.1). 



Talvikausina 1980-luvulla tehtyjen poikaslaskentojen perusteella jo 20 cm:n muutos 
vedenpinnassa lisää oleellisesti poikaskuolleisuutta (vrt. taulukko 17). Tämä johtuu 
jäänpinnan liikkumisesta aiheutuvasta pesimäolojen heikentymisestä tai veden tulvimi-
sesta pesään. Kuolleiden kuuttien lukumäärä ei ole kuitenkaan ollut vuosittain kovin 
suuri (1-6 kpl), mutta kuitenkin eräinä vuosina merkittävä syntyneiden kuuttien koko-
naismäärään verrattuna. Syntyneiden kuuttien kokonaismääräksi arvioitiin 1980-luvulla 
n. 20 kuuttia, 1990-luvun alussa n. 25-30 ja vuonna 1996 n. 35. Vuosien 1982-96 ha-
vaintotulokset on esitetty taulukossa 17. 

Taulukko 17. Saimaan vedenpinnan suurimmat muutokset 1.1. - 1.3. välisenä aikana ja 
havaitut pesäkuolleet kuutit vuosina 1982-96 (tiedot suojelubiologi Tero Sipilä, Metsä-
hallitus/luonnonsuojelu sekä Etelä-Savon ympäristökeskus). 

Vuosi 	Vedenpinnan muutos 	Kuolleet kuutit 
cm xpi 

1982 -35 5 
1983 +20 6 
1984 0 2 
1985 -12 1 
1986 -7 2 
1987 +2 1 
1988 -28 6 
1989 -15 41)  
1990 +5 12)  
1991 -1 3 
1992 +4 2 
1993 +1 2 
1994 -13 7 	• 
1995 0 4 
1996 -16 7 

1) Talvi 1988-89 oli erittäin vähäluminen. 
2) Aineisto ei ole vertailukelpoinen, johtuen poikaslaskennan epäonnistumisesta leudon 
talven vuoksi. 

5.8 Muu vesistön käyttö 

Vesistön muu käyttö liittyy yhdyskuntien vesihuoltoon, vesimaiseman hoitoon ja suoje-
luun. Useat yhdyskunnat ottavat raakavetensä Saimaan alueen järvistä. Korkeat veden-
pinnat saattavat vaikeuttaa vedenottoa ja aiheuttaa vahinkoa vedenottorakenteille, mm. 
tekopohjavesilaitoksille. Esimerkiksi Kallaveden noustessa tason NN +82,50 m yläpuo-
lelle alkaa Kuopion kaupungin ottaman tekopohjaveden laatu heikentyä. Suurimmat 
ongelmat kuitenkin syntynevät jätevedenpuhdistamoille, mikäli niiden toiminta häiriin-
tyy järvien tulvakorkeuksista. Tällöin on vaarana se, että jätevedet pääsevät vesistöihin 
puhdistamattomina. Suurien tulvavedenkorkeuksien vaikutukset vesimaisemalle ovat 
vähäisiä ja paikallisia ja syntyvät lähinnä jäiden aiheuttamasta hankauksesta. Niiden 
seurauksena voi tapahtua vähäistä rantojen vyöryrnistä tai puustoa voi kuolla ranta-
alueilla. Tulvatkin ovat kuitenkin osa luontoa ja osa vesimaisemaa. Jääpato-ongelmia ei 
vesistöalueella käytännössä esiinny. 
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6 TULVANTORJUNNAN KANNALTA MÄÄRÄÄVIMMÄT VA-
HINKOALUEET JA VAHINGOT 

6.1 Aikaisemmat vahinkoarviot 

Saimaan vesistöalueen suurimmille järvialtaille on tehty tulvavahinkoarviot vesihalli-
tuksen tulvantorjuntaprojektin yhteydessä (väliraportti 18.6.1975). Arviointi on sisältä-
nyt maa- ja metsätalous-, rakennus-, tie- ja silta-, elinkeinotoiminnan ja yleisten palve-
luiden sekä mahdollisten muiden vahinkojen määrittämisen. 

Saimaan ranta-alueiden teollisuusvahinkojen osalta on tehty vuoden 1982 aikana selvi-
tys (Reiter Oy), jonka yhteydessä on kartoitettu yrityksille syntyviä aineellisia sekä 
tuotannollisia vahinkoja Saimaan vedenpinnan eri korkeuksilla. Vastaavanlaiset selvi-
tykset on tehty myös Kallaveden, Unnukan, Onki- ja Poroveden (Reiter Oy, 1988) sekä 
Pielisen (Reiter Oy, 1989) ranta-alueille. 

Saimaan tulvista aiheutuvia rakennusvahinkoja on tarkasteltu Mittakokka Oy:n teke-
mässä selvityksessä (1992). Selvitys pohjautuu otantatutkimukseen, jonka tuloksia on 
käsitelty tilastollisilla menetelmillä. Tuloksena on saatu eri tulvavyöhykkeessä oleva 
keskimääräinen rakennusten asuinpinta-ala, jonka perusteella on voitu arvioida karkeasti 
syntyvät markkamääräiset vahingot. 

Mittakokka Oy on tehnyt selvityksen myös Saimaan rantojen maa- ja metsätaloudelle 
tulvien aiheuttamista vahingoista (1994). Selvitys pohjautuu pääasiassa karttatarkaste-
luun, jossa uusimpia peruskarttoja on verrattu vuosilta 1934 - 38 peräisin oleviin yksi-
tyiskohtaisiin rantakarttoihin. Karttavertailulla on voitu määrittää maankäytössä tapahtu-
neet muutokset, joilla on korjattu 1930-luvulla tehdyt eri maankäyttömuotojen pinta-
alakäyrät. Saatuja tuloksia on varmennettu otantatutkimuksilla. Selvityksen pohjalta on 
voitu määrittää eri vahinkovyöhykkeissä olevan pelto- ja metsätalousmaan pinta-ala, 
jonka perusteella on laskettu karkeat markkamääräiset tulvavahingot. 

6.2 Vahinkoarvioinnin perusteet 

Saimaan vesistöalueen vahinkoarviot on tässä suunnitelmassa päivitetty vuoden 1995 
lopun hintatasoon. Vahinkoarviot pohjautuvat pääasiassa aikaisemmin tehtyihin selvi-
tyksiin, mutta osin myös uusiin määrityksiin. 

Pielisen ranta-alueiden tulvavahingot pohjautuvat pääosin Pohjois-Karjalan ympäristö-
keskuksen teettämään vielä keskeneräiseen diplomityöhön (käsikirjoitus). Diplomityös-
sä on tarkasteltu erilaisia vahinkojen määritysmenetelmiä ja niillä saatuja vahinkomää-
riä. Lähtöaineisto pohjautuu aikaisemmin tehtyihin Pielisen vahinkoselvityksiin. Maa-
ja metsätalouden osalta on selvitetty maankäytön jakautumisessa tapahtuneita muutok-
sia. Rakennusvahinkojen määritys perustuu otantatutkimuksilla arvioituun rakennuskan-
nan määrään. Lisäksi teollisuusvahinkokohteita on tarkennettu jonkin verran. 
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6.2.1 Maa- ja metsätalousvahingot 

Maa- ja metsätalousvahinkojen osalta on Saimaalta käytettävissä olevien uusimpien 
selvitysten (Mittakokka Oy 1994) perusteella arvioitu tapahtuneita ranta-alueiden maan-
käytöllisiä muutoksia vuonna 1975 tehtyyn vahinkoselvitykseen (pohjana vuosina 1934-
38 määritetty ranta-alueiden käyttöjakautuma) verrattuna. Tarkastelun perusteella on 
todettu, että Saimaan ranta-alueella peltomäärät ovat keskimäärin pudonneet noin 35 %. 
Metsämaan osalta on tapahtunut lisäystä noin 45 %, kun osa pellosta ja nutty- sekä 
laidunalueista on siirtynyt metsätalouden piiriin. Saimaan yläpuolisten järvialtaiden 
ranta-alueiden maankäytössä on vuoden 1975 vahinkoselvitysten jälkeen oletettu tapah-
tuneen vastaavanlaiset suhteelliset muutokset, kuin mitä Saimaan ranta-alueille on 
määritetty. Rantavyöhykkeen peltojen käytön on oletettu jakautuvan Mittakokka Oy:n 
selvityksen mukaisesti seuraavasti: 

Kevätvilja 	 30 
Nurmi 	 40 
Kesanto- ja pakettipelto 	30 

Maataloudelle syntyvien vahinkojen määrittämiseen on käytetty normisatomenetelmää. 
Tulvan aiheuttamien maatalousvahinkojen on arvioitu koostuvan sadon menetyksestä 
tulvahuipun korkeudelle saakka. Sadon arvo on määritetty Saimaan alueen normisadon 
(vilja 3200 kg/ha, nurmi 4100 kg/ha) ja kesällä 1995 toteutuneen EU:n hintatason perus-
teella (vilja 75 p/kg, nurmi 29 p/kg). Kesanto- ja pakettipellolle aiheutuvan tulvavahin-
gon arvona on käytetty 250 mk/ha. Keskimääräiseksi tulvavahingoksi saadaan siten 
1300 mk/ha. Lisäksi on huomioitu tulvan aiheuttamina lisäkustannuksina (salaojien 
tukkeutuminen, peltojen roskaantuminen, lannoitteiden huuhtoutuminen, lisämuokkaus-
tarve;  ym.) kokonaan veden alle jäävälle pellolle 200 mk/ha. Vahingon määrän on ole-
tettu pienenevän tasaisesti nollaan 50 cm:n kuivavaraa vastaavan vyöhykkeen ylärajalle 
asti. Vettymisen aiheuttamaksi sadon pienennykseksi on vastaavassa kuivavaravyöhyk-
keessä arvioitu 650 mk/ha. Pielisen vahinkoselvityksessä käytetty normisato on jonkin 
verran pienempi (2900 kg/ha). 

Metsätalousvahinkoina on käytetty Mittakokka Oy:n selvityksessä käytettyä keskimää-
räistä arvoa 3650 mk/ha kokonaan tuhoutuneelle metsälle. Käytännössä metsän tuhoutu-
minen vaatii, että metsämaa on veden alla vähintään 2-3 kuukautta kasvukauden aikana. 
Havaintojen perusteella on todettu metsän tuhoutuvan vyöhykkeellä, joka on 10 - 20 cm 
tulvahuippua alempana. Saimaan alueella, jossa tulvat kestävät yleensä pitkään, on 
metsän oletettu tuhoutuvan 10 cm tulvahuippua alemmaksi ulottuvalle tasolle saakka. 
Yläpuolisilla järvialtailla on metsän oletettu tuhoutuvan tasoon tulvahuippu - 20 cm, 
koska tulvahuipun kesto on yleensä huomattavasti lyhyempi. Yläpuolisilla järvialtailla 
arvioidut metsävahingot voivat syntyä täysimääräisinä vain pidättämällä vedenpintoja 
riittävän kauan haitallisen korkealla esimerkiksi Saimaan tulvatilanteen helpottamiseksi. 
Saimaan yläpuolisilla järvillä niiden omien tulvien aiheuttamat metsätalousvahingot 
jäävät käytännössä huomattavasti arvioituja pienemmiksi. 

6.2.2 Rakennusvahingot 

Tulvien rakennuksille aiheuttamat vahingot pohjautuvat Mittakokka Oy:n Saimaan 
alueelta tekemään selvitykseen, jossa on arvioitu eri tulvavyöhykkeillä olevien lämmi- 
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tettävien rakennusten lattiapinta-alat vuoden 1992 tilanteessa. Selvityksessä lattiapinta-
alat on muutettu rakennusten lukumääräksi keskimääräisen mökkikoon ollessa 45 m2. 
Läänikohtaisilla tilastoilla arvio on nyt päivitetty vastaamaan tiedossa olevia vuoden 
1993 mökkimääriä. 

Mittakokka Oy:n selvityksessä rakennusvahingot on arvioitu siten, että veden noustessa 
sokkelin tasoon joudutaan lattia ja eristeet uusimaan sekä maalaamaan ulkoseinät. Mi-
käli vesi nousee sokkelin yläpuolelle, on myös ulkoseinän eristeet ja sisäverhoilu uusit-
tava. Veden noustessa sokkelin tasoon ovat kustannukset 422 mk/m2  ja veden noustessa 
sokkelin yläpuolelle 642 mk/m2. Kevyille rakennuksille tulvista aiheutuvat lisävahingot 
on arvioitu 10 prosentiksi lämmitettävien rakennusten vahingoista. 

Koska Saimaan yläpuolisilta järviltä ei ole ollut, Pielistä lukuunottamatta, käytettävissä 
uusia rakennusvahinkoselvityksiä, on niiden osalta arvio perustettu vuonna 1975 tehtyi-
hin arvioihin. Niiden muuttamiseksi vastaamaan nykyisiä olosuhteita on ensin arvioitu 
mökkimäärien muutos Saimaan alueella, ja sen perusteella arvioitu muutos Saimaan 
yläpuolisilla järvillä. Kokonaisuudessaan mökkimäärät Saimaan alueella ovat v. 1975-
93 lisääntyneet yli 80 %. Rakentaminen tulvan aika ajoin vaivaamalle rantavyöhykkeel-
le on vähäisempää. Käytettävissä olevan aineiston perusteella on Saimaan ranta-aluei-
den tulvavyöhykkeellä vuosina 1975 - 1993 tapahtuneen mökkien keskimääräisen li-
säyksen arvioitu olevan noin 70 %. Saimaan yläpuolisten järvialtaiden osalta on vuoden 
1975 vahinkoarvion mukaisten mökkimäärien oletettu myös lisääntyneen 70 %. 

6.2.3 Teollisuusvahingot 

Saimaan ranta-alueiden teollisuusvahinkojen osalta on syksyn 1995 aikana suoritettu 
vahinkokysely. Kyselyn yhteydessä on tarkistettu niiden yritysten vahinkotilanne, jotka 
ovat ilmoittaneet vuoden 1982 selvityksessä isohkoista aineellisista vahingoista ja/tai 
merkittävistä tuotannollisista vahingoista. Muiden yritysten osalta aikaisemman selvi-
tyksen tulvavahingot on päivitetty rakennuskustannusindeksillä. Muutamat yritykset 
ovat lopettaneet toimintansa. 

Kallaveden, Unnukan, Onki- ja Poroveden sekä Pielisen osalta on aikaisemmin tehtyjen 
selvitysten vahinkoarviot päivitetty vuoden 1995 lopun hintatasoon. Joidenkin teolli-
suuslaitosten vahinkotilanne on kartoitettu uudelleen. Muiden järvialtaiden osalta teolli-
suuden vahinkoarviot pohjautuvat vuoden 1975 selvitykseen, jossa esitetyt markkamää-
räiset vahingot on korjattu rakennuskustannusindeksillä. Tuotannollisen vahingon mää-
rittelyssä käytetty tuotannon seisokkiaika sisältää tuotannon alasajamiseen, rakenteiden 
suojaamiseen ja tuotannon uudelleen käynnistämiseen tarvittavan ajan. Seisokeista 
aiheutuvista vahingoista on huomioitu ainoastaan yrityskohtaiset katetuottomenetykset. 
Kansantaloudelle aiheutuvat kokonaisvahingot, varsinkin puunjalostusteollisuuden 
osalta, ovat huomattavasti suuremmat. 

Niillä järvillä, joilla ei ole tehty erillistä teollisuusvahinkoselvitystä, elinkeinotoiminnal-
le aiheutuvat tulvavahingot pohjautuvat vuoden 1975 selvitykseen. 



6.2.4 Muut vahingot 

Muille vahinkoryhmille (tiet ja sillat, yleiset palvelut, muut vahingot) syntyvät vahingot 
vastaavat vuoden 1975 selvitystä. Hintataso on korjattu rakennuskustannusindeksillä. 
Vahinkoryhmä muut vahingot sisältää yhdyskuntien vesilaitoksille aihetuvat tulvavahin-
got. 

6.3 Tulvavahingot suurimpien järvien ranta-alueilla 

6.3.1 Saimaa 

Saimaan tulvavahinkoarvio pohjautuu maa- ja metsätalouden sekä rakennusvahinkojen 
osalta Mittakokka Oy:n vuosina 1992 ja 1994 tekemiin selvityksiin. Teollisuusvahinko-
jen osalta on syksyn 1995 aikana tehty joidenkin yritysten osalta uusi kysely. Muiden 
vuoden 1982 teollisuusvahinkokyselyssä mukana olleiden yritysten ilmoittamat vahin-
got on päivitetty rakennuskustannusindeksillä. 

Vahinkolaskelmassa on huomioitu Ylä- ja Ala-Saimaan välille lähinnä Savonlinnan 
kohdalla suurilla virtaamilla syntyvä putousero. Vuoden 1975 tulvan aikana oli virtaus-
häviö havaintojen mukaan 8 cm Savonlinnan kohdalla Lauritsalan vedenkorkeudella 
NN +76,78 m. Tuolloin Vuoksen juoksutus oli suuruudeltaan 1100 m3/s ja virtaama 
Savonlinnan kohdalla arviolta 1000 m3/s. Aholanden kanavasuunnittelun yhteydessä 
tehdyllä fysikaalisella mallilla oli määritetty Savonlinnan kohdalla Hauki- ja Pihlajave-
den välille syntyväksi vedenpintojen eroksi noin 10 cm virtaamalla Q = 960 m3/s ja Ala-
Saimaan vedenpinnalla NN +76,39 m. Hydrologisessa ennustemallissa (HBV) on kalib-
roinnin yhteydessä päädytty häviöriippuvuuteen 1 cm / 128 m3/s ja siihen, että Ala-
Saimaan vedenkorkeustasolla ei ole käytännön merkitystä häviöiden muodostumiseen 
(juoksutukset luonnonmukaisia). Haukiveden ja Oriveden välillä syntyy jonkin verran 
virtaushäviöitä, jotka tulvatilanteessa saattavat olla enimmillään noin 4 cm. Vahinkoar-
viossa on Ylä-Saimaan vedenpinta oletettu keskimäärin 10 cm korkeammaksi kuin Ala-
Saimaalla. Saimaan kokonaisvahingot on sidottu Lauritsalan asteikon vedenkorkeuteen. 

Teollisuudelle syntyvät tuotannolliset vahingot on määritetty 4 kk:n pituiselle seisokki-
jaksolle. Saimaan ranta-alueille syntyvät vahingot on esitetty taulukossa 18 sekä kuvassa 
15. 

Alhaisemmilla tulvakorkeuksilla syntyvät vahingot ovat pääasiassa maa- ja metsätalous-
vahinkoja. Vedenkorkeuden noustessa tasolle noin NN +76,80 m muodostuvat teolli-
suusvahingot, erityisesti tuotannolliset vahingot, määräävimmiksi. Suurimmat yksittäi-
set vahinkokohteet ovat Lappeenranta-Imatra -alueella sijaitsevat metsäteollisuuden 
tuotantolaitokset. Suuria tuotannollisia vahinkoja alkaa syntyä ensimmäisenä UPM-
Kymmene Oy:n Kaukaan paperitehtaalla ja Enso Oy:n Tainionkosken tehtailla. 
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Kuva 15. Saimaan tulvavahinkoarvio vuoden 1995 lopun hintatasossa. Vahingot sidottu Lauritsalan 
asteikon vedenkorkeuteen. 



Taulukko 18. Saimaan tulvavahinkoarvio vuoden 1995 lopun hintatasossa. Vahingot 
sidottu Lauritsalan asteikon vedenkorkeuteen. 

Veden- 
korkeus 
NN+m 

Maa- 
talous 

Metsä- 
talous 

Rakenn. 
vahingot 

Tiet ja 
sillat 

milj.mk 

Yleiset 
palvelut 

Muut Teoll. 
vahingot 
aineell. 

Teoll. 
vahingot 
tuotann. 

Kokonais-
vahingot 

76,40 1,0 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,6 2,9 

76,60 2,1 3,9 2,5 1,7 1,0 0,8 2,0 31,6 45,5 

76,80 3,1 11,6 8,8 4,4 2,5 2,1 4,9 171,9 209,3 

77,00 4,1 19,3 22,3 8,5 4,6 4,4 17,3 328,5 408,9 

77,20 5,8 30,1 47,8 13,5 7,2 4,4 24,1 654,9 787,8 

77,40 7,5 41.0 73,4 18,5 9,8 4,4 26,9 877,6 1059,1 

77,50 8,4 46,4 86,2 21,0 11,1 4,4 28,5 950,2 1156,2 

6.3.2 Pielinen 

Pielisen ranta-alueiden teollisuusvahingot pohjautuvat Reiter Oy:n 31.5.1989 päivättyyn 
selvitykseen. Käytettävissä olleiden tietojen mukaan ei teollisuusvahinkojen osalta ole 
tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tulvavahinkoarviot pohjautuvat Pohjois-Karjalan 
ympäristökeskuksessa teetettyyn selvitykseen. 

Vahingot alkavat nousta oleellisesti vedenpinnan tasolla NN +94,70 m. Suurimmat 
yksittäiset vahingonkärsijät ovat Savo-Karjalan Uittoyhdistys ja Vapo Oy Kevätniemen 
saha. Sahan toiminnan on arvioitu häiriytyvän pahasti vedenkorkeudella NN +94,70 -
94,80 m. Samoin uittotoiminta vaikeutuu huomattavasti ja uittorakenteet alkavat kärsiä 
rakenteellisia vaurioita. Pielisen ranta-alueille syntyvät vahingot on esitetty taulukossa 
19 sekä kuvassa 16. Tuotannolliset vahingot on määritetty 10 viikon kokonaisseisok-
kiajan perusteella (tulvan kesto 4 viikkoa). 
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Taulukko 19. Pielisen tulvavahinkoarvio vuoden 1995 lopun hintatasossa. 

Veden- Maa- Metsä- Rakenn. Tiet ja Yleiset Teoll. Teoll. Kokonais- 
korkeus talous talous vahingot sillat palvelut vahingot vahingot vahingot 
NN+m aineell. tuotann. 

milj.mk 

94,25 0,4 0,9 0,1 1,4 
94,50 0,5 2,2 0,3 0,3 0,5 1,3 0,4 5,5 
94,70 0,7 4,0 1,3 0,6 1,3 7,0 1,5 16,3 
94,75 0,7 4,4 1,5 0,7 1,5 9,6 8,1 26,5 
95,00 0,9 7,2 5,4 1.1 2,3 22,8 41,3 81,1 

Pielisen tulvavahingot 

Vedenkorkeus NN+ m 

Kuva 16. Pielisen tulvavahinkoarvio vuoden 1995 lopun hintatasossa. 

6.3.3 Kallavesi ja Unnukka 

Kallaveden alueella vahingot alkavat oleellisesti lisääntyä vedenkorkeuden pysytellessä 
pitempään tasolla NN +82,50 m. Suurin osa vahingoista muodostuu rakennuksille ja 
metsätaloudelle. Suurimmat yksittäiset vahingonkärsijät ovat Kuopion kaupunki ja 
Siilinjärven kunta, joille alkaa syntyä mittavia vahinkoja vedenpinnan noustessa tasolle 
NN +82,70 m. 

Unnukan osalta käytännössä ainoa merkittävä vahinkokohde on Enso Oy:n Varkauden 
tehtaat. Vedenkorkeudella NN +81,60 m pystyttäisiin tehtaalle syntyvät vahingot estä-
mään noin miljoonan markan etukäteen tehtävillä investoinneilla. Mikäli vesi nousee 
tason NN +81,60 m yläpuolelle, ei vahinkojen syntymistä voida estää. 

Kallaveden ja Unnukan tulvavahinkoarviot on esitetty taulukoissa 20 ja 21 sekä kuvis-
sa 17 ja 18. Tuotannolliset vahingot perustuvat Reiter Oy:n vuonna 1988 tekemään 
selvitykseen. 



Taulukko 20. Kallaveden tulvavahinkoarvio vuoden 1995 lopun hintatasossa. 

Veden- 	Maa- 	Metsä- 	Rakenn. 	Tiet ja 	Yleiset 	Teoll. 	Teoll. 	Kokonais- 
korkeus talous talous vahingot sillat palve- vahingot vahingot vahingot 
NN+m 	 lut 	aineell. 	tuotann. 

milj. mk 

82,00 0,3 0,3 

82,25 0,5 0,2 0,7 1,3 

82,50 0,8 3,7 	 2,9 	0,7 1,7 9,6 

82,75 1,0 7,5 	11,9 	2,2 2,3 	2,8 27,6 

83,00 1,3 10,9 	24,6 	3,8 3,3 	6,6 2,6 	53,1 

Kallaveden tuivavahingot 
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Kuva 17. Kallaveden tulvavahinkoarvio vuoden 1995 lopun hintatasossa. 

Taulukko 21. Unnukan tulvavahinkoarvio vuoden 1995 lopun hintatasossa. 

Veden- Maa- Metsä- Rakenn. Tiet ja Yleiset Muut Teoll. Teoll. Kokonais- 
korkeus talous talous vahingot sillat palvelut vahingot vahingot vahingot 
NN+m aineell. tuotann. 

milj. mk 

81,20 0 

81,40 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 

81,60 0,1 0,4 0,7 0,1 0,2 0,1 0,0 15,8 17,5 

81,80 0,1 0,8 2,2 0,2 0,3 0,2 66,6 284,7 354,9 

82,00 0,2 1,2 4,7 0,2 0,4 0,2 66,6 284,7 358,1 
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Kuva 18. Unnukan tulvavahinkoarvio vuoden 1995 lopun hintatasossa. 

6.3.4 Onki- ja Porovesi 

Onkiveden ranta-alueilla syntyy tulvatilanteissa vahinkoja lähinnä maa- ja metsäta-
loudelle. Rakennusvahinkoja alkaa syntyä vasta noin tasolla NN +85,75 m. Esimerkik-
si vuonna 1982 vedenpinta oli ylimmillään noin NN +85,55 m. Oleellisia teollisuusva-
hinkoja Onkiveden alueella ei ole. Onkiveden tulvavahingot on esitetty taulukossa 22 
sekä kuvassa 19. 

Poroveden alueelta on kartoitettu ainoastaan teollisuusvahingot (Reiter Oy, 1988). 
Vedenkorkeudella NN +86,90 m vahinkoja ei vielä esiinny. Tasolla NN +87,20 m 
syntyvät vahingot ovat noin 5,4 milj. mk ja tasolla NN +87,40 m noin 6,1 milj. mk. 
Tuotannollisia vahinkoja syntyy vain Soinlanden sahalla, jossa seisokkiaika on Reiter 
Oy:n tekemän selvityksen mukaan 1,5 kk. 

Taulukko 22. Onkiveden tulvavahinkoarvio vuoden 1995 lopun hintatasossa. 

Veden- 
korkeus 
NN+m 

Maa- 
talous 

Metsä- 
talous 

Rakenn. 	Tietja 
vahingot 	sillat 

milj. mk 

Yleiset 
palvelut 

Muut 	Teoll. 
vahingot 
aineell. 

Kokonais-
vahingot 

85,00 0,2 0,2 

85,25 0,4 0,7 1,1 

85,50 0,6 1,4 2,0 

85,75 0,8 2,2 0,8 0,1 3,8 

86,00 1,0 3,1 3,2 	0,3 0,3 0,2 	0,1 8,2 
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Kuva 19. Onkiveden tulvavahinkoarvio vuoden 1995 lopun hintatasossa. 

6.3.5 Höytiäinen 

Höytiäisen alueella merkittävimmät vahingot syntyvät rakennuksille. Vedenpinnan 
ollessa noin tasolla NN +88,00 m myös metsätalousvahingot alkavat lisääntyä. Höytiäi-
sen tulvavahinkoarvio on esitetty taulukossa 23. 

Taulukko 23. Höytiäisen tulvavahinkoarvio vuoden 1995 lopun hintatasossa. 

Veden- Maa- Metsä- Rakenn. Tietja Elinkeino- Kokonais- 
korkeus talous talous vahingot sillat toiminta vahingot 

NN+m 
milj. mk 

87,75 0,4 0,1 0,5 

88,00 0,2 0,7 3,5 0,1 0,1 4,6 

6.3.6 Juojärvi 

Juojärven ranta-alueilla syntyy vuoden 1975 vahinkoarvion mukaan tasolla NN 
+101,55 m (suunnilleen vuoden 1924 tulva]la) vahinkoja ainoastaan maa- ja metsäta-
loudelle sekä rakennuksille. Päivitetty vahinkoarvio on esitetty taulukossa 24 sekä 
kuvassa 20. 
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Taulukko 24. Juojärven tulvavahinkoarvio vuoden 1995 lopun hintatasossa. 

