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Tiivistelmä 

Uljuan tekojärvi on Siikajoen suurin säännöstelty allas, jonka avulla on tarkoitus toteuttaa tulvansuojelua 

vesivoimatalouden ja virkistyskäytön ohella. Vesistön säännöstely on aina luvanvaraista toimintaa ja säännöstelylupa 

pitää sisällään ehtoja ja rajoitteita säännöstelyyn liittyen. On ennustettu, että ilmastonmuutoksen edetessä 

keskimääräinen lämpötila tulee nousemaan, vesisateet lisääntymään, talviaikaiset virtaamat kasvamaan ja lumen 

määrä vähenemään. Vesilakiin (2011) lisättiin vuonna 2014 erinäinen säännös, jonka tavoitteena on parantaa 

mahdollisuutta varautua kuivuus- ja tulvariskeihin vesilain keinoin, ja tällä tavoin parantaa varautumista 

ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sään ja vesiolojen ääri-ilmiöihin. Tämän säännöksen pohjalta toteutettiin nk. 

padotus- ja juoksutusselvitys Uljuan tekojärvelle. 

 

Uljuan tekojärven padotus- ja juoksutusselvityksessä on simuloitu Uljuan vedenpinnan korkeuksia ja virtaamia 

Suomen ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmällä Watershed Simulation and Forecasting System (WSFS). 

Simuloinnin tarkoituksena oli selvittää, että ovatko nykyinen säännöstelylupa ja nykyiset säännöstelykäytännöt enää 

tarkoituksenmukaiset ilmastonmuutoksen edetessä vai joudutaanko säännöstelylupaa muuttamaan esimerkiksi 

vedenpinnan korkeuden tai juoksutusten osalta.  

 

Tässä diplomityössä tarkasteltiin myös ympäristövirtaamaa Siikajoen vanhalla uomalla, joka on Uljuan tekojärven 

valmistuttua jäänyt vähävetiseksi. Siikajoen vanhalla uomalla (18 km) tehtiin ympäristömittauksia ja arvioitiin uoman 

kunnostustarpeita umpeenkasvun osalta. Kunnostustoimenpiteenä huomioitiin huuhtovat tulvat ja niiden käytettävyys 

vanhassa uomassa. Ympäristömittauksia tehtiin pohjapadolla 4 sekä Vornankoskella, ja mittausten perusteella 

arvioitiin taimenen ja harjuksen eri elinvaiheiden elinympäristön määrää. Mittausten perusteella ideoitiin myös 

Lämsänkosken säännöstelypadolle uusia juoksutusvaihtoehtoja, joiden perusteella pystyttiin arvioimaan 

Vornankosken virtaamia ja niiden soveltuvuutta taimenelle ja harjukselle. Juoksutusvaihtoehdoissa huomioitiin myös 

mahdolliset voimatalousmenetykset. 

 

Simulointitulosten perusteella ilmastonmuutoksen edetessä keskimääräiset kevättulvat pienenevät ja aikaistuvat noin 

kahdella viikolla, johtuen lumen määrän pienenemisestä ja sulamisen aikaistumisesta. Näin ollen kevätaikaan 

toteutettava vedenpinnan alennus, nk. kevätkuoppa, on nykyisellään liian syvä ja Uljuan tekojärven 

säännöstelylupaan merkitty toteutusajankohta ei ole enää paras mahdollinen. Säännöstelylupaa tulisi näiltä osin 

muuttaa. Tulevaisuudessa on järkevää toteuttaa säännöstelyä niin, että keväinen vedenpinnan alennus toteutetaan 

lumen vesiarvon mukaan aina 120 mm saakka. Lumen vesiarvon ollessa suurempi säännöstelyä toteutetaan 

nykyluvan mukaisesti. Keväisen vedenpinnan alennuksen nykyinen toteutusajankohta tulee poistaa kokonaan tai 

tehdä siitä joustavampi. Säännösteltäessä uuden säännöstelyluvan mukaan ilmastonmuutosjaksolla 2010–2039, 

energiaa tuotetaan noin 14,5 % enemmän vuodessa nykyiseen säännöstelylupaan verrattuna. Energiantuotannon 

kasvu johtuu säännöstelyluvan muuttamisen lisäksi myös jonkin verran lisääntyvästä sadannasta 

ilmastonmuutosjaksoilla.  

 

Paras juoksutusvaihtoehto vanhaan uomaan on 0,7-2,0-1,3-0,7 (juoksutus kesällä 2,0, syksyllä 1,3 ja talvella sekä 

keväällä 0,7 m3/s). Vaihtoehto huomioi hyvin harjuksen kutuajan keväällä ja taimenen kutuajan syksyllä. Myös kesä- 

ja talviajan virtaamat ovat paremmat taimenen ja harjuksen elinolosuhteiden kannalta kuin nykyluvan mukaisessa 

juoksutuksessa. Vaihtoehto takaa myös kohtuulliset olosuhteet muille virtavesieliöille läpi vuoden. 

Voimatalousmenetyksiä arvioitaessa ei otettu huomioon juoksutuksien vaikutuksia ekosysteemipalveluihin, kuten 

kalastukseen, ja sitä kautta mahdollisesti saataviin taloudellisiin hyötyihin. On järkevää harkita myös pohjapatojen ja 

Uljuan tekojärven täyttökanavan virta-alueiden kunnostusta sopivammaksi harjukselle, taimenelle ja muille 

virtavesieliöille. 
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Abstract 

 

Uljua is largest regulated reservoir in Siikajoki river basin and is used for flood control along with hydropower 

production and recreational use. Regulation of water basins is licensed action in Finland and regulation permit 

contains terms and restrictions of regulation. It is predicted that climate change increase average temperature, 

precipitation and river flows especially at wintertime and amount of snow cover will decrease. At 2014 particular 

provision of law was added to Finnish water law (2011), which purpose is to improve chances for preparing flood and 

drought risks. Therefore, preparing for climate change related extreme events of climate and water regime can be 

carried through in means of water law. Due to this provision this so-called climate change impact assessment on 

water regulation of the Uljua reservoir was made. 

 

In this project future water levels and water discharges were simulated with Watershed Simulation and Forecasting 

System (WSFS) developed by Finnish Environment Institute. The simulations were used to study suitability of 

current regulation permit and regulation practices in face of climate change or is there a need for change in the 

regulation permit. Changes can be related to water levels or discharges for example. 

 

In this thesis, also environmental flow of old river bed section of Siikajoki was observed. Old river bed section 

(18 km) of Siikajoki almost dried after Uljua reservoir was completed. Field investigations were implemented to old 

river bed section. In those investigations, environmental measurements were taken and refurbishment assessment 

from the point of obliteration was carried out. Flushing floods were considered as a refurbishment practice and its 

usability in old rived bed section was examined. Environmental measurements were taken from submerged dam 4 

and Vornankoski, and with these measurements, estimations of available habitat for different phases of life of 

grayling and trout were made. Based on the measurements different discharge options for Lämsänkoski regulating 

dam were made and Vornankoski discharges were estimated and their suitability for grayling and trout. Possible 

hydro power losses were also estimated. 

 

According to simulation results climate change decrease mean spring floods and spring floods arrive around two 

weeks earlier because of snow cover decrease and earlier melting in future. Thus, water level lowering at springtime 

in reservoir is too deep and its implementation schedule written in current regulation permit is no longer optimum. 

Thus, regulation permit should be changed on these terms. It is reasonable that in future, water level lowering at 

springtime in reservoir should be made according to water equivalent of snow up to 120 mm. If water equivalent of 

snow is higher, regulation is carried out by current regulation permit. Water level lowering implementation schedule 

should be removed or make it more adaptable. If regulation is carried out by new regulation permit, in climate change 

period 2010-2039 energy production is estimated to increase 14,5 % annually compared to current regulation permit. 

Energy production increase is partly a result from a new regulation permit but also a result from increasing 

precipitation in climate change periods.  

 

Best discharge option for old river bed section is 0,7-2,0-1,3-0,7 (discharge at summer 2,0, at fall 1,3 and at winter 

and spring 0,7 m3/s). This option takes graylings and trout’s spawning seasons into account at spring and fall. Also, 

summer and winter discharges are better for the habitat of grayling and trout if compared to current discharge 

conditions of current regulation permit. Option also guarantees reasonable living conditions for other lotic organisms 

through the year. When estimating hydropower losses of discharge options calculations doesn’t take into account 

impacts to ecosystem services, such as fishing, and their influence to economic benefits. Reasonable option is also to 

consider restoring of submerged dams and water filling canal of Uljua reservoir to be more suitable for grayling, trout 

and other lotic organisms. 
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ALKUSANAT 

Tämä diplomityö toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen vesistöyksikössä yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa 

14.4.2016–10.10.2016 välisenä aikana. Projektin rahoitukseen osallistui Maa- ja 

Vesitekniikan tuki ry, jota haluan kiittää saamastani tuesta. 

Työn ohjauksesta haluan kiittää POPELY:n vesitalousasiantuntija Kaisa Kettusta ja 

Oulun yliopiston tekniikan tohtori Hannu Marttilaa. Arvokkaista kommenteista ja 

näkökulmien esittämisestä haluaisin kiittää myös POPELY:n vesivararyhmän päällikkö 

Olli Utriaista ja johtavaa vesitalousasiantuntija Kimmo Aronsuuta. Maastokäyntien 

aikana suoritettujen mittaustöiden avustamisesta haluan kiittää POPELY:n 

ympäristötyöntekijä Auvo Hekkalaa ja Jouko Ylikauppilaa.  

Vesistömallijärjestelmän käyttöön perehdyttämisestä ja kommenteista kiitän Suomen 

ympäristökeskuksen osalta tutkija Harri Myllyniemeä, hydrologi Jari Uusikiveä ja 

johtavaa hydrologi Bertel Vehviläistä.  

Lisäksi kiitän myös kaikkia lähimmäisiäni, jotka ovat avustaneet minua jollain tapaa 

tämän projektin edetessä. Erityiskiitokset avopuolisolleni Jaanalle, joka on ollut tärkeä 

voimavara työn edetessä ja joka on myös säännöllisesti haastanut minua vesistöjen 

säännöstelyyn liittyvillä kysymyksillään.  

Oulussa, 25.10.2016 Jussi Holm 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

MERKINNÄT: 

 

E Keskimääräinen energian menetys [kWh/a] 

HQ Ylivirtaama, vuoden tai havaintojakson suurin virtaama [m
3
/s] 

MHQ Keskiylivirtaama, jakson vuosien ylivirtaamien keskiarvo [m
3
/s] 

MQ Keskivirtaama, jakson kaikkien havaintojen keskiarvo [m
3
/s] 

MNQ Keskialivirtaama, jakson vuosien alivirtaamien keskiarvo [m
3
/s] 

NQ Alivirtaama, vuoden tai havaintojakson pienin virtaama [m
3
/s] 

Q Virtaama [m
3
/s] 

Qin Tulovirtaama [m
3
/s] 

Qout Lähtövirtaama [m
3
/s] 

T Aika, jonka voimalaitos on käytössä kuukaudessa [vrk] 

 

h Voimalaitoksen keskimääräinen putouskorkeus [m] 

hj Järvihaihdunta [mm/vrk] 

hm Maahaihdunta [mm/vrk] 

hp Potentiaalinen haihdunta [mm/vrk] 

hs Lumihaihdunta [mm/vrk] 

li Maavesivarastosta välivarastoon siirtyvä vesimäärä (infiltraatio) 

[mm/vrk] 

lp Välivarastosta pohjavesivarastoon siirtyvä vesi (perkolaatio) [mm/vrk] 

ly Maan pintakerrokseen tuleva vesi [mm/vrk] 

p Sadanta [mm/vrk] 

pl Vesisadanta [mm/vrk] 

ps Lumisadanta [mm/vrk] 

r Valunta [mm/vrk] 

rv Pintavalunta [mm/vrk] 

rg Pohjavesivalunta [mm/vrk] 

s Lumen vesiarvo [mm] 

sl Lumen pidättämä vesi [mm] 

ss Kiinteä lumi [mm] 

t Ilman lämpötila [°C] 



 

 

vg Pohjavesivarasto [mm] 

vm Maavesivarasto [mm] 

vs Painannevarasto [mm] 

vv Välivarasto [mm] 

 

LYHENTEET: 

 

POPELY Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 

SYKE Suomen ympäristökeskus 

WSFS Watershed Simulation and Forecasting System 

BBM Building Block – menetelmä 

ECMWF European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – Euroopan 

keskipitkien sääennusteiden keskus 

HBV Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning – Hydrologian toimiston 

vesitaseosasto 

WUA Weighted Usable Area 
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1 JOHDANTO 

Ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ihmiseen ja ympäristöön on tutkittu jo 

pitkään. Yleisesti on tiedossa, että ilmasto tulee muuttumaan ja ihmisen on sopeuduttava 

muutokseen kehittämällä omaa toimintaansa. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen 

vesivaroihin ja muutoksiin sopeutumista on myös tutkittu. Suomen 

ympäristökeskuksessa vuonna 2012 toteutetussa WaterAdapt-hankkeessa arvioitiin 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen hydrologiaan, säännöstelykäytäntöihin ja 

vesivaroihin. Tutkimuksen mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat näkymään 

pienenevinä kevättulvina, talvisten virtaamien kasvuna sekä pitenevien kesien 

aiheuttamina kuivuusriskeinä.  

Useat nykyiset säännöstelyluvat ovat kymmeniä vuosia vanhoja ja ne perustuvat niitä 

edeltävien vuosien hydrologisiin olosuhteisiin. Useissa säännöstellyissä vesistöissä on 

jo tänä päivänä nähtävissä ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutoksia eivätkä aikoinaan 

tehdyt säännöstelyluvat ole kaikilta osin enää täysin käyttökelpoisia. Tämän kaltaisia 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia on havaittu muun muassa Siikajoen merkittävämmässä 

säännöstelykohteessa, Uljuan tekojärvessä. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset 

liittyvät usein säännöstelylupiin kirjattuihin kevätaikaisiin vedenpinnan alennuksiin. 

Tässä niin kutsutussa kevätkuopan teossa tekojärven vedenpintaa lasketaan ennakoivasti 

säännöstelyluvassa mainitun rajan alapuolelle, jotta kevättulvat voidaan tehokkaasti 

varastoida tekojärveen.  

Vuoden 2011 vesilakiin lisättiin vuonna 2014 erinäinen säännös, jonka tavoitteena on 

parantaa mahdollisuutta varautua kuivuus- ja tulvariskeihin vesilain keinoin ja tällä 

tavoin parantaa varautumista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sään ja vesiolojen ääri-

ilmiöihin. Tässä diplomityössä on tarkoitus tutkia ilmastonmuutoksen vaikutuksia 

säännöstelykäytäntöihin Uljuan altaassa ja selvittää, että voidaanko säännöstelyä 

tulevaisuudessa toteuttaa nykyisten lupaehtojen puitteissa vai täytyykö Uljuan altaan 

lupaehtoja muuttaa joiltain osin. Tutkimuksessa käytetään hyväksi Suomen 

ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmää Watershed Simulation and Forecasting 

System (WSFS). Vesistömallijärjestelmällä pystytään mallintamaan Uljuan tekojärven 

vedenkorkeuksia ja virtaamia nykytilanteessa, eli referenssijaksolla, (1963–2014) sekä 

ilmastonmuutosjaksoilla (2010–2039 ja 2040–2069). 
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Tässä diplomityössä tarkastellaan Siikajoen vanhan uoman ympäristövirtaamaa. 

Siikajoen vanha uoma on Uljuan tekojärven valmistuttua jäänyt vähävetiseksi. 

Ympäristövirtaaman tarkoituksena on ylläpitää määrällisesti, laadullisesti ja ajallisesti 

riittävää virtaamaa, jotta joen ekosysteemille pystytään takaamaan luonnolliset tai 

riittävän hyvät olosuhteet. 18 km pituinen vanha uoma melottiin kanootilla läpi ja 

kartoitettiin silmämääräisesti mahdollisia umpeutumassa olevia sekä umpeenkasvaneita 

kohtia. Tämän lisäksi vanhalla uomalle tehtiin kahdessa kohteessa 

elinympäristömittauksia kolmella eri virtaamalla. Mittausten perusteella arvioitiin 

taimenen ja harjuksen eri elinvaiheiden sekä yleistäen virtavesieliöiden elinympäristön 

määrää erisuuruisilla virtaamilla. 

Lämsänkosken säännöstelypadolle luotiin erilaisia juoksutusvaihtoehtoja ja niiden 

avulla arvioitiin Vornankosken virtaamia. Virtaamatietojen perusteella arvioitiin 

taimenen ja harjuksen elinympäristön määrää Vornan alueella. Vornan alue valittiin 

tarkasteluun, sillä Vornan alueella on noin 77 % koko vanhan uoman virtavesipituudesta 

ja potentiaalisimmat virtavesieliöiden elinalueet. Lisäksi tarkasteltiin tulva-aikaisen 

virtaaman lisäämismahdollisuuksia ja eri juoksutusvaihtoehtojen voimataloudellisia 

menetyksiä verrattuna nykyisen luvan kaltaiseen säännöstelyyn.  
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2 SIIKAJOEN VESISTÖALUE 

2.1 Vesistön yleiskuvaus 

Siikajoen latvaosat sijaitsevat Pyhännän kunnan alueella, josta joki virtaa Pyhännän, 

Siikalatvan ja Siikajoen kuntien kautta Perämereen. Valuma-alueen pinta-ala on 

4 318 km
2
 ja järvisyys 2,18 % (Ekholm, 1993, s. 89). Vesistöalueen suurimmat 

säännöstellyt järvet ovat Uljuan tekojärvi ja Iso-Lamujärvi. Muut säännöstellyt järvet 

ovat Vähä Lamujärvi ja Kortteisen tekojärvi. Merkittävimmät jokiosuudet ovat 

Lamujoki ja Siikajoki. Suurimmat sivuhaarat ovat Neittävänjoki, Kärsämänjoki ja 

Luohuanjoki. (Arola ja Leiviskä, 2006, s. 8) 

Lämsänkosken sännöstelypadolla säännöstellään Uljuaan menevää virtaamaa. Suurin 

osa vedestä ohjataan täyttökanavaa pitkin Uljuan tekojärveen (kuva 1). 

Säännöstelypadon kautta vettä juoksutetaan vain minimivelvoitteen verran Siikajoen 

vanhaan uomaan. Lisäksi vanhaan uomaan ohjataan ajoittain ylivirtaamatilanteessa 

ohijuoksutuksia. 

Iso-Lamujärvestä juoksutetaan vettä Lamujokeen ja Vähä Lamusta Vähäjokeen, joka 

puolestaan yhtyy Lamujokeen (kuva 1). Lamujoki laskee Kortteisen tekojärven kautta ja 

yhtyy Siikajokeen Uljuan voimalaitoksen alapuolella. Uljuan voimalaitospadon kautta 

vesi laskee Lamujokeen ja se yhtyy Siikajoeksi Sipolan kohdalla. Kärsämänjoki laskee 

Mankilanjärveen, joka laskee Siikajokeen. Mankilanjärven alapuolella Luohuanjoki 

yhtyy Siikajokeen, jonka jälkeen on Ruukin vesivoimalaitos ja sen alapuolella Pöyryn 

vesivoimalaitos. (Kettunen ja Nuortimo, 2015) 

Siikajoen vesistöalue on kallioperältään lähinnä kiillegneissiä ja kiilleliusketta, joissa on 

graniittisia juonia. Maaperä on moreenia ja paikoin soraa. Jokivarressa on hienompi 

aineksisia maalajeja kuten hiesua ja hietaa. Soilla ja soistuneilla alueilla on turvetta. 

(Ranta, 2007; Airix ympäristö 2010) 
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Kuva 1. Uljuan tekojärven sijainti Siikajoen vesistöalueella. (muokattu Kettunen ja 

Nuortimo, 2015) 

 

2.2 Tulva- ja kuivuusriskit 

Tulvariskien hallintaan liittyvä laki (620/2010) ja siihen liittyvä asetus (659/2010) 

tulivat voimaan kesällä 2010. Lain tavoitteena on vähentää tulvariskejä, lieventää ja 

ehkäistä tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia sekä edistää tulviin varautumista. 

Tulvariskien hallinta pitää sisällään tulvariskien alustavan arvioinnin, mahdollisten 

merkittävien tulvariskialueiden nimeämisen, tulvavaara ja tulvariskikarttojen laatimisen 

sekä toimenpiteiden selvittämisen. (Korkiakoski ja Sassi-Päkkilä, 2014) 

Siikajoen vesistöalueella ei ole tunnistettu kansallisesti merkittäviä tulvariskialueita, 

mutta ELY-keskus tunnisti vuoden 2011 tulvariskien alustavassa arviossa neljä taajama-

aluetta (Piippola, Ruukki, Rantsila ja Revonlahti) muuksi tulvariskialueeksi (kuva 2). 

Alue ulottuu Kestilän taajamasta Revonlahdelle Pöyryn voimalaitokselle saakka. 

(POPELY, 2011) 



13 

 

 

 

 

Kuva 2. Siikajoen vesistöalueen tulvariskialueet. (muokattu POPELY, 2013) ©MML 

 

Siikajoelle on vuonna 2005 laadittu tulvantorjunnan toimintasuunnitelmia johtuen 

aikaisempina vuosina tapahtuneista tulvista. Uljuan ja Kortteisen tekojärvien 

rakentamisen jälkeen suurimmat vesistötulvat ovat tapahtuneet vuosina 1977, 1981, 

1982, 2000 ja 2012, joista viimeisin aiheutti laajamittaiset vahingot. Tulvat ovat 

johtuneet pääosin suurista kevättulvavirtaamista sekä jäiden aiheuttamista jääpato-

ongelmista. Vuoden 2012 tulva johtui kuitenkin poikkeuksellisen sateisesta alkukesästä 

ja elokuusta. Esimerkiksi elokuussa vettä satoi kahdeksan vuorokauden kuluessa kaksi 

kertaa niin paljon kuin yleensä koko elokuun aikana yhteensä (Pudas, 2013). Siikajoen 

vesistöalueella vakituinen asutus ja muut pihapiiriin kuuluvat rakennukset on 

pääsääntöisesti rakennettu ns. kumpareille, jolloin ne säilyvät kuivina tulva-aikoinakin. 

