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1. HANKKEEN TAUSTA
Suur-Päijänteen vedet purkautuvat Kymijokeen Asikkalan Kalkkistenkosken kautta.
Kalkkistenkoski on suurivirtaamainen ja osaksi salmimainen laaja virta-alue, jolla on
monipuolinen historia muun muassa tärkeänä kulku- ja uittoväylänä. Koskeen on kohdistunut
erilaisia muutostöitä 1830-luvulta lähtien, jolloin kosken niskaa perkaamalla toteutettiin
Päijänteen 1,2 metrin vedenlasku. Nykyään uitto on koskessa loppunut, koski on suojeltu
voimalaitosrakentamiselta koskiensuojelulailla ja merkittävää osaa sen vesialueesta ja
rannoista kattaa Natura-2000 ohjelmaan kuuluva luonnonsuojelualue.
Kalkkistenkoskella on myös perinteikäs kalastushistoria (mm. Särömaa 1986). Koski on
aikoinaan ollut Päijänteen-Kymijoen alueen taimenen tärkeä lisääntymisalue, mutta
elinympäristön muutosten ja kalastuksen tehostumisen vuoksi taimenen luonnontuotanto on
alueella hiipunut vähiin. Tutkimusten perusteella taimenkannan elvyttäminen edellyttäisi
ennen kaikkea taimenen pienpoikasvaiheille soveliaan elinympäristön palauttamista
Kalkkistenkoskelle (Valkeajärvi ym. 2010). Nykyinen sovelias pinta-ala on vain noin 0,3–
0,5 hehtaaria (Lahti ym. 2001).
Kalkkistenkosken kalataloudellinen kunnostus –hankkeessa koskialueelle rakennetaan useita
erillisiä kutu- ja poikastuotantoalueita, joilla taimenen pienpoikasille soveltuva pinta-ala
moninkertaistetaan nykyisestä. Samassa yhteydessä kohennetaan Kalkkistenkosken
virtavesimaisemaa ja parannetaan laajemminkin virtavesieliöstön elinmahdollisuuksia.
Kalkkistenkosken kunnostushanke poikkeaa merkittävästi perinteisistä jokikoskien
kunnostuksista, koska määräävänä tekijänä suunnittelussa ja rakentamisessa on Päijänteen ja
Ruotsalaisen säännöstelystä johtuva veden pinnan vaihtelu, eikä niinkään virtaaman vaihtelu.
Hanketta on valmistellut Hämeen ELY-keskus yhteistyössä paikallisten vesialueiden
osakaskuntien ja kalastusoikeuden haltijoiden kanssa ja Hämeen ELY-keskus myös tilasi
suunnittelun. Varsinainen kunnostussuunnittelu alkoi kesällä 2013.
Suunnitelma käsittää kunnostuksen 8 kohteelle, joiden kokonaispinta-ala on 2,15 hehtaaria.
Tämä on karkeasti noin 7 % Kalkkistenkosken kokonaispinta-alasta (30 ha). Kohteet on
jaoteltu kustannus-hyöty perusteella Ensisijaisiin ja Toissijaisiin kunnostettaviin. Ensisijaisia
kohteita on neljä (1,58 ha). Toissijaisia kohteita on niin ikään neljä (0,57 ha).
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2. SUUNNITTELUALUEEN OMINAISUUDET
2.1 Sijainti ja hydrologiset tiedot
Kalkkistenkoski sijaitsee Asikkalan kunnassa Kymijoen vesistöalueella numero 14. Koski
purkaa Suur-Päijänteen vedet Asikkalanselän kautta Kymijoen alueen Ruotsalaiseen, mistä
reitti jatkuu Konniveden ja Pyhäjärven kautta Kymijokeen (kuva 1, taulukko 1). Koski
koostuu noin puolentoista kilometrin mittaisesta monimuotoisesta virta-alueesta, jonka
leveys vaihtelee 80 metristä 500 metriin ja ympäristö koskien ja nivojen kautta syviin
salmimaisiin virtapaikkoihin. Koski on suurivirtaamainen keskivirtaaman ollessa 237 m3/s.
Valuma-alueesta noin viidennes on järviä, mikä tasaa virtaaman vaihteluvälin
keskivirtaamaan nähden muutamiin kertaluokkiin (taulukko 2). Sekä Päijänne että
Ruotsalainen ovat säännösteltyjä ja jokakeväinen tulvaveden varastointisäätely laskenee sekä
yli- että alivirtaamia suhteessa vuosikymmeniä sitten vallinneeseen luonnontilaan.

Kuva 1. Kalkkistenkosken sijainti Kymijoen vesistöalueella Asikkalanselän (Suur-Päijänteen
alue) ja Ruotsalaisen (Kymijoen alue) välissä. Sinisillä nuolilla on esitetty valuntasuunnat.
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Taulukko 1. Ensimmäisen, toisen ja kolmannen jakovaiheen vesistöalueet Kalkkistenkosken
ylä- ja alapuolella
Yläpuoli
14.2 Suur-Päijänteen alue
14.21 Asikkalanselän alue
14.211 Asikkalanselän lähialue
Alapuoli
14.1 Kymijoen alue
14.14 Ruotsalaisen alue
14.141 Ruotsalaisen lähialue
Taulukko 2. Kalkkistenkosken valuma-alueen ja virtaaman tunnusluvut vuosien 1970–2012
aineistossa (Hertta tietokanta, havaintoasema 146510 Päijänne, Kalkkinen).
3
Pinta-ala
Järvisyys
Virtaama m /s
km2
%
NQ
MNQ
MQ
MHQ
HQ
26459
18,9
61
133
237
356
535
NQ=alivirt aama, MNQ=keskialivirtaama, MQ=keskivirtaama
MHQ=k eskiylivirtaama, HQ=ylivirtaama