Veden- 
korkeus 
NN+m 

Maa- 
talous 

Metsätalous 

milj. mk 

Rakenn. 
vahingot 

Kokonais-
vahingot 

101,05 0,0 0,0 

101,25 0,1 1,3 1,4 

101,50 0,2 1,3 4,9 6,4 

101,75 0,2 3,0 8,6 11,8 

102,00 0,3 4,9 11,1 16,4 

Juojärven tuovavahingot 

Vedenkorkeus NN+ m 

Kuva 20. Juojärven tulvavahinkoarvio vuoden 1995 lopun hintatasossa. 

6.3.7 Koitere 

Koitereen ranta-alueille ei ole tehty erillistä vahinkoselvitystä. Vuonna 1975 tehtyjen 
arvioiden mukaan korkeudella NN +144,30 m ei aiheudu vahinkoja lainkaan. Tätä 
ylemmät vedenkorkeudet aiheuttavat padotusta Lylykosken yläpuoliseen Koitajokeen 
sekä myös Koitajoen latvaosilla sijaitseviin järviin. Järvistä osa sijaitsee Venäjän puo-
lella, jolloin mahdollisella padotuksella aiheutettavista vahingoista on neuvoteltava 
etukäteen Venäjän viranomaisten kanssa. 

Koitereen säännöstelystä vastaava Pamilo Oy on hankkinut lähes täysin omistukseensa 
järven ranta-alueet korkeustasolle NN +145,40 m saakka. Pamilo Oy:stä saatujen alus-
tavien tietojen perusteella ei merkittäviä vahinkoja synny, vaikka vedenkorkeutta nos-
tettaisiin oleellisesti säännöstelyrajan NN +144,05 m yläpuolelle. Rantasortumien 
lisääntyminen on kuitenkin hyvin todennäköistä. Nykyiselläänkin rantasortumien kor- 
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jauksiin ja suojauksiin käytetään noin 100 000 mk vuodessa. Rantarakentaminen Koi-
tereen alueella on sallittu tason NN +145,40 m yläpuolella, joten rakennusvahinkoja ei 
juurikaan syntyne. Maatalous ranta-alueella on hyvin vähäistä. 

6.3.8 Muut järvet 

Muita suurempia järviä, joita voitaisiin mahdollisesti käyttää tulvavesien lisävarastoi-
na, ovat Syvän, Vuotjärvi ja Pyhäjärvi. Näistä järvistä ainoastaan Syvärille on tehty 
vuoden 1974/75 tulvalla vahinkoarvio, joka on esitetty taulukossa 25 sekä kuvassa 21. 

Pyhäjärven alueella ei ole käytännössä syntynyt tulvavahinkoja, koska säännöstelyn ja 
järven suuren koon vaikutuksesta tulvakorkeudet ovat pysyneet riittävän alhaisina. 
Järvi sijaitsee osin Venäjän puolella, joten esim. poikkeusluvan käytöllä aiheutettavista 
lisävahingoista on neuvoteltava Venäjän viranomaisten kanssa. 

Taulukko 25. Syvärin tulvavahinkoarvio vuoden 1995 lopun hintatasossa. 

Veden- Maa- Metsä- Rakenn. Tietja Elinkeino- Yleiset Kokonais- 
korkeus talous talous vahingot sillat toiminta palvelut vahingot 
NN+m 

milj. mk 

96,80 0,0 0,0 0,4 0,4 

97,00 0,1 0,2 1,0 0,0 0,1 0,4 1,7 

97,20 0,1 0,5 1,8 0,0 0,1 0,4 2,9 

97,40 0,1 1,0 2,6 0,1 0,1 0,4 4,3 

97,60 0,1 1,5 3,5 0,1 0,2 0,4 5.7  

Syvärin tulvavahingot 

Vedenkorkeus NN+ m 

Kuva 21. Syvärin tulvavahinkoarvio vuoden 1995 lopun hintatasossa. 
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6.4 Tulvavahingot keskeisten jokien ranta-alueilla 

6.4.1 Vuoksi 

Vuoksen ranta-alueilla syntyvät vahingot ovat pääosin riippuvaisia Saimaan juoksutuk-
sista. Syntyviin vahinkoihin vaikuttaa osaltaan myös Vuoksen lähivaluma-alueen tulva-
huippu. Voimatalouden osalta vahingottomana juoksutuksena voidaan pitää tasoa 800 
m3/s. Tätä suuremmilla virtaamilla joudutaan Venäjän puolen vesivoimalaitoksilla 
ohijuoksutuksiin, ja suuremmilla virtaamilla alkaa syntyä myös tulvavahinkoja venäjän-
puoleisilla Vuoksen rannoilla. Nykyisten tietojen mukaan Saimaan juoksutuksella 900 
m3/s ei Vuoksen venäjänpuoleisilla ranta-alueilla vielä synny vahinkoja. Vahinkoja 
alkaa syntyä vasta juoksutuksen noustessa tasolle 950 m3/s. Mikäli virtaama on kuiten-
kin luonnonmukainen, ei Suomi luonnollisestikaan joudu korvaamaan aiheutuvia vahin-
koja. 

Ranta-alueille syntyvät vahingot riippuvat virtaaman lisäksi myös juoksutusten kestosta 
ja ajankohdasta. Tarkkojen vahinkoarvioiden teko vaatisi tiedot Vuoksen ranta-alueiden 
maankäytöstä (maa- ja metsätalous), rakennuksista ja mahdollisista teollisuuslaitoksista. 
Kyseisiä tietoja ei ole tällä hetkellä Venäjän puolelta käytettävissä. Aiemmin toteute-
tuissa poikkeusjuoksutuksissa (QMax = 1100 m3/s) syntyneistä vahingoista venäläiset 
ovat ilmoittaneet, että ne ovat olleet huomattavia, mutta he eivät ole kuitenkaan vaati-
neet niitä korvattaviksi. Vuoden 1982 poikkeusjuoksutusten aikana (1050 m3/s) venä-
läisten ilmoituksen mukaan oli 5000 ha peltoa veden alla ja 15 000 ha maatalousmaata 
veden vaivaamana. Venäläisten toimittaman materiaalin perusteella virtaamalla 1100 
m3/s olisi peltoa veden alla arviolta lähes 6000 ha. 

Suomen puolella voi suurilla virtaamilla (1100 m3/s) syntyä lähinnä Vuoksen ranta-
alueiden sortumisien seurauksena jonkin verran vahinkoja. Suomenpuoleisilla voimalai-
toksilla koneistovirtaamia on viime vuosina jonkin verran saatu nostetuiksi muutosten ja 
korjausten avulla. Maksimivirtaamat ovat Tainionkoskella n. 950 m3/s ja Imatrankoskel-
la n. 940 m3/s, eli näitä suuremmat juoksutukset aiheuttavat niillä ohijuoksutuksia. 

6.4.2 Pielisjoki 

Pielisjoella syntyvät vahingot keskittyvät lähinnä Joensuun kaupungin kohdalle. Nämä 
vahingot on huomioitu Saimaan vahinkoarvioissa. Joensuun yläpuolella ei ole yksittäisiä 
tulvavahinkokohteita. Tulvatilanteissa syntyvät ongelmat kohdistuvat lähinnä vesiliiken-
teeseen ja uittoon, joiden toiminta vaikeutuu suurilla virtaamilla. 

6.4.3 Koitajoki 

Koitajoen yläpuoliset vedenkorkeudet määräytyvät Lylykosken pohjapadon purkautu-
miskäyrän ja padon yläpuolella syntyvien virtaushäviöiden perusteella. Suurilla virtaa-
milla saattaa Koitajoen ja yläpuolisten järvien alavilla ranta-alueilla sijaitseville raken-
nuksille aiheutua tulvavahinkoja. Alueella sijaitsevien rakennusten lukumäärästä ja 
korkeustasoista ei ole käytettävissä mitään arvioita. Maatalous ranta-alueilla on vähäistä. 
Metsätalousvahinkoja saattaa aiheutua jonkin verran, mikäli tulvahuipun kesto on pitkä. 
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6.5 Vesivoimalaitosten tuotantotappiot 

Vesivoimalaitoksille saattaa syntyä tuotantotappioita tilanteissa, joissa vesilain mukai-
sen poikkeusluvan tai Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön puitteissa lisätään juoksu-
tuksia. Vesilain 12 luvun 19 §:n mukaan vesivoiman menetyksestä aiheutuvia edun-
menetyksiä ei kuitenkaan korvata. Tämä koskee luonnollisesti vain Suomen puolella 
olevia voimalaitoksia. 

Venäjän puolella sijaitsevilla Lesogorskin ja Svetogorskin voimalaitoksilla joudutaan 
ohijuoksutuksiin virtaaman ollessa yli 800 m3/s. Suomen ja Venäjän tekemän Saimaan ja 
Vuoksen juoksutussääntöä koskevan sopimuksen mukaan on Suomen korvattava näille 
voimalaitoksille syntyvät tuotantotappiot (energi a- ja putoushäviötappiot). Tuotantotap-
pioita ei jouduta korvaamaan, mikäli juoksutukset ovat luonnonmukaisia. Virtaaman 
ollessa luonnonmukaista suurempi, mutta kuitenkin alle 800 m3/s, ei Vuoksen Venäjän 
puolen voimataloudelle synny korvattavia tappioita. 

Venäläisille aiheutuvien tuotantotappioiden arviointi etukäteen on hankalaa. Lisäjuoksu-
tusten kesto ja luonnonmukainen virtaama tiedetään tarkasti vasta tulvariskin mentyä 
ohi, jolloin voidaan tehdä tarvittavat palautuslaskelmat ja energiamenetysten määrittämi-
nen. Vuosien 1974 - 75 tilanteessa (QM  = 1100 m3/s, kesto 6 kk) venäläisten laitosten 
tuotantotappiot olivat noin 150 GWh, jonka arvo esimerkiksi energian hinnalla 15 
p/kWh olisi noin 22,5 milj. mk. Venäläisille on 1980 -luvun poikkeusjuoksutuksista 
maksettu korvauksia vesivoiman menetyksistä yhteensä noin 17 miljoonaa markkaa 
korvausvuosien mukaisessa hintatasossa. 
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7 TULVAENNUSTEET 

7.1 Ennustemallien rakenne ja käyttö 

Vuoksen vesistöalueelle ja sen eri osille on laadittu Suomen ympäristökeskuksessa 
hydrologiset vesistömallit. Malleja käytetään virtaamien, vedenkorkeuksien ja lumiti-
lanteen ennustamiseen ja seurantaan. Vesistömallit laskevat käytettävissä olevien piste-
havaintoarvojen perusteella seuraavaa tietoa: aluesadanta, -haihdunta, -lämpötila, alu-
eellinen lumen vesiarvo, maankosteus, pohjavesivarastojen suhteelliset muutokset, 
valunta, jokien virtaama ja järvien vedenkorkeudet. Vuoksen vesistömallilla tehdään 
vesimääräennusteita n. 30 järvelle ja n. 30 virtaamahavaintopisteeseen. Ennusteita 
tehdään tulva-aikana 2 - 4 kertaa viikossa ja muulloin kerran viikossa. Vesistömallin 
avulla arvioidaan tulvariskiä ja suunnitellaan säännösteltyjen järvien juoksutuksia. 
Pääalueet, joille tehdään tulvaennusteita, on esitetty kuvassa 22. Pääalueet jakaantuvat 
sisäisesti useisiin osa-alueisiin. 
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Kuva 22. Vuoksen vesistön pääalueet, joille tehdään hydrologisia tulvaennusteita (kuva hydrologisen 
ennusteohjelman käyttöliittymästä). 
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Suomen ympäristökeskuksessa tehtyjen tulvaennusteiden pohjalta laaditut vedenkor-
keuksien ja virtaamien ennustekuvat on saatavissa internetistä SYKEn kotisivuilta. 
Kuvat löytyvät osoitteesta: 

HTTP: //W W W . V YH.FUS YKE/LUONN ON S YKE/TULV A.HTML 

Vesistömalli koostuu hydrologista kiertoa maa-alueella kuvaavasta mallista (HBV-
valuntamalli osa-alueittain), veden kulkeutumista vesistön jokiuomissa kuvaavasta 
mallista (Muskingum jokimalli) ja järvien vesitasetta kuvaavasta mallista. Vesistömal-
lissa on kuvattu hydrologisen kierron tärkeimmät osat: aluesadanta, lumipeite, haihdunta 
maanpinnalta ja vesistöstä, maankosteus, pohjavesi, valunta, järvet ja joet. Vuoksen 
vesistömalli on hajautettu malli, ja se laskee vesitaseen n. 70 osa-alueelle erikseen. Osa-
alueiden keskikoko on n. 900 km'. HBV-valuntamallia ja sen käyttöä on selostettu 
useissa eri julkaisuissa, mm. "Tulvan reaaliaikainen ennustaminen", Rakennustekniikka 
2/87, Bertel Vehviläinen sekä "The watershed simulation and forecasting system in the 
National Board of Waters and the Environment", Publication of the Water and Environ-
ment Institute, 1994, Bertel Vehviläinen. 

Vesistömallin lähtötietona ovat Ilmatieteen laitokselta päivittäin tulevat reaaliaikaiset 
säähavainnot ja 10 vrk:n sääennusteet. Yli 10 vrk:n ennusteissa käytetään tilastollisia 
säätietoja aluesadannasta (todennäköisyydellä 10 %, 50 % tai 90 % alittuva aluesateen 
sadesumma), lämpötilasta (todennäköisyydellä 25 %, 50 % tai 75 % alittuva lämpötilan 
kk-keskiarvo) ja haihdunnasta (keskimääräinen haihdunta). Näin ollen esimerkiksi 
tulvien kannalta tärkein maksimiennuste laaditaan siten, että ennusteen aluesateen sa-
desumma on 90 % todennäköisyydellä suurempi kuin todellisuudessa tulee olemaan, 
lämpötilan keskiarvo on kesällä ja keväällä 50 % todennäköisyydellä ja syksyllä 75 
(normaalia lämpimämpi jakso) todennäköisyydellä alittuva arvo ja haihdunnan osalta 
käytetään aina keskiarvoa. 

Vesistömallit käyttävät Suomen ympäristökeskuksen vesistöjen käyttötoiminnan tieto-
järjestelmää (VKTJ) ja hydrologisen rekisterin (hytrek) tietoja hyväkseen. VKTJ:stä 
saadaan reaaliaikaisia vedenkorkeus- ja juoksutustietoja, joita käytetään, kun vesistö-
mallin tila päivitetään vastaamaan todellisuutta. Tilan päivitys tarkoittaa vesistömallin 
laskennan korjaamista vastaamaan havaittuja vedenkorkeuksia ja virtaamia. Tilan päivi-
tyksen tarkoituksena on parantaa ennusteen luotettavuutta siten, että ennusteen alussa 
vesistömallin lumi-, maankosteus-, pohjavesi-, ym. varastoilla on luotettavammat arvot. 
VKTJ:ään tulostetaan Saimaan tulovirtaamat VKTJ:ssä tehtäviä säännöstelylaskelmia 
varten. 

Hytrek:stä saadaan parhaimmillaan 5 vrk:n viiveellä sadantatietoja ja noin kuukauden 
viiveellä lumilinjahavaintoja (havainnot kuukauden 1. ja 16. päivä), alueellisia lumen 
vesiarvotietoja sekä vedenkorkeus- ja virtaamatietoja. Vesistömallin tulosteissa näkyvät 
myös nämä rekistereistä saadut havaintotiedot. 

Sää- ja vesistötietojen keräys, vesistömallin tilan päivitys, ennusteen ajo ja ennusteiden 
jakelu tapahtuu automaattisesti. Koko Vuoksen vesistömalli on ollut käytössä vuodesta 
1993 ja eräät sen osat jo aikaisemmin, esimerkiksi Koitereen ennusteet vuodesta 1988 
alkaen ja Pielisen ennusteet vuodesta 1990 alkaen. 
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Käyttökokemukset Vuoksen vesistömallin sopivuudesta ja tarkkuudesta ovat olleet 
positiivia. Regressiomalleihin verrattuna päivittäisellä laskentajaksolla toimivalla vesis-
tömallilla on etuna mallin tilan korjaus heti, kun mallin laskennan ja havaintojen välillä 
on eroja. Vesistömalli laskee sadantaan, lämpötilaan ja kokonaisvesitaseeseen perustuen 
lumen vesiarvoa, joka auttaa keväällä vesitilanne-arviointeja tehtäessä. Lisäksi Vuoksen 
vesistömallista saadaan ennusteet kaikkiin vesistön suuriin ja tärkeisiin järviin ja virtaa-
mapisteisiin, jolloin mallin kontrolli on huomattavasti tiukempaa kuin regressiomallien 
osalta. Vesistömallilla on laskennan tarkistuspisteitä n. 50. Vesistömalli laskee myös 
viiveet veden kulkeutuessa vesistön ylimmistä osista alaspäin. 

Saimaan tulovesimäärien ennustamiseksi on laadittu myös regressiomallit vuosijaksolta 
1961 - 1990. Regressioyhtälöt on määritetty kunkin kuukauden ensimmäiselle päivälle. 
Alkuvuodelle laadituilla malleilla ennustetaan tulovesikertymää kesän tulvahuippuun 
saakka, kesäkausien yhtälöillä ennustetaan syksyn ja loppuvuoden tulovesimääriä ja 
loppuvuoden yhtälöillä talven ja kevään tulovesimääriä. Saimaan ja Vuoksen juoksutus-
säännön edellyttämien Vuoksen juoksutusten määrittämiseen on käytetty aiemmin reg-
ressiomalleja ja nykyisin sekä vesistö- että regressiomalleja. 

7.2 Ennusteiden hyödyntäminen 

Vesistömalleilla ja niillä tehtävillä tulvaennusteilla arvioidaan tulevia vesimääriä ja 
suunnitellaan säännösteltyjen järvien juoksutuksia. Säännöstelystä ja tulvantorjunnasta 
vastaavien tahojen on huomattavasti helpompi varautua erilaisiin toimenpiteisiin ja 
vesistön käyttöratkaisuihin, mikäli heillä on tiedossa reaaliaikaiset ja riittävän tarkat 
tulovesimääräennusteet. Yleisimmin tulvaennusteita hyödynnetään Saimaan alueella 
voimataloudessa ja maa- ja metsätalouteen liittyvässä ranta-alueiden tulvasuojelussa. 
Tulvien voimataloudelle aiheuttamia tuotannonmenetyksiä pystytään pienentämään 
esim. tekemällä vedenkorkeuteen riittävä kevätalennus, jolloin mahdollinen ohijuoksu-
tustarve pienenee. Lisäksi pienemmät ohijuoksutusvirtaamat vähentävät putoushä-
viötappioita. Tavanomaisissa tulvatilanteissa on mahdollista pienentää putoushäviötap-
pioita, jos ennusteen perusteella vältytään tekemästä liian suurta kevätalennusta. 

Tulvaennusteilla on mahdollista arvioida tulvahuipun suuruutta ja esiintymisajankohtaa. 
Näillä tiedoilla voidaan eri järvissä ja altaissa käytettävissä oleva varastotila hyödyntää 
optimaalisesti tulvavesien leikkaamisessa ja sitä kautta pienentää mahdollisesti syntyviä 
vahinkoja. Säännöstelylupien puitteissa tapahtuvien käyttötoimenpiteiden lisäksi tulva-
ennusteet antavat tärkeää tietoa myös poikkeusluvan hakemista silmällä pitäen. Hyvän 
tarkkuuden omaavilla vesistömalleilla voidaan antaa suhteellisen luotettavaa tietoa 
alueellisten ympäristökeskusten edustajille, jotka joutuvat tarvittaessa hakemaan poik-
keuslupia vesioikeudelta. Ennusteilla pystytään osoittamaan myös vesioikeudelle poik-
keusluvan tarve. Pielisen ranta-alueiden tulvavahinkojen pienentämiseksi on vedenkor-
keutta alennettu poikkeusjuoksutuksin esim. vuosina 1981, -82 ja -84 jo hyvissä ajoin 
ennen tulvan alkua, koska ennusteiden mukaan on odotettu huomattavan suuria tulo-
vesimääriä. Vastaavaa menettelyä on sovellettu myös Saimaalla. 



8 TEKNISET MAHDOLLISUUDET TULVIEN TORJUNTAAN 

8.1 Kallaveden tulvat 

Kallavettä säännöstellään Konnuksen kanavan ja Naapuskosken padon avulla. Pääosa 
Kallaveden menovirtaamasta (2/3) purkautuu Konnuskosken kauttaja loput luonnontilai-
sen Karvionkosken kautta. Juoksutuksia on mahdollista lisätä myös Konnuksen kana-
vasta niin, että kokonaisjuoksutus Konnuksessa olisi suurimmillaan noin 500 m3/s Kal-
laveden vedenkorkeustasolla NN +82,60 m (vuoden 1899 HQ n. 500 m3/s). Ongelmaksi 
muodostuu Unnukan purkukyky Varkauden kohdalla. Ämmäkosken yläosan talvella 
1993-94 toteutetun perkaamisen jälkeenkin Unnukan purkukyky on vain noin 430 m3/s 
(mukana voimalaitos ja voimakanavan jääluukku) säännöstelyn ylärajalla NN +81,20 m. 
Tällöin jouduttaisiin Taipaleen kanavan kautta juoksuttamaan noin 70 m3/s:n suuruista 
virtaamaa. Sinällään tämän suuruinen virtaama pystyttäisiin kanavalta juoksuttamaan, ja 
se olisi myös mahdollista kanavan käytöstä tehdyn sopimusluonnoksen mukaisesti (het-
kellinen juoksutus 75 m3/s, vrt. luku 3.1.2). Tosin tämän suuruinen juoksutus käytännös-
sä estää laivaliikenteen sulun läpi. 

Karvionkoski on luonnontilainen, eikä sitä kautta ole mahdollista lisätä juoksutuksia. 
Karvion sulkua ei ole käytetty tulvajuoksutuksiin, koska sen rakenteet eivät ilmeisesti 
kestä virtauksen aiheuttamaa rasitusta. Mikäli rakenteet kestäisivät, olisi sulun juoksu-
tuskapasiteetti 40-50 m3/s. 

Kallaveden ja Unnukan säännöstelyyn liittyy olennaisesti tulvien ennakointi tekemällä 
ylimääräistä varastotilaa järviin ennen tulvan alkua. Ennakointi pohjautuu joko säännös-
telyluvassa esitettyyn tapaan tai tulvaennusteiden perusteella laadittuun juoksutustarpee-
seen. 

Kallaveden tulvien torjuntaan vaikuttavat osaltaan myös Kallaveden reitin muut järvet, 
jotka ovat lähes kaikki säännösteltyjä. Nilsiän reitillä sijaitsevien Vuotjärven, Syvärin, 
Korpisen, Sälevän, Kiltuanjärven ja Laakajärven säännöstelyjä hoitaa Savon Voima Oy. 
Järvien säännöstelyjen ylärajat on esitetty taulukossa 8. Voimalaitos- ja säännöstelyra-
kenteiden mandollistamat vedenpintojen nostot (hätä HW-tasolle) on myös esitetty 
taulukossa 8. Toisaalta juoksutusrakenteiden kautta voidaan juoksuttaa patojen omien 
mitoitustulvien mukaiset virtaamat. Nilsiän reitin pienissä sivujoissa on esiintynyt joita-
kin hyydetulvia, joita Pohjois-Savon ympäristökeskus on joutunut torjumaan räjäyttä-
mällä. 

Poro- ym. vesien säännöstely hoidetaan Nerohvirran padolla ja Onkiveden säännöstely 
Viannonkosken padolla. Molempien järvien säännöstelyissä ylärajat ovat tavoitteellisia, 
ja ne ylittyvät keskimäärin joka toinen vuosi, vaikka patojen lisäksi juoksutuksiin käyte-
tään rinnakkaisia sulkukanavia. Nerkoon ja Ahkiolanden sulkukanavien kautta on tarvit-
taessa mahdollista juoksuttaa hetkellisesti 100 m3/s suuruista virtaamaa (vrt. luku 3.1.2). 
Viannonkosken padolla on mahdollista nostaa ylävesi tilapäisesti noin tasoon NN 
+86,40 m, joka on noin 0,5 metriä alempana vuoden 1899 tulvahuippuun verrattuna. 
Nerohvirran ja Viannonkosken patojen yläpuolella syntyy juoksutustilanteessa putoushä-
viöitä, jotka on syytä ottaa huomioon määritettäessä Onki- ja Poroveden tulvakorkeuk-
sia. 
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Kallaveden vesistöalueella sijaitsevien Taipaleen, Konnuksen, Ahkiolanden ja Nerkoon 
kanavien suunnittelussa ja rakentamispäätöstä tehtäessä on käyttötarkoituksena ollut 
vesiliikenteen lisäksi kanavien käyttö tulvajuoksutuksiin ja sitä kautta yläpuolisten 
järvien vedenkorkeuksien säännöstelyyn. Tällöin kanavien suunnittelussa on huomioitu 
juoksutusten vaatimat hydrologiset, lujuus- ym. tekijät. Myös säännöstelyjen lupapää-
töksissä edellytetään tietyissä vesitilanteissa kanavien käyttöä juoksutuksiin. Unnukan ja 
Kallaveden säännöstelyä koskevan vesioikeuden päätöksen lupaehtojen mukaan juoksu-
tuksiin käytetään Taipaleen ja Konnuksen kanavia. Vastaavasti Onkiveden ja Poroveden 
ym. järvien säännöstelylupien mukaan Ahkiolanden ja Nerkoon kanavia voidaan käyttää 
tulvajuoksutuksiin. 

Kanavien käyttötoiminnassa ei ole kuitenkaan aina otettu riittävästi huomioon säännös-
telyjen hoidon edellyttämää juoksutustarvetta. Tällöin juoksutusten toteuttaminen on 
muodostunut ongelmalliseksi. Juoksutusten toteuttaminen hankaloittaa jonkin verran 
vesiliikennettä. Lisäksi vesiliikenteen turvallisuus on pystyttävä takaamaan myös juok-
sutustilanteessa. Pääsyynä juoksutusten ongelmallisuuteen on riittävän tarkkojen ohjei-
den ja käytännön toimintamallin puuttuminen kanavien käyttötoiminnasta vastaavan 
Järvi-Suomen merenkulkupiirin ja säännöstelyjen hoidosta vastaavan Pohjois-Savon 
ympäristökeskuksen välillä. 

8.2 Pielisen tulvat 

Pielinen sijaitsee vesistönosansa alapäässä, joten Pielisjoessa sijaitsevalla Kaltimon 
voimalaitoksella on mahdollista kontrolloida lähes 100 % Pielisen reitin kokonaisvirtaa-
masta. Pielisen juoksutukset ovat luonnonmukaisen purkauskäyrän mukaisia. Tällöin 
aika ajoin esiintyvät suuremmat tulvat saattavat nostaa järven vedenpinnan sellaiselle 
tasolle, että ranta-alueilla syntyy merkittäviä tulvavahinkoja. Kaltimon ja Kuuman voi-
malaitoksilla on riittävän suuri juoksutuskapasiteetti luonnonmukaisia juoksutuksia 
ajatellen. Voimalaitospatojen yhteydessä olevien sulkurakenteiden kautta on myös mah-
dollista juoksuttaa vettä. Merenkulkulaitos on tekemissään koejuoksutuksissa juoksutta-
nut Kuuman sulun kautta noin 100 m3/s suuruista virtaamaa. Pitempiaikaisilla juoksu-
tuksilla saattaa rakenteissa esiintyä syöpymisvaurioita. 

Pielisen osalta nykyinen juoksutuskäytäntö (luonnonmukainen juoksutus) ei estä tulva-
vahinkojen syntymistä pahoilla tulvilla, vaan Pielisellä on jouduttu turvautumaan vesi-
lain mukaisiin poikkeuslupiin vahinkojen pienentämiseksi (vuodesta 1981 lähtien kuusi 
kertaa). Poikkeusjuoksutukset on toteutettu käytännössä alentamalla Pielisen vedenpin-
taa ennen kevättulvan alkua. Tulvanousun aikana juoksutukset ovat olleet pääasiassa 
palautetun vedenkorkeuden mukaisia luonnonmukaisia juoksutuksia. Tulvahuipun aika-
najuoksutuksia on voitu pitää palautettuja luonnonmukaisia vedenkorkeuksia vastaavia 
virtaamia pienempinä. Tällä menettelyllä pystytään alentamaan Pielisen tulvakorkeuksia 
sekä myös pitämään Pielisjoen virtaamat kohtuullisina. Lisäksi voimatalous saa lisähyö-
tyä. Mikäli poikkeusjuoksutukset toteutettaisiin vasta tulvahuipun aikana, niin se aiheut-
taisi lisävahinkoja Pielisjoen ranta-alueille, vaikeuttaisi vesiliikennettä ja uittoa sekä 
vähentäisi voimatalouden tuottoa. 