Tulvat saattavat kuitenkin vaikuttaa liikenneyhteyksiin katkaisemalla tien, etenkin 

Mankilan alueella. (Pudas, 2013; Arola ja Leiviskä 2006, s. 7, 26) 

Siikajoen vesistöalueelle ei ole laadittu varsinaista kuivuusriskien arviointia. Suomen 

tilanteessa kuitenkaan veden niukkuus ja kuivuus eivät ole merkittäviä vesien tilaa 

muuttavia tekijöitä runsaista vesivaroista johtuen. Veden niukkuus ja kuivuus ovat 

lähinnä vain paikallinen ja ajoittainen haitta eikä sen vuoksi ole tarpeen toteuttaa 

kattavia kuivuusriskien hallintasuunnitelmia. Alhaiset vedenkorkeudet ja virtaamat 
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voivat kuitenkin häiritä jokien ja järvien ekologiaa sekä virkistyskäyttöä. Muutokset 

ekologiaan voivat olla suoria, kuten rantavyöhykkeen pohjaeläinten kuivuminen tai 

epäsuoria, kuten sopivien elinympäristöjen ja ravinnon väheneminen (Rääpysjärvi ja 

Hellsten, 2014). (Ympäristöministeriö, 2016) 

2.3 Vesistöjen ja maankäyttö 

Siikajoen vesistöalueella on useita turvetuotantoalueita, joista osa on jo poistunut 

käytöstä tai poistumassa käytöstä. Tuotantoalueet, jotka ovat jälkikäyttövaiheessa, on 

metsitetty tai otettu viljelyskäyttöön. Potentiaalista turvetuotanto pinta-alaa Siikajoen 

vesistöalueella on vielä noin 4630 hehtaaria. (Nyman, 2015) 

Kunnallisia jätevedenpuhdistamoita on Siikalatvan keskuspuhdistamon lisäksi myös 

Siikajoella ja Ruukissa. Keskuspuhdistamo on vesistöalueen suurimpia yksittäisiä 

pistekuormittajia. Muita pistekuormittajia ovat teollisuus, turvetuotanto ja jokivarren 

asutus. Teollisuudesta aiheutuvaa kuormitusta tulee lähinnä Ohtuanojan kautta johtuen 

Vihannin Profood Oy:stä. (Nyman, 2015) 

Vesistöalueella on myös edelleen jonkun verran viljelysten kastelutarpeesta johtuvaa 

vedenottoa. Vedenotto on kuitenkin pienimuotoista, eikä sitä enää tapahdu esimerkiksi 

karjankasvatuksen tai asukkaiden tarpeisiin. Vesistöalueella ei ole virallisia venesatamia 

tai uimarantoja. Jokialueella on kuitenkin paljon virkistyskäyttöä kuten veneilyä, 

uimista ja kalastusta. (Nyman, 2015) 

Vuonna 2014 aiemmin esitellyllä tulvariskialueella asui 6011 asukasta, joista vakituisia 

asukkaita oli 5957 ja tilapäisiä 54. Alueella oli tuolloin 5866 rakennusta (Korkiakoski ja 

Sassi-Päkkilä, 2014). Maankäytön suunnittelulla voidaan ehkäistä rakennusten 

joutumista veden varaan. Keinoja tähän ovat kaavoitus, rakentamismääräykset ja 

suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista. Tulvat aiheuttavat kaikkein eniten 

ongelmia ihmisille silloin kun vesistön tulvaherkät alueet on tiheään rakennettu.  

Asukkaan vastuulla on suojella itseään ja omaisuuttaan omilla toimillaan. 

Rakennettaessa ranta-alueille on rakenteet sijoitettava siten, että vältetään tulvan 

aiheuttamat vahingot. Rakennettaessa on syytä selvittää kuinka virtaamat ja 

vedenpinnan ovat aikaisempina vuosina käyttäytyneet ja mihin vesi ohjautuu 
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tulvatilanteessa. Kuntien rakennuslupia hoitavien viranomaisten tulee huolehtia siitä, 

että rakenteita ei sijoiteta liian alas. (Parjanne ja Huokuna, 2014, s. 7, 16) 

Kaikki valuma-alueella tehtävät toiminnot vaikuttavat osaltaan valuntaan ja tulviin. 

Siikajoella merkittävimpiä maankäyttömuotoja ovat turvetuotanto sekä maa- ja 

metsätalous. (Sassi-Päkkilä, 2014) 

2.4 Siikajoen säännöstely 

Siikajoen vesistöalueella on neljä säännöstelykohdetta: Uljuan ja Kortteisen tekojärvet 

sekä Vähä Lamujärvi ja Iso-Lamujärvi. Näiden järvien yhteenlaskettu 

säännöstelytilavuus on 178,8 Mm
3
. Kuvassa 3 on esitetty säännöstelykohteet ja niiden 

säännöstelyyn liittyviä lukemia. Uljuan tekojärven yhteydessä olevan Uljuan 

voimalaitoksen (rakennettu 1970) lisäksi Siikajoen alajuoksulla sijaitsevat myös Pöyryn 

(1921) ja Ruukin voimalaitokset (1941). Pöyryn ja Ruukin voimalaitokset ovat 

jokivoimalaitoksia eikä niillä näin ollen ole säännöstelykapasiteettia. Taulukossa 1 on 

kuvattu voimalaitosten teknisiä ominaisuuksia. (Arola ja Leiviskä, 2006, s. 9) 
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Kuva 3. Siikajoen vesistöalueen säännöstelykohteet. (POPELY, 2015) 

 



17 

 

 

Taulukko 1. Siikajoen vesistöalueen voimalaitokset. 

 

2.5 Alueen hydrologia 

Siikajoen vesistöalueen hydrologiset tiedot on saatu ympäristöhallinnon ylläpitämistä 

ympäristötiedon hallintajärjestelmästä (HERTTA) ja vesistömallijärjestelmä Watershed 

Simulation and forecasting System:stä (WSFS). 

Siikajoen vesistöalueen vuosihaihdunta on keskimäärin noin 325 mm ja vuosisadanta 

keskimäärin noin 610 mm. Sadanta kasvaa huhti- ja heinäkuun välisenä aikana, ja on 

korkeimmillaan heinäkuussa, noin 81 mm/kk (kuva 4). Keskimääräinen 

kokonaishaihdunta on suurimmillaan kesäkuussa, noin 140 mm. Kuvassa 5 on esitetty 

se osuus sadannasta, josta muodostuu valuntaa. (Suomen ympäristökeskus, 2016a.) 

 

Kuva 4. Siikajoen vesistöalueen sadannan kuukausittaiset keskiarvot vuosilta 1971–

2015.  

Voimalaitos Yhtiö Putouskorkeus [m] Rakennusvirtaama [m3/s] Koneistoja [kpl] Koneteho [MW]

Uljua VL Vattenfall Oy 14,7 30 1 3,7

Pöyry VL Koskienergia Oy 5 11 2 0,5

Ruukki VL Koskienergia Oy 3,1 5,5 1 0,15

Kirkkokoski VL Yksityinen 1,6 6 1 -
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Kuva 5. Siikajoen vesistöalueen sadannan osuus josta muodostuu valuntaa. Arvon 

ollessa negatiivinen tarkoittaa se, että kokonaishaihdunta on suurempaa kuin sadanta 

Kuukausittaiset keskiarvot vuosilta 1971–2015. 

 

Heinäkuu on vuoden lämpimin kuukausi, keskilämpötilan ollessa noin 16 °C (kuva 6). 

Lämpötila pysyttelee alle 0 °C marras- ja maaliskuun välisen ajan. Kylmintä on tammi- 

ja helmikuussa keskilämpötilan ollessa noin -9 °C. (Suomen ympäristökeskus, 2016a.) 

Kuva 6. Siikajoen vesistöalueen lämpötilojen kuukausittaiset keskiarvot vuosilta 1970–

2015. 
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Vuosina 1971–2013 lumen vesiarvo kasvaa keskimäärin hiljalleen lokakuun puolivälin 

tienoilta tammikuun puoleenväliin, jonka jälkeen lumen vesiarvo lähtee jyrkkään 

nousuun kestäen aina huhtikuun alkuun saakka (kuva 7). Huhtikuun alussa lumen 

vesiarvo on keskimääräisesti korkeimmillaan, noin 125 m. Huhtikuun alun jälkeen 

lumen vesiarvo kääntyy laskuun pudoten aina toukokuun puolenvälin tienoille. (Suomen 

ympäristökeskus, 2016a.) 

. 

Kuva 7. Siikajoen vesistöalueen lumen vesiarvon keskiarvot vuosilta 1971–2013. 

Mittaukset kuukauden 1. ja 16. päivä. 

 

Vuosina 1970–2015 Länkelän keskivirtaama (MQ) on ollut 42 m
3
/s, ylivirtaama (HQ) 

532 m
3
/s, alivirtaama (NQ) 0,65 m

3
/s, keskiylivirtaama (MHQ) 300 m

3
/s ja 

keskialivirtaama (MNQ) 6,2 m
3
/s (kuva 8). Suurin virtaamahuippu (532 m

3
/s) on 

saavutettu huhti-toukokuun vaihteessa vuonna 1977. Virtaamien toistuvuuksia on 

arvioitu kuvassa 9. (Suomen ympäristökeskus, 2016b) 
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Kuva 8. Länkelän virtaamien keski- ja ääriarvoja vuosilta 1970–2015. (Suomen 

ympäristökeskus, 2016b) 

 

 

Kuva 9. Virtaamien toistuvuuksia vuosilta 1970–2015 pohjautuen Länkelän 

virtaamatietoihin. X-akselin ylemmät arvot kuvaavat virtaaman esiintyvyyden 

todennäköisyyttä ja alemmat toistuvuuden vuotuista todennäköisyyttä. (Suomen 

ympäristökeskus, 2016b) 
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Kuvassa 10 on esitetty jäänpaksuuksia kuudesta eri paikasta mitattuna vuosilta 2003–

2016. Mittaukset on suoritettu Antilansuvannolta (Paavola), Liskonsuvannolta, 

Kirkkosuvannolta (Revonlahti), Pöyryn voimalalta, Heikkalansuvannolta ja Siikatörmän 

leirikeskukselta. Jään keskimääräinen paksuus vuosina 2003–2016 on noin 53 cm. 

(POPELY, 2016b) 

 

Kuva 10. Siikajoen jäänpaksuus mitattuna kuudesta eri paikasta.  

 

Uljuan ja Rantsilan välinen jokiosuus on yleensä ollut sula jäiden lähdön aikaan, mikä 

vähentää jääpatotulvien riskiä alemmilla jokiosuuksilla. Jääpatojen riski kasvaa 

merkittävästi silloin, kun jäät eivät kerkeä ohentua ja haurastua riittävästi ennen (jäiden) 

liikkeellelähtöä. Jääpatotulvat ovat uhkana lähinnä Pöyryllä ja sen yläpuolella, 

Revonlahdella, Liskolla, Ruukin yläpuolella, Myllymäenkoskella, Erkinkoskella, 

Hankosenkoskella, Piiponperäntien sillalla, Pihkalan sillalla, Lämsänkosken yläpuolella, 

Niemeläntien sillalla sekä Neittävänjoen sillalla. Jäitä voidaan tarvittaessa sahata, 

purkaa kaivinkoneella tai räjäyttää vahinkojen estämiseksi. Arolan ja Leiviskän (2006) 

mukaan Siikajoen jäätilanteen katsotaan kuitenkin yleisesti muuttuneen Uljuan 

tekojärven käyttöönoton jälkeen. Nykyään joki on paikoin sula, kohvajäätä esiintyy, 

jäiden paksuus vaihtelee ja suppojään arvioidaan lisääntyneen. (Sassi-Päkkilä, 2014; 

POPELY, 2016a) 
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3 ULJUAN TEKOJÄRVEN SÄÄNNÖSTELY 

Siikajoki kulki ennen vanhaa uomaa pitkin, mutta Uljuan tekojärven valmistuttua suurin 

osa Siikajoen vedestä on johdettu täyttökanavaa pitkin Uljuan tekojärveen (kuva 11).  

 

Kuva 11. Uljuan tekojärvi, Uljuan voimalaitos (sininen pallo) ja Lämsänkosken 

säännöstelypato (punainen pallo) sekä Siikajoen vanha uoma (vihreä viiva) ja Uljuan 

täyttökanava (oranssi viiva). © MML 

3.1 Historia 

Siikajoen vesistöalueen säännöstelyhankkeista merkittävin on Uljuan tekojärven 

säännöstely (noin 78 % koko vesistön säännöstelytilavuudesta). On kuitenkin hyvä 

muistaa, että vaikka Uljuan tekojärvi kattaa melkein 4/5 koko Siikajoen vesistön 

säännöstelytilavuudesta, niin Uljuan valuma-alue on vain noin kolmasosa koko vesistön 

valuma-alueesta. Säännöstelytilavuuden merkitys on vähäisempi, jos valuma-alue on 

pieni. (Kettunen ja Nuortimo, 2015) 
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Uljuan allas vähentää tulvien aiheuttamia vaikutuksia ja tasaa vuotuisia 

virtaamavaihteluja Siikajoen vesistöalueella. Vuonna 1971 otettiin käyttöön Uljuan 

voimalaitos, jonka omistaa nykyisin Vattenfall Oy. Voimalaitoksen valmistumisen 

jälkeen laaditun sopimuksen mukaisesti Vattenfall Oy säännöstelee Uljuan altaan 

vedenkorkeutta ja alavirran virtaamia POPELY:n ohjeistuksen mukaisesti.  

Yksi merkittävimmistä muutoksista säännöstelyyn liittyen tehtiin vuonna 2005, jolloin 

lopetettiin niin kutsuttu lyhytaikaissäännöstely. Lyhytaikaissäännöstelyssä vettä 

juoksutetaan voimalaitosturbiinien läpi siten, että jokiuoman virtaamat ja 

vedenkorkeudet vaihtelevat voimakkaasti vuorokauden sisällä. Voimalaitoksessa oli 

ennen vanha turbiinijärjestelmä, joka oli säädetty niin, että virtauksen tuli olla vähintään 

12 m
3
/s, että energiantuotanto oli mahdollista. (PSY, 2000) Nykyään minimiteho, jolla 

voimalaitosta voidaan käyttää, on noin 700-800 kW. Voimalaitosta ei mielellään käytetä 

alle tämän teholukeman. 700 kW tarkoittaa putouskorkeudesta riippuen noin 6–10 m
3
/s 

virtaamaa ja 800 kW noin 7–11 m
3
/s virtaamaa. Minimijuoksutus on suurempi, kun 

putouskorkeus on pieni. (Rankila, 2016) Taulukossa 2 on esitetty Uljuan tekojärveen 

liittyvät keskeisimmät lupapäätökset. (Kettunen ja Nuortimo, 2015) 

Taulukko 2. Uljuan tekojärven keskeisimmät lupapäätökset 

Päätös Sisältö 

Pohjois-Suomen vesioikeus 14.12.1964 
65/64/II 

Lupa Uljuan tekojärven rakentamiseen 

Pohjois-Suomen vesioikeus 16.3.1968 
15/68/II 

Uljuan tekojärven rakentamislupa ja Siikajoen 
vesistön säännöstelylupa 

Korkein hallinto-oikeus 8.5.1969 2742 Lupaehdon 4 vähimmäisjuoksutusmuutos 

Vesioikeus 28.1969 50/69/II Revon Sähkö Oy:lle voimalaitoksen rakentamis- 
ja käyttölupa 

Pohjois-Suomen vesioikeus 20.5.1985 
14/85/II   

Muutokset säännöstelyn lupaehtoihin 

Pohjois-Suomen vesioikeus 1.2.1990 
16/90/2 

Lopputarkastus 

Vesiylioikeus 10.4.1992 88/1992 Lopputarkastus 

Korkein hallinto-oikeus 3.3.1993 687 Lopputarkastus 

Vesioikeus 13.3.1996 16/96/2 Muutokset luvan 1.2.1990 16/90/2 velvoitteisiin 

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 
31.10.2000 n:o 61/00/1 

Lupaehtojen muutokset 16.3.1968 15/68/II 

Vaasan hallinto-oikeus 28.5.2002 
02/0101/3 

Palautettu lyhytaikaissäännöstelyjuoksutus 
ympäristökeskuksen hakemuksen mukaiseksi 

Korkein hallinto-oikeus 10.2.2004 270 Välipäätös 

Korkein hallinto-oikeus 1.2.2005 191 Kumotaan hallinto-oikeuden päätös, Pohjois-
Suomen ympäristölupaviraston päätös voimaan 

Ympäristölupavirasto 26.8.2008 Psy-
2007-y-119 

Lupamääräyksen 4 viidennen, kuudennen ja 
kahdeksannen kappaleen muutos 
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3.2 Siikajoen vanha uoma 

Suomessa on lukuisia rakentamisen vuoksi vähävetisiksi jääneitä uomia. Yksi tällainen 

on Siikajoen vanha uoma. Vanhan uoman pituus on noin 18 km ja putouskorkeus noin 

15 m, josta suuri osa pohjapadoissa (kuvat 12 ja 13). Vanhassa uomassa on yhteensä 9 

pohjapatoa, joista osa on tekokoskia. Pohjapatoja, joilla ylikulku on mahdollistettu 

betonisen siltakannen avulla, käytetään säännöllisesti uoman ylitykseen. Siltakansia 

pitkin kulkee traktoreita ja karjaa sekä lapset käyttävät niitä koulumatkalla. 

Ennen pohjapatojen rakentamista virtavesipaikkojen yhteenlaskettu pituus oli noin 

6 000 m (Vesihallitus, 1980). Nykyään virtavesipaikkojen yhteenlaskettu pituus on noin 

950 m. Tästä pituudesta noin 54 % sijaitsee Vornankoskessa ja noin 23 % Vornan 

alueen kolmessa pohjapadossa. Uoman pohja on pohjapatojen kohdalla silttiä, silttistä 

hiekkaa, hiekkaa, moreenia tai kiviä ja pääosa jokiosan alajuoksusta on hietaa, kiviä 

sekä kalliota (Helama 2002, s. 12). (Koljonen ym., 2016) 

 

Kuva 12. Pohjapato Siikajoen vanhassa uomassa. (Aronsuu, 2016a) 
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Kuva 13. Pohjapato Siikajoen vanhassa uomassa, jossa on betoninen siltakansi uoman 

ylitystä varten. (Aronsuu, 2016a) 

3.3 Säännöstelyrajat ja juoksutusvelvoitteet 

Säännöstelyn alaraja on N43 + 72,00 m ja yläraja N43 + 79,00 m lukuun ottamatta 15.3–

15.4 välistä aikaa, jolloin tekojärven vedenpinnan on käytävä tason N43 + 73,50 m 

alapuolella (kuva 14). Säännöstelylupa sisältää myös poikkeuksia ja velvoitteita: 

- Säännöstelty yläraja saadaan ylittää poikkeuksellisen suurista tulvista johtuen tai 

muista ennalta arvaamattomista syistä 25 cm:llä kolmen vuorokauden aikana. 

Juoksutusta saadaan muuttaa vuorokauden sisällä kaksi kertaa niin, että uusi 

juoksutusmäärä on vähintään 80 % ja enintään 125 % edellisestä juoksutuksesta 

ja niin, että peräkkäisten vuorokausien keskimääräiset juoksutukset noudattavat 

samaa sääntöä. Kuitenkin peräkkäisten vuorokausien keskimääräinen juoksutus 

saa poiketa toisistaan 2 m
3
/s. 

o Tulvasuojelun ja tulvatorjunnan (jäätymisvaiheessa tai melonta- tai 

muiden vastaavien tapahtumien juoksutustarpeen tyydyttämiseksi) 

edellyttäessä saadaan juoksutusta muuttaa edellä mainittua enemmän.  

- Uljuan voimalaitoksen rakennusvirtaama on 30 m
3
/s ja minimivirtaama, jolla 

voimalaitosta ajetaan noin 6 m
3
/s. Voimalaitoksen kautta saadaan juoksuttaa 

maksimissaan 50 m
3
/s, josta noin 20 m

3
/s menee ohijuoksutusluukusta. 

- Jäätymisvaiheessa juoksutus saa olla enintään 14 m
3
/s, mikäli vesitilanne 

mahdollistaa tämän. 
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o Jäätymisvaiheen juoksutus tehdään tasaisena ja vesitilanne huomioon 

ottaen siten, että juoksutus jatkuu jonkin aikaa suunnilleen 

samansuuruisena jäätymisvaiheen jälkeenkin.  

- Lämsänkosken säännöstelypato: 

o Vedenpinta padolla ei saa ylittää tasoa N43 + 82,90 m 

o Vanhaan uomaan juoksutetaan vähintään 0,30 m
3
/s 

o 15.6–31.8 välisenä aikana tulovirtaaman ollessa 1–4,5 m
3
/s juoksutetaan 

vähintään 2/3 virtaamasta. Tulovirtaaman ylittäessä 4,5 m
3
/s 

juoksutetaan noin 3 m
3
/s. 

- Lämsänkosken säännöstelypadon tulvajuoksutuksista on ilmoitettava riittävän 

hyvissä ajoin paikkakunnilla yleisimmin ilmestyvässä sanomalehdessä tai 

muulla vastaavalla tavalla. (PSY, 2000; PSY, 2008) 

 

Kuva 14. Uljuan tekojärven säännöstelyrajat 

3.4 Nykyinen säännöstelykäytäntö 

Vedenpinnan tulee 15.3–15.4 välisenä aikana käydä tason N43 + 73,50 m alapuolella, 

jotta kevätajan tulvavedet mahtuvat tekojärveen. Tekojärven pinta nostetaan luvan 

mukaiselle tasolle (N43 + 77,00–79,00 m) viimeistään 1.6. On kuitenkin mahdollista, 

että em. taso saavutetaan aiemminkin, jos lumen sulamisvedet ovat runsaita. 15.3–15.4 

välisenä aikana riittää, että vedenpinta käy tason N43 + 73,50 m alapuolella, mutta 

tarvittaessa vedenpintaa voidaan alentaa enemmänkin (alaraja huomioiden). Tällainen 
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tilanne voi tulla, mikäli valuntaennusteet ja lumen vesiarvot osoittavat sille olevan 

tarvetta. Tällöin juoksutuksia jatketaan riittävän suurina riittävän pitkän ajan, että altaan 

pinta saadaan tarpeeksi alas ja näin ollen saadaan enemmän varastointikapasiteettia 

käyttöön. (POPELY, 2014) 

POPELY ja Vattenfall Oy ovat sopineet, että kesäaikana tekojärvessä pidetään 0,8 m 

vara kesätulvia varten. Säännöstelyohjeen mukaan 15.6 alkaen tekojärven tavoitetaso on 

N43 + 77,95–78,20 m. Veden juoksutusta jatketaan vuorokausikeskiarvona, noin 20–

25 m
3
/s, kun kevättulvat ovat loppuneet. Vettä juoksutetaan niin kauan, että tekojärven 

pinta on maksimissaan korkeudella N43 + 78,20 m. (POPELY, 2014) 

1.7 alkaen säännöstelyssä huomioidaan maavesivarasto seuraavasti: 

- jos vesistöennusteet näyttävät, että maavesivarasto nousee 100 mm yläpuolelle, 

Uljuan tavoitetaso on N43 77,85 m 

- 110 mm yläpuolelle → N43 + 77,70 m 

- 120 mm yläpuolelle → N43 + 77,55 m 

- 130 mm yläpuolelle → N43 + 77,40 m 

Em. tavoitetasoihin pyritään ajanjaksolla 15.6–15.10 siten, ettei Harjunnivan (noin 50 

km voimalaitokselta alavirtaan) virtaama ylitä 160 m
3
/s, jolloin Siikajokivarressa ei 

aiheudu merkittäviä tulvavahinkoja. Mikäli tekojärven vedenpinta nousee tavoitetason 

yläpuolelle tulvavesiä varastoitaessa, palautetaan vedenpinta mahdollisimman pian 

tavoitetasolle ottaen huomioon Harjunnivan virtaama. (POPELY, 2014) 

Syksyllä ja talvella tekojärven säännöstelyssä tulee huomioida seuraavat seikat. 

