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Perustietoa

• 1960-1980 –lukujen vesistö-
rakentamisen seurauksena valtio 
on merkittävä luvanhaltija ja 
vesirakenteiden omistaja 
Pohjanmaalla

• POPELYn hallinnassa olevista 
rakenteista pääosa on Kalajoen 
vesistöalueella

• 9 säännösteltyä järveä (+ alapuoliset 
joet)

• 13 säännöstelypatoa/voimalaitosta
• 28 pohjapatoa



Vesirakentamisen ja säännöstelyn haitat ja toimet 
vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi

Järvien säännöstely
• Ongelmat: rantavyöhykkeen 

muuttuminen, vedenlaatuongelmat 
=> vaikutukset eliöstöön

• Hoito: Kevättalvisen vesipinnan 
laskun vähentäminen, riittävän 
tulvan salliminen, laskeva 
kesävesipinta



Vesirakentamisen ja säännöstelyn haitat ja toimet 
vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi

Jokien säännöstely
• Ongelmat: virtausolosuhteiden 

muuttuminen => vaikutukset joen 
rakenteeseen ja eliöstöön

• Hoito: mahdollisimman 
luonnonmukaiset virtausolosuhteet



Vesirakentamisen ja säännöstelyn haitat ja toimet 
vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi

Jokien perkaaminen/pengertäminen 
• Ongelmat: elinympäristön 

yksipuolistuminen/häviäminen => 
vaikutukset eliöstöön

• Hoito: elinympäristöjen 
monipuolistaminen/palauttaminen



Vesirakentamisen ja säännöstelyn haitat ja toimet 
vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi

Padot 
• Ongelmat: 

• kalojen ja muiden vesieliöiden 
liikkumisen vaikeutuminen => 
muutokset kalakannoissa ja vaikutukset 
muuhun eliöstöön

• allastuminen => koko jokiluonnon 
muuttuminen

• Hoito: padon poisto tai kalankulun 
järjestäminen



Aikaisempia vesienhoidon tavoitteiden mukaisia toimia

• Reis- ja Vuohtojärven
säännöstelyn kehittäminen

• Korpisen ja Juurikkajärven
säännöstelyn lieventäminen

• Kuonanjärven säännöstely 
happimallin mukaan

• Kalajanjoen vähävetisen uoman 
ympäristövirtaama

• Saarisenjärven säännöstelyn 
lakkauttaminen

• Kalajoen alaosan virta-alueiden 
kunnostus

• Vivunkummun kalatien 
rakentaminen/parantaminen 
(luovutettu Alavieskan kunnalle)

• Osallistuminen Kalajoen 
velvoitetarkkailuun



Vesienhoitosuunnitelmassa (2016-2021) esitetyt toimen-
piteet, jotka koskevat valtion rakenteita tai säännöstelyjä

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Säännöstelyn kehittäminen
Kuonajärvi
Kuonajoki
Kalajanjoki
Kalajoen alaosa (Hamari)
Pyhäjärvi
Piipsjärvi (vain suunnittelu)
Kortteinen
Siikajoen keskiosa (vähävetinen uoma)
Patti-, Piehinki- ja Haapajoki, Haapajärvi 
Kalatiet
Tarveselvitys kaikki valtion rakenteet valmis
Piipsjärven pohjapato; suunnittelu + rakentaminen
Kortteisen säännöstelypato, lupa + rakentaminen
Ruukin pohjapato; suunnittelu + kunnostus
Virtavesikunnostukset
Kalajanjoen kunnostustarpeen selvitys valmis
Uljuan täyttökanavan kunnostustarpeen selvitys valmis
Haapajoen kunnostustarpeen selvitys
Lamujoen kunnostus; suunnittelu + toteuttaminen
Juurikosken kunnostus; suunnittelu + toteuttaminen
Kivarinjoen kunnostus; suunnittelu + toteuttaminen

Toimenpide
Alustava aikataulu

• Hankkeita toteutetaan MMM:ltä
saatujen määrärahojen ja 
mahdollisten muiden 
rahoituslähteiden sallimissa puitteissa

• Säännöstelyjä kehitetään myös 
muiden kuin VHS-tavoitteiden 
perusteella

• esim. Hautaperän tekoaltaan 
padotus- ja juoksutusselvitys ja 
tuleva lupamuutos

• Kun valtion rakenteisiin ja 
säännöstelyihin tehdään muutoksia, 
arvioidaan, voidaanko samalla edistää 
vesienhoidon yleistavoitteita 

• kustannus-hyöty
• käyttötavoitteiden ristiriidat

*ei valtion lupa

*

*

*
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Vaellusta rajoittavat valtion 
rakenteet Kalajoen vesistöalueella

• Kaikista rakenteista ja niiden vaikutusalueesta 
on tehty kuvaukset
o Sijainti
o Rakenne
o Putouskorkeus
o Paikalliskalalajit
o Vaelluskalalajit
o Yläpuolinen esteetön alue 

• Lisäksi on tehty seuraavat arviot 
o Arvio esteellisyysvaikutuksesta
o Arvio vaikutuksesta vaelluskalakantoihin
o Arvio vaikutuksista paikalliskalakantoihin
o Arvio kalankulun järjestämisen tarpeesta

 Hyöty-kustannusluokitus (1–5) perusteluineen



Kuonanjoen vähävetisen 
uoman ympäristövirtaama



Kuonanjoen säännöstelysysteemi

Säännöstelypato Säännöstelypato

Vähävetinen uoma

pohjapato



Vähävetinen uoma
• kokonaispituus 6,8 km
• kokonaisputouskorkeus noin 

37 m !!!
• oma valuma-alue   11, 1 km2

• MHQ = 1,55 m3/s
• MQ = 0,1 m3/s
• MNQ = 0,02 m3/s

• 1970-luvun lopulta vuoteen 2006 
saakka tulva-aikaisia ohijuoksutuksia 
lukuun ottamatta vain oman valuma-
alueen virtaama

• Vuosina 2005-2006 alaosalle (3 km) 
pohjapatoja ja koskenniskojen nostoja

• Vuodesta 2006 lähtien   1.6.-31.8. 
Haittaperän säännöstelypadolta 100 
l/s virtaama VVU:aan

• Korvattu Vattenfall-rahalla



Jatkotavoitteet

VHS 2010-2015:
• Kuonanjoella selvitetään 

mahdollisuuksia taata 
vähävetiseen uomaan jatkuva 
virtaama ja tehdään 
tarpeelliset/mahdolliset 
muutokset 
säännöstelykäytäntöön

Miksi??

• Valtaosa Kuonanjoen 
pudotuskorkeudessa 
vähävetisessä uomassa

• Hyvän ekologisen tilan 
saavuttamisen kannalta 
ympäristövirtaama 
avainasemassa 

• Ei tällä hetkellä lohikaloja, 
mutta Kuonajoessa harjusta 
eikä paikallisten taimenen 
kotiuttaminen ole mahdoton 
ajatus (vrt. Lohijoki)

• Muut kalalajit ja vesieliöt
• Virkistyskäyttö…



Paljonko vettä ja koska?

Vaikuttavat tekijät
1. Vähävetisen uoman 

ekosysteemin toiminta
2. Kuonanjärven tila
3. Vesivoimamenetykset
4. Täyttökanavan tila 

(minimivirtaama)



Paljonko vettä ja koska?
1. Ekosysteemin toiminta

• Kevennetty Building Block
-tarkastelu

• Hallittu asiantuntijajoukon 
arvio, joka perustuu  mm. 
tiettyjen
eliöiden/eliöryhmien 
tiedettyihin 
habitaattivaatimuksiin eri 
vuodenaikoina sekä uoman 
hydromorfologiaan

• Apuna maastokäynti/ 
maastomittaukset 4 
virtaamalla



Mitattu koskialue eri 
virtaamatilanteissa



440 l/s



250 l/s



210 l/s



115 l/s



Pinta-aloja eri kokoisten taimenten käyttöön



Paljonko vettä ja koska?

2. Kuonanjärven tila
• Lähtökohta: Kuonajärven tila 

ei heikkene vähävetisen 
uoman vesityksen vuoksi

• SYKE (hyd.) tehnyt 
laskelmat Kuonanjärven 
vedenkorkeuksista ja 
lähtövirtaamista monilla eri 
juoksutusohjeella nyt ja 
ilmastonmuutos-tilanteessa

• vesimittaria hyödynnetty 
järven säännöstelyn 
vaikutusten arvioinnissa



Paljonko vettä ja koska?

3. Vesivoiman menetys
• Sopimus velvoittaa 

korvaamaan 
voimatalousmenetyksen 

• ei vähäisiä 1.5.-30.9.

• Voimayhtiön näkemys?
• Mahdollisuudet 

sopia/korvata 
voimatalousmenetykset?





Paljonko vettä ja koska?

4. Täyttökanavan tila

• Maiseman, virkistyskäytön ja ekologiankin 
kannalta täyttökanavaan tulisi taata tietty 
minimivirtaama

• Tullee kynnyskysymykseksi ennen kaikkea pitkien 
kuivien kausien aikana, jolloin Kuonanjärven 
juoksutus on minimissä ja järven alapuolisen 
alueen valunta lähenee nollaa.

Säännöstelypato Säännöstelypato

Vähävetinen uoma

pohjapato



Juoksutusesitykset
Kuonanjärven minimijuoksutus
• Kesällä ja syksyllä (1.6–15.11.)

• vesipinnan ollessa yli N43+135,50 m minimijuoksutus on 350 l/s. 
• Jos vesipinta em. aikajaksolla laskee alle tason N43+135,50 m minimijuoksutus on 275 l/s 
• jos vesipinta laskee tason N43+135,40 alapuolelle minimijuoksutus on 200 l/s. 

• Aikajaksolla 16.11.–31.5. minimijuoksutus on 300 l/s, kun vesipinta on yli tason N43+135,40 ja tämän tason alapuolella 200 
l/s. Talvella ja keväällä pyritään juoksutukset suunnittelemaan siten, ettei 200 l/s minimijuoksutusta olisi tarvetta käyttää.

Haittaperän juoksutus

• Talvella (16.11. lähtien) vähävetiseen uomaan ohjataan vettä 200 l/s. 
• Jos Haittaperän tulovirtaama laskee alle 330 l/s, noin 60 % tulovirtaamasta.

• Keväällä tulva-aikana vähävetiseen uomaan ohjataan vähintään 8 päivän ajan yli 5 m3/s virtaama. 
• Jos Haittaperän tulovirtaaman on alle 6 m3/s, tulvavirtaamana noin 80 % tulovirtaamasta. 

• Kevättulvan jälkeen 15.11. asti vähävetiseen uomaan ohjataan vettä 350 l/s. 
• Jos Haittaperän tulovirtaama on alle 580 l/s, noin 60 % tulovirtaamasta.

• On toivottavaa, että etenkin kesäaikana juoksutus vaihtelisi jonkin verran ohjevirtaaman molemmin puolin ja 
uomaan juoksutettaisiin ajoittain virtaamapiikkejä. 



Tekniset ratkaisut ja rahoitus
• Perusvirtaama johdetaan settipatoon tehtävän raon kautta => 

tulovirtaaman mukaan vaihteleva virtaama

• Tulvavirtaama ja kesällä 100 l/s lisävirtaama johdetaan 
säännöstelyluukun kautta

• Täyttökanavan pohjapatoon alivirtaama-aukko

• Pääomitettu voimataloustappio 204 000 €

• Vedenjohtorakenteet noin 30 000 €

• Valtio luvanhaltijana, voimayhtiö (Vattenfall Oy) ja 
Haapajärven kaupunki osallistuvat rahoitukseen

• lopullinen rahoitusmalli vielä neuvottelun alla, mutta melko 
pitkällä

• Toteutus  joko syksyllä 2017 tai vuonna 2018, jos 
rahoitussuunnitelmat toteutuvat

• Settipatoon tehtävän raon jatkoksi on suunnitteilla kalatie 
(tekninen/luonnonmukainen)



KIITOS!


	Säännöstelyluvan haltija�VHS-tavoitteiden edistäjänä 
	Perustietoa
	Vesirakentamisen ja säännöstelyn haitat ja toimet vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi
	Vesirakentamisen ja säännöstelyn haitat ja toimet vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi
	Vesirakentamisen ja säännöstelyn haitat ja toimet vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi
	Vesirakentamisen ja säännöstelyn haitat ja toimet vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi
	Aikaisempia vesienhoidon tavoitteiden mukaisia toimia
	Vesienhoitosuunnitelmassa (2016-2021) esitetyt toimen-piteet, jotka koskevat valtion rakenteita tai säännöstelyjä
	Vaellusta rajoittavat valtion rakenteet Kalajoen vesistöalueella
	Dia numero 10
	Kuonanjoen säännöstelysysteemi
	Vähävetinen uoma
	Jatkotavoitteet
	Paljonko vettä ja koska?
	Paljonko vettä ja koska?
	Mitattu koskialue eri virtaamatilanteissa
	440 l/s
	250 l/s
	210 l/s
	115 l/s
	Pinta-aloja eri kokoisten taimenten käyttöön
	Paljonko vettä ja koska?
	Paljonko vettä ja koska?
	Dia numero 24
	Paljonko vettä ja koska?
	Juoksutusesitykset
	Tekniset ratkaisut ja rahoitus
	KIITOS!