Pielisen tulvantorjuntaan liittyy osaltaan Koitereen säännöstely, jonka varastotilan käy-
tön ajoittamisella voidaan jonkin verran vaikuttaa Pielisen tulvakorkeuksiin. Koitereesta 
juoksutetaan vesiä Pamilon voimalaitoksen kautta Pielisjokeen ja Hiiskosken säännöste- 



lypadon kautta Koitajokeen. Koitereen säännöstelyllä on voitu oleellisesti parantaa 
Koitajoen tulvantorjuntaa. Pamilon lisäkoneen valmistuminen (1997) parantaa juoksu-
tusmandollisuuksia ja poistaa lähes kokonaan Koitajoen kautta tapahtuvat ohijuoksutuk-
set. Kaiken kaikkiaan Pielisen reitin säännöstelyrakenteiden juoksutuskapasiteetti on 
riittävä tulvien torjuntaa ajatellen. 

8.3 Saimaan tulvat 

8.3.1 Vuoksen juoksutukset 

Vahinkojen kannalta paras ratkaisu Saimaan tulvien torjumiseen on ennakoida tulva 
lisäämällä varastotilaa järveen. Suurin vahingoton Vuoksen virtaama on 800 m3/s, jota 
juoksutetaan vesivoimalaitosten vuorokausisäädön puitteissa tiettyinä tunteina säännölli-
sesti normaaleissa käyttötilanteissa. Käytettävissä olevilla tulvaennustemalleilla on 
mahdollista arvioida tarvittavaa lisävarastotilaa, jonka perusteella voidaan määrittää 
haluttu lisäjuoksutusaika ja -virtaama. Saimaan suuren pinta-alan takia vedenpinta las-
kee hitaasti. Esimerkiksi lisäjuoksutuksella 100 m3/s laskee Saimaan vedenpinta 5 - 6 
cm/kk. 

Suurin Vuoksen luonnontilainen virtaama on ollut noin 1150 m3/s (vuonna 1899). Voi-
malaitosten rakentamisen jälkeen on suurin juoksutus ollut 1100 m3/s. Saimaan veden-
pinnan nousun pysäyttäminen pelkästään juoksutuksia lisäämällä edellyttäisi pahassa 
tulvatilanteessa yli 1500 m3/s:n juoksutusta Vuokseen, mikä aiheuttaisi erittäin suuria 
tulvavahinkoja Vuoksen rannoilla Venäjän puolella. 

Tainionkosken voimalaitoksella on mahdollista nostaa ylävesi tasoon NN +77,50 m. 
Tulvajuoksutuksilla voimalaitoksen yläkanavassa syntyy virtaushäviöitä 20 - 30 cm 
virtaamasta ja Saimaan vedenpinnasta riippuen. Tainionkosken maksimijuoksutus eri 
ylävedenpinnoilla on arvioitu seuraavaksi: 

Saimaan vedenpinta NN+ m 	 76,50 77,00 77,50 
Tainionkosken maksimivirtaama m3/s 	1800 	2000 2250 

Imatrankosken voimalaitoksen purkukyky (koneistotja tulva-aukot) padotuskorkeudella 
NN +67,70 m on noin 2000 m3/s. Käytännössä näin suuria virtaamia ei voida juoksuttaa 
Vuokseen hallitusti, koska veden virtaus syövyttäisi maarakenteisia rantapatoja ja aihe-
uttaisi erittäin suuret vahingot ranta-alueilla, erityisesti Venäjän puolella. Vuoksen 
suomenpuoleisella osalla on tutkittu vuoden 1981 lopulla Kymen vesipiirin toimesta 
poikkeusjuoksutusten vaikutuksia rantasyöpymiin. Tutkimusten mukaan poikkeusjuok-
sutukset (QMa  = 1100 m3/s) lisäsivät yhdessä tuulen aiheuttaman aaltoilun kanssa ranta-
eroosiota huomattavasti. Suomen puolella syntyvät vahingot pystyttäisiin kuitenkin 
estämään riittävillä suojaustoimenpiteillä. 

8.3.2 Padottaminen Saimaan yläpuolisiin järviin 

Mikäli tulvatilanne kehittyy Saimaalla poikkeuksellisen vaikeaksi, voidaan harkita tul-
vavesien padottamista Saimaan yläpuolella sijaitseviin Pieliseen, Höytiäiseen, Koiteree- 
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seen, Pyhäjärveen sekä Kallaveden reitin järviin. Padottamisella on hyvät mahdollisuu-
det pienentää Saimaan tulvavahinkoja, koska Saimaan tulvahuippu ajoittuu vähintään 
kuukauden yläpuolisten järvien tulvahuippua myöhäisemmäksi. Tulvavesien padotta-
mismandollisuuksia voidaan karkeasti arvioida taulukossa 26 esitettyjen ohjearvojen 
perusteella. 

Pielisen ja Kallaveden pinta-alat (noin 1000 km2) antavat hyvät mahdollisuudet tulva-
vesien varastoimiseen ja juoksutusten leikkaamiseen. Kaltimon voimalaitosrakenteiden 
puolesta laitoksen ylävedenpinta voidaan nostaa hätä HW -korkeuteen, eli tasolle NN 
+95,00 m. Pielisen vedenpinta riippuu Kaltimon ja Pielisen välisellä jokiosuudella syn-
tyvien virtaushäviöiden suuruudesta. Kallavedellä Naapuskosken patorakenteiden harja-
korkeus on NN +83,50 m. Unnukan vedenkorkeus voidaan nostaa tasoon NN +81,70 m. 

Koitajoella sijaitsevalla Pamilon voimalaitoksella on mahdollista nostaa Koitereen 
vedenpintaa (säännöstelyn yläraja NN +144,05 m) ja varastoida vettä Koitereeseen. 
Voimalaitoksen rakenteet mahdollistavat vedenpinnan noston aina tasoon NN +145,40 
m. Vedenpinnan nosto tason NN +144,30 m yläpuolelle alkaa aiheuttaa padotusta Koita-
joen latvajärvillä, jotka sijaitsevat osin Venäjän puolella. Toimenpide vaatisi etukäteis-
neuvottelut Venäjän viranomaisten kanssa. 

Muilla Saimaan lähialueen järvillä on veden padottaminen mahdollista Höytiäiseen, 
Pyhäjärveen ja Maaveteen, jotka ovat säännösteltyjä järviä. Puntarikosken patorakenteet 
mahdollistavat Höytiäisen vedenpinnan noston tasoon NN +87,80 m. Pyhäjärvi voidaan 
nostaa tasoon NN +80,50 m. Maaveden voimalaitoksen patorakenteiden hätä HW on 
N43 +99,35 m. 

Taulukko 26. Saimaan alueen järvien padottamiseen liittyvät ohjearvot. 

Järvi 	 Pinta- Pinta-alan ')K-arvo Järven 50 cm:n vesiker- 
ala suhde Sai- roksen vaikutus Saimaa- 

(km2) maaseen (vrkm3/s) seen (cm) 

Pielinen 1000 1:4,5 115 11,1 
Kallavesi 920 1:4,8 106 10,4 
Juojärvi 309 1:14 36 3,5 
Höytiäinen 300 1:15 35 3,4 
Pyhäjärvi 255 1:17 30 2,9 
Koitere 180 1:25 20 2,0 
Onkivesi 120 1:37 14 1,4 
Unnukka 110 1:40 13 1,3 
Porovesi- ym. 80 1:55 9 0,9 
Syvän i 78 1:57 9 0,9 
Vuotiärvi 59 1:75 7 0,7 

`) Juoksutus, joka muuttaa järven vedenkorkeutta yhden senttimetrin vuorokaudessa. 



Yläpuolisten järvien käyttö tulvavesien varastoimiseen on perusteltua, mikäli toimenpi-
teestä järville aiheutuneet lisävahingot jäävät huomattavasti pienemmiksi kuin saavutet-
tu hyöty Saimaalla. Padottamisesta aiheutuu haittaa periaatteessa vain tulvahuipun tasoa 
vastaavalla vettymisvyöhykkeellä. Mikäli padottaminen kestää luonnollisen tulvahuipun 
pituutta kauemmin tulvakorkeudella, saattavat maa- ja metsätalousvahingot lisääntyä 
merkittävästi. Lisäksi mahdolliset tulvan teollisuuslaitoksille aiheuttamat tuotan-
toseisokit aiheuttavat huomattavia vahinkoja tulvan pitkittyessä. 

Tulvavesien padottaminen voidaan toteuttaa joko pitämällä vedenpinta tulvahuipun 
tasolla tai jopa nostamalla vedenpintaa luonnonmukaisen tulvahuipun yläpuolelle halut-
tuun tasoon. Saimaan yläpuolisiin järviin ei voida käytännössä varastoida ylimääräisia 
tulvavesiä rikkomatta samalla voimassa olevien säännöstelyiden lupaehtoja, joten padot-
tamiselle jouduttaisiin hakemaan vesilain mukaiset poikkeusluvat. 

Padottamisella saavutettaisiin useimmilla altailla alapuolisen vesistön tulvasuojelun 
lisäksi myös voimataloudellista hyötyä, ellei myöhemmin altaan oman tulvasuojelun 
takia jouduta ohijuoksutuksiin. Lyhytaikaisella padottamisella olisi mahdollista pienen-
tää tulvien tai jääpatojen aiheuttamia paikallisia vahinkoja järvien alapuolisissa jokijak-
soissa (esim. Pielisjoki ja Varkauden alue), mikäli toimenpiteet eivät vaadi poikkeuslu-
pien hakemista. 

8.3.3 Saimaan kanava 

Normaalikäytössä Saimaan kanavan kautta purkautuu Suomenlahteen vuosittain keski-
määrin noin 2 m3/s. Suurimmat kuukausiarvot ovat noin 4 m3/s. Saimaan kanavan kautta 
olisi teknisesti mahdollista juoksuttaa myös tulvavesiä suoraan Suomenlahteen. Sulkura-
kenteiden kautta tapahtuva juoksutus on normaalissa sulutustilanteessa maksimissaan 
noin 20-40 m3/s. Kun sulkua täytetään, on sulun yläportti sulutusasennossa (hieman 
avattuna) ja alaportti kiinni. Sulkua tyhjennettäessä vesi juoksutetaan alaportissa olevien 
aukkojen läpi. Tällöin yläportti on kiinni. 

Kanavaa olisi teoriassa mahdollista käyttää tulvajuoksutuksiin normaalin alusliikenteen 
vaatiman sulutuksen väliaikoina. Sulkujen ylä- ja alaporttien ollessa täysin auki on 
teoreettinen maksimivirtaama sulkujen läpi noin 200 - 220 m3/s. Sulkurakenteet ja var-
sinkin kanavan luiskaverhoilut eivät kuitenkaan kestä näin suuren virtaaman aiheuttamia 
rasituksia. Rakenteiden kannalta suurin sallittava pitkäaikainen juoksutus on nykyisen 
sulutuksissa esiintyvän maksimivirtaaman suuruinen eli n. 40 m3/s. Ko. juoksutuksella 
kanavan alusliikenne olisi kuitenkin jo täysin estynyt. Mikäli kanava olisi tulvajuoksu-
tusten aikana edelleenkin myös alusliikenteen käytettävissä, olisi keskimääräinen juok-
sutus huomattavasti pienempi, suuruusluokkaa noin 20 - 25 m3/s sulutettavien alusten 
määrästä riippuen. Talvella tapahtuvissa juoksutuksissa on otettava huomioon jäiden 
vaikutus. 

Saimaan kanavan käyttö tulvajuoksutuksiin olisi todennäköisintä kesätulvien torjunnas-
sa, mikäli Saimaan tulvakorkeuksia haluttaisiin pienentää mahdollisimman suurilla 
juoksutuksilla. Alusliikenteen kannalta paras ajankohta kanavan käytölle tulvajuoksu-
tuksiin olisi talvella, jolloin liikenne on pysähdyksissä. Tosin paineet ympärivuotiseen 
liikennöintiin kasvavat. Lisäksi tulvajuoksutuksista olisi sovittava etukäteen myös Venä-
jän viranomaisten kanssa. Talvitulvien torjunnassa on Vuoksen nykyinen juoksutuskäy- 
täntö (QM 	1100 m3/s) ollut riittävä. 



8.4 Sivuvesistöt 

Saimaan lähialueilla sijaitsevien säännösteltyjen järvien, kuten Höytiäisen, Pyhäjärven ja 
Maaveden juoksutukset hoidetaan järvien yhteydessä olevien voimalaitosten ja säännös-
telypatojen kautta. Kyseisten rakenteiden juoksutuskapasiteetti on patoturvallisuuslain 
mukaan riittävä paikallisten tulvien torjumiseksi. Kuolimojärven (A = 76 km2) luusuaan 
on rakennettu kiinteä pohjapato, joten siellä ei varsinaisia tulvantorjuntatoimenpiteitä 
voida suorittaa. 

8.5 Nykyisten säännöstelyjen käyttö 

Saimaan alueen säännöstelyjä käytetään vesioikeudellisten lupaehtojen mukaisesti pää-
asiassa sähköntuotantoon, maa- ja metsätalouden tulvasuojeluun sekä vesiliikenteen 
toimintaedellytysten turvaamiseen. 

Normaalin säännöstelykäytännön mukaan järvillä tehdään kevätalennus ja ne täytetään 
säännöstelyn ylärajalle kevään sulamisvesillä. Vedenpinnat on pyritty pitämään lähellä 
säännöstelyn ylärajaa läpi kesän. Monilla järvillä joudutaan säännöstelyluvan mukaan 
pudottamaan vedenpintaa loppukesään mennessä lähinnä maatalouden tarpeita ajatellen. 
Nykyisten säännöstelyjen käytön mahdollisuuksia Saimaan alueen tulvantorjunnassa on 
käsitelty tarkemmin luvussa 9. Alapuolisilla järvillä olisi pientä hyötyä mahdollista 
saavuttaa myös sillä, että yläpuoliset säännöstellyt järvet pidettäisiin aivan ylärajallaan. 

8.6 Poikkeuslupamenettely säännösteltyjen järvien käyttämiseksi tul-
vantorjuntaan 

Saimaan alueen säännöstelyistä vastaavat pääasiassa luvanhaltijoina olevat yksityiset 
yhtiöt ja eräiltä osin Pohjois-Savon ympäristökeskus (kohta 3.2). Nilsiän reitin säännös-
telyistä vastaa Savon Voima Oy, Juojärven säännöstelystä vastaa Imatran Voima Oy, 
Höytiäisen ja Pyhäjärven säännöstelystä Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Koitereen säännös-
telystä Pamilo Oy ja Maaveden säännöstelystä Liunan Voima Oy. Pielisen luonnonmu-
kaiset juoksutukset hoidetaan Kaltimon voimalaitoksen kautta. Laitoksen käytöstä vas-
taa UPM-Kymmene Oy. 

Säännöstelyistä vastaavien yhtiöiden tai alueellisten ympäristökeskusten tehtävänä on 
myös poikkeuksellisina tulvavuosina hoitaa säännöstelyt lupaehtojen mukaisesti. Mikäli 
poikkeuksellinen tulvatilanne voi aiheuttaa vaaraa ihmisille tai suurta vahinkoa yksityi-
selle tai yleiselle edulle, voi vesioikeus alueellisen ympäristökeskuksen hakemuksesta 
määrätä suoritettavaksi väliaikaisia toimenpiteitä (vaarantorjuntatoimet) vahinkojen 
vähentämiseksi (vesilaki 12. luku, 19 §). Ympäristökeskuksen on ennen hakemuksen 
tekemistä saatava siihen maa- ja metsätalousministeriön suostumus. Vaarantorjuntatoi-
mista aiheutuvista vahingoista on suoritettava korvaus valtion varoista. Vesivoiman 
tuotantotappioita ei kuitenkaan korvata lukuunottamatta Vuoksen venäjänpuoleisia 
voimalaitoksia. Ennen hakemuksen tekemistä tulee säännöstelystä vastaavan tahon ja ao. 
alueellisen ympäristökeskuksen sopia tarpeellisista käytännön toimenpiteistä. 



Saimaan alueella on poikkeuslupia myönnetty vain Saimaan (ks. 1.2) ja Pielisen (ks. 1.2 
ja 3.1.3) tulvakorkeuksien alentamiseksi. Nyt voimassa olevan Saimaan ja Vuoksen 
juoksutussäännön mukaan Vuoksen lisäjuoksutukset sovitaan yhdessä suomalaisen ja 
venäläisen osapuolen kesken, eikä erillistä poikkeuslupaa tarvita. 



,., 

9 TOIMINTAMAHDOLLISUUDET VAIKEISSA TULVATILAN-
TEISSA 

9.1 Yleisiä näkökohtia 

Vuoksen vesistön suurimpien järvien (Saimaa, Pielinen, Kallavesi) säännöstelemiselle ja 
juoksutusten määrittämiselle on ominaista se, että vedenkorkeudet reagoivat eri toimen-
piteisiin suhteellisen pitkällä viiveellä. Lisäksi Saimaalle on ominaista sen ylivuotisuus. 
Myös juoksutusmandollisuudet kyseisistä järvistä ovat rajalliset. Tämä ilmenee siten, 
että vedenpinnan lähtiessä tulvalla nopeaan nousuun, ei suurillakaan juoksutusten li-
säyksillä pystytä oleellisesti vaikuttamaan tulvakorkeuksiin luonnonmukaiseen tilantee-
seen verrattuna. 

Kallavedestä voidaan käytännössä juoksuttaa Konnus- ja Naapuskoskien (Konnuksen 
sulku mukaanlukien) kautta maksimissaan noin 430 m3/s Unnukan rajallisen purkuky-
vyn takia (ilman Taipaleen kanavaa). Pielisellä juoksutukset noudattavat luonnonmukai-
sia purkautumismääriä, joten tulvanaikaiset vedenpinnat saattavat nousta hyvinkin kor-
kealle (v. 1924 HW = NN +95,20 m) ilman poikkeusjuoksutuksia. Toisaalta tulvahuipun 
aikoihin toteutettavilla poikkeusjuoksutuksilla ei kaikissa tulvatilanteissa vedenpinnan 
nousua pystytä estämään. Saimaalla on poikkeusjuoksutus ollut maksimissaan 1100 
m3/s, mikä lienee nykyisinkin käytännössä suurin mahdollinen juoksutus Vuoksen venä-
jänpuoleisten rantavahinkojen takia. Rajallisten juoksutusmandollisuuksien takia Sai-
maan, Pielisen ja Kallaveden tärkein tulvantorjuntakeino onkin lisävarastotilan tekemi-
nen ennen tulvaa. Muiden pienempien järvien vaikeatkin tulvatilanteet pystytään aivan 
ilmeisesti hoitamaan säännöstelylupien puitteissa. 

Saimaalla pahimmat tulvat ovat olleet kesätulvia. Lumen sulamisesta aiheutuva veden-
korkeuden kevätminimin ja kesämaksimin välinen vedenpinnan nousu on keskimäärin 
ollut noin 0,4 m (vuosijakso 1951-95). Saimaan koko havaintojaksolla vastaava nousu 
on ollut suurimmillaan noin 1,0-1,2 metriä. Vedenpinnan nousu kesällä suuria vahinkoja 
aiheuttavalle tasolle vaatii kuitenkin sen, että Saimaan vedenkorkeus on jo talvella huo-
mattavasti normaalin yläpuolella. Pahimmat tulvatilanteet syntyvätkin käytännössä siten, 
että runsaiden sateiden vaikutuksesta Saimaan vedenpinta nousee loppuvuonna korkeal-
le ja on läpi talven normaalin yläpuolella. Jos samanaikaisesti lumen vesiarvo kasvaa 
keskimääräistä suuremmaksi, saattaa vedenpinnan nousu olla seuraavana kesänä erittäin 
voimakasta (vuodet 1899 ja 1924). 

Poikkeuksellisten kesätulvien tulvakorkeuksien alentaminen vaatii käytännössä enna-
kointia, johon nykyiset tulvaennusteet antavat suhteellisen hyvät mahdollisuudet. Talvi-
tulvat on käytännössä pystytty hoitamaan lisäämällä juoksutuksia Saimaasta. 

Poikkeuksellisissa tulvatilanteissa harkittaessa lisäjuoksutusten aloittamista esim. Kalla-
vedestä tai Pielisestä niiden tulvien torjumiseksi, joudutaan samalla ottamaan huomioon 
se, millä tavoin nämä lisäjuoksutukset vaikuttavat alapuolisessa vesistössä. Mikäli ke-
vään aikanajuoksutukset näistä järvistä Saimaaseen ovat normaalia selvästi suuremmat, 
on mahdollista, että Saimaan pitkän viipymän takia sen luonnonmukainen tulvahuippu 
nousisi noin 10-20 cm, eli käytännössä Saimaan tulvan alentuminen pienenisi tällä 
määrällä. Tämä voi aiheuttaa Saimaan rannoilla huomattavia lisävahinkoja. Mikäli 
tällainen tilanne uhkaa, tulisi Kallaveden ja Pielisen juoksutuksia pyrkiä ajoittamaan 
niin, että tulvan nousuvaikutus Saimaassa pienentyisi. 



9.2 Tehdyt tulvalaskentaselvitykset 

Vuoksen vesistöalueelle on tehty useita selvityksiä, joissa on tutkittu vesistön käyttö-
mandollisuuksia tulvakorkeuksien alentamiseen sekä myös alivesien nostamiseen. Tul-
vantorjuntaan liittyvät oleellisesti tulovirtaamaennusteet. Vesientutkimuslaitoksen jul-
kaisussa nro 26 (Suur-Saimaan vesitase ja tulovirtaaman ennustaminen, Esko Kuusisto, 
1978) on selostettu hydrologisen ennustemallin (HBV-malli) kehittämistä ja testausta 
Suur-Saimaan lähivaluma-alueelle. Tavoitteena oli luoda työkalu tulovirtaamien ennus-
tamiseksi Suur-Saimaan mahdollista säännöstelyä silmällä pitäen. Tällä hetkellä HBV-
malli on käytössä koko Vuoksen vesistöalueella ja tulvaennusteita tehdään useissa eri 
pisteissä (ks. luku 7). 

Saimaan tulvien ennakoimiseksi ja Vuoksen juoksutusten lisäämiseksi on Reiter Oy 
tehnyt selvityksen, jossa on laadittu ehtoyhdistelmä tulvien ennustamiseksi (Selvitys 
Saimaan tulvajuoksutusohjeeksi, sen laadintaperusteet ja käyttötestaus, 1985). Ehtoyh-
distelmä ottaa huomioon lumen vesiarvon ja sadannan vaikutukset Saimaan tulovirtaa-
miin. Ehtoyhdistelmä on laadittu vuosijakson 1847-1975 mukaisten Lauritsalan asteikon 
vedenkorkeushavaintojen pohjalta. Ehtoyhdistelmä ä on sovellettu tulvavuosiin 1923-25, 
1962-63, 1974-75 ja 1981-82. Laskennassa Vuoksen maksimijuoksutuksena on käytetty 
arvoa 900 m3/s. Vuosien 1923-25 osalta on maksimijuoksutuksena ollut vaihtoehtoisesti 
1000 m3/s. Ehtoyhdistelmän käytöllä olisi vuoden 1924 tulvahuippu laskenut 0,34 m. 
Vastaavasti vuoden 1975 tilanteessa tulva-alennus olisi ollut 0,12 m. 

Neuvostoliiton tiedeakatemian vesientutkimuslaitoksen ja vesihallituksen välisenä 
yhteistyönä on 1980-luvulla selvitetty hydrologisia mahdollisuuksia Saimaan tulvakor-
keuksien alentamiseksi ja alivesikorkeuksien nostamiseksi. Yhteistyöhön liittyen on 
vesihallituksen tietokoneelle kalibroitua vesistömallia (moniallasmalli) käyttäen tehty 
laskentoja erilaisissa vesitilanteissa. Mallin perusversio on kehitetty Neuvostoliiton 
Tiedeakatemian vesientutkimuslaitoksessa. Mallilla on testattu Saimaan yläpuolisten 
altaiden käyttömahdollisuuksia Saimaan vedenkorkeuksien tasaamiseksi (Reiter Oy:n 
selvitys 1985 sekä The possible use of headwater lakes in the Vuoksi river basin for 
flood control of lake Saimaa and during droughts, Markku Maunula, vesi- ja ympäristö-
hallituksen monistesarja nro 27, 1987). Laskentatulosten perusteella yläpuolisilla altailla 
voidaan alentaa Saimaan tulvakorkeuksia, mutta järvien suhteellisen pienen lisävarasto-
tilan takia varastoimiseen tulisi ryhtyä vasta viimeisenä keinona. 

Moniallasmallia on käytetty myös Vuoksen vesistön käyttöön liittyvien toimenpideoh-
jeiden kehittämisessä (The development of operating rules for the Vuoksi river basin, 
Publications of the Water and Environment Research Institute, no 3, 1989). Saadut 
laskentatulokset osoittivat, että paras keino tulvakorkeuksien alentamiseksi on Saimaan 
säännöstely. Pahoissa tulvatilanteissa myös yläpuolisiin järvialtaisiin varastoimalla 
pystytään kokonaistulvavahinkoja pienentämään. 



9.3 Toteutetut toimenpiteet viimeaikaisissa tulvatilanteissa 

9.3.1 Vuosien 1981-1982 tulva 

Vuoden 1981 alussa Saimaan vesistön järvien vedenkorkeudet olivat keskimääräisillä 
tasoillaan. Vuodenvaihteessa lumen vesiarvo vesistöalueella oli kaksinkertainen keski-
määräiseen verrattuna. Lumen vesiarvon jatkaessa edelleen kasvuaan arvioitiin kesän 
tulvista tulevan normaalia huomattavasti suurempia. Saimaalla aloitettiin helmikuun al-
kupuolella poikkeusjuoksutus virtaamalla 750 m3/s (luonnonmukainen 530 m3/s). Juok-
sutuksiajatkettiin kahden kuukauden ajan, jolloin Saimaan vedenpinta laski noin 25 cm 
luonnonmukaista alemmaksi tasolle NN +75,40 m. Myös Pieliselle haettiin poikkeuslu-
pa ja juoksutuksia lisättiin maaliskuun loppupuolella. Vedenpinta oli kevätminimissään 
huhti-toukokuun vaihteessa 28 cm luonnonmukaista alempana. Muilla säännöstellyillä 
järvillä vedenpintoja laskettiin lähelle säännöstelyn alarajoja. Kallaveden vedenpinta oli 
keväällä 40 cm säännöstelyn alarajan yläpuolella. Unnukan vedenpinta oli lähellä sään-
nöstelyn ylärajaa, millä ei kuitenkaan ollut käytännössä suurtakaan merkitystä, koska 
säännöstelyväli on vain 60 cm. Saimaan vedenpinta lähti nousuun jo huhtikuun alussa 
johtuen lähinnä Pielisen lisäjuoksutuksista. Lumen vesiarvo oli maksimissaan 239 mm 
(168 % keskimääräisestä maksimiarvosta) eli sama kuin vuoden 1899 keväällä. 

Kuivan alkukesän vaikutuksesta Saimaan juoksutuksia pienennettiin selvästi luonnon-
mukaisia pienemmiksi. Kesän tulvahuipun aikana elokuun alussa vedenpinta oli noin 20 
cm luonnonmukaista alempana. Kesän ja syksyn runsaat sateet pitivät Saimaan veden-
pinnan kuitenkin edelleen nousussa. Lokakuussa suoritettiin lyhytaikainen poikkeus-
juoksutus (Qma  = 1100 m3/s) Vuoksen rantaeroosiotutkimusta varten. Vuodenvaihteessa 
Saimaan vedenpinta oli tasolla NN +76,62 m. Saavutettu tulvanalennus oli tuolloin 25 
cm. Lumen vesiarvo oli vuodenvaihteessa jälleen lähes kaksinkertainen keskimääräiseen 
verrattuna. Saimaalla nostettiinkin vuoden 1982 alussa poikkeusjuoksutus määrään 1050 
m3/s. Huhtikuun alussa juoksutus pudotettiin tasolle 600 m3/s, joka oli 200 m3/s luon-
nonmukaista pienempi, koska lumen vesiarvo 167 mm oli vain jonkin verran keskimää-
räistä suurempi. Toukokuun lopulla juoksutusta nostettiin tasoon 1000 m3/s. Kesän 
maksimikorkeus oli noin NN +76,50 m eli 35 cm luonnonmukaista alempana. 

Pielisellä kesän 1981 tulvahuippu oli NN +94,59 m. Kevään poikkeusjuoksutuksilla 
saavutettiin tulvanalennushyötyä 26 cm. Sateiden vaikutuksesta vedenpinta laski nor-
maalia hitaammin. Kevään 1982 toiminta oli vastaavanlainen kuin vuonna 1981. Kesän 
1982 tulvahuippu oli NN +94,35 m, mikä oli 20 cm luonnonmukaista alempana. 