Vedenpinnan laskiessa maakosteuden takia alle tason N43 + 78,00 m, pyritään 

vedenpinta palauttamaan 15.10 jälkeen tasolle N43 + 77,95–78,20 m. Vastaavasti 

vedenpinnan noustessa tason N43 + 78,00 m yläpuolelle, pyritään se palauttamaan 

mahdollisimman nopeasti takaisin tasolle N43 + 77,95–78,20 m. Säännöstelyssä tulee 

huomioida, että virtaama ei saa nousta Harjunnivassa yli 160 m
3
/s säännöstelyn ylärajan 

ollessa luvanmukainen. Huomioin arvoista on myös, että Harjunnivan virtaaman ollessa 

160 m
3
/s jäät lähtevät liikkeelle ja virtaaman noustessa 200 m

3
/s vesi nousee Mankilan 

seudulla autotielle (myös kevät- ja kesäaikaan) (Kettunen ja Nuortimo, 2015). 

(POPELY, 2014) 
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Lämsänkosken säännöstelypadolla voidaan tarvittaessa aloittaa ohijuoksutus kun Uljuan 

tulovirtaama ylittää 50 m
3
/s tai jos Uljuan voimalaitos ei ole käytettävissä 

(POPELY, 2014). Kuvissa 15 ja 16 on havainnollistettu Uljuan täyttökanava ja 

Lämsänkosken säännöstelypadon purkuputki.  

 

Kuva 15. Lämsänkosken säännöstelypato. Putkesta virtaa aina vähintään 0,3 m
3
/s 

Siikajoen vanhaan uomaan. (Kettunen ja Nuortimo, 2015) 

 

 

Kuva 16. Täyttökanavan alussa oleva pohjapato, jonka kautta vesi virtaa Uljuan 

tekojärveen. (POPELY, 2012) 
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4 PADOTUS- JA JUOKSUTUSSELVITYS 

Vesilaki 587/2011 ohjaa vesivarojen kestävää käyttöä. Sen tarkoituksena on sovittaa 

yhteen yleiset ja yksityiset pinta- ja pohjavesien hyödyntämiseen sekä vesialueiden 

käyttämiseen kohdistuvat edut. Vesilaissa säädetään vesien yleiskäytöstä, lupaa 

vaativista vesitaloushankkeista, hankkeita varten tarvittavista oikeuksista, vahinkojen 

korvaamisesta, lupamenettelystä ja lain noudattamisen valvonnasta. Vesistön 

säännöstely ja muut virtaamia ja vedenkorkeuksia ohjaavat hankkeet vaativat 

käytännössä aina vesilain mukaisen luvan. Luvan myöntämistä harkittaessa on otettava 

huomioon hankkeen tulvia lisäävät tai veden vähyyttä aiheuttavat vaikutukset. (HE 

87/2013) 

Vuoden 2014 alussa vesilakiin VL 587/2011 lisättiin erinäinen säännös (18 luku 3 a §) 

liittyen padotus- ja juoksutusselvityksiin. Säännöksen tavoitteena on parantaa 

mahdollisuutta varautua kuivuus- ja tulvariskeihin vesilain keinoin ja näin ollen 

parantaa varautumista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sään ja vesiolojen ääri-

ilmiöihin. Tällaisia ääri-ilmiöitä ovat kuivuus, tulvat, epätavalliset jääilmiöt ja 

rankkasateet. Säännöksessä mainitaan mm. seuraavaa: (Dubrovin, 2015) 

”Valtion valvontaviranomainen laatii tarvittaessa selvityksen toimenpiteistä, joilla 

tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää 

(vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys). Selvityksessä on tarkasteltava sellaisia 

vedenkorkeuksiin ja virtaamiin vaikuttavia toimenpiteitä, jotka hankkeesta vastaava voi 

suorittaa vesitaloushanketta toteuttaessaan. Selvityksessä on lisäksi tarkasteltava 

mahdollisuuksia sovittaa toimenpiteet yhteen vesistöalueen muiden 

vesitaloushankkeiden kanssa siten, että tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvat vahingolliset 

seuraukset jäävät kokonaisuutena arvioiden mahdollisimman vähäisiksi. Selvitys on 

laadittava riittävässä yhteistyössä hankkeista vastaavien sekä asianomaisten kuntien ja 

muiden viranomaisten kanssa.” (VL 587/2011; 18 luku 3 a §). 

ELY-keskus voi padotus- ja juoksutusselvityksen perusteella saattaa vireille 

hakemuksen aluehallintovirastossa yhdelle tai useammalle vesitaloushankkeelle 

annettuihin lupiin sisältyvien määräysten muuttamiseksi tai uusien määräysten 

lisäämiseksi 3 luvun 21 §;n 1 momentin lisätyn kohdan 4 nojalla (Dubrovin, 2015). 

Kohdassa 4 mainitaan: ”tulvasta tai kuivuudesta voi aiheutua yleistä vaaraa ihmisen 
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hengelle, turvallisuudelle tai terveydelle, suurta vahinkoa yleiselle edulle tai suurta ja 

laaja-alaista vahinkoa yksityiselle edulle, eikä näitä vaikutuksia muutoin voida 

riittävästi vähentää.” (VL 587/2011; 3 luku 21 §).  

Tapauksissa joissa padotus- ja juoksutusselvitystä ei ole laadittu tai sen perusteella 

luvan tarkastamista ei voi hakea, voi viranomainen hakea lupamääräysten tarkistamista 

vesiympäristön ja sen käytön kannalta haitallisten vaikutusten vähentämiseksi 

säännöstelyn kehitysselvityksen perusteella (VL 587/2011; 19 luku 7 §). VL 19 luvun 7 

§:ssa mainitaan mm. seuraavaa (Dubrovin, 2015): 

”Tarkistamisen edellytyksenä on, että siitä saatava hyöty on yleisen edun kannalta 

olosuhteisiin nähden merkittävä. Tarkistaminen ei saa myöskään vähentää 

huomattavasti säännöstelystä saatavaa kokonaishyötyä eikä muuttaa olennaisesti 

säännöstelyn alkuperäistä tarkoitusta, ellei se ole jo menettänyt merkityksensä. Jos 

tarkistamisen edellytykset ilmeisesti ovat olemassa, lupaviranomainen voi, jollei 

hakemusasiakirjoissa ole riittävää selvitystä, määrätä myös luvanhaltijan toimittamaan 

lupaviranomaiselle tarvittavat lisäselvitykset. Tähän lupaviranomaisen päätökseen ei saa 

hakea erikseen muutosta.” (VL 587/2011; 19 luku 7 §). Säännöstelyluvan 

tarkistamismenettelyn ohella vanhoja säännöstelylupia voidaan tarkistaa kuvan 17 

esittämällä tavalla.  

Säännöstelyluvan määräyksiin voidaan hakea poikkeamislupa tilapäisistä olosuhteista 

johtuen vaarantorjuntatoimia koskevan pykälän (VL 18 luku 4 §) perusteella. Valtion 

valvontaviranomaisen hakemana vaarantorjuntatoimien perusteet ja edellytetyt 

vaikutukset ovat samat kuin padotus- ja juoksutusselvityksen perusteella haettavassa 

pysyvässä muutoksessa. Tilanteissa, joissa ilmastomuutoksen sopeutuminen on 

mahdollista voimassaolevan säännöstelyluvan puitteissa, se voidaan toteuttaa myös 

säännöstelijän vapaaehtoisen toimintaan perustuen. (Dubrovin, 2015) 
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Kuva 17. Padotus- ja juoksutusselvitykseen perustuva säännöstelyluvan muuttaminen 
(Aaltonen, 2014) 
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5 YMPÄRISTÖVIRTAAMA 

5.1 Ympäristövirtaama käsitteenä 

Kaikille joille on tyypillistä virtaamien vaihtelut vuodenaikojen ja vesitilanteiden 

mukaan. Virtaaman muuttuessa muuttuvat myös olosuhteet, joihin joen eliöstö on 

sopeutunut. Rakennettujen jokien ekosysteemien turvaamiseksi kehitettiin keinoja, kun 

ymmärrettiin, että virtaamat vaikuttavat kasvien ja eliöiden elinolosuhteisiin. Yksi 

tällainen keino on ympäristövirtaama. Ympäristövirtaamalla on lukuisia määritelmiä. 

Erään määritelmän mukaan ympäristövirtaama on joen ekosysteemin turvaamista tai 

palauttamista mahdollisimman luonnontilaiseksi. Sen tarkoituksena on ylläpitää 

määrällisesti, laadullisesti ja ajallisesti riittävää virtaamaa, jotta joen ekosysteemin hyvä 

tila turvataan. Ympäristövirtaamaa voidaan soveltaa kalalajeihin, vedenlaatuun, 

kalastukseen, kasvillisuuteen ja virkistyskäyttöön. (Olin ja Arola, 2013 s. 3; Olin, 2013, 

s. 13–15) 

Ympäristövirtaama on tieteenalana suhteellisen nuori. Ympäristövirtaama käsite on 

kehitetty 1940-luvulla Yhdysvalloissa ja se on ollut aktiivisesti käytössä 1970-luvulta 

alkaen. Nykyään Etelä-Afrikka ja Australia ovat edelläkävijöitä 

ympäristövirtaamamenetelmien kehittämisessä. Suomessa ei ole kansallista ohjeistusta 

tai lainsäädäntöä, joissa ympäristövirtaama otettaisiin huomioon eikä yhtenäisiä 

periaatteita ympäristövirtaaman soveltamiseksi. Vesilaissa ei mainita suoranaisesti 

ympäristövirtaamaa, mutta yhtäläisyyksiä löytyy esimerkiksi vesilain 19 luku 7 §, jossa 

mainitaan, että jos säännöstelyhankkeesta aiheutuu vesiympäristön ja sen käytön 

kannalta huomattavia haitallisia vaikutuksia, valvontaviranomaisen tulee selvittää 

mahdollisuudet vähentää säännöstelyn haitallisia vaikutuksia. Tämä mahdollistaa 

ympäristövirtaaman hyödyntämisen. (Olin ja Arola 2013, s. 10) 

Ympäristövirtaaman periaatteita on sovellettu Suomessa joissain tapauksissa, kun 

jokiekosysteemin tilaa on pyritty parantamaan. Tällaisia tapauksia on Perhonjoen 

juoksutuskäytäntöjen kehittäminen, Keravanjoen lisäjuoksutukset, Iijoella 

vaelluskalojen kulun parantaminen ja Ala-Koitajoen lisäjuoksutukset vanhaan uomaan. 

Ympäristövirtaaman hyödyntäminen voi usein kuitenkin olla hankalaa, sillä jokaisen 

joenkäyttäjän intressien sovittaminen yhteen on vaikeaa. (Olin ja Arola 2013, s. 12) 
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5.2 Ympäristövirtaaman määrittäminen 

Ympäristövirtaamamenetelmät voidaan jakaa hydraulisiin, hydrologisiin ja holistisiin eli 

kokonaisvaltaisiin menetelmiin sekä habitaattiarvioihin. Menetelmistä kehittyneimpiä 

ovat holistiset menetelmät, sillä toisin kuin muilla menetelmillä, niiden avulla voidaan 

käsitellä laajasti joen ekosysteemin eri osa-alueet eikä keskitytä pelkästään yhteen lajiin. 

Holistiset menetelmät ottavat huomioon myös joen normaalit hydrologiset olot. (Olin, 

2013, s. 13–15) 

Vuonna 2015 käynnistyi SYKE:n hanke ympäristövirtaaman määrittämiseksi 

erityyppisissä jokivesistöissä. Hankkeen loppuraportti valmistui toukokuussa 2016. 

Hankkeen tavoitteena oli kehittää alustavia kriteerejä ympäristövirtaaman 

määrittämiseksi erityyppisiä jokivesistöjä varten. Hankkeessa kehitettiin 

asiantuntijapaneeliin perustuvaa holistista Building Block-menetelmää (BBM), jota 

voidaan soveltaa erilaisissa jokivesistöissä nopeasti ja kustannustehokkaasti. 

Tarkoituksena oli myös selvittää, kuinka arviointi onnistuu lähtöaineiston määrän ja 

laadun vaihdellessa. Tässä työssä esitellään tarkemmin em. hankkeessa käytetty BBM, 

sillä sitä on sovellettu mm. Siikajoen vanhaan uomaan. (Koljonen ym., 2016) 

BBM perustuu asiantuntijapaneeleihin eli ympäristövirtaamaa on määrittämässä laaja 

asiantuntijajoukko. Menetelmässä ei keskitytä määrittämään vain yksittäisille lajeille 

sopivia virtaamia vaan siinä pyritään määrittämään koko ekosysteemille sopiva 

virtaama. BBM:n voidaan ajatella perustuvan kolmeen oletukseen: 

- Joen eliöstö voi selviytyä virtaaman ollessa pieni, mutta on riippuvainen myös 

suuremmista virtaamista. 

- Tärkeiden virtaamaominaisuuksien tunnistaminen auttaa joen luonnollisen 

eliöstön ja prosessien säilyttämisessä. 

- Erilaiset virtaamat vaikuttavat uoman morfologiaan eri tavalla. 

BBM:ssä ympäristövirtaama rakentuu ns. rakennuspalikoiden (building block) avulla. 

Rakennuspalikka on muuttujakohtainen ajanjakso, jolle määritetään tietty virtaama. 

Muuttujia ja ajanjaksoja määritettäessä pyritään huomioimaan jokialueen 

ominaispiirteet, kuten vaihtelevat virtaamat ja tulvat, jotka ylläpitävät jokiluonnon 

monimuotoisuutta, sedimentin dynamiikkaa ja joen geomorfologista rakennetta. Ensin 
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tulee määrittää perusvirtaama, joka määrittää joen jatkuvuuden tai ei-jatkuvuuden sekä 

kuivien ja märkien kausien vaihtelun. Kun perusvirtaama on määritetty, määritetään 

muut rakennuspalikat. Niiden avulla pyritään saavuttamaan eliöyhteisöjen, 

elinympäristöjen ja sedimentin prosessien hyvinvoinnin kannalta sopivat virtaamat. 

(Koljonen ym., 2016) 

BBM sisältää kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa tutustutaan tarkasteltavaan 

kohteeseen ja kerätään siitä tarvittavat tiedot. Toisessa vaiheessa järjestetään 

asiantuntijoiden tapaaminen, ns. asiantuntijapaneeli. Asiantuntijapaneelissa määritetään 

kohteelle parhaiten sopivat rakennuspalikat. Paneelissa asiantuntijat voivat kertoa omat 

mielipiteensä kohteelle parhaiten sopivista virtaamista. Tavoitteena on, että 

asiantuntijatapaamisen jälkeen on päästy yhteisymmärrykseen kohteelle parhaiten 

sopivasta ympäristövirtaamasta. Olennaista asiantuntijapaneelissa on, että siihen 

osallistuisi kohdekohtaisesti parhaat asiantuntijat tai sidosryhmät luonnontieteiden ja 

vesistön käyttötavoitteiden arvioinnin kannalta.  Kolmannessa vaiheessa arvioidaan, että 

voidaanko aiemmassa vaiheessa määritettyyn ympäristövirtaaman päästä ilman, että 

siitä aiheutuu liian suurta vahinkoa joen eri käyttäjille. Mikäli tämä ei onnistu niin 

selvitetään paras mahdollinen ja vähiten haittaa aiheuttava virtaama. (Koljonen ym., 

2016) 

Tässä työssä toteutettiin em. kolmas vaihe, jossa tarkastellaan voidaanko haluttuun 

ympäristövirtaamaan päästä ja kuinka se vaikuttaa esimerkiksi vesivoimatalouteen. 

Menetelmiä ja tuloksia on esitetty kappaleesta 6.7 alkaen. 

5.3 Huuhtova tulva 

Virtaamien pienentyminen jokiuomassa voi johtaa siihen, että hienoaines ja liete 

kerääntyvät helpommin kerroksiksi uomaan. Hienoaineksen ja lietteen kerääntyminen 

voi aiheuttaa uoman kaventumista sekä madaltumista ja näin ollen edesauttaa 

kasvillisuuden leviämistä uomassa. Virta-alueille mm. soraikot voivat liettyä, mikä 

heikentää niiden soveltuvuutta kalojen lisääntymiseen.  Tämän kaltaisia ongelmia on 

pyritty ehkäisemään minimivirtaamavelvoitteilla, joka tarkoittaa käytännössä sitä 

vesimäärää, mikä vähintään johdetaan uomaan. Jo 1990-luvulla huomattiin kuitenkin, 

että myös tulvilla on suuri merkitys ranta- ja vesiekosysteemien ylläpidossa ja 

säilyttämisessä. (Kondolf ja Wilcock, 1996) 
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Edellä mainitun kaltaisia ongelmia voidaan lieventää kontrolloiduilla tulvilla, ns. 

huuhtovilla tulvilla, jotka muistuttavat luontaisen kaltaisia tulvia. Huuhtovilla tulvilla 

voidaan poistaa lietettä ja hienoainesta, estää kasvillisuuden leviämistä, ”raivata” 

kasvustoa sekä parantaa ekosysteemin monimuotoisuutta. Huuhtovan tulvan suuruutta 

arvioitaessa on mietittävä tarkkaan mitä sillä halutaan saavuttaa. Esimerkiksi jos 

halutaan poistaa hienoainesta uoman pohjasta, niin virtaaman tulee olla siihen riittävän 

suuri, mutta ei kuitenkaan niin suuri, että raskaampi aines (kuten sora) lähtee liikkeelle.  

Oikean suuruisen virtaaman valitseminen vaatii tarkempia laskelmia siitä, miten 

virtaama vaikuttaa esimerkiksi hiekan kulkeutumiseen, soran kulkeutumiseen, uoman 

eroosioon jne. (Kondolf ja Wilcock, 1996) 

5.4 Siikajoen vanhan uoman ympäristövirtaamatyöpajan tulokset 

Ympäristövirtaamatyöpajan lähtöaineistona käytettiin Uljuan tekoaltaan ja 

Lämsänkosken säännöstelypadon virtaamatietoja ja tietoja sen morfologisesta 

muuttuneisuudesta. Hankkeen aikana käydyt keskustelut Siikajokeen liittyen 

pohjautuivat ELY:n saatavilla oleviin aineistoihin ja suosituksiin. Erillisiä 

poikkileikkaustietoja tai habitaattiarvioita ei ollut. Hankkeen tavoitteena 

ympäristövirtaaman kannalta on Siikajoen ekologisen tilan parantaminen takaamalla 

ympärivuotinen riittävä vesitys, jonka jälkeen voimataloustappioita pystytään 

arvioimaan. Huomioitavia lajeja alueella ovat nahkiainen ja siika sekä vuosittain 

lisääntyvä harjus. Yläosalla on myös paikallisia taimenia sekä rapuja. (Koljonen ym., 

2016) 

SYKE:n ympäristövirtaama hankkeessa tunnistettiin, että vanhan uoman virtaama on 

vähentynyt oleellisesti, vaikka korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä virtaamia on 

jo aiemmin lisätty. Voimassa olevan päätöksen mukaan vanhaan uomaan johdetaan aina 

vähintään 0,3 m
3
/s sekä 15.6 ja 31.8 välisenä aikana tulovirtaaman ollessa 1-4,5 m

3
/s 

vähintään 2/3 tulovirtaamasta ja tulovirtaaman ylittäessä 4,5 m
3
/s noin 3 m

3
/s. Uljuan 

tekoaltaan säännöstelyn katsotaan vaikuttavan huomattavasti tämän jokijakson 

virtaamiin. (Koljonen ym., 2016) 

Hankkeen aikana käydyissä keskusteluissa nousivat esille seuraavat asiat: vanhaan 

uomaan olisi toivottavaa saada luontaisen kaltaisia ns. huuhtovia tulvia, joiden suuruus 

olisi yli 35 m
3
/s ja niiden kesto noin kymmenen päivää. Tämä nostaisi esimerkiksi 
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sarakoiden ja tulvakoivikoiden osuutta vanhassa uomassa. Kesäaikana 2/3 

tulovirtaamasta on jatkossakin hyvä, mutta kyseisen säännön tulisi astua voimaan heti 

kevättulvien jälkeen eikä vasta 15.6 kuten nykyään. Tällä tavoin voidaan huomioida 

kevätkutuisten kalojen tarpeet sekä vesittää uomaa jo alkukesällä. Virtaamien tulisi olla 

myös riittävän suuret syksyllä (31.8 jälkeen), jotta syysaikaan kutevilla ja nousevilla 

kaloilla olisi riittävästi vettä. Myös talvivirtaamien todettiin olevan liian pieniä, jota 

pidettiin mahdollisesti luonnollisenakin kevättalvella. Loppupäätelmänä työpajassa 

tultiin siihen tulokseen, että 2/3 tulovirtaamasta tulisi johtaa uomaan ympärivuotisesti, 

kuitenkin niin, että Qmax = 3 m
3
/s. 
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6 VESISTÖMALLINNUS JA YMPÄRISTÖVIRTAAMAN 

TARKENTAMISEN MENETELMÄT 

6.1 Ilmastonmuutoksen vaikutus 

Vuosina 2006–2010 on toteutettu maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Suomen 

vesivarat ja ilmastonmuutos -vaikutukset ja muutoksiin sopeutuminen -hanke, nk. 