2.2 Perkaukset ja muut muutokset
Päijänteen pintaa laskettiin 1830-luvulla noin 1,2 metriä, mikä tapahtui Kalkkistenkosken
Mikonsaaren kohdalla olevan niskan perkauksella. Perkuukivet ovat läjitettynä molemmin
puolin uomaa, osin Mikonsaaressa ja osin vastarannalla. Kalkkistenkosken alapuolisen
Ruotsalaisen veden pintaa (MW) on Iitin Vuolenkosken voimalaitoksen ja padon
rakentamisen yhteydessä puolestaan nostettu noin 0,5 metriä 1950 luvun lopulla. Näiden
järjestelyjen seurauksena Kalkkistenkosken putouskorkeus on siten laskenut noin 1,7 metriä.
Jäljellä oleva noin 0,9 metrin pudotus tapahtuu lähes kokonaisuudessaan Mikonsaaren
kohdalla noin 100 metrin matkalla.
Järvenlaskun aikoihin alkoi myös tukinuitto Kalkkistenkoskessa (Muranen 2002). Kosken
läpi tapahtunutta irtouittoa varten myös niskan alapuolisia koskiosia on muokattu paikallisilla
perkauksilla. Näkyvin muisto irtouitosta on kuitenkin kosken keski- ja alaosassa monien
saarten rannoille tehdyt sileäreunaiset kivilatomukset, joilla on estetty tukkien juuttumista ja
rantautumista. Uitto Kalkkistenkoskessa päättyi vuonna 1964, jolloin viereiseen Kalkkisten
kanavaan valmistui nippulauttojen mitoilla tehty sulkuallas (Muranen 2002).

2.3 Päijänteen ja Ruotsalaisen säännöstely ja vedenkorkeuden
vaihtelut Kalkkistenkoskessa
Mikonsaaren kynnyksen ylä- ja alapuoliset Kalkkistenkosken alueet ovat lähes
putouskorkeudettomia (±10 cm) ja niillä veden kulloinenkin syvyys määräytyy Päijänteen ja
Ruotsalaisen säännöstelykorkeuksien mukaan. Virtaaman suuruus on siis toisarvoinen tekijä,
toisin kuin tyypillisissä jokialueiden koskissa.
Päijänteen säännöstely aloitettiin vuonna 1964 voimatalouden ja tulvasuojelun tarpeisiin.
Säännöstelyssä ei ole määritelty kiinteitä vedenkorkeuden ylä- tai alarajoja, vaan säännöstely
perustuu viiden vuosijakson vetisyystilanteeseen eli tulovirtaaman suuruuteen (Itä-Suomen
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ympäristölupavirasto 20.12.2002, liite 6). Eri vuosijaksoille on monia taulukoituja
korkeustavoitteita edellisten ja kuluvan jakson vetisyydestä riippuen. Pääosa Päijänteen
juoksutuksesta tapahtuu Kalkkistenkosken luonnonuoman kautta kosken purkauskäyrän
mukaisesti. Lisäjuoksutukset ja säätö tehdään kosken niskan pohjoisreunalle Mikonsaaren ja
mantereen väliin rakennetun säännöstelykanavan patoluukuilla (kuva 2). Tulvatilanteissa
juoksutusta voidaan tehdä myös koskesta noin puoli kilometriä pohjoiseen sijoittuvan
Kalkkisten kanavan kautta (kuva 1).
Ruotsalaista on säännöstelty yhdessä Konniveden kanssa vuodesta 1959 lähtien, jolloin
Konniveden alapuolelle valmistui Iitin Vuollekosken voimalaitospato. Säännöstelyn
lupaehtojen mukaan vedenkorkeuden yläraja Heinola 1406710 seuranta-aseman asteikolla on
NN+77,65 m (Itä-Suomen ympäristölupavirasto 20.12.2002 ja 16.3.2009, liite 6). Varsinaista
alarajaa ei ole määrätty. Säännöstellyssä tilanteessa vedenkorkeutta pidetään koko
avovesikauden ja alkutalven melko tarkasti korkeudessa NN+77,40 m. Lumitilanteesta ja
tulvaennusteesta riippuen pintaa on laskettava 30–60 senttimetrillä 11.2.–6.3 alkaen eli
sulamisvesille tehdään tilaa niin sanotun kevätkuopan avulla. Mitä suurempi lumimäärä, sitä
aiemmin lasku aloitetaan ja sitä syvemmälle lasku viedään. Vedenkorkeuden nosto voidaan
aloittaa huhtikuun puolesta välistä, jonka jälkeen vedenpinta nostetaan nopeasti takaisin
korkeuteen NN+77,40m. Kalkkistenkosken alaosalla olevan seuranta-aseman Kalkkinen
146520 kohdalla veden korkeus on keskimäärin noin 10–20 cm Heinolaa korkeammalla
mutta säännöstely kevätkuoppineen vaikuttaa voimakkaasti myös tällä alueella (kuva 4).
Vuosien 1970–2012 aineistossa Kalkkistenkosken ylä- ja alaosan veden korkeuden
vaihteluväli on ollut koko vuosi huomioiden 1,7 ja 1,6 m (kuvat 3 ja 4). Kuukausikohtainen
vaihteluväli on alaosalla selvästi vaimeampi kuin yläosalla (80–90 cm vs. 90–120 cm), mikä
kuitenkin korostaa kevätkuopan suhteellista syvyyttä Mikonsaaren niskan alapuolisilla
alueilla.

Kuva 2. Kalkkistenkosken säännöstelykanavan ja –padon sijainti.

Kalkkistenkosken kalataloudellinen kunnostus

7

EcoRiver Oy, Tmi Arto Hautala

Kuva 3. Veden korkeuden vaihtelu Kalkkistenkosken yläosassa Päijänteen säännöstelyn
vaikutusalueella vuosina 1970–2012 (Hertta tietokanta; Kalkkinen 1406510). Kuvassa on
esitetty korkeuden keskiarvo(MW), ääriarvot (HW ja NW) sekä vaihteluvälit, joille 75 % tai
90 % havainnosta sijoittuu.

