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YHTEISPELIÄ



Loimijoen sijainti, padot ja havaintoasemat

Kuvat: Loimijoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys. 2017.



Tammelan Pyhäjärvi
§ Tammelan Pyhäjärvi on suuri ja matala, lähes pyöreä järvi,

jonka pinta-ala on 22.8 km2 ja tilavuus 57 milj. m3. Järven suurin
syvyys on 4.7 m ja keskisyvyys vain 2.5 m.
§ Pyhäjärvi luokitellaan ravinnepitoisuuksiensa perusteella

reheväksi.

Kuva: www.jarviwiki.fi



Kuva: Loimijoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys. 2017.



Hydrologinen kierto ja
vesistömalli



HYDROLOGINEN KIERTO

§ Maahan tullut vesi haihtuu takaisin, imeytyy maaperään ja kulkeutuu pinta- ja
pohjavesiin.

§ Lumipeite toimii veden talvikautisena varastona.

§ Ilmakehä on välittömässä kytköksessä pintakerroksen vesivarastoihin.

§ Hydrologiset mallit tarvitsevat yksityiskohtaisia tietoja säästä ja ilmastosta,
erityisesti lämpötilasta ja kosteudesta, tuulesta ja säteilytaseesta.

.



ALUEEN PINTA-ALA

MUOTO- JA KALTEVUUSSUUHTEET

JÄRVIEN OSUUS JA
SIJAINTI

VESIVÄYLIEN PITUUS

ERI MAASTOLAJIEN
OSUUS, LAATU JA SIJAINTI
(PELTO, SUO, METSÄ,)

VESISTÖN HYDROLOGINEN LUONNE



Valunta

§ Valunnan muodostumiseen vaikuttaa sadannan ajallinen ja alueellinen
jakautuminen.
– Jos sadanta on keskittynyt tiettyyn aikaan, seuraa siitä suuri valunta.
– Tasaisesti jakaantuneen sadannan tapauksessa haihdunta voi poistaa

alueelta suuren osan sataneesta vedestä.

§ Valunta voi olla
– Pintavaluntaa, kulkeutuu painovoiman vaikutuksesta vesistöön.
– Pintakerrosvaluntaa, imeytyy maaperään ja kulkeutuu maan

pintakerroksissa vesiuomiin.
– Pohjavesivaluntaa, imeytyy maaperään ja poistuu pohjavesien kautta

vesistöön.

§ Maankäytön vaikutukset vesistöön

§ Suomessa sadanta varastoituu tilapäisesti lumipeitteeseen, ja sitten lyhyenä
sulamiskautena seuraa voimakas valuntahuippu.



Haihdunta

§ Nestemäisessä tai kiinteässä muodossa olevan veden
muuttumista vesihöyryksi.

§ Luonnossa haihduntaan tarvittava energia voi tulla
auringon säteilynä tai lämmön kulkeutumisena ilmasta,
maasta tai vedestä.

§ Luonnossa haihtumista tapahtuu veden, lumen ja jään
pinnasta, maasta ja kasvustosta.



VESISTÖMALLI
§ Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vesistömalli laskee

vesistöjen vedenkorkeuksia ja virtaamia sekä useita muita
hydrologisia suureita tietyllä aikajaksolla säähavaintoihin ja -
ennusteeseen sekä mahdolliseen säännöstelyyn perustuen.

§ Käytössä on pitkiä vedenkorkeuden havaintosarjoja.
Ensimmäiset vedenkorkeusasemat perustettiin Suomeen
1800-luvulla.

Kuva: www.ymparisto.fi/vesistoennusteet



§ Lähtötietoina malli käyttää
Ilmatieteen laitoksen säähavaintoja
ja sääennusteita (mm. lämpötila,
sadanta, haihdunta), vedenkorkeus-
ja virtaamahavaintoja sekä
lumilinjamittauksia.

§ Vesistömalli simuloi vesistöalueittain
mm:
– Lumen kertymistä ja sulamista
– Maankosteutta ja haihduntaa
– Pohjavesivaraston kokoa ja

valuntaa
– Järvien ja jokien

vedenkorkeuksia ja virtaamia

Kuva: Loimijoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys. 2017.



Säännöstelystä yleisesti



§ Pato- ja vesivoimalaitosrakenteilla
säädellään vedenkorkeuksia ja
virtaamia.

§ Suomessa on noin 240 vesistön
säännöstelyhanketta, joissa on mukana
yli kolmesataa järveä.

§ Luokiteltuja patoja on noin 450.

§ Vesistön säännöstelyyn tarvitaan vesilain mukainen lupa.
Lupaehdoissa määritetään vedenkorkeudelle ylä- ja
alarajat sekä useimmiten rajaehtoja myös virtaamalle.

Kuva: Milla Torkkel



§ Yleisin ensisijainen säännöstelyn tavoite on vesivoiman
tuottaminen. Monissa hankkeissa myös tulvien ehkäisy on
tärkeä tavoite. Muita tavoitteita ovat mm. uiton tai
vesiliikenteen edistäminen, vedenhankinta, virkistyskäyttö,
maankuivatus.

§ Valtaosa säännöstelyistä on suunniteltu ja aloitettu 1950–
1970-luvuilla.
– Sittemmin vesistöihin liittyvät odotukset ja

arvostukset ovat muuttuneet.
-> säännöstelyn kehittäminen



§ Laajoja kehittämisselvityksiä on tehty esimerkiksi
Päijänteellä, Konnivedellä ja Ruotsalaisella, Inarijärvellä,
Kallavedellä, Näsijärvellä ja Vanajavedellä, Kemijärvellä,
Koitereella ja Iijoen vesistössä.

§ Tällä hetkellä monissa vesistöissä selvitetään, aiheuttaako
ilmastonmuutokseen varautuminen lupaehtojen
tarkistamistarvetta.



§ Säännöstelyjen kehittämisessä pyritään ottamaan
huomioon eri tahojen usein ristiriitaisetkin näkemykset.
Vesiympäristölle ja virkistyskäytölle aiheutuvia kielteisiä
vaikutuksia on usein pystytty lieventämään. Myös tulva- ja
kuivuusriskien hallintaa voidaan edelleen parantaa.

§ Miten säännöstely parhaiten palvelisi yhteiskunnan ja
luonnon tarpeita?
– asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen
– mitkä nämä tarpeet ovat ja miten ne tulisi

selvittää?
§mikä on oikea tapa palvella? Onko oikeaa

tapaa?



§ Keskeiset toimijat ja vastuut

– Säännöstelyluvan haltija noudattaa
säännöstelyluvassa asetettuja lupaehtoja.
Luvanhaltijana on usein esim. voimayhtiö, kunta
tai säännöstely-yhtiö.

– Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
(ELY-keskukset) huolehtivat valtion vastuulla
olevista säännöstelyistä sekä valvovat
säännöstelyjen lupaehtojen noudattamista.

– Aluehallintovirastot (AVI) myöntävät vesilain
mukaisen säännöstelyluvan.



Ilmastonmuutos ja sen
tuomat haasteet



§ Vuoden keskilämpötilat nousevat Loimijoen valuma-
alueella
– 0,7-2,2 astetta jaksolle 2020-2049 ja
– 1,5-3,4 asetetta jaksolle 2050-2079 mennessä.

§ Sademäärät kasvavat keskimäärin eniten marraskuun ja
maaliskuun välisenä aikana ja vähiten loppukesällä.

§ Ääri-ilmiöt lisääntyvät: rankkasateet voivat voimistua ja
toisaalta kuivat jaksot saattavat yleistyä.

§ Jääpato- ja hyydetulvariskin kasvu.



Kuva: Loimijoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys. 2017.



§ Vesistömallijärjestelmällä tehtyjen laskelmien mukaan jokien
virtaamat ja järvien tulovirtaamat tulevat keskimäärin
kasvamaan Loimijoen alueella sademäärien kasvaessa.

§ Vuosittaisen valunnan kasvu ei kuitenkaan tule olemaan yhtä
suuri, koska myös haihdunta kasvaa.

§ Virtaamat kasvavat suhteellisesti eniten talvella sateiden
lisääntyessä ja lumen sulaessa, kevätajan virtaamat pienenevät,
keväthuiput aikaistuvat.
– Syys- ja talvitulvat jäävät kuitenkin mallinnusten perusteella

pienemmiksi kuin historiajakson kevättulvahuiput.



§ Ilmastonmuutos  muuttaa ja on jo muuttanut Pyhäjärven
hydrologiaa siten, että toukokuun 20.päivän
tavoitekorkeuteen (N60 +96,95 m) ei päästä ilman
kyseiseen ajankohtaan osuvia runsaita sateita.

§ Jos kuivuustilanne on vaikea, ei Kuhalankosken luvan
minimivirtaama (0,8 m3) riitä Vieremänkosken luvan
mukaisen minimivirtaaman (1 m3) ylläpitämiseksi. ->
poikkeusluvan hakeminen Kuhalankosken tai
Vieremänkosken juoksutuksiin.

§ -> varautuminen lisääntyvään kuivuuteen ja talvitulviin,
jääpatoriski



Loimijoen vesistöalueen
padotus- ja

juoksutusselvitys



Selvityksen taustaa

§ Vesiolosuhteiden muuttuminen
§ Juoksutusohjeen haasteet
§ Säännöstelyluvan seurannan haasteet

§ Vuonna 2014 vesilakiin (587/2011) lisättiin säädös, jonka mukaan vesistön
vedenkorkeuksiin ja virtaamiin vaikuttavien hankkeiden lupamääräyksiä voidaan
tarkistaa tai antaa uusia määräyksiä, jos tulvista tai kuivuudesta aiheutuu
yleiseltä kannalta vahingollisia vaikutuksia, joita ei muulla tavoin voida vähentää.

§ Kokemäenjoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys valmistui 2017
alkuvuonna.
– Loimijoen padotus- ja juoksutusselvitys on jatkotyö, jossa selvitetään

toimenpiteitä, joilla tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia yleiseltä
kannalta haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää.

– Raportti valmistui 2017.



Selvityksen taustaa

Kuva: Loimijoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys. 2017.



Selvityksen taustaa
§ Huittisissa valtakunnallisesti merkittävä tulvariskialue, jääpatoriski.

§ Pienempiä tulvahaittoja Ypäjällä ja Loimaalla.

§ Pyhäjärvellä tulvahaittaa lähinnä viljelylle, Forssan Kuhalankoskella myös padon
ympäristön museorakennuksille.

§ 2002-2003 kuivuudesta pohjaveden riittävyysongelmia.

§ Loivarantaisella järvellä matalista vedenkorkeuksista haittaa virkistyskäytölle ja
luonnolle (Natura).

§ Vieremänharjun rantaimeytyminen (= pintaveden imeytyminen vettä läpäisevien
maakerrosten läpi pohjaveteensellaisilla pohjavesialueilla, jotka rajoittuvat jokeen tai
järveen).



Loimijoen padotus- ja juoksutusselvityksen
ohjausryhmä



Kysely Loimijoen vesistön käyttäjille
§ Kysely Loimijoen vesistön käyttäjille toteutettiin

nettikyselynä 21.4.–14.5.2017. Vastauksia
saatiin yhteensä 205 kappaletta.





Pyhäjärven säännöstelyn
kehittämistarpeita valvonnan kannalta

– Lupa on kalenterisidonnainen

– Kevätkuopassa ei ole huomioitu vähälumisia keväitä. Ja
vähälumisen talven jälkeen tulee kevätkesällä luvan mukaan
juoksuttaa liikaa.
§ Tulviin varautumisen suuruus on määritelty maaliskuun alun lumen vesiarvon

perusteella ja varautuminen on tehtävä huhtikuun alkuun mennessä. Etelä-Suomen
lumet voivat kuitenkin sulaa tätä aiemmin. Jaksolla 2000-2016 yli puolet Loimijoen
Maurialankosken vuoden suurimmista virtaamista esiintyi kevään ulkopuolella,
enimmäkseen marras-joulukuussa.
§ Ylin tavoitekorkeus 20.5. on määritelty niin myöhäiseksi , että kevättulvien mentyä

ohi sitä ei ole enää toukokuun lopulla mahdollista saavuttaa.
§ Ajalla 20.6.-10.7. on luvan mukaan juoksutettava vähintään 2 m3/s, jos Pyhäjärven

vedenkorkeus on yli 96,30 m (N60). -> Kuivina kesinä juoksutuksen
joustamattomuus.
§ Kuivina kesinä ja syksyinä Pyhäjärven vedenkorkeuden lasku voi johtaa ristiriitaan

alapuolisen Vieremänkoskenvoimalaitoksen luvan kanssa.



33

Vedenjuoksua padolla on säännösteltävä
juoksutusohjeen mukaisesti. Ylin yläraja padolla
N60+96,60 m. Tavoitekorkeus 20.5. N60+96,95 m.
Minimijuoksutus säännöstelypadolla 1,2 m3/s

Kalenterisidonnainen! -> muutostarve

Kuva: Loimijoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys. 2017.



Pyhäjärven säännöstelyn
kehittämistarpeita valvonnan kannalta

– Seurantavelvoitteet ovat puutteelliset
§ Säännöstelyluvan mukaan luvan haltijan tulee

seurata ainoastaan Kuhalankosken padon
vedenkorkeutta siitä huolimatta, että lupa
määrittelee yksityiskohtaisesti ja
kalenterisidonnaisesti Kuhalankosken juoksutukset
suhteessa Pyhäjärven vedenkorkeuteen.

– Monta osapuolta: Forssa, (Tammela), perkausyhtiö,
vesivoimayhtiö



Seurannan parantamiseksi

§ Lisättiin Ypäjän vedenkorkeusasema
2012.
§ Forssan kaupunki uusi

Kuhalankosken yläpuolisen aseman
2014.
§ ELY-keskus asensi Kuhalankosken

alapuolelle havaintoaseman 2015.
§ Vesilainvalvojalle lisättiin varoitukset

vesistömallista (vedenkorkeuden
ylittäessä padolla tason 96,65 m (N60).



Selvitetyt säännöstelyvaihtoehdot

§ Vedenkorkeuksien kevätkuopan ajoitus ja joustavuus
§ Kesäaikaisen vedenpinnan laskun rajoittaminen ja

siihen liittyvät minimijuoksutukset ja Kuhalankosken
padotuskorkeus
§ Loppusyksyn vedenkorkeuksien nosto
………………………

§ Selvityshankeen ohjausryhmä käsitteli
säännöstelytarkastelujen tulokset ja päätti asettaa
Pyhäjärven säännöstelylle suosituksia.
§ Suositukset on viimeistelty ja hyväksytty

ohjausryhmän loppukokouksessa.



Kuva 1. Padotus- ja juoksutusselvitykseen perustuva säännöstelyluvan muuttaminen.
Kuva: Loimijoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys. 2017.



Suositukset:

1. Tammi-helmikuussa juoksutukset säännöstelyluvan
mukaisesti. Kevättulvaan varaudutaan lumen vesiarvon
perusteella tarkoituksenmukaisesti Vesistöennusteita
hyödyntäen.

2. Kevättulvan jälkeen Pyhäjärven vedenkorkeus nostetaan
kesäkorkeuteen siten, että Kuhalankosken padotuskorkeutta
ei ylitetä kuin tilapäisesti. Parannetaan varautumista kesän ja
alkusyksyn kuivumiseen.

3. Syksyllä ja loppuvuonna Pyhäjärven säännöstelyssä
varaudutaan vesitilanteen muutoksiin. Kuivina syksyinä
juoksutuksia pienennetään ajoissa ja runsasvetisessä
tilanteessa juoksutusta kasvatetaan.



Suositukset:

ELY-keskus kehittää säännöstelyä toimijoiden kanssa ilman
lupamuutosta. Kohdilla 1-3 pyritään sopeutumaan nykyisen luvan
puitteissa ilmastonmuutoksen aiheuttamaan hydrologisen kierron
rytmin muuttumiseen.

Säännöstelysuositukset ja niiden toimivuus tarkistetaan viiden
vuoden välein, seuraavan kerran vuonna 2022.

-> työ jatkuu



Osallistu
vedenpinnankorkeusseurantaan,
vesi.fi –sivuston kehittämiseen ja

Järviwikiin.
+ muuta ajankohtaista



Muuta ajankohtaista

§ 28.5. Loimijoen tulvariskikartat katsottavissa
tulvakarttapalvelussa
http://paikkatieto.ymparisto.fi/tulvakartat/Viewer/
Viewer.html?Viewer=Tulvakartat_suppea

§ Padon kunnostus kesällä 2019?

http://paikkatieto.ymparisto.fi/tulvakartat/Viewer/Viewer.html?Viewer=Tulvakartat_suppea


§ https://www.ymparisto.fi/
fi-
FI/Vesi/Vesitilanne_ja_e
nnusteet/Ennusteet_ja_v
aroitukset

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesitilanne_ja_ennusteet/Ennusteet_ja_varoitukset


https://www.vesi.fi
Facebookissa ryhmä: Vesi.fi-verkkopalvelun
käyttäjät

https://www.vesi.fi/


http://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu


Lähteitä:
– www.ymparisto.fi
– Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vesistömallijärjestelmä
– Loimijoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys. 2017.

http://www.doria.fi/handle/10024/147801
– Leppäranta M., Virta J., Huttula T. 2017. Hydrologian perusteet.

http://www.ymparisto.fi/
http://www.doria.fi/handle/10024/147801


KIITOS !