WaterAdapt-hanke. Hanke on toteutettu SYKE:n Vesikeskuksessa. Hankkeessa 

arvioitiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen hydrologiaan, vesivaroihin ja 

säännöstelykäytäntöihin. Tämän tutkimuksen mukaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia 

on jo havaittavissa Suomen vesistöissä. Tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen 

vaikutukset tulevat näkymään etenkin kevättulvien pienenemisenä, kuivina kesäkausina 

sekä kasvaneina talvivirtaamina. Ilmastonmuutoksen vaikutukset vaihtelevat 

merkittävästi Suomen eri osissa ja niiden suuruus on riippuvainen vesistön 

hydrologisista olosuhteista. (Veijalainen ym., 2012, s. 5) 

Vesistöjen tulevaisuudessa muuttuvien virtaamien ja pinnankorkeuksien vuoksi on 

järkevää tarkastella säännösteltyjen vesistöjen säännöstelylupia ja -käytäntöjä. Nykyiset 

säännöstelyluvat perustuvat aiemmin vallinneisiin hydrologisiin olosuhteisiin eikä niissä 

kaikissa ole vielä huomioitu ilmastonmuutoksen vaikutuksia (Veijalainen ym., 2012, s. 

6). Tämän vuoksi vesistöjen säännöstely voi tulevaisuudessa muodostua ongelmalliseksi 

nykyisten säännöstelylupien puitteissa. Joissain vesistöissä se on ongelmallista jo tänä 

päivänä. Ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia säännöstelyyn on jo tarkasteltu 

joissain säännöstellyissä kohteissa. Tällaisia kohteita Pohjois-Pohjanmaalla ovat 

esimerkiksi Siikajoen Iso-Lamujärvi sekä Kalajoen Hautaperän tekoallas. Tarkastelut on 

suoritettu mallintamalla virtaamia ja pinnankorkeuksia referenssijaksolla ja 

ilmastonmuutosjaksoilla (2010–2039 ja 2040–2069) SYKE:n vesistömallijärjestelmällä, 

jota käsitellään tarkemmin kappaleessa 6.2 ja 6.3. Mallinnuksen tarkoituksena on 

selvittää, pystytäänkö vesistöjä säännöstelemään tulevaisuudessa ongelmitta nykyisten 

lupaehtojen puitteissa vai vaaditaanko muutoksia lupaehtoihin. Vastaavanlainen 

mallinnus suoritettiin myös Uljuan tekojärvelle. Tuloksia on tarkastelu kappaleessa 7. 

WaterAdapt-projektissa saadut tulokset osoittavat, että useissa vesistöissä 

säännöstelyluvat tulevat olemaan epätarkoituksenmukaisia ilmaston muuttuessa. 

Kalenteriin sidotut säännöstelyluvat ovat ilmaston muuttuessa liian joustamattomia, sillä 
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ne perustuvat menneisiin hydrologisiin olosuhteisiin joiden perustana oli pääasiassa 

keväisten tulvien vähentäminen ja vesivarastojen täyttäminen syksyisin talvea varten. 

Suurimmat säännöstelyluvan muutostarpeet ovat järvillä joilla kevätkauden 

vedenalennus on sidottu kalenteriin (kuten Uljuan tapauksessa) tai joissa on muuten 

joustamattomia sääntöjä. Vaikka ilmastonmuutos ei välttämättä edellyttäisi 

säännöstelyluvan muuttamista, niin on todennäköistä, että säännöstelykäytäntöjä 

joudutaan kuitenkin muuttamaan paremmin tilanteeseen sopivaksi. (Veijalainen ym., 

2012, s. 6) 

6.2 Vesistömallijärjestelmä 

Watershed Simulation and Forecasting System (WSFS) eli vesistömallijärjestelmä on 

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä ja ylläpitämä järjestelmä. WSFS tuottaa 

hydrologisia vesistöennusteita automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Ennusteet kattavat noin 

6 200 valuma-aluetta noin 390 000 km
2
 kokoiselta alueelta ja yli 1300 järveä ja jokea. 

Ennusteet päivittyvät päivittäin noin 3–5 tunnin välein. WSFS:ää käyttävät 

säännöstelijät ELY-keskuksissa ja vesivoimalaitoksissa / energiayhtiöissä ja 

pelastusviranomaiset sekä yksityiset henkilöt kuten jokivarren asukkaat ja 

kesämökkiläiset. (Söderholm, 2009, s. 3; Vehviläinen ym., 2016) 

Ennusteet ovat julkista tietoa ja ovat saatavilla Internetistä osoitteesta: 

http://www.ymparisto.fi/vesistoennusteet 

WSFS pohjautuu 22 valuma-aluemalliin, jotka kattavat noin 86 % Suomesta. Jokainen 

valuma-aluemalli koostuu 10–500 itsenäisestä osa-alueesta ja ne kytkeytyvät toisiinsa 

joki- ja järvimallin kautta. Valuntamalli pohjautuu vuonna 1976 kehitettyyn 

yksinkertaiseen HBV-malliin, joka on ns. sadanta-valunta – tyyppinen. HBV-mallissa 

sadanta kulkeutuu lumi-, maa-, ja pohjavesivarastojen läpi ja poistuu valuntana (kuva 

18). Erona HBV malliin, WSFS:ssä lumen sulamisprosessi on kuvattu realistisemmin ja 

valuntamallin lisäksi siinä on kuvattu suurimmat joet ja järvet. Järjestelmä käyttää 

seuraavia eri instituutioiden keräämiä lähtöarvoja: sääennusteet, satelliitilla mitattu 

lumen vesiarvo ja säätutkalla mitattu sadanta (Ilmatieteen laitos), säähavainnot 

(Ilmatieteen laitos, ECMWF) sekä vesistöhavainnot (ELY-keskukset ja SYKE). 

(Söderholm, 2009, s. 3; Vehviläinen ja Huttunen, 2001, s. 1; Keskitalo, 2015, s. 65) 

http://www.ymparisto.fi/vesistoennusteet
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Kuva 18. HBV-mallin valuntamalli. (Ekofokus, 2010) 

 

6.3 Vesistömallin rakenne 

WSFS simuloi sadantamalliin tulevan veden kulkua valuntana maan pinnalta ja 

maaperän sekä pohjavesivaraston kautta jokiin ja järviin (kuva 19). Lähtötietoinaan 

WSFS käyttää sadanta- ja lämpötila-arvoja. 
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Kuva 19. Vesistömallin rakenne. (muokattu Söderholm, 2009, s. 4; Vehviläinen ja 

Huttunen, 2001, s. 3) 

 

Vesistömallissa ensimmäinen vaihe on sadantamalli, jonka syötteenä on sadanta (p) ja 

ilman lämpötila (t). Sadantamallissa sadanta jakautuu lämpötilan perusteella 

vesisadannaksi (pl) ja lumisadannaksi (ps). Suoraan järvialtaaseen satava vesi 

huomioidaan järvimallissa. Maanpinnalle tuleva sadanta huomioidaan puolestaan 

olomuotonsa perusteella joko lumimallissa tai maavesimallissa. (Söderholm, 2009, s. 4) 
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Lumimalli havainnollistaa lumen kertymistä ja sulamista. Lumimallissa on kolme 

varastoa: lumen pidättämä vesi (sl), kiinteä lumi (ss) ja painannevarasto (vs). 

Lähtötietona on lumisadanta (ps), joka lisätään kiinteään lumen varastoon. Vetenä tuleva 

sade lisätään lumen pidättämän veden varastoon. Lumen pidättämä vesi on siis sulaa 

vettä kiinteän lumen seassa. Lumen seassa vesi muuttaa olomuotoaan kiinteän lumen ja 

lumen pidättämän veden välillä sulamisen ja uudelleenjäätymisen vuoksi. Lumen 

pidättämää vettä ei pidä sekoittaa lumen vesiarvoon. Lumen vesiarvo,  

 s = ss + sl [mm],     (1) 

tarkoittaa yksinkertaisesti sitä määrää vettä, mikä syntyy lumen sulaessa. Lumi pystyy 

pidättämään vettä tiettyyn kylläisyyspisteeseen saakka. Lumen saavuttaessa 

kylläisyyspisteensä, ts. sl on saavuttanut maksimivarastotilavuutensa, kylläisyyspisteen 

ylittävä osuus lumessa olevasta vedestä poistuu lumesta. Lumesta poistuvasta vedestä 

osa varastoituu painannevarastoon (vs). Keväisin luonnossa lumipeitteen alla olevat 

vesilammikot ovat painannevarastoja. Painannevarastoon siirtyy vettä ainoastaan lumen 

sulaessa. (Söderholm, 2009, s. 4-5) 

Maavesimalliin tulee vettä vesisadantana (pl) sekä lumimallista sulantana (ly). 

Maavesimallin maavesivarasto poikkeaa hieman muista varastoista. Kaikki 

maavesimalliin tuleva vesi ei jää maavesivarastoon vaan osa menee suoraan 

pohjavesimallin välivarastoon (vv), tästä vesimäärästä käytetään termiä infiltraatio (li) 

(Keskitalo, 2015, s. 67). Mikäli maavesivarasto on tyhjillään, vesi jää sinne, mutta 

maavesivaraston ollessa täynnä, vesi menee pohjavesimalliin. Maavesivarastosta 

tapahtuu myös maahaihduntaa (hm), joka voidaan laskea potentiaalisen haihdunnan (hp) 

avulla. Potentiaalinen haihdunta tarkoittaa käytännössä sitä, että kuinka paljon vettä 

voisi haihtua laakeasta vesiastiasta ja se on riippuvainen lähinnä vallitsevasta sadannasta 

ja lämpötilasta.  Maahaihdunta (hm) on suoraan verrannollinen maavesivaraston (vm) 

kokoon ja potentiaaliseen haihduntaan. (Söderholm, 2009, s. 5; Keskitalo, 2015, s. 67) 

Pohjavesimallin syötteenä on maavesimallista tuleva vesimäärä (li). Välivarastosta vesi 

matkaa pintavaluntana (rv) järvimalliin sekä perkolaationa (lp) pohjavesivarastoon (vg). 

Perkolaatio on veden suotautumista maaperässä alaspäin (Keskitalo, 2015, s. 68). 

Pohjavesivarastosta vesi jatkaa matkaansa pohjavesivaluntana (rg) jokimalliin. 

(Söderholm, 2009, s. 5; Keskitalo, 2015, s. 68) 
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Pohjavesimallin välivaraston täyttyminen ja purkautuminen on suhteellisen nopeaa, sillä 

vesi viipyy varastossa vain joitain päiviä. Välivarasto on tyhjillään kuivina ajanjaksoina. 

Välivaraston purkautuessa suurin osa vedestä menee uomaverkostoon joko 

pintavaluntana järvimalliin tai pohjavesivaraston kautta pohjavesivaluntana jokimalliin. 

Välivaraston purkautuminen on merkittävässä roolissa tulvahuippujen syntyessä.  

Pohjavesivaraston purkautuminen on puolestaan hidasta. (Söderholm, 2009, s. 5) 

Järvimallissa järveä voidaan ajatella varastona, johon tulee vettä sen omalta valuma-

alueelta ja jokiuomista. Sieltä poistuu vettä haihdunnan vaikutuksesta sekä virtaamina 

järven omista purkupisteistä. Haihdunnan suuruuteen vaikuttaa lämpötila, sadanta ja 

auringon säteilyenergia. Purkupisteen virtaamien suuruudet puolestaan määräytyvät 

vedenkorkeuden mukaan. Säännösteltyjen järvien lähtövirtaamaa havainnoidaan 

automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Jokimallin tarkoituksena on selvittää se viive, joka 

syntyy yläpuoliselta alueelta tulevan veden ja alueen omien valuntavesien kulkiessa 

alueen halki. Alueen vesireitit kuvataan yhtenäisenä alueen läpi kulkevana jokiuomana, 

joka on mallinnettu lukuisina perättäisinä altaina (kynnyksinä), joissa vesi valuu 

ylemmästä alempaan. Tietyn joen pistevirtaama saadaan kyseisen pisteen kynnyksen 

purkamana vesimääränä. (Söderholm, 2009, s. 6) 

6.4 Vesistöennusteet 

Vesistöennusteiden ennustesimulaatiot aloitetaan keskimääräisestä varastotilanteesta, 

noin 2–3 vuotta ennen varsinaista ennustepäivää. Ennustesimulaatiot aloitetaan 

muutamaa vuotta aikaisemmin, jotta malli ehtii mukautua ja varastotilavuudet ovat 

ennusteen alkamisajankohtana mahdollisimman realistiset. Simulaatiot alkavat elokuun 

alussa, koska tuolloin voidaan olettaa, ettei lumivarastoa ole. Historiajaksolla mallin 

syötteenä käytetään havaittuja sade- ja lämpötilahavaintoja. Ennustejaksolla taas 

syötteenä käytetään Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) 

tuottamia parviennusteita. (Söderholm, 2009, s. 6) 

Sadannan ja lämpötilan jakaumaa kuvataan ennusteparvella, jonka jokainen 

vaihtoehtojäsen on yhtä todennäköinen. Pidempien kuin 15 vuorokautta kestävien 

ennusteiden osalta säätietoina käytetään ECMWF:n tuottamaa 100 vuorokauden 

kausisääennustetta, jonka jälkeen käytetään säähavaintoja vuodesta 1961 lähtien.  
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Ennustekuvat piirretään kolmelta eri jaksolta (Söderholm 2009, s. 7): 

- Lyhyen ennustekuvan jakso alkaa 11 vuorokautta ennen ennustepäivää ja 

päättyy 11 vuorokauden päähän.  

- Keskipitkän ennustekuvan jakso alkaa kuukausi ennen ennustepäivää ja päättyy 

3 kuukauden päähän.  

- Pitkän ennustekuvan jakso alkaa vuosi ennen ennustepäivää ja päättyy vuoden 

päähän. 

Havainnollistavana esimerkkinä kuvassa 20 on esitetty WSFS:n simulointiin perustuvat 

vedenkorkeudet Irnijärveltä. Kuvasta nähdään esimerkiksi, että kuvantarkastelu päivänä 

vedenkorkeus on säännöstelyrajojen sisäpuolella. Tarkastelupäivänä vedenkorkeus on 

myös noin 0,5 m ylempänä kuin mediaaniviiva eli tulva on tullut keskimääräistä 

aiemmin, mutta ennusteen mukaan tulva jää kuitenkin keskimääräistä pienemmäksi.  
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Kuva 20. Irnijärven vedenkorkeus 27.5.2016. Turkoosi pystyviiva on 

tarkastelupäivämäärä. Pystyviivan vasemmalla puolella on historiajakso ja oikealla 

ennustejakso. Keltainen alue on ennusteen vaihteluväli, vihreä alue 25–75 % 

vaihteluväli ja punainen alue 5–95 % vaihteluväli. Violetti/vaaleanpunainen viiva on 

havaintovuosien mediaani ja musta viiva kuvaa säännöstelyrajoja. (Suomen 

ympäristökeskus, 2016c) 
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6.5 Säännöstelyohje 

Vesistömallissa järvien juoksutus määräytyy säännöstelyohjeen perusteella. 

Säännöstelyohje on taulukko, jossa juoksutus määräytyy päivämäärän ja 

vedenkorkeuden perusteella. Kuvassa 21 on esitetty Irnijärven säännöstelyohje. 

Päivämäärien välillä olevat arvot interpoloidaan. Esimerkiksi 1. maaliskuuta voidaan 

kuvitella vedenkorkeuden olevan 235,5 m. Tällöin juoksutus interpoloituu 

juoksutusviivojen Q = 8 (punainen viiva) ja Q = 50 (punainen katkoviiva) välille. 

Kyseisellä vedenkorkeudella juoksutus on noin 30.  

Säännöstelyohjeen mukaisessa juoksutuksessa on kuitenkin omat heikkoutensa, sillä se 

ei ole kovinkaan realistinen esimerkiksi yllättävien tai poikkeuksellisten tulvien 

sattuessa. Tällöin säännöstelyohjetta joudutaan tilapäisesti muokkaamaan, että se 

vastaisi paremmin vallitsevaa tilanne ja olisi näin ollen realistisempi. Mikäli 

säännöstelyä halutaan mallintaa esimerkiksi ilmastonmuutostilanteessa, joudutaan 

laskemaan erilliset eri ilmastoskenaarioihin sopivat säännöstelyohjeet. (Söderholm, 

2009, s. 7) 

 

Kuva 21. Irnijärven säännöstelyohje 27.5.2016. (Suomen ympäristökeskus, 2016c) 
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6.6 Uljuan tekojärven vesistömalli 

Uljuan vesistömallissa voidaan mallintaa vedenkorkeuksia ja virtaamia vertailujaksolla 

1963–2014 (referenssijaksolla) sekä ilmastonmuutosjaksoilla 2010–2039 ja 2040–2069. 

Vesistömalli tuottaa ns. ennusteparven johon kuuluu 52 mallijäsentä johtuen 

referenssijakson vuosista. Ennusteparven avulla voidaan arvioida muun muassa, että 

montako kertaa esimerkiksi yläraja N43 + 79,00 m ylittyy 52 kerrasta.  

6.6.1 Ilmastonmuutoksen huomioiminen mallissa 

Ilmastonmuutos on otettu huomioon ilmastonmuutosjaksoilla käyttämällä ns. delta 

change-menetelmää. Delta-change menetelmässä referenssijaksolla havaittuihin 

lämpötiloihin ja sadantoihin lisätään lämpötilan ja sadannan muutos. Sadannan ja 

lämpötilan muutos Uljuan alueella on esitetty kuvissa 22 ja 23.  

Ilmastonmuutosjaksoille lasketut lämpötilan ja sadannan muutokset perustuvat eri 

ilmastoskenaarioihin. Ilmastoskenaariot muodostuvat päästöskenaariosta ja globaalista 

ilmastomallista sekä mahdollisesti alueellisesta ilmastomallista. Päästöskenaariot ovat 

IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) vuonna 2013 julkaisemia, ja ne 

perustuvat oletukseen siitä, miten kasvihuonekaasupitoisuudet kehittyvät 

tulevaisuudessa. Kasvihuonekaasupitoisuuksiin vaikuttavat esimerkiksi väestönkasvu, 

talouden ja tekniikan kehitys sekä päästöjenhillintätoimet. Näin ollen eri 

päästöskenaariot voivat poiketa toisistaan merkittävästi. Uljuan tekojärven vesistömalli 

käyttää keskiarvopäästöskenaariota A1B, jossa päästöt ovat keskimääräiset. 

(Veijalainen ym., 2012, s. 11) 
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Kuva 22. Sademäärän muutos Uljuan alueella ilmastonmuutosjaksoilla 2010–2039 ja 

2040–2069 referenssijaksoon (1963–2014) verrattuna. (muokattu Toivonen ym. 2015) 

 

 

Kuva 23. Lämpötilan muutos Uljuan alueella ilmastonmuutosjaksoilla 2010–2039 ja 

2040–2069 referenssijaksoon (1963–2014) verrattuna. (muokattu Toivonen ym. 2015) 

6.6.2 Parametrien valinta 

Uljuan tekojärven vesistömallissa voidaan valita haluttu skenaario (referenssi- tai 

ilmastonmuutosjakso), maksimijuoksutus Uljuan voimalaitokselta, talviajan 
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maksimijuoksutus Uljuan voimalaitokselta, minimijuoksutus Uljuan voimalaitokselta, 

kesä- ja syystaso, lumen vesiarvot ja vastaavat kuopan syvyydet sekä kevätkuopan 

ajankohta (kuva 24).  

Uljuan tekojärven vedenpinnan laskeminen aloitetaan 1.12 ja vettä juoksutetaan 

voimalaitokselta siinä määrin, että vedenpinta käy tason N43 + 73,50 m alapuolella 15.3 

ja 15.4 välisenä aikana. Tämä ns. kevätkuoppa tehdään, jotta kevään sulamisvedet 

mahtuvat tekojärveen. Uljuan tapauksessa kevätkuopan teko määräytyy lumen 

vesiarvon mukaan, eli tietyille lumen vesiarvoille on määrätty tietyt kuopan syvyydet 

(kuva 24). Lumen vesiarvot ja niitä vastaavat kuopan syvyydet ovat myös säädettävissä. 

Kuvassa näkyvät arvot ovat tämänhetkistä säännöstelyä vastaavat arvot. Kevätkuopan 

ajankohta, johon mennessä taso N43 + 73,50 m on saavutettava, on myös säädettävissä. 

Valittavissa olevat vaihtoehdot ovat 1.3, 15.3–15.4, 31.3 ja 10.4. Kuopan ajankohta 

15.3–15.4 tarkoittaa simuloinnissa sitä, että malli pyrkii saavuttamaan tietyn ylärajan 

15.3 mennessä, mutta mikäli tämä ei onnistu niin malli jatkaa juoksutusta, niin että 

yläraja saavutetaan viimeistään 15.4 
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Kuva 24. Uljuan tekojärven vesistömallin parametrit 

6.7 Ympäristövirtaaman tarkentamiseen käytetyt menetelmät 

Siikajoen vanhalle uomalle tehtiin maastokäynti 12.8.2016, jonka tarkoituksena oli 

kartoittaa kuinka merkittäviä muutoksia luontaisesta poikkeavat virtaamat ovat 

aiheuttaneet kasvillisuudessa ja uoman rakenteessa. Samalla kartoitettiin virta-alueiden 

nykytilaa. 18 km pituinen vanha uoma melottiin kanootilla läpi ja kartoitettiin 

silmämääräisesti potentiaalisia ongelmakohtia, jotka myös valokuvattiin ja merkittiin 

karttaan. Huuhtovat tulvat ovat yksi vaihtoehto, jolla uoman kasvillisuuden leviämistä 

voidaan ehkäistä. Huuhtovien tulvien käytettävyyttä vanhassa uomassa on arvioitu 

kappaleessa 7.6.2. 

Em maastokäynnin yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella valittiin Vornassa 

sijaitsevat Pohjapato 4 ja Vornankoski tutkimuskohteiksi (kuva 25), joissa tehtiin 

elinympäristömittauksia 18.8, 25.8 ja 7.9 eri virtaamatilanteissa. Lämsänkosken 

patoluukkua avattiin tarpeiden mukaisesti, jotta haluttu virtaama saavutettaisiin. 

Lämsänkoskelta ohijuoksutettiin vettä 18.8 0,9 m
3
/s, 25.8 1,5 m

3
/s ja 7.9 0,3 m

3
/s. 

Uomaan tuli luonnollisesti vettä välivaluntana, joten Vornan tutkimusalueella virtaamat 

olivat suurempia.  

Pohjapadolla 4 mitattiin jokaisen maastokäynnin aluksi virtaama siivikolla samasta 

kohtaa uomaa. Vornassa virtaama oli 18.8 2,15 m
3
/s, 25.8 4,0 m

3
/s ja 7.9 0,68 m

3
/s. 

Mittaukset tutkimuskohteissa tehtiin 10 m välein. Jokaisesta poikkileikkauksesta 

mitattiin uoman (vesipinnan) leveys sekä metrin välein syvyys, virtausnopeus 

minisiivikolla (60 % vesisyvyydestä) sekä arvioitiin pohjan raekoko. Ensimmäisen 

mittauspisteen etäisyys valikoitiin satunnaisesti 0,1-0,9 m etäisyydeltä rannasta ja 

viimeinen mittauspiste oli viimeinen täysi metri. Pohjapadolla 4 suoritettiin mittaukset 

viidelle poikkileikkaukselle ja Vornankoskella kuudelle poikkileikkaukselle. 
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Kuva 25. Ympäristömuuttujien mittauskohteet kartalla. (Suomen ympäristökeskus, 

2016a) 

 

Mittauksen tarkoituksena oli kartoittaa virtavesieliöille sopivan elinympäristön määrää 

eri virtaamaolosuhteissa. Arvot kerättiin ylös lomakkeelle (liite 1).  

Virtavesieliöiden elinympäristöindikaattoreina käytettiin taimenen erikokoisten 

poikasten ja aikuisen harjuksen sekä harjuksen mädin elinympäristövaatimuksia. Näille 

kaikille annettiin tutkimustietojen perusteella johdetut elinaluevaatimukset luokiteltuna 

kolmeen soveltuvuusluokkaan: optimi, sopiva, sopimaton (taulukot 3 ja 4). Kunkin 

mittauspisteen virtaama- ja syvyystieto luokiteltiin em. jaottelun perusteella, ja arvon 

ollessa optimirajoissa se sai kertoimen 1, sopivan rajoissa kertoimen 0,5 ja arvon ollessa 

sopimaton kertoimen 0. Virtaama- ja syvyystieto luokiteltiin aina pienemmän kertoimen 

mukaisesti, esim. jos virtaamatieto sai kertoimen 1 ja syvyystieto kertoimen 0, yhdessä 

niiden kertoimeksi tulee 0. Kertoimella kerrottiin pinta-ala, jota kukin mittauspiste 

edusti. Tuloksena saatiin mittauspisteen Weighted Usable Area (WUA) eli painotettu 

käytettävissä oleva elinalue. Lopuksi laskettiin yhteen kaikkien mittauspisteiden 

WUA:t. Summa kuvaa karkeasti käytettävissä olevan elinalueen määrää 

mittauskohteessa. Tämä muutettiin vielä vertailtavuuden helpottamiseksi koskemaan 
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100 m jokijaksoa. Em. laskenta tehtiin erikseen kaikille harjuksen ja taimenen 

elinvaiheille kaikissa virtaamatilanteissa.  

Taulukko 3. Laskennassa käytetyt preferenssirajat harjuksen eri elinvaiheille. 

 

Taulukko 4. Laskennassa käytetyt preferenssirajat taimenen eri elinvaiheille. 

 

Lämsänkosken säännöstelypadolle tehtiin erilaisia juoksutusvaihtoehtoja ja tarkasteltiin 

niiden vaikutusta Vornan alueen virtaamiin. Vornan alueen virtaamissa on huomioitu 

myös sen yläpuoliselta alueelta tuleva valunta. Vanhan uoman valuma-alue on kooltaan 

90,4 km
2
, josta 20,5 km

2
 sijaitsee Vornankosken alapuolella ja 69,9 km

2
 yläpuolella. 

Kun vesistömallista saatava vanhan uoman valunta kerrotaan luvulla 0,773 (69,9 / 90,4) 

saadaan laskettua Vornankosken yläpuolelta tuleva valunta. Kun valunta lisätään 

ohijuoksutettuun vesimäärään, saadaan suhteellisen tarkasti laskettua Vornankosken 

todellinen virtaama. Laskennoissa on käytetty päivittäisiä valunta-arvoja vuosilta 2006–

2015. Vanhan uoman Vornan alue soveltui tarkastelulle hyvin, koska siinä sijaitsee noin 

ymp.muuttuja sopivan alaraja optimin alaraja optimin yläraja sopivan yläraja

syvyys, cm 50 60 340 350

virt.nop., cm/s 5 40 70 120

ymp.muuttuja sopivan alaraja optimin alaraja optimin yläraja sopivan yläraja

syvyys, cm 30 40 60 110

virt.nop., cm/s 20 40 70 90

ymp.muuttuja sopivan alaraja optimin alaraja optimin yläraja sopivan yläraja

syvyys, cm 40 80 120 140

virt.nop., cm/s 10 40 90 100

laji/koko: harjus aikuinen kutuaika

laji/koko: harjus mäti

laji/koko: harjus aikuinen kesä

ymp.muuttuja sopivan alaraja optimin alaraja optimin yläraja sopivan yläraja

syvyys, cm 10 15 30 45

virt.nop., cm/s 3 5 45 60

ymp.muuttuja sopivan alaraja optimin alaraja optimin yläraja sopivan yläraja

syvyys, cm 20 35 55 60

virt.nop., cm/s 15 25 60 70

ymp.muuttuja sopivan alaraja optimin alaraja optimin yläraja sopivan yläraja

syvyys, cm 30 50 80 85

virt.nop., cm/s 15 25 55 70

laji/koko: taimen < 10 cm

laji/koko: taimen 10-15 cm

laji/koko: taimen > 15 cm
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77 % koko vanhan uoman virtavesipituudesta (noin 730 m) ja on näin ollen merkittävin 

harjuksen ja taimenen elinalue.  

Eri juoksutusvaihtoehtoja verrattiin nykyisen luvan mukaisiin juoksutuksiin vuosina 

2006–2015 sekä arvioitiin niiden soveltuvuutta virtavesieliöille eri vuodenaikoina. 

Juoksutusvaihtoehdoissa on esitetty myös Koljosen ym. (2016) ympäristövirtaama 

työpajassa esittämä juoksutusvaihtoehto. Juoksutusvaihtoehdot on esitetty liitteissä 7, 8, 

9, 10 ja 11. Virtaamat on esitetty 5, 25, 50 (mediaani), 75 ja 95 % pysyvyyskäyrinä. 

Ohijuoksutusten suuruuteen vaikuttaa merkittävästi Lämsänkosken tulovirtaamaan 

suuruus, joten juoksutusvaihtoehdoille täytyi luoda uudet säännöt. Säännöissä on 

huomioitu taimenen ja harjuksen kutuajankohdat. Olennaisin ero 

juoksutusvaihtoehdoissa on se, että kaikista vaihtoehdoissa, paitsi nykyluvan 

mukaisesta juoksutuksesta, on poistettu ns. väliaika, eli siirrytään kevättulvien aikaan 

(noin 16.4) suoraan kesäaikaisiin juoksutuksiin. Nykyluvassa kesäaikaisiin 

juoksutuksiin siirrytään vasta 15.6. 

Lisäksi on arvioitu eri juoksutusvaihtoehtojen mahdolliset voimatalousmenetykset. 

Vertailukohteena käytettiin Lämsänkosken nykyluvan mukaisia ohijuoksutuksia 

aikavälillä 2006–2015. Työssä esitettyjen voimatalousmenetysten arviointiin käytettiin 

kaavaa 

E=8,5 * Q * t * (h-0,2),     (2) 

jossa 

E = keskimääräinen energian menetys [kWh/a] 

8,5 = kerroin, joka ottaa huomioon vesivoiman hyötysuhteen, 

Q = Vanhaan uomaan johdettava keskimääräinen virtaama [m3/s], 

T = aika, jonka voimalaitos on käytössä kuukaudessa [vrk] 

h = voimalaitoksen keskimääräinen putouskorkeus [m] ja 

0,2 = välppähäviö [m]. 

 

Laskentakaava on saatu Aronsuu ym. (2013) ”vesistöjen kunnostus, säännöstely ja 

rakentaminen – sektorin” suunnitteluohjeistuksesta.  
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7 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

7.1 Ilmastonmuutoksen vaikutukset virtaamiin ja lumipeitteeseen 

Simuloinnin perusteella Uljuan tekojärven tulovirtaamat tulevat muuttumaan jonkin 

verran ilmastonmuutoksen vuoksi (kuva 26). Keskimääräiset tulovirtaamat (MQ) tulevat 

kasvamaan marras-toukokuu välisenä aikana ja tulovirtaamien ääriarvot tulevat 

kaventumaan. Keskimääräisten tulovirtaamien huippuarvot kuitenkin madaltuvat ja 

aikaistuvat keväällä. Vertailujaksolla 1963–2014, eli referenssijaksolla, keskimääräisten 

tulovirtaamien huippuarvo (noin 53 m
3
/s) saavutetaan huhtikuun loppupuolella, jaksolla 

2010–2039 huhtikuun puolivälissä (noin 35 m
3
/s) ja jaksolla 2040–2069 suunnilleen 

huhtikuun ensimmäisen puoliskon aikana (noin 19 m
3
/s). Simuloinnin perusteella 

keväiset tulovirtaamien huippuarvot siis aikaistuvat noin 2–3 viikkoa.  

95 % vaihteluvälillä (katkoviiva) voidaan myös nähdä samankaltaista tulovirtaamien 

aikaistumista ja tulovirtaamahuippujen pienenemistä kevätaikaan. 100 % vaihteluvälillä 

(pallot) ero ei ole enää niin selkeä yksittäisten tulovirtaamahuippujen vaihdellessa 

melkoisesti. Kuvaan on merkitty 100 % vaihteluvälien arvot siten, että 15 päivän välein 

on otettu maksimiarvo ja asetettu se kyseiselle tapahtumapäivämäärälle. Kesä–lokakuu 

väliset tulovirtaamat eivät simuloinnin perusteella muutu merkittävästi, joskin pientä 

kasvua on havaittavissa ilmastonmuutosjaksoilla. 

 



54 

 

 

 

Kuva 26. Uljuan tekojärven keskimääräiset sekä 5, 95 ja 100 % vaihteluvälien 

tulovirtaamat referenssijaksolla ja ilmastonmuutosjaksoilla.  

 

Referenssijaksolla keskimääräinen lumen vesiarvo saavuttaa huippuarvonsa huhtikuun 

alussa (noin 130 mm), ilmastonmuutosjaksolla 2010–2039 maaliskuun puolen välin 

aikoihin (noin 60 mm) ja ilmastonmuutosjaksolla 2040–2069 maaliskuun 

alkupuoliskolla (noin 20 mm) (kuva 27). Simuloinnin perusteella lumen sulaminen 

aikaistuu noin 2–3 viikolla ilmastonmuutosjaksoilla ja lunta on keskimäärin 

huomattavasti vähemmän (kuva 27). Lumen vesiarvon muutos noudattaa samankaltaista 

kaavaa myös 95 ja 100 % vaihteluväleillä.  
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Kuva 27. Uljuan keskimääräiset sekä 5, 95 ja 100 % vaihteluvälien lumen vesiarvot 

referenssijaksolla ja ilmastonmuutosjaksoilla.  

 

7.2 Nykyisen säännöstelykäytännön toimivuus ilmaston muuttuessa 

Ilmastonmuutosjaksoja simuloitiin valitsemalla vesistömalliin sellaiset parametrit, jotka 

vastaavat mahdollisimman hyvin nykyisiä lupaehtoja ja säännöstelykäytäntöjä. 

Simuloinnin tuloksia ilmastonmuutosjaksoilta verrattiin referenssijakson simulointiin 

(kuva 28). Simulointi suoritettiin ilmastonmuutosjaksoille 2010–2039 ja 2040–2069 

(kuva 29). Kaikki kappaleessa 7 esitetyt vedenkorkeudet ovat tasolla N43. 
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Kuva 28. Uljuan tekojärven simuloidut vedenkorkeudet (vasemmalla) ja juoksutukset 

(oikealla) referenssijaksolla eri kuopan ajankohdilla: 15.3 (A), 31.3 (B) ja 10.4 (C). 

Sininen viiva on simuloitu keskimääräinen vedenkorkeus/juoksutus. Keltainen alue 

kuvaa vaihteluväliä eli käytännössä simuloidun suureen minimi ja maksimi arvoja. 

Punainen alue on 5-95 % vaihteluväli ja vihreä alue 25–75 % vaihteluväli. Musta 

tummennettu viiva kuvaa säännöstelyrajoja. 

 

Malliin valittiin seuraavat parametrit: talven (joulu–helmikuun) maksimijuoksutus 

40 m
3
/s, muun ajan maksimijuoksutus 50 m

3
/s, minimijuoksutus 0,1 m

3
/s, kesä- ja 

syystaso (loka–joulukuu) 78,00 m sekä kevätkuopan ajankohdaksi 15.3. 

Referenssijaksolla tapahtuu säännöstelyrajojen rikkoutumisia jokaisella kuopan 

ajankohdalla (kuva 28). Simuloinnin perusteella nykyluvan mukainen kevätkuopan 

syvyys 73,50 m ei siis ole paras mahdollinen millään valitulla kevätkuopan 

ajankohdalla.  



57 

 

 

 

Kuva 29. Uljuan tekojärven simuloidut vedenkorkeudet (vasemmalla) ja juoksutukset 

(oikealla) ilmastonmuutosjaksoilla 2010–2039 (A) ja 2040–2069 (B). Merkinnät, kts. 

kuva 28. 

 

Simuloinnin perusteella nykyisellä säännöstelykäytännöllä ilmastonmuutosjaksolla 

2010–2039 säännöstelyrajat alittuvat usein (kuva 29 A). Säännöstelyn alarajat ovat 

vaarassa rikkoutua läpi vuoden lukuun ottamatta helmi- ja huhtikuun välistä aikaa. 

Säännöstelyraja alitetaan 5-25 % todennäköisyydellä kesä-joulukuun välisenä aikana 

(kuva 29 A). Lisäksi kesäaikaista tavoitetasoa 78,00 m ei myöskään saavuteta kaikissa 

tapauksissa säännöstelyohjeessa mainittuun päivämäärään (1.6) mennessä. Keskimäärin 

päästään kuitenkin hyvin lähelle. Kesäaikaisen vedenkorkeuden vaihteluväli on myös 

kohtalaisen suuri (vrt. kuva 28) ja alarajan (77,00 m) alituksia voi tapahtua. 

Ilmastonmuutostilanteen kesäaikaista vedenkorkeuden vaihteluväliä lisäävät 

todennäköisesti syvä kevätkuoppa ja kasvavat sademäärät. Väärinkäsitysten 

välttämiseksi jatkossa, mainittakoon, että puhuttaessa kesäaikaisesta tavoitekorkeudesta 

78,00 m tarkoitetaan sillä vesistömalliin asetettua tavoitekorkeutta. Vesistömalli pyrkii 

nostamaan vedenpinnan tähän korkeuteen 1.6 mennessä. Vesistömallissa vedenpinnan 

tavoitekorkeus täytyy sitoa yhteen tiettyyn korkeuteen. Lupaehdoissa mainittu 

kesäaikainen ohjeellinen tavoitekorkeus on kuitenkin 77,95–78,20 m.  

Simuloinnin perusteella raja 77,80 m alittuu ilmastonmuutosjaksolla 2010–2039 37 

kertaa ja raja 77,60 m alittuu 19 kertaa malliajon jäsenistä. Raja 77,80 m huomioidaan 

tässä työssä sen vuoksi, että vedenpinnan laskiessa alle tavoitetason (esim. 77,95–
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78,20 m) niin nähdään alituksen suuruusluokka, jos vedenpinta laskee vielä rajan 

77,80 m alapuolelle. Raja 77,60 m huomioidaan puolestaan sen vuoksi, että 

vedenpinnan laskiessa sen alle, mökkirantalaisille voi aiheutua haittaa virkistyskäytön 

kannalta vesirajan vetäytyessä kauemmaksi totutulta paikalta (kuva 30). Haittoja voivat 

olla esimerkiksi veneen vesille saanti ja rantautuminen. Malli huomioi rajan 77,60 m 

alitukset ajalta 1.6–30.9. Kuitenkin nykyisen säännöstelyohjeen mukaan maankosteuden 

ollessa yli 120 mm Uljuan tavoitetaso on 77,55 m. Rajan 77,60 m alitukset eivät siis ole 

millään tavalla määräävä tekijä säännöstelyssä vaan enemmänkin tiedostettu haittapuoli. 

Keväisiä alarajan alituksia tapahtuu myös ilmastonmuutosjaksolla 2040–2069 (kuva 

29 B). Säännöstelyraja alitetaan n. 25–50 % todennäköisyydellä kesä-joulukuun 

välisenä aikana (kuva 29 B).  Kesäaikainen vedenkorkeuden vaihteluväli kasvaa 

entisestään verrattuna ilmastonmuutosjaksoon 2010–2039, jolloin kesäaikaisen alarajan 

yläpuolelle päästään 1.6. mennessä enää 50 % todennäköisyydellä. 

Ilmastonmuutosjaksolla 2040–2069 raja 77,80 m alittuu 47 kertaa ja raja 77,60 m 41 

kertaa. Myös alarajan alitukset lisääntyvät. 

Tulosten perusteella on selvää, että nykyisen säännöstelyohjeen yläraja 73,50 m 

aikavälillä 15.3–15.4 ei ole ilmastonmuutoksen edetessä enää tarkoituksen mukainen. 

Lupaehdoissa ja säännöstelyohjeessa asetettujen rajojen alitusten lisääntyminen 

ilmastonmuutoksen edetessä on merkki siitä, että nykyinen kevätkuoppa on liian syvä. 

Halutulle kesätasolle voi olla vaikea päästä esimerkiksi vähälumisina talvina, kun 

tulovirtaama on verrattain pientä. Kevätkuopan syvyyttä ja ajankohtaa on tarkasteltu 

tarkemmin kappaleessa 7.3. Huomion arvoista on myös, että nykyisen säännöstelyluvan 

kaltaisella säännöstelyllä Uljuan voimalaitoksen vuotuiset keskimääräiset juoksutukset 

pienenevät ilmastonmuutoksen edetessä ja putouskorkeus laskee, mistä aiheutuu 

voimataloudellisia tappioita. Toisaalta voidaan huomata, että keskimääräiset 

juoksutukset ilmastonmuutosjaksoilla ovat suurempia joulu–maaliskuun välisenä aikana 

kuin referenssijaksolla (vrt. kuvat 28 ja 29). Joulu–maaliskuun välinen aika on 

(toistaiseksi) energiantuotannon tärkein ajankohta, jolloin sähköntarve ja sähköstä 

saatava hinta ovat suurimmillaan pimeyden ja kylmyyden vuoksi (Rankila, 2016). 
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Kuva 30. Uljuan tekojärven mökkirantaa kuvattuna 26.4.2016 vedenpinnan ollessa 

korkeudella 77,54 m. (Holm, 2016) 

 

7.3 Vedenpinnan kevätalennuksen syvyys ja ajankohta 

Ilmastonmuutosjaksolla 2010–2039 Uljuan tulovirtaamahuippu aikaistuu noin kahdella 

viikolla verrattuna referenssijaksoon. Myös lumi alkaa sulamaan noin kahta viikkoa 

aiemmin ja lumen vesiarvo on merkittävästi pienempi kuin referenssijaksolla. Nämä 

asiat puoltavat sitä, että nykyinen kevätkuopan ajankohta ei ole tulevaisuudessa enää 

välttämättä paras mahdollinen.  

Ilmastonmuutosjaksoilla kevätaikaan voi tapahtua alarajan alituksia jopa 25 % 

vaihteluvälillä (kuva 29 B). Tämä johtuu siitä, että simulointi on suoritettu nykyisen 

säännöstelyohjeen mukaisesti, eli vedenpinnan on käytävä tason 73,50 m alapuolella 

aikavälillä 15.3–15.4. Referenssijakson lumen vesiarvot ja vastaavat kuopan syvyydet 

eivät selvästi ole enää ilmastonmuutosjaksoilla säännöstelyn kannalta käyttökelpoisia. 

Simuloinnissa lumen vesiarvoa ja kuopan syvyyttä täytyy näin ollen muokata 

vastaamaan paremmin ilmastonmuutosjaksojen lumen vesiarvoa.   
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7.3.1 Kevätalennuksen syvyys 

Muokkaamalla mallista lumen vesiarvoja ja kuopan syvyyksiä vastaaman enemmän 

ilmastonmuutosjakson 2010–2039 lumen vesiarvoa, malli antoi järkevämpiä tuloksia 

säännöstelyn kannalta. Arvot valittiin niin, että kevätkuoppa ei ole liian syvä eikä 

kesäajan tavoitekorkeuden 78,00 m saavuttaminen (sekä siellä pysyminen) muodostu 

ongelmalliseksi. Taulukossa 5 ja kuvassa 31 on esitetty simuloinnissa käytetyt lumen 

vesiarvot ja niitä vastaavat kuopansyvyydet sekä simuloinnin tulokset 

ilmastonmuutosjaksolle 2010–2039. Kevätkuopan ajankohtana on 15.3.  

Taulukko 5. Lumen vesiarvot ja kuopan syvyydet ilmastonmuutosjaksolle 2010–2039. 

Lumen vesiarvo Kuopan syvyys 

10 77,50 
20 77,00 
30 76,50 
40 76,00 
50 76,00 
60 75,50 
70 75,00 
80 74,50 

100 74,00 
150 73,50 
200 73,00 

 

 

Kuva 31. Uljuan tekojärven vedenkorkeus (vasemmalla) ja juoksutus (oikealla) 

ilmastonmuutosjaksolla 2010–2039. Merkinnät, kts. kuva 28. 

 

Muuttamalla lumen vesiarvoja ja kuopan syvyyksiä pystytään välttämään ylärajan 

79,00 m ylittyminen ja alarajojen alittuminen (vrt. kuva 29). Kesäajan vedenkorkeuden 

vaihteluväli on myös pieni lukuun ottamatta elokuista yhden malliajon jäsenen (eli 

yhden vuoden) aiheuttamaa piikkiä, joka kuitenkin pysyy säännöstelyrajojen sisällä. 
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Ongelmaksi muodostuu aikavälin 15.3–15.4 yläraja 73,50 m ja vedenpinnan käynti sen 

alapuolella. Säännöstelyn lupaehdot eivät siis tältä osin täyty.  

Vertailun vuoksi simuloitiin myös tilanne, jossa kevätkuopasta tehtiin noin 1 m syvempi 

(kuva 32).  

 

Kuva 32. Uljuan tekojärven vedenkorkeus (vasemmalla) ja juoksutus (oikealla) 

ilmastonmuutosjaksolla 2010–2039 kevätkuopan ollessa noin 1 m syvempi. Merkinnät, 

kts. kuva 28. 

 

Kesäajan vedenkorkeuden vaihteluväli kasvaa verrattuna tilanteeseen jossa kevätkuoppa 

ei ole yhtä syvä (vrt. kuvat 31 ja 32). Raja 77,60 m alittuu tässä tapauksessa 2 kertaa 

malliajon jäsenistä. Kuopan ollessa matalampi rajan 77,60 m alituksia ei tapahdu. 

Mikäli kuopasta tehtäisiin vieläkin syvempi, niin tulosten perusteella kesäajan 

vedenkorkeuden vaihteluväli suurenee edelleen ja alaraja 77,00 m on vaarassa alittua.  

Ilmastonmuutosjakson 2010–2039 simuloinnissa käytetyt uudet lumen vesiarvot ja 

vastaavat kuopan syvyydet (taulukko 5) vaikuttavat olevan käyttökelpoisia koska 

säännöstelyrajojen rikkoutumisia ei tapahdu. Uusien arvojen toimivuutta haluttiin 

tarkastella myös ilmastonmuutosjaksolla 2040–2069 vaikka se ei ole tällä hetkellä 

kovinkaan ajankohtainen. Simuloinnin suorittaminen myös tälle ajanjaksolle antaa 

kuitenkin hieman laajemman kuvan ilmastonmuutoksen etenemisen vaikutuksista. 

Simuloinnin tuloksia on esitetty kuvassa 33.  
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Kuva 33. Uljuan tekojärven vedenkorkeus (vasemmalla) ja juoksutus (oikealla) 

ilmastonmuutosjaksolla 2040–2069. Merkinnät, kts. kuva 28. 

 

Säännöstelyrajojen rikkoutumisia ei tapahdu myöskään myöhemmällä 

ilmastonmuutosjaksolla (kuva 33). Tältä osin lumen vesiarvot ja vastaavat kuopan 

syvyydet ovat toimivia myös ilmastonmuutosjaksolla 2040–2069. Ne eivät kuitenkaan 

välttämättä ole optimaaliset säännöstelyn kannalta. Todennäköisesti kevätkuoppa voisi 

olla jonkin verran syvempi ilman, että se vaikuttaisi merkittävästi halutun kesätason 

saavuttamiseen.  Simulointi ilmastonmuutosjaksolle 2040–2069 myös edelleen 

vahvistaa sitä käsitystä, että ilmastonmuutoksen edetessä kevätkuoppa nykyisellään on 

liian syvä. Ilmastonmuutosjakson 2010–2039 ollessa ajankohtaisempi myöhemmälle 

ilmastonmuutosjaksolle 2040–2069 ei suoritettu simulointeja sitä paremmin vastaavilla 

lumen vesiarvoilla ja kuopan syvyyksillä.  

7.3.2 Kevätalennuksen ajankohta 

Tulovirtaamahuipun ja lumen sulamisen aikaistuminen noin kahdella viikolla puoltaa 

sitä, että myös kevätkuopan ajankohtaa tulisi aikaistaa. Kuvissa 34 ja 35 on esitetty 

simuloinnin tulokset, kun kuopan ajankohta on 15.3–15.4 ja 1.3.  
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Kuva 34. Kevätkuopan ajankohdan (1.3 tai 15.3–15.4) vaikutus vedenkorkeuksiin ja 

juoksutuksiin ajanjaksolla 1.1–1.6. 

 

 

Kuva 35. Uljuan tekojärven vedenkorkeus (vasemmalla) ja juoksutus (oikealla) 

ilmastonmuutosjaksolla 2010–2039 kevätkuopan ajankohdan ollessa 15.3–15.4 (A) ja 

1.3 (B). Merkinnät, kts. kuva 28. 
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Kevätkuopan aikaistamisella ei ole suuria vaikutuksia keskimääräisiin vedenkorkeuksiin 

tai juoksutuksiin ajanjaksolla 1.1–1.6 (kuva 34). Simuloinnin perusteella tilanteessa, 

jossa kuopan ajankohta on 1.3, kevätkuopan ei tarvitsisi olla ihan yhtä syvä verrattuna 

15.3–15.4 tehtävään kuoppaan. Kuoppien alimpien vedenkorkeuksien ero on noin 

20 cm. 

Sen sijaan kevätkuopan ajankohta vaikuttaa jonkin verran kesäajan vedenkorkeuksiin 

(kuva 35). Kuopan ajankohdan ollessa 15.3–15.4 ja kesän tavoitekorkeuden 78,00 m, 

raja 77,80 m alittuu 13 kertaa tapauksista. Ylärajan ylityksiä ei tapahdu. Kuopan 

ajankohdan ollessa 1.3 raja 77,80 m alittuu 11 kertaa tapauksista. Tämän lisäksi 

tapahtuu yksi ylärajan 79,00 m ylitys huhtikuussa. Huhtikuinen ylärajan ylitys johtuu 

siitä, että aikaisemman kevätkuopan vuoksi malli myös nostaa vedenpintaa aikaisemmin 

eikä huhtikuun puoleenväliin ajoittuvan tulovirtaamahuipun vedet mahdu kokonaan 

Uljuaan.  

Vertailun vuoksi ilmastonmuutosjaksolle 2010–2039 simuloitiin myös sellainen tilanne, 

jossa kevätkuopan ajankohtaa siirrettiin myöhemmäksi (kuva 36). 

 

Kuva 36. Uljuan tekojärven vedenkorkeus (vasemmalla) ja juoksutus (oikealla) 

ilmastonmuutosjaksolla 2010–2039 kevätkuopan ajankohdan ollessa 31.3. Merkinnät, 

kts. kuva 28. 

 

Vedenkorkeuden vaihteluväli kesäaikana kasvaa verrattuna tilanteisiin jossa 

kevätkuoppa on aikaisemmin (vrt. kuvat 35 ja 36). Raja 77,80 m alittuu 15 kertaa 

tapauksista ja raja 77,60 m 1 kerran. Kesän tavoitekorkeuden ollessa 78,00 m, 

myöhempää kevätkuopan ajankohtaa ei voida pitää mielekkäänä vaihtoehtona.  

Simuloinnin tuloksien perusteella kevätkuopan aikaistaminen kiinteään päivämäärään 

1.3 (15.3–15.4 sijaan) ei ole järkevää, vaikka simuloinnin perusteella keskimääräisten 



65 

 

 

tulovirtaamien virtaamahuiput aikaistuvatkin. Simulointi osoitti, että kuopan 

ajankohdan ollessa 1.3 yläraja ylittyi 1 kertaa parviennusteen jäsenistä, koska tekojärven 

pinta lähti nousuun ennen varsinaista tulovirtaamahuippua. Todellisuudessa 

säännöstelijä voi lupaehtojen puitteissa yleensä reagoida tällaisiin tilanteisiin tekemällä 

kuopasta syvemmän, ajoittamalla kevätkuopan teon eri tavalla tai ohijuoksuttamalla 

vettä. Tällaisten tilanteiden varalta olisikin hyvä, että lupaehtoihin kirjattu kevätkuopan 

tekoajankohta olisi mahdollisimman joustava.  

7.4 Kesä- ja syys-talviajan säännöstely 

7.4.1 Kesäaika 

Kesäaikana 1.6–31.8 keskimääräiset tulovirtaamat laskevat kesäkuun loppupuolelle 

saakka, jonka jälkeen tulovirtaamat tasaantuvat (kuva 37).  Heinäkuun alusta elokuun 

loppuun tulovirtaamat vaihtelevat hyvin vähän kaikilla ajanjaksoilla. 

Ilmastonmuutosjaksoilla tulovirtaamissa on havaittavissa pientä kasvua, noin 0,5–2 m
3
/s 

luokkaa. Uljuan tekojärven säännöstelyväli aikavälillä 1.6–31.8 on 2 m, joten verrattain 

pienistä tulovirtaamien kasvusta tuskin aiheutuu ainakaan tulvasuojelullisia ongelmia 

kesäaikana. Toisaalta kesäaikaiset vesisateet myös kasvavat ilmastonmuutoksen 

edetessä. Kuvasta 5 nähtiin aiemmin, että referenssijaksolla haihdunta on suurempaa 

touko-, kesä- ja heinäkuussa kuin sadanta. Haihdunta tulee olemaan suurempaa kuin 

sadanta myös ilmastonmuutosjaksoilla, joskaan ei niin suurissa määrin kuin 

nykytilanteessa (kuvat 5 ja 22). Elokuusta eteenpäin sadanta puolestaan on suurempaa 

kuin haihdunta niin referenssijaksolla kuin ilmastonmuutosjaksoillakin. Puhuttaessa 

näin pienistä tulovirtaaman kasvuista ja mahdollisesti lisääntyvistä kesäsateista, niihin 

tuskin tarvitsee varautua muuttamalla kesäaikaista ohjeellista tavoitetasoa (77,95–78,20 

m). Tämä on hyvä asia myös virkistyskäytön kannalta. 
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Kuva 37. Uljuan tekojärven keskimääräiset sekä 5, 95 ja 100 % vaihteluvälien 

tulovirtaamat kesäajalla 1.6–31.8 referenssijaksolla ja ilmastonmuutosjaksoilla.  

 

7.4.2 Syys-talviaika 

Syys-talviajalla 1.9–31.12 keskimääräisissä tulovirtaamissa on havaittavissa kasvua 

ilmastonmuutosjaksoilla (kuva 38). Kasvua tapahtuu erityisesti lokakuun puolivälin 

jälkeen aina vuoden loppuun saakka. Tulovirtaamien erot ovat selvästi suurempia kuin 

kesäajalla, jopa 10 m
3
/s luokkaa.  Kasvaviin talviaikaisiin tulovirtaamiin voidaan 

reagoida kasvattamalla talviaikaisia juoksutuksia tai laskemalla loppuvuoden (loka–

joulukuu) vedenpinnan tavoitetasoa. Talvijuoksutuksia kasvatettaessa on huomioitava 

se, että jääkannen muodostuttua virtaama Harjunnivassa ei saa ylittää 160 m
3
/s 

säännöstelyn ylärajan ollessa luvan mukainen. Suuremmat virtaamat voivat saada 

aikaan jäiden liikkeellelähdön ja näin ollen jääpatojen muodostumisriski kasvaa. 
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Huomion arvoista on myös, että jäätymisvaiheessa juoksutus saa olla enintään 14 m
3
/s 

vesitilanteen salliessa. 

Syksyllä ja talvella tekojärven säännöstelyssä tulee huomioida seuraavat 

säännöstelyohjeessa olevat seikat. Vedenpinnan laskiessa maakosteuden takia alle tason 

78,00 m pyritään vedenpinta palauttamaan 15.10 jälkeen tasolle 77,95–78,20 m. 

Vastaavasti vedenpinnan noustessa tason 78,00 m yläpuolelle pyritään se palauttamaan 

mahdollisimman nopeasti takaisin tasolle 77,95–78,20 m. 

Sadetapahtumat lisääntyvät myös syys-talviajalla. Niiden vaikutusta säännöstelyyn on 

kuitenkin hankala arvioida, sillä ne voivat lämpötilasta riippuen esiintyä joko lumena tai 

vetenä. Huolimatta siitä, että tulovirtaamat kasvavat ja sadetapahtumat lisääntyvät 

ilmastonmuutosjaksoilla syys-talviaikana, vaikuttaisi siltä, että muutoksiin voidaan 

sopeutua nykyisten lupaehtojen sisällä.  

 

Kuva 38. Uljuan tekojärven keskimääräiset sekä 5, 95 ja 100 % vaihteluvälin 

tulovirtaamat syys-talviajalla 1.9–31.12 referenssijaksolla ja ilmastonmuutosjaksoilla. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

1-Sep 1-Oct 1-Nov 1-Dec

T
u
lo

v
ir

ta
am

a 
[m

3
/s

] 

1963-2014 KA 1963-2014 5% 1963-2014 95% 1963-2014 100%

2010-2039 KA 2010-2039 5% 2010-2039 95% 2010-2039 100%

2040-2069 KA 2040-2069 5% 2040-2069 95% 2040-2069 100%



68 

 

 

7.5 Simulointitulosten luotettavuus 

Vesistömallin antamiin tuloksiin liittyy tiettyjä epävarmuuksia. Referenssijakson 

sadanta- ja lämpötilatietojen perusteella on tuotettu vastaavat tiedot myös 

ilmastonmuutosjaksolle. Sade- ja lämpötilan muutokset ilmastonmuutosjaksoilla 

perustuvat kansainvälisen ilmastonmuutos paneelin (IPCC) arvioihin ja oletuksiin siitä 

miten kasvihuonekaasupitoisuudet kehittyvät tulevaisuudessa, eli ns. 

päästöskenaarioihin. Uljuan tapauksessa vesistömalli hyödyntää 

keskiarvopäästöskenaariota, jossa kasvihuonekaasupitoisuudet ovat keskimääräiset. 

Todellinen tilanne voi olla kuitenkin toisenlainen ilmastonmuutosjaksoilla kuin on 

ennustettu. Sateet ja lämpötilat voivatkin kasvaa arvioitua enemmän tai vähemmän. 

Vesistömalli huomioi referenssijaksolla sattuneet rankkasateet (esim. elokuu 2012) 

myös ilmastonmuutosjaksoilla. Rankkasateet ovat nähtävissä tässä työssä jokaisessa 

vesistömallin tuottamissa kuvissa keltaisena piikkinä elokuussa. Vesistömalli ottaa siis 

huomioon, että tämän kaltaisia sateita voi olla tulossa myös ilmastonmuutosjaksoilla 

elokuussa, mutta entistäkin suurempina, koska oletetusti ilmastonmuutosjaksoilla 

sademäärät kasvavat. Todellisuudessa tämän kaltaisia sateita ei välttämättä tulekaan 

ilmastonmuutosjaksoilla elokuussa, tai muinakaan kuukausina. Pinnankorkeus- ja 

virtaamasimulaatiot ilmastonmuutosjaksoille perustuvat siis vain oletuksiin ja antavat 

lähinnä suuntaviivoja siitä, miten säännöstelyä tulisi kehittää.  

Lisäksi on huomioitava se, että vesistömallilla ei ole samankaltaista ennakointikykyä ja 

niin kutsuttua ”pelisilmää” kuin säännöstelyn todellisella toteuttajalla. Todellisuudessa 

siis esimerkiksi juoksutukset toteutetaan säännöstelyteknisesti eri tavalla kuin mallissa, 

kun säännöstelijällä on käytettävissä sääennusteet, joiden avulla hän voi punnita eri 

skenaarioita. Esimerkiksi referenssijaksolla vesistömalli simuloi vedenpinnan korkeutta 

sillä tavalla, että vettä juoksutetaan niin kauan, kunnes haluttu vedenpinnan taso 

saavutetaan kuopanteko päivämäärään mennessä. Tämän jälkeen juoksutus asetetaan 

nollaan, annetaan vedenpinnan nousta ja jatketaan juoksutusta vasta lähellä haluttua 

kesätasoa. Todellisuudessa näin pitkää jaksoa lähes nollajuoksutuksella ei tule vaan 

kuoppaan pyritään hieman jarruttaen ja maltillisemmin (vrt. kuva 28). 
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7.6 Vanhan uoman ympäristövirtaama 

7.6.1 Maastokartoitus 

12.8.2016 suoritetulla maastokäynnillä vanha uoma laskettiin kanootilla lävitse ja 

kartoitettiin silmämääräisesti, ovatko säännöstelyn vuoksi muuttuneet 

virtaamaolosuhteet ja pohjapatojen vuoksi noussut vedenpinnan taso aiheuttaneet 

haitallisia muutoksia kasvillisuudessa. Kohteet valokuvattiin ja merkittiin GPS-laitteella 

muistiin. Kuvissa 39, 40, 41 ja 42 on esitetty osa havaintopaikoista. 

 

Kuva 39. Vesikasvillisuutta vanhassa uomassa 12.8.2016. (Aronsuu, 2016a) 

 

 

Kuva 40. Vesikasvillisuutta pelto-ojan suulla vanhassa uomassa 12.8.2016. (Aronsuu, 

2016a) 
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Kuva 41. Suvanto vanhassa uomassa 12.8.2016. (Aronsuu, 2016a) 

 

 

Kuva 42. Saareke vanhassa uomassa 12.8.2016. (Aronsuu, 2016a) 

 

Kasvillisuus keskittyi useissa tapauksissa pelto-ojien suulle, jotka laskivat vanhaan 

uomaan (kuva 40). Tämä johtuu todennäköisesti ojista laskevan veden mukanaan 

tuomasta hienoaineksesta ja ravinteista, jotka takaavat hyvät kasvuolosuhteet 

kasvustolle. Lisäksi kasvillisuuden huomattiin keskittyvän pienille yksittäisille alueille 



71 

 

 

pitkin uomaa. Pääosin uoman suvanto-osuuksilla oli vain vähän kasvillisuutta (kuva 

41). Vesipinnan nosto pohjapadoilla on vähentänyt matalia alueita ja jyrkentänyt rannan 

profiilia, mikä osittain selittänee kasvillisuuden vähäisyyttä.  

Silmämääräisesti arvioituna, uomassa ei todettu olevan kunnostustarvetta kasvillisuuden 

osalta. Yksittäiset pienet kasvustot lisäävät uoman ekologista monimuotoisuutta ja 

tekevät siitä enemmän luonnonkaltaisen. Kasvuston mahdollista lisääntymistä voisi 

kuitenkin jatkossa seurata esimerkiksi 2–4 vuoden välein maastokäynneillä tai 

ilmakuvauksilla ja todeta onko kasvuston lisääntymistä havaittavissa. Mikäli kasvuston 

lisääntymistä on havaittavissa ja todetaan kunnostustoimenpiteet tarpeellisiksi, niin 

kappaleessa 5 lyhyesti käsitelty huuhtova tulva voisi olla yksi ratkaisu. 

7.6.2 Tulvavirtaamat 

Kuten aikaisemmin on jo todettu niin vesistömallin mukaan kevätaikaiset tulovirtaamat 

tulevat keskimäärin pienenemään ja aikaistumaan ilmastonmuutoksen edetessä. 

Kesäaikaiset sekä syys- ja talviaikaiset tulovirtaamat puolestaan tulevat kasvamaan (kts 

kuvat 37 ja 38). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kevätaikaan vanhaan uomaan ei 

ole tarvetta johtaa niin paljoa vettä. Huuhtovien tulvien järjestäminen vanhaan uomaan 

Lämsänkosken säännöstelypadon kautta käy siis hankalammaksi kevätaikaan. 2/3 -

sääntö, jolloin siis 2/3 tulovirtaamasta johdetaan vanhaan uomaan, astuu voimaan 15.6 

ja kestää 31.8 saakka. Koljonen ym. (2016) on raportissaan ehdottanut, että tämä sääntö 

voisi astua voimaan heti kevättulvien aikaan eikä ns. välikautta olisi kevättulvien ja 15.6 

välisenä aikana. Tämä voisi olla hyvä ratkaisu, kun lunta on paljon ja on odotettavissa 

suuria tulovirtaamia. Toisaalta kun lunta on vähän ja tulovirtaamat ovat pieniä, niin 

lisääntynyt ohijuoksutus Lämsänkoskelta voi haitata Uljuan tekojärven kesätason 

saavuttamista. Samalla voimalaitokselle ohjautuva vesimäärä pienenee ja 

voimalaitoksen putouskorkeus voi pienentyä ja näin ollen myös sähköntuotanto 

pienenee. Kuitenkin kasvavat tulovirtaamat kesä- sekä syys- ja talviajalla 

kompensoisivat jonkin verran mahdollisia vesimäärän menetyksiä keväällä. 

Mahdollisten voimataloustappioiden arvioiminen vaatisi kuitenkin tarkempia laskelmia. 

Tilanteissa joissa vettä on niin paljon, että on tarvetta ohijuoksutuksiin, huuhtoutuvaa 

tulvaa ajatellen ohijuoksutukset olisi järkevä toteuttaa Lämsänkosken padon kautta eikä 

Uljuan voimalaitoksen kautta. Voimalaitoksen kautta ohijuoksutetulla vedellä ei ole 

rahallista arvoa, joten sen veden voisi periaatteellisella tasolla ohjata vanhaan uomaan 
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huuhtovana tulvana. Uljuan voimalaitoksen ja Lämsänkosken ohijuoksutukset vuosina 

2006–2015 on esitetty kuvassa 43. Ohijuoksutukset otettiin huomioon vuodesta 2006 

kun nykyinen vanhan uoman minimivirtaamavelvoite (300 l/s) oli juuri otettu käyttöön. 

 

Kuva 43. Uljuan voimalaitoksen ja Lämsänkosken keskimääräiset ohijuoksutukset 

vuosina 2006–2015. Uljuan voimalaitoksen ohijuoksutukset ovat vuosien 2006–2015 

päivittäisiä keskivirtaamia, joista on vähennetty 32 m
3
/s eli virtaama, jotka voidaan 

johtaa voimalaitoksen läpi 

 

Uljuan voimalaitoksen ja Lämsänkosken ohijuoksutukset ajoittuvat keskimäärin 

samoille ajanjaksoille (kuva 43). Loka- ja marraskuussa vettä on kuitenkin 

ohijuoksutettu vain Uljuan voimalaitokselta, mutta ei Lämsänkoskelta. Tämä johtuu 

todennäköisesti siitä, että ohijuoksutus on ollut riittävän suurta voimalaitokselta. 

Säännöstelijä on avannut luukkuja aina ensisijaisesti Uljuan voimalaitokselta ja mikäli 

ohijuoksutus ei ole ollut riittävää niin luukkuja on avattu myös Lämsänkoskelta. Tämä 

johtuu siitä, että Uljuan voimalaitoksen kautta ohijuoksuttaminen on helpompaa, koska 

Lämsänkoskelta ohijuoksuttaessa säännöstelijän tulee ilmoittaa yli 20 taholle, että 

vanhaan uomaan aiotaan johtaa vettä normaalia enemmän. Nämä yli 20 tahoa koostuvat 

yksityishenkilöistä, yhdestä koulusta ja kahdesta paikallislehdestä. (Kettunen, 2016) 
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Ohijuoksutuksista täytyy ilmoittaa, koska pohjapatoja, joissa on betoninen siltakansi, 

käytetään säännöllisesti uoman ylitykseen. Ohijuoksuttaessa vesi nousee kohtalaisen 

pienilläkin virtaamilla siltakannen päälle. Lisäksi myös veneet ja kelluvat laiturit ovat 

saattaneet lähteä ajelehtimaan, jos niitä ei ole sidottu kunnolla kiinni. (PSY, 2008) 

Jotta vanhaa uomaa voidaan käyttää ohijuoksutuksiin joustavasti ja nopealla aikataululla 

niin ilmoitusmenettelynkin tulisi olla yksinkertaisempi ja nopeampi. Ohijuoksutuksista 

ilmoittaminen tulisi tapahtua niin, että säännöstelijä tiedottaa asiasta 1-2 paikkaan, josta 

tieto on kaikkien saatavilla. Yksi edullinen ja helposti toteutettava vaihtoehto voisi olla 

ohijuoksutuksista tiedottaminen jonkin sosiaalisen median kanavalla. Säännöstelijän 

lisätessä kanavalle tiedon ohijuoksutuksista, kaikkien kanavaa seuraavien puhelimeen 

tulisi siitä ilmoitus. Tämä vaatisi tietysti älypuhelimen, joka varmaan useimmilta 

kuitenkin löytyy.  

Koljonen ym. (2016) on raportissaan ehdottanut, että huuhtova tulva olisi 

virtaamasuuruudeltaan noin 35 m
3
/s ja kestäisi noin 10 vuorokautta. Aikavälillä 2006–

2015 uomaan on johdettu yli 35 m
3
/s virtaamia vain vuosina 2012, 2013 ja 2014, jotka 

olivat erittäin sateisia (kuva 44). Vuosina 2006–2011 uomaan ei ole johdettu yli 35 m
3
/s 

virtaamia lainkaan ja vain kahtena vuotena yli 15 m
3
/s virtaamia. Huuhtovien tulvien 

vaikutus uoman kunnossapidon ja ekosysteemin säilyttämisen/parantamisen kannalta 

jäänee melko vähäiseksi näin pienillä vesimäärillä ja näin pitkillä väliajoilla ilman 

luontaisen kaltaista tulvaa. Sen sijaan Uljuan voimalaitokselta on vuosittain 

ohijuoksutettu keskimäärin 24 vuorokautena aikavälillä 2006–2015. Osa näistä vesistä 

voitaisi johtaa Lämsänkosken kautta järven sijaan, mutta kuten edellä on jo mainittu 

niin ilmoitusmenettelyn vuoksi, ohijuoksutus on helpommin järjestettävissä 

voimalaitoksen kautta. Mikäli veden juoksutusta lisättäisiin merkittävästi 

Lämsänkosken kautta järven sijaan, on epävarmaa, että päästäisiinkö siltikään Koljosen 

ym. (2016) ehdottamiin suuruusluokkiin ilman merkittäviä voimataloustappioita. Tämä 

vaatisi lisäselvityksiä ja -laskelmia. Kuvasta 44 voidaan kuitenkin nähdä, että huuhtovaa 

tulvaa ajatellen viime vuosina on menty parempaan suuntaan ja vanhaan uomaan on 

johdettu enemmän vettä.  
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Kuva 44. Aikavälin 2006–2015 vuorokausien lukumäärä, jolloin Lämsänkosken 

säännöstelypadolta on juoksutettu vettä yli 10, 15 ja 35 m
3
/s sekä Uljuan voimalaitoksen 

alle ja yli 10 m
3
/s ohijuoksutusvuorokausien lukumäärä. 

7.6.3 Virta-alueiden elinympäristö 

Elinympäristömittausten perusteella piirrettiin kuvaajat, jotka kuvaavat taimenen ja 

harjuksen elinympäristön määrää kullakin maastokäynnillä vallinneessa 

virtaamatilanteessa (0,68, 2,15 ja 4,0 m
3
/s). Elinympäristöjen määrää on arvioitu 

erikseen pohjapadolla 4 ja Vornankoskella (kuva 45). 
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Kuva 45. Aikuisen harjuksen, harjuksen mädin ja taimenen poikasten eri kokoluokkien 

elinympäristömäärä pohjapadolla 4 sekä Vornankoskella virtaamien ollessa 0,68, 2,15 ja 

4,0 m
3
/s. 

 

Aikuisella harjuksella ja harjuksen mädille soveltuvat korkeammat virtausnopeudet ja 

suurempi vesisyvyys kuin taimenen poikasille (taulukot 3 ja 4). Harjuksen 

elinympäristömäärä kasvaa samalla virtaaman lisääntyessä 4,0 m
3
/s saakka. Tulosten 

perusteella ei voida kuitenkaan päätellä, että kuinka nopeasti virtaaman kasvaessa 

harjuksen jonkin elinvaiheen käyrä kääntyy laskuun. Mittausdataa tulisi olla myös 

suuremmilta virtaamilta, jotta voitaisiin arvioida kaikkein paras virtaama harjukselle 

näissä kohteissa.  

Taimenen eri elinvaiheiden käyrät puolestaan eivät nouse enää virtaaman noustessa 

2,15 m
3
/s:sta 4 m

3
/s:oon. Tämä johtuu siitä, että taimenella on erilaiset 

elinympäristövaatimukset kuin harjuksella. Yleisesti ottaen taimen ei viihdy yhtä 

suurissa virtaamissa kuin harjus. Pohjapadolla 4 taimenen elinympäristömäärä näyttäisi 

pysyvän suunnilleen samalla tasolla virtauksen kasvaessa 2,15 m
3
/s:sta 4,0 m

3
/s:oon. 

Vornankoskella puolestaan taimenen elinympäristömäärä lähtee pienenemään jollain 

virtaamalla välillä 2,15–4,0 m
3
/s. Taimenen eri elinvaiheiden käyrät kääntyvät melko 

nopeasti laskuun pohjapadolla 4 ja Vornankoskella. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, 

että vanhan uoman pohjapadot ovat yleisesti ottaen jyrkkiä ja lyhyitä (kuvat 12, 13 ja 

46). Virtaamien kasvaessa myös virtausnopeudet kasvavat herkästi liian suuriksi tämän 
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kaltaisissa rakenteissa. Pohjapadot onkin kunnostettu alun perin pienille virtaamille. 

Vornankoski on rakenteeltaan hieman laatikkomainen ja melko tasasyvyinen. Vesitetty 

ala ei juurikaan leventynyt, vaikka virtaamat kasvoivat (kuva 47). Maastossa oli 

selkeästi nähtävissä vielä merkkejä siitä, että vesi on ennen Vornankosken 

kunnostustoimenpiteitä kulkenut pitkällä kuvan 47 vasemmalla rannalla olevassa 

metsässä. Rantapenkereen ollessa jyrkkä, menetetään tärkeitä pienien harjusten ja 

taimenten elinalueita.  Pohjapadolla 4 ongelma ei ole yhtä paha (kuva 46). 

Mittaustulosten perusteella ei voida sanoa tarkalleen, millä virtaamalla kasvu kääntyy 

laskuksi kun dataa ei ole virtaamaväliltä 2,15–4,0 m3/s. Kuitenkin voidaan arvioida, että 

eri taimenen kokoluokille optimaalinen virtaama vanhassa uomassa on todennäköisesti 

välillä 1,5–3,5 m
3
/s. Taimenen eri kokoluokkien elinympäristövaatimukset kattavat 

suuren osan muiden virtavesieliöiden elinympäristövaatimuksista ja näin ollen taimenen 

poikasille soveltuvan elinympäristön määrää voidaan käyttää karkeana indeksinä 

kuvaamaan virtapaikan soveltuvuutta vesieliöille yleensä. On selvää, että tietyille 

lajeille ja tiettynä vuoden aikana monien lajien elinympäristövaatimukset poikkeavat 

taimenen poikasten elinvaatimuksista. Mm. aikuiselle harjukselle soveltuu suurempi 

ympäristövirtaama. On kuitenkin huomioitava, että mittaukset tehtiin matalissa 

virtapaikoissa ja esim. Vornankoskessa harjukselle on jo melko pienillä virtaamilla 

tarjolla hyvin soveltuvia nivamaisesti virtaavia syviä alueita. Näitä mallinnus ei ole 

ottanut huomioon. 
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Kuva 46. Pohjapato 4 eri virtaamilla. (Holm, 2016) 
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Kuva 47. Vornankoski eri virtaamilla. (Holm, 2016) 
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Vornankoskessa sijaitsee merkittävä osa vanhan uoman taimenen ja harjuksen 

potentiaalisista lisääntymis- ja elinalueista sekä muiden virtavesieliöiden elinalueista. 

Lämsänkosken säännöstelypadolle luotiin erilaisia juoksutusvaihtoehtoja (taulukko 6), 

joiden avulla yhdessä valuntatietojen kanssa voitiin arvioida todellisia virtaamia 

Vornankoskella. Liitteissä 7-11 on esitetty jokaisen vaihtoehdon käyräparvi. Lisäksi 

tehtiin yksi kuva, jossa on jokaisen uuden juoksutusvaihtoehdon sekä nykyisen 

säännöstelyohjeen mukainen mediaanikäyrä (kuva 48). 

Taulukko 6. Juoksutusvaihtoehdot ja niiden säännöt. 

 

 

Kuva 48. Juoksutusvaihtoehtojen mediaanivirtaamat Vornankoskella. 

Juoksutusvaihtoehto Liite 

1.1-14.6. 0,3 m3/s 

15.6.-31.8. 3 m3/s tai 2/3, jos tulo < 4,5 m3/s

1.9-31.12. 0,3 m3/s 

1.1-15.4. 0,5 m3/s tai ½, jos tulo < 1 m3/s

16.4.-31.8. 1,5 m3/s tai ½, jos tulo < 3 m3/s

1.9.-15.11. 1,0 m3/s tai ½, jos tulo < 2 m3/s

16.11-31.5. 0,5 m3/s tai ½, jos tulo < 1 m3/s

Työpaja Liite 11 1.1.-31.12. 3 m3/s tai 2/3, jos tulo < 4,5 m3/s

1.1-15.4. 0,7 m3/s tai ½, jos tulo < 1,4 m3/s

16.4.-31.8. 2,0 m3/s tai ½, jos tulo < 4 m3/s

1.9.-15.11. 1,3 m3/s tai ½, jos tulo < 2,6 m3/s

16.11-31.5. 0,7 m3/s tai ½, jos tulo < 1,4 m3/s

1.1-15.4. 0,7 m3/s tai ½, jos tulo < 1,4 m3/s

16.4.-15.11. 1,5 m3/s tai ½, jos tulo < 3 m3/s

16.11-31.5. 0,7 m3/s tai ½, jos tulo < 1,4 m3/s

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 7

Sääntö

Nyk. Luv. Sään.

0,5-1,5-1,0-0,5

0,7-2,0-1,3-0,7

0,7-1,5-0,7
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Kevätkutuista harjusta ja syyskutuista taimenta ajatellen edustavimmat 

juoksutusvaihtoehdot ovat 0,5-1,5-1,0-0,5 (punainen) ja 0,7-2,0-1,3-0,7 (keltainen) 

käyrä. Molemmissa vaihtoehdoissa keskimääräinen virtaama on keväällä riittävällä 

tasolla harjukselle. Kevätaikainen virtaama ei ole todennäköisesti kuitenkaan ihan 

optimaalinen taimenelle vaan pienempikin virtaama riittäisi. Liian korkea virtaama ei 

kuitenkaan ajoittuisi taimenen kutuajalle. Syysaikaa tarkastellessa voidaan huomata, että 

virtaama laskee molemmissa vaihtoehdoissa portaittain 1.9 alkaen (vrt. 0,7-1,5-0,7 ja 

työpajan ehdotus). Portaittainen virtaamien lasku on siinä mielessä järkevää, että taimen 

ei kude suurilla virtaamilla liian matalalle jolloin mäti saattaa jäädä kuivalle maalle, kun 

virtaamaa marraskuun puolessa välissä pienenee. Vaikka tässä työssä 

ympäristövirtaamaa on tarkasteltu vain kahden kalalajin elinaluevaatimuksiin 

pohjautuen, tuloksia voidaan yleistäen käyttää koko virtavesieliöyhteisön 

elinympäristön määrän ja laadun arvioimiseen. 

Jos 0,5-1,5-1,0-0,5 ja 0,7-2,0-1,3-0,7 -vaihtoehtoja vertaa nykyluvan mukaiseen 

(vihreään) käyrään niin voidaan huomata, että edes mediaanivirtaama ei ole keväällä ja 

syksyllä ihan optimaalinen. Tilanteissa joissa valunta on lähes olematonta ja todellinen 

virtaama on lähellä 0,3 m
3
/s keväällä ja syksyllä niin molempien lajien, ja myös muiden 

virtavesieliöiden, lisääntymis- ja elinalueet ovat hyvin vähäiset. Suuremmilla 

vesimäärillä myös uoman happipitoisuus suurenee ja parantaa myös näin ollen eliöiden 

elinolosuhteita, etenkin talvella jolloin uoma on jäässä. Huomion arvoista on myös, että 

nykyluvan mukainen ns. välikausi sattuu juuri harjuksen kutemisaikaan, jolloin vettä 

tulisi olla reilusti enemmän. 

Lämsänkosken säännöstelypadolta juoksutetut vesimäärät ovat pois 

vesivoimatuotannosta, paitsi niinä aikoina, kun myös voimalaitokselta ohijuoksutetaan. 

Jokainen uusi juoksutusvaihtoehto aiheuttaa suurempia voimataloustappioita kuin 

nykyluvan mukainen juoksutus (taulukko 7). Selvästi kalleimmaksi vaihtoehdoksi tulisi 

ympäristötyöpajan ehdotus, jossa voimatalousmenetys olisi noin kolminkertainen 

nykytilanteeseen verrattuna. Lisäksi ympäristötyöpajan esitys tulvavirtaamista 

aiheuttaisi noin 30 000 € voimatalousmenetyksen vuosittain, jos ohijuoksutustarvetta ei 

ole. Ympäristötyöpajan ehdotus onkin tehty melko vähäisin lähtötiedoin ja tästä syystä 

esitysten vaikutusten arviointia eri käyttömuotoihin ei juurikaan voitu tehdä. 0,7-2,0-

1,3-0,7 ja 0,5-1,5-1,0-0,5 -vaihtoehdosta koituisi voimatalousmenetyksiä vuosittain 
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ainoastaan noin 15 100 € ja 6 000 €. Kuitenkin niillä saavutettaisiin huomattava 

parannus virtavesialueiden tilaan. 

Taulukko 7. Juoksutusvaihtoehtojen keskivirtaamat vuorokaudessa ja 

voimatalousmenetykset. Voimalaitoksen tehon määritykseen on käytetty kappaleessa 

kaavaa (2) ja sähkön hintana on käytetty 3,5 snt/kWh. 

 

 

Juoksutusvaihtoehto MQ/vrk [m3/s] Voimatalousmenetykset [€] Ero nyk. lup. Verrattuna [€]

Nyk.Luv.Sään. 0,75 25 766 0

0,5-1,5-1,0-0,5 0,94 31 694 5 928

Työpaja 2,37 79 272 53 506

0,7-2,0-1,3-0,7 1,22 40 908 15 141

0,7-1,5-0,7 1,10 36 998 11 231
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8 SÄÄNNÖSTELYLUVAN MUUTTAMINEN 

Uljuan tekojärven kevätkuopan syvyys ei ole enää ilmastonmuutoksen edetessä 

säännöstelyn kannalta optimaalinen eikä säännöstelyä pystytä toteuttamaan järkevästi 

nykyisten lupaehtojen puitteissa. Ilmastonmuutoksesta johtuvien kevätaikaisten 

tulovirtaamien aikaistumisen ja lumen vähenemisen perusteella keväisen vedenpinnan 

alennuksen toteutusajankohta ja suuruus eivät ole myöskään enää tulvasuojelun 

kannalta tarkoituksenmukaisia. Näiltä osin säännöstelyluvassa mainittuja lupaehtoja on 

tarpeellista muuttaa lähitulevaisuudessa. Ehtona muutokselle on kuitenkin, että se on 

merkitykseltään vähäinen eikä sanottavasti koske toisen oikeutta tai etua (VL 587/2011; 

3 luku 23 §). Kappaleessa 8 esitetyt syvyydet ovat tasolla N43. 

8.1 Vedenpinnan kevätalennuksen ajankohta 

Tulosten perusteella keväisen vedenpinnan alennuksen toteutusajankohtaa tulisi 

aikaistaa noin kahdella viikolla, esimerkiksi päivämäärään 1.3. Uljuan tekojärven 

tapauksessa ja tulovirtaamahuippujen ajankohdan sekä lumimäärän vaihdellessa 

keväisen vedenpinnan alennuksen ajankohta tulisi kuitenkin säilyttää mahdollisimman 

joustavana eikä sitoa sitä johonkin tiettyyn päivämäärään. Tulvansuojelun kannalta 

parempi keväisen vedenpinnan alennuksen toteutusajankohta on esimerkiksi 1.3–30.4. 

Huomion arvoista on kuitenkin myös se, että ilmastonmuutosjaksojen simuloinnit ovat 

vain arvioita tulevaisuudesta ja ilmasto-olosuhteet voivat muuttua myös oletettua paljon 

nopeammin ja radikaalimmin. Tämän vuoksi varteenotettava vaihtoehto on myös 

poistaa päivämääräsidonnaisuudet kokonaan kevätkuopan ajankohdan osalta. Tällöin 

voitaisiin välttyä mahdollisilta työläiltä poikkeuslupahakemuksilta kevätkuopan 

ajankohdan osalta. Samalla säännöstelijä voi toteuttaa säännöstelyä vapaammin 

esimerkiksi yllättävissä tulva-tilanteissa. 

8.2 Vedenpinnan kevätalennuksen syvyys 

Simuloinnin perusteella on myös selvää, että nykyluvan mukaisen keväisen 

vedenpinnan alennuksen toteutusajankohtana oleva yläraja 73,50 m on liian alhainen. 

Vähälumisina keväinä ja tulovirtaamien ollessa pieniä, liian syvästä kevätkuopasta 

johtuen kesäaikainen vedenpinnan luparaja voi olla hankala saavuttaa tai pahimmassa 
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tapauksessa sitä ei saavuteta kuivina kausina ollenkaan. Tästä aiheutuu haittaa 

virkistyskäytölle sekä voimataloudellisia tappioita putouskorkeuden menetyksen vuoksi. 

Toisaalta keväinen vedenpinnan alennus ei saa myöskään jäädä vajaaksi, että keväiset 

tulvavedet ja mahdolliset rankkasateet mahtuvat Uljuan tekojärveen. Vedenpinnan 

kevätalennuksen jäädessä vajaaksi tulvariski kasvaa merkittävästi. Uljuan tekojärvi on 

rakennettu alun perin moninaiskäyttöön eli sille on ollut myös voimataloudelliset ja 

virkistyskäytölliset perusteet tulvasuojelun ohella. Näin ollen, kun harkitaan 

säännöstelyluvan muuttamista tulvasuojelullisin perustein, on muutoksien vaikutus 

huomioitava myös vesivoimatalouden ja virkistyskäytön kannalta.  

ELY-keskusta valvoo säännöstelyn toteutuksen osalta vesilain valvontaviranomainen. 

Lupaehdot siis ohjaavat säännöstelyä ja niiden noudattaminen turvaa ELY-keskuksen 

toimintatapoja säännöstelyn osalta. Tämän takia lupaehdoissa tulisi olla kuitenkin 

selkeästi ilmaistu kevätalennus.  

8.3 Ehdotus uudeksi vedenpinnan kevätalennukseksi 

Pohjana uudelle kevätkuoppa ehdotukselle käytettiin kappaleen 7.3 simulointeja, joissa 

ilmastonmuutosjaksolle 2010–2039 pyrittiin etsimään mahdollisimman optimaaliset 

lumen vesiarvoa vastaavat kuopan syvyydet ilman pakollista rajaa, jonka alapuolella 

tulee käydä. Tältä pohjalta arvioitiin mahdollisia uusia pakollisen kevätkuopan 

syvyyksiä ja ajankohtia niiden toteutukselle ilmastonmuutosjaksolle 2010–2039.  

Pakollisen kevätkuopan syvyyksistä mielekkäimmiksi osoittautuivat syvyydet 75,00 m, 

75,50 m, 76,00 m ja 76,50 m, joita simuloitiin kuopan ajankohdille 1.3, 15.3 ja 31.3. 

Simulointia kuopan ajankohdalle 10.4 ei ole esitetty sen ollessa selkeästi huonoin ja 

epäloogisin vaihtoehto. Simuloinnit tulokset on esitetty liitteissä 2, 3, 4 ja 5. Näillä 

kuopan syvyyksillä tarkasteltaessa voidaan huomata, että paras kuopan ajankohta on 

31.3 jokaisessa vaihtoehdossa, sillä vain 0-3 jäsentä 52 malliajon jäsenestä ylittää 

ylärajan 79,00 m. Muissa vaihtoehdoissa ylärajan ylityksiä tapahtuu huomattavasti 

enemmän. Kuopan ajankohdan ollessa 31.3, parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautui kuopan 

syvyys 76,00 m (kuva 49). Tässä vaihtoehdossa pysytään säännöstelyrajojen sisällä eikä 

ylärajan ylityksiä tai alarajan alituksia pääse tapahtumaan. Tämän lisäksi kesäajan 

vedenkorkeuden vaihteluväli pysyy myös siedettävissä rajoissa. 
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Kuva 49. Uljuan tekojärven vedenkorkeus (vasemmalla) ja juoksutus (oikealla) 

ilmastonmuutosjaksolla 2010–2039 kevätkuopan ajankohdan ollessa 31.3 ja syvyyden 

76,00 m. Merkinnät, kts. kuva 28. 

 

Vaikka 31.3 osoittautui parhaaksi kuopan ajankohdaksi em. syvyyksillä, niin on 

muistettava, että jollain eri syvyydellä toinen kuopan ajankohta voikin olla parempi. 

Ajankohdan 15.3 ollessa toiseksi parhain, päätettiin sille simuloida myös paras 

mahdollinen kevätkuopan syvyys. Parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautui kuopan syvyys 

75,00 m (kuva 50).  

 

Kuva 50. Uljuan tekojärven vedenkorkeus (vasemmalla) ja juoksutus (oikealla) 

ilmastonmuutosjaksolla 2010–2039 kevätkuopan ajankohdan ollessa 15.3 ja syvyyden 

75,00 m. Merkinnät, kts. kuva 28. 

 

Kevätalennuksen ollessa 75,00 m, 77,80 m alittuu 16 kertaa, raja 77,60 m 4 kertaa ja 

raja 79,00 m ylittyy 1 kerran. Mikäli ylärajan 79,00 m ylityksistä halutaan eroon, niin 

kuopasta täytyy tehdä noin 75 cm syvempi (74,25 m). Kuopan syventäminen johtaa 

suurempaan kesäaikaisen vedenpinnan vaihteluun ja alaraja 77,00 m on puolestaan 

vaarassa alittua.  
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8.4 Vanhan uoman ympäristövirtaama 

8.4.1 Tulvavirtaamat 

Ympäristövirtaama työpajassa tehtyjen päätelmien ja tässä työssä tehtyjen 

lisäselvitysten perusteella selvää, että vanhaan uomaan voitaisiin ohijuoksuttaa 

suurempia määriä vettä ja saada aikaan huuhtova tulva edes johonkin aikaan keväällä, 

kesällä tai syksyllä. Toisaalta juuri keväinen tulva monimuotoistaisi elinympäristöjä ja 

parantaisi harjuksen ja kevätkutuisten suvantokalalajien lisääntymismahdollisuuksia. 

Ohijuoksutuksiin vaikuttaa olennaisesti se, että onko vuosi yleisesti ottaen kuiva vai 

märkä, jota on vaikea ennustaa etukäteen. Vesitilanteen salliessa ohijuoksutusta 

vanhaan uomaan tulisi kuitenkin lisätä ja ohijuoksutusta voimalaitokselta vähentää. 

Tällöin ilmoitusmenettelyn ohijuoksutuksiin liittyen tulisi olla joustavampaa. Tähän 

liittyen eräässä palaverissa pohdittiin sosiaalisen median lisäksi myös eräänlaisia uoman 

varteen tulevia valoja, jotka syttyisivät tai vilkkuisivat kun ohijuoksutuksia ollaan 

aloittamassa. Valot tulisivat olla kaikkien helposti nähtävillä. Toisaalta esimerkiksi 

sateiden aiheuttama vedenpinnan nousu voi aiheuttaa sen, että vesi nousee pohjapatojen 

siltakansien päälle tekemällä ne ylityksen kannalta käyttökelvottomiksi, eikä tästä tule 

minkäänlaista ilmoitusta ihmisille.  

Mikäli huuhtoville tulville ei koeta olevan vuosittaista tarvetta niin vanhaan uomaan 

voisi järjestää vuosittain kevätaikaan ”elinympäristötulvan”, joka olisi virtaamaltaan 

pienempi ja kestoltaan lyhyempi kuin huuhtova tulva. ”Elinympäristötulvan” 

tarkoituksena olisi parantaa elinympäristöä ja virtavesieliöiden elinolosuhteita. 

Tulvajuoksutuksen suuruusluokka voisi olla noin 5–10 m
3
/s ja kesto 10–20 päivää 

riippuen tulovirtaamien suuruudesta.  

Vanhan uoman elinympäristöjä ja mm. vesikasvillisuuden leviämistä tulisi seurata 

säännöllisesti ja tarvittaessa tehdä seurantatulosten perusteella esityksiä juoksutusten 

muuttamisesta sekä tarvittavista kunnostustoimenpiteistä. Lisäksi tulisi tarkastella 

mahdollisuuksia lisätä ja ylläpitää tyypillisiä tulvan seurauksena syntyviä 

elinympäristöjä Uljuan täyttökanavassa ja sen varrella. Siellä se olisi todennäköisesti 

helpompaa, sillä alueella ei ole juurikaan viljelyä, asuinrakennuksia ja pihapiirejä, kun 

taas vanhan uoman varrella niitä on paljon.  
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8.4.2 Minimivirtaama 

Ympäristötyöpajan ehdotusta ei voida pitää mielekkäänä vaihtoehtona sen suurista 

kustannuksista johtuen. Lisäksi on todennäköistä, että vettä on jopa ihmisen muuttamien 

virta-alueiden rakenteellisiin ominaisuuksiin nähden liikaa eikä siitä ole enää 

merkittävää hyötyä, kun kriteereinä on harjuksen ja taimenen elinolosuhteiden 

parantaminen. Ympäristövirtaamaa arvioitaessa tulee myös huomioida, että nykyisessä 

muutetussa tilanteessa virtavesialuetta on uoman pituudesta vain 5 %, kun sitä 

luonnontilassa oli yli 30 %. Tässä työssä tarkastelluista juoksutusvaihtoehdoista 

mielekkäimmäksi valikoituivat vaihtoehdot 0,7-2,0-1,3-0,7 ja 0,5-1,5-1,0-0,5. 

Molemmissa vaihtoehdoissa on riittävän suuret keskimääräiset virtaamat keväällä sekä 

syksyllä virtaaman portaittainen laskeminen. Molemmissa tapauksissa huomioidaan 

järkevästi taimenen ja harjuksen kutuajat. Voimatalousmenetyksiä ajatellen 0,5-1,5-1,0-

0,5 -vaihtoehdosta tulisi noin 6 000 € vuosittaiset menetykset verrattuna nykyisen 

kaltaiseen säännöstelyyn, ja 0,7-2,0-1,3-0,7 -vaihtoehdosta noin 15 100 € vuosittaiset 

menetykset. Toisaalta myös 0,7-1,5-0,7 -vaihtoehto on varteenotettava (noin 11 200 € 

vuosittainen menetys), sillä siinä virtaamaa ei lasketa portaittain syksyllä ja on näin 

ollen helpompi säännöstelijälle toteuttaa. Lisäksi keväiset virtaamasuuruudet ovat hyviä 

ja syksyiset virtaamasuuruudet kohtalaisia taimenta ja harjusta ajatellen. 

Juoksutusvaihtoehtojen valintaa miettiessä on varmasti järkevää myös selvittää ja 

huomioida jokivarren asukkaiden mielipiteet näistä vaihtoehdoista. 

Yksi vaihtoehto parantaa harjusten ja taimenten elinolosuhteita Vornankoskessa voisi 

olla rantapenkereiden loiventaminen ja kosken syvyysolosuhteiden monipuolistaminen. 

Tällöin päästäisiin eroon Vornankosken laatikkomaisesta rakenteesta ja pienilläkin 

kaloilla olisi enemmän sopivia elinalueita suurillakin virtaamilla. Myös Uljuan 

tekojärven täyttökanavan (6 km pitkä) kunnostamista taimenelle ja harjukselle sopivaksi 

kannattaa harkita. Täyttökanavaan saa melko helposti ja pienillä investoinneilla noin 

500 m virtavesipituutta lisää (Aronsuu, 2016b). 

8.5 Muutosehdotukset 

Lukuisten simulointien perusteella parhaaksi kevätkuopan ajankohdaksi 

ilmastonmuutosjaksolla 2010–2039 valikoitui 31.3 ja kuopan syvyys 76,00 m. 

Simuloitaessa ilmastonmuutosjaksoa 2010–2039 ylä- tai alarajojen rikkoutumisia ei 
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tapahdu ja kesäaikainen vedenkorkeuden vaihteluväli pysyy pienenä. Simuloinnit 

osoittivat myös sen, että mikäli kuopan ajankohtaa aikaistetaan, niin kuopasta täytyy 

tehdä myös syvempi, jotta mahdollisimman toimiva ratkaisu saavutetaan tulvasuojelun 

kannalta kulloisessakin vesitilanteessa. Liitteessä 6 on esitetty uudet ehdotukset 

vedenkorkeusrajoiksi. Vedenpinta lasketaan vähintään kevätkuopan pakolliseen 

syvyyteen (76,00 m) aina kun lumen vesiarvo s ≤ 80 mm. Lumen vesiarvon ollessa 80 - 

120 mm niin pyritään liitteessä 6 esitettyihin korkeuksiin. Kun lumen vesiarvo s > 120 

mm niin tavoitekorkeus on nykyisen luvanmukainen 73,5 m ja säännöstelyä toteutetaan 

nykyiseen tapaan. Tällä tavoin säännöstelyä voidaan toteuttaa ilmastonmuutosjaksolla 

2010–2039 myös tilanteissa, joissa lunta onkin huomattavasti enemmän kuin sille 

vesistömallin mukaan on tyypillistä. Uudet ehdotukset vedenpinnan kevätalennukseen 

liittyen toimivat referenssijaksolla ja ilmastonmuutosjaksolla 2010–2039 simuloitaessa 

(kuva 51).  

 

Kuva 51. Uljuan tekojärven vedenkorkeus (vasemmalla) ja juoksutus (oikealla) 

referenssijaksolla (A) ja ilmastonmuutosjaksolla 2010–2039 (B) liitteessä 6 esitetyllä 

tavalla. Merkinnät, kts. kuva 28. 

 

Referenssijaksolla yläraja ylittyy yhden kerran toukokuussa (kuva 51). Tämä johtuu 

kuitenkin siitä, että referenssijaksolla on todennäköisesti tapahtunut ylityksiä joinain 

vuosina runsaasta lumi- ja/tai sadetilanteesta johtuen. 
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Liitteen 6 kaltaisessa ratkaisussa on järkevää poistaa kevätkuopan päivämäärä 

sidonnaisuudet kokonaan. Kuten aikaisemminkin mainittiin niin tämä antaa 

säännöstelijälle hieman vapaammat kädet toteuttaa vedenpinnan kevätalennusta 

kulloisenkin tilanteen mukaan eikä työläitä poikkeuslupahakemuksia näiltä osin tarvitse 

tehdä. Mikäli halutaan säilyttää päivämäärä sidonnainen kevätkuoppa, niin yksi 

vaihtoehto voisi olla venyttää kuopan tekoajankohtaa muutamalla viikolla, jolloin uusi 

kuopan ajankohta voisi olla esimerkiksi 1.3–30.4.  

Voimatalouslaskelmien perusteella ilmastonmuutosjaksolla 2010-2039 liitteen 6 

kaltaisella säännöstelyohjeella energiantuotanto vuodessa on noin 14,5 % suurempi kuin 

nykyisen säännöstelyohjeen mukaisella säännöstelyllä. Rahassa mitattuna 14,5 % kasvu 

tarkoittaisi noin 33 000 € kasvua.  

Vanhan uoman minimivirtaamaa ajatellen paras vaihtoehto on 0,7-2,0-1,3-07. Virtaamat 

ovat jokaisena vuodenaikana keskimäärin riittävät, tai ainakin virtavesieliöiden kannalta 

selvästi paremmat kuin nykytilanteessa, Myös suvantoalueella veden vaihtuvuus 

paranisi pääosan vuotta. Kesäkuukausina (15.6.–31.8.) keskivirtaama olisi hieman 

nykyistä pienempi, mutta sillä ei todennäköisesti olisi käytännössä juurikaan vaikutusta, 

sillä suvantoalueilla viipymä olisi edelleen hyvin lyhyt. Vuosittaiset 

voimatalousmenetykset ovat noin 15 100 €. Taloudellisia laskelmia huomioitaessa olisi 

järkevää selvittää myös parempien ympäristövirtaamien tuomat ekosysteemipalvelut ja 

niiden tuoma taloudellinen hyöty esimerkiksi kalastukseen. 

Jatkossa ohijuoksutukset tulisi mahdollisimman usein juoksuttaa Lämsänkosken 

säännöstelypadon kautta, jotta suuret virtaamat huoltaisivat vanhan uoman rakennetta ja 

etenkin kevätaikana parantaisivat elinympäristöä. Kevättulvitusta kannattaa suosia 

esimerkiksi sen takia, koska stabiloivaa kasvillisuutta ei ole niin paljoa. Kesällä 

kasvillisuus voi haitata pohjan puhdistumista. Ohijuoksutuksiin liittyvien 

ilmoitusmenettelyiden joustavuuden parantamisesta on syytä neuvotella alueen 

asukkaiden kanssa ennen lopullisen esityksen tekemistä. Lisäksi kevätaikaan voitaisiin 

järjestää 10–20 päivää kestäviä 5–10 m
3
/s ”elinympäristötulvia” kun tulovirtaamat ovat 

riittävän suuret ja ohijuoksutustarvetta esiintyy. Kuten aiemmin jo mainittiinkin, niin 

tärkeätä on myös huomioida jokivarren asukkaiden mielipiteet uusista 

juoksutusvaihtoehdoista.  
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Riippumatta siitä, tuleeko Lämsänkosken ohijuoksutus muuttumaan niin Vornankosken, 

pohjapatojen ja täyttökanavan kunnostustoimenpiteitä kannattaa harkita. Pohjapadot 

ovat melko jyrkkiä ja niitä loiventamalla saataisiin lisää virtavesipituutta uomaan. 

Työssä ei ole arvioitu kunnostustoimenpiteiden hintaa, mutta yleisesti ottaen maa-

aineksen kuljettaminen suurissa määrin esim. pohjapatojen loiventamista ja 

pidentämistä varten on kallista. Kunnostustoimenpiteiden toteuttaminen parantaisi 

kuitenkin taimenen ja harjuksen elinolosuhteita lisäämällä elin- ja lisääntymisalueita. 

Samalla uoman virkistyskäytöllinen arvo parantuisi. Myös mahdollisuudet luoda 

korvaushabitaatteja Uljuan täyttökanavaan tulee huomioida. Virtavesielinympäristöjen 

lisääminen täyttökanavaan olisi todennäköisesti kustannustehokkaampaa kuin niiden 

lisääminen vanhaan uomaan. 
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9 YHTEENVETO 

Uljuan tekojärvi on Siikajoen vesistöalueen merkittävin säännöstelykohde sen 

säännöstelytilavuuden ja moninaiskäytön vuoksi. Moninaiskäytön vuoksi säännöstelyn 

toteuttaminen kaikkia osapuolia miellyttävällä tavalla on usein hankalaa. 

Säännöstelylupa pitää sisällään ehtoja ja rajoitteita säännöstelyyn liittyen, kuten 

vedenpinnan kevätalennuksen, juoksutusmääräykset ja minimivirtaamavelvoitteet.   

Ilmastonmuutoksen edetessä keskimääräiset vesisateet ja lämpötilat kasvavat. Tämä 

vaikuttaa hydrologiseen kiertoon, jonka muuttumisen vuoksi talviaikaiset virtaamat 

kasvavat, keväiset virtaamat pienenevät ja lumen määrä vähenee. 

Vesistömallijärjestelmällä simuloitiin Uljuan tekojärven vedenpinnan korkeuksia ja 

juoksutuksia referenssijaksolla ja ilmastonmuutosjaksoilla. Aikaistuvien ja pienenevien 

keväisten tulovirtaamahuippujen ja lumen vähenemisen vuoksi nykyluvan mukainen 

keväällä toteutettava vedenpinnanalennus ei ole enää tarkoituksenmukainen. 

Kevätkuoppa on ilmastonmuutoksen edetessä liian syvä ja sen toteutusajankohta liian 

myöhäinen.  

Vesistömallilla simuloitiin kahdenlaisia säännöstelyn toteuttamisvaihtoehtoja 

parametreja muuttamalla. Ensimmäisessä vaihtoehdossa pakollista kevätkuopan ylärajaa 

ei ollut vaan kevätalennus toteutettiin lumen vesiarvon mukaan. Toisessa vaihtoehdossa 

kevätkuopalle määrättiin pakollinen yläraja, jonka alapuolella tulee käydä lumen 

vesiarvosta riippumatta. Jälkimmäinen vaihtoehto on järkevämpi, sillä selkeät lupaehdot 

ohjaavat säännöstelyä ja niiden noudattaminen turvaa ELY-keskuksen toimintatapoja 

säännöstelyn osalta. Tältä pohjalta tehtiin lukuisia simulointeja kevätkuopan syvyyttä ja 

ajankohtaa muuttamalla. Vaihtoehtoja tarkastelemalla parhaaksi vaihtoehdoksi 

osoittautui liitteen 6 kaltainen ratkaisu. Ilmastonmuutosjaksolla 2010–2039 liitteen 6 

kaltaisessa ratkaisussa energiantuotanto kasvaa noin 14,5 % vuodessa verrattuna 

nykyluvan mukaiseen säännöstelyyn, mikä nykyisellä sähkön hinnalla tarkoittaa noin 

33 000 € rahallista hyötyä vuosittain.  

Tässä padotus- ja juoksutusselvityksessä tarkasteltiin myös Siikajoen vanhan uoman 

ympäristövirtaamaa. Maastokartoituksen aikana havaittiin, että vanhassa uomassa ei ole 

tällä hetkellä kunnostustarvetta umpeenkasvun osalta, mutta tilannetta on järkevä 

seurata 2-4 vuoden välein tehtävillä maastokäynneillä tai ilmakuvauksilla. Tarvittaessa 
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umpeenkasvua voitaisiin ehkäistä huuhtovilla tulvilla. Ohijuoksutustarvetta esiintyessä 

vettä tulisi mieluummin juoksuttaa Lämsänkosken säännöstelypadolta kuin Uljuan 

voimalaitokselta. Kevätaikaan uomaan voitaisiin johtaa ”elinympäristötulvia”, jotka 

olisivat noin 5–10 m
3
/s suuruisia virtaamia ja kestäisivät 10–20 päivää tulovirtaamista 

riippuen.  

Pohjapadolle 4 ja Vornankoskelle tehtyjen elinympäristömittausten perusteella arvioitiin 

harjuksen ja taimenen eri elinvaiheiden käytettävissä olevaa elinympäristön määrää 

kolmella eri virtaamalla. Nämä tiedot loivat pohjan, kun Lämsänkosken 

säännöstelypadolle ideoitiin erilaisia juoksutusvaihtoehtoja, joiden avulla yhdessä 

valuntatietojen kanssa voitiin arvioida Vornankosken virtaamia suhteellisen tarkasti. 

Vornan alue valikoitui tarkastelun kohteeksi, sillä siinä sijaitsee noin 77 % koko vanhan 

uoman virtavesipituudesta ja on näin ollen harjuksen sekä taimenen tärkein lisääntymis- 

ja elinalue. Tarkasteluissa oli mukana myös aiemmin tänä vuonna valmistuneen 

ympäristövirtaamatyöpajan ehdotus uudesta juoksutuksesta. 

Jokaisessa uudessa juoksutusvaihtoehdossa taimenen ja harjuksen elinolosuhteet 

paranevat, joka puolestaan lisäisi uoman virkistyskäytöllistä merkittävyyttä. Parhaaksi 

vaihtoehdoksi valikoitui juoksutusvaihtoehto 0,7-2,0-1,3-0,7 (juoksutus kesällä 2,0, 

syksyllä 1,3 ja talvella sekä keväällä 0,7 m
3
/s), joka huomioi sekä harjuksen että 

taimenen lisääntymisajankohdat ja takaa kaikille virtavesieliöille virtaaman puolesta 

kohtuulliset elinolosuhteet läpi vuoden. Vuosittaisia voimatalousmenetyksiä tulisi noin 

15 000 €. Juoksutusvaihtoehtojen vertailussa ja mahdollisessa täytäntöönpanossa on 

kuitenkin olennaista huomioida jokivarren asukkaiden mielipiteet. 
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Liite 2. Simuloinnin tulokset ilmastonmuutosjaksolle 2010–2039 kuopan syvyyden 

ollessa 75,00 m. 

 

 

 

 

 

 

1.3 15.3 31.3

Rajan 77,95 alitukset 45/52 47/52 48/52

Rajan 77,80 alitukset 14/52 16/52 27/52

Rajan 77,60 alitukset 3/52 4/52 8/52

Rajan 79,60 ylitykset 1/52 0/52 0/52

Rajan 79,25 ylitykset 3/52 1/52 0/52

Rajan 79,00 ylitykset 3/52 2/52 1/52

Kuopan ajankohta
Alitukset / Ylitykset



 

 

Liite 3. Simuloinnin tulokset ilmastonmuutosjaksolle 2010–2039 kuopan syvyyden 

ollessa 75,50 m. 

 

 

 

 

 

1.3 15.3 31.3

Rajan 77,95 alitukset 44/52 47/52 48/52

Rajan 77,80 alitukset 10/52 13/52 21/52

Rajan 77,60 alitukset 0/52 0/52 4/52

Rajan 79,60 ylitykset 2/52 0/52 0/52

Rajan 79,25 ylitykset 3/52 2/52 0/52

Rajan 79,00 ylitykset 4/52 3/52 0/52

Alitukset / Ylitykset
Kuopan ajankohta



 

 

Liite 4. Simuloinnin tulokset ilmastonmuutosjaksolle 2010–2039 kuopan syvyyden 

ollessa 76,00 m. 

 

 

 

 

 

 

1.3 15.3 31.3

Rajan 77,95 alitukset 37/52 42/52 45/52

Rajan 77,80 alitukset 7/52 8/52 13/52

Rajan 77,60 alitukset 0/52 0/52 2/52

Rajan 79,60 ylitykset 2/52 0/52 0/52

Rajan 79,25 ylitykset 4/52 3/52 0/52

Rajan 79,00 ylitykset 4/52 4/52 0/52

Alitukset / Ylitykset
Kuopan ajankohta



 

 

Liite 5. Simuloinnin tulokset ilmastonmuutosjaksolle 2010–2039 kuopan syvyyden 

ollessa 76,50 m. 

 

 

 

 

 

 

1.3 15.3 31.3

Rajan 77,95 alitukset 32/52 36/52 40/52

Rajan 77,80 alitukset 4/52 5/52 10/52

Rajan 77,60 alitukset 0/52 0/52 1/52

Rajan 79,60 ylitykset 3/52 2/52 0/52

Rajan 79,25 ylitykset 5/52 4/52 2/52

Rajan 79,00 ylitykset 8/52 6/52 3/52

Alitukset / Ylitykset
Kuopan ajankohta



 

 

Liite 6. Uusi ehdotus kevätkuopan vedenkorkeusrajoiksi. 

 

 



 

 

Liite 7. Vornankosken virtaama (nykyluvan mukainen juoksutus). 

 



 

 

Liite 8. Vornankosken virtaama (juoksutusvaihtoehto 0,5-1,5–1,0-0,5). 

 



 

 

Liite 9. Vornankosken virtaama (juoksutusvaihtoehto 0,7-2,0–1,3-0,7). 

 



 

 

Liite 10. Vornankosken virtaama (juoksutusvaihtoehto 0,7-1,5–0,7). 

 



 

 

Liite 11. Vornankosken virtaama (työpajan juoksutusvaihtoehto). 
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