Kuva 4. Veden korkeuden vaihtelu Kalkkistenkosken alaosassa Ruotsalaisen säännöstelyn
vaikutusalueella vuosina 1970–2012 (Hertta tietokanta; Kalkkistenkoski 1406520). Kuvassa
on esitetty korkeuden keskiarvo(MW), ääriarvot (HW ja NW) sekä vaihteluvälit, joille 75 %
tai 90 % havainnosta sijoittuu.
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2.4 Veden laatu ja ekologinen tila
Vesipuitedirektiivin mukaisessa luokittelussa Kalkkistenkoski kuuluu erittäin suuriin
kangasmaiden jokiin. Kosken vesi on tasa- ja hyvälaatuista, vähäravinteista ja kirkasta
ympärivuotisesti (taulukko 2) ja fysikaalis-kemiallisesti koski on erinomaisessa tilassa (VHS
luokittelu, Hertta tietokanta). Kalastotutkimusten perusteella koski on myös biologisesti
erinomaisessa tilassa, mutta sijainti säännösteltyjen järvialtaiden välissä pudottaa
Kalkkistenkosken ekologisen kokonaistilan luokkaan hyvä.
Taulukko 2. Kalkkistenkosken veden laadun vaihteluvälit ja mediaanit vuosina 2000–2013
Mikonsaaren näytepisteessä (Kalkkistenkoski 4800, Hertta tietokanta). Näytteet ovat ympäri
vuoden otettuja, n = näytemäärä.
Suure
Kokonais fosfori µg/l
Kokonais typpi µg/l
pH
Kiintoaine mg/l
Väriluku mg Pt/l

n
322
160
160
327
161

minimi
1,5
430
6,5
0
2,5

mediaani
6
500
7,2
1
20

maksimi
12
590
7,6
5,6
40

2.5 Kalkkistenkosken taimen
Kalkkistenkoski on monimuotoinen ja suuri reittivesikoski, jonka lajisto on pitkälti sama
kuin ympäristön järvialueiden.
Päijänteen alueen luontaisesti lisääntyvät järvitaimenkannat ovat kauttaaltaan uhanalaisia.
Kalkkistenkoskessakin lienee aikoinaan elänyt Päijänteestä kudulle laskeutuva taimenkanta,
mutta tämä on ainakin alkuperäismuodossaan hävinnyt. Nykyisin kosken
vaelluspoikastuotanto on vähäistä ja pääosin istutusten varassa. Sähkökoekalastuksissa
saatava saalis on melko suoraan verrannollinen koskeen istutettujen 1 ja 2 vuotiaiden
poikasten määrään (Valkeajärvi ym. 2010). Koskessa tavataan kutevia emotaimenia ja
vähäisessä määrin myös villejä poikasia. Niin luontainen kutu kuin mäti-istutuksetkin
näyttävät menevän lähes hukkaan, koska kuoriutuville poikasille ei ole sopivia
elinympäristöjä. Lahti ym. (2001) ovat arvioineet, että Kalkkistenkoskessa on yksikesäisille
taimenille soveltuvaa pinta-alaa noin 0,5 ha pienellä ja keskimääräisellä virtaamalla (150–
250 m3/s) ja 0,3 hehtaaria suurella virtaamalla (350 m3/s). Kosken vesialueen kokonaispintaalan ollessa rajaamistavasta riippuen karkeasti 30 hehtaaria, ovat poikasille sopivat
elinympäristöt alueella siten hyvin harvalukuisia. Valkeajärven ym. (2010) mukaan
Kalkkistenkosken kalataloudellinen kunnostus on ensisijainen toimenpide luonnontuotannon
parantamiseksi. Lisäelinympäristöä tulisi luoda varsinkin taimenen nuoruusvaiheille. Isolle
taimenelle koski tarjoaa hyvän elinympäristön jo nykyisellään (Valkeajärvi ym. 2010).
Kalkkistenkosken vesialueen kalastusoikeus on ollut jo vuodesta 1886 lähtien vuokrattuna
Kalkkisten kalastusklubille ja alueen kalastus on ainakin viime vuosikymmeninä ollut
käytännössä vain viehekalastusta (mm. Ranta 2010). Kalastusklubin tavoitteena on vahvistaa
luonnonvaraista taimenkantaa ja tähän tähtäävät hoitotoimet ja kalastusjärjestelyt on kirjattu
kalastusklubin ja RKTL:n yhteistyönä syntyneeseen Kalkkistenkosken taimenkannan
hoitosuunnitelmaan vuosille 2008–2010 (Valkeajärvi 2008).
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3. SUUNNITTELUN SISÄLTÖ
3.1 Taustamateriaalit ja -työt
Suunnittelutyössä hyödynnettiin Kalkkistenkoskelle 2000-luvun alussa tehtyä
elinympäristömallinnusta, jonka yhteydessä kartoitettiin mm. kosken korot, tutkittiin pohjan
laatu (kivien karkeus) sekä mallinnettiin virtausnopeudet ja eri-ikäisille taimenille
soveltuvien elinympäristöjen määrä ja sijoittuminen 150, 250 ja 350 m3/s virtaamilla (Lahti
ym. 2001). Taimenen nykytilanteesta ja lajin poikasten esiintymisalueista saatiin tietoa
erityisesti RKTL:n vuosina 2008–2010 tekemästä Kalkkistenkosken taimentutkimuksesta
(Valkeajärvi ym. 2010). Kunnostussuunnittelun pohjaksi koottiin myös muistio taimenen
elinympäristövaatimuksista virtavesissä ja tiedon soveltamisajatuksista Kalkkistenkosken
kunnostuksessa (liite 5).
Kosken taustaa ja kunnostuksen mahdollisuuksia ja tarpeita hahmoteltiin lisäksi paikallisten
asukkaiden kanssa 2.8.2013 järjestetyssä aloituskokouksessa, johon osallistui mm.
Kalkkisten kalastusklubin ja alueen kalastus- eli osakaskuntien edustajia, lähiasukkaita ja
muita kosken historiasta ja olosuhteista tietäviä ihmisiä (yhteensä 10 osallistujaa).
Suunnitteluun liittyvät maastotyöt tehtiin 1.-3.8.2013. Töiden aikainen virtaama oli noin 200
m3/s eli hieman alle keskivirtaaman. Koskialue kartoitettiin veneellä ja potentiaaliset
kunnostuskohteet käveltiin alle 1..1,5 metrin syvyisiltä osiltaan läpi pohjaa samalla rassaten.
Kivien raekokojakaumista, luonnonsoran esiintymisestä, syvyysvaihtelusta, virtaaman
nopeudesta ja jakautumisesta sekä vesi- ja rantakasvillisuudesta kerättiin tiedot
pohjapiirrosluonnoksille ja ilmakuvasuurennoksille. Kohteet valokuvattiin ja videoitiin.
Jukka Suomela toimi ystävällisesti paikallisasiantuntijana ja oppaana yhden maastopäivän
ajan ja toimitti suunnittelun avuksi myös valokuvia kunnostuskohteista kevätkuoppien
aikaisissa matalan veden olosuhteissa.

3.2 Suunnitteluperiaatteet
Suunnittelua määräävästi ohjanneet tekijät liittyvät säännöstelyyn, kosken purkauskykyyn ja
taimenen elinympäristövaatimuksiin. Rakennettavat kutu- ja poikastuotantoalueet ovat ja
tulevat säilymään liki putouskorkeudettomina ja niiden vesisyvyydet noudattavat Päijänteen
ja/tai Ruotsalaisen korkeusvaihtelua. Molempien järvien säännöstelyn seurauksena veden
korkeuden kausivaihtelu alueilla on maksimissaan noin 1,5 metriä. Tilausmääräyksen
mukaisesti koskialueen purkauskyky ja veneilymahdollisuus tulee säilyttää nykyisellään,
jolloin virtaamaa ei voida matalan veden aikaan pakottaa kulkemaan poikastuotantoalueiden
yli esimerkiksi pääväyliin rakennettavilla pohjapatomaisilla kynnyksillä
Kasvukauden ulkopuolella, loppusyksystä jäiden lähtöön, taimenen poikasille on
ensiarvoisen tärkeää suojaa tarjoavan talvehtimispaikan löytäminen (liite 5). Kalkkistenkoski
säilyy Päijänteestä purkautuvan lämpövaraston ansiosta läpi talven jäättömänä, joten
koskeloiden ja muiden petojen aiheuttama kuolevuus voi nousta suureksi. Rakennettavalta
poikastuotantoalueelta ja sen syvemmästä lähiympäristöstä tulee siten löytyä suojaa antavaa
kivikkoa ja erityisesti kivikon huokostilaa. Veden alla säilyvään huokostilaan ja syvään
veteen siirtymisen on oltava mahdollista myös kevätkuopan aikaisessa suhteellisen nopeassa
vesipinnan laskussa.
Edellä mainittujen tekijöiden pohjalta poikasalueiden perusrakenteeksi valittiin virtauksen
suuntaiset huokoiset eli karkeakiviset särkkärakenteet, missä poikaset voivat vaihtaa
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oleskelualuettaan vedenkorkeuden vaihtelun mukana ilman suuria siirtymämatkoja.
Särkkärakenteiden korkeusvaihtelun tulee taata pienpoikasille sopiva oleskelusyvyys kaikissa
vedenkorkeuksissa ja veden on virrattava poikasalueen läpi myös kevätkuopan aikaan.

3.2.1 Rakenteiden korkeustason määrääminen
Suunnittelun aluksi määritettiin veden korkeusvaihtelu eri kunnostuskohteilla ja tämän
jälkeen riittävän korkeusvaihtelun takaavat rakenteiden tasokorkeudet. Tasokorkeudella
tarkoitetaan pohjan perus- eli poikaskivikon pintakivien keskimääräistä tasoa tai
kutusoraikon pinnan tasoa, lohkarekivet poislukien. Neljän korkeustason määrittämisen
katsottiin riittävän halutun korkeusvaihtelun ja särkkien muodon kuvaamiseen.
Poikaskivikoiden eli särkkien taso
Poikasalueen pohja- eli 1. taso määritetään 10–20 cm kevätkuopan NW tasoa syvemmälle.
Tämä taso vallitsee ennen kaikkea poikasalueen läpi risteilevissä alivesijuoteissa, joiden
tarkoitus on turvata kesän vanhojen poikasten pysyminen alueella ympärivuotisesti. Riittävän
karkeaa kiveä käytettäessä pohjaan muodostuu matalassakin vedessä suojaa antavaa
syvyysvaihtelua ja huokostilaa. Toisaalta riittävän tiheässä olevat alivesijuotit edesauttavat
kivien huokostilaan mahtumattomien varttuneempien taimenten siirtymistä alueelta
syvempään veteen. Syvempien alueiden nykyiset pohjakivikot ovat karkeita ja
monimuotoisia (Lahti ym. 2001) ja siten suojaa antavia ja siirtymisen mahdollistavia.
Särkkien 2. taso määritetään taimenen kutusoraikoltaan vaatiman veden syvyyden perusteella
siten, että pääosalla vuosista se on kutuaikaan n. 30–90 cm syvyydessä (katso tarkempi
kuvaus ”kutusoraikon taso” kappaleesta).
Särkkien korkeimmat tasot (3. ja 4 tasot) määritetään kasvukauden 15.5.–30.9
korkeusvaihtelun mukaisesti siten, että:
• Kasvukauden yliveden (HWkk) vallitessa alueilla näkyy pinnassa joitakin
suurlohkareita ja särkkien huippujen lohkareita. Huippujen pohjataso on noin
0.5 m syvyydellä.
• Kasvukauden keskiveden (MWkk) vallitessa alueella näkyy pinnassa
lohkarekiviä ja paikoin särkkähuippujen karkeampaa poikaskivikkoakin.
Poikastuotantoalueen vesisyvyys vaihtelee välillä 0.1–0.8 m.
• Kasvukauden alivedellä (NWkk) särkkien huiput jäävät kuiviksi. Täysin kuiva
alue muodostaa noin 10–30 % pinta-alasta. Päijänteen säännöstelyn
vaikutusalueella, Mikonsaaren niskan yläpuolella, kuivaksi jäävät alueet ovat
laajempia kuin Ruotsalaisen vaikutusalueella kosken keski- ja alaosalla.
Näin määrittäen seuraa myös, että seurantakauden 1970–2012 mukaisella:
• Ylivedellä (HW, ylin tulvakorkeus) alueella näkyy pinnassa korkeintaan muutamia
suurlohkareita.
• Alivedellä (NW) eli kevätkuopan aikaan alivesijuotit ovat aina veden alla ja
useimpina vuosina vallitsevilla NW korkeuksilla myös poikaskivikoiden 2. taso
vesittyy.
Kutusoraikon taso
Kutusoraikon tulisi pysyä virtaamallisena tai vähintään kuivumattomana ja jäätymättömänä
Päijänteen ja Ruotsalaisen säännöstelyyn liittyvien kevätkuoppien aikana. Kutuaikana eli
syyskuun lopulla ja lokakuussa soraikon ei kuitenkaan saisi olla 0.8–1.0 m syvemmällä, jotta
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taimen kelpuuttaa sen kutupaikakseen. Kutusyvyyden preferenssin suhteen noudatetaan
Tammelan (2009) reittivesikoskilla saamia tuloksia (liite 5).
Soraikot rakennetaan poikastuotantoalueilla kahdelle korkeustasolle. Ensinnäkin särkkien 1.
eli pohjatasolle, joissa virtaama säilyy aina. Vallitsevilla kutuajan vedenkorkeuksilla tämä
taso voi jäädä ajoittain taimenen kutusyvyyden preferenssiä syvemmällä. Toiseksi soraikoita
rakennetaan särkkien 2. tasolle, jonka korkeus asetetaan siten, että pääosalla vuosista se on
kutuaikaan noin 30–90 cm syvyydessä. Tulvasyksyinä (noin 1 kerta 10 vuodessa) nekin
saattavat jäädä Tammelan (2009) preferenssikäyrää syvemmälle ja toisaalta noin 1-2 kertaa
10 vuodessa ne saattavat kevätkuopan aikana jäädä kuiville. Soran sisällä mäti voi säilyä
kosteana ja jäätymättömänä vaikka soraikon pinta kuivuisikin, mutta myös mädin
tuhoutuminen on mahdollista. Kuivalta soraikolta myös monet eläimet voivat kaivaa mädin
ravinnokseen. Preferenssikäyrien perusteella on todennäköistä, että taimen kutee useimmiten
2. tason soraikoille ja poikastuotannon osittainen menetys syvän kevätkuopan seurauksena on
mahdollista. Sopivaa kutusyvyyttä on kuitenkin pidettävä kevätkuopan vesikorkeutta
määräävämpänä tekijänä, koska se pätee kaikkina vuosina. Samalla oletetaan, että
säännöstelykäytännön muuttaminen on helpompaa ja todennäköisempää kuin taimenen
käyttäytymisen muuttuminen. Kunnostuksen tulosten odotetaan näin menetellen olevan
yleispätevämpiä eri olosuhteisiin. Mikäli säännöstelyn kevätkuoppaa ei olisi, särkkien
korkeusvaihtelusta voitaisiin tehdä vaimeampaa ja soraikkoja perustaa myös Louhen ja
Mäki-Petäyksen (2003) esittämän preferenssikäyrän mukaisiin matalampiin syvyyksiin
(katso liite 5).

3.2.2 Rakenteiden muita ominaisuuksia
Poikaskivikot eli särkät
Alivesijuottien ja särkkien poikkileikkausten leveyssuhteet ovat karkeasti 1:2 – 1:3.
Alivesijuottien leveyden ollessa esimerkiksi 3-5 m, ovat särkät leveydeltään vastaavasti noin
6–15 m. Alivesijuoteissa ei tarvitse olla runsaasti pinta-alaa, koska niiden toimivuuden
tärkein aika on kasvukauden ulkopuolella. Tällöin poikasten reviirikäyttäytyminen on
vähäistä ja poikaset voivat myös parveutua suojaa antaviin kohteisiin. Särkkämuotoilussa on
kuitenkin otettava huomioon myös rakennettavuus, pysyvyys ja maisematekijät, joten jyrkkiä
ja kapeita alivesijuotteja ei voida tehdä. Rakenneyksiköiden suhteelliset koot määrittyvät
myös ympäristön laajuuden mukaan (maisemaan sopivuus!). Laajalla avovesialueella
rakenteiden yksikkökoko on suurempi kuin rannan tuntumassa.
Pääasiallinen paikalle tuotavan poikaskiven koko on halkaisijaltaan n. 0,2–0,5 m, mikä
vastaa pitkälti alueen nykyisten parhaiden poikasalueiden raekokoa. Peruskivessä voi olla
hieman tätä suurempaakin kokoa, mutta pienempi seulotaan pois huokoisuuden
varmistamiseksi. Tuotu kivi sekoittuu alueen luonnonkiveen, jolloin lopullinen
raekokojakauma poikaskivessä on jonkin verran seulottua kivimassaa laajempi.
Lisäksi poikaskivikoita lohkarekivetään noin Ø 0,7–1,2 m kivellä. Lohkareet sijoitetaan
poikaskivikolle yksittäin tai pieniksi ryhmiksi siten, että vältetään kaavamaisuutta ja tulos on
luonnonmukaisen ja satunnaisen näköinen. Lohkareet istutetaan poikaskivikkoon noin 1/41/5 syvyydeltään eli ohjeellisella koolla lohkareet nousevat perusmassasta noin 0,5–1,0
metrin korkeuteen. Ohjeellinen lohkaremäärä on keskikoosta ja ryhmittelystä riippuen noin
3-8 kpl/100 m2. Lohkareita tulee sijoittaa kaikille särkkätasoille suunnilleen niiden pintaalojen suhteessa, jotta lopputulos on luonnonmukaisen näköinen ja myös varttuneemmille
poikasille ja emokaloille löytyy eri vesitilanteissa suojaa antavia kostekiviä.
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Jotta kivetyt ja muokatut alueet voidaan havaita myös tulvakorkeuksilla (veneily!), laajoille
saarten ja salmien välisille poikasalueille istutetaan myös muutamia ylisuuria lohkareita ≥ Ø
1,5 m, joiden huiput ulottuvat aina pintaan.
Käytettävän kiven tulee olla pyöristymätöntä, pintamoreenista tai lajittumattomasta
moreenista seulottua tummaa tai tummahkoa kiveä (monimuotoisuus, koskimaisemaan
sopivuus). Mallina tulee käyttää alueen nykyistä kiven laatua, jotta kunnostus sopeutuisi
hyvin maisemaan. Sopivaa kivimateriaalia ovat esimerkiksi perkuukivikot, peltorauniokivet
ja hiekkakuoppien pintamoreenikivet. Pyöreää harjusorasta seulottua kiveä voidaan käyttää
vain syvillä alueilla pohjan täyttömassana ennen varsinaista poikaskivipintaa.
Pyöristymätöntä poikaskiveä on oltava täyttömassan päällä kuitenkin vähintään 0,8 metrin
kerros.

Kunnostuskiven tulisi vastata
alueen vallitsevaa kivilaatua,
joka on rosoista, pyöristymätöntä
ja tummahkoa. Kuva Myllyriutan
penkereeseen lähiympäristöstä
nostetusta kivestä.

Kutusoraikko
Kutusoraikon kohdalla virrannopeuden tulee olla kiihtyvä ja 0,2–0,8 m/s. Soraikkoalueet – ja
kunnostettavat poikasalueet yleensäkin – on suunnitelmassa sijoitettu Lahden ym. (2001)
mallinnusten osoittamille alueille, missä kiihtyvyys on luontaista ja 150–250 m3/s virtaamalla
virrannopeus vähintään 0,2 m/s. Lisäksi virtauksen kiihtyvyys varmistetaan sijoittamalla
soraikot suunnitelmapiirustusten mukaisesti särkkäalueiden virtaamaa ahtauttaviin ja
kiihdyttäviin kohtiin. Soraikolle ja sen viereen sijoitetaan myös suojaa antavia ja virtausta
paikallisemmin kiihdyttäviä lohkarekiviä. Sorakentän mikään osa ei saa olla enempää kuin 2
metrin etäisyydellä särkän reunasta, suojakuopasta tai lohkarekivestä. Millään
Kalkkistenkosken kunnostuskohteella ei ole pelkoa soran poishuuhtoutumisesta.
Kutevien naarastaimenten oletetaan olevan keskimäärin 35–60 cm pituisia. Näin ollen
käytetään pääosin raekoon 3-5 soraa, jossa raekoko jakautuu melko tasaisesti välille Ø 16–64
mm. Suuremman kutevan kalan varalle tähän perusmassaan lisätään 20 % läpimitaltaan 100
mm saakka olevaa kiveä. Sorakenttä perustetaan keskimäärin 40–50 cm vahvaksi.
Yksittäinen soraikko rakennetaan paikasta riippuen 10–50 m2 laajaksi. Soraikkojen
kokonaispinta-ala on suunnitelmissa keskimäärin 5-10 % kyseisen poikastuotantoalueen
pinta-alasta.
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Tärkeimmät soraikkopaikat osoitetaan kunnostuksen suunnitelmapiirroksissa, mutta
kunnostustöiden kuluessa voidaan muutamia pienialaisia soralaikkuja (≤ 10 m2) lisätä myös
muualle soveliaiksi muotoutuviin kohteisiin. Pääsoraikot rakennetaan yleensä poikaskivikon
ylävirran puoleiseen reunaan syvän veden läheisyyteen. Useimpien särkkä-alueen sisällä
olevien soraikoiden ylävirran puolelle on suunnitelmapiirroksissa esitetty rakennettavaksi
emokalalle suojaa antava kuoppa, joka toimii myös kevätkuopan aikaisena poikasten
talvehtimissuojana.

3.2.3 Massalaskennat
Kohteiden massalaskennat tehtiin Lahden ym (2010) korkeusmallin perusteella.
Korkeusmallin päälle asemoitiin laadittu korkeuskäyrästö ja tarvittavat massat laskettiin
pintojen erotuksena. Tarvittavan poikaskiven määrästä vähennettiin kutusoraikoiden massat.
Massalaskelman tarkkuus on keskimäärin ± 20 %, koska nykytilaa kuvaava Lahden ym.
(2001) korkeusmalli perustuu matalilla alueilla melko harvaan vaaitusaineistoon.

3.3 Suositus rakentamis- ja rakennuttamistavaksi
Vaativimpien salmi- ja saartenvälikohteiden rakentaminen on suositeltavinta aloittaa
kevätkuopan aikana eli maalis-huhtikuussa noin 6 viikon aikana. Koko rakennettavan alueen
poikaskivikko täytetään ja levitetään aluksi rannalta, massojen purkupaikalta lähtien, tulevan
poikasalueen keskimääräiseen NN korkoon. Tämän jälkeen alueelle merkitään särkkien,
alivesijuottien ja soraikkojen sijainnit. Alivesijuottien, sorapaikkojen ja kuoppien kaivusta
tulevalla massalla korotetaan ja muotoillaan särkät suunnitelman mukaisiin tasoihin.
Muotoilu on syytä tehdä joko koko alueella tai kaistoittain ylävirrasta alavirtaan edeten.
Lopuksi alueelle istutetaan lohkarekivet. Massojen alueelle saamisen jälkeen muotoilutöitä
voidaan jatkaa myös loppukesällä, syksyllä ja talvella keskivirtaamaa lähellä tai sen alle
olevissa virtaamaolosuhteissa. Vaativia, kevätkuopan aikaisia valmisteluita edellyttäviä
kohteita ovat ainakin kohteet 1, 2, 5 ja 8. Selkäsärkän(1) rakentaminen vaatii lisäksi
proomukaluston käyttöä sekä materiaalien että koneiden kuljetukseen.
Vähemmän vaativien rannan läheisten tai keskimäärin matalampien alueiden rakentaminen
voidaan tehdä kokonaisuudessaan myös keskivirtaamaa lähellä tai sen alle olevissa
virtaamaolosuhteissa loppukesällä, syksyllä tai talvella. Niissä muotoilu ja mahdolliset
massansiirrot voidaan tehdä samanaikaisesti ylävirrasta alavirtaan edeten. Näitä kohteita ovat
3, 4, 6 ja 7.
Tiettyä rakentamistapaa ei ole syytä asettaa velvoitemuotoiseksi lupapäätökseen tai urakan
tarjouspyyntöihin, koska urakoijien kalusto ja toimintatottumukset voivat edellyttää
toisenlaistakin rakentamistapaa. Tarvittavat massat tulisi kilpailuttaa yksikköhintaisena €/m3,
koska tarve tarkentuu lopullisesti vasta rakentamisvaiheessa.
Ulkopuolelta tarvittavan kivimateriaalin saanti voi olla järkevintä järjestää hakemalla
lähialueen sopivaan moreeniesiintymään maa-aineslupa. Maa-aineksesta seulottaisiin
tarvittava aines ja loppu voitaisiin murskata mm. kunnostuksessa käytettävien teiden töiden
jälkeiseen korjaamiseen.
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4. KUNNOSTUSKOHTEET JA NIIDEN TOIMENPITEET
Kunnostussuunnitelma kattaa 8 kohdetta (taulukko 3, kuva 5).
Kalkkistenkosken kalataloudellinen kunnostus tulee olemaan suhteellisen kallista.
Koskialueen laajuus ja suuri virtaama tekee työstä hankalan ja pienpoikasille sopivien
alueiden rakentaminen vaatii lähes kaikkialla alueen ulkopuolelta tuotavaa kivimateriaalia.
Onkin todennäköistä, että kunnostusta tullaan tekemään rahoitusmahdollisuuksien mukaan
vaiheittain. Tämän vuoksi kohteet on jaoteltu kunnostuksen tärkeyden ja kunnostettavuuden
suhteen kahteen luokkaan: Ensisijaisiin ja Toissijaisiin.
Ensisijaisesti kunnostettavat kohteet ovat kosken poikastuotantopotentiaalin kasvattamisen
kannalta erityisen tärkeitä tai saatavaan hyötyyn nähden suhteellisen edullisesti
kunnostettavia.
Toissijaisesti kunnostettavat kohteet ovat aikaansaatavaan poikastuotannon lisäykseen
nähden suhteellisen kalliita rakennettavia tai niiden virtaamaolosuhteet jäänevät heikohkoiksi
joko luontaisesti tai ilman varsinaiseen jokikunnostukseen kuulumattomia
erityistoimenpiteitä.

Taulukko 3. Kalkkistenkosken ensisijaiset ja toissijaiset kunnostuskohteet, kunnostettavat
pinta-alat ja kohteille tarvittavat sora- ja kivimateriaalit. Kohteiden numerointi vastaa kuvan
5 mukaista ylävirrasta alavirtaan etenevää järjestystä. Lihavoituna esitetyillä kohteilla
massojen tuonti ja vähintään muotoilun aloittaminen on suositeltavinta tehdä säännöstelyn
kevätkuopan aikana.

Kohteen
Nro Nimi
Ensisijaiset kohteet
2 Myllyriutta
3 Leppäsaari
6 Kotasaari A
8 Säynesaari
Toissijaiset kohteet
1 Selkäsärkkä
4 Susisaari
5 Ruutsaari
7 Kotasaari B

pinta-ala
m2

TUOTAVAT MASSAT
Kutusora
Poikaskivi
Lohkareet
Ø 16-64+ mm Ø20-50 cm Ø 70-120+ cm
m3 rtr
m3 rtr
kpl

7300
5200
700
2600
15800

150
70
20
90
330

3500
500
300
300
4600

300
200
30
70
600

2300
1600
1250
500
5650
21450

60
40
50
15
165
495

1700
1200
1100
200
4200
8800

100
80
60
20
260
860
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Kuva 5. Kalkkistenkosken kunnostuskohteiden sijainti. Kohdenumerointi on ylävirrasta
alaspäin. Punaisella viivalla on esitetty Kalkkistenkosken Natura-alueen ja Myllysaaren
Rajalan luonnonsuojelualueen rajaukset.
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4.1 Ensisijaiset kohteet
Myllyriutta (2)
Myllyriutan alue on Kalkkistenkosken potentiaalisin poikastuotantoalue, jolle voidaan luoda
runsaasti melko hyvärakenteista kutu- ja poikastuotantoaluetta. Alueen mantereen puoleiset
osat ovat nykyisten poikittaisten pato- ja särkkärakenteiden vuoksi korkeintaan huonosti
virtaavia keski- ja alivedellä. Myllysaaren puoli on puolestaan poikastuotantoalueeksi liian
syvä keski- ja ylivedellä. Alueella on todettu sekä taimenen luonnon kutua että ajoittain,
vesitilanteesta riippuen, kohtuullista poikastuotantoa.

Alueelle rakennetaan 7300 m2:n laajuinen kutu- ja poikastuotantoalue. Nykyinen keski- ja
alivedellä virtaaman mantereen puolella salpaava särkkärakenne puretaan ja uusilla
virtaaman suuntaisilla laakeilla särkkärakenteilla virtaamaa ohjataan alueelle
ympärivuotisesti. Alueen yläreunaan rakennetaan 6 erillistä kutusoraikkoa ja poikasalueen
sisään lisäksi kaksi. Varsinkin mantereen puoleista aluetta paikoin syvennetään, mutta
kokonaisuudessaan rakennettavan alueen keskikorko nousee selvästi ja alueelle tulee tuoda
runsaasti poikaskiveä. Periaatteessa poikasaluetta voitaisiin edelleen laajentaa suunnitellusta
alavirtaan päin, mutta samalla tarvittavien massojen suhteellinen määrä nousisi edelleen.
Alueen vedenkorkeusvaihtelun ja rakennettavan poikasalueen korkotasot ovat:
HW
Kasvukauden HW
Kasvukauden MW?MW
Kasvukauden NW
Kevätk uoppa 90 %
Kevätkuoppa NW

Vesipinnan taso NN m
Yläreuna Alareuna
78,40
sama
78,10
sama
77,70
sama
77,40
sama
77,00
sama
76,80
sama

Rakennettavan poikasalueen tasot
osoitettu neljällä käyrällä:
Särkkien 4. taso, huiput
Särkkien 3. taso
Särkkien 2. taso/kutusoraikot
Pohja- eli 1. taso/alivesijuotit/kutusoraikot

NN m
77.60-77.80
77.20-77.40
77.00
76.60-76.70

Alueen tuleva keskikorko

77.20

(kasvukausi 15.5.-30. 9.)

Kohteeseen pitää tuoda:
• kutusoraa 150 m3
• poikaskivikkoa Ø 20–50+ cm 3500 m3 (±20 %)
• lohkarekiviä Ø 70–120 cm noin 300 kpl.
o alue voidaan merkitä 8-10 ylisuurella Ø ≥150 cm lohkareella,
joiden huiput ulottuvat HW tason 78,40 NN m yläpuolelle
Lohkarekivien täsmällinen tarve selviää vasta nykyisten särkkäkivikkojen purkamisen
yhteydessä; esiin tulevat lohkarekivet vähentävät muualta tarvittavien lohkareiden määrää.
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Kunnostus on esitetty tarkemmin suunnitelmapiirroksessa 3 (liite 3). Materiaalien laadut ja
rakentamistapa on kuvattu lähemmin kappaleessa 3.

17

Kalkkistenkosken kalataloudellinen kunnostus

18

EcoRiver Oy, Tmi Arto Hautala

Leppäsaari (3)
Leppäsaaren salmi sijaitsee Kalkkistenkosken päävirtaaman suhteen edullisesti ja salmeen
voidaan luoda melko hyvävirtaamainen ja laajahko poikastuotantoalue. Leppäsaareen tulee
sillallinen pengertie, joka jakaa salmen virtaamiltaan kahteen erilaiseen osaan. nykyisellään
saareen menevän sillallisen kivipengertien erottamiin virtaamiltaan erilaisiin ylä- ja
alapuoliseen osaan. Sillan noin 3,5 m aukon kautta kulkee keskivirtaamatilanteessa noin 4
m3/s virtaama. Salmen noin 20..25 m leveällä yläosalla virtaama luo taimenelle riittävän
virtausnopeuden koko alueelle. Sillan alapuolella uoma levenee ja haarautuu n. 40 m leveäksi
ja virtaus on sopivaa vain lähellä silta-aukkoa ja uoman keskiosilla. Salmen pohjarakenne on
melko yksipuolinen ja vähän suojapaikkoja tarjoava.

Alueelle rakennetaan 5200 m2:n laajuinen kutu- ja poikastuotantoalue. Salmen läpi
rakennetaan reunasta toiseen mutkitteleva ja alaosalla kahteen haaraan erkaneva alivesijuotti.
Juotin molemmin puolin sijoitetaan mosaiikkimaisesti pienialaisia särkkärakenteita. Myös
alaosa kunnostetaan koko alueeltaan, mutta sen toimivuus vaatisi nykyisen yksiaukkoisen
sillan muuttamisen kaksiaukkoiseksi eli virtaaman poikkileikkauksen kaksinkertaistamisen.
Paalusilta parantaisi olosuhteita vieläkin enemmän, mutta nykyinen kivillä ladottu siltatie
voidaan muuttaa kaksiaukkoiseksi ilman perinteisen maiseman suurta muutosta. Sillan
muutostyöt eivät lähtökohtaisesti kuitenkaan liity kunnostukseen, eikä sitä sisällytetä
kustannusarvioon. Tämän vuoksi kutusoraikkojen rakentaminen keskitetään sillan
yläpuoliselle osalle ja alapuolelle rakennetaan vain yksi soraikko alueen todennäköisesti
parhaiten virtaavaan kapeikkoon.
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Alueen vedenkorkeusvaihtelun ja rakennettavan poikasalueen korkotasot ovat:

HW
Kasvukauden HW
Kasvukauden MW?MW
Kasvukauden NW
Kevätk uoppa 90 %
Kevätkuoppa NW

Vesipinnan taso NN m
Yläreuna Alareuna
78,40
78,35
78,10
78,05
77,70
77,65
77,40
77,35
77,00
sama
76,80
sama

Rakennettavan poikasalueen tasot
osoitettu neljällä käyrällä:
Särkkien 4. taso, huiput
Särkkien 3. taso
Särkkien 2. taso/kutusoraikot
Pohja- eli 1. taso/alivesijuotit/kutusoraikot

NN m
77.60-77.80
77.20-77.40
77.00
76.60-76.70

Alueen tuleva keskikorko

77.20

(kasvukausi 15.5.-30.9.)

Kohteeseen pitää tuoda:
• kutusoraa 70 m3
• poikaskivikkoa Ø 20–50+ cm 500 m3 (±20 %)
• lohkarekiviä Ø 70–120 cm noin 200 kpl.
Lohkarekivien määrä selviää vasta uoman muotoilun yhteydessä; esiin tulevat lohkarekivet
vähentävät muualta tuotavien lohkareiden tarvetta.
Kunnostus on esitetty tarkemmin suunnitelmapiirroksessa 4 (liite 3). Materiaalien laadut ja
rakentamistapa on kuvattu lähemmin kappaleessa 3.
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Kotasaari A (6)
Kotasaaren ensimmäinen salmi mantereen ja välisaaren välissä on sivussa Kalkkistenkosken
päävirtaamasta ja taimenelle soveliasta virrannopeutta löytyy vain salmen kapeimmalla
alueella saareen menