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1. Johdanto
Järvien säännöstely sähköntuotannon ja tulvasuojelun vuoksi on keskeisin Suomen järvien
hydrologisia olosuhteita muuttanut tekijä. Yli 300 järviallasta on säännösteltyjä, mikä kattaa noin
kolmasosan koko maan järvien pinta-alasta. Oulujoen vesistö on yksi maamme merkittävimpiä ja
voimakkaimmin säännösteltyjä vesistöjä. Valtaosa vesistön merkittävimmistä järvialtaista on
säännösteltyjä (Kuva 1.). Suurimmat säännöstelemättömät järvialtaat ovat Kuhmon itä- ja
pohjoisosissa sijaitsevat Lentua, Lammasjärvi, Iivantiira, Änätti ja Kellojärvi. Säännöstellyistä
järvistä Oulu- Onto- ja Nuasjärven säännöstely alkoi 1951, sekä Kianta- ja Vuokkijärven 1959 ja
1961. Iso-Pyhännän voimalaitos valmistui vuonna 1957, jolloin myös järven säännöstely alkoi.

Kuva 1. Oulujoen vesistön merkittävimmät säännöstellyt järvet (violetti). Luonnontilaisena järvenä
Lentua (vihreä) toimii säännösteltyjen järvien vertailujärvenä vedenkorkeuden vaihtelun suhteen.
Vuosina 1989-93 tehtiin Oulujärven vesistön monitieteinen tutkimus, jossa selvitettiin miten
säännöstelykäytäntöjä ja järvien moninaiskäyttöä ja kunnostusta tulisi kehittää (Kaatra &
Marttunen 1993). Selvityksessä laadittiin isoimmille säännöstelyjärville kesäajan vedenkorkeuden
tavoitetasot ja yläsuositusrajat, joihin tulisi luparajojen puitteissa pyrkiä. Vedenkorkeustavoitteet
eivät ole ehdottomia, mutta säännöstelyä pyritään toteuttamaan niin, että kesävedenkorkeudet
pysyvät suositusrajojen sisällä. Vedenkorkeuksien toteutumista seurattiin vuosina 1993-1997 ja
raportointiin laajassa yhteenvetoraportissa (Savolainen & Pehkonen 2000). Edelleen toteutumisen
seurantaa jatkettiin vuosijaksolla 1999-2009, jossa käsiteltiin vedenkorkeuden vaihtelua vuosina
1999-2008 (Immonen ym. 2011). Säännöstelyyn liittyen vuonna 2009 julkaistiin myös Oulujoen
vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma (Pylvänäinen ym. 2009). Iso-Pyhännän
säännöstelyn vaikutuksia ja kehittämistä selvitettiin erillisessä hankkeessa (Tarvainen ym. 2003).
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Arvovesi-hankkeessa tuotettiin arvio järvisäännöstelyn toteutumisesta ekologian ja virkistyskäytön
näkökulmasta vuosina 2010-2019. Ohjausryhmän toivomuksesta tarkasteluaikaa laajennettiin
vuosijaksolle 2009-2020 poikkeuksellinen runsasvetisen syksyn 2020 vaikutusten
havainnoimiseksi.
Kehittämisselvityksessä laaditut kesäajan (20.6.-31.8.) veden tavoite- ja yläsuosituskorkeudet on
esitetty Taulukossa 1. Oulujärvellä ei aiemmin ole ollut kesäajan vedenkorkeudelle
yläsuositusrajaa. Elokuussa 2012 Oulujoen vesistöalueella koettiin poikkeuksellisen runsaita
vesisateita, mistä seurasi veden korkeuden nopea nousu Oulujärvellä ja tulvavahinkoja Oulujärven
rannoilla ja Oulujokivarressa. Vastaavien vahinkojen välttämiseksi kesäajan vedenkorkeudelle
asetettiin yläsuositusraja korkeuteen 123,00 (NN+). Koska Oulujärven yläsuosituksen asettaminen
vaikuttaa säännöstelyn suunnitteluun ja voi vaikeuttaa kesäajan tavoitetason saavuttamista
kuivina keväinä, on tavoitetason saavuttaminen katsottu myöhästyneeksi, mikäli tasoa (122,5
NN+) ei ole saavutettu 1.7. mennessä.
Taulukko 1. Kesäajan (20.6.-31.8.) vedenkorkeuksien tavoitetasot ja yläsuoritusrajat
Tavoitetaso NN+ (m)
Oulujärvi
122,5
Kiantajärvi 198,5
Vuokkijärvi 188,5
Ontojärvi
158
Nuasjärvi
137,4

Yläsuositus NN + (m)
123*
199,2
189
159,2
138,15

*Yläsuositus asetettiin vuoden 2012 jälkeen.

2. Säännöstelyn vaikutukset
Järvien säännöstelyllä on useita haitallisia vaikutuksia vesi- ja rantaluontoon. Keskeisin ja laajin
haittavaikutus syntyy järven talviaikaisesta vedenpinnan alentamisesta. Sähkön kulutus kasvaa
merkittävästi talvella, jolloin säännösteltyihin järviin varastoitua vettä juoksutetaan kesäkuukausia
enemmän voimalaitosten läpi. Toisaalta vedenpinnan alentamisella luodaan järveen
varastotilavuutta kevään sulamisvesiä varten, sekä ehkäistään tulvahaittoja. Tyypillisesti
säännösteltyjen järvien vedenpinta on alimmillaan kevättalvella.
Rantavyöhyke on järven biologisesti tuottavin vyöhyke, missä valo yltää järven pohjaan asti ja
mahdollistaa siten myös pohjalehtisten vesikasvien ja päällyslevien perustuotannon.
Talvialeneman vuoksi voimakkaammin säännösteltyjen järvien jää painuu rannan pohjaa vasten ja
tuottava rantavyöhyke voi jäätyä kokonaan (Kuva 2). Erityisen haitallista tämä vaikutus on
tummissa ja humuspitoisissa järvissä, joiden tuottava vyöhyke on valaistusolosuhteiden vuoksi
kirkasvetisiä järviä kapeampi.
Herkimpiä lajeja talvialeneman vaikutuksille ovat pohjalehtiset vesikasvit, kuten lahnaruohot
(Isoetes ssp.) ja nuottaruoho (Lobelia dortmanna) (Hellsten 2001), suurikokoiset monivuotisen
elinkierron omaavat pohjaeläimet (Aroviita & Hämäläinen 2008), sekä rantavyöhykkeen
kivikkorantojen pienet kalalajit, kuten kivisimppu (Cottus gobio), kivennuoliainen (Barbatula
barbatula), mutu (Phoxinus phoxinus) ja mateen (Lota lota) poikaset (Sutela & Vehanen 2008)
(Kuva 3). Järvikutuiset siikamuodot kutevat ennen jäiden tuloa, loka-marraskuussa, matalaan
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rantaveteen. Voimakkaasti säännöstellyissä järvissä siian mäti osin tuhoutuu jäätymisen ja
vedenpinnan alenemisen seurauksena. Myös muikun kutu ja poikasten menestymisedellytykset
voivat heikentyä säännöstelyn myötä (Salojärvi ym. 1981). Talvialenema aiheuttaa haittaa myös
talvikalastuksella. Säännöstelyn haittaa kalataloudelle kompensoidaan usein säännöstelijälle
määrätyillä kalatalousvelvoitteilla, kuten kalojen istutuksilla.

Kuva 2. Talvialeneman seurauksena jäät painuvat rantavyöhykettä vasten, mistä voi seurata
rantavyöhykkeen tuottavan vyöhykkeen jäätyminen ja rantavyöhykkeen lajiston köyhtymistä.
Kuva: Jarno Turunen
Talvialeneman seurauksena säännösteltyjen järvien kevättulva on tyypillisesti matala ja korkein
pinnan korkeus saavutetaan luonnontilaiseen tulvahydrologiaan nähden myöhemmin. Kevättulvan
puuttuminen muuttaa rantavyöhykkeen kosteusolosuhteita ja kaventaa kasvillisuuden
vyöhykkeisyyttä, erityisesti rannan ylintä saraikkovyöhykettä. Hauki kutee järvissä kevättulvien
aikaan heti jäiden lähdettyä ja suosii kutualueinaan tulvan peittämiä ja nopeasti lämpeneviä
luhtarantoja ja saraikkovyöhykkeitä. Kevättulvan mataluus tai puuttuminen voi rajoittaa hauen
kutupaikkojen määrää säännöstellyissä järvissä.
Useiden vesilintujen pesintä alkaa pian järvien jäänlähdön jälkeen. Säännöstellyissä järvissä
vedenkorkeus jatkaa usein nousuaan pesinnän alettua, mikä voi aiheuttaa pesinnän
epäonnistumisen lähelle vesirajaa pesiville linnuille. Erityisesti kuikkaa (Gavia arctica) pidetään
heikosti säännöstelyä sietävänä vesilintuna (Marttunen & Järvinen 1999). Heikosti maalla
kävelevänä ja vahvasti vesielämään sopeutuneena lintuna kuikka pesii vain 5–10 cm vesirajan
yläpuolella. Myös lokkilintujen, kuten tiirojen, pesinnän on havaittu epäonnistuvan muun muassa
Oulujärvellä veden jatkaessa nousuaan pesinnän alettua ja pesintäkivien jäädessä veden alle.
Rantavyöhykkeen kasvillisuuden ja eri elomuotojen vyöhykkeisyys on seurausta paitsi
tulvahäiriöstä, niin myös luontaisesti laskevasta kesävedenkorkeudesta. Säännöstelyllä vakautettu
kesävedenkorkeus vähentää tätä luontaista vedenkorkeusvaihtelua, mikä kaventaa
säännösteltyjen järvien vesi- ja rantakasvillisuuden vyöhykkeisyyttä (Partanen & Hellsten 2005).
Säännösteltyjen järvien keskivedenkorkeutta on usein nostettu tai laskettu suhteessa
luonnontilaisiin veden korkeuksiin. Vedenkorkeuden nostosta seuraa tyypillisesti rantojen
eroosiohaittoja, kun taas vedenkorkeuden laskusta voi seurata loivien rantojen umpeenkasvua,
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kuten esimerkiksi Oulujärvellä. Rantojen eroosion on havaittu vähentävän ilmaversoisten
vesikasvien kuten järviruo’on (Phragmites australis) ja vesikortteen (Equisetum fluviatile) määrää
säännösteltyjen järvien rantavyöhykkeessä (Hellsten 2001).

Kuva 3. Nuottaruoho ja kivisimppu ovat tyypillisiä karujen järvien rantavyöhykkeiden lajeja, jotka
taantuvat herkästi säännöstelyn vaikutuksesta. Kuvat: Jarno Turunen
Säännöstelyn myönteiset vaikutukset liittyvät energian tuotantoon, tulvasuojeluun ja järvien
vedenkorkeuksien hallintaan kesän virkistyskäyttökaudella. Suomessa vesivoimalla tuotetaan noin
15 % sähköntuotannosta. Oulujoen vesistö on Kemijoen jälkeen Suomen toiseksi merkittävin
vesivoiman tuottaja. Järvien säännöstely mahdollistaa veden potentiaalienergian varastoinnin ja
käytön silloin kun sähkön tuotannolle on eniten tarvetta ja vähentää ohijuoksutusten tarvetta.
Säännöstellyt järvialtaat toimivat siis ikään kuin energiaa varastoivina akkuina. Säännöstelyllä
onkin keskeinen merkitys säätövoiman tuotannossa ja säätövaran mahdollistamisessa muun
muassa säästä riippuvaisten energiantuotantomuotojen, kuten tuuli- ja aurinkoenergian,
tuotantovajeiden paikkaamiseksi.
Järvien säännöstelyllä voidaan merkittävästi vähentää tulvariskejä. Talvisella vedenpinnan
alentamisella voidaan luoda merkittävästi varastotilavuutta järvialtaisiin, mikäli kevättulvista
uhkaa tulla poikkeuksellisen voimakkaita ja syntyä riskejä kiinteistölle tai peltoviljelmille. Toisaalta
säännösteltyjen järvien kesävedenkorkeudet ovat tyypillisesti luonnontilaisia korkeuksia
vakaampia ja säännöstelyllä voidaan, esimerkiksi kuivina kesinä, pitää veden korkeutta
virkistyskäytön ja veneilyn kannalta suotuisammalla tasolla (Kuva 4).
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Kuva 4. Säännöstelyllä voidaan hillitä kuivuudesta johtuvaa järvien vedenpinnan laskua. Kuva:
Jarno Turunen

3. Menetelmät
Tässä selvityksessä tarkasteltiin virtaamia ja vedenpinnankorkeuksia yhteensä seitsemästä
säännöstellystä järvestä, jotka olivat Oulujärvi, Kiantajärvi, Vuokkijärvi, Iso-Pyhäntä, Ontojärvi,
Nuasjärvi. Säännösteltyjä järvien lisäksi tarkastelu tehtiin myös luonnontilaiselle Lentua-järvelle,
jotta voitiin vertailla luontaisia muutoksia vesistön hydrologiassa säännösteltyihin järviin.
Ajanjakson 2009-2020 vedenkorkeuksia analysoitiin suhteessa aiempien seurantajaksojen (19982008, 1993-1997) toteutuneisiin veden korkeuksiin. Lisäksi tarkasteltavana ajanjaksona oli vuodet
1985-1989, jotka edustivat säännöstelyaikaa ennen määriteltyjä kesän suosituskorkeuksia. Kyseisiä
tarkastelujaksoja on käytetty Oulujoen vesistön säännöstelyn toteutumista aiemmin selvittäneessä
raportissa (Immonen ym. 2009). Järvien virtaamille ja vedenkorkeuksille laskettiin erilaisia
tunnuslukuja, sekä tarkasteltiin vedenkorkeuksien toteutumista suhteessa aiemmin määriteltyihin
virkistyskäyttökauden tavoitetasoihin, yläsuositusrajoihin sekä lupamääräysten rajoihin.
Virtaamatietoja ei tarkasteltu Vuokkijärvestä ja Iso-Pyhännästä.
Vedenkorkeusanalyysissä lasketaan vedenkorkeuden vaihtelua ja säännöstelyn voimakkuutta
kuvaavat mittarit SYKEssä kehitetyllä REGCEL-mallilla (Vesimittari) (Kuva 5). Malli tarvitsee
lähtötiedoiksi laskentajakson päivittäiset vedenkorkeushavainnot, jäänlähtö- ja jäätymispäivät,
veden keskimääräisen väriarvon (mg Pt/l) ja jään keskimääräisen paksuuden (m). Mittareiden
perustana on viimeisen viidentoista vuoden aikana tehty tutkimustyö vedenkorkeuden vaihtelun
vaikutuksista rantavyöhykkeen kasvillisuuteen, kalastoon, linnustoon ja virkistyskäyttöön (Hellsten
ym. 1989, Marttunen & Järvinen 1999, Hellsten 2001, Marttunen ym. 2004). Vesimittari-malli
antaa yleisen arvion säännöstelyn vaikutuksesta eri mittareihin, mutta vedenkorkeusmittarien
perusteella ei voida suoraan arvioida vaikutuksia vesiluontoon, mikä on huomioitava tulosten
tarkastelussa. Vesimittarianalyysi tehtiin kaikille muille järville paitsi Iso-Pyhännälle, josta
tarkasteltiin vain vedenkorkeuksia.
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Vesimittarianalyysillä voidaan arvioida vedenkorkeuden vaihtelun vaikutuksia seuraaviin
muuttujiin: vesi- ja rantakasvillisuus, pohjaeläimet, kalat, linnut ja virkistyskäyttö. Osa
käytettävistä mittareista kuvaa yleisesti säännöstelyn vaikutuksia vesieliöstöön. Tällainen mittari
on esimerkiksi rantavyöhykkeen jäätyminen, jolla on vaikutusta pohjalehtisiin vesikasveihin,
kalojen ravintona tärkeisiin suurikokoisiin pohjaeläimiin ja matalaan kutevien syyskutuisten
kalojen mädin säilyvyyteen.
Tähän työhön valittiin tarkasteluihin kuusi eri mittaria, jotka aiempien tutkimusten mukaan
kuvaavat varsin hyvin järvien säännöstelyn vaikutuksia ja ovat keskeisiä säännöstelyn ekologisten
ja sosiaalisten vaikutusten kannalta. Valitut mittarit olivat kevättulvan suuruus, vedenkorkeuden
nousu lintujen pesintäaikana, jäätyvän vyöhykkeen osuus tuottavasta vyöhykkeestä, jään
painaman vyöhykkeen osuus tuottavasta vyöhykkeestä, vedenpinnan alenema syyskutuisten
kalojen mädin haudonta-aikana, sekä vedenkorkeuden vaihtelu suosituimmalla
virkistyskäyttökaudella. Mittareiden arvoja ja niiden poikkeamaa verrattiin luonnontilaisten
vertailujärvien aineistosta laskettuihin luokkarajoihin (Liite 1).
Kyseiset mittarit lasketaan seuraavasti: (JP=jäätymispäivä, JLP=jäänlähtöpäivä, W=vedenkorkeus,
HW=vuoden ylin vedenkorkeus)
Kevättulvan suuruus: HW_(W_JLP – 2vk –> W_JLP + 30 pv) –W_50(OWP), missä HW_(W_JLP – 2vk
–> W_JLP + 30 pv) on korkein vedenkorkeus kaksi viikkoa ennen ja 30 päivää jäiden lähtö päivän
(JLP) jälkeen ja W_50(OWP) avovesikauden vedenkorkeuden mediaani.
Veden pinnan nousu pesintäaikana: HW(JLP + 2vk -> JLP + 6vk) – W(JLP + 2vk), missä HW(JLP + 2vk
-> JLP + 6vk) on korkein veden korkeus 2-6 viikkoa jäiden lähtöpäivästä ja W(JLP + 2vk) on
vedenkorkeus 2 viikkoa jäiden lähdöstä.
Jäätyvän vyöhykkeen osuus tuottavasta vyöhykkeestä (%): 100 * (W50(JLP -> 30.9.) – W(6.2.) + 0,9
* jään paksuus) / vDr, missä (W50(JLP -> 30.9.) – W(6.2.), on kasvukauden keskivedenkorkeuden ja
6.2. vedenkorkeuden erotus. 0,9 on jään ominaispaino. vDr = ln (0,045) / Er, missä Er = 0.25 * C0.42.
C on veden väriarvo. Er kuvaa veden värin vaikutusta valaistusolosuhteisiin ja vDr tuottavan
vyöhykkeen laajuutta.
Jäänpainaman vyöhykkeen osuus tuottavasta vyöhykkeestä (%): 100 * (W50(JLP -> 30.9.) – NW(JP > JLP) + 0,9 * jään paksuus) / vDr. Muuttujat kuten edellä, mutta jakolaskun osoittajan erotus on
kasvukauden keskivedenkorkeuden ja jääpeitteisen ajan alimman vedenkorkeuden erotus.
Vedenpinnan alenema syyskutuisten kalojen mädin hautoutumiskaudella (m): W(JP) – NW(JP ->
JLP), missä W(JP) on vedenkorkeus jäätymispäivänä ja NW(JP -> JLP) jääpeitteisen ajan alin
vedenkorkeus.
Vedenkorkeuden vaihtelu suosituimmalla virkistyskäyttökaudella (21.6.–15.8.): HW(21.6.-15.8.) –
NW(21.6.-15.8.), mikä on kyseisen jakson korkeimman ja alimman vedenkorkeuden erotus.

Myös järvien veden väriarvojen kehitystä tarkasteltiin silmämääräisesti. Järvien tummuminen
kaventaa järvien valaistun vesikerroksen paksuutta ja siten voi lisätä säännöstelyn
9

haittavaikutuksia, koska tuottavan vyöhykkeen laajuus kapenee veden tummuessa. Järvien ja
jokien tummuminen on laajasti havaittu ilmiö boreaalisen havumetsävyöhykkeen pintavesissä,
mikä on seurausta lisääntyneestä liuenneen eloperäisen hiilen (humus) ja raudan
huuhtoutumisesta vesistöihin. Ilmiön taustalla on useita syitä, joista yksi keskeinen tekijä on
mahdollisesti ilmastonmuutos. Leudot ja sateiset syksyt, sekä maan routaantumisen viivästyminen
lisäävät humusaineiden huuhtoumista valuma-alueelta. Ilmaston lämmetessä maaperän
pelkistävät (hapettomat) olosuhteet mahdollisesti myös voimistuvat, mikä voi lisätä liukoisen
raudan huuhtoutumista vesistöihin (Ekström ym. 2016). Toisaalta kuumat ja kuivat kesät
kiihdyttävät turpeen hajoamista ja huuhtoumia sateiden runsastuessa syksyisin.
Metsätalouden ojitukset ovat myös kiihdyttäneet turvemaiden hajoamista, mikä on lisännyt
humuksen huuhtoutumista vesistöihin (Finér ym. 2021). Toisaalta kuivatuksella aikaansaatu
metsän kasvu myös haihduttaa vettä turvemailta ja on voinut myös tätä kautta lisätä turpeen
hajoamista. Lisäksi kuivatuksesta lisääntynyt metsäbiomassa voi itsessään tuottaa enemmän
kariketta ja lopulta humusta vesistöihin (Nieminen ym. 2021). Tummuminen voi myös olla seurasta
vesistöjen toipumisesta happamien rikkilaskeumien vähennyttyä teollisuuden tiukentuneiden
päästörajoitusten myötä. Vähentynyt rikkilaskeuma on nostanut turvemaiden pH:ta, mikä taas on
lisännyt humusaineiden liukoisuutta ja siten huuhtoumaa vesistöihin (Lepistö ym. 2021).
Vesistöalueen hydrologisista muutoksista tehtiin yleistarkastelu vertailemalla seurantajaksojen
kevään ja alkukesän (1.4.-15.6.), sekä loppukesän (1.7.-30.8.) sademääriä ja lumen vesiarvoa
maaliskuun alussa. Vesistön keskusjärvenä toimivasta Oulujärvestä tarkasteltiin tulovirtaamaan ja
jään paksuuden muutoksia. Jääpeitteisen ajan pituus laskettiin Oulujärven lisäksi Kiantajärvelle, ja
sen muutoksia tutkittiin.

REGCELin muuttujat ja mittareita

KASVILLISUUS

Saraikko

Kortteikko

POHJAELÄIMET

Ruovikko

Mittarit saraikon, kortteikon ja
ruovikon ”syvyyden” laskemiseksi

KALAT

Hauki

Siika

Rantojen
käytettävyys

Hauki: Veden syvyys saraikossa
kutuaikana (useita mittareita)
Hauki: Vuodet, jolloin vettä on
saraikossa
Siika: Vedenpinnan alenema mädin
hautoutumiskaudella

Vedenpinnan alenema talvella
Häiriövyöhykkeen osuus tuottavasta
vyöhykkeestä

VIRKISTYSKÄYTTTÖ

LINNUT

Veneily

Kalastus

Maisema

W jäänlähtöpäivänä
W vaihtelu virkistyskäyttökaudella
W:n poikkeama avovesikauden mediaanista
Päivät jolloin W epäsuotuisa veneilylle
Keväät, jolloin lieterantaa paljastuu

Vedenpinnan nousu pesintäkaudella

YLEISMITTARIT
Muutos avovesikauden keskivedenkorkeuksissa (S/L)
Jäätyvän tuottavan vyöhykkeen osuus
Jään painaman tuottavan vyöhykkeen osuus
Kevättulvan huipun esiintymisajankohta
Kevättulvan suuruus
Kevättulvan kesto
Vedenpinnan rytmi kasvukaudella

Kuva 5. Kaikki REGCELin (Vesimittarin) muuttujat ja mittarit.
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4. Tulokset
4.1 Seurantajaksojen hydrologiset olosuhteet vesistöalueella
Seurantajaksojen sademäärissä on havaittavissa lieviä muutoksia aiempaan. Loppukesän (1.7.30.8) sademäärät ovat keskimäärin hieman kasvaneet (Kuva 6). Seurantajakson 2009-2020
loppukesän sademäärä oli keskimäärin noin 175 mm, kun taas seurantajaksolla 1993-1997
sademäärä oli keskimäärin noin 136 mm. Seurantajaksolla 1985-1989 loppukesän sademäärä oli
kuitenkin samalla tasolla kuin jaksolla 2009-2020 (Kuva 6). Kevään ja alkukesän (1.4.-15.6.)
sademäärä oli seuranjaksolla 2009-2020 keskimäärin 162 mm, mikä on enemmän kuin keskimäärin
muilla jaksoilla (Kuva 6). Lumen vesiarvo 1.3. oli seurantajaksolla 2009-2020 keskimäärin noin 138
mm. Lumen vesiarvon keskiarvo, on hieman pienentynyt suhteessa aiempiin seuranjaksoihin (Kuva
6).

Kuva 6. Oulujoen vesistön sadannan ja lumen vesiarvojen keskiarvot seurantajaksoilla.

Oulujärven tulovirtaamat ovat kasvaneet selvästi aiemmasta. Seuranjaksolla 2009-2020
keskimääräinen vuotuinen tulovesien määrä oli noin 7665 miljoonaa kuutiometriä, kun taas
seurantajaksolla 2003-2008 vesimäärä oli 7252 miljoonaa kuutiometriä. Tulovirtaama on tänä
aikana kasvanut noin 5,7 %. Seurantajaksojen alin tulovesien määrä oli jaksolla 1998-2002, jolloin
vuotuinen keskimääräinen tulovesien määrä oli 6529 miljoonaa kuutiometriä. Erityisesti
talviaikaiset tulovirtaamat näyttäisivät olevan kasvussa (Kuva 7.)
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Kuva 7. Oulujärven tulovirtaaman keskiarvo eri seurantajaksoilla.

Jääpeitteinen ajanjakso on Kiantajärvellä ja Oulujärvellä lyhentynyt lähes kuukaudella 1900-luvun
alusta. Kiantajärvi oli 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä jäässä keskimäärin 203
vuorokautta, kun taas 2010-luvulla jääpeitteisen ajanjakson kesto on ollut keskimäärin 175
vuorokautta (Kuva 8). Oulujärvellä jääpeitteinen aika on lyhentynyt vastaavasti 195 vuorokaudesta
158 vuorokauteen. Aikasarjoista näkyy, varsinkin Kiantajärvellä, 1930-luvun lämpimien talvien
vaikutus jääpeitteisen ajan kestoon (Kuva 8).
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Jääpeitteiset vuorokaudet

Jääpeitteisen ajan kesto
210
200
190
180

Oulujärvi

170

Kiantajärvi

160
150
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Vuosikymmen
Kuva 8. Kiantajärven ja Oulujärven jääpeitteisen jakson keskimääräinen pituus eri
vuosikymmenillä.
Oulujärven maaliskuun jäänpaksuun on keskimäärin selvästi ohentunut 1970-luvun alusta (Kuva
9). Erityisen selvä muutos on tapahtunut 2000-luvun aikana. 1970-luvulla jäänpaksuus oli
keskimäärin 56 cm, kun taas 2010-luvulla jäänpaksuuden keskiarvo on ollut 40 cm (Kuva 9). Jään
oheneminen on havaittavissa myös seurantajaksojen keskiarvojen tarkastelussa (Kuva 10).

Oulujärven jäänpaksuus maaliskuussa
80

R² = 0,3067

Jäänpaksuus cm

70
60
50
40
30
20
10
1970

1980

1990

2000

2010

2020

Vuosi
Kuva 9. Oulujärven Manamansalon maaliskuun jäänpaksuuden ajallinen trendi.
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Oulujärven keskimääräinen jäänpaksuus maaliskuussa
2009-2020
2003-2008
1998-2002
1993-1997
1985-1989
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Kuva 10. Oulujärven jäänpaksuuden keskiarvo maaliskuussa eri seurantajaksoilla.

4.2 Lentua (säännösteltyjen järvien vertailujärvi)
4.2.1 Yleistietoa
Lentua on iso ja lähes luonnontilainen erämaajärvi Sotkamon reitillä Kuhmossa. Järven pinta-ala
on 77,8 km2 ja keskisyvyys 7,4 metriä. Järven suurin syvyys on 52 metriä. Järvi on osa Kuhmon
reittikoskien ja järvien ketjua. Järven rannat ovat pääosin rakentamattomia. Lentuan pohjoispäähän laskee Nivan kylällä Kaarneenkoski, joka tuo Iivantiiran, Lentiiran ja Änättijärven vedet
Lentuaan. Järven luusua on Lentuankoskella, josta vedet virtaavat alapuoliseen Lammas-järveen.
Muita järveen laskevia merkittäviä jokia ovat idästä virtaava Kalliojoen reitti, sekä kaakosta laskeva
Luulajanjoki. Kaikki alueen kosket ovat suosittuja taimenen ja harjuksen kalastuskohteita. Alueen
virtavesiä on myös kunnostettu runsaasti. Järvi on karu ja tunnettu hyvänä muikku- ja
taimenvetenä. Järvessä on nykyisin myös runsas kuhakanta.
Lentua on luontaisesti karu ja laajasti suojelun piirissä. Järven keskimääräinen vuotuinen
vedenpinnan vaihtelu on 94 cm ja äärivaihtelu 166 cm. Järven luusuan keskivirtaama on 26 m3/s,
keskiylivirtaama 77 m3/s ja keskialivirtaama 9,4 m3/s.
4.2.2 Ekologinen tila
Lentua on tyypiltään suuri humusjärvi. Säännöstelemättömänä järvenä sen tilatavoite on hyvä
ekologinen tila. Vesienhoidon 3. suunnittelukauden (2022-2027) ekologisen tilan arvioinnissa
järven ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi. Näin ollen järvi on vesienhoidon tavoitetilassa.
Järven tila ei arvioinnin mukaan ole myöskään riskissä heikentyä.
Järven hydromorfologinen tila on arvioitu hyväksi, tilaa alentaa lähinnä rantojen paikoittainen
rakentaminen. Veden fysikaalis-kemiallisten laatutekijöiden, kuten typpi- ja fosforipitoisuuksien,
osalta järvi on erinomaisessa tilassa. Järven kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi
petokalojen elohopeapitoisuuksien ja bromattujen difenyylieetterien vuoksi. Ainepitoisuudet
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ylittyvät kaukokulkeuman vuoksi ja luontaisista tekijöistä johtuen (turvemaavaltainen valumaalue). Biologisten laatutekijöiden osalta kasviplanktonin yhteisökoostumus, a-klorofyllipitoisuus ja
erilaiset yhteisörakennetta kuvaavat indeksit sekä syvänteiden pohjaeläimistö ilmentävät
erinomaista tilaa. Järven kalaston rakenne on myös arvioitu olevan erinomaisessa tilassa. Juuri
julkaistussa tutkimuksessa havaittiin syvännepohjaeläimistön tilan heikentyneen huolestuttavasti
aivan viime vuosina (Vikstedt ym. 2022).
Aikasarjojen perusteella Lentuan vesi on hiljalleen tummentunut jo 1960–70 luvuilta alkaen (Kuva
11). Lentuan veden väriarvo oli ennen 2000-lukua keskimäärin 53 mg/l Pt, kun taas 2000-luvulla
keskimääräinen veden väriarvo on ollut noin 61 mg/l Pt. Veden väriarvo oli 1960–70 luvuilla
keskimäärin noin 49 mg/l Pt. Lentuan pintaveden rautapitoisuudet ovat kasvaneet noin 58 % 1970luvun tasosta, mikä voi selittää veden tummumisen. Rautapitoisuus oli 1970-luvulla keskimäärin
120 μg/l kun taas vuosina 2009–2020 pitoisuus on ollut keskimäärin 190 μg/l, myös
humuspitoisuutta kuvaava kemiallinen hapenkulutus on lievässä kasvussa (Hertta-tietokanta).

Kuva 11. Lentuan vuoden keskimääräinen veden väriluku metrin syvyydestä mitattuna.
4.2.3 Virtaama ja vedenkorkeuden vaihtelu seurantajaksolla
Lentuan luusuan virtaamatietoja tarkasteltiin aikaväliltä 1911-2020. Seurantajakson 2009-2020
keskivirtaama oli 28, keskialivirtaama 12,2 ja keskiylivirtaama 120 m3/s. Lentuan virtaamissa ei ole
havaittavissa selkeitä muutossuuntia, joskin talviaikaiset (1.11.-31.3.) virtaamat näyttäisivät olevan
hienoisessa nousussa (Kuva 12). Aiempien Oulujoen vesistön säännöstelyä koskevien selvityksien
tarkastelujaksoihin verrattuna ylivirtaamat ovat 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alkupuolella olleet
pienempiä, myös vuoden alivirtaamat ovat hienoisesti kasvaneet (Taulukko 2).
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Kuva 12. Lentuan luusuan keskimääräinen lähtövirtaama (m3/s) ja talvivirtaama (1.11.-31.3.)
vuosina 1911-2020. Katkoviiva on trendiviiva.
Taulukko 2. Lentuan virtaaman tunnuslukuja eri tarkastelujaksoille. Virtaamavaihtelu (CV) on
virtaaman variaatiokerroin.
1985-1989 1993-1997 1998-2002 2003-2008 2009-2020
Alivirtaama NQ

7,7

9,1

7,5

7,5

9,3

Keskialivirtaama MNQ 9,3

11,7

11,7

11,7

12,2

Keskivirtaama MQ

28,1

25,4

28,6

28

Keskiylivirtaama MHQ 84

91,6

72,4

76,8

77

Ylivirtaama HQ

132

115

99

96

120

Virtaamavaihtelu CV

71,9

69,5

64,2

61,4

60,1

26,7

Lentualla talven vedenkorkeudet ovat seurantajaksojen aikana jatkuvasti hieman nousseet.
Seurantajaksolla 1985-1989 keskimääräisesti alin vedenkorkeus saavutettiin 14.4., jolloin
vedenkorkeus oli noin 167,3 m (NN+). Seurantajaksolla 2009-2020 keskimääräisesti alin
vedenkorkeus saavutettiin 31.3., jolloin vedenkorkeus oli noin 167,4 m (NN+). Lentuan
tulvahuippu on viimeisimmillä seurantajaksoilla saavutettu keskimäärin hieman aiempaa aiemmin
ja matalampana (Kuva 13).
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Kuva 13. Lentuan keskimääräiset vedenkorkeudet seurantajaksoilla.
Vesimittaritarkastelun mukaan Lentuan kevättulva on 2009-2020 ollut keskimäärin 0,6 metriä,
mikä indikoi erinomaista hydrologista tilaa suhteessa muiden luonnontilaisten järvien
vertailuaineistoon (Kuva 14). Kevättulvan korkeudessa ei ole havaittavissa muutosta aiempaan.
Lentuan vedenkorkeus ei, yksittäistä lievää poikkeusvuotta lukuun ottamatta, ole noussut
vesilintujen pesintäaikana, mikä on erinomainen tilanne vesirajaan pesiville linnuille (Kuva 14).
Jäätyvä osuus tuottavasta vyöhykkeestä on 2009–2020 ollut noin 29 % ja jään painama osuus 36 %
(Kuva 14). Molemmat mittarit indikoivat hyvää tilaa suhteessa vertailujärviin. Jäätyvä ja jään
painaman osuus tuottavasta vyöhykkeestä on pienentynyt 80–90-lukujen tasosta, mikä johtuu
talven jäänpaksuuksien pienemisestä ja jääpeitteisen ajan lyhenemisestä, sekä korkeammista
talviveden korkeuksista.
Vedenpinnan alenema syyskutuisten kalojen mädin haudonta-aikana on keskimäärin selvästi
laskenut 80–90-lukujen tasolta. Seurantajaksolla 2009-2020 alenema oli keskimäärin 0,27 m, kun
taas 80-luvun lopulla alenema oli keskimäärin 0,48 m. Aleneman taso indikoi hyvää tilaa
syyskutuisten kalojen kannalta. Viime vuosien korkeammat talvivedenkorkeudet selittävät osan
erosta, mutta myös syksyjen leudontuminen ja jääpeitteisen ajan lyheneminen lienee muutoksen
taustalla. Vaihtelu mittarin arvoissa vuosien välillä on kuitenkin suurta. Vedenkorkeuden vaihtelu
virkistyskäyttökaudella on viimeisimmällä seurantajaksolla keskimäärin hieman vähentynyt, mutta
muutos ei ole merkitsevä aiempaan nähden (Kuva 14).
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Kuva 14. Lentuan vesimittari-indikaattorien keskiarvot ja keskihajonnat.

4.3 Oulujärvi
4.3.1 Yleistietoa
Oulujärvi on vesistöalueen keskusjärvi, joka sijaitsee Kajaanin, Paltamon ja Vaalan kuntien alueella.
Järvi jakaantuu kolmeen selkäveteen, joita ovat Paltaselkä, Ärjänselkä ja Niskaselkä. Ärjänselkää ja
Niskaselkää erottaa suuri Manamansalon saari. Järven pinta-ala on 887 km2 ja se on pinta-alaltaan
Suomen viidenneksi suurin järvi. Oulujärvi on suhteessa pinta-alaan hyvin matala suurjärvi. Järven
keskisyvyys on 7,6 metriä ja suurin syvyys vain 35 metriä. Oulujärvellä on paljon loivia
hiekkarantoja, jotka soveltuvat hyvin uimiseen.
Oulujärvi on luontaisesti läpivirtausjärvi, johon laskee Kiehimäjokea pitkin pohjoisesta
Hyrynsalmen reitin vedet ja idästä Kajaaninjokea pitkin Sotkamon reitin vedet. Järven luusua on
Vaalassa Oulujoen Jylhämänkoskella. Oulujärveen laskevia pienempiä vesistöjä ovat muun muassa
Kivesjärven alue (Kongas- ja Varisjoki), etelärannalle laskevat Mainuan- ja Vuottojoki sekä
itärannalle laskevat Mies- ja Pohjanjoki.
Oulujärvellä on merkittävää kaupallista kalastusta, jonka tärkein saaliskala on järvessä nykyisin
runsaana esiintyvä kuha. Järven muikkukanta on yhä runsas, mutta kooltaan pientä, joten sen
merkitys kaupallisessa kalastuksessa on nykyisin vähäinen. Oulujärven siikasaaliit ovat
merkittävästi pienentyneet 1990-luvun tasolta. Järvi on myös vetouistelijoiden suosiossa erityisesti
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runsaiden kuha- ja haukisaaliiden vuoksi. Oulujärven Niskan- ja Ärjänselillä on poikkeuksellisesti
laajat yleisvesialueet, joiden kalastuksesta ja hoidosta vastaa Metsähallitus.
Oulujärvi on voimakkaasti säännöstelty järvi, jonka keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeuden
vaihtelu on 170 cm ja havaintojen äärivaihtelu 286 cm. Järveä säännöstellään Jylhämän
voimalaitoksella, joka valmistui vuonna 1951. Järven pintaa on laskettu merkittävästi
luonnontilasta, mikä on johtanut joidenkin loivien rantojen umpeenkasvuun. Suuren
vedenkorkeuden vaihtelun ja loivien rantojen vuoksi Oulujärven pinta-alan vaihtelu on suurta.
Säännöstelyluvan yläraja on NN+ 123,2 m ja alaraja NN+ 120,5 m.
4.3.2 Ekologinen tila
Oulujärvi on tyypiltään suuri humusjärvi. Säännöstelystä ja hydromorfologisista muutoksista
huolimatta järveä ei ole vesienhoidon yhteydessä nimetty voimakkaasti muutetuksi, joten sen
tilatavoite on hyvä ekologinen tila. Vesienhoidon 3. suunnittelukauden (2022-2027) ekologisen
tilan arvioinnissa järven ekologinen tila on arvioitu hyväksi. Näin ollen järvi on vesienhoidon
tavoitetilassa. Järven tila ei arvioinnin mukaan ole myöskään riskissä heikentyä.
Järven hydromorfologinen tila on arvioitu välttäväksi järveen laskevien jokien vaellusesteiden ja
säännöstelyn hydrologisten muutosten vuoksi. Veden fyysikaalis-kemiallisten laatutekijöiden,
kuten typpi- ja fosforipitoisuuksien, osalta järvi on hyvässä tilassa. Järven kemiallinen tila on
arvioitu hyvää huonommaksi petokalojen elohopeapitoisuuksien ja bromattujen difenyylieetterien
vuoksi. Ainepitoisuudet ylittyvät kaukokulkeuman vuoksi ja luontaisista tekijöistä johtuen
(turvemaavaltainen valuma-alue). Biologisten laatutekijöiden osalta kasviplanktonin
yhteisökoostumus, a-klorofyllipitoisuus ja erilaiset yhteisörakennetta kuvaavat indeksit ilmentävät
erinomaista tilaa ja syvänteiden pohjaeläimistö hyvää tilaa. Toisen suunnittelukauden (2016-2021)
aineistojen perusteella järven päällyslevien tila arvioitiin hyväksi ja rantavyöhykkeen
pohjaeläimistön sekä vesikasvien tila tyydyttäväksi. Järven kalaston rakennetta kuvaavat
indikaattorit ilmensivät 2. suunnittelukaudella erinomaista tilaa.
Aikasarjojen perusteella kaikkien Oulujärven selkävesien vesi on lievästi tummentunut, erityisesti
2000-luvun aikana (Kuvat 15, 16 ja 17). Oulujärven Ärjänselän veden väriarvo oli ennen 2000-lukua
keskimäärin 62 mg/l Pt, kun taas 2000-luvulla keskimääräinen veden väriarvo on ollut noin 71 mg/l
Pt.

Kuva 15. Oulujärven Paltaselän vuoden keskimääräinen veden väriluku metrin syvyydestä
mitattuna.
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Kuva 16. Oulujärven Ärjänselän vuoden keskimääräinen veden väriluku metrin syvyydestä
mitattuna.

Kuva 17. Oulujärven Niskaselän vuoden keskimääräinen veden väriluku metrin syvyydestä
mitattuna.
4.3.3 Virtaama ja veden korkeuden vaihtelu seurantajaksolla
Oulujärven luusuan virtaamatietoja tarkasteltiin aikaväliltä 1950-2021. Seurantajakson 2009-2020
keskivirtaama oli 243,8, keskialivirtaama 10,8 ja keskiylivirtaama 476,5 m3/s (Taulukko 3).
Oulujärven luusuassa esiintyy nollavirtaamia säännöstelyn vuoksi. Oulujärven virtaamissa
havaittavissa selvää kasvua erityisesti talviaikaisten (1.11.-31.3.) virtaamien osalta (Kuva 18).
Aiempien Oulujoen vesistön säännöstelyä koskevien selvityksien tarkastelujaksoihin verrattuna
Oulujärven lähtövirtaama on keskimäärin kasvanut seurantajaksolla 2009-2020 (Taulukko 3).
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Kuva 18. Oulujärven luusuan keskimääräinen lähtövirtaama (m3/s) ja talvivirtaama (1.11.-31.3.)
vuosina 1911-2020.
Taulukko 3. Oulujärven lähtövirtaaman tunnuslukuja eri tarkastelujaksoille. Virtaamavaihtelu (CV)
on virtaaman variaatiokerroin.
1985-1989
Alivirtaama NQ
0
Keskialivirtaama MNQ 11,4
Keskivirtaama MQ
226,6
Keskiylivirtaama MHQ 481,2
Ylivirtaama HQ
637
Virtaamavaihtelu CV
55,1

1993-1997
26
39
217,6
432,2
411
51,5

1998-2002
3,4
18,5
209,9
496,2
700
57,2

2003-2008
0
5,7
224,9
453,8
518,7
55,2

2009-2020
0
10,8
243,8
476,5
694,1
52,6

Oulujärven talven vedenkorkeudet ovat seurantajaksojen aikana jatkuvasti kasvaneet (Kuva 19).
Seurantajaksolla 1985-1989 keskimääräisesti alin vedenkorkeus saavutettiin 18.4., jolloin
vedenkorkeus oli noin 121,1 m (NN+). Seurantajaksolla 2009-2020 keskimääräisesti alin
vedenkorkeus saavutettiin 14.4., jolloin vedenkorkeus oli noin 121,6 m (NN+). Talvialenema on siis
seurantajaksolla 2009-2020 ollut keskimäärin 50 cm matalampi kuin 1980-luvun lopulla (Kuva 19).
Kesäajan vedenkorkeuden tavoitetaso on viimeisimmällä seurantajaksolla saavutettu keskimäärin
hyvin ja pysytty selvästi vuonna 2012 asetetun yläsuositusrajan alapuolella. Kesäajan
tavoitevedenkorkeus on keskimäärin saavutettu aiempaa aiemmin niin, että seurantajaksolla
2009-2020 taso on saavutettu jo aivan toukokuun lopulla (Kuva 19).
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Kuva 19. Oulujärven keskimääräiset vedenkorkeudet seurantajaksoilla suhteessa kesäajan
vedenkorkeuksien tavoitetasoon ja yläsuositusrajaan.
Kesän 2012 poikkeuksellisen rankkojen kesäsateiden myötä säännöstelyluvan vedenkorkeuden
yläraja ylitettiin 10 päivän ajaksi ja ylitys oli enimmillään 6 cm. (Kuva 20). Oulujärvellä on ollut
useampana vuonna lieviä ja hetkellisiä tavoitetason alituksia. Merkittävimpiä tavoitetason alituksia
esiintyi vuosina 2011 ja 2018 (Taulukko 4). Vuonna 2011 vedenkorkeus oli tavoiteajanjakson
alkupäästä 6 vuorokautta ja enimmillään 16 cm alle tavoitetason (Taulukko 4). Kuivana ja kuumana
kesänä 2018 vedenkorkeus oli tavoiteajanjaksolla yhteensä 29 vuorokautta ja enimmillään 10 cm
alle tavoitetason. Vuoden 2012 jäkeen asetetun yläsuositusrajan ylityksiä ei ole ollut.

Kuva 20. Oulujärven vedenkorkeudet 2015-2020, sekä poikkeuksellisena vuotena 2012 suhteessa
kesäajan tavoite- ja yläsuosituskorkeuksiin, sekä luparajoihin.
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Taulukko 4. Oulujärven Seurantajaksolla 2009-2020 havaitut kesäajan vedenkorkeuksien
tavoitetason alitukset. Vuonna 2012 asetettu kesäajan yläsuositusraja vaikutti säännöstelyyn niin,
että tavoitetaso katsotaan alittuneeksi, mikäli tasoa ei saavuteta 1.7. mennessä. Punaisella
merkityt päivämäärät eivät siten ole uuden käytännön mukaisia tavoitetason alituksia.
Vuosi Päivämäärä
2009
2011
2013
2014
2018
2019
2020

Vuorokausia Tavoitetason alitus
(maksimi)
20.8.
1
2 cm
20.-25.6.
6
16 cm
18.7., 31.8.
2
2 cm
29.8.
1
1 cm
20.-22.6., 25.6., 30.6., 5.-7.8., 10.8., 12.8.-31.8. 29
10 cm
31.7., 2.8., 5.-6.8., 9.-10.8., 16.8., 27.8., 29.8.
9
3 cm
20.6.-24.6., 1.7.
6
3 cm

4.3.4 Tärkeimmät indikaattorit ja niiden vertailu
Vesimittaritarkastelun mukaan Oulujärven kevättulva on seurantajaksolla 2009-2020 ollut
keskimäärin 12 cm, mikä indikoi välttävää tilaa suhteessa säännöstelemättömien järvien
vertailuaineistoon (Kuva 21). Kevättulvan korkeudessa ei ole havaittavissa selvää muutosta
aiempaan, sillä vuosien välinen vaihtelu on suurta. Lintujen pesimäaikainen vedenkorkeuden
nousu on ollut keskimäärin 20 cm, mikä indikoi välttävää tilaa (Kuva 21). Kyseisessä mittarissa ei
ole tapahtunut muutosta seurantajaksojen välillä.
Jäätyvä osuus tuottavasta vyöhykkeestä on 2009–2020 ollut keskimäärin noin 45 % ja jään
painama osuus 49 % (Kuva 21). Molemmat mittarit indikoivat tyydyttävää tilaa suhteessa
vertailujärviin. Jäätyvä ja jään painaman osuus tuottavasta vyöhykkeestä on keskimäärin hieman
pienentynyt 80–90-lukujen tasosta, mikä johtunee talven jäänpaksuuksien pienemisestä ja
jääpeitteisen ajan lyhenemisestä, sekä korkeammista talviveden korkeuksista. Erot eivät
kuitenkaan ole merkitseviä suhteessa aiempaan.
Vedenpinnan alenema syyskutuisten kalojen mädin haudonta-aikana on keskimäärin selvästi
laskenut 80–90-lukujen tasolta. Seurantajaksolla 2009-2020 alenema oli keskimäärin 1 m kun taas
80-luvun lopulla alenema oli keskimäärin 1,7 m. Aleneman taso indikoi välttävää tilaa
syyskutuisten kalojen kannalta. Viime vuosien korkeammat talvivedenkorkeudet selittävät osan
erosta, mutta myös syksyjen leudontuminen ja jääpeitteisen ajan lyhenemin on muutoksen
taustalla. Vaihtelu mittarin arvoissa vuosien välillä on kuitenkin merkittävää.
Vedenkorkeuden vaihtelu virkistyskäyttökaudella on viimeisimmällä seurantajaksolla keskimäärin
hieman vähentynyt, mutta muutos ei ole vuosien välisestä vaihtelusta johtuen merkitsevä
aiempaan nähden (Kuva 21). Vedenkorkeuden vaihtelu on ollut seurantajaksolla 2009-2020
keskimäärin 15 cm, mikä indikoi erinomaista tilaa virkistyskäytön kannalta.
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Kuva 21. Oulujärven vesimittari-indikaattorien keskiarvot ja keskihajonnat

4.4 Kiantajärvi
4.4.1 Yleistietoa
Kiantajärvi sijaitsee Suomussalmen kunnan alueella. Järven pinta-ala on 187,9 km2 ja keskisyvyys
7,4 metriä. Järven suurin syvyys on 43 metriä. Kiantajärvi on Hyrynsalmen reitin latvajärviä ja
morfologialtaan hyvin rikkonainen järviallas. Järven pohjoisosaan laskee Hossanjoki, joka tuo
Oulujoen vesistön pohjoiset latvavedet järveen. Järven luusua on Suomussalmen kirkonkylällä
Ämmänkoskessa, josta Emäjoki saa alkunsa. Järvi on karu ja tunnettu hyvänä muikku- ja
taimenvetenä. Järvi on vetouistelijoiden suosiossa erityisesti hyvien järvilohi- ja taimensaaliiden
johdosta. Järveen laskee Hossanjoen lisäksi useita pienempiä jokia, jotka ovat potentiaalisia
järvitaimenen lisääntymisalueita.
Kiantajärvi on voimakkaasti säännöstelty järvi, jonka keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeuden
vaihtelu on 337 cm ja havaintojen äärivaihtelu noin 4 metriä. Järveä säännöstellään Ämmän
voimalaitoksella, joka valmistui vuonna 1959. Järven luvanmukainen säännöstely alkoi kuitenkin
vasta vuonna 1964. Säännöstelyluvan yläraja on NN+ 199,5 m ja alaraja NN+ 195,5 m.
4.4.2 Ekologinen tila
Kiantajärvi on tyypiltään suuri humusjärvi. Vesienhoitosuunnitelmissa Kiantajärvi on nimetty
voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi voimakkaan säännöstelyn vuoksi (talvialenema yli 3
metriä). Hyvää ekologista tilaa ei järvessä voida saavuttaa aiheuttamatta merkittävää haittaa
tärkeälle käyttömuodolle (voimatalous), joten järven tilatavoitteeksi on asetettu hyvä
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saavutettavissa oleva tila suhteessa tärkeän käyttömuodon asettamiin rajoihin. Vesienhoidon 3.
suunnittelukauden (2022-2027) ekologisen tilan arvioinnissa järven ekologinen tila on arvioitu
tyydyttäväksi, mutta suhteessa tärkeän käyttömuodon asettamaan ekologiseen potentiaalin, tila
on arvioitu hyväksi. Näin ollen järvi on vesienhoidon tavoitetilassa. Järven tila ei arvioinnin mukaan
ole myöskään riskissä heikentyä.
Järven hydromorfologinen tila on arvioitu huonoksi erityisesti säännöstelystä johtuvien
hydrologisten muutosten, mutta myös vaellusesteiden vuoksi. Veden fyysikaalis-kemiallisten
laatutekijöiden, kuten typpi- ja fosforipitoisuuksien, osalta järvi on erinomaisessa tilassa. Järven
kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi bromattujen difenyylieetterien vuoksi.
Ainepitoisuudet ylittyvät kaukokulkeuman vuoksi. Biologisten laatutekijöiden osalta
kasviplanktonin yhteisökoostumus, a-klorofyllipitoisuus ja erilaiset yhteisörakennetta kuvaavat
indeksit ilmentävät erinomaista tilaa. Toisen suunnittelukauden (2016-2021) aineistojen
perusteella järven päällyslevien tila arvioitiin hyväksi ja rantavyöhykkeen pohjaeläimistön tila
tyydyttäväksi. Järven kalaston rakennetta kuvaavat indikaattorit ilmensivät 2. suunnittelukaudella
erinomaista tilaa. Järven tila-arviossa on kuitenkin painotettu säännöstelylle herkkiä eliöryhmiä,
kuten rantavyöhykkeen pohjaeläimiä.
Aikasarjojen perusteella Kiantajärvellä ei ole havaittavissa selkeää veden ajallista
tummenemistrendiä tai tummeneminen on korkeintaan lievää (Kuva 22). Kiantajärven veden
väriarvo oli ennen 2000-lukua keskimäärin 55 mg/l Pt, kun taas 2000-luvulla veden väriarvo on
ollut keskimäärin noin 61 mg/l Pt.

Kuva 22. Kiantajärven vuoden keskimääräinen veden väriluku metrin syvyydestä mitattuna.
4.4.3 Virtaama ja veden korkeuden vaihtelu seurantajaksolla
Kiantajärven luusuan virtaamatietoja tarkasteltiin aikaväliltä 1960-2021. Seurantajakson 20092020 keskivirtaama oli 42,8, keskialivirtaama 0 ja keskiylivirtaama 116,5 m3/s (Taulukko 5).
Kiantajärven luusuassa esiintyy nollavirtaamia säännöstelyn vuoksi joka vuosi. Kiantajärven
virtaamissa ei ole havaittavissa merkittäviä muutossuuntia (Kuva 23). Aiempien seurantajaksoihin
verrattuna Kiantajärven lähtövirtaama on keskimäärin hieman kasvanut ja ylivirtaamat olleet
edeltäviä jaksoja korkeampia seurantajaksolla 2009-2020 (Taulukko 5).
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Kuva 23. Kiantajärven luusuan keskimääräinen lähtövirtaama (m3/s) ja talvivirtaama (1.11.-31.3.)
vuosina 1960-2021.
Taulukko 5. Kiantajärven lähtövirtaaman tunnuslukuja eri tarkastelujaksoille. Virtaamavaihtelu
(CV) on virtaaman variaatiokerroin.
1985-1989
Alivirtaama NQ
0
Keskialivirtaama MNQ 0
Keskivirtaama MQ
38,7
Keskiylivirtaama MHQ 137
Ylivirtaama HQ
237
Virtaamavaihtelu CV
83,5

1993-1997
0
0
38,7
117,6
128
77,8

1998-2002
0
0
39,9
115,7
142
80,2

2003-2008
0
0
38,9
118,5
136,7
95,4

2009-2020
0
0
42,9
116,5
186,4
81,5

Kiantajärven talven vedenkorkeudet ovat seurantajaksojen aikana jatkuvasti nousseet (Kuva 24).
Seurantajaksolla 1993-1997 keskimääräisesti alin vedenkorkeus saavutettiin 23.4., jolloin
vedenkorkeus oli noin 195,7 m (NN+). Seurantajaksolla 2009-2020 alin vedenkorkeus saavutettiin
keskimäärin 17.4., jolloin vedenkorkeus oli noin 196,2 m (NN+). Talvialenema on siis 2009-2020
ollut keskimäärin 50 cm matalampi kuin 1993-1997, jolloin keskimääräinen alenema oli
seurantajaksojen suurin (Kuva 24). Kesäajan vedenkorkeuden tavoitetaso on viimeisimmällä
seurantajaksolla saavutettu vuotta 2011 lukuunottamatta hyvin. Seurantajaksolla 2009-2020
kesäajan tavoitevedenkorkeus on keskimäärin saavutettu jo kesäkuun alussa, mikä ei poikkea
aiemmista seurantajaksoista (Kuva 24).
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Kuva 24. Kiantajärven keskimääräiset vedenkorkeudet seurantajaksoilla suhteessa kesäajan
vedenkorkeuksien tavoitetasoon ja yläsuositusrajaan.
Vuoden 2011 kevään ja alkukesän poikkeuksellisen kuivuuden vuoksi vedenkorkeus jäi alle
tavoitetason (Kuva 25). Vedenkorkeus oli yhteensä 15 vuorokautta ja enimmillään 22 cm alle
tavoitetason (Taulukko 6). Vuoden 2012 loppukesän poikkeuksellisten rankkasateiden myötä
vedenkorkeus oli tavoiteajanjaksolla yhteensä 21 vuorokautta ja enimmillään 21 cm yli
suositusrajan. Loppukesän 2012 ja syksyn 2020 runsaiden sateiden aikana käytiin myös lähellä
säännöstelyluvan ylärajojen vedenkorkeuksia. Syksyllä 2019 Kiantajärven vedenkorkeus oli
poikkeuksellisen matala (Kuva 25). Alhaiset vedenkorkeudet johtuivat Ämmän voimalaitoksen
määräaikaistarkastuksesta ja huoltotöistä, jolloin vettä jouduttiin juoksuttamaan voimalaitoksen
ohi.
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Kuva 25. Kiantajärven vedenkorkeudet 2015-2020, sekä poikkeuksellisten vuosien 2011 ja 2012
vedenkorkeudet suhteessa kesäajan tavoite- ja yläsuosituskorkeuksiin, sekä luparajoihin.
Taulukko 6. Kiantajärven seurantajaksolla 2009-2020 havaitut kesäajan vedenkorkeuksien
poikkeamat tavoitetasosta ja yläsuositusrajasta.
Vuosi

Päivämäärä

Vuorokausia

2011

20.6.-2.7., 5.7.6.7.
9.8.-29.8.

15

2012

Tavoitetason alitus
(maksimi)
22 cm

21

Yläsuosituksen ylitys
(maksimi)
20 cm

4.4.4 Tärkeimmät indikaattorit ja niiden vertailu
Vesimittaritarkastelun mukaan Kiantajärven kevättulva on seurantajaksolla 2009–2020 puuttunut
käytännössä kokonaan (Kuva 26). Kevättulva oli keskimäärin korkeimmillaan seurantajaksolla
1993–1997, jolloin tulvan keskiarvo oli noin 70 cm. Lintujen pesimäaikainen vedenkorkeuden
nousu on ollut seurantajaksolla 2009–2020 keskimäärin 42 cm, mikä indikoi huonoa tilaa (Kuva
26). Kyseisessä mittarissa ei ole tapahtunut muutosta seurantajaksojen välillä.
Jäätyvä osuus tuottavasta vyöhykkeestä on seurantajaksolla 2009–2020 ollut keskimäärin noin 77
% ja jään painama osuus 115 %, eli tuottava vyöhyke on täysin jään painama (Kuva 26). Molemmat
mittarit indikoivat välttävää tai huonoa tilaa suhteessa vertailujärviin. Jäätyvä osuus tuottavasta
vyöhykkeestä on keskimäärin selvästi pienentynyt 80–90-lukujen tasosta, mikä johtuu talven
jäänpaksuuksien pienemisestä ja korkeammista talviveden korkeuksista.
Vedenpinnan alenema syyskutuisten kalojen mädin haudonta-aikana on keskimäärin hienoisesti
laskenut 80–90-lukujen tasolta, mutta on edelleen noin 2,7 metriä, mikä indikoi huonoa tilaa
syyskutuisten kalojen kannalta. Viime vuosien korkeammat talvivedenkorkeudet selittävät osan
eroista, mutta myös syksyjen leudontuminen ja jääpeitteisen ajan lyheneminen lienee muutoksen
taustalla. Vedenkorkeuden vaihtelu virkistyskäyttökaudella on viimeisimmällä seurantajaksolla
ollut vuosien 1998-2008 tasolla (Kuva 26). Vedenkorkeuden vaihtelu on ollut seurantajaksolla
2009-2020 keskimäärin 25 cm, mikä indikoi hyvää tilaa virkistyskäytön kannalta.
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Kuva 26. Kiantajärven vesimittari-indikaattorien keskiarvot ja keskihajonnat

4.5 Vuokkijärvi
4.5.1 Yleistietoa
Hyrynsalmen reitillä sijaitseva Vuokkijärvi virtaa Niipaskosken luusuan säännöstelypadon kautta
luoteeseen ja laskee useamman pienen järven muodostaman järvireitin ja Vuokinjoen kautta
Emäjokeen Aittokosken voimalaitoksen yläpuolelle. Vuokkijärven pinta-ala on 51,2 km2 ja järven
valuma-alueen pinta-ala järvi mukaan lukien on 1368 km2 ja valuma-alueen järvisyys on 9,8 %.
Järven keskisyvyys on 5,4 metriä ja suurin syvyys 24 metriä. Vuokkijärvi on voimakkaasti
säännöstelty järvi, jonka lupamääräysten mukainen säännöstelyväli on 6 metriä. Luonnontilassa
järven keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeuden vaihtelu oli noin 1,2 metriä ja nykyisin
keskimäärin 4,8 metriä. Järven vedenpintaa on nostettu 2,6 metriä luonnontilaiselta tasoltaan,
mikä on aiheuttanut merkittäviä eroosiohaittoja ja matalilla rannoilla turvelauttojen irtoamista.
Järven vedenkorkeutta säännöstellään Niipaskosken säännöstelypadolla, joka valmistui vuonna
1964. Säännöstelyluvan yläraja on NN+ 189,5 m ja alaraja NN+ 183,5 m.
4.5.2 Ekologinen tila
Vuokkijärvi on tyypiltään suuri humusjärvi. Vesienhoitosuunnitelmissa Vuokkijärvi on nimetty
voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi voimakkaan säännöstelyn ja vedenpinnan nostosta
aiheutuneiden morfologisten muutosten vuoksi. Hyvää ekologista tilaa ei järvessä voida saavuttaa
aiheuttamatta merkittävää haittaa tärkeälle käyttömuodolle (voimatalous), joten järven
tilatavoitteeksi on asetettu hyvä saavutettavissa oleva tila suhteessa tärkeän käyttömuodon
asettamiin rajoihin. Vesienhoidon 3. suunnittelukauden (2022-2027) ekologisen tilan arvioinnissa
järven ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi, mutta suhteessa tärkeän käyttömuodon
asettamaan ekologiseen potentiaaliin, tila on arvioitu hyväksi. Näin ollen järvi on vesienhoidon
tavoitetilassa. Järven tila ei arvioinnin mukaan ole myöskään riskissä heikentyä.
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Järven hydromorfologinen tila on arvioitu huonoksi erityisesti säännöstelystä johtuvien
hydrologisten muutosten vuoksi. Veden fysikaalis-kemiallisten laatutekijöiden, kuten typpi- ja
fosforipitoisuuksien, osalta järvi on erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Järven kemiallinen tila on
arvioitu hyvää huonommaksi petokalojen elohopeapitoisuuksien ja bromattujen difenyylieetterien
vuoksi. Ainepitoisuudet ylittyvät kaukokulkeuman ja luonnonolosuhteiden vuoksi
(turvemaavaltainen valuma-alue). Biologisten laatutekijöiden osalta kasviplanktonin
yhteisökoostumus ja a-klorofyllipitoisuus ilmentävät hyvää tilaa, samoin syvänteiden
pohjaeläimistö. Sen sijaan rantavyöhykkeen pohjaeläimistön on vesienhoidon 2.
suunnittelukauden (2016–2021) aineistossa arvioitu olevan välttävässä tilassa.
Aikasarjojen perusteella Vuokkijärvellä ei ole havaittavissa veden ajallista tummenemistrendiä
(Kuva 27). Vuokkijärven veden väriarvo oli ennen 2000-lukua keskimäärin 90 mg/l Pt, samoin kuin
2000-luvulla.

Kuva 27. Vuokkijärven vuoden keskimääräinen veden väriluku metrin syvyydestä mitattuna.
4.5.4 Veden korkeuden vaihtelu seurantajaksolla
Vuokkijärven talven vedenkorkeudet ovat seurantajaksojen aikana jatkuvasti hieman kasvaneet
(Kuva 28). Seurantajaksolla 1993-1997 alin vedenkorkeus saavutettiin keskimäärin 16.4., jolloin
vedenkorkeus oli noin 184,1 m (NN+). Seurantajaksolla 2009-2020 alin vedenkorkeus saavutettiin
keskimäärin 14.4., jolloin vedenkorkeus oli noin 184,6 m (NN+). Talvialenema on siis 2009-2020
ollut keskimäärin 50 cm matalampi kuin 1993-1997, jolloin keskimääräinen alenema oli
seurantajaksojen suurin (Kuva 28). Kesäajan vedenkorkeuden tavoitetaso on viimeisimmällä
seurantajaksolla saavutettu hyvin lukuun ottamatta vuosia 2011 ja 2020. Seurantajaksolla 20092020 kesäajan tavoitevedenkorkeus on saavutettu keskimäärin 11.6, mikä on myöhemmin kuin
aiemmilla seurantajaksoilla (Kuva 28).
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Kuva 28. Vuokkijärven keskimääräiset vedenkorkeudet seurantajaksoilla suhteessa kesäajan
vedenkorkeuksien tavoitetasoon ja yläsuositusrajaan
Vuoden 2011 kevään ja alkukesän poikkeuksellisen kuivuuden vuoksi vedenkorkeus jäi alle
tavoitetason (Kuva 29). Vedenkorkeus oli yhteensä 12 vuorokautta ja enimmillään 52 cm alle
tavoitetason (Taulukko 7). Vuoden 2012 loppukesän poikkeuksellisen rankkasateiden myötä
vedenkorkeus oli tavoiteajanjaksolla yhteensä 26 vuorokautta ja enimmillään 43 cm yli
suositurajan (Kuva 29, Taulukko 7). Tavoitetason alapuolelle jäätiin useiden vuorokausien aikana
myös vuosina 2018 ja 2020 (Taulukko 7). Loppukesän 2012 ja syksyn 2020 runsaiden sateiden
aikana käytiin myös lähellä säännöstelyluvan ylärajojen vedenkorkeuksia, samoin kuin talvella
2015-2016.
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Kuva 29. Vuokkijärven vedenkorkeudet 2015-2020, sekä poikkeuksellisten vuosien 2011 ja 2012
vedenkorkeudet suhteessa kesäajan tavoite- ja yläsuosituskorkeuksiin, sekä luparajoihin.
Taulukko 7. Vuokkijärvellä seurantajaksolla 2009-2020 havaitut kesäajan vedenkorkeuksien
poikkeamat tavoitetasosta ja yläsuositusrajasta.
Vuosi

Päivämäärä

Vuorokausia

2009
2010
2011

20.6., 29.8
20.6.-21.6
20.6.-1.7.
17.7., 19.7., 8.8.31.8
20.-21.6.
10.8., 12.8.-31.8.
20.6.-1.7.

2
2
12

52 cm

26
2
21
12

2 cm
5 cm
14 cm

2012
2016
2018
2020

Tavoitetason alitus
(maksimi)
2 cm

Yläsuosituksen ylitys
(maksimi)
3 cm

43 cm

4.5.5 Tärkeimmät indikaattorit ja niiden vertailu
Vesimittaritarkastelun mukaan Vuokkijärven kevättulva on seurantajaksolla 2009–2020 puuttunut
käytännössä kokonaan (Kuva 30). Kevättulvat olivat keskimäärin korkeimmillaan seurantajaksolla
1993–1997, jolloin tulvan keskiarvo oli noin 42 cm. Lintujen pesimäaikainen vedenkorkeuden
nousu on ollut seurantajaksolla 2009–2020 keskimäärin 1,1 m, mikä indikoi huonoa tilaa (Kuva 30).
Kyseisessä mittarissa ei ole tapahtunut muutosta seurantajaksojen välillä.
Jäätyvä osuus tuottavasta vyöhykkeestä on seurantajaksolla 2009–2020 ollut keskimäärin noin 117
% ja jään painama osuus 220 %, eli tuottava vyöhyke jäätyy yleensä täysin (Kuva 30). Jäätyvä osuus
tuottavasta vyöhykkeestä on numeerisesti selvästi pienentynyt 80–90-lukujen tasosta, mikä
johtunee talven jäänpaksuuksien pienemisestä ja jääpeitteisen ajan lyhenemisestä, sekä
korkeammista talviveden korkeuksista.
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Vedenpinnan alenema syyskutuisten kalojen mädin haudonta-aikana on keskimäärin hienoisesti
vähentynyt, mutta on edelleen noin 4,2 metriä, mikä indikoi huonoa tilaa syyskutuisten kalojen
kannalta. Vedenkorkeuden vaihtelu virkistyskäyttökaudella on viimeisimmällä seurantajaksolla
ollut vuosien 1998-2008 tasolla (Kuva 30). Vedenkorkeuden vaihtelu on ollut seurantajaksolla
2009-2020 keskimäärin 28 cm, mikä indikoi hyvää tilaa virkistyskäytön kannalta.

Kuva 30. Vuokkijärven vesimittari-indikaattorien keskiarvot ja keskihajonnat.

4.6 Ontojärvi
4.6.1 Yleistietoa
Ontojärvi sijaitsee Sotkamon reitillä Kuhmon kaupungin alueella. Järven pinta-ala on 105 km2
yhdessä Nurmesjärven kanssa, joka on nykyisin samalla pinnankorkeuden tasolla Ontojärven
kanssa. Järven keskisyvyys 5,8 metriä ja suurin syvyys on 29 metriä. Järven Itäpäätyyn laskee
Pajakkajoki, joka tuo Lammasjärven, Lentuan ja vesistön itäosien vedet järveen. Järven luusua on
Katermankoskella, josta vedet virtaavat Ontojokea pitkin Iso-Kiimaseen. Järvi on karu ja tunnettu
siika- muikku- ja taimenvetenä. Järvessä on nykyisin runsaasti kuhaa ja suuria haukia. Ontojärven
siika- ja muikkukannat ovat taantuneet, samoin taimenkannat. Järveen laskevia muita
merkittävimpiä jokia ovat Kellojärvestä laskeva Vieksijoen reitti, Alasjoki ja Jämäjoki.
Ontojärvi on voimakkaasti säännöstelty järvi, jonka keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeuden
vaihtelu on 390 cm ja havaintojen äärivaihtelu noin 4,6 metriä. Järveä säännöstellään Ontojoessa
sijaitsevilla Katerman voimalaitoksella, joka valmistui vuonna 1957. Katerman alapuolella
Ontojoessa sijaitsee myös Kallioisen voimalaitos. Säännöstelyluvan yläraja on NN+ 159,4 m ja
alaraja NN+ 155,5 m. Järven keskivedenkorkeutta on nostettu luontaiselta tasolta noin 60 cm,
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mikä on aiheuttanut rantojen eroosiota ja samalla yhdistänyt Nurmesjärven kapean salmen
kautta.
4.6.2 Ekologinen tila
Ontojärvi on tyypiltään suuri humusjärvi. Vesienhoitosuunnitelmissa luokittelussa Ontojärvi on
nimetty voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi voimakkaan säännöstelyn ja vedenpinnan
nostosta aiheutuneen morfologisten muutosten. Hyvää ekologista tilaa ei järvessä voida saavuttaa
aiheuttamatta merkittävää haittaa tärkeälle käyttömuodolle (voimatalous), joten järven
tilatavoitteeksi on asetettu hyvä saavutettavissa oleva tila suhteessa tärkeän käyttömuodon
asettamiin rajoihin. Vesienhoidon 3. suunnittelukauden (2022-2027) ekologisen tilan arvioinnissa
järven ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi, mutta suhteessa tärkeän käyttömuodon
asettamaan ekologiseen potentiaalin, tila on arvioitu hyväksi. Näin ollen järvi on vesienhoidon
tavoitetilassa. Järven tila ei arvioinnin mukaan ole myöskään riskissä heikentyä.
Järven hydromorfologinen tila on arvioitu huonoksi erityisesti säännöstelystä johtuvien
hydrologisten muutosten vuoksi, mutta myös vaellusesteet ja rantarakentaminen alentavat
hydromorfologista tilaa. Veden fysikaalis-kemiallisten laatutekijöiden, kuten typpi- ja
fosforipitoisuuksien, osalta järvi on erinomaisessa tilassa. Järven kemiallinen tila on arvioitu hyvää
huonommaksi bromattujen difenyylieetterien direktiivin mukaisten pitoisuuksien ylityksen vuoksi.
Ainepitoisuudet ylittyvät kaukokulkeuman takia. Biologisten laatutekijöiden osalta
kasviplanktonin yhteisökoostumus ja a-klorofyllipitoisuus ilmentävät erinomaista tilaa. Sen sijaan
syvänteiden pohjaeläimistön tila on arvioitu tyydyttäväksi. Toisen suunnittelukauden (2016-2021)
aineistossa päällyslevien tila arvio oli hyvä. Vesikasvien ja rantavyöhykkeen pohjaeläimistön
tilaluokka arvioitiin tyydyttäväksi. Järven kalaston rakenne arvioitiin 2. suunnittelukaudella
erinomaiseksi.
Aikasarjojen perusteella Ontojärvellä ei ole havaittavissa veden ajallista tummenemistrendiä (Kuva
31). Ontojärven veden väriarvo oli ennen 2000-lukua keskimäärin 76 mg/l Pt. 2000-luvulla veden
väriarvo on ollut keskimäärin 79 mg/l Pt.

Kuva 31. Ontojärven vuoden keskimääräinen veden väriluku metrin syvyydestä mitattuna.
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4.6.3 Virtaama ja veden korkeuden vaihtelu seurantajaksolla
Ontojärven luusuan virtaamatietoja tarkasteltiin aikaväliltä 1950-2021. Seurantajakson 2009-2020
keskivirtaama oli 57,9, keskialivirtaama 0 ja keskiylivirtaama 145 m3/s (Taulukko 8). Ontojärven
luusuassa esiintyy nollavirtaamia säännöstelyn vuoksi joka vuosi. Ontojoen talviaikaiset virtaamat
näyttävät olevan kasvussa (Kuva 32). Aiempien seurantajaksoihin verrattuna Ontojärven
lähtövirtaaman virtaamavaihtelu on keskimäärin hieman kasvanut ja keskiylivirtaamat olleet
edeltäviä jaksoja korkeampia seurantajaksolla 2009-2020 (Taulukko 8).

Kuva 32. Ontojärven luusuan keskimääräinen lähtövirtaama (m3/s) ja talvivirtaama (1.11.-31.3.)
vuosina 1950-2021.
Taulukko 8. Ontojärven lähtövirtaaman tunnuslukuja eri tarkastelujaksoille. Virtaamavaihtelu (CV)
on virtaaman variaatiokerroin.
1985-1989
Alivirtaama NQ
0
Keskialivirtaama MNQ 0
Keskivirtaama MQ
59
Keskiylivirtaama MHQ 146,4
Ylivirtaama HQ
277
Virtaamavaihtelu CV
56,5

1993-1997
0
0
62,1
136,2
204
46

1998-2002
0
0
53,4
131,9
204
64,3

2003-2008
0
0
58,6
123,2
144,5
65,5

2009-2020
0
0
57,9
144,9
209,1
66,8

Ontojärven talven vedenkorkeudet ovat seurantajaksolla 2009-2020 olleet keskimäärin edellistä
seurantajaksoa (1998-2008) matalampia (Kuva 33). Myös vedenkorkeuksien huippu on
madaltunut. Kesäajan vedenkorkeuden tavoitetaso on viimeisimmällä seurantajaksolla saavutettu
keskimäärin erittäin hyvin. Ontojärvellä ei ole viimeisimmällä seurantajaksolla havaittu kesäajan
tavoitetason alituksia tai yläsuositusrajan ylityksiä. Keväällä 2019 vedenkorkeus oli lähellä
säännöstelyluvan ylärajaa (Kuva 34). Kesäajan vedenkorkeus on kuitenkin viimeiselle
seurantajaksolla ollut keskimäärin parikymmentä senttiä aiempaa alemmalla tasolla.
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Kuva 33. Ontojärven keskimääräiset vedenkorkeudet seurantajaksoilla suhteessa kesäajan
vedenkorkeuksien tavoitetasoon ja yläsuositusrajaan

Kuva 34. Ontojärven vedenkorkeudet 2015-2020 suhteessa kesäajan tavoite- ja
yläsuosituskorkeuksiin, sekä luparajoihin.
4.6.4 Tärkeimmät indikaattorit ja niiden vertailu
Vesimittaritarkastelun mukaan Ontojärven kevättulva on seurantajaksolla 2009–2020 puuttunut
käytännössä kokonaan (Kuva 35). Kevättulva olivat keskimäärin korkeimmillaan seurantajaksolla
1985–1989, jolloin tulvan keskiarvo oli noin 48 cm. Lintujen pesimäaikainen vedenkorkeuden
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nousu on ollut seurantajaksolla 2009–2020 keskimäärin 89 cm, mikä indikoi huonoa tilaa (Kuva
35). Kyseisessä mittarissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutosta seurantajaksojen välillä.
Jäätyvä osuus tuottavasta vyöhykkeestä on seurantajaksolla 2009–2020 ollut keskimäärin noin 64
% ja jään painama osuus 157 %, eli tuottava vyöhyke on yleisesti täysin jään painama (Kuva 35).
Jäätyvä osuus tuottavasta vyöhykkeestä on keskimäärin selvästi pienentynyt 80–90-lukujen
tasosta, mikä johtunee talven jäänpaksuuksien pienemisestä ja jääpeitteisen ajan lyhenemisestä,
sekä korkeammista talviveden korkeuksista. Jäätyvä osuus tuottavasta vyöhykkeestä on kuitenkin
kasvanut hieman seurantajakson 1998-2008 tilanteesta, mikä johtunee ensisijaisesti aiempaa
matalammista vedenkorkeuksista tuotantokaudella.
Vedenpinnan alenema syyskutuisten kalojen mädin haudonta-aikana on ollut keskimäärin noin 3,5
metriä, mikä indikoi huonoa tilaa syyskutuisten kalojen kannalta. Mittarissa ei ole tapahtunut
muutoksia seurantajaksojen aikana. Vedenkorkeuden vaihtelu virkistyskäyttökaudella on selvästi
laskenut (Kuva 35). Vedenkorkeuden vaihtelu on ollut seurantajaksolla 2009-2020 keskimäärin 16
cm, mikä indikoi erinomaista tilaa virkistyskäytön kannalta.

Kuva 35. Ontojärven vesimittari-indikaattorien keskiarvot ja keskihajonnat

4.7. Nuasjärvi-Rehja
4.7.1 Yleistietoa
Nuasjärvi-Rehja (jatkossa Nuasjärvi) sijaitsee Sotkamon reitillä Sotkamon kunnan ja Kajaanin
kaupungin alueella. Järvi muodostuu kahdesta altaasta (varsinaisesta Nuasjärvestä ja Rehjasta),
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joita erottaa yli kilometrin levyinen Rimpilänsalmi. Järven pinta-ala on 96 km2. Samassa tasossa
Nuasjärven kanssa ovat myös Iso-Kiimanen, Sapsojärvet, Pirttijärvi-Kaitainjärvi ja Sotkamon
Kiantajärvi. Järvet yhdistää kapea Tenetin salmi, josta edellä mainittujen järvien vesi virtaa idästä
Nuasjärveen. Järven keskisyvyys 8,5 metriä ja suurin syvyys on 42 metriä. Järven itäpäätyyn
laskevan Tenetin lisäksi järven etelärannalle laskevat Jormasjoki ja Kontinjoki. Järven luusua on
Kajaaninjoen Koivukoskella, josta vedet virtaavat Kajaaninjokea pitkin Oulujärveen. Järvessä on
hyvä kuhakanta ja taimenta. Terrafame Oy:n vuonna 2015 käyttöönotettu purkuputki johtaa
Talvivaaran monimetallikaivoksen puhdistettujen prosessivesien ylijäämän Nuasjärven
Juurikkalahden edustan selkävesille. Purkuputken käyttöönoton jälkeen purkuvesiä on johdettu
merkittävästi aiempaa vähemmän luontaisten valuma-alueiden kautta Jormasjoen reitille ja Nilsiän
reitille Vuoksen vesistön puolelle. Purkuputken aiheuttama mainehaitta on johtanut järven
kaupallisen kalastuksen loppumiseen, sillä tukut eivät enää osta Nuasjärvestä pyydettyä kalaa.
Myös vapaa-ajan kalastus on järvellä vähentynyt. Järven kaloista tehtyjen selvitysten perusteella
kalat ovat kuitenkin elintarvikekriteerit täyttäviä eikä haitallisia muutoksia ole havaittavissa.
Nuasjärvi on säännöstelty järvi, jonka keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeuden vaihtelu on noin
170 cm ja havaintojen äärivaihtelu 345 cm. Järveä säännöstellään Koivukosken voimalaitoksella,
joka valmistui vuonna 1943. Järven luusuaan Petäisenniskalle valmistui vuonna 1995
tunnelivoimala (Koivukoski III). Säännöstelyluvan yläraja on NN+ 138,0 m ja alaraja NN+ 135,7 m.
4.7.2 Ekologinen tila
Nuasjärvi on tyypiltään suuri humusjärvi. Säännöstelystä ja hydromorfologisista muutoksista
huolimatta järveä ei ole vesienhoidon luokittelussa nimetty voimakkaasti muutetuksi, joten sen
tilatavoite on hyvä ekologinen tila. Vesienhoidon 3. suunnittelukauden (2022-2027) ekologisen
tilan arvioinnissa järven ekologinen tila on arvioitu hyväksi. Näin ollen järvi on vesienhoidon
tavoitetilassa. Järven tila ei arvioinnin mukaan ole myöskään riskissä heikentyä.
Järven hydromorfologinen tila on arvioitu välttäväksi järveen laskevien jokien vaellusesteiden ja
säännöstelyn hydrologisten muutosten vuoksi. Veden fyysikaalis-kemiallisten laatutekijöiden,
kuten typpi- ja fosforipitoisuuksien, osalta järvi on hyvässä tilassa. Järven kemiallinen tila on
arvioitu hyvää huonommaksi bromattujen difenyylieetterien vuoksi. Ainepitoisuudet ylittyvät
kaukokulkeuman vuoksi. Biologisten laatutekijöiden osalta kasviplanktonin yhteisökoostumus, aklorofyllipitoisuus ja erilaiset yhteisörakennetta kuvaavat indeksit ilmentävät hyvää tilaa, samoin
kuin syvänteiden pohjaeläimistö ja kalaston rakenne. Toisen suunnittelukauden (2016-2021)
aineistojen perusteella järven päällyslevien ja rantavyöhykkeen pohjaeläimistön tila arvioitiin
hyväksi.
Aikasarjojen perusteella Nuasjärven vesi on selvästi tummentunut erityisesti 2010-luvulla (Kuva
36). Nuasjärven veden väriarvo oli ennen 2000-lukua keskimäärin 73 mg/l Pt. 2000-luvulla veden
väriarvo on ollut keskimäärin 77 mg/l Pt. Mikäli tarkastellaan vain 2010-lukua, on veden väriarvo
ollut keskimäärin 87 mg/l Pt.
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Kuva 36. Nuasjärven vuoden keskimääräinen veden väriluku metrin syvyydestä mitattuna.
4.7.3 Virtaama ja veden korkeuden vaihtelu seurantajaksolla
Nuasjärven luusuan virtaamatietoja tarkasteltiin aikaväliltä 1950-2021. Seurantajakson 2009-2020
keskivirtaama oli 93,8, keskialivirtaama 20,5 ja keskiylivirtaama 260 m3/s (Taulukko 9). Nuasjärven
luusuassa esiintyy nollavirtaamia säännöstelyn vuoksi. Nuasjärven talviaikaiset virtaamat ovat
selvästi kasvussa (Kuva 37). Aiempien seurantajaksoihin verrattuna Nuasjärven lähtövirtaaman
virtaamavaihtelu on keskimäärin selvästi kasvanut ja keskiylivirtaamat olleet edeltäviä jaksoja
korkeampia seurantajaksolla 2009-2020 (Taulukko 9).

Kuva 37. Nuasjärven luusuan keskimääräinen lähtövirtaama (m3/s) ja talvivirtaama (1.11.-31.3.)
vuosina 1950-2021.
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Taulukko 9. Nuasjärven lähtövirtaaman tunnuslukuja eri tarkastelujaksoille. Virtaamavaihtelu (CV)
on virtaaman variaatiokerroin.
1985-1989
Alivirtaama NQ
0
Keskialivirtaama MNQ 10.6
Keskivirtaama MQ
91
Keskiylivirtaama MHQ 236.6
Ylivirtaama HQ
311
Virtaamavaihtelu CV
43.8

1993-1997
0
8.6
88.8
210.6
249
45.9

1998-2002
24.3
24.4
78.2
208
289.8
62.2

2003-2008
0
14.9
90.9
251.6
370
65.1

2009-2020
0
20.5
93.8
259.6
373.6
66.9

Nuasjärven talven vedenkorkeudet ovat seurantajaksolla 2009-2020 olleet keskimäärin edellistä
seurantajaksoa (1998-2008) matalampia (Kuva 38). Toisaalta talvialenema on ollut keskimäärin
aiempaa matalampi ja kuopan pohja aiemmin. Myös vedenkorkeuksien huippu on madaltunut.
Seurantajaksolla 1985-1989 alin vedenkorkeus (136,0) saavutettiin keskimäärin 24.4, kun taas
seurantajakson 2009-2020 alin vedenkorkeus (136,4) saavutettiin keskimäärin 9.4.
Kesäajan vedenkorkeuden tavoitetaso on viimeisimmällä seurantajaksolla saavutettu keskimäärin
hyvin. Nuasjärvellä on seurantajaksolla 2009-2020 havaittu lieviä ja hetkellisiä kesäkauden
tavoitetason alituksia (Kuva 39, Taulukko 10).

Kuva 38. Nuasjärven keskimääräiset vedenkorkeudet seurantajaksoilla suhteessa kesäajan
vedenkorkeuksien tavoitetasoon ja yläsuositusrajaan
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Kuva 39. Nuasjärven vedenkorkeudet 2015–2020 suhteessa kesäajan tavoite- ja
yläsuosituskorkeuksiin, sekä luparajoihin.
Taulukko 10. Nuasjärvellä seurantajaksolla 2009–2020 havaitut kesäajan (20.6.-31.8)
vedenkorkeuksien poikkeamat tavoitetasosta ja yläsuositusrajasta.
Vuosi
2010
2013
2020

Päivämäärä
27.8.-31.8.
22.-23.8.
21.-22.8., 25.-28.8., 31.8

Vuorokausia
5
2
7

Tavoitetason alitus (maksimi)
5 cm
1 cm
7 cm

4.7.4 Tärkeimmät indikaattorit ja niiden vertailu
Vesimittaritarkastelun mukaan Nuasjärven kevättulva on seurantajaksolla 2009–2020 puuttunut
käytännössä kokonaan (Kuva 40). Lintujen pesimäaikainen vedenkorkeuden nousu on ollut
seurantajaksolla 2009–2020 keskimäärin 41 cm, mikä indikoi huonoa tilaa (Kuva 40). Kyseisen
indikaattorin keskiarvo on hieman kasvanut aiemmasta. Jäätyvä osuus tuottavasta vyöhykkeestä
on seurantajaksolla 2009–2020 ollut keskimäärin noin 50 % ja jään painama osuus 87 %, mikä
indikoi tyydyttävää tai välttävää tilaa (Kuva 40). Indikaattoreiden keskiarvoissa ei ole havaittavissa
muutoksia aiempaan nähden. Vedenpinnan alenema syyskutuisten kalojen mädin haudontaaikana on ollut keskimäärin noin 1,4 metriä, mikä indikoi välttävää tilaa syyskutuisten kalojen
kannalta. Veden pinnan alenema on keskimäärin hieman laskenut 80–90-lukujen tilanteesta (Kuva
40). Vedenkorkeuden vaihtelu on ollut seurantajaksolla 2009–2020 keskimäärin 26 cm, mikä
indikoi hyvää tilaa virkistyskäytön kannalta.
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Kuva 40. Nuasjärven vesimittari-indikaattorien keskiarvot ja keskihajonnat

4.8 Iso-Pyhäntä
4.8.1 Yleistietoa
Iso-Pyhäntä sijaitsee Ristijärven kunnan alueella. Järven pinta-ala on 11,6 km2 ja keskisyvyys 7,2 m.
Järven suurin syvyys on 32 m. Järven vedet virtaavat Pyhännänjoen kautta Emäjokeen
Hyrynsalmen reitillä. Järven eteläpäähän laskee Hiisijärvestä Hiisijoki. Vuonna 1761 Hiisijärven
vedenpintaa pyrittiin alentamaan rantaniittyjen kasvattamiseksi järven luusuaa kaivamalla.
Toimenpide karkasi kuitenkin hallinnasta ja järven pinta aleni 17 metriä ja pinta-ala pieneni 20
neliökilometristä nykyiseen noin 1,5 neliökilometriin. Vyöryvät vesimassat syövyttivät Hiisijoen
hiekkapitoisiin maihin nykyisen kanjonin. Iso-Pyhännässä vedet mursivat uuden lasku-uoman
nykyisen Pyhännänkosken kohdalle ja myös Iso-Pyhännän vedenpinta laski merkittävästi. Järvi on
nykyisin 7 metriä entistä alempana ja noin puolta pienempi pinta-alaltaan.
Iso-Pyhäntä on voimakkaasti säännöstelty järvi, jonka keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeuden
vaihtelu on 367 cm ja havaintojen äärivaihtelu 429 cm. Järveä säännöstellään Pyhännänkosken
voimalaitoksella, joka valmistui vuonna 1957. Säännöstelyluvan yläraja on NN+ 149,38 m ja alaraja
NN+ 145,75 m.
4.8.2 Ekologinen tila
Iso-Pyhäntä on tyypiltään runsashumuksinen järvi. Vesienhoitosuunnitelmissa Iso-Pyhäntä on
nimetty voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi voimakkaan säännöstelyn ja vedenpinnan
nostosta aiheutuvan eroosion vuoksi. Hyvää ekologista tilaa ei järvessä voida saavuttaa
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aiheuttamatta merkittävää haittaa tärkeälle käyttömuodolle (voimatalous), joten järven
tilatavoitteeksi on asetettu hyvä saavutettavissa oleva tila suhteessa tärkeän käyttömuodon
asettamiin rajoihin. Vesienhoidon 3. suunnittelukauden (2022–2027) ekologisen tilan arvioinnissa
järven ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi, mutta suhteessa tärkeän käyttömuodon
asettamaan ekologiseen tavoitetilaan, tila on arvioitu hyväksi. Näin ollen järvi on vesienhoidon
tavoitetilassa. Järven tila ei arvioinnin mukaan ole myöskään riskissä heikentyä.
Järven hydromorfologinen tila on arvioitu huonoksi erityisesti säännöstelystä johtuvien
hydrologisten muutosten, mutta myös Pyhännänjoen vaellusesteiden vuoksi. Veden fysikaaliskemiallisten laatutekijöiden, kuten typpi- ja fosforipitoisuuksien, osalta järvi on erinomaisessa
tilassa. Järven kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi petokalojen elohopeapitoisuuksien
ja bromattujen difenyylieetterien vuoksi. Ainepitoisuudet ylittyvät kaukokulkeuman ja
luonnonolosuhteiden vuoksi (turvemaavaltainen valuma-alue). Biologisten laatutekijöiden osalta
kasviplanktonin yhteisökoostumus ja a-klorofyllipitoisuus ilmentävät erinomaista tilaa. Samoin
rantavyöhykkeen päällyslevien tila on arvioitu erinomaiseksi. Heikompaan, eli tyydyttävään tilaan,
on arvioitu vesikasvillisuus, sekä syvänteiden ja rantavyöhykkeen pohjaeläimistö.
4.8.3 Vedenkorkeuden vaihtelu seurantajaksolla
Iso-Pyhäntäjärven osalta tarkasteltiin vain seurantajaksojen keskimääräisä ja viime vuosien
vedenkorkeuden tasoja. Varsinaista Vesimittari-analyysiä ei tehty, mutta arvioitiin mittarien
nykytila yleisellä tasolla. Vedenkorkeuden vuodenaikaisvaihtelu ja säännöstelykäytäntö on järvessä
hyvin samanlainen vuosien välillä (Kuva 41 ja 42), johtuen osin muita järviä kapeammasta
säännöstelyvälistä sekä syvästä ja pakollisesta kevätkuopasta. Iso-Pyhännän talven
vedenkorkeudet ovat seurantajaksolla 2009–2020 olleet keskimäärin edellisen seurantajakson
(1998–2008) tasolla (Kuva 41). Talven vedenkorkeudet ovat kuitenkin olleet seurantajaksolla
2009–2020 selvästi korkeampia kuin jaksolla 1985–1989 (Kuva 41). Muuten vedenkorkeuksissa ei
ole tapahtunut merkittäviä muutoksia suhteessa aiempaan. Huhtikuussa 2015 vedenkorkeus kävi
kolmen vuorokauden ajan säännöstelyluvan alarajan alapuolella. Alitus oli enimmillään 32 cm
(Kuva 42).
Kuvista 41 ja 42, voidaan päätellä, että vedenkorkeuden talvialeneman ollessa noin 3–4 metriä,
järven rantavyöhykkeen tuottavavyöhyke jäätynee suurelta osin ja syyskutuisten kalojen,
erityisesti siian, mahdollinen mädinhaudonta todennäköisesti epäonnistuu. Järvessä ei myöskään
ole kevättulvaa. Vedenkorkeus vaihtelee virkistyskäyttökaudella erittäin vähän.
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Kuva 41. Iso-Pyhännän keskimääräiset vedenkorkeudet seurantajaksoilla.

Kuva 42. Iso-Pyhännän vedenkorkeudet 2015-2020 suhteessa luparajoihin.

5. Yhteenveto vedenkorkeusanalyysistä
Oulujoen vesistön järvien säännöstely on toteutunut suhteessa säännöstelyrajoihin ja kesäaikaisiin
tavoite- ja yläsuositusrajoihin pääosin erittäin hyvin. Poikkeukset vedenkorkeuksissa liittyvät
lähinnä poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin, kuten kuivuuteen tai poikkeuksellisiin rankkasateisiin.
Säännöstely on monilla järvillä kehittynyt ekologisesti parempaan suuntaan korkeampien
talvivedenkorkeuksien myötä. Kuitenkin erityisesti Kiantajärven, Vuokkijärven, Iso-Pyhännän ja
Ontojärven säännöstely on niin voimakasta, että positiiviset muutokset vedenkorkeuksissa eivät
vaikuta juurikaan järvien ekologiseen tilaan.
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Vesistöalueella on havaittavissa selkeitä hydrologisia muutoksia. Erityisesti talvivirtaamat ja talven
vedenkorkeudet ovat kasvussa. Myös jääolosuhteissa on tapahtunut selvä muutos. Jäät ovat
ohentuneet ja jääpeitteisen ajan kesto lyhentynyt. Säännösteltyjen järvien talvivedenkorkeuksien
kasvu ei johtune pelkästään säännöstelykäytäntöjen muutoksesta, sillä talvivedenkorkeudet ovat
nousseet myös säännöstelemättömässä Lentuassa.
Monet järvistä näyttäisivät myös tummuneen erityisesti 2000-luvun aikana. Veden tummuminen
ja tuottavan vyöhykkeen kaventuminen lisäävät säännöstelyn haittavaikutuksia, mutta toisaalta
monet muutostrendit, kuten jäiden oheneminen ja korkeammat talvivedenkorkeudet lieventävät
säännöstelyn haittavaikutuksia.
Talvivirtaamien kasvu liittyy talvien leudontumiseen ja sadannan lisääntymiseen ilmaston
muutoksen myötä. Ilmaston edelleen lämmetessä lumen vesiarvo voi tulevaisuudessa
merkittävästi laskea ja talvivirtaamat edelleen kasvaa, mikä voi vähentää tarvetta voimakkaalle
vedenkorkeuden talvialenemalla, ja siten vähentää säännöstelyn haittavaikutuksia järvien
rantavyöhykkeellä.
Toisaalta ilmastonmuutos tuo myös tullessaan monia, osin tuntemattomia, vaikutuksia. Vesistöjen
tummuminen liuenneen eloperäisen hiilen (humus) ja raudan vaikutuksesta aiheuttaa lukuisia
muutoksia järvien fysikaalisiin ja kemiallisiin olosuhteisiin, sekä eliöyhteisöihin ja ekosysteemin
toimintaan (esim. Creed ym. 2018). Vesistöalueen järvissä on jo tapahtunut merkittäviä biologisia
muutoksia, joista ilmeisin on kuhan voimakas runsastuminen ja siikakalojen taantuminen. Kuha on
runsastunut osin istutusten myötä, mutta myös lämpimät kesät ja veden tummuminen suosivat
kuhaa (Keskinen & Marjomäki 2009) ja särkikaloja (Estlander ym. 2010).
Veden tummumiskehityksen tulevaisuutta ja erityisesti muutoksen suuruutta on vaikea ennakoida.
Säännösteltyjen järvien ekologisen tilan seurantaa, varsinkin rantavyöhykkeen eliöstön osalta, olisi
syytä harkita lisättäväksi nykyisestä, jotta säännöstelyn, muuttuvan hydrologian ja vesistöjen
tummumisen yhteisvaikutuksia voitaisiin nykyistä paremmin arvioida ja ennustaa.
Useammalla järvellä on loppusyksyn ja alkutalven aikana käyty lähellä säännöstelyn ylärajaa.
Ilmastonmuutoksen myötä on odotettavissa, että syksyn sateet runsastuvat ja talvet edelleen
leudontuvat. Säännöstelykäytäntöjen kannalta muutos voi tarkoittaa tarvetta alentaa syksyllä
vedenkorkeuksia ja siten varautua loppusyksyn ja talven lisääntyvään valuntaan, sekä toisaalta
kevätkuopan madaltamista, jotta kesäajan tavoitevedenkorkeuksiin päästään myös vähälumisina
talvina. Toisaalta tulevaisuuden lumimääriä voi olla vaikea ennustaa. Kainuun alue pysynee pitkälle
tulevaisuuteenkin lumipeitteisenä ja talvien leudontuminen ja mahdollisesti runsastuvat sateet
voivat tarkoittaa myös aiempaa suurempia lumimääriä joinakin talvina.
Kokonaisuutena säännöstelyn ekologiset haittavaikutukset ovat mahdollisesti hieman lieventyneet
korkeampien talvivedenkorkeuksien ja jään ohenemisen myötä, sillä valtaosassa järviä
rantavyöhykkeen jäätymisolosuhteita kuvaavien indikaattoreiden arvot ovat pitkällä aikavälillä
pienentyneet samoin kuin vedenpinnan alenema syyskutuisten kalojen mädin haudonta-aikana
(Taulukko 11). Myös vedenkorkeuden vaihtelu virkistyskäyttökaudella on useilla järvillä vähintään
lievästi vähentynyt. Sen sijaan kevättulvan korkeus on varsinkin Kianta-, Vuokki- ja Ontojärvellä
madaltunut tarkastelujaksojen aikana. Virkistyskäytön ja vesiluonnon tilan tavoitteet ovat kesän
vedenkorkeuden vaihtelun osalta ristiriidassa keskenään.
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Taulukko 11. Yhteenveto vesimittari-indikaattoreiden kehityssuunnasta ja kehityksestä aikavälillä 19892020. Solujen arvot ovat seurantajakson 2009-2020 keskiarvoja. Sininen väri kuvaa positiivista
kehityssuuntaa ja värin intensiteetti kehityksen voimakkuutta. Oranssi ja punainen väri kuvaavat
negatiivista kehityssuuntaa, joista punainen tarkoittaa voimakkaampaa muutosta suhteessa aiempaan.
Järvi

Kevättulva
(cm)

Vedenpinnan
nousu pesintä
aikana (cm)

Jäätyvä osuus
tuottavasta
vyöhykkeestä
(%)

Jäänpainama
osuus
tuottavasta
vyöhykkeestä
(%)

Alenema
syyskutuisten
kalojen mädin
haudontaaikana (m)

Vedenkorkeuden vaihtelu
virkistyskäyttökaudella
(cm)

Kiantajärvi

0

42

77

115

2,7

25

Vuokkijärvi

0

110

117

220

4,2

28

Oulujärvi

12

20

45

49

1,0

15

Ontojärvi

0

89

64

157

3,5

16

Nuasjärvi

0

41

50

87

1,4
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6. Ilmastonmuutoksen vaikutukset järvisäännöstelyjen toteutukseen
Tämä luku pohjautuu pääosin seuraaviin lähteisiin:
Tanja Dubrovin (toim.) 2015: Sopeutumistarve ilmastomuutokseen vesistöjen säännöstelyssä
Noora Veijalainen ja Tanja Dubrovin: Monien järvien säännöstelylupia on tarpeen tarkistaa
ilmastonmuutoksen takia https://www.syke.fi/fiFI/Ajankohtaista/Ratkaisujablogi/Noora_Veijalainen_ja_Tanja_Dubrovin_Moni(51685)

6.1 Yleistä ilmastonmuutoksen vaikutuksista
Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta talven virtaamat kasvavat ja talvitulvat lisääntyvät. Lauhempien
talvien myötä lumen määrä vähenee, mikä johtaa kevättulvien pienenemiseen suuressa osassa
maata. Myös kuivat kesät voivat ilmastonmuutoksen myötä lisääntyä. Sään vaihtelevuus
todennäköisesti lisääntyy. Runsaslumisina talvina kevätkuoppa kuitenkin on edelleen tarpeellinen
tulvan ehkäisemiseksi ja vesivoiman tuotannon parantamiseksi. Nämä ovat vaikuttaneet
vedenkorkeuksiin ja aiheuttaneet tarpeita turvautua säännöstelyssä poikkeamislupiin.
Vanhojen lupaehtojen mukaan vedenpintaa tulee monin paikoin laskea talven ja kevään aikana
jopa useita metrejä. Näin varaudutaan lumensulamistulvaan. Muuttuvassa ilmastossa tulee yhä
useammin vuosia, jolloin kevättulva jää pieneksi. Siksi vedenkorkeuden alentaminen voi aiheuttaa
liian alhaisia vedenkorkeuksia loppukeväästä ja kesällä. Toisaalta taas yhä useammin voi olla
tarpeen varautua syys- ja talvitulviin tekemällä järveen ennakoivasti tilaa. Yleisesti ottaen
ilmastonmuutoksen aiheuttama äärevien vesi- ja lämpöolosuhteiden esiintyminen lisää
säännöstelyn haastavuutta.
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Kevätkuoppa voi aiheuttaa tapauksesta riippuen seuraavanlaisia ongelmia vähälumisina,
lumettomina tai aikaisina keväinä:
• Kevätkuoppaa ei pystytä toteuttamaan luvassa määrätyn juoksutusrajoituksen tai padon
kapasiteetin takia, koska alentaminen ajoittuu kevättulvan aikaan. Vedenkorkeuden alentaminen
voi aiheuttaa tarpeettomia ohijuoksutuksia voimalaitoksella tai jopa tulvimista alapuolisessa
vesistössä.
• Kevätkuopan jälkeen tulovirtaama ei riitä vedenkorkeuden riittävään nostamiseen kesäksi.
Kesällä alaraja saattaa rikkoutua tai vesistön käyttäjät kokevat alhaisen vedenkorkeuden
haitalliseksi.
• Jos lupaehtojen sanamuoto sitoo kevätkuopan sekä päivämäärään että tulvan ajankohtaan,
voivat ehdot olla keskenään ristiriitaisia ja siten mahdottomia noudattaa.
• Vaikka kevätkuoppa pystyttäisiin toteuttamaan ja vedenkorkeus saataisiin kesäksi nostettua
riittävälle tasolle, voi kuoppa olla turha. Kevättalven alhaiset vedenkorkeudet voivat olla
epämieluisia vesistön käytölle ja aiheuttaa haittaa vesiluonnolle rantavyöhykkeen pohjan
jäätyessä.
Runsaslumisina talvina kevätkuoppa kuitenkin on edelleen tarpeellinen tulvan ehkäisemiseksi ja
vesivoiman tuotannon parantamiseksi

6.2 Ilmastonmuutosskenaarioiden vaikutuksista virtaamiin ja vedenkorkeuksiin
Oulujoen vesistöalueella
Erilaisten ilmastonmuutosskenaarioiden vaikutuksia vesistöalueen järvien vedenkorkeuksiin ja
jokien virtaamiin eri aikajänteillä on esitetty kuvissa 43 ja 44 sekä taulukossa 12. Tulokset
viittaavat siihen, että myös Oulujoen vesistössä voi hydrologiassa tapahtua lähivuosikymmeninä
sellaisia muutoksia, jotka ovat jo enemmän sääntö kuin poikkeus eteläisemmässä Suomessa
(suuret talvivirtaamat ja kevättulvan pieneneminen, virtaamavaihteluiden voimistuminen).

Kuva 43. Lämpimän ja märän ilmastoskenaarion vaikutus Oulujoen Merikosken virtaamiin 20102039. Lähde: https://vesi.shinyapps.io/ilmastonmuutos/
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Taulukko 12. Lämpimän ja märän ilmastoskenaarion vaikutus Oulujoen Merikosken virtaamiin
2010-2039. Lähde: https://vesi.shinyapps.io/ilmastonmuutos/

Kuva 44. Kiantajärven, Oulujärven ja Vuokkijärven vedenkorkeudet ja lähtövirtaamat
ilmastonmuutosskenaariossa jaksolla 2069-2089.
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6.3 Säännöstelyjen lupaehtojen tarkistamistarpeesta Oulujoen vesistössä
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumismahdollisuuksia on arvioitu useissa vesistöissä
muun muassa vesistömalleilla. Jäykästi määritellyt säännöstelyluvat toimivat usein huonosti jo
nykyisinkin lauhoina talvina. SYKEssä laadittiin yhteistyössä ELY-keskusten kanssa 2010-luvun
puolivälissä selvitys, jossa käytiin läpi kaikkien säännöstelyjen lupaehdot ja arvioitiin niiden
toimivuutta muuttuvassa ilmastossa. Selvityksessä tarkasteltiin myös Oulujoen vesistöalueen
säännöstelyjen toimivuutta muuttuvassa ilmastossa. Oulujärveä ja Iso-Pyhäntäjärveä lukuun
ottamatta säännöstelyn lupaehtojen arvioitiin olevan sellaisia vesistöalueen järvissä, että ne
mahdollistavat tarkoituksenmukaisen säännöstelyn myös muuttuvassa ilmastossa.
Seuraavat järvikohtaiset arviot on saatu Tanja Dubrovinin toimittamasta Excel-taulukosta, jossa on
ELY-keskuksen säännöstelyasiantuntijoiden taannoisia ajatuksia säännöstelyjen
kehittämistarpeista. Arviot olisi hyvä päivittää pohjautuen viime vuosien kokemuksiin ja
tuoreimpiin ilmastoskenaariotarkasteluihin.
OULUJÄRVI
Pakollisen kevätkuopan poistaminen sekä syyskuopan tekeminen on tarpeen mahdollisesti jo
lähitulevaisuudessa sekä Oulujärven kesävedenkorkeuksien turvaamiseksi että alajuoksun
tulvariskin pienentämiseksi. Poikkeamislupa 2006 hyydetulvan estämiseksi.
Arvio tarkistamistarpeen ajankohdasta: 2020-2030
ISO-PYHÄNTÄJÄRVI
Vaikka kevätkuoppa on joustava, se on kuitenkin pakollinen ja syvä ja sen noudattaminen voi
aiheuttaa ongelmia etenkin aikaisina keväinä. Luultavasti ainakin pitkällä aikavälillä ongelmalliset
lupaehdot.
Arvio tarkistamistarpeen ajankohdasta: 2016-2020
KIANTAJÄRVI
Water Adaptin mukaan kalenteriin sidottu kevätkuoppa voi aiheuttaa joinakin vuosina matalia
kesävedenkorkeuksia jaksolla 2040-69. Järvellä ei ole ilmennyt erityisempää talvitulvien riskiä.
Tekemällä syyskuoppa voitaisiin pienentää talvitulvariskiä alapuolisissa vesistöissä. Lupaehtojen
puitteissa se olisi mahdollista.
Arvio tarkistamistarpeen ajankohdasta: Myöhemmin kuin 2030
SOTKAMONJÄRVET
Ongelmia aiheuttanut kevään pakkojuoksutusehto on poistettu luvasta vuonna 2012, joten
ilmastonmuutoksen kannalta säännöstely on jo helpottunut huomattavasti. Lievä juoksutuksen
määräävä kuoppa kuitenkin jäi, joten voisiko siitä tulevaisuudessa kuitenkin olla ongelmia?
Tulvatilanteiden hallinnan kannalta ehdot epätarkoituksenmukaiset, muutostarve johtuu lähinnä
siitä.
Arvio tarkistamistarpeen ajankohdasta: 2016-2020
ONTOJÄRVI
Ylä- ja alarajan suhteen tuskin on ongelmia, mutta kevään aikana vedenkorkeuden mukaan
määräytyviä juoksutuksia voi olla pitkällä aikavälillä syytä muuttaa tarkoituksenmukaisemmiksi
alhaisten kesävedenkorkeuksien välttämiseksi.
Arvio tarkistamistarpeen ajankohdasta: 2016-2020
On huomattava, että arvioihin lupien tarkistamistarpeista sisältyy epävarmuutta, koska
asiantuntijoiden lausunnot ovat jossain määrin subjektiivisia ja vastauksen kyllä – ehkä - ei
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toleranssi voi vaihdella. Sama voi koskea skenaariotarkastelujen tulosten tulkintaa. Vastaajat ovat
myös voineet ajatella, että nykyisellä luvalla pärjätään, jos hyväksytään poikkeamisluvan
hakeminen hankalina vuosina tietyin väliajoin. Lupamuutostarpeen arvioon vaikuttaa silloin se,
kuinka usein hyväksytään tällaiset poikkeustilanteet ja kuinka hyvin poikkeamislupa niihin
tilanteisiin soveltuu. Tähänastisissa skenaariolaskennoissa on lähinnä tarkasteltu keski- ja
ääriarvoja, ei niinkään ongelmallisten vuosien esiintymistodennäköisyyksiä.
6.4 Käytännöt joustavammiksi
Millainen sitten olisi tulevaisuuden toimiva säännöstelyohje? Ainakin ohjeen suunnittelun
periaatteena tulisi olla joustavuus: erilaisiin vesiolosuhteisiin sopeutuminen olisi tehtävä
mahdolliseksi. Esimerkiksi kevään tuloa ei pidä määritellä päivämäärän perusteella, vaan lumen
määrästä ja muista havainnoista sekä vesistöennusteista.
Säännöstelylupien muuttamisen suunnitteluprosessi ja muutosten lupaprosessi on työläs. Muutos
vaatii lukuisia selvityksiä, kuulemisia ja itse työlään lupamenettelyn. Tämän takia luvanhaltija voi
kokea, ettei muutosprosessiin ole mahdollisuuksia lähteä. Siksi on syytä pohtia, voitaisiinko
säännöstelylupien muuttamista sujuvoittaa ilmastonmuutoksen takia suunnittelu- ja
arviointikäytäntöjä tai alan lainsäädäntöä kehittämällä.
Uudet säännöstelykäytännöt auttavat sopeutumaan ilmastonmuutokseen, ja niistä hyötyvät kaikki
vesien ja rantojen käyttäjät, niin lomalaiset, ranta-asukkaat, vesieliöstö kuin
vesivoimantuottajatkin.
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Liite.

Vesimittarin muuttujat
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Vesi- ja rantakasvillisuus
Mittari 1: Kevättulvan suuruus
Laskentakaava: HW_(W_JLP – 2vk –> W_JLP + 30 pv) –W_50(OWP)
Selitys: Kevättulvan aikaisen ylimmän vedenkorkeuden ja avovesikauden
mediaanivedenkorkeuden erotus (m).
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
0,400
0,400

alaraja
0,200

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
0,200
0,100

Välttävä
yläraja
0,100

alaraja
0,000

Huono
=, >, <
-0,400

Vaikutuksen kohde: Umpeenkasvu, ylipäänsä luontainen vedenkorkeuden vaihtelu Suomen
ilmastossa. Saraikon laajuus.
Perustelut mittarin valinnalle: Kevättulvan seurauksena kuollut eloperäinen aines siirtyy
hapekkaisiin olosuhteisiin. Kevättulvalla on rantojen umpeenkasvua hillitsevä vaikutus.
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista:: Laaja empiirinen kokemus, Päijänne/Keitele vertailu
(Hellsten toim. 2000).
Soveltuvuus eri tyyppisille järville: Kaikki, tosin riippuu erittäin merkittävästi valuma-alueen
järvisyydestä. Ei saisi käyttää mitenkään sokkona. Sopii kuitenkin saman järven eri tilanteiden
vertailuun.
Mittarin oikeellisuus/perusteiden luotettavuus: Yksinkertainen hydrologinen mittari
Kaavan muutostarve: Rajojen muutostarve: Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 5
Muuta huomioitavaa:
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Mittari 2: Vedenkorkeuden rytmi kasvukaudella
Laskentakaava: W75_kasvukaudenloppuosa – W75_JLPkk
Selitys: Kasvukauden loppuosan (JLPkk –> 30.9.) vedenkorkeuden 75 % - pysyvyystasosta
vähennetään jäänlähtöpäivän jälkeisen kuukauden 75 % -pysyvyystason vedenkorkeus.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
-0,500
-0,500

alaraja
-0,310

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
-0,310
-0,110

Välttävä
yläraja
-0,110

Vaikutuksen kohde: Kuvataan ylipäänsä tulvan suuruutta.
Perustelut mittarin valinnalle: No oikeastaan M1 kuvaa samaa
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista:
Soveltuvuus eri tyyppisille järville: Ei oikein sovellu suurille keskusjärville.
Mittarin oikeellisuus:
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 2
Muuta huomioitavaa:
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alaraja
0,000

Huono
=, >, <
1,000

Mittari 3: Päivien osuus, jolloin vedenkorkeus laskussa kesällä (%)
Laskentakaava: ∑pv_lkm (dW(3pv)(JLP + 2 vk -> 1.9.) > 0,03) / ∑pv_lkm(JLP + 2 vk -> 1.9.) * 100
Selitys: Päivien osuus kasvukaudella (JLP – 1.9.), jolloin vedenpinta on laskenut kolmen
vuorokauden aikana vähintään 3 cm.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
50,000
50,000

alaraja
30,000

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
30,000
15,000

Välttävä
yläraja
15,000

Vaikutuksen kohde: No samaa tulvavyöhykkeisyyttä maustettuna…
Perustelut mittarin valinnalle:
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista:
Soveltuvuus eri tyyppisille järville:
Mittarin oikeellisuus:
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 1
Muuta huomioitavaa:
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alaraja
5,000

Huono
=, >, <
5,000

Mittari 5: Saraikon laajuus (m)
Laskentakaava: W10(JLP -> 30.9.) – W75(JLP -> 30.9.)
Selitys: Kasvukauden vedenkorkeuden 10 % pysyvyystason ja 75 % pysyvyystason erotus.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
0,400
0,400

alaraja
0,300

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
0,300
0,200

Välttävä
yläraja
0,200

alaraja
0,100

Huono
=, >, <
0,100

Vaikutuksen kohde: Tulvan laajuus
Perustelut mittarin valinnalle:
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista:: Löydetty alun perin Inarilla ( Hellsten ym. 1993),
Päijänne/Keitele parissa toimi aika hyvin.
Soveltuvuus eri tyyppisille järville: Kaikki, mutta riippuu valuma-alueen järvisyydestä.
Mittarin oikeellisuus: Tulokset ovat pielessä, jos vesi nousee koko kesän. Käytännössä ei sovi
hyvin lievästi säännöstellyille järville eikä järvien väliseen vertailuunkaan.
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 4
Muuta huomioitavaa:
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Mittari 6: Kortteikon laajuus (m)
Laskentakaava: W75(JLP -> 30.9.) – (W50(JLP -> 30.9.) – 1m)
Selitys: Kasvukauden vedenkorkeuden 75 % pysyvyystason ja 50 % pysyvyystasoa yhtä metriä
syvemmällä olevan tason välinen alue.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
1,000
1,000

alaraja
0,700

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
0,700
0,400

Välttävä
yläraja
0,400

alaraja
0,200

Huono
=, >, <
0,200

Vaikutuksen kohde: Järvikorte
Perustelut mittarin valinnalle:
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista: Järvikorte noudatteli Päijänne/Keitele parissa tätä
Soveltuvuus eri tyyppisille järville: Riippuu taas järvisyydestä
Mittarin oikeellisuus: Antaa karkean kuvat kortteikon laajuudesta.
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 4
Muuta huomioitavaa:
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Mittari 7: Ruokovyöhykkeen laajuus (m)
Laskentakaava: W60(JLP –> 30.9.) – (W40(JLP -> 30.9.) – 1m)
Selitys: Kasvukauden vedenkorkeuden 60 % pysyvyystason ja 40 % pysyvyystasoa yhtä metriä
syvemmällä olevan tason välinen alue.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
1,000
1,000

alaraja
0,700

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
0,700
0,400

Välttävä
yläraja
0,400

alaraja
0,200

Huono
=, >, <
0,200

Vaikutuksen kohde: Järviruoko
Perustelut mittarin valinnalle: Ruovikoituminen on iso ongelma monissa järvissä. Tulvan
leikkautuminen edistää ruovikon leviämistä.
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista: Päijänteen tutkimukset
Soveltuvuus eri tyyppisille järville:
Mittarin oikeellisuus: Syvyysalaraja aika luotettava, yläraja ei.
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve: Väärin, nurin päin….
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 4
Muuta huomioitavaa: Onko laaja ruokovyöhyke toivottava vai ei? Riippuuko järvestä?
Tässä on ryhmittelyssä kyllä virhe, yleensä ruokovyöhyke on epätoivottava sekä käytön että
biologian kannalta
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Mittari 8: Jäätyvän vyöhykkeen osuus tuottavasta vyöhykkeestä (%)
Laskentakaava: jäätyvä vyöhyke: 100 * (W50(JLP -> 30.9.) – W(6.2.) + 0,9 * jään paksuus) / vDr
tuottava vyöhyke: Er = 0.25 * C0.42 ja vDr = ln (0,045) / Er, syötettävä arvo C = veden väri (mg
Pt/l)
Selitys: Kasvukauden keskivedenkorkeudesta vähennetään vedenkorkeus 6. helmikuuta. Tähän
lisätään jään ominaispaino (0,9) kerrottuna jään maksimipaksuudella. Tulos jaetaan tuottavan
kerroksen syvyydellä. Tuottavan kerroksen syvyys lasketaan veden väriluvun perusteella.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
20,000
20,000

alaraja
39,000

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
39,000
65,000

Välttävä
yläraja
65,000

alaraja
90,000

Huono
=, >, <
90,000

Vaikutuksen kohde: Lähinnä isokokoiset pohjalehtiset
Perustelut mittarin valinnalle: Pohjalehtisten vyöhyke on erittäin keskeinen.
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista:: Hellsten 1997, 2001 yms.
Soveltuvuus eri tyyppisille järville: Ei sovi pienille järville
Mittarin oikeellisuus: Melko luotettava,
Kaavan muutostarve: 6.2. on valittu alunperin Lentua/Ontojärvi vertailun perusteella. Sen pitäisi
perustua lämpösummaan/lumen/jään eristyskykyyn ollakseen luotettavampi
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 5
Muuta huomioitavaa:
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Mittari 9: Jäänpainaman vyöhykkeen osuus tuottavasta vyöhykkeestä (%)
Laskentakaava: : jäänpainama vyöhyke: 100 * (W50(JLP -> 30.9.) – NW(JP -> JLP) + 0,9 * jään
paksuus) / vDr tuottava vyöhyke: Er = 0.25 * C0.42 ja vDr = ln (0,045) / Er, C = veden väri (mg Pt/l)
Selitys: Kasvukauden keskivedenkorkeudesta vähennetään jääpeitteisen kauden alin
vedenkorkeus. Tähän lisätään jään ominaispaino (0,9) kerrottuna jään maksimipaksuudella.
Tulos jaetaan tuottavan kerroksen syvyydellä. Tuottavan kerroksen syvyys lasketaan veden
väriluvun perusteella.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
20,000
20,000

alaraja
39,000

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
39,000
65,000

Vaikutuksen kohde: kts. ylempi
Perustelut mittarin valinnalle:
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista::
Soveltuvuus eri tyyppisille järville:
Mittarin oikeellisuus:
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 4
Muuta huomioitavaa:
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Välttävä
yläraja
65,000

alaraja
90,000

Huono
=, >, <
90,000

Rantavyöhykkeen pieneliöstö
Mittari 10: Häiriövyöhykkeen osuus tuottavasta vyöhykkeestä %
Laskentakaava: (HW_vuosi – NW_vuosi) / vDr * 100)
Selitys: Vuoden ylimmän ja alimman vedenkorkeuden erotus jaetaan tuottavan vyöhykkeen
laajuudella.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
20,000
20,000

alaraja
49,000

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
49,000
79,000

Välttävä
yläraja
79,000

alaraja
100,000

Huono
=, >, <
100,000

Vaikutuksen kohde: Rantavyöhykkeen pohjaeläimet
Perustelut mittarin valinnalle: Kuvaa rantavyöhykettä laiduntavien pohjaeläinten
elinympäristön laatua.
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista:: Palomäki 1993
Soveltuvuus eri tyyppisille järville:
Mittarin oikeellisuus: Perustuu Inarijärven tutkimuksiin, vedenkorkeuden vaihtelu voi antaa liki
saman tuloksen.
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 4
Muuta huomioitavaa:
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Linnusto
Mittari 11: Vedenpinnan nousu pesintäaikana; kuikka/lokki (m)
Laskentakaava: HW(JLP + 2vk -> JLP + 6vk) – W(JLP + 2vk)
Selitys: Pesintäajan korkeimman vedenkorkeuden ja jäidenlähtöpäivän jälkeisen
vedenkorkeuden erotus
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
0,050
0,050

alaraja
0,090

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
0,090
0,190

Välttävä
yläraja
0,190

alaraja
0,400

Huono
=, >, <
0,400

Vaikutuksen kohde: Kuikka, harmaalokki
Perustelut mittarin valinnalle: Pesintä epäonnistuu erityisesti kuikalla veden pinnan noustessa.
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista:: Kooste Ahola ym. 200x.
Soveltuvuus eri tyyppisille järville: Sopii järville, joissa näitä lintuja esiintyy.
Mittarin oikeellisuus: Kuikan pesätappiot tunnettuja
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 5
Muuta huomioitavaa: Mittari on herkkä jäänlähtöpäivälle koska vedenkorkeuden muutos voi
olla noihin aikoihin hyvin voimakasta. Tämä aiheuttaa etenkin ilmastonmuutostilanteissa
epävarmuutta.
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Mittari 12: Jäänlähtöpäivän vedenkorkeus (Nhanke+m) - MW_avovesikausi
Laskentakaava: W(JLP) – MW(JLP -> JP)
Selitys: Jäänlähtöpäivän vedenkorkeuden ja avovesikauden keskivedenkorkeuden erotus.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
0,100
0,100

alaraja
0,000

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
0,000
-0,100

Välttävä
yläraja
-0,100

alaraja
-0,300

Huono
=, >, <
-0,500

Vaikutuksen kohde: Mittari kuvaa yleisesti tulvan suuruutta
Perustelut mittarin valinnalle:
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista::
Soveltuvuus eri tyyppisille järville:
Mittarin oikeellisuus: Mittari mittaa siis kevättulvan korkeutta (ainakin niissä järvissä, joissa
kevättulva ajoittuu suunnilleen jäidenlähdön aikaan). Kevättulva lienee hyödyllinen monille
kalalajeille. Tulva tuottaa ravintolisän rantavyöhykkeen perustuotannolle. Vesi myös lämpiää
nopeasti tulvarannalla. Tuloksena on runsaasti eläinplanktonia varhain keväällä
rantavyöhykkeessä, jolloin muikun ja siian pienpoikasille riittää hyvin ravintoa (ja
suojapaikkoja). Kevättulva on melko varmasti edullinen myös kevätkutuisten kalojen
lisääntymisen onnistumiselle.
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve: Erinomaiseen ei mielestäni riitä 0,1 m. Laittaisin vähintään 0,3 m ja
siirtäisin muitakin raja-arvoja 0,2 m ylemmäs.
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 3
Muuta huomioitavaa:
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Mittari 13: Vedenpinnan talvialenema/järven keskisyvyys
Laskentakaava: W(JP) – NW(JP -> JLP) / järven keskisyvyys
Selitys: Jäätymispäivän vedenkorkeuden ja jääpeitteisen ajan alimman vedenkorkeuden välinen
erotus jaetaan järven keskisyvyydellä.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
5,000
5,000

alaraja
10,000

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
10,000
30,000

Välttävä
yläraja
30,000

alaraja
50,000

Huono
=, >, <
50,000

Vaikutuksen kohde: Vaikka mittarin tarkoitusperää ei ole kerrottu, ajattelisin että mittari
vaikuttaa kalaston kannalta ainakin niiden käytettävissä olevan pohjaeläinravinnon määrään.
Näin ajatellen on vähän makuasia, että toimisiko mittari paremmin pelkän talvialeneman
pohjalta. Kun talvialenema on suhteutettu keskisyvyyteen, niin vaikutuksiin tulee mukaan myös
esim. mahdolliset happikadot eristäytyneillä syvänteillä ja niistä seuraavat kalakuolemat.
Mukana on tietysti myös vaikutus järvikutuisen siian ja muikun mädin selviytymiseen (vrt.
mittari 14). Voisi ajatella, että tämän mittarin vaikutuspiirissä on myös vaikutukset
rantavyöhykkeessä koko elämänsä asuviin kalalajeihin (kivisimppu, mutu ym.).
Perustelut mittarin valinnalle: myös VHS-paine/tämä on tärkeä Kevomu-muuttuja.
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista::
Soveltuvuus eri tyyppisille järville: Keskisyvyyden ottaminen mukaan mittariin edesauttaa
soveltuvuutta pieniin/mataliin järviin. Pohjaeläinravinto on tärkeää monelle kalalajille (siika,
ahven särkikalat ym.).
Mittarin oikeellisuus:
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve: Suuri !
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 4
Muuta huomioitavaa:
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Mittari 14: Vedenpinnan alenema syyskutuisten kalojen mädin hautoutumiskaudella JP-JLP (m)
Laskentakaava: W(JP) – NW(JP -> JLP)
Selitys: Jäätymispäivän vedenkorkeuden ja jääpeitteisen ajan alimman vedenkorkeuden välinen
erotus.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
0,200
0,200

alaraja
0,490

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
0,490
0,990

Välttävä
yläraja
0,990

alaraja
1,500

Huono
=, >, <
1,500

Vaikutuksen kohde: Järvikutuisen siian (ja muikun) mädin säilyminen. Tarkkaan ottaen kutu
tapahtuu jonkin verran aiemmin kuin jäätymispäivä, mutta ei liene tarvetta aikavälin
aloituskohdan siirtoon. Mittari toimii samalla myös rantavyöhykkeen kalalajeille (mutu,
kivisimppu ym.).
Perustelut mittarin valinnalle: myös VHS-paine
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista::
Soveltuvuus eri tyyppisille järville: Jos järvessä ei ole järvikutuista siikaa, niin soveltuvuus
huono.
Mittarin oikeellisuus: Oikea ja tärkeä mittari.
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve: Jääpeitteen keskimääräinen paksuus vaikuttaa sen alueen laajuuteen,
joka tulee jään painamaksi. Rajoja voisi periaatteessa hienosäätää em. pohjalta. Jos tunnetaan
siian kutusyvyys kohdejärvessä, niin säätö sen perusteella suositeltavaa. Jos järvessä ei ole
järvikutuista siikaa, mutta on muikkua, niin silloin voisi suurentaa vähintään metrillä raja-arvoja.
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 5
Muuta huomioitavaa: Jos järvi jäätyy-sulaa-jäätyy useamman kerran syksyllä, onko käytettävä
JP ensimmäinen vai myöhempi jäätymispäivä? Mitä jos jäätyminen tapahtuu kovin myöhään
esim. tammikuussa ja W on ehtinyt jo muuttua, kutu lienee tapahtunut jo aiemmin?
Tässä tapauksessa viimeinen jäätyminen ratkaisee aina, koska siitä alkaa vedenpinnan lasku ja
ylimmillään siian kutusyvyys taitaa olla toista metriä.
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Mittari 15: Vedenpinnan lasku tulvahuipusta hauen lisääntymisen (JLP --> 4 vk) aikana (m)
Laskentakaava: HW_kevättulva – NW(JLP -> 4vk)
Selitys: Lisääntymisajan korkeimman ja alimman vedenkorkeuden erotus.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
0,050
0,050

alaraja
0,150

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
0,150
0,300

Välttävä
yläraja
0,300

alaraja
0,500

Huono
=, >, <
0,500

Vaikutuksen kohde: Hauen lisääntymisen onnistuminen. Mittareista 15-17 kannattaisi ehkä
valita käytettäväksi vain yksi (?). Pitäisin mittaria 17 parempana kuin mittareita 15-16.
Perustelut mittarin valinnalle:
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista::
Soveltuvuus eri tyyppisille järville:
Mittarin oikeellisuus: Hauen on täytynyt evoluutiossaan sopeutua luonnontilaisessa järvessä
tavalliseen vedenpinnan alenemaan kevättulvan jälkeen. Puolen metrin alenema 4 viikossa
saattaa olla hauelle ihan ok. Säännöstely tavallisesti pienentää tulvahuipun jälkeistä
vedenpinnan laskua (?), joten säännöstely yleensä auttaa tässä suhteessa haukea (?)
Tämä on hieman ongelmallinen mittari, koska ei kerro tulvan ajoituksesta mitään.
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 1
Muuta huomioitavaa:
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Mittari 16: Vedenpinnan lasku tulvahuipusta hauen lisääntymisen (JLP --> 6 vk) aikana (m)
Laskentakaava: HW_kevättulva – NW(JLP -> 6vk)
Selitys: Lisääntymisajan korkeimman ja alimman vedenkorkeuden erotus.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
0,050
0,050

alaraja
0,150

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
0,150
0,300

Vaikutuksen kohde: Ks. kommentit mittariin 15.
Perustelut mittarin valinnalle:
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista::
Soveltuvuus eri tyyppisille järville:
Mittarin oikeellisuus:
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)):
Muuta huomioitavaa:

67

Välttävä
yläraja
0,300

alaraja
0,500

Huono
=, >, <
0,500

Mittari 17: Veden minimisyvyys saraikossa hauen lisääntymisen aikana (m)
Laskentakaava: NW(JLPkk) – MW75(kasvukausi)
Selitys: Laskennallisen saraikkovyöhykkeen alarajan ja minimivedenkorkeuden erotus
ajanjaksolla jäiden lähdöstä 4 viikkoa eteenpäin (m).
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
0,300
0,300

alaraja
0,200

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
0,200
0,100

Välttävä
yläraja
0,100

alaraja
0,000

Huono
=, >, <
-0,500

Vaikutuksen kohde: Hauen lisääntymisen onnistuminen. Periaatteessa erittäin fiksusti
määritelty mittari. Hauki kutee mieluusti rantasaraikkoon ja mädin / pienpoikasten
kehittyminen vaatii saraikkoon yltävän vedenkorkeuden kudusta 3-4 vk eteenpäin. Mittarin
merkitys saattaa kuitenkin olla vailla pohjaa ainakin Pohjois-Suomen säännöstelyjärvillä, joista
useimmilla on vahva haukikanta voimakkaastakin säännöstelystä huolimatta. Hauki näyttää
pystyvän lisääntymään saraikkovyöhykkeen ulkopuolella osoittaen ihmeteltävää
sopeutumiskykyä todella huonolta näyttävissä olosuhteissa varhaiskeväällä, jolloin monen
säännöstelyjärven vedenkorkeus on erittäin alhaalla.
Perustelut mittarin valinnalle:
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista::
Soveltuvuus eri tyyppisille järville: Varmaankin suunnilleen kaikissa (säännöstely)järvissä on
haukea, joten soveltuvuus laaja.
Mittarin oikeellisuus:
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 3 (Huomattava ristiriita teorian ja käytännön
kanssa)
Muuta huomioitavaa: Hauki on varsinkin Pohjois-Suomessa osan kalastajien mielestä ei-toivottu
saalislaji.
Tämäkin mittari on herkkä jäänlähtöpäivälle. Jos jää sulaa aikaisin, kuteeko myös hauki aikaisin?
Kyllä näin käsittääkseni tapahtuu.
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Mittari 18: Veden minimisyvyys saraikossa hauen lisääntymisen aikana, viive 10 vrk (m)
Laskentakaava: NW(JLP + 10pv -> JLP + 40pv ) – MW75(kasvukausi)
Selitys: Laskennallisen saraikkovyöhykkeen alarajan ja minimivedenkorkeuden erotus
ajanjaksolla jäiden lähdöstä 4 viikkoa eteenpäin 10 päivän viiveellä (m).
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
0,300
0,300

alaraja
0,200

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
0,200
0,100

Välttävä
yläraja
0,100

alaraja
0,000

Huono
=, >, <
-0,400

Vaikutuksen kohde: Ks. kommentit mittariin 17. Jos käytetään, niin vain toinen mittareista 17 ja
18 mukaan. 10 vuorokauden viive tässä mittarissa laajentaa periaatteessa soveltuvuutta
muillekin kevätkutuisille kalalajeille. Makuasia, kumpi mittareista parempi. 5 vrk:n viive hyvä
kompromissi ?
Perustelut mittarin valinnalle:
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista::
Soveltuvuus eri tyyppisille järville:
Mittarin oikeellisuus:
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 3
Muuta huomioitavaa:
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Virkistyskäyttö
Mittari 19: Vedenkorkeuden vaihtelu suosituimmalla virkistyskäyttökaudella (21.6–15.8)
Laskentakaava: HW(21.6.-15.8.) – NW(21.6.-15.8.)
Selitys: Virkistyskauden ylimmän ja alimman vedenkorkeuden erotus.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
0,200
0,200

alaraja
0,290

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
0,290
0,390

Välttävä
yläraja
0,390

alaraja
0,600

Huono
=, >, <
0,600

Vaikutuksen kohde: Vesistön virkistyskäyttö ja rantojen käyttö, maisema
Perustelut mittarin valinnalle: Säännöstelyselvityksissä tehtyjen kyselytutkimusten mukaan
kesän vedenpinnan vaihtelu koetaan haitallisena (Saari ja Marttunen 2003). Vedenpinnan
kesäaikaisen aleneman ja haittaa kokeneiden vastaajien osuuden välillä oli tilastollisesti
merkitsevä korrelaatio (taulukko 23, Saari ja Marttunen 2003).
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista: Ranta-asukkaiden ja virkistyskäyttäjien suhtautuminen
järvisäännöstelyihin (Saari ja Marttunen 2003)
Soveltuvuus eri tyyppisille järville: Hyvä
Mittarin oikeellisuus: Hyvä
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 5
Muuta huomioitavaa:
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Mittari 20: Keskimääräinen vedenkorkeuden poikkeama avovesikauden mediaanista JLP-15.6.
(m)
Mikäli JLP > 15.6. niin lasketaan jaksolle JLP + 30 pvää
Laskentakaava: ∑((DW)_MW50(JLP -> JP)) / n (n = päiviä kpl)
Selitys: Keskimääräinen poikkeama avovesikauden mediaanista virkistyskäyttökaudella JLP –
15.6.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
0,100
0,100

alaraja
0,190

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
0,190
0,290

Välttävä
yläraja
0,290

alaraja
0,500

Huono
=, >, <
0,500

Vaikutuksen kohde: Virkistyskäyttö, rantojen käyttö, maisema
Perustelut mittarin valinnalle: Kuvaa, kuinka paljon vedenpinta poikkeaa oletetusta hyvästä
virkistyskäyttötasosta alkukesästä.
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista:
Soveltuvuus erityyppisille järville: Järvillä, joiden avovesikauden vedenkorkeuksia on nostettu,
esim. Koitereella, mittari ei toimi kovin hyvin.
Mittarin oikeellisuus: Mittarin selityksessä lienee virhe, sillä kaavan mukaan tässä tarkastellaan
koko avovesikautta eli 15.6 pitäisi olla JP.
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 2 (osin päällekkäinen mittarin 24 kanssa)
Muuta huomioitavaa:
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Mittari 21: Keskimääräinen vedenkorkeuden poikkeama avovesikauden mediaanista 15.6.–
30.9. (m)
Laskentakaava: ∑((DW)_MW50(JLP -> JP)) / n (n = päiviä kpl)
Selitys: Keskimääräinen poikkeama avovesikauden mediaanista virkistyskäyttökaudella 15.6.30.9.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
0,100
0,100

alaraja
0,190

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
0,190
0,290

Välttävä
yläraja
0,290

alaraja
0,500

Huono
=, >, <
0,500

Vaikutuksen kohde: Vesistön virkistyskäyttö ja rantojen käyttö, maisema
Perustelut mittarin valinnalle: Kuvaa, kuinka paljon vedenpinta poikkeaa oletetusta hyvästä
virkistyskäyttötasosta keskikesällä ja syksyllä. Esim. VIRKI-mallitarkastelujen perusteella
useimmilla järvillä virkistyskäyttö on sopeutunut vallitsevaan vedenkorkeuden vaihteluun ja
keskimääräinen vedenkorkeus toimii hyvänä arvauksena. Mittari täydentää vedenpinnan
kesäaikainen vaihtelu –mittaria, joka ei anna oikeaa kuvaa tilanteesta, jos on kuiva alkukesä ja
vedenpinta jää huomattavasti keskiveden alapuolelle eikä juurikaan alene loppukesää kohden.
Tällöin alenema pieni, mutta virkistyskäytölle voi silti aiheutua suurta haittaa.
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista::
Soveltuvuus eri tyyppisille järville: Järvillä, joiden avovesikauden vedenkorkeuksia on nostettu,
esim. Koitereella, mittari ei toimi kovin hyvin.
Mittarin oikeellisuus: OK
Kaavan muutostarve: Jos mittari 20 poistetaan, niin tarkastelujakson aloitusajankohtaa voisi
aikaistaa kesäkuun alkuun.
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 3 (täydentävänä mittarina tärkeä)
Muuta huomioitavaa:
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Mittari 22: W_JP - kevättalven alin vedenpinta
Laskenta: W_JP – NW(1.1.-1.4.)
Selitys: Jäätymispäivän ja kevään alimman vedenkorkeuden erotus.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
0,300
0,300

alaraja
0,600

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
0,600
1,200

Välttävä
yläraja
1,200

alaraja
2,400

Huono
=, >, <
2,400

Vaikutuksen kohde:Talvikalastus, talous- ja saunavedenotto järvestä (rannan läheisten kaivojen
vesitilanne), liikkuminen jäällä
Perustelut mittarin valinnalle: Vedenpinnan suuri alenema talvella ja keväällä koetaan
kyselytutkimusten mukaan haitallisena. Talvialeneman suuruus selitti erittäin hyvin liian
matalista vedenkorkeuksista haittaa kokeneiden osuutta kyselytutkimuksissa (Saari ja
Marttunen 2003).
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista: Ranta-asukkaiden ja virkistyskäyttäjien suhtautuminen
järvisäännöstelyihin (Saari ja Marttunen 2003)
Soveltuvuus eri tyyppisille järville: Hyvä
Mittarin oikeellisuus: Ilmastonmuutoksen myötä jäätyminen on myöhentynyt ja joinakin
vuosina siirtynyt tammikuulle. Kuvaa varsin hyvin talvikalastukselle aiheutuvaa vaikutusta.
Vedenottoon ei niin hyvin. Jos vedenpinta on lähellä ylärajaa jäätymishetkellä, niin silloin esim.
vedenotolle samasta alenemasta aiheutuu pienempi haitta kuin, jos ollaan lähtötilanteessa
alemmalla tasolla.
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)):
Muuta huomioitavaa:
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Taloudelliset mittarit
Eroosio ja rantakunnostustarve (ks. Koitere-raportista)
Mittari 23: MW_1.6-31.8 (koko vuosijakso) - MW_1.9-JP (joka vuosi)
Laskenta: MW(1.6-31.8) – MW(1.9 -> JP)
Selitys: Kesän (1.6-31.8) keskivedenkorkeus - syksyn (1.9-JP) keskivedenkorkeus
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
0,300
0,300

alaraja
0,100

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
0,100
0,010

Välttävä
yläraja
0,010

alaraja
-0,200

Huono
=, >, <
-0,400

Vaikutuksen kohde: Rantojen eroosio, rantavyörymät, kunnostustarve
Perustelut mittarin valinnalle: Korkea vedenkorkeus syksyllä yhdistettynä kovaan tuuleen
voimistaa rantojen eroosiota.
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista: Tarvainen ym. (2006). Koitereen säännöstelyn
vaikutukset ja kehittämismahdollisuudet. Suomen ympäristö 37.
Soveltuvuus eri tyyppisille järville: Soveltuu lähinnä järville, joilla jyrkkiä hiekkatörmiä tai muita
kulumisherkkiä rantoja (jyrkät savikkorannat).
Mittarin oikeellisuus: Rantavyörymien syntymekanismi tunnetaan hyvin. Mittari ei anna oikeaa
kuvaa tilanteesta, jos vedenpinta pidetään koko avovesikauden ylärajan tuntumassa.
Kaavan muutostarve: Voisiko laskea avovesikauden päivittäisten vedenkorkeuksien perusteella,
kuinka suuri on pitkän aikavälin kesän keskivedenkorkeudet yilittävien poikkeamien
kumulatiivinen summa?
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 3-5 (ei tärkeä kaikilla järvillä)
Muuta huomioitavaa:
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Mittari 24: Päivien osuus jaksolla JLP-31.5. jona vedenpinta on virkistyskäytön kannalta hyvällä
tasolla (MW_kesä - 20cm) Mikäli JLP > 31.5., niin lasketaan jaksolle JLP + 30 pvää
Laskenta: (∑ pvm_lkm |W - MW_kesä <= 20cm|)/pvm_lkm(JLP-31.5.)
Selitys: Vedenpinnan nousun nopeus keväällä jäänlähtöpäivän jälkeen
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
80,000
80,000

alaraja
50,000

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
50,000
30,000

Välttävä
yläraja
30,000

alaraja
10,000

Huono
=, >, <
10,000

Vaikutuksen kohde: Rantojen ja laiturien käyttö, veneily, vesimaisema
Perustelut mittarin valinnalle: Säännöstelyn merkittävimpiä vaikutuksia virkistyskäyttöön on
monilla järvillä luonnontilaista matalammat vedenkorkeudet loppukeväästä.
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista: Säännöstelyn kehittämisselvityksissä vesistön käyttäjille
ja rantakiinteistön omistajille tehdyissä kyselytutkimuksissa ja haastatteluissa matalat kevään
vedenkorkeudet ovat haitanneet laajasti käyttäjiä. Saari ja Marttunen (2003) raportissa on
esitetty yhteenveto monista tutkimuksista.
Soveltuvuus eri tyyppisille järville: Soveltuu parhaiten vesistön keskusjärville, joissa
vedenpinnan nousu keväällä tapahtuu luontaisestikin myöhemmin kuin latvajärvillä. MW-20 cm
ei ehkä sovellu sellaisiin järviin, joissa totuttu hyvin pieneen vaihteluun kesän
vedenkorkeuksissa. Pienikin poikkeama keskivedestä koetaan haitallisena.
Mittarin oikeellisuus: OK? Mittari pitäisi sisällyttää virkistyskäyttömittareihin.
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)): 5 (keskusjärvet), 3 (muut järvet)
Muuta huomioitavaa:
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Virkistyskäytön ja säännöstelyn vaikutukset
Mittari 25: Koko vuoden HW – avovesikauden mediaanivedenkorkeus W_50 (m)
Laskenta: HW – W50(JLP -> JP)
Selitys: Vuoden ylimmän vedenkorkeuden ja avovesikauden mediaanivedenkorkeuden välinen
erotus.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
0,100
0,100

alaraja
0,290

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
0,290
0,490

Välttävä
yläraja
0,490

alaraja
0,750

Huono
=, >, <
0,750

Vaikutuksen kohde: Rantavyöhykkeen kuluminen, rantasortumat
Perustelut mittarin valinnalle: Korkeat vedenkorkeudet lisäävät rantojen kulumisen
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista: Oulujoen vesistön säännöstelyn kehittämisselvitys
(Kaatra ja Marttunen 1993), Koitereen säännöstelyn kehittäminen (Tarvainen ym. 2006) ,
Inarijärvi-tutkimuksen yhteenveto (Marttunen ym. 1997)
Soveltuvuus eri tyyppisille järville: Soveltuu parhaiten järville, joilla eroosio on ongelmana
(hiekkatörmiä). Tällaisia ovat Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen voimakkaasti säännöstellyt järvet,
joissa nostettu avovesikauden vedenkorkeuksia säännöstelytilavuuden lisäämiseksi.
Mittarin oikeellisuus: Ei ota huomioon kuinka pitkän ajan korkeita vedenkorkeuksia on
esiintynyt. Mittari antaa myös virheellisen kuvan vaikutuksesta rantojen kulumiseen tilanteessa,
jossa valtaosan avovesikaudesta vedenpinta on hyvin korkealla ylärajan tuntumassa. Tällöin
erotus HW jää pieneksi.
Kaavan muutostarve: Ei tällaisenaan toimi kaikilla järvillä.
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)):
Muuta huomioitavaa:
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Vesivoima
Mittari 26: Keskivedenkorkeuden muutos (säännöstelty – luonnonmukainen) (m)
Laskenta: W50(s) – W50(l)
Selitys: Säännöstellyn ja luonnonmukaisen koko vuoden mediaanivedenkorkeuden erotus.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
0,750
0,750

alaraja
0,400

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
0,400
0,100

Välttävä
yläraja
0,100

alaraja
0,000

Huono
=, >, <
-0,200

Vaikutuksen kohde:
Perustelut mittarin valinnalle:
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista::
Soveltuvuus eri tyyppisille järville:
Mittarin oikeellisuus: Kuvaa säännöstelyn vaikutusta ilmeisesti vain putouskorkeuden kasvun
kautta, joka on vain (pieni) osa voimatalousvaikutusta. Koneiston läpi menevä virtaama
vaikuttaa myös, mutta vaatinee päivätason laskentaa. Käsittääkseni tässä on ajateltu
säännöstely tilavuutta karkealla tasolla.
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)):
Muuta huomioitavaa:
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Mittari 27: Talvialenema (säännöstelty – luonnonmukainen) (m)
Laskenta: (W(s)(JP) – NW(s)(JP -> JLP)) - (W(l)(JP) – NW(l)(JP -> JLP))
Selitys: Säännöstellyn ja luonnonmukaisen talvialeneman erotus.
Rajat:
Erinomainen Hyvä
=, >, <
yläraja
3,000
3,000

alaraja
1,000

Tyydyttävä
yläraja
alaraja
1,000
0,500

Välttävä
yläraja
0,500

alaraja
0,100

Huono
=, >, <
0,100

Vaikutuksen kohde:
Perustelut mittarin valinnalle:
Kirjallisuusviitteet mittarin perusteista::
Soveltuvuus eri tyyppisille järville: Ilmastonmuutoksen vaikuttaessa ei talvialeneman suuruus
suoraviivaisesti kerro voimatalouden etua kaikissa tapauksissa. Esim. jos kevätkuoppa tehdään
vain siksi että se on määrätty luvassa, vaikka siitä ei ole hyötyä vaan joskus jopa haittaa
voimataloudelle.
Mittarin oikeellisuus:
Kaavan muutostarve:
Rajojen muutostarve:
Mittarin tärkeys (1 (Turha) – 5 (Erittäin tärkeä)):
Muuta huomioitavaa:
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