Kallavedellä kesän 1981 tulvahuippu oli NN +82,43 m ja kesällä 1982 NN +82,31 m. 
Muilla säännöstellyillä järvillä vedenpinnat pystyttiin pitämään kumpanakin vuonna 
lupaehtojen puitteissa juoksutuksia lisäämällä. Toteutetuilla toimenpiteillä pystyttiin 
vedenpinnat pitämään sellaisilla tasoilla, että suuria vahinkoja rantarakenteille ei päässyt 
syntymään. Kallaveden tulvahuippua olisi molempina vuosina pystytty pudottamaan 
arvioilta 20 - 30 cm, mikäli vedenpinta olisi pudotettu säännöstelyn alarajalle. Tällöin 
olisi kuitenkin vesiliikenne häiriintynyt oleellisesti. 

Onki- ja Porovedellä tulvakorkeudet olisivat ilmeisesti olleet jonkin verran ylempänä, 
mikäli säännöstely olisi toteutettu nykyisin voimassa olevien lupaehtojen mukaisesti. 
Saimaalla kesän 1982 poikkeusjuoksutus olisi voitu välttää pitämällä juoksutukset tul-
vanousun aikana luonnonmukaisina. Juoksutuspäätökset tehtiin kuitenkin rajavesivi- 



ranomaisten välisissä neuvotteluissa, ja niiden pohjana olivat tulvaennusteet. Lopullinen 
arvio toimenpiteiden onnistumisesta voidaankin tehdä vasta tulvan jälkeen. 

9.3.2 Vuosien 1974-1975 tulva 

Alkuvuoden 1974 vedenpinnat olivat normaalia alemmilla tasoilla. Vaikka lumen ve-
siarvo (195 mm) oli tuolloin normaalia huomattavasti suurempi, ei Saimaalla ollut tar-
vetta erityistoimenpiteisiin. Kesän ja syksyn poikkeuksellisen suuret sateet lisäsivät 
tulvariskiä nopeasti. Saimaalla aloitettiin joulukuun puolessa välissä poikkeusjuoksutus 
(Q = 1100 m3/s). Vedenpinta nousi ylimmillään tasolle NN +76,79 m. Alkuvuoden 1975 
keskimääräistä huomattavasti suuremman lumen vesiarvon perusteella tehtyjen tulva-
arvioiden pohjalta poikkeusjuoksutusta jatkettiin 6 kk toukokuun puoliväliin saakka. 
Koska lumen vesiarvon maksimi oli kuitenkin jonkin verran alle keskimääräisen ja 
alkukesä oli vähäsateinen, jäi tulvanousu Saimaalla hyvin vähäiseksi, noin 15 cm:iin. 
Muilla järvillä kesän 1974 tulvahuippu ei muodostunut vaikeaksi. Vedenpinnat pysyivät 
kuitenkin koko loppuvuoden korkealla. Säännöstelytoimenpiteiden ansiosta ei myöskään 
kesän 1975 tulvahuippu muodostunut vaikeaksi. 

Saimaan poikkeusjuoksutusten aloitusajankohtaa olisi voitu siirtää eteenpäin varastoi-
malla vettä yläpuolisiin altaisiin. Vuoden vaihteessa Koitere oli 80 cm säännöstelyn 
ylärajan alapuolella, Kallavesi tasolla NN +81,95 m ja Pielinen tasolla NN +93,85 m. 
Mikäli näihin järviin olisi varastoitu ylimääräistä vettä esim. pidättämällä niiden veden-
pinnat kesän 1974 tulvahuipun tasolle, olisi vedet ainakin pääosin juoksutettu pois ke-
vään 1975 aikana. Tämä olisi Saimaalla johtanut joka tapauksessa todennäköisesti poik-
keusjuoksutuksiin. Toisaalta sateita ei pystytä ennustamaan kuin noin 10 vrk:n jaksolle, 
joten kesällä on hyvin vaikeaa tehdä päätöstä siitä, että tulvavesiä pidätetään yläaltaisiin 
siltä varalta, että lähikuukausien sadanta on poikkeuksellisen suuri. Saimaan vedenkor-
keus alkoikin olla uhkaavalla tasolla vasta lokakuussa 1974, joten edellisenä kesänä ei 
ollut nähtävissä tarvetta padottaa vettä yläpuolisiin altaisiin. 

9.4 Toimintamahdollisuudet vuoden 1924 tulvalla 

Vuoden 1924 tulvaa edelsi runsassateinen syksy. Sateet nostivat Saimaan vedenpinnan 
vuoden vaihteeseen mennessä tasolle NN +76,75 m. Koska myös muut järvet olivat 
ylhäällä, ei Saimaan vedenpinta juurikaan laskenut alkuvuonna 1924. Lumen vesiarvo 
oli sinä keväänä maksimissaan 195 mm, ja kun alkukesän sateet olivat normaalia huo-
mattavasti suuremmat, nousi Saimaan vedenpinta kesällä tasolle NN +77,44 m. Korkeus 
oli toiseksi suurin koko Saimaan vedenpinnan havainnointiaikana. Myös muilla järvial-
tailla vedenpinnat nousivat poikkeuksellisen korkealle (ks. 4.1, taulukko 13). 

Nykyisillä säännöstelyillä olisi vuoden 1924 toteutuneita tulvakorkeuksia pystytty alen-
tamaan lähes kaikilla järvillä. Tämä olisi lisännyt Kallaveden ja erityisesti Saimaan 
tulovirtaamia. Taulukossa 27 on esitetty karkea arvio siitä, mikä vaikutus nykyisillä 
säännöstelyillä olisi ollut kunkin järven tulvakorkeuksiin. Laskelmassa on verrattu ke-
vätminimin ja tulvahuipun välistä varastotilavuutta käytettävissä olevaan säännöstelyti-
lavuuteen. Järvien menovirtaamissa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia ei ole huomioi-
tu. Kallaveden osalta luvut pohjautuvat säännöstelysuunnitelmassa esitettyyn laskel- 
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maan. Pielisellä on oletettu, että kevään minimikorkeus olisi pudotettu poikkeusjuoksu-
tuksin, ja tulvan nousuvaiheessa olisi juoksutettu luonnonmukaista virtaamaa. 

Säännöstelyillä olisi näin ollen pystytty pudottamaan kaikkien muiden järvien paitsi 
Koitereen tulvakorkeutta (Koitereen säännöstelyn yläraja luonnonmukaisen tulvahuipun 
tasolla). Saimaan yläpuolisiin järviin olisi nykyisillä säännöstelyillä varastoitunut noin 
630 Mm3  enemmän vettä luonnontilaan verrattuna. Tämän aiheuttama alennus Saimaan 
tulvahuippuun olisi teoriassa ollut 13 cm. Tosin kyseinen vesimäärä olisi jouduttu juok-
suttamaan Saimaaseen ennakolta jo kevään aikana, jotta yläpuolisiin järviin olisi saatu 
kyseinen varastotila. Tällöin todellinen Saimaan tulvahuipun alennus olisi ollut huomat-
tavasti pienempi. 

Tulvavesien pidättämisellä yläpuolisiin järviin olisi voitu pienentää jonkin verran Sai-
maan tulvahuippua. Kun Kallaveden ja Pielisen tulvahuiput sattuivat vain noin kuukaut-
ta Saimaan tulvahuippua aikaisemmin, ei padottamisella olisi ehditty oleellisesti alentaa 
Saimaan tulvakorkeuksia. Saimaalla juoksutuksia olisi pitänyt lisätä viimeistään jo 
marraskuussa 1923. Juoksutuksella 900 m3/s olisi talven maksimivedenkorkeus pudon-
nut tasolle NN +76,70 m. Mikäli kesän tulvahuippu olisi haluttu vastaavalle tasolle, olisi 
vuoden alusta pitänyt juoksuttaa vähintään virtaamaa 1100 m3/s ja tulvahuipun aikana 
luonnonmukaista virtaamaa (HQ = noin 1120 m3/s). 

Taulukko 27. Saimaan yläpuolisten järvialtaiden vedenpintojen nousu kevätminimin ja 
tulvahuipun välisenä aikana, tulvakorkeudet ja varastomuutokset vuoden 1924 tulvalla 
havaitussa sekä nykyisten säännöstelyjen mukaisissa arvioiduissa tilanteissa. 

Järvi 	Vedenpintojen nousu 	 Tulvakorkeus 	 Varasto- 
Havaittu Säänn. 	 Havaittu Säänn. muutos 

m 	 m 	 NN+ m NN+ m 	Mm3  

Pielinen 1,81 1,81 95,20 94,70 0 
Kallavesi 1,23 1,58 82,71 82,50 +322 
Juojärvi 0,75 0,65 101,64 101,05 -30 
Höytiäinen 0,50 0,95 88,47 87,60 +135 
Pyhäjärvi 0,27 n. 0,5 80,03 79,75 +59 
Koitere 1,26 2,05 143,97 144,05 +142 
Onkivesi 2,10 2,10 86,43 85,89 0 
Unnukka 0,75 0,60 81,84 81,20 -17 
Porovesi 2,22 2,22 87,55 87,22 0 
Syvän i 2,23 2,45 97,52 96,65 +17 
Vuotjärvi 1,79 1,80 96,69 95,40 0 

E+628 Mm3 



9.5 Tulvalaskenta vuoden 1899 tilanteessa 

9.5.1 Laskentaselostus 

Vuoden 1899 tulvatilanne oli vastaavanlainen kuin vuonna 1924. Vuoden alussa virtaa-
mat ja vedenkorkeudet olivat jonkin verran vuoden 1924 tilannetta alhaisemmilla tasoil-
la. Lumen vesiarvo oli alkuvuodesta puolestaan normaalia huomattavasti suurempi, 
mikä olisi johtanut lisäjuoksutusten käynnistämiseen. Lumen vesiarvo oli keväällä 
maksimissaan 239 mm. Alkukesän sateet yhdessä lumen sulamisvesien kanssa aiheutti-
vat suurimman tulvan, mitä Saimaan alueella on havainnoitu. Heinä-elokuun sateet 
pitivät Saimaan huippulukemissaan kahden kuukauden ajan. Ylimmillään Saimaan 
vedenpinta oli tasolla NN +77,57 m. 

Vuoden alusta aloitetulla lisäjuoksutuksella (Q = 1100 m3/s) olisi pystytty estämään 
Saimaan vedenpinnan nousu noin tason NN +76,80 m yläpuolelle. Kyseinen lisäjuoksu-
tus on vain arvio, joka on määritetty ilman tarkempaa hydrologista selvitystä. Yläpuolis-
ten järvien säännöstely olisi käytännössä lisännyt Saimaan tulovirtaamia ja myös tulva-
huippua. Padotusmandollisuudet yläpuolisiin altaisiin olisivat olleet suurinpiirtein yhtä 
rajalliset kuin vuoden 1924 tilanteessa. Saimaan kanavan kautta tapahtuvalla juoksutuk-
sella olisi voitu helpottaa tulvatilannetta jonkin verran, mutta vesiliikenne olisi tällöin 
pysähtynyt kokonaan. Esimerkiksi 4 kuukauden juoksutus määrällä 20 m3/s olisi alenta-
nut tulvahuippua vain noin 5 cm. 

Tulvatilanteessa käytettävissä olevien toimintamahdollisuuksien selvittämiseksi on 
Suomen ympäristökeskuksessa tehty hydrologisella valuntamallilla (HBV) tulvalasken-
ta, jossa on simuloitu vuoden 1899 tulvatilanne. Laskennassa on määritetty mm. tulovir-
taamat Vuoksen vesistöalueen eri järvialtaisiin. Laskennassa on vesistö oletettu luon-
nontilaiseksi. Valunnan määrittämisessä tarvittavat laskentaparametrit on määritetty 
mallin kalibroinnin yhteydessä. Kalibroinnissa etsitään sellaiset parametrit, joilla mallin 
laskemat tulokset vastaavat havaittuja arvoja mahdollisimman hyvin tietyllä vuosijak-
solla. Kalibroitu malli vastaa valuntaolosuhteiltaan nykytilaa. Valuma-alueella tapahtu-
neet muutokset (kuivatukset, ojitukset, perkaukset ym.) huomioidaan mallissa olevalla 
automaattisella korjausrutiinilla. 

Tulovirtaamien määrittäminen pohjautuu Kuopion lämpötila- ja sadehavaintoihin, 
Class-A haihdunnan kuukausikeskiarvoihin sekä Onkiveden, Kallaveden, Saimaan ja 
Pielisjoen Häihän asteikon vedenkorkeushavaintoihin. Vanhoja purkauskäyriä, joiden 
oletettiin kuvaavan vuoden 1899 tilannetta, oli käytettävissä seuraaviltajärviltä: Porove-
si, Onkivesi, Syvän, Vuotjärvi, Kallavesi, Koitere, Pielinen, Höytiäinen ja Saimaa. 
Muille luonnontilaisille järville käytettiin nykyisin voimassa olevaa purkauskäyrää ja 
säännöstellyille järville arvioitua virtaamaa. 

HBV-mallilla (mallin rakenteesta on kerrottu luvussa 7) on käytettävissä olevien lähtö-
tietojen perusteella laskettu päivittäiset virtaama-arvot eri osavaluma-alueille. Malli on 
siinä olevan automaattisen korjausrutiinin avulla määrittänyt tulovirtaama-arvot sellai-
siksi, että virtaama- ja vedenkorkeushavainnot täsmäävät havaittujen kanssa mahdolli-
simman hyvin. Tulovirtaama-arvojen automaattinen korjaus on käytännössä toteutettu 
lämpötilaa, sadantaa ja haihduntaa muuttamalla. Esimerkiksi Onkiveden yläpuolisille 
osavaluma-alueille on laskettu säähavaintojen perusteella tulovirtaama-arvot tietylle 
päivälle. Tämän jälkeen malli on siirtänyt vedet alapuolisille osavaluma-alueille käyttä- 
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en hyväksi purkautumiskäyrätietoja sekä järvien pinta-ala ja tilavuusarvoja. Näin on 
saatu Onkiveden tulovirtaama-arvo, jonka perusteella on voitu laskea vastaava veden-
korkeus. Jos vedenkorkeus eroaa havaitusta arvosta, on automaattinen korjausrutiini 
muuttanut Onkiveden yläpuolisia tulovirtaamia korjaamalla mallin syötetietoja, sadetta, 
lämpötilaa ja haihduntaa. Kallaveden tulovirtaamien osalta tarvittavat korjaukset on 
tehty lähivaluma-alueelle ja Nilsiän reitille, jolloin ne eivät vaikuta enää Onkiveden 
yläpuolisen alueen tulovirtaamiin. Vastaavalla tavalla on määritetty tulovirtaamat koko 
Saimaan alueelle. Laskennan tuloksena on saatu vuoden 1899 tulvaa vastaavat luonnon-
tilaiset virtaamat ja vedenkorkeudet. 

Ala- ja Ylä-Saimaan väliset virtaushäviöt ovat nykyään huomattavasti pienemmät kuin 
vuonna 1899 oli havaittu (25 cm). Nykytilanteessa järvien välillä on käytössä purkaus-
käyrä, jossa 25 cm vedenkorkeuserolla virtaama on 2880 m3/s. Kokeilemalla saatiin v. 
1899 purkauskäyräksi sellainen, jossa samalla 25 cm erolla virtaama on 1600 m3/s. 

Tulovirtaamien määrittämisen jälkeen on malliin lisätty nykyisten säännöstelykäytäntö-
jen mukaiset juoksutusrajoitukset ja purkauskäyrät. Tämän jälkeen mallilla on laskettu 
vedenkorkeudet ja virtaamat vesistöalueen eri järvissä, josta tulokseksi on saatu nykyti-
lanteen mukaiset virtaamat ja vedenkorkeudet vuoden 1899 tulvan mukaisessa tulovir-
taamatilanteessa. Mallin laskentajakso alkaa jo vuodesta 1897, jolloin malli on itse 
laskenut sopivat alkuarvot tarvittaville laskentaparametreille, joita ovat mm. maankos-
teus ja pohjavesivarasto. Tulvalaskennassa määritetyt eri järvialtaiden luonnontilaiset ja 
nykytilan mukaiset virtaamat ja vedenkorkeudet on esitetty erillisessä raportissa (Vuo-
den 1899 tulvan aikaisten Vuoksen vesistöalueen virtaamien arviointi vesistömallilla, 
Huttunen et al, 6.6.1996). 

9.5.2 Laskentavaihtoehdot 

HBV-mallilla on nykytilanteen lisäksi laskettu useita eri vaihtoehtoja, joilla on pyritty 
parantamaan tulvantorjuntaa vuoden 1899 tilanteessa. Muissa kuin nykytilanteen las-
kennoissa on huomioitu eri juoksutusvaihtoehtojen vaikutukset vain Kallaveden, Unnu-
kan, Pielisen ja Saimaan tulvantorjuntaan. Toteutetut laskentavaihtoehdot ovat seuraa-
vat: 

Nykytilanne: 
- Pielisen ja Saimaan juoksutukset luonnonmukaiset 
- muiden järvien juoksutukset nykyisten säännöstelylupien puitteissa 
- Kallavedestä juoksutettu vesiä myös Konnuksen kanavan kautta (Qmax-7O m3/s), 

maksimijuoksutus Unnukkaan 500 m3/s, lisäksi Karvionkosken kautta purkautuvat 
vedet 

Vaihtoehto 1: 
- Saimaan juoksutus luonnonmukainen 
- maksimijuoksutus Kallavedestä Unnukkaan 550 m3/s, Konnuksen kanavan kautta 

enimmillään 75 m3/s, Unnukan vedenpinta saa nousta tasolle NN +81,50 m saakka 
- Pielisen vedenpinta pyritty pudottamaan tasolle NN +92,80 m ennen tulvanousun 

alkua, poikkeusjuoksutusten aloitus maaliskuun puolivälissä, maksimijuoksutus 
tulvan aikana 500 m3/s 
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Vaihtoehto 2: 
- Saimaalla lisäjuoksutuksia (lievä vaihtoehto): 

kk 	I II III IV V VI VII VIII IX 	X XI XII 
m3/s 800 900 900 1000 1000 1035 1140 1150 1100 1050 1000 1000 

- Saimaalla marras-joulukuussa 1898 juoksutus 800 m3/s 
- Saimaan vedenpinta pudotettu marraskuun alkuun 1898 mennessä tasolle noin 

NN +76,15 m 
- Kallavesi ja Pielinen vaihtoehdon 1 mukaisesti 

Vaihtoehto 3: 
- Saimaalla lisäjuoksutuksia (todennäköinen vaihtoehto): 

kk 	I II III IV V VI VII VIII IX 	X XI XII 
m3/s 900 900 1000 1000 1100 1100 1140 1150 1100 1050 1000 900 

- Saimaalla marras-joulukuussa 1898 juoksutus 800 m3/s 
- Saimaan vedenpinta pudotettu marraskuun alkuun 1898 mennessä tasolle noin NN 

+76,15 m 
- Kallavesi ja Pielinen vaihtoehdon 1 mukaisesti 

Vaihtoehto 4: 
- Saimaalla lisäjuoksutuksia (tehokas vaihtoehto): 

kk 	I II III IV V VI VII VIII IX 	X XI XII 
m3/s 900 1000 1100 1100 1100 1100 1140 1150 1100 1050 1000 800 

- Saimaalla marras-joulukuussa 1898 juoksutus 800 m3/s 
- Saimaan vedenpinta pudotettu marraskuun alkuun 1898 mennessä tasolle noin NN 

+76,15 m 
- Kallavesi ja Pielinen vaihtoehdon 1 mukaisesti 

Vaihtoehto 5: 
- Saimaan lisäjuoksutukset vaihtoehdon 4 mukaisesti 
- Pielisen vedenpinta nostetaan sen oman, vaihtoehdon 1 mukaisen tulvahuipun jäl-

keen tasolle NN +94,70 m (eli 21 cm) ja pudotetaan vasta Saimaan tulvahuipun 
mentyä ohi 

- Kallaveden juoksutukset vaihtoehdon 1 mukaisesti 

Vaihtoehto 6: 
- Saimaan lisäjuoksutukset vaihtoehdon 4 mukaisesti 
- Pielisen vedenpinta nostetaan sen oman, vaihtoehdon 1 mukaisen tulvahuipun jäl-

keen tasolle NN +94,70 m (eli 21 cm) ja pudotetaan vasta Saimaan tulvahuipun 
mentyä ohi 

- Naapuskosken pato ja Konnuksen kanava kiinni Kallaveden vaihtoehdon 1 mukai-
sen tulvahuipun mentyä ohi, eli hidastetaan Kallaveden pinnan laskua 
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9.5.3 Laskentatulokset 

Laskennasta saadut maksimivedenkorkeudet Saimaan, Kallaveden ja Pielisen osalta on 
esitetty taulukossa 28. 

Taulukko 28. Saimaan, Kallaveden ja Pielisen maksimivedenkorkeudet, vastaavat va-
hinkoarvioiden mukaiset vahingot sekä kokonaisvahingot eri laskentavaihtoehdoissa. 

Laskenta- Saimaa Kallavesi Pielinen Kokonais- 
vaihtoehto W Vahingot W Vahingot W Vahingot vahingot 

NN+m milj.mk NN+m milj.mk NN+m milj.mk milj.mk 
Luonnontila 77,55 1204,8 83,01 54,1 95,49 188,0 1446,9 
Nykytila 77,56 1214,5 82,89 41,9 95,26 137,9 1394,3 
Vaihtoehto 1 77,60 1253,3 82,77 29,6 94,49 5,3 1288,2 
Vaihtoehto 2 77,31 937,0 82,77 29,6 94,49 5,3 971,9 
Vaihtoehto 3 77,11 617,3 82,77 29,6 94,49 5,3 652,2 
Vaihtoehto 4 76,95 359,0 82,77 29,6 94,49 5,3 393,9 
Vaihtoehto 5 76,90 309,1 82,77 29,6 94,70 16,3 355,0 
Vaihtoehto 6 76,89 299,1 82,77 29,6 94,70 16,3 345,0 

Pielisen tulvakorkeus olisi nykytilassa lähes 25 cm alempana luonnontilaan verrattuna. 
Alennus johtuu Koitereen säännöstelystä. Poikkeusjuoksutuksilla on mahdollista tehdä 
ylimääräinen kevätalennus, jolla pystytään käytännössä estämään vedenpinnan nousu 
suuria vahinkoja aiheuttaviin korkeuksiin. Tässä laskennassa poikkeusjuoksutukset 
aloitettiin Kaltimon voimalaitoksen koneistovirtaaman (310 m3/s) suuruisena maalis-
kuun puolivälissä. Juoksutusta lisättiin tasaisesti ja se oli palautettua vedenkorkeutta 
vastaavaa luonnonmukaista virtaamaa suurempi aina toukokuun lopulle saakka. Pielis-
joen maksimivirtaamaa on kuitenkin samalla pystytty alentamaan yli 200 m3/s arvoon 
500 m3/s. Tulvan alentamiseen riittää melko myöhäinenkin poikkeusjuoksutusten aloi-
tusajankohta. Toisaalta poikkeusjuoksutusten myöhäinen aloitusajankohta edellyttää 
nopeaa juoksutusten nostoa, jotta riittävän suuri vedenpinnan alennus ehditään toteuttaa 
ennen tulvan alkua. Aikaisemmassa vaiheessa aloitetulla poikkeusjuoksutuksella pysty-
tään tekemään enemmän varastotilavuutta joko Pielisen omaa tai Saimaan tulvantorjun-
taa ajatellen. 

Kallaveden reitin nykyisten säännöstelyiden vaikutuksesta Kallaveden tulvakorkeus 
olisi laskennan mukaan noin 10 cm luonnontilaa alempana. Tulvakorkeutta on mandol-
lista edelleen alentaa, mikäli Kallaveden maksimijuoksutusta lisättäisiin nykyisestä 
(noin 500 m3/s). Vaihtoehdossa 1 on tarkasteltu maksimijuoksutuksen 550 m3/s vaiku-
tusta tulvakorkeuksiin. Tällöin huippukorkeus aleni edelleen 12 cm. Kallaveden juoksu-
tukset Unnukkaan lisääntyvät suurilla tulvilla jonkin verran luonnontilaan verrattuna. 

Saimaan yläpuolisilla säännöstelyillä ei ole vuoden 1899 tulvaa vastaavassa tilanteessa 
käytännön merkitystä Saimaan maksimivedenkorkeuksiin (nykytila). Sen sijaan Pielisen 
toteutettu poikkeusjuoksutus ja Kallaveden tehokkaampi säännöstely nostaa Saimaan 
maksimivedenkorkeutta 4 cm (vaihtoehto 1). Saimaan lisäjuoksutuksilla on erittäin 
oleellinen merkitys tulvakorkeuksiin ja sitä kautta syntyviin vahinkoihin. Jo kohtuulli-
sen pienillä lisäjuoksutuksilla (vaihtoehto 2) maksimivedenpinta aleni 25 cm luonnon-
mukaisilla juoksutuksilla toteutuneeseen verrattuna. Laskennassa käytetyllä tehokkaalla 
lisäjuoksutusvaihtoehdolla saavutettiin 61 cm:n tulva-alennus (vaihtoehto 4). Pielisellä 



toteutetun tulvavesien lisäpadottamisen alentava vaikutus Saimaan vedenpintaan oli 5 
cm (vaihtoehto 5). Kallaveden tulvahuipun laskun hidastamisen vaikutus jäi merkityk-
settömäksi eli 1 cm:iin (vaihtoehto 6). 

Muilla Saimaan alueen säännöstellyillä järvillä tulvakorkeudet jäävät alhaisemmiksi 
kuin mitä ne olisivat olleet luonnontilaisina v. 1899. Onkivedellä säännöstelyn vaiku-
tuksesta maksimivedenkorkeus olisi noin 95 cm alempi luonnontilaan verrattuna ja 
vastaavasti Porovedellä noin 70 cm alempana. Nilsiän reitillä säännöstelyn ylärajat 
ylittyvät vuoden 1899 mukaisessa tulvatilanteessa käytännössä Korpijärvellä, Syvärissä 
ja Vuotjärvellä. Muilla Nilsiän reitin järvillä vedenpinnat pystytään pitämään säännöste-
lyrajojen puitteissa. Samoin Juojärvellä, Koitereella, Höytiäisessä, Pyhäjärvelläja Un-
nukassa vedenpinnat on mahdollista pitää luparajojen sisällä. 

Säännöstelyillä ja poikkeustoimenpiteillä pystytään eri järvien tu]vakorkeuksia alenta-
maan huomattavasti luonnonmukaiseen tilanteeseen verrattuna. Tulvakorkeuksien alen-
taminen vaatii kuitenkin riittävän aikaisessa vaiheessa aloitettuja toimenpiteitä, koska 
viipymät vesistön eri osissa ovat suhteellisen pitkät, ja toisaalta liian rajuja toimenpiteitä 
on syytä välttää. Säännöstelyjen onnistuminen riippuu oleellisesti siitä, miten alas ve-
denpinnat ehditään ja voidaan pudottaa ennen tulvan alkua. Samoin juoksutuksia tulisi 
lisätä riittävän nopeasti tulvanousun alettua. Saimaan osalta päästään huomattavaan 
tulva-alennukseen pienilläkin lisäjuoksutuksilla, mutta ne tulisi käytännössä aloittaa jo 
tulvaa edeltävässä vuodenvaihteessa. Laskentatuloksista on esitetty graafisia tulosteita 
liitteessä 9. 

Saimaan lisäjuoksutuksilla sekä Pielisen ja Kallaveden poikkeustoimenpiteillä pystytään 
huomattavasti alentamaan tulvavahinkoja. Saimaalla, Kallavedellä ja Pielisellä syntyvät 
tulvavahingot olisivat vuoden 1899 tulvalla olleet ilman poikkeustoimenpiteitä vahinko-
arvioihin pohjautuen yli miljardi markkaa suuremmat. Arvioon vaikuttaa oleellisesti 
tulvan todellinen kesto sekä yksittäisten vahinkokohteiden (teollisuuslaitokset) suojaa-
rnisen onnistuminen. Poikkeuksellisilla tulvilla Saimaan lisäjuoksutuksilla saavutettava 
kansantaloudellinen hyöty voi olla useita satoja miljoonia markkoja. 
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10 VUOKSEN RAJAVESISTÖLUONTEEN HUOMIOON OTTAMI-
NEN TULVIEN TORJUNNASSA 

10.1 Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön edellyttämät menettely-
tavat 

Suomen ja Venäjän välisen Saimaan ja Vuoksen juoksutussääntöä koskevan sopimuk-
sen mukaan Suomen tasavallan hallitus sitoutuu noudattamaan Saimaan ja Vuoksen 
juoksutussääntöä Saimaan juoksutuksen yhteydessä (juoksutussääntö ks. 3.1.1). Sopi-
muksen täyttämisen valvonta kuuluu yhteiselle suomalais-venäläiselle rajavesistöjen 
käyttökomissiolle. Sopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet 
ratkaistaan käyttökomissiossa. Mikäli sopimukseen ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet 
diplomaattista tietä. 

Sopimus, joka on tehty 26.10.1989, on voimassa viisi vuotta laskien sen voimaantulosta 
seuraavan kalenterivuoden alusta. Sopimus jatkuu automaattisesti joka kerran seuraaval-
le viisivuotiskaudelle, jollei jompikumpi sopimuspuolista viimeistään vuotta ennen 
kulumassa olevan voimassaolokauden päättymistä ilmoita irtisanovansa sitä tai halu-
avansa tehdä siihen muutoksia. 

Suomen osapuoli tekee tarvittavat Saimaan vesitaselaskelmat ja tulovirtaamaennusteet 
ja ilmoittaa tältä pohjalta laaditut Vuoksen juoksutusten ohjearvot viikoittain ja tarvitta-
essa useamminkin Tainionkosken padon hoitajalle (Imatran Voima Oy) ja Venäjän 
osapuolen edustajalle. Imatran Voima Oy puolestaan ilmoittaa tulevista juoksutuksista 
Vuoksen Venäjän puoleisille voimalaitoksille. Ao. alueellisten ympäristökeskusten on 
tarkkailtava juoksutuksen aikana sen vaikutuksia saimaannorpan elinoloihin sekä kalas-
toon ja kalastukseen maa- ja metsätalousministeriön hyväksymällä tavalla. 

Juoksutussäännön mukaan Saimaan juoksutusohjelmasta sovitaan yhteisesti Suomen ja 
Venäjän osapuolten kesken. Näin ollen kussakin tulvatilanteessa juoksutusmäärät sovi-
taan erikseen, ja tulvan alentumismäärä riippuu järveen tulevista vesimääristä ja juoksu-
tusohjelmasta. Juoksutussääntö ei takaa minkään tietyn vedenkorkeustason ylittymisen 
estymistä, vaikka juoksutussäännön mukaan tulvan nousemista korkeustason NN 
+76,60 m yli tulee pyrkiä estämään tai tehokkaasti pienentämään. On ilmeistä, että esim. 
vuosien 1899 ja 1924 kaltaisilla suurtulvilla vedenkorkeus tulisi nousemaan ehkä useita-
kin kymmeniä senttimetrejä tason NN +76,60 m yläpuolelle. 

10.2 Tulvavahingot Venäjän puolella 

Vuoksen virran ranta-alueilla syntyviä vahinkoja on käsitelty kohdassa 6.4.1. Venäläisil-
le on korvattu 1980-luvulla toteutetuista poikkeusjuoksutuksista vain voimataloudelle 
aiheutuneet tuotantotappiot. Muiden vahinkojen osalta Venäjän osapuoli on suullisesti 
ilmoittanut, että vuoden 1974/75 juoksutuksilla (6kk/1100 m3/s) ne ovat olleet huomat-
tavia, mutta että niistä ei kuitenkaan vaadita korvauksia. 

Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukaan mahdollisista lisäjuoksutuksista aiheu-
tuvat vahingot todetaan yhdessä suomalaisen ja venäläisen osapuolen kesken. Vahinko- 



jen määrittäminen pohjautuisi käytännössä tarpeellisten maastokatselmusten ja vahinko-
laskelmien tekemiseen. 

10.3 Tulvien ajoittuminen Vuoksen venäjänpuoleisella osalla 

Tulvien ajoittumisesta Vuoksella Venäjän puolella ei ole tehty tuoreita selvityksiä. 
Asiaa on käsitellyt mm. Eino W. Seppänen selostuksessa "Saimaan säännöstelysuunni-
telma 1958". Hänen tekemänsä selvitys pohjautuu vuosijakson 1912 - 39 kevättulvan 
aikaisiin havaintoihin. Tuoreempaa tietoa ei Vuoksen virtaamistaja vedenkorkeuksista 
ole käytettävissä. 

Vuoksen lähivaluma-alueen pinta-ala Kiviniemenkosken kohdalla (kuva 23) on 3530 
km2. Havaintojen mukaan kevättulvan sattumisajankohdat ovat olleet taulukossa 29 
esitettyjen mukaiset. 

Vuoksen virran oman valuma-alueen tulvahuippu voi suurimmillaan olla noin 300 m3/s. 
Tulvahuippu ajoittuu keskimäärin huhti-toukokuun vaihteeseen. Lähivaluma-alueen 
keskiylivirtaamakin (MHQ) on yli 100 m3/s. Esimerkiksi vuoden 1924 tulvalla virtaama 
Kiviniemenkosken kohdalla saavutti tason 1200 m3/s jo toukokuussa. Samalla kun 
lähialueen tulva helpotti jatkoi Saimaasta tuleva virtaama kasvuaan. Kokonaisvirtaama 
Kiviniemenkoskella pysytteli tasolla 1200 m3/s loppukesään saakka. 

Vuoksen paikallinen tulva tulee ottaa huomioon. Samaan aikaan esiintyvät suuret Sai-
maan lisäjuoksutukset voivat aiheuttaa Venäjän puolella huomattavia vahinkoja. 

10.4 Vuoksen voimalaitosten yhteiskäyttö 

Vuoksen juoksutukset hoidetaan Tainionkosken voimalaitoksen kautta siten, että virtaa-
man viikkokeskiarvo vastaa normaalitilanteissa luonnonmukaista virtaamaa. Tällöin 
Tainionkosken juoksutuksen tuntiarvot vaihtelevat yleensä virtaamavälillä noin 300 -
800 m3/s. Venäläiset käyttävät omia laitoksiaan lähes samassa rytmissä Imatrankosken 
ja Tainionkosken kanssa. Venäläisten Lesogorskin ja Svetogorskin voimalaitosten 
koneistojen kautta on mahdollista juoksuttaa enimmillään 800 m3/s. Rakennusvirtaama 
on 850 m3/s, mutta koneistojen nykykunto ei salli näin suurta juoksutusta. 

Imatran Voima Oy:n Tainionkosken valvomon ja Svetogorskin valvomon välillä on 
puhelin- ja faxiyhteys. Tarvittaessa on käytettävissä myös henkilöyhteys sekä tulkki. 
Imatran Voima Oy ja AO Lenenergo sopivat keskenään laitostensa käytöstä molempia 
osapuolia tyydyttävällä tavalla. Käytännössä Imatran Voima Oy tekee Tainionkosken 
tulevista juoksutuksista tuntiraportin, joka sitten toimitetaan Svetogorskin voimalaitok-
selle ja sieltä edelleen tiedoksi Lesogorskiin. 
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Taulukko 29. Vuoksen vinan lähivaluma-alueen kevättulvan sattumisajankohdat 
vuosijaksolla 1912 - 1939 Kiviniemenkosken kohdalla. 

Vuosi Kevättulvan Tulvahuipun sattu- ylin arvo 
alkaminen päättyminen misaika m3/s 

pvm pvm pvm 
1912 16.4. 29.5. 26.4. 81 

13 27.3. 22.5. 24.4. 108 
14 11.4. 26.5. 26.4. 90 
15 9.4. 27.5. 25.4. 142 
16 1.4. 3.6. 28.4. 112 
17 3.4. 31.5. 25.4. 70 
18 6.4. 29.5. 26.4. 120 
19 1.4. 21.5. 1.5. 124 
20 1.3. 14.5. 18.4. 176 
21 17.3. 4.5. 17.4. 64 
22 15.4. 29.5. 7.5. 122 
23 30.4. 28.6. 31.5. 61 
24 1.4. 12.6. 14.5. 294 
25 22.3. 31.5. 1.5. 98 
26 4.4. 31.5. 5.5. 250 
27 5.4. 18.5. 1.5. 76 
28 29.3. 17.5. 25.4. 87 
29 1.5. 3.6. 19.5. 78 
30 20.4. 8.5. 26.4. 22 
31 15.4. 10.6. 3.5. 202 
32 3.4. 14.6. 17.4. 130 
33 1.4. 13.5. 19.4. 61 
34 21.3. 17.5. 26.4. 63 
35 4.4. 13.6. 25.4. 102 
36 15.4. 21.5. 26.4. 102 
37 10.4. 21.5. 21.4. 108 
38 9.3. 10.5. 27.4. 54 
39 14.4. 27.5. 27.4. 68 

Keskimäärin 
1912-1939 4.4. 27.5. 29.4. 109,5 



10.5 Erilaisten tulvantorjuntamandollisuuksien arviointi Venäjän kan-
nalta 

Saimaan yläpuolisten järvien tulvantorjuntatoimenpiteet tarkoittavat lähinnä juoksutus-
ten lisäämistä normaalista. Juoksutusten lisäys on normaalia lupaehtojen mukaista toi-
mintaa tai Pielisellä poikkeuslupaan perustuvaa, eikä se suoranaisesti aiheuta mitään 
vaikutuksia Venäjän puolella. Pyhäjärven juoksutusten mahdollinen lisäys parantaa 
tilannetta myös Venäjän puolella olevilla ranta-alueilla. 

Venäjän kannalta merkityksellisin Saimaan alueen tulvantorjuntatoimenpiteistä on 
Vuoksen lisäjuoksutus. Lisäjuoksutus toteutetaan Saimaan ja Vuoksen juoksutussään-
nön mukaisesti (ks. kohdat 3.1.1 ja 8.3). Lisäjuoksutukset saattavat aiheuttaa Venäjän 
puolella huomattavia vahinkoja, mikäli juoksutusten suuruus ja ajankohta on epäedulli-
nen Vuoksen virran oman valuma-alueen tulvaan nähden. Nykyisen käytännön mukai-
sesti Vuokseen voidaan juoksuttaa enimmillään 800 m3/s ilman, että siitä aiheutuu 
korvattavaa vahinkoa Venäjän puolella. 

Venäläisten 1980-luvulla tekemien Saimaan säännöstelylaskelmien tavoitteena oli siir-
tää Vuoksen juoksutuksia kesästä talveen. Tältä pohjalta arvioituna Venäjänkin kannalta 
paras tapa hoitaa mahdolliset lisäjuoksutukset olisi ilmeisesti ennakoida tulvaa tekemäl-
lä talvella Saimaaseen lisätilaa tulvavesiä varten. Juoksutusten tulisi olla suuruudeltaan 
sellaisia, että koko vesimäärä pystyttäisiin hyödyntämään voimataloudellisesti ilman 
ohijuoksutuksia. Poikkeuksellisen suuret lisäjuoksutukset (Q Tainionkoski = 1000 -
1100 m3/s) saattavat aiheuttaa Venäjän puolella niin suuria vahinkoja, että venäläiset 
eivät mielellään suostu näin suuriin juoksutuksiin. Tämä johtaisi siihen, että lisäjuoksu-
tukset tulisi pyrkiä hoitamaan ennakoimalla, ja tulvan aikana juoksutettaisiin luonnon-
mukaista virtaamaa. 



100 

11 VIRANOMAISTEN TOIMENPITEET JA VASTUUT TULVAN-
TORJUNNASSA 

11.1 Tulvantorj untatoimenpiteet 

Tavanomaisessa tulvatilanteessa, tulvatilanteen ollessa paikallinen tai tulvan uhatessa, 
tulvantorjunnan kannalta tarpeelliset toimenpiteet voidaan suorittaa vakiintuneen käy-
tännön mukaisesti niin, että alueelliset ympäristökeskukset vastaavat omien alueidensa 
torjuntatoiminnasta. Kun tilanne sääoloista tai muusta syystä johtuen uhkaa kehittyä 
poikkeukselliseksi, lisätään hydrologista seurantaa ja ryhdytään muihin tarpeellisiin 
toimenpiteisiin normaalien organisaatioiden puitteissa. 

Poikkeuksellisessa tulvatilanteessa tai poikkeuksellisen tulvan uhatessa on Saimaan 
alueella perusteltua, että tulvantorjuntaan liittyvistä tärkeimmistä toimenpiteistä neuvo-
tellaan etukäteen maa- ja metsätalousministeriön, ao. alueellisten ympäristökeskusten ja 
Suomen ympäristökeskuksen edustajien kesken. Tällöin pystytään ottamaan huomioon 
koko vesistöalueen tulvatilanne ja määrittämään kokonaistaloudellisesti optimaalisim-
mat ja toteuttamiskelpoisimmat toimenpiteet. Toimenpiteistä päätettäessä tulee pitää 
kiinteää yhteyttä vesistön käytön kannalta keskeisten säännöstelyjen ja voimalaitosten 
käytöstä ja toiminnasta vastaaviin tahoihin. Todella suuren tulvan uhatessa voidaan 
tarvittaessa perustaa tulvantorjunnan johtoryhmä (ks. 11.3). Kaaviokuva Saimaan alueen 
tulvantorjunnan osapuolista on esitetty kuvassa 24. 

Jos tulvan torjumiseksi on lisättävä Vuoksen juoksutuksia luonnonmukaiseen verrattuna, 
on siitä neuvoteltava erikseen rajavesikomission kanssa. Lisäjuoksutuksista venäläisille 
syntyvät vahingot on korvattava kohdissa 6.4 ja 6.5 esitetyn mukaisesti. 

11.2 Viranomaisten tehtäväjako tulvantorjunnassa 

Tulvavahinkojen torjuntatyössä voidaan eri viranomaisten tehtävät määritellä seuraavas-
ti. 

Maa- ja metsätalousministeriön tehtävät: 

päätökset Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukaisten lisäjuoksutusten aloitta-
misestaja lopettamisesta neuvotellen asiasta rajavesikomission kanssa 
suostumusten antaminen alueellisille ympäristökeskuksille vesilain 12 luvun 19 §:n 
mukaisten poikkeuslupien hakemiseen 

Alueellisten ympäristökeskusten tehtävät valtion talousarviossa annettujen määrärahojen 
puitteissa: 

- 

	

	tulvasuojelutoimenpiteet, joita ovat mm. vesistöön tehtävät penkereet, padot, perkaukset 
ja säännöstely 

- 

	

	tulvantorjunnan ennakkotoimenpiteet, kuten vesitilanteen seuranta, säännöstelyjen 
käyttö, hydrologiset ennustelaskelmat ja tarvittaessa poikkeuslupien hakeminen 

- 

	

	tulvan aikana yleisen tarpeen mukaisesti jääpatojen räjäytystyö, säännöstelyt ym. tulvan 
pienentämistoimenpiteet ja tarvittaessa virka-apupyynnöt 
tiedottaminen ennakolta tulvatilanteesta sekä tulvan aikana suoritetuista ja suoritettavis-
ta toimenpiteistä 
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Kuva 24. Kaaviokuva Saimaan alueen tulvantorjunnan osapuolista. 
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Suomen ympäristökeskuksen tehtävät: 

avustaa maa- ja metsätalousministeriötä 
antaa asiantuntija-apua alueellisille ympäristökeskuksille 

Pelastusviranomaisten tehtävät: 

paikallisten tuIvavahinkojen torjunta tai rajoittaminen yhteistyössä alueellisten ym-
päristökeskusten kanssa 
pelastustehtävät ja väestön evakuointi yhteistyössä poliisiviranomaisten kanssa 
liikenteen ja järjestyksen ylläpito tulva-alueella yhteistyössä poliisiviranomaisten 
kanssa 

Tielaitoksen tehtävät: 

- tulva-alueen tiestöjen hoitoja tarvittaessa liikenteen rajoittaminen 
- omien rakenteidensa, mm. siltojen suojaaminen esim. jäätä räjäyttämällä 

Merenkulkulaitoksen tehtävät: 

- tarvittaessa kanavien kautta tapahtuvien tulvajuoksutusten hoito 

Sotilasviranomaisten virka-aputeht ivät: 

suorittaa räjäytystyötä alueellisten ympäristökeskusten ohjeiden mukaan perustuen 
ympäristöviranomaisten virka-apupyyntöön, jonka lääninhallitus välittää sotilaslää-
nin esikunnalle 

- suorittaa pelastustehtäviä paloviranomaisten ohjeiden mukaan 

11.3 Tulvantorjunnan johtoryhmä 

Mikäli tulvatilanne uhkaa kehittyä todella kriittiseksi erityisesti Suur-Saimaan alueella, 
maa- ja metsätalousministeriö voi tarvittaessa asettaa tulvantorjunnan johtoryhmän. 
Johtoryhmän tulee kokoontua puheenjohtajan kutsusta, tai mikäli yksikin jäsen sitä 
esittää. 

Johtoryhmässä tulisi olla edustettuna hydrologinen, vesistön käyttöön liittyvä sekä 
paikallisia ongelmakohtia tunteva ja Vuoksen rajavesiluonteen huomioon ottamiseen 
tarvittava asiantuntemus. Tulvantorjunnan johtoryhmän muodostaisivat maa- ja metsä-
talousministeriön määräämä puheenjohtaja, edustajat ministeriön lisäksi kaikista Sai-
maan alueen alueellisista ympäristökeskuksista sekä vesistöä ja sen käyttötoimintaa 
tunteva henkilö Suomen ympäristökeskuksesta. Johtoryhmällä tulisi olla nopeasti toi-
miva neuvotteluyhteys maa- ja metsätalousministeriöön, Suomen ympäristökeskukseen, 
alueellisiin ympäristökeskuksiin sekä rajavesikomissioon. 
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Tulvantorjunnan johtoryhmän tulee olla selvillä koko Saimaan alueen vesistön tulvati-
lanteesta. Johtoryhmän tehtävänä on määritellä poikkeuksellisen tulvatilanteen vaatimat 
toimenpiteet koko vesistöalueella yhdessä asianosaisten kanssa sekä valmistella ja 
tehdä ehdotuksensa tilanteen mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä. Toimenpiteet 
toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön, alueellisten ympäristökeskusten ja vesistön 
käyttötoiminnasta vastaavien luvanhaltijoiden kanssa sovittavalla tavalla ottaen huomi-
oon mahdollisten vesioikeudellisten lupien tarve. 

Mikäli johtoryhmä katsoo tarpeelliseksi vesilain 12 luvun 19 §:n tarkoittaman poik-
keuslupahakemuksen tekemisen vesioikeudelle (vaarantorjuntatoimenpiteet) tulvava-
hinkojen vähentämiseksi, on asia saatettava asianomaisen alueellisen ympäristökeskuk-
sen ja maa- ja metsätalousministeriön käsiteltäväksi (vrt. kohta 8.6). 

Tulvatilanteen helpottuessa ja tulvavaaran ollessa ohi ilmoittaa johtoryhmä eri osapuo-
lille työnsä tältä osin päättyneeksi, jolloin tehtävät siirtyvät normaalille organisaatiolle. 
Tulvantorjunnan johtoryhmän tulee tämän jälkeen viipymättä antaa maa- ja metsäta-
lousministeriölle toiminnastaan raportti, jonka liitteenä ovat tarpeelliset dokumentit. 
Raportissaan johtoryhmän tulee selvittää tulvan kehittyminen meteorologisten ja hydro-
logisten havaintojen perusteella, tulvan torjumiseksi suoritetut toimenpiteet sekä johto-
ryhmän toiminta. Raportissa tulee olla myös selostus aiheutuneista vahingoista pääpiir-
teissään ja arvio tulvantorjunnan onnistumisesta sekä suositukset tulvantorjuntatoimin-
nan kehittämiseksi. 

11.4 Kustannusvastuu ja korvaukset 

Ympäristöviranomaisilla on määrärahoja ainoastaan omaa tulvien torjuntatoimintaansa 
varten. Siitä johtuen ympäristöhallinto ei voi vastata muista kuin oman toimintansa 
aiheuttamista suoranaisista kustannuksista. 

Periaatteena voidaan pitää, että kukin viranomainen vastaa oman toimintansa aiheutta-
mista kuluista ainakin silloin, kun toimintaan osallistuminen perustuu laissa säädettyyn 
velvollisuuteen. Laki palo- ja pelastustoimesta (559/75, viimeinen muutos 1115/90) 
antaa tehtäviä paloviranomaisille ja määrää kunnille siltä osalta kustannusvastuun. 
Silloin, kun pyydetään virka-apua muilta viranomaisilta, sovelletaan palo- ja pelastus-
toimilakia, ja tällöin apua antavalle aiheutuvat ylimääräiset kustannukset korvataan 
avun pyytäjän toimesta. 

On huomattava, että kunkin laitoksen tai rakennelman omistajan asiana on ensisijaisesti 
omaisuutensa suojeleminen. Tämän mukaisesti myös vesilain 12 luvun 17 §:ssä on 
annettu jään räjäytysoikeus mm. laitoksen tai rakennelman omistaj alle. 

Tulvista aiheutuneiden vahinkojen korvaamista on käsitelty tarkemmin luvussa 12. 

11.5 Tiedotustoiminta 

Normaalissa tai vain tietyllä vesistönosalla (esim. Kallavesi, Pielinen) esiintyvässä 
tulvatilanteessa vastaa tiedotuksesta alueen oma tulvantorjuntaorganisaatio, joka toimii 
alueellisen ympäristökeskuksen johdolla. Tiedottamisesta neuvotellaan tarvittavassa 
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määrin myös maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Paikallisella tasolla kukin viran-
omainen huolehtii tiedottamisesta omien tehtäviensä osalta. 

Poikkeuksellisessa tulvatilanteessa mahdollisesti asetetun tulvantorjunnan johtoryhmän 
aloittaessa toimintansa alistetaan tulvatilannetta ja tulvantorjuntatoimenpiteitä koskeva 
tiedotus johtoryhmän alaisuuteen. Vaikeassa tulvatilanteessa tarvitaan tiedotustoimin-
taan keskittynyt henkilö, joka tuntee tulvatilanteen, tulvantorjuntatoimet ja niiden vai-
kutukset sekä vesistön. Tiedotuksesta vastaa johtoryhmän nimeämä henkilö. Tämän 
vastuuhenkilön tulee olla johtoryhmän jäsen tai ainakin kiinteässä yhteistoiminnassa 
johtoryhmän kanssa. 

Jo tulvan uhatessa tulee tulvantorjunnan tiedotuksesta vastaavan henkilön ryhtyä aktii-
viseen tiedotustoimintaan. Tiedotuksesta vastaavan tehtävänä on muun muassa: 

- hoitaa yhteydet julkisiin tiedotusvälineisiin 
- antaa yleisölle jatkuvasti tietoa tulvatilanteen kehittymisestä ja torjuntatoimenpiteis-

tä 
- seurata julkista tiedonvälitystä tulvasta annettavan informaation osalta 
- pitää riittävä yhteys viranomaisiin ja pelastustoimintaa johtaviin paloviranomaisiin 
- järjestää tulvantorjunnan johtoryhmän tiedotustilaisuudet 

Tiedonvälitystä on tulvatilanteen pahetessa voitava nopeasti tehostaa. Tiedotustoimin-
nan tehostamiseksi turvaudutaan erityisjärjestelyihin vain siinä laajuudessa, kuin poik-
keustilanne välttämättä vaatii. 

Tiedotustoimintaa tarvitaan tietojen välittämiseksi tulvatilanteen kehittymisestä ja 
toimista tulvan torjumiseksi. Näiden tietojen on oltava oikeita ja täsmällisiä sekä jatku-
vasti ajanmukaisia. Tulvantoijuntaa hoidettaessa on myös välttämätöntä, että tulvantor-
juntaorganisaation ja tiedotusvälineiden välillä vallitsee luottamuksellinen yhteistyö. 
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12 TULVAVAHINKOJEN ARVIOINTI JA KORVAAMINEN 

12.1 Vahinkojen arviointi juoksutussäännöstä vastaavan tai luvanhal-
tijan ollessa korvausvelvollinen 

Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukaisesta korvausvastuusta on säädetty erilli-
sessä laissa (1331/91, muutos 78/95) siten, että maa- ja metsätalousministeriön on 
korvattava juoksutussäännön täytäntöönpanosta Suomen alueella mahdollisesti aiheutu-
va vahinko, haitta ja muu edunmenetys noudattaen, mitä vesilain 12 luvun 19 §:n 2 
momentissa säädetään. Vesilain ko. kohdan mukaan vahingoista on suoritettava kor-
vaus valtion varoista. Korvattavana vahinkona ei kuitenkaan pidetä vesivoimalaitoksille 
aiheutuvia tuoton menetyksiä. Venäjän puolelle mahdollisesti aiheutuneet vahingot 
arvioi ja hyväksyy rajavesikomissio, ja ne maksaa Suomen valtio. 

Vesilain 12 luvun 19 §:n nojalla vesioikeus voi alueellisen ympäristökeskuksen hake-
muksesta määrätä suoritettavaksi välttämättömiä väliaikaisia toimenpiteitä (vaaran-
torjuntatoimet), milloin poikkeuksellisista luonnonoloista johtuu sellainen tulva, joka 
voi aiheuttaa yleistä vaaraa tai suurta, yksityiseen tai yleiseen etuun kohdistuvaa vahin-
koa. Alueellisen ympäristökeskuksen on ennen hakemuksen tekemistä saatava asiaan 
maa- ja metsätalousministeriön suostumus. Toimenpiteistä aiheutuneista vahingoista on 
saman lainkohdan mukaan suoritettava korvaus valtion varoista. Poikkeuslupamenette-
lyä on käytetty useasti sekä Pielisen että Saimaan tulvakorkeuksien alentamiseksi (koh-
dat 1.1 ja 3.1.3). 

Poikkeusluvassa on yleensä määrätty, että alueellisen ympäristökeskuksen on poikkeus-
juoksutuksen aikana tarkkailtava vahinkojen syntymistä ja laadittava niistä selvitys. 
Kun poikkeustoimenpiteet on lopetettu, on vahingot viipymättä arvioitava ja korvattava 
asianosaisille. Arviointimenettelyn yksityiskohdista ei luvassa yleensä ole ollut erityisiä 
määräyksiä, mutta arviointimenettelyssä voidaan soveltaa vesilain korvauksia koskevia 
määräyksiä. Arvioita tehtäessä ja korvausperusteita harkittaessa on syytä neuvotella 
myös vahingonkärsijäin edustajan kanssa. Kiistanalaisista korvauksista päättää vesioi-
keus, ja sen päätöksestä on vesilain mukainen normaali valitusoikeus. 

12.2 Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen arviointi ja 
korvaaminen 

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/83, 
muutokset 1310/90 ja 92/95, vastaava asetus 93/95) mukaan vesistöjen poikkeukselli-
sista tulvista aiheutuneet vahingot ja tällaisista tulvista aiheutuvien vahinkojen estämi-
seksi tai rajoittamiseksi tehdyistä toimenpiteistä johtuneet kustannukset voidaan valtion 
tulo- ja menoarvion rajoissa korvata valtion varoista. Korvausta voidaan maksaa vahin-
gosta, joka on aiheutunut kasvaville, korjuuvaiheessa oleville tai korjatuille puutarha-
tuotteille, mikäli vahinkoa ei voida korvata satovahinkojen korvaamisesta annetun lain 
(530/75, muutos 1309/90, vastaava asetus 820/75, viimeinen muutos 120/91) mukaises-
ti, tai korjatulle sadolle, kasvavalle puustolle, yksityisteille, silloille, ojille tai penkereil-
le, rakennuksille tai rakennelmille, välttämättömälle kotitalousirtaimistolle tai ammatin 
haijoittamisessa valmistuneille tuotteille tai siinä tarvittavalle irtaimistolle. Myös tulvan 
takia kylvön estymisestä aiheutuneesta vahingosta voidaan maksaa korvaus. Poikkeuk- 
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sellisten tulvien aiheuttamista vahingoista kasvavalle tai korjuuvaiheessa olevalle sa-
dolle voidaan maksaa korvausta satovahinkolain mukaisesti. 

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevan lain mukaan 
korvausta voidaan myöntää enintään 80 % arvioidusta vahingon ja sen estämis- tai 
rajoittamistoimenpiteiden kustannusten määrästä. Käytännössä asuin- ja tuotantoraken-
nusvahinkojen osalta korvaus on yleensä ollut 80 % ja muiden vahinkojen osalta vähin-
tään 50 % käytettävissä olevista määrärahoista riippuen. Poikkeuksellisten tulvien 
aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi annetaan valtion talousarviossa vuosittain maa-
ja metsätalousministeriön käytettäväksi kahden vuoden siirtomääräraha, jonka suuruus 
on viimeksi vuonna 1996 ollut 5 miljoonaa markkaa. 

Korvausta poikkeuksellisten tulvien aiheuttamista vahingoista haetaan kiinteistön si-
jaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, joka arvioi vahingot ja maksaa kor-
vaukset maa- ja metsätalousministeriön päätöksen jälkeen. Alueelliset ympäristökes-
kukset avustavat tarvittaessa vahinkojen arvioinnissa ja tulvien poikkeuksellisuuden 
selvittämisessä. Tulva on yleensä katsottu poikkeukselliseksi, jos kyseisenlaisia tulvia 
esiintyy harvemmin kuin kerran 20 vuodessa. 
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13 TULVANTORJUNTAMAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMINEN 

13.1 Säännöstelyjen ja juoksutustapojen kehittänlien 

13.1.1 Nykyisten säännöstelyjen käytön kehittäminen 

Tulvantorjunnan kannalta nykyisten säännöstelyjen kehittäminen käsittää lähinnä käy-
tettävissä olevan säännöstelytilavuuden mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen. 
Järvien vedenpinnat tulisi laskea säännöstelyn alarajalle, mikäli kevään lumen vesiarvot 
viittaavat normaalia suurempaan tulvaan. Säännöstellyn järven alapuolisen vesistön 
tulvatilannetta on mahdollista helpottaa käytettävissä olevan varastotilan oikea-aikaisel-
la täytöllä sekä pitämällä vedenpinta tulvahuipun jälkeen säännöstelyn yläraj alla. 

Pääosaa Saimaan alueen säännöstelyistä hoitavat voimayhtiöt. Yhtiöt käyttävät hyväk-
seen Suomen ympäristökeskuksessa tai alueellisissa ympäristökeskuksissa tehtäviä 
tulvaennusteita tai tekevät omia tulovirtaamaennusteitaan. Ennusteiden perusteella 
määritetään sellaiset kevätalennukset, että altaat saadaan myös täytettyä tulvavesistä ja 
että ohijuoksutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Tulvahuipun jälkeen ei veden-
pintoja voida aina pitää ylärajalla, koska pienetkin sateet saattavat nostaa vedenpintoja 
nopeasti. Lupaehtojen noudattaminen saattaa vaatia tietyn vedenpinnan nousuvaran 
pitämistä vesitilanteissa tapahtuvien muutosten varalta. Säännöstelyjen onnistuminen 
riippuu suurelta osin ennusteiden tarkkuudesta ja havaintojen reaaliaikaisuudesta. En-
nusteiden ja havaintotoiminnan kehittämistä on käsitelty kohdissa 13.2.1 ja 13.2.2. 
Saimaan yläpuolisten säännösteltyjen järvien kokonaispinta-ala on noin 2600 km2. 
Mikäli em. järvien säännöstelyä pystyttäisiin hyödyntämään esimerkiksi keskimäärin 10 
cm nykyistä enemmän poikkeuksellisessa tulvatilanteessa, olisi Saimaan vedenpintaa 
alentava vaikutus noin 6 cm. Luvussa 9 on tarkasteltu myös niitä hyötyjä, joita joinakin 
pahoina tulvavuosina olisi saavutettu yläpuolisten järvien säännöstelytilavuuden tehok-
kaammalla käytöllä. 

13.1.2 Säänöstelylupien muuttaminen 

Säännöstelylupien muuttamisessa tulee kysymykseen sekä säännöstelyn ylärajan nosto 
että alarajan laskeminen' tai mahdollisesti molemmat. Säännöstelyn alarajan laskeminen, 
varsinkin Kallaveden reitin pienissä järvissä, ei lisäisi oleellisesti Saimaan alueen sään-
nöstelyjen kokonaistilavuutta. Lisäksi vaikutukset esim. vedenlaatuun ja kalastoon han-
kaloittaisivat niiden toteuttamista. Suurien järvien osalta lisäongelmia olisivat mm. 
vesiliikenteen vaatimukset, uittorakenteet ym. Vastaavasti säännösteltyjen järvien ylära-
jojen nosto johtaisi laajoihin katselmustoimituksiin ja aiheuttaisi suuret korvaukset jo 
vakiintuneen rantojen käytön takia. Tältä pohjalta arvioituna ei merkittäviin säännöstely-
rajojen nostoihin tai laskuihin liene mahdollisuuksia. 

Koitereen säännöstelyn ylärajan huomattava nosto nykyiseltä tasolta NN +144,05 m olisi 
ainoa sellainen muutos, jolla voisi olla merkitystä Saimaan tulvantorjunnan kannalta. 
Pamilo Oy:n aikanaan vesioikeudelle jättämässä hakemuksessa säännöstelyn ylärajaksi 
oli kaavailtu tasoa NN +145,40 m. Käsittelyn edetessä ylärajaksi tuli taso NN +144,05 
m. Patorakenteet on kuitenkin toteutettu ylempää säännöstelyrajaa silmälläpitäen. Maa-
patoja jouduttaisiin tosin korottamaan, sillä ne eivät täyttäisi patoturvallisuuslain vaati- 



muksia kuivavaran suhteen. Pamilo Oy omistaa lähes kaikki Koitereen ranta-alueet 
vedenkorkeuden NN +145,40 m vaikutusvyöhykkeellä. Jos säännöstelyn ylärajaa koro-
tettaisiin, jouduttaisiin Koitereen luusuaan todennäköisesti rakentamaan säännöstelypa-
to, etteivät säännöstelyn vaikutukset ulottuisi myös Koitajoen yläosalle ja Venäjän puo-
lelle. 

Pieniä säännöstelyrajojen tarkistuksia voisi toteuttaa Nilsiän reitin Korpijärvellä, jossa 
Kallaveden reitin vesien käytön kokonaissuunnitelman (Vesihallituksen julkaisuja, nro 
34, v. 1980) mukaan tulisi säännöstelyn ylärajaa kesällä nostaa 0,3 m eli talvenaikaisen 
ylärajan korkeuteen NN +110,50 m. Saman julkaisun mukaan Vuotjärven ja Syvärin 
kesäkauden vedenkorkeusvaihteluita tulisi supistaa kalastuksen ja virkistyskäytön edel-
lytysten parantamiseksi. Tulvantorjuntaa parantaisi se, että loppukesän säännöstelyn 
yläraja nostettaisiin lähelle alkukesän mukaista tasoa. Elokuun lopun vedenpinta Vuot-
järvellä nousisi tällöin noin 0,7 m ja Syvärin enimmillään noin 0,65 m. Vastaavantyyp-
pisiä tarkistuksia voisi harkita myös Maavedelle sekä Nilsiän reitillä oleville Laakajär-
velle sekä Kiltuan- ja Haajaistenjärville. Näiden säännöstelymuutosten lisäämän varasto-
tilan yhteisvaikutus Saimaan vedenpintaan olisi kuitenkin heinäkuun puolenvälin aikaan 
maksimissaankin vain noin 1 cm, eli sillä ei olisi mainittavaa merkitystä. 

13.1.3 Uusien säännöstelyjen toteuttaminen 

Saimaan alueen järvistä suuri osa on jo tällä hetkellä säännösteltyjä. Tulvantorjunta-
mandollisuuksia parantavina säännöstelyinä tulisivat kysymykseen Saimaan ja Pielisen 
säännöstelyt. Molemmista järvistä on tehty useita säännöstelysuunnitelmia ja säännöste-
lyjen toteuttaminen on ollut jopa vesioikeuden käsittelyssä. Järvien suuren koon takia 
erilaisten käyttäjäintressien tarpeiden yhteensovittaminen on osoittautunut niin vaikeak-
si, ettei säännöstelyjä ole toteutettu lukuunottamatta Saimaan lyhyttä säännöstelyjaksoa 
1950-luvun vaihteen molemmin puolin. Toisaalta Saimaan ja Vuoksen juoksutussääntö 
antaa nykyisin hyvät mahdollisuudet tulvien torjuntaan. Pielisen osalta on tulvavahin-
koja pystytty pienentämään poikkeusjuoksutuksilla. 

Pielisen reitillä Venäjän puolella sijaitsee suuria luonnontilassa olevia järviä (mm. 
Lieksanjärvi ja Tuulijärvi), joiden säännöstelyllä olisi huomattava vaikutus Pielisen 
alueen ja jonkinlainen vaikutus myös Saimaan alueen tulvantorjuntaan. 

13.1.4 Poikkeuslupamenettelyn kehittäminen 

Vesil am poikkeuslupamenettelyä koskevaa 12. luvun 19 §:ä (vaarantorjuntatoimet) 
muutettiin 6.8.1982 siten, että vesihallitus saa tehdä pykälässä tarkoitetun hakemuksen 
saatuaan siihen valtioneuvoston suostumuksen. Kyseistä pykälää on viimeksi muutettu 
24.1.1995 siten, että alueellinen ympäristökeskus saa tehdä hakemuksen saatuaan siihen 
maa- ja metsätalousministeriön suostumuksen. Käytäntö on tällä hetkellä riittävän 
joustava ja nopea, joten enää muuttamistarvetta poikkeuslupapykälälle ei ole. 

Poikkeusluvan saamiseksi tarvitaan tulevaisuudessa yhä tarkempia ja perustellumpia 
tietoja ja vaikutusarvioita tulvatilanteista ja mahdollisista vahingoista. Tämä lisää pai-
neita tulvaennusteiden tarkkuudelle ja poikkeustoimien aiheuttamien vaikutusten selvit-
tämiselle. Pielinen on ainoa järvi, jonka oma tulvantorjunta saattaa edellyttää poikkeus- 
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lupaa. Muiden järvien osalta poikkeuslupa tulee lähinnä kyseeseen, mikäli vesistöalu-
een mahdollisen suurtulvan torjunta edellyttää esim. veden padottamista säännöstelyra-
jojen yläpuolelle. Tämän kaltaista tilannetta varten olisi syytä tehdä alustavat padotus-
ja vahinkolaskelmat riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta lupaprosessin käsittelyn vaati-
mien selvitysten tekeminen ei viivästyttäisi toimenpiteiden aloittamista. 

Lisäksi suurtulva voisi edellyttää muilla järvillä niiden oman suurtulvan alentamiseksi 
säännöstelyn alarajan alittamista ylimääräisen varastotilan tekemiseksi tulvavesille tai 
lupapäätöksen mukaisten maksimijuoksutusmäärien tai juoksutusajankohtien muutta-
mista. 

13.1.5 Järvien yhteiskäyttö ja yläaltaisiin padottaminen 

Saimaan alueen vesistö koostuu useista lyhyiden jokijaksojen yhdistämistä järvistä. 
Järvien välillä ei ole varsinaisia vahinkokohteita, joiden tulvantorjuntaa voitaisiin pa-
rantaa eri järvien tiiviimmällä yhteiskäytöllä. Suurin hyöty saavutetaan, mikäli järvien 
varastokapasiteetilla leikataan tulvahuippua. Säännösteltyjen järvien vedenpinnat tulisi 
pyrkiä pitämään ylärajalla, kunnes alapuolisen vesistön tulvahuippu on kääntynyt las-
kuun. Järvien yhteiskäyttö edellyttäisi neuvotteluja säännöstelystä vastaavien tahojen 
kanssa ja sopimista tietyistä toimintatavoista, joilla järvien säännöstely toteutettaisiin 
vaikeissa tulvatilanteissa. 

13.2 Vesistön käyttötoiminnan kehittäminen 

13.2.1 Havaintoverkoston laajentaminen ja automatisointi 

Tärkeimpiä vesistöjä seurataan jo nyt siten, että niiden vedenkorkeustiedot saadaan 
kahden tunnin välein. Pikatilastoista saadaan edellisen päivän sade- ja lämpötilahavain-
not (harva asemaverkosto). Muilta asemilta havainnoitsijat postittavat sade- ja lämpöti-
lahavaintonsa kerran kuussa Ilmatieteen laitokselle. Tietojen välitystä voitaisiin nopeut-
taa lähettämällä havainnot viikon tai kahden välein eteenpäin. Kallavedeltä, Unnukalta 
ja Saimaalta on saatavissa reaaliaikaiset vedenkorkeushavainnot Procoll-asemilta. 
Onki- ja Poroveden säännöstelyn hoitamista on mahdollista parantaa, mikäli nykyiset 
vedenkorkeusasemat muutettaisiin reaaliajassa toimiviksi Procoll-asemiksi. Vesistöalu-
een pitkien viiveiden ansiosta riittää yleensä harvempikin havaintojen keräystiheys. 
Tarvittaessa havaintotietoja saadaan vesistöalueen useilta voimalaitoksilta sekä esim. 
tarkistamattomia lumen vesiarvoja puhelimitse. Välitöntä tarvetta havaintoverkoston 
laajentamiselle ei ole, mutta nykyistä havaintotoimintaa ei voida vähentää. 

Pielisen reitin virtaamaennusteiden tarkkuus paranisi huomattavasti, jos reitin Venäjän 
puolella olevalta valuma-alueen osalta (F = 6000 km2) olisi saatavissa lisää hydrologisia 
havaintotietoja. Esimerkiksi Repolan aseman lisäksi tulisi sadantatietoja saada muuta-
malta lisäasemalta. Alueelta ei saada tällä hetkellä lumi-, lämpötila- ja haihduntatietoja 
eikä myöskään virtaama- ja vedenkorkeushavaintoja. 

Vuoksen ranta-alueilla Venäjän puolella syntyviä vahinkoja olisi mahdollista pienentää 
ottamalla huomioon lähialueen oman tulvan kehittyminen määritettäessä Vuoksen 
juoksutuksia. Tällä hetkellä Venäjän puolelta ei saada muuta tietoa kuin Svetogorskin 
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ylävedenkorkeus. Lesogorskin voimalaitoksella todennäköisesti havainnoidaan alave-
denkorkeutta, mutta sen tiedon saaminen ei välttämättä anna oikeaa kuvaa tulvan suu-
ruudesta. Syntyvien tulvavahinkojen kannalta edustavin havaintopaikka olisi lähempänä 
Laatokkaa sijaitseva Kiviniemenkoski. 

13.2.2 Tulvaennusteiden kehittäminen 

Tulvaennusteiden kehittämisen tavoitteena on niiden tarkkuus ja käytön helppous. 
Ennusteiden tarkkuus on riippuvainen havaintojen, lähinnä sadannan ja lumen vesiar-
von, aluearvojen tarkkuudesta. Aluearvot pystytään määrittämään riittävän tarkasti 
nykyiselläkin havaintoverkostolla. Pielisen reitin Venäjän puolella olevista suurista 
järvistä (Lieksanjärvi, Tuulijärvi, Lentiira) tulisi saada seuraavat hydrologiset ym. tie-
dot: 

- vedenkorkeustiedot 5 - 10 vuoden ajanjaksolta 
- pinta-ala-/tilavuuskäyrät 
- purkautumiskäyrät 
- lumen vesiarvo-, sade-, lämpötila- ja haihduntatiedot 5 - 10 vuoden ajanjaksolta. 

Tietojen saanti parantaisi lähinnä Pielisen tulovirtaamaennusteiden luotettavuutta. 

Reaaliaikaiset vedenkorkeus- ja virtaamahavainnot Nilsiän reitiltä, Höytiäisestä, Pyhä-
järvestä ja muista pisteistä, joita käytetään mallin tilan korjaamiseen, parantaisivat 
ennusteiden tarkkuutta. 

Ennustejaksolla järville käytettävän säännöstelyn määrittämistä voi parantaa. Vuoksen 
vesistömallissa on 20 säännösteltyä järveä ja mallilla tehdään jopa kolme ennustetta 
päivässä (minimi, keski ja maksimi). Tehtäessä esimerkiksi Kallaveden tulovirtaamaen-
nustetta on tärkeää, että yläpuolisten järvien säännöstely on sellainen kuin se todellisuu-
dessakin ennusteen tilanteessa olisi. Tämän vuoksi tarvitaan automaattinen ja nopea 
menetelmä, joka määrittää, miten järviä todellisuudessa säännösteltäisiin. Tällainen 
menetelmä on jo kehitteillä. 

Vuoksen vesistömallia voidaan kehittää lisäämällä siihen lämpötilaan ja lyhytaaltoiseen 
säteilyyn perustuva potentiaalisen haihdunnan simulointimalli, joka parantaa mallin 
laskentaa reaaliaikaisessa ennustamisessa ja tilanteissa, joissa potentiaalisen haihdun-
nan arvot puuttuvat. Samalla Vuoksen vesistömallin haihduntaosa voidaan kalibroida 
uudestaan niin, että vierekkäisten alueiden haihdunnat eivät poikkea liikaa toisistaan. 

13.2.3 Monialtaisen säännöstelyohjelmiston kehittäminen 

Saimaan aluetta koskevissa selvityksissä on aikaisemmin sovellettu yhteistyössä venä-
läisten kanssa monialtaista säännöstelyohjelmaa, jota on käytetty mm. tulvatilanteiden 
simulointiin. Mikäli tulevaisuudessa Saimaan suurten lisäjuoksutusten toteuttaminen 
hankaloituu, jouduttaisiin todennäköisesti turvautumaan enemmän yläpuolisten järvial-
taiden varastokapasiteettiin. Tällöin ongelmaksi tulee erilaisten juoksutusvaihtoehtojen 
eri altaisiin aiheuttamien vaikutusten nopea ja tarkka määrittäminen. 



Optimaalisen juoksutustavan etsiminen kävisi nopeasti yksinkertaiseen vesitaselaskel-
maan perustuvalla säännöstelyohjelmalla, joka ottaisi tarvittaessa huomioon eri altaiden 
välillä juoksutusmuutoksista syntyvät viiveet. Ohjelmassa tulisi olla graafinen käyttäjä-
liityntä lähtöaineiston ja tulosten havainnolliseksi tulkitsemiseksi. Ohjelma käyttäisi 
lähtötietona reaaliaikaisia havaintoja sekä tulvaennustemallien antamia tuloksia. Asias-
ta on tehty esiselvitys (Reiter Oy, 22.11.1991, Vuoksen vesistön operatiivista käyttöä 
palvelevan käyttötoiminnan tietojärjestelmän kehittäminen), jossa on määritetty kustan-
nuksia erilaisille tietojärjestelmävaihtoehdoille. Kustannukset tulvaennustemalleille, 
käyttötoimintamallille sekä tietokannalle ja käyttöliitynnälle ovat noin 1,0 milj. mk. 
Tällä hetkellä Suomen ympäristökeskuksessa on jo tulvaennustemallit sekä tietokanta 
käytössä, joten kehityskustannukset putoaisivat huomattavasti. 

13.2.4 Vesistöalueen tulvavahinkojen optimointi 

Ympäristöhallinnon käytössä olevassa vesistöjen käyttötoiminnan tietojärjestelmässä on 
jo osittain toiminnassa oleva vahinkokäyrien perusteella tapahtuva vahinkolaskenta joko 
vedenkorkeuden tai virtaaman funktiona. Vastaavaa laskentaa voidaan soveltaa myös 
Saimaan alueelle, tosin vain allaskohtaisesti. Laskentaosaa voisi kehittää siten, että se 
laskisi allaskohtaisten vahinkojen lisäksi myös eri altaille syntyvät kokonaisvahingot. 
Vahingot voidaan laskea esimerkiksi säännöstelyohjelmiston antamista vedenkorkeus-
ja virtaama-arvoista. Käyttäjäystävällisintä olisi lisätä vahinkolaskenta säännöstelyohjel-
man sisään. 

Vesistömalleissa (HBV-mallit) on jo olemassa mahdollisuus allaskohtaisten vahinkojen 
laskemiseksi samanaikaisesti, kun ennuste- ja säännöstelylaskennat tehdään. Vesistö-
malleista puuttuvat tällä hetkellä allaskohtaiset vahinkotiedot. Tämän työn yhteydessä 
päivitetyt vahinkotiedot tulisikin lisätä vesistömalleihin sekä ennustekuviin. Siten tulva-
tilanteessa saataisiin myös ennuste vahinkojen suuruudelle. Vesistömalleihin olisi mah-
dollista kehittää myös automaattinen tulvavahinkojen optimointirutiini, jolloin ohjelma 
määrittäisi vahinkojen minimoimiseksi halutuille järville optimaaliset juoksutukset 
tiettyjen kriteereiden puitteissa. 

13.3 Mahdolliset rakenteelliset toimenpiteet 

13.3.1 Tunneli Saimaasta Suomenlahteen 

Saimaan tulvajuoksutuskapasiteettia on mahdollista lisätä rakentamalla tunneli Saimaas-
ta Suomenlahteen. Tälläisen tunnelin lyhin linjausvaihtoehto on Saimaalta Lauritsalan 
kohdalta Viipurinlahteen Viipurin kaupungin edustalle. Tunnelin pituudeksi tulisi tarvit-
tavine ajotunneleineen noin 45 km. 

Alustava kustannusarvio on määritetty vaihtoehdolle, jossa tunnelin pinta-ala on 100 
m2. Louhittavaa kalliota olisi yhteensä noin 4,5 milj. m Ctr. Ko. tunnelin kautta olisi 
mahdollista juoksuttaa enimmillään noin 250 m3/s. Tunnelin rakennuskustannukset, 
sisältäen katon lujituksen, louheen kuljetuksen ja sulkurakenteet, ovat noin 830 milj. mk 
(alv 0 %). Kustannukset eivät sisällä maa-alueiden lunastuksia eikä louheen jatkokäsit-
telyä. Louheen murskaus ja murskeen jatkokäyttö pudottaisivat kokonaiskustannuksia. 
Mikäli oletetun tunnelin purkupaikan alueella lisäjuoksutusten vaikutukset ovat haitalli- 
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sia, jouduttaisiin tunnelin purkupaikkaa siirtämään kauemmas Viipurinlandelle. Tällöin 
tunnelin pituus kasvaisi useilla kilometreillä. Syntyvät lisäkustannukset voidaan arvioi-
da lineaarisesti tunnelin pituuden funktiona. 

Tunnelin yhteyteen olisi mahdollista rakentaa vesivoimalaitos. Jotta putoushäviöt olisi-
vat tunnelissa kohtuulliset, on voimalaitoksen koneistovirtaamaksi arvioitu 80 m3/s ja 
tehoksi 50 MW. Sen toteuttamiskustannuksiksi on arvioitu noin 120 milj. mk (ei sisällä 
voimalaitoksen erikseen vaatimien tilojen louhintatöitä). Laitos hyödyntäisi koko Sai-
maan ja Suomenlahden välisen putouksen (noin 13 metriä suurempi Vuoksen voimalai-
toksien kokonaisputoukseen verrattuna), joten sen jatkuva käyttö olisi perusteltua. Uusi 
voimalaitos tosin pienentäisi osaltaan Vuoksen nykyisten laitosten tuottoa. Toisaalta 
uutta voimalaitosta voitaisiin käyttää erityisesti arvokkaamman päiväenergian tuottami-
seen, mikä vastaavasti pienentäisi nykyisin Vuoksen laitoksilla tuotettavan vähemmän 
arvokkaan yöenergian määrää. Nykyisellä Vuoksen voimalaitosten käyttötavalla Vuok-
sen juoksutus vaihtelee välillä 300 - 800 m3/s, joten Saimaan tarjoamia hyviä luontaisia 
mahdollisuuksia lyhytaikaissäännöstelyyn ei pystytä täysin hyödyntämään. 

Vuoksen koko energiatuotantoa ajatellen uuden voimalaitoksen toteuttaminen olisi 
todennäköisesti kannattava ratkaisu, mutta sen määrittäminen vaatisi perusteellista 
kannattavuusselvitystä. Mikäli voimalaitoksen kustannuksiin sisällytettäisiin myös 
louhintaa (louhinta sisällytetty tunnelikustannuksiin), heikkenisi sen kannattavuus no-
peasti. Laitoksen käyttöä pelkästään tehonsäätöön vaikeuttaisi pitkässä alakanavassa 
syntyvä voimakas aaltoilu. Myös syntyvät putoushäviöt olisivat suhteellisen suuret. 
Hanke tulisi toteuttaa yhdessä venäläisten kanssa, koska laitos pienentäisi myös Sveto-
gorskin ja Lesogorskin energian tuottoa. 

13.3.2 Tunneli Saimaasta Vuoksen virtaan 

Tässä vaihtoehdossa rakennettaisiin tunneli Saimaasta Vuoksen virtaan Imatrankosken 
ja Svetogorskin voimalaitosten välille. Tunneliin asennettaisiin vesivoimakoneistot. 
Samassa yhteydessä tulisi venäläisten Svetogorskin ja Lesogorskin voimalaitokset uusia 
kokonaan ja nostaa niiden koneistovirtaamat yhdenmukaiseksi Suomen puolen laitosten 
kanssa. 

Rakennettavan tunnelin pituus olisi noin 8 km. Siihen rakennettavan voimalaitoksen 
koneistovirtaaman tulisi olla sellainen, että samalla saavutetaan riittävä juoksutuska-
pasiteetin lisäys. Tunnelin toteuttamisella pystyttäisiin ehkäisemään Vuoksen virran 
suomenpuoleisilla ranta-alueilla mahdollisesti syntyvät suurten juoksutusten aiheuttamat 
vahingot. 

Koneistovirtaaman nosto esim. tasoon 1100 m3/s (lisäystä 160 m3/s) parantaisi enna-
koinnilla toteutettavan tulvantorjunnan mahdollisuuksia. Näin suuri koneistovirtaaman 
nosto lisäisi Vuoksen virran ranta-alueiden vahinkoja Venäjän puolella huomattavasti. 
Toisaalta myös virtaushäviöt lisääntyisivät huomattavasti ja sitä kautta voimalaitosten 
tuotto pienenisi. Venäläisten laitosten osalta koneistovirtaaman nosto vaatisi todennä-
köisesti myös lisäkoneistoyksikköjen rakentamisen. Kokonaiskustannukset voivat nous-
ta niin suuriksi, ettei hankkeen kannattavuus ole venäläisille laitoksille riittävä. 
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Vuoksen voimalaitosten koneistovirtaaman nostosta aiheutuvia rantavahinkoja ja pu-
toushäviötappioita olisi mahdollista pienentää perkaamalla Vuoksen virran ahtaimpia 
paikkoja. Suurimmat hyödyt saavutettaneen virran alaosalla sijaitsevan Kiviniemenkos-
ken perkaamisella. Toisaalta perkausten vaikutuksesta vedenpinnat alenisivat alivirtaa-
matilanteissa nykyisestään, mikä saattaisi vaikeuttaa vesihuoltoa ja vesiliikennettä. Tätä 
alenemista jouduttaisiin todennäköisesti kompensoimaan säännöstelypato- ja sulkurat-
kaisuilla. Jokirantojen pengertäminen olisi myös yksi vaihtoehto pienentää rantavahin-
koja, mutta hanke ei todennäköisesti ole kannattava. 

Tunneliratkaisun korvaaminen Vuoksen virran Suomen puolella toteutettavilla perkauk-
silla vaatisi suuria maansiirtotöitä. Riittävän laajojen perkausten toteuttaminen ei käy-
tännössä ole mahdollista. 

13.3.3 Vuoksen venäjänpuoleisten voimalaitosten koneistovirtaaman nosto 

Vesivoiman kannalta tunneliratkaisua huomattavasti parempi ratkaisu olisi asentaa 
venäjänpuoleisten voimalaitosten nykyisten koneistojen paikalle uudet koneistovirtaa-
maltaan Imatrankosken laitokseen (QR  = 940 m3/s) verrattuna yhtäsuuret koneistot. 
Hankkeen kokonaiskustannukset olisivat kohtuullisemmat, koska myös vanhoja raken-
teita pystyttäisiin hyödyntämään. Myös rantavahinkojen lisäys olisi kohtuullisempi kuin 
suuremmalla koneistovirtaamalla. Saimaan alueen tulvantorjuntamandollisuudet paran-
tuisivat joka tapauksessa olennaisesti, mikäli normaali vahingoton maksimijuoksutus 
nousisi nykyisestä arvosta 800 mals arvoon 940 m3/s. 

13.3.4 Veden johtaminen Saimaasta Kymijoen vesistöön 

Saimaasta olisi mahdollista luoda vesistöyhteys Lappeenrannan kohdalta Riutanselältä 
Rutolan kanavan kautta Y1ä-Kivijärveen ja sieltä edelleen Valkealan reittiä pitkin Kymi-
jokeen Kuusankosken ja Voikkaan välille. Ylä-Kivijärven vedenkorkeus on keskimäärin 
noin 0,6 metriä Saimaan vedenpintaa alempana. Saimaan tulvatilanteissa korkeusero on 
jonkin verran suurempi. Vesistöyhteyden toteuttaminen Saimaasta Ylä-Kivijärveen 
vaatisi perkauksia ja sulkupadon rakentamisen. Ylä-Kivijärven havaittu maksimiveden-
korkeus vuosijaksolla 1961 - 85 on ollut NN +76,24 m. Tuolloin maksimipurkautumi-
nen Ylä-Kivijärvestä Ala-Kivijärveen on ollut arviolta noin 20 m3/s. Valkealan reitin 
alaosalla on suurin havaittu virtaama ollut 48 m3/s (vuosijaksolla 1963 - 85). 

Mikäli Valkealan reitille johdettaisiin runsaasti Saimaan tulvavesiä, tulisi Ala- ja Ylä-
Kivijärven välistä uomaa sekä Ala-Kivijärven laskujokea perata huomattavasti, jotta 
Ylä-Kivij ärven ja Saimaan välille saataisiin riittävä putousero juoksutusten toteuttami-
seksi, ja että Kivijärven ranta-alueille ei aiheutettaisi lisävahinkoja. Normaalitilanteen 
aikaisten Kivijärven vesipintojen lasku nykyisestä jouduttaisiin estämään patorakenteil-
la. Myös Valkealan reitin alaosan vedenvälityskykyä tulisi parantaa mittavilla perkauk-
silla. 

Runsaiden lisäjuoksutusten toteuttaminen Valkealan reitillä aiheuttaisi tulvavahinkoja 
myös Kymijoella. Koska mittavia lisävahinkoja ei ole perusteltua aiheuttaa, Valkealan 
reitille juoksutettavat vesimäärät jäisivät käytännössä niin pieniksi, että niillä ei olisi 
vaikutusta Saimaan tulvantorjunnassa. 
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13.3.5 Saimaan kanavan käyttö tulvajuoksutuksiin 

Saimaan kanavaa ei ole käytetty tulvajuoksutuksiin, vaan kanavan kautta juoksutettavat 
vedet ovat olleet sulutusvesiä. Arvioiden perusteella kanavan kautta voisi nykyisellään 
juoksuttaa enimmillään noin 40 m3/s suuruista virtaamaa. Teoriassa maksimijuoksutus 
voisi olla jopa 200-220 m3/s. Tulvajuoksutuksissa käytettävän virtaaman suuruuteen 
vaikuttaa oleellisesti sulkurakenteiden ja varsinkin kanavaluiskien eroosioherkkyys. 

Kanavan käyttö suurempiin tulvajuoksutuksiin edellyttäisi rakenteiden nykykunnon 
tarkan selvittämisen sekä arvion siitä, kuinka suuret juoksutukset olisi mahdollista 
toteuttaa nykyisillä rakenteilla. Suurinta mahdollista juoksutusmäärää olisi jossain mää-
rin myös mahdollista nostaa vahvistamalla nykyisiä rakenteita. Järvi-Suomen merenkul-
kupiiristä saadun arvion perusteella juoksutus voisi olla rakenteiden vahvistamisenkin 
jälkeen enimmillään noin 100 m'/s. 

Tulvajuoksutustilanteessa sulkujen alaportit olisivat auki. Virtaaman säätö tapahtuisi 
yläportin asentoa muuttamalla, ja itse sulku toimisi vaimennusaltaana. Näin suurella 
juoksutuksella alusliikenne olisi kuitenkin pysähdyksissä. Tästä aiheutuvat vahingot 
saattavat ulottua laajalle elinkeinoelämään tavaratoimitusten pysähtymisenä, korvaavien 
kuljetustapojen korkeampina kustannuksina sekä häiriöinä tavaratoimitusten jatkuvuu-
delle. Kanavan käytöstä tulvajuoksutuksiin ei ole neuvoteltu merenkulkuhallituksen 
kanssa, joten mikäli tätä mahdollisuutta pidetään tarpeellisena selvittää tarkemmin, 
tulisi asiasta neuvotella. 

13.3.6 Konnuksen vanhan uittokanavan käyttö Kallaveden juoksutuksiin 

Kallaveden juoksutusten hoitamiseen käytetään N aapuskosken säännöstelypadon lisäksi 
myös Konnuksen kanavaa. Kanavan kautta tapahtuvia juoksutuksia voitaisiin ratkaise-
vasti vähentää ottamalla juoksutuskäyttöön vieressä sijaitseva vanha uittokanava. Kalla-
veden kokonaisjuoksutuskapasiteetti paranisi myös jonkin verran ja tällä olisi merkitystä 
poikkeuksellisen suuria tulvia ajatellen. 

Vanhan kanavan käyttöönotto vaatisi tarvittavien hydraulisten ja rakenteellisten selvi-
tysten tekemisen. Selvitysten pohjalta määritettäisiin tarpeelliset rakenteiden vahvista-
mistoimenpiteet sekä virtaaman säätöön tarvittavien luukkurakenteiden mitoitus. 

13.3.7 Veden padottaminen Kallaveteen tilapäistoimenpitein 

Saimaan tulvantorjunnan yhtenä vaihtoehtona olevalla veden padottamisella yläpuolisiin 
altaisiin on tietyissä tilanteissa mahdollista pienentää tulvavahinkoja oleellisesti. Kalla-
vesi antaa tähän hyvät mahdollisuudet suuren pinta-alansa puolesta. Kallaveden kahdes-
sa purkautumisreitissä ovat luonnontilaiset Karvion ja Konnuksen kosket. Tämän vuoksi 
Kallaveden tulvan jälkeistä vedenpinnan laskua ei voida nykyisillä säännöstelyrakenteil-
la estää, hidastaa kylläkin. 

Mikäli Kallaveden varastokapasiteettia olisi tarvetta hyödyntää nykyistä enemmän, 
täytyisi Konnus- ja Karvionkoskien purkukykyä supistaa esimerkiksi louhepenkalla, 
jolla koskea kavennetaan. Louhepenkereen käytöstä saattaisi aiheutua vaikutuksia veden 
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laatuun ja kalastoon. Supistaminen voidaan toteuttaa myös siirrettävillä patoelementeil-
lä, joita asetetaan koskiin riittävä määrä. Pysyvänä ratkaisuna olisi säännöstelyrakentei-
den tekeminen näihin koskiin. 

13.4 Koitajoen tulvien torjunta 

Koitajokeen rakennetun Lylykosken pohjapadon yläpuolisella vesistön osalla esiintyy 
ajoittain tulvia. Niiden torjumiseksi olisi Lylykosken purkukykyä mahdollista lisätä 
luukkuratkaisulla. Koitereen säännöstelykäytännön muuttamisella ei ole mahdollista 
torjua Koitajoen tulvia. Paksun jääkannen aiheuttamien jääpatotulvien uhkan lievittämi-
seksi tulisi tutkia erilaisten, ennen tulvaa toteutettavien jääkantta heikentävien toimenpi-
teiden käyttömahdollisuuksia. 

13.5 Tulvasuojelutyöt 

Maatalousvahinkojen pienentämiseksi olisi mahdollista lisätä pengerrysalueita jonkin 
verran lähinnä Saimaan ranta-alueilla. Lisäksi nykyisiä matalimpia penkereitä voitaisiin 
korottaa. Edullisimmat pengerryskohteet on kuitenkin jo toteutettu, joten uudet kohteet 
olisivat varsin kalliita toteuttaa saavutettavaan hyötyyn nähden. Niillä ei myöskään ole 
juurikaan merkitystä maataloudelle syntyvien kokonaistulvavahinkojen pienentämisen 
kannalta. Sen sijaan erityiskohteiden, kuten teollisuuslaitosten, suojaaminen pengerryk-
sillä saattaa olla hyvinkin perusteltu toimenpide. Toisaalta tilapäisten suojapenkereiden 
toteuttaminen voidaan useimmissa teollisuuskohteissa suorittaa vielä tulvanousun ai-
kanakin, kun tulvan kehittymisestä on saatavilla riittävästi tietoa. 

Kallaveden reitin latvajoissa esiintyviä jääpatotulvia voitaisiin pienentää perkaamalla 
pahimpia jääpatotulvien esiintymisen riskipaikkoja. 
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14 TULVAVAHINKOJEN ENNALTAEHKÄISY RAKENTAMIS-
TOIMINNASSA JA MUUSSA RANTOJEN KÄYTÖSSÄ, 

14.1 Rakentamisen ohjaus 

Ranta-alueille rakennettaessa on rakenteiden sijoitus suunniteltava siten, että vältetään 
tulvista aiheutuvat vahingot. Viime kädessä kuntien rakennuslupia hoitavien viran-
omaisten tehtävänä on huolehtia siitä, ettei rakenteita sijoiteta liian alas. Suosituksia 
alimmista rakentamiskorkeuksista vesistön eri osissa antavat asianomaiset alueelliset 
ympäristökeskukset. 

Vesihallitus on antanut v. 1984 suosituksen alimpien rakentamiskorkeuksien määrittä-
miseksi. Tämä suositus, joka koskee tärkeimpiä järviä, myös Saimaata, on vuonna 1996 
Suomen ympäristökeskuksessa uusittavana. Edellä mainitun v. 1984 suosituksen mu-
kaan, jota on myös yleisesti käytetty, alin suositeltava rakentamiskorkeus määräytyy 
keskimäärin kerran 50 vuodessa esiintyvän tulvavedenkorkeuden perusteella. Alin suo-
siteltava rakentamiskorkeus saadaan lisäämällä em. korkeuteen vesistön ominaisuuksis-
ta riippuva harkinnanvarainen lisäkorkeus (0,3 - n. 1,0 m) ja aaltoiluvara. 

Em. suosituksen mukaan on Ala-Saimaalla Savonlinnan alapuolella keskimäärin kerran 
50 vuodessa toistuva tulvakorkeus Lauritsalan asteikon perusteella N60 +77,22 m, joka 
vastaa korkeusjärjestelmässä NN tasoa NN +77,15 m. Saimaan ominaisuuksista johtu-
vana lisäkorkeutena tulisi käyttää arvoa 0,5 m. Tällöin alin suositeltava rakentamiskor-
keus olisi ilman aaltoiluvaraa Ala-Saimaalla NN +77,65 m. 

Suurimmilla tulvilla vedenpinnan korkeusero Ala- ja Ylä-Saimaan välillä Savonlinnassa 
on noin 10 cm. Sen lisäksi Savonlinnan yläpuolisissa salmissa on tällöin muutaman 
senttimetrin putousero. Koska tarkastelu koskee vain äärimmäisen korkeaa vedenkor-
keustasoa, voidaan suosituksen korkeuserona Ala- ja Ylä-Saimaan välillä pitää 15 cm. 
Näin ollen Savonlinnan yläpuoliselle osalle saadaan alimmaksi suositeltavaksi rakenta-
miskorkeudeksi ilman aaltoiluvaraa NN +77,80 m. 

14.2 Muu rantojen käyttö 

Maatalouden tulvavahinkoja voidaan alentaa ottamalla käyttöön suojavyöhykkeet ranta-
alueilla. Suojavyöhykkeiden muodostamiseen on saatavilla EU:n ympäristötukea. Suo-
javyöhykkeiden toteuttaminen nostaisi viljelyn alarajaa jonkin verran. 
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15 SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI 

Tulvantorjuntatoimenpiteiden kannalta määräävintä tietoa ovat tulvavahinkoarviot. 
Todelliset tulvavahingot riippuvat oleellisesti tulvan kestosta. Vahinkoarvioita tulisi 
tarkentaa siten, että tulvan keston vaikutus syntyviin vahinkoihin voitaisiin ottaa huomi-
oon nykyistä paremmin. Järvikohtaiset tulvavahinkoarviot olisi tallennettava vesistöjen 
käyttötoiminnan tietojärjestelmään (VKTJ). 

Merkittävä osa korkeimmilla tulvilla syntyvistä taloudellisista menetyksistä on raken-
nuksille ja rakenteille aiheutuvia vahinkoja. Rakennusvahinkoja olisi mahdollista eh-
käistä siten, että rakentamista ohjattaisiin tulvista vapaille ranta-alueille. Suomen ympä-
ristökeskuksen tulisi yhteistyössä ao. alueellisten ympäristökeskusten kanssa laatia 
suositukset alimmiksi rakentamiskorkeuksiksi Saimaan alueen järville. 

Vesistöalueelta käytössä olevat matemaattiset vesistömallit on jo kehitetty varsin pitkäl-
le. Mallien käyttäjäystävällisyyttäja tulosten esittämistapaa tulisi kuitenkin vielä paran-
taa. Tarvittavat parannukset tulisi määrittää erillisessä ryhmässä, jossa on mukana malli-
en tekijöitä ja käyttäjiä. 

Pielisen tulvantorjunnan kannalta tärkeiden tulovirtaamaennusteiden tarkkuuden paran-
tamiseksi tulisi Venäjän puolella sijaitsevalla valuma-alueen osalla käynnistää jatkuva 
havaintotoiminta. Maa- ja metsätalousministeriön ja rajavesikomission tulisi aloittaa 
tarvittavat neuvottelut havaintotoiminnan käynnistämiseksi. 

Kallaveden vesistöalueella sijaitsevista sulkukanavista osa (Taipale, Konnus, Ahkiolahti 
ja Nerkoo) on aikoinaan rakennettu vesiliikenteen lisäksi myös sulun kautta tapahtuvien 
juoksutusten toteuttamiseksi. Juoksutukset liittyvät osana Kallaveden sekä Onki- ja 
Poroveden säännöstelyiden lupaehtoihin. Kanavien käyttötoiminnassa ei ole aina voitu 
riittävästi ottaa huomioon säännöstelyjen mukaista juoksutustarvetta, koska juoksutus-
ten toteuttaminen vaikeuttaa osaltaan vesiliikennettä. Lisäksi vesiliikenteen turvallisuus 
ei saisi vaarantua. Kanavien käytöstä tulvajuoksutuksiin tulisi laatia tarkemmat ohjeet, 
jotka sekä kanavien hoidosta vastaava Järvi-Suomen merenkulkupiiri että säännöstelyis-
tä vastaava Pohjois-Savon ympäristökeskus hyväksyvät. 

Kallaveden tulvien torjuntaa helpottaisi se, että vedenpinta pystyttäisiin ennen tulvan 
alkua laskemaan säännöstelyn alarajalle nykyistä varmemmin. Ongelmaksi muodostuu 
kuitenkin yhä aikaisemmin keväällä alkava vesiliikenne, jolloin alusten vaatima kul-
kusyvyys edellyttää säännöstelyn alarajaa selvästi ylempää vedenpintaa jo ennen sään-
nöstelysuunnitelman mukaisen laivaliikennekauden ja tulvan alkua. Pohjois-Savon 
ympäristökeskuksen ja eri etupiirien tulisi selvittää mahdollisuudet ainakin suurina 
tulvakeväinä alentaa Kallaveden vedenpintaa lupaehtojen mukaiselle alarajalle. Tarvit-
taessa tulisi hakea vesioikeudelta lupaa säännöstelyn alarajaa koskevien lupaehtojen 
tarkistamiseen siten, että Kallaveden tulvahuipun alentaminen olisi paremmin toteutetta-
vissa. 

Kallaveden tulvia voitaisiin torjua myös hidastamalla vedenpinnan nousua tulvan alku-
vaiheessa. Tämä ei nykyisin kuitenkaan onnistu, koska alhaisilla vedenkorkeuksilla 
Kallaveden juoksutuskapasiteetti on erittäin pieni. Juoksutuskapasiteetin lisäämiseksi 
tarvittavat toimenpiteet ja niistä aiheutuvat kustannukset tulisi selvittää. Konnuksen 
nykyisin käytössä olevan vesiliikennekanavan käyttöä juoksutuksiin voitaisiin ratkaise- 
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vasti vähentää ottamalla juoksutuskäyttöön rinnakkainen vanha uittokanava. Tätä koske-
vat hydrauliset ja rakenteelliset selvitykset tulisi tehdä ensi tilassa. 

Pielisen ja Saimaan tulvavahinkoja on mahdollista pienentää varastoimalla tulvavesiä 
Koitereeseen, koska ylipadotus ei aiheuttane juurikaan tulvavahinkoja. Varastointi 
aiheuttaa padotusta myös Koitajoen latvoilla. Padotuksen vaikutus ja siitä mahdollisesti 
aiheutuvat vahingot olisi selvitettävä etukäteen. Varastoinnin toteuttaminen vaatii vesi-
oikeuden myöntämän poikkeusluvan tai muutoksen Koitereen säännöstelylupaan. 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen tulisi selvittää etukäteen niiden edellyttämät 
toimenpiteet. Varastoimisen toteuttamisesta tulisi Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen 
neuvotella etukäteen Pamilo Oy:n kanssa. 

Tulvavesien pidättäminen Saimaan yläpuolisiin järviin tulee kysymykseen Koitereen 
lisäksi lähinnä Pielisellä ja Kallavedellä. Kallaveden osalta pidättäminen ei käytännössä 
onnistu ilman luonnonmukaisen purkautumisen rajoittamista. Pohjois-Savon ympäristö-
keskuksen tulisi selvittää tarvittavat toimenpiteet Konnuskosken ja Karvionkosken 
purkautumisen väliaikaiseksi pienentämiseksi (rakenteet, vesioikeudelliset luvat ym.). 
Pielisen osalta tulisi selvittää mahdollisuudet suurimpien vahinkokohteiden suojaami-
seksi, mikäli vedenpinta nostettaisiin tason NN +94,70 m yläpuolelle, mistä alkavat 
merkittävät tulvavahingot. 

Suurtulvan uhatessa mahdollisesti toteutettavat Saimaan lisäjuoksutukset aiheuttavat 
talvella vahinkoa saimaannorpan pesinnälle vedenpinnan laskiessa liian nopeasti. Sai-
maan vedenpinnan laskun hidastamiseksi tulisi selvittää mahdollisuudet ylimääräisen 
veden juoksuttamisekri talviaikana lähinnä Kallavedestä ja Pielisestä. 

Vuoksen Venäjän puolella sijaitsevien Svetogorskin ja Lesogorskin voimalaitosten 
koneistovirtaaman nostolla olisi keskeinen ja suorastaan ratkaiseva merkitys Saimaan 
tulvariskin ja syntyvien tulvavahinkojen sekä venäjänpuoleisten energiamenetyskor-
vausten pienentymismandollisuuksiin. Koneistovirtaaman nostamismandollisuuksien 
selvittämiseksi tulisi Imatran Voima Oy:n, maa-ja metsätalousministeriön ja rajavesiko-
mission käynnistää neuvottelut venäläisen osapuolen (AO Lenenergo) kanssa. Rajavesi-
komission tulisi huolehtia siitä, että Vuoksen venäjänpuoleiselta osalta saataisiin tar-
kempia tietoja tulvavahingoista ja niiden vähentämismandollisuuksista. 
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Liite 1.1 

Vuoksen vesistöalueen meteorologisten ja hydrologisten 
havaintoasemien luettelo 

2 	lentosääasema (4 kpl) 6 tuuliasema (1 kpl) 
3 	sääasema (1 kpl) 8 automaattinen järviasema (5 kpl) 
4 	ilmastoasema (12 kpl) 9 SYKEn asema 	(20 kpl) 
5 	sadeasema (62 kpl) 

Tunnus Aseman nimi ja sijainti Leveys Pituus Tunnus Aseman nimi ja sijainti 	Leveys Pituus 

5 	1609 SAVITAIPALE PELTOINLAHTI 6112 2741 5 3709 NILSIÄ PIEKSÅ 6306 2804 
5 	1610 MANTYHARJU HALMENIEMI 6117 2713 5 3710 NILSIÄ KK UITTI 6313 2804 
5 	1611 SUOMENNIEMI PUNKANKYLÅ 6121 2729 9 3711 NILSIÄ VUOTJÅRVI 6312 2817 
2 	1701 958 LAPPEENRANTA LENTOASEMA 6105 2809 9 3712 RAUTAVAARA ALALUOSTA 6316 2828 
4 	1702 277 RUOKOLAHTI KOTANIEMI 6122 2840 9 3713 VARPAISJÄRVI KÄRSÅMÅKI 6322 2800 
5 	1703 JOUTSENO HONRALAHTI 6108 2829 5 3714 KUOPIO RIISTAVESI 6256 2804 
5 	1704 IMATRA 6110 2847 5 3715 JUUKA HALIVAARA 6302 2859 
5 	1705 RUOKOLAHTI KOTANIEMI 6122 2842 4 3716 257 RAUTAVAARA YLA-LUOSTA 6323 2840 
5 	1706 RUOKOLAHTI KOTANIEMI 6123 2840 9 3717 NILSIA VUOTJÅRVI 6312 2816 
5 	1707 RUOKOLAHTI SYYSPOHJA 6124 2838 9 3718 RAUTAVAARA PUUMALA 6324 2825 
5 	1708 RUOKOLAHTI 6125 2839 2 3801 929 JOENSUU LENTOASEMA/LIPERI 6240 2938 
8 	1709 477 TAIPALSAARI KYLÅNIEMI 6118 2811 4 3802 468 JUUKA NIEMELÄ 6314 2913 
2 	2601 MIKKELI LENTOASEMA 6141 2713 5 3803 PYHÅSELKÅ NIITTYLAHTI MULO 6231 2948 
3 	2602 947 MIKKELIN MLK SUONSAARI 6144 2718 5 3804 LIPERI KAATAMO 6232 2913 
4 	2604 177 VARKAUS KÄPYKANGAS 6218 2751 5 3805 OUTOKUMPU SYSMÄNKYLÅ SUVISRANTA 6240 2902 
5 	2606 MIKKELIN MLK RANTAKYLA 6140 2713 5 3806 OUTOKUMPU KOKONVAARA 6247 2909 
5 	2608 ANTTOLA PIHLAJASALO 6140 2748 5 3807 OUTOKUMPU TAIPALE MUSTAPURO 6248 2911 
5 	2609 JUVA HATSOLA 6152 2746 5 3808 OUTOKUMPU SUKICULANSALO 6249 2905 
5 	2610 JOROINEN KOTKATLAHTI 6211 2755 5 3809 LIEKSA KOLIN KYLÄ 6306 2947 
5 	2612 LEPPÄVIRTA SORSAKOSKI OSMAJARVI 6227 2741 5 3810 PIELISJÄRVI KOLI MATKAILUHOTELLI 6306 2948 
9 	2616 ANTTOLA KK 6135 2739 5 3811 LIEKSA HATTUSAARI 6309 2944 
5 	2618 JOROINEN MONTOLANMÄKI 6211 2736 9 3812 VIINIJÅRVI 6238 2919 
5 	2621 JUVA KK, PARTALA 6154 2753 9 3813 JUUKA JÄRVIKYLÅ 6306 2928 
4 	2701 577 PUUMALA SORJOLA 6134 2805 9 3814 NURMES LIPINLAHTI 6329 2920 
5 	2702 SAVONLINNA MURTOSAARI 6148 2850 5 3815 LIPERI AHONKYLÅ KULMALA 6240 2906 
5 	2703 SULKAVA KAIPOLA 6149 2826 9 3816 KONTIOLAHTI PAIHOLA 6242 2952 
5 	2704 SULKAVA HALTTULA 6155 2819 5 3817 KAAVI SIVAKKAVAARA 6301 2901 
5 	2705 RANTASALMI TUUSMÄKI 6159 2803 8 3818 668 LIEKSA HATTUSAARI 6314 2942 
5 	2706 RANTASALMI OSIKONMAKI 6202 2817 8 3819 569 LIPERI KASKESNIEMI 6234 2939 
9 	2707 HEINÄVESI HASUMÅKI 6224 2844 9 3820 LIPERI 6231 2925 
9 	2709 PUUMALA VESINIEMI 6135 2811 5 4504 KIURUVESI NIEMISKYLÅ KORPIJOKI 6344 2521 
9 	2710 948 SAVONLINNA LENTOASEMA 6157 2857 5 4505 PYHÄJÄRVI OL LIITTOPERÅ 6345 2,513 
8 	2711 377 SAVONLINNA ORAVI 6206 2840 9 4511 KIURUVESI HAUTAJOKI LAPPALA 6337 2641 
5 	2712 SAVONLINNA JUVOLA 6205 2847 9 4512 KIURUVESI LAPINSALO 6356 2637 
5 	2713 ENONKOSKI KARVILA 6204 2851 4 4514 456 PYHÄNPÅ VIITAMÄKI 6356 2625 
4 	2801 378 PUNKAHARJU LAUKANSAARI 6148 2920 5 4515 PYHÄJÄRVI OL RAMILA KUUSENMÅKI 6342 2613 
5 	2803 KESÄLAHTI KK 6153 2950 4 4602 256 VIEREMÄ KAARPICKP.LA 6350 2713 
5 	2804 KERIMÄKI YLÅKUONA 6155 2917 5 4603 IISALMI KESKUSTA 6336 2710 
5 	2805 KERIMÄKI RAUVANNIEMI 6158 2929 9 4608 SONKAJÄRVI UURA 6347 2749 
5 	2806 FNONKOSKI SIMANALA 6203 2903 9 4609 SONKAJÄRVI SUKEVA 6354 2730 
5 	2807 SAVONRANTA LEIVONMÄKI 6219 2905 4 4701 258 VALTIMO KK 6340 2850 
9 	2808 SAVONRANTA 6211 2912 9 4707 VALTIMO ELOMÅKI 6347 2839 
5 	2809 KITEE PUHOSSALO 6207 2947 5 4712 VALTIMO KOPPELO 6345 2834 
5 	2810 RÅÅKKYLÅ KK 6219 2938 5 4803 NURMES MUJEJÅRVI 6347 2928 
5 	2811 PARIKKALA TARVASLAMPI 6141 2924 
6 	2812 568 LIPERI SUURSAARI 6226 2943 
6 	2813 478 KITEE HEINONIEMI 6212 2928 
2 	3601 917 KUOPIO LENTOASEMA/SIILINJÄRVI 6301 2748 
4 	3602 167 KUOPIO INKILÅNMÅKI 6254 2741 
4 	3603 166 MAANINKA HALOLA 6309 2719 
5 	3604 LEPPÄVIRTA KOTALAHTI 6233 2736 
5 	3606 VARPAISJÄRVI PITKÄLÅNMÅKI 6323 2739 
9 	3608 LAPINLAHTI LAMMINKÅYRÅ 6323 2723 
5 	3610 KARTTULA KALLIORANTA 6251 2717 
8 	3611 267 VEHMERSALMI RITONIEMI 6248 2755 
4 	3701 368 OUTOKUMPU KESKUSTA 6243 2859 
5 	3702 HEINÄVESI PALOKKI 6234 2835 
5 	3703 OUTOKUMPU VIURUNIEMI 6237 2857 
5 	3704 LIPERI AHONKYLÅ LEPPILAMPI 6238 2859 
5 	3705 OUTOKUMPU LUKANVAARA 6239 2859 
5 	3706 OUTOKUMPU KUOKKALA 6242 2855 
5 	3707 OUTOKUMPU MALJASALMI VOUTILAINEN 	6242 2854 
5 	3708 OUTOKUMPU MALJASALMI SARVIJÄRVI 6242 2853 
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Vuoksen vesistöalueen lumen vesiarvon mittauspaikat sekä haihdunta-
asemat 

Lumilinjat Havaintopaikka 	Vesistöalue Karttalehti 

Suomen ympäristökeskus 

1041201 PUUMALA, VESINIEMI 04.121 3144 07A 
1041401 SAVITAIPALE 04.145 3131 08C 
1042701 HEINÄVESI, HASUMÄKI 04.274 4221 04.0 
1042702 LEPPÄVIRTA, PAUKARLAHTI 04.272 3242 07C 
1042901 SAVONLINNA, HAAPALA 04.293 4211 07B 
1043502 LIPERI, AHONKYLÄ 04.353 4222 10C 
1043901 MUSTALAHTI,KESÄLAHTI 04.391 4213 09A 
1044101 NURMES, LIPINLAHTI 04.417 4323 01D 
1044901 LIEKSA, RUUNAA 04.492 4332 09B 
1045701 KIURUVESI, LAPINSALO 04.551 3323 09A 
1046301 VARPAISJÄRVI, KÄRSÄMÄKI 04.631 3334 03C 
1046302 LEHTOMÄKI, NILSIÄ 04.633 3334 01D 
1046401 SONKAJÄRVI, UURA 04.643 3344 OlA 
1046501 SIILINJÄRVI, KK 04.651 3331 11B 
1046801 RAUTAVAARA, ALALUOSTA 04.681 3334 10B 
1046802 RAUTAVAARA, YLÄLUOSTA 04.682 4312 OGA 
1048401 POLVIJÄRVI, SOTKUMA 04.841 4224 03D 
1049101 ENO, LUHTAPOHJA 04.911 4242 08B 
1049201 ILOMANTSI 04.926 4244 OlC 
1049501 ILOMANTSI, NAARVA 04.952 4333 05B 

20430 LATOSUONOJA, RUOKOLAHTI 04.112 4121 04B 
20440 HUHTISUONOJA, RUOKOLAHTI 04.112 4121 01D 
20460 SYVÄOJA, SAVONLINNA 04.221 4211 06D 
20510 KESSELINPURO, OUTOKUMPU 04.353 4222 10A 
20530 MUSTAPURO, OUTOKUMPU 04.352 4222 11D 
20540 MURTOPURO, VALTIMO 04.466 3344 10B 
20611 KORPIJOKI, KIURUVESI 04.565 3323 03D 

Ilmatieteen laitos 

LUHTAPOHJA 
ILOMANTSI 
LIEKSA 
YLÄ-LUOSTA 

Class A - haihdunta-asemat 

04111 Maaninka, Halola 
04012 Mikkelin mlk, Karila 
04031 Valtimo, kk 
04042 Liperi, Lapinlinna 
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Vuoksen vesistöalueen vedenkorkeusasenlat 

Nro Asteikko Paikka Havaintojen 
alkamisvuosi 

1 520 JONGUNJOKI, LM oikea ranta, 	sillasta 1973 
noin 150 m ylöspäin 

2 600 RUUNAA rajavartioston ranta 1931 
3 620 PANKAJÄRVI, NISKA, Y Petronkosken niska, vasen ranta 1952 
4 630 KIVINIEMI, Y 1965 
5 650 PANKAKOSKI, YLÄ, Y 1971 
6 710 PANKAKOSKI, ALA, Y 1971 
7 740 LIEKSANKOSKEN PATO, Y 1971 
8 750 LIEKSANKOSKI, YLÄ, Y 1971 
9 810 LIEKSANKOSKI, ALA, Y 1964 
10 1110 ROUKKAJANKOSKI, LM Suvanto, Roukkajankosken ylåp. 1973 
11 1320 NUOLIKOSKI, LM Nuolikoski 1975 
12 1410 NURMES, LM satama 1911 
13 1710 AHVENINEN, LM luotsiasema 1974 
14 1920 HIISJÄRVI, LM Hiisjärven Salkkula 1975 
15 2120 MÖHKÖ, LM rajavartioston kohdalla, N-ranta 1970 
16 2200 MUTALAHTI, LM Viiksinselkä, maantiesilta 1950 
17 2420 LYLYKOSKI, Y, LM padon yläpuoli 1977 
18 2600 PAMILO, YLÄ, Y 1956 
19 2610 PAMILO, ALA, Y 1971 
20 2711 SURINKIVI, Y, 	LM Koitereen luusua, vasen ranta 1956 
21 2720 HIISKOSKENSILTA, Y maantiesilta, vasen ranta 1956 
22 2910 HIIRENVESI, Y oikea ranta 1959 
23 3100 KALTIMON VOIMALAITOS,YLÄ,Y 1877 
24 3110 KALTIMO, YLÄ, Y sulun yläpuoli 1959 
25 3200 KALTIMON VOIMALAITOS,ALA,Y 1932 
26 3210 KALTIMO, ALA, Y sulun alapuoli 1960 
27 3710 JAKOKOSKI, YLÄ, Y, LM sulun yläpuoli 1972 
28 4310 KUURNA, YLÄ, Y sulun yläpuoli 1972 
29 4410 KUURNA, ALA, Y sulun alapuoli 1972 
30 4700 JOENSUU, YLÄ sulun yläpuoli 1877 
31 4810 HÖYTIAINEN, Y Häikänniemi 1938 
32 4813 RAUANJOKI, LM Huutokoski-Rauaslahti 1977 

maantiesillan yläpuoli 
33 4910 VIINIJÄRVI, LM Venepohjan Vaivionlahti 1974 
34 5000 SYRJÄSALMI Pyhäjärvi, Syrjäsalmi 1913 
35 5100 JOENSUU, ALA sulun alapuoli 1877 
36 5120 PUNTARIKOSKI, ALA, Y 1958 
37 5140 ARVINSALMI, LM Arvinsalmen lossi 1976 
38 5300 YLÄ-ENONVESI, Y luusua 1980 
39 5440 LUUPUJOKI, LM Luupujoki-Kenkunperä 1974 

maantiesilta, yläpuoli 
40 5700 SALAHMINJÄRVI, Y, LM säännöstelypadon yläpuoli 1967 
41 6010 SONKAJÄRVI, LM Aittokoski 1972 
42 6100 IISALMI, Y Satamakadun päässä, laituri 1916 
43 6200 NERKOO, YLA sulun yläpuoli 1868 
44 6300 NERKOO, ALA sulun alapuoli 1868 
45 6400 AHKIONLAHTI,YLÄ sulun yläpuoli 1874 
46 6500 AHKIONLAHTI,ALA sulun alapuoli 1863 
47 6610 PULKONKOSKI 1982 
48 6700 LAAKAJÄRVI, Y, LM padon oikea muuri 1960 
49 6800 KILTUANJÄRVI, Y, LM 200 m padon yläpuoli 1960 
50 6900 KORPIJÄRVI, Y, LM S-pää, maantiesilta 1917 
51 6910 SÄLEVÄNJÄRVI, Y, LM 1981 
52 7000 ATRO, YLÄ, Y 1957 
53 7200 LASTUKOSKI, YLA, Y sulun yläpuoli 1906 
54 7410 ALA-KEYRITTY luusua 1986 
55 7610 IRVINLGHTI, LM, Y Vuotjärvi, SE-ranta 1931 
56 7630 PAASIKOSKI, Y 1937 
57 7700 KARJALANKOSKI, YLÄ, Y 1962 
58 7710 LAMMENSALMI, Y 1962 
59 7720 VEHKALAHTI, Y 1962 
60 7730 KARJALANKOSKI, ALA, Y 1962 
61 7920 KALLAVESI, LM Kuopio, 	Itkonniemi 1912 
62 7930 PAIMÄNKOSKI maantiesillan alla 1982 
63 8000 KONNUS, YLÄ, LM sulun yläpuoli 1864 
64 8100 KONNUS, ALA, LM sulun alapuoli 1864 
65 8200 TAIPALE, YLÄ sulun yläpuoli 1863 
66 8300 SAARIJÄRVI Ahosenniemi 1961 
67 8320 KAJOONJÄRVI, LM W-ranta 1974 
68 8410 KAAVINKOSKI kääntösillan maatuki 1960 
69 8520 JUURIKKASALMI, LM sillassa 1963 
70 8610 TAIVALLAHTI, YLÄ sulun yläpuoli 1928 
71 8620 VARISTAIPALE, ALA sulun alapuoli 1927 
72 8700 KARVIO, YLÄ sulun yläpuoli 1897 
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73 8800 KARVIO, ALA sulun alapuoli 1897 
74 8900 KERMA, YLÄ sulun yläpuoli 1903 
75 9000 KERMA, ALA sulun alapuoli 1902 
76 9100 VIHOVUONNE, YLA sulun yläpuoli 1903 
77 9200 VIHOVUONNE, ALA sulun alapuoli 1902 
78 9300 PILPPA, YLÄ sulun yläpuoli 1903 
79 9400 PILPPA, ALA sulun alapuoli 1902 
80 9500 SORSAKOSKI, YLA Sorsavesi, E-ranta 1911 
81 9800 MAAVESI, Y voimalaitoksen yläpuoli 1960 
82 9910 SYSMÄJÄRVI, Y E-ranta 1960 
83 10100 TAIPALE, ALA sulun alapuoli 1864 
84 10200 ORAVI, LM kanava 1885 
85 10400 SULKAVA, LM kosken yläpuoli 1916 
86 10410 KUOLIMO Orrainlahti, E-ranta 1931 
87 10510 SAVONLINNA, ALA Laitaatsilta 1912 
88 10600 SUURIJARVI luusua 1982 
89 11010 RISTIINA satama 1987 
90 11200 LAURITSALA, LM Saimaa, Sarviniemi 1847 
91 11430 TAINIONKOSKI, YLÄ, Y 1971 
92 11520 TAINIONKOSKI, ALA, Y 1932 
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pk 1052.03 
pk 792.07 
vi Enso-Gutzeit Oy 

(pk. 92.4a) 
pk 496a.3 
pk 866a.2 

pk 497a.2 
pk 95.03 
pk 96.08 
vi Pamilo Oy 
vi Kymmene Oy 

pk 1137.02 
vi Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 

vi Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 
pk 855a.2 + vedenotto 
pk 109a.2 
vi Savon Voima Oy 
pk 509b.4 
sp Pohjois-Savon ymp.keskus 
sp Pohjois-Savon ymp.keskus 
pk 691.02 
vi Savon Voima Oy 

vi Savon Voima Oy 

pk 790.03 
vi Savon Voima Oy 

(pk 116.02) 
pk 632.02 
pk (117+118).04 koski+ 

kanava+sp 
pk ( 117+118).04+123.07 
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Vuoksen vesistöalueen virtaama-asemat 

Nro Asteikko 	 Havainnot 	Huomautuksia 
alkoivat 

1 520 JONGUNJOKI 	(VIITAKOSKI) 1965 
2 600 RUUNAA-SAARIVIRTA 1931 
3 850 LIEKSANKOSKI 	(HÖPÖTTÄJÄNVIRTA) 1960 

4 1110 ROUKKAJANKOSKI 1963 
5 1320 NUOLIKOSKI 1976 
6 1350 KUOKKASTENKOSKI VL 1993 
7 1920 PUTKULANKOSKI 1976 
8 2120 MÖHKÖNKOSKI 1965 
9 2420 LYLYKOSKI 1936 
10 2850 PAMILO 1955 
11 3350 KALTIMO 1959 
12 4350 KLIURNA VL 1972 
13 4813 RAUANJOKI 1979 
14 4850 HÖYTIÄINEN - PUNTARIKOSKI 1958 
15 4920 TAIPALEENJOKI - SIIKAKOSKI 1986 
16 5141 HANHIVIRTA 1994 
17 5250 PUHOS 1981 
18 5360 ENONKOKSI 1980 
19 5440 LUUPUJOKI 1974 
20 5750 SALAHMI 1969 
21 6010 SONKAJÄRVI - AITTOKOSKI 1966 
22 6260 NEROHVIRTA 1983 
23 6460 VIANNONKOSKI 1978 
24 6610 PULKONKOSKI 1982 
25 6750 KILTUA (LAAKAJÄRVI) 1983 
26 6860 JYRKKÄ, PATO 1961 
27 6950 SÄLEVÄ, VL 1991 
28 7050 ATRO 1957 
29 7260 LASTUKOSKI, PATO 1989 
30 7410 KEYRITTY, LUUSUA 1987 
31 7750 KARJALANKOSKI (JUANKOSKI) 1961 

32 7930 RÄIMÄNKOSKI 1982 
33 8081 KALLAVESI W-KONNUS+NAAPUSKOSKI 1973 

34 8087 KALLAVESI E+W - KONNUS+KARVIO 1973 
35 8300 SAARIJÄRVI, LUUSUA 1961 
36 8310 KÄRENJÄRVI - LUUSUA 1986 
37 8320 KAJOONJÄRVI - LUUSUA 1975 
38 8650 JUOJÄRVI - PALOKKI 1961 
39 8700 KALLAVESI E - KARVIO 1911 
40 8900 KERMAJÄRVI - LUUSUA 1970 
41 9550 SORSAKOSKI 1989 

42 9950 MAAVESI 1960 vi 
43 10400 LOHNAJÄRVI - KUHAKOSKI 1978 pk 
44 10410 PARTAKOSKI + KÄRNÄKOSKI 1971 pk 
45 10600 SUURIJÄRVI - LUUSUA 1982 pk 
46 11450 TAINIONKOSKI (IMATRA) 1959 vi 

pk 
pk 
vi 
pk 
pk 
vi 

1167.01 
1120.02 
Imatran Voima Oy 
123.07 
576b.2 
Savon Voima Oy 
(pk 125.03) 
Liunan Voima Oy 
1117.07 
(129+130).01 
1155.02 
Imatran Voima Oy 
(pk 131a.6) 
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Vuoksen vesistöalueen pienet hydrologiset havaintoasemat 

Havaintoasema 

43 	Latosuonoja, Ruokolahti 

44 	Huhtisuonoja, Ruokolahti 

45 	Juonistonoja, Haukivuori 

51 	Kesselinpuro, Outokumpu 

52 	Kuokkalanoja, Outokumpu 

53 Mustapuro, Outokumpu 

61 	Korpijoki, Kiuruvesi 
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Vuoksen vesistöalueen pohjavesi- ja routa-asemat 

Pohjaveden havaintoasenlat: 

0502 Pistohiekka 
0504 Heinävesi, Särkelä 
0603 Kangaslahti 
0604 Akonjoki 
0701 Kuuksenvaara 
0702 Jaamankangas 
0703 Jakokoski 
0704 Juutilankangas 

Routamittausasemat: 

0501 Sulkava, Niittynen 
0502 Mikkeli, Karila 
0503 Heinävesi, Kerma 
0601 Maaninka, Halola 
0602 Kiuruvesi, Hautajoki 
0702 Lieksa, Ruunaa 
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Vuoksen vesistöalueen jäänpaksuuden ja avoveden lämpötilan 
havaintopaikat 

Jäänpaksuuden havaintopaikat: 

04401 Pielinen, Nurmes 
04206 Kallavesi, Itkonniemi 
04207 Kallavesi, Säyneensalo 
04202 Haukivesi, Oravi 
04101 Saimaa, Lauritsala 

Pyhäselkä, Kaskisniemi 

Avovedenlämpötilan havaintopaikat: 

0401410 Pielinen, Nurmes 
0405100 Pielisjoki, 	Joensuu 
0407920 Kallavesi, 	Kuopio 
0411210 Saimaa, 	Lauritsala 
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Liite 3. 	 130 
Vuoksen vesistöalueen voimalaitosten ja merkittävimpien säännöstelypatojex 
sijainti ■ Voimalaitos ja pato — Pato 
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ŵ rc ~ A P

•r 	r~ 	 P 	-1®~ 	e 	- 	 1 Tainioakoaki 

	

~._ C' 9' 	1 	 ...r~' 	s 	 ,~p ~,   `~ 	 q
•

2 Zmatra
•^ a° 	c d 1 Q 	°:K;— 	b0 	 Sr Q~D`~ AP 	 3 8vatogorak 

~l 	~ 	' 	 4 L.aogorak 
'".y:~ 	 ,~'' ~ P'~ 	> 	 5 liaavaai 

v;' 	4~rr>xt3 C 	4 ^~ • f~ a 	 6 Liuna 
. f Zl~r 	 y~ 	7 Huruakoaki ~~ 	o 	 Alaaoraa c J2 t a 'lvv t~I •~- ` ~ 

e}I ,~,,~,• tl ` ~ Ct 	 9 Yliaoraa  • 

d:  	 u" ' ? 	 ~.i' 	10 Kaltio 
Gtr 	, , 	i i 	 3 	 \°.. 	11 Kuuraa• 

Lr S_ 	° 	S 	 `, 	Padot 	12 Puho• 

	

/; ` 4~ Q 	
!r 	,~ d'r~ O S;V 	i ;t'V 	 13 Pankakoaki 

	

i J 	' ~' 	 5.. '" : 	 ` 	7 3~mmSkoaki 	• 14 Liekoa ikoski 
:.:' 	' 	° 	i 	A 	' ~ a{ 	 4 ~~~. 	7 Kåmårinkoski 	15 Louhikoaki 

,~ 	( 	 \ 	 18 Viannonkoski 	16 Ruokkaatankoaki 

	

~J 	N~ ` O~ 	 ` y~ 1 	\ ; 	 `.,, 	19 Laakajlrvi 	17 8alahmi 
o ;`. 	24 H118nvirta 	18 Viannonkoaki 

s. / l 	l' ~ /', y p t) - 	 }(~ 	27 H.ulata~i 	19 Kiltua 

	

,' 	
tl' . 	i 

q 	) ~ ~ \ ' 	~ 	~ `. 	28 Salahminjirvi 	20 ellaVl• 
} 	l~ 	.55 'i+ 1 ~ 	29 H.rohvirta 	Zl Atro 

	

4 	 1 	30 Jyrkkl 	22 Juankoski 
S 	 31 Lastukoaki 	23 Rarjalankoaki 

32 Haapuakoaki 	24 Palokki 

	

~ 	\. 	l 	t 	 33 aliskanki 	25 Puntexikoaki 
i?~ 	 34 Lylykoaki 	26 Pamilo 



131 
	

Liite 4 

Vuoksen vesistöalueen kanavat 

Kohteen nimi ja sijainti nro kanavatyyppi 

Saimaan alue 

Saimaan kanava 1 sulkukanava 
Haponlahti, Savonlinna 2 avokanava 
Kirkkotaipale, Ristiina 3 
Kutvele, Ruokolahti 4 
Oravi, Savonlinna 5 " 
Sfiikasalmi, Mikkelin mkt 6 
Sitkoinleuvansalmi, Puumala 7 " 
Tikankaivanto, Liperi 8 
Varkaantaipale, Savonranta 9 
Vibtakanta, Savonranta 10  
Vääntämönsalmi, Anttola 11 IT 

Kallaveden alue 

Taipale, Varkaus 12 sulkukanava 
Konnus, Leppävirta 13  
Ahkionlahti, Maaninka 14 " 
Nerkoo, Lapinlahti 15  
Pilppa, Heinävesi 16  
Vihovuonne, Heinävesi 17  
Kerma, Heinävesi 18 " 
Karvio, Heinävesi 19  
Varistaival, Heinävesi 20 " 
Taivallahti, Heinävesi 21 " 
Lastukoski, Nilsiä 22  
Pitkälänniemi, Varkaus 23 avokanava 
Piensaari, Varkaus 24  
Vääränkoski, Heinävesi 25 " 
Kortekangas, 	"/Leppävirta 26 " 
Välikanava, Heinävesi 27 IT 

Kaavinkoski, Kaavi/Tuusniemi 28 " 

Pohjois-Karjalan alue 

Kaltimo, Eno 	29 	sulkukanava 
Kuurna, Kontiolahti 	30  
Joensuu 	 31 	" 
Utra 	 32 	" 
Raikuu 	 33 	" 



Lute S. 	 132 

Vuoksen purkautumistaulukko 

Hydrografinen toimisto 	 I. 12 Vuoksi 
Saimaa -. Imatra 

Purkautu mistaulukko 	 K.no. 131.7a 15.X.1942 Å.F. 
Asteikko no. 112 Lauritsala 

Ta6nttua rroKoa 	 0 = p - 5.722 = NN + 72.31 m 
F = 61 280 km2 	jälkeen v. 1899 	 1. 12 ByoKca 
L = 19.9 ° 	 Ca3Ma - HMarpa 
w cm. Q m'/s 	 Hoc-i-  HO. 112, JlaypttTcana 

w Q w Q w Q w Q w Q w Q w Q 

	

74.31 	220 74.81 	327 75.31 " 454 75.81 	594 76.31 	743 76.81 	903 77.31 	1074 
.32 222 .82 329 .32 457 .82 597 .32 746 .82 906 .32 1077 
.33 224 .83 332 .33 460 .83 600 .33 749 .83 906 .33 1080 
.34 226 .84 334 .34 462 .84 603 .34 752 .84 913 .34 1084 
.35 228 .85 336 .35 465 .85 606 .35 755 .85 916 .35 1088 
.36 230 .86 339 .36 468 .86 609 .36 759 .86 919 .36 1091 
.37 232 .87 341 .37 470 .87 612 .37 762 .87 922 .37 1094 
.38 234 .88 344 .38 473 .88 615 .38 765 .88 926 .38 1098 
.39 236 .89 346 .39 476 .89 618 .39 768 .89 929 .39 1101 

	

74.40 	238 74.90 348 75.40 479 75.90 621 76.40 771 76.90 932 77.40 1105 
.41 240 .91 351 .41 481 .91 624 .41 774 .91 936 .41 1108 
.42 242 .92 354 .42 484 .92 626 .42 777 .92 939 .42 1112 
.43 244 .93 356 .43 487 .93 629 .43 780 .93 942 .43 1115 
.44 246 .94 358 .44 490 .94 632 .44 784 .94 946 .44 1119 
.45 248 .95 361 .45 492 .95 635 .45 787 .95 949 .45 1122 
.46 250 .96 364 - .46 495 .96 638 .46 790 .96 953 .46 1126 
.47 252 .97 366 .47 498 .97 641 .47 793 .97 956 .47 1129 
.48 254 .98 368 .48 501 .98 644 .48 796 .98 959 .48 1132 
.49 256 .99 371 .49 504 .99 647 .49 799 .99 962 .49 1136 

	

74.50 	258 75.00 374 75.50 506 76.00 650 76.50 802 77.00 966 77.50 1139 
.51 260 .01 376 .51 508 .01 653 .51 805 .01 969 .51 1143 
.52 262 .02 379 .52 511 .02 656 .52 808 .02 972 .52 1146 
.53 264 .03 381 .53 514 .03 659 .53 811 .03 976 .53 1150 
.54 266 .04 384 .54 517 .04 662 .54 815 .04 980 .54 1153 
.55 269 .05 386 .55 520 .05 665 .55 818 .05 983 .55 1157 
.56 271 .06 389 .56 523 .06 668 .56 821 .06 987 .56 1160 
.57 273 .07 392 .57 526 .07 671 .57 824 .07 990 .57 1164 
.58 275 .08 394 .58 528 .08 674 .58 828 .08 994 .58 1168 
.59 277 .09 396 .59 531 .09 677 .59 831 .09 997 .59 1171 

	

74.60 	280 75.10 399 75.60 534 76.10 680 76.60 834 77.10 1000 77.60 I175 

	

.61 	282 .11 401 	.61 537 .11 682 .61 837 .11 1004 .61 1178 

	

.62 	284 	.12 404 	.62 540 . .12 685 	.62 841 	.12 1007 	.62 1181 

	

.63 	286 	.13 407 	.63 542 	.13 688 	.63 844 	.13 1010 	.63 1185 

	

.64 	288 	.14 409 	.64 545 	.14 691 	.64 847 	.14 1014 	.64 1188 

	

.65 	290 	.15 412 	.65 548 	.15 694 	.65 850 	.15 1017 	_65 1192 

	

.66 	293 	.16 414 	.66 551 	.16 697 	.66 853 	.16 1021 	.66 1195 

	

.67 	295 	.17. 417 	.67 554 	.17 700 	.67 857 	.17 1024 	.67 1199 

	

.68 	297 	.18 420 	.68 557 	.18 703 	.68 860 	.18 1028 	.68 1202 

	

.69 	299 	.19 423 	.69 560 	.19 706 	.69 863 	.19 1032 	.69 1206 

	

74.70 	301 75.20 425 75.70 563 76.20 709 76.70 867 77.20 1035 77.70 1210 

	

.71 	303 .21 428 .71 566 .21 712 .71 870 .21 1039 _71 1213 

	

_72 	305 	.22 430 	.72 568 	.22 715 	.72 873 	.22 1042 	.72 1216 

	

.73 	308 	.23 433 	.73 571 	.23 718 	.73 877 	.23 1045 	.73 1220 

	

.74 	310 .24 436 	.74 574 	.24 721 	.74 880 	.24 1049 	.74 1224 

	

.75 	313 	.25 439 	.75 577 	.25 724 	.75 883 	.25 1052 	.75 1227 

	

.76 	315 	.26 441 	.76 580 	.26 727 	.76 886 	.26 1056 	.76 1230 

	

.77 	317 .27 444 .77 583 	.27 730 .77 889 .27 1060 	.77 1234 

	

.78 	320 .28 446 	.78 586 	.28 733 	.78 892 	.23 1063 	_78 1238 

	

.79 	322 	.29 449 	.79 589 	.29 737 	.79 896 	.29 1066 	.79 1241 

	

74.80 	324 75.30 452 75.80 591 76.30 740 76.80 900 77.30 1070 77.80 1244 

Vuonna 1929 valmistunut Tainionkosken pato häiritsee yllämainittua suhdetta 
IhoTItIta TaiHitonaoct«,, noc-rpoeHHag B 1929 ropy, iIcKawae-r ebcweyaaaauhoe COOTHOwe-

Hite. 





Liite 7. 	 134 

Pielisen purkautumistaulukko 

Ast, W Q Ast. W Q Ast. W Q Ast. W Q 
(am) Ni-(m) (m3/s) (an) NN+ (m) (m3/s) (CM) NN+ (m) (m3/s) (cm) NN+ (m) (m3/s) 

34 92,40 80 95 ,01 136 156 ,62 236 217 ,23 373 
35 ,41 81 96 ,02 138 157 ,63 239 218 ,24 375 
36 ,42 82 97 ,03 139 158 ,64 241 219 ,25 378 
37 ,43 82 98 ,04 140 159 ,65 243 220 ,26 380 
38 ,44 83 99 ,05 141 160 ,66 245 221 ,27 383 
39 ,45 84 100 ,06 143 161 ,67 248 222 ,28 385 
40 ,46 85 101 ,07 144 162 ,68 250 223 ,29 388 
41 ,47 86 102 ,08 145 163 ,69 252 224 94,30 390 
42 ,48 86 103 ,09 146 164 93,70 . 	254 225 ,31 393 
43 ,49 87 104 93,10 148 165 ,71 256 226 ,32 395 " 
44 92,50 88 105 ,11 149 166 ,72 258 227 ,33 398 
45 ,51 89 106 ,12 150 167 ,73 260 228 ,34 400 
46 ,52 90 107 ,13 152 168 ,74 262 229 ,35 403 
47 ,53 90 108 ,14 154 169 ,75 264 230 ,36 405 
48 ,54 91 109 ,15 155 170 ,76 267 231 ,37 408 
49 ,55 92 110 ,16 156 171 ,77 269 232 ,38 410 
50 ,56 93 111 ,17 157 172 ,78 271 233 ,39 413 
51 ,57 94 112 ,18 158 173 ,79 273 234 94,40 415 
52 ,58 94 113 ,19 159 174 93,80 275 235 ,41 418 
53 ,59 95 114 93,20 161 175 ,81 278 236 ,42 420 
54 92,60 96 115 ,21 163 176 ,82 280 237 ,43 422 
55 ,61 97 116 ,22 164 177 ,83 282 238 ,44 424 
56 ,62 98 117 ,23 165 178 ,84 284 239 ,45 427 
57 ,63 98 118 ,24 167 179 ,85 286 240 ,46 430 
58 ,64 99 119 ,25 168 180 ,86 289 241 ,47 432 
59 ,65 100 120 ,26 169 181 ,87 292 242 ,48 435 
60 ,66 101 121 ,27 171 182 ,88 294 243 ,49 438 
61 ,67 102 122 ,28 173 183 ,89 296 244 94,50 441 
62 ,68 103 123 ,29 174 184 93,90 298 245 ,51 443 
63 ,69 104 124 92,30 176 	• 185 ,91 300 246 ,52 446 
64 92,70 104 125 ,31 178 186 ,92 303 247 ,53 448 
65 ,71 105 126 ,32 179 187 ,93 305 248 ,54 451 
66 ,72 106 127 ,33 180 188 ,94 308 249 ,55 453 
67 ,73 107 128 ,34 182 189 ,95 310 250 ,56 456 
68 ,74 108 129 ,35 184 190 ,96 312 251 ,57 458 
69 ,75 109 130 ,36 186 191 ,97 314 252 ,58 461 
70 ,76 110 131 ,37 187 192 ,98 316 253 ,59 464 
71 ,77 111 132 ,38 189 193 ,99 318 254 94,60 466 
72 ,78 112 133 ,39 191 194 94,00 321 255 ,61 469 
73 ,79 113 134 93,40 192 195 ,01 323 256 ,62 472 
74 92,80 114 135 ,41 194 196 ,02 325 257 ,63 474 
75 ,81 115 136 ,42 196 197 ,03 328 258 94,64 477 
76 ,82 116 137 ,43 198 198 ,04 330 259 ,65 480 
77 ,83 117 138 ,44 200 199 ,05 333 260 ,66 482 
78 ,84 118 139 ,45 202 200 ,06 335 261 ,67 485 
79 ,85 119 140 ,46 204 201 ,07 338 262 ,68 487 
80 ,86 120 141 ,47 206 202 94,08 340 263 ,69 490 
81 ,87 121 142 ,48 208 203 ,09 342 264 94,70 492 
82 ,88 122 143 ,49 210 204 94,10 344 265 ,71 495 
83 ,89 123 144 93,50 212 205 ,11 346 266 ,72 498 
84 92,90 124 145 ,51 214 206 ,12 348 267 ,73 501 
85 ,91 125 146 93,52 216 207 ,13 350 268 ,74 504 
86 ,92 126 147 ,53 217 208 ,14 353 269 ,75 507 
87 ,93 127 148 ,54 219 209 ,15 355 270 ,76 510 
88 ,94 128 149 ,55 221 210 ,16 358 271 ,77 513 
89 ,95 129 150 ,56 222 211 ,17 360 272 ,78 516 
90 92,96 130 151 ,57 225 212 ,18 362 273 ,79 519 
91 ,97 131 152 ,58 227 213 ,19 364 274 94,80 522 
92 ,98 132 153 ,59 229 214 94,20 366 
93 ,99 133 154 93,60 231 215 ,21 368 
94 93,00 134 155 ,61 233 216 ,22 370 
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Lute 8.1 
Vuoksen vesistöalueen suurimpien järvien vedenkorkeuskäyrät eräinä 
pahoina tulvavuosina 
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(Ast. 08200) 
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Kallavesi, Itkonniemi 
(Ast. 07920) 
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Onkivesi, Ahkionlahti yld 
(Ast. 06400) 
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Porovesi., Nerkoo ylä 
(Ast. 06200) 
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Syväri, Lastukoski, ylä 
(Ast. 07200) 
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Vuotjärvi, Lastukoski ala 
(Ast. 07600) 
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Juo järvi, Juurikkasalmi  
(lat. 08620) 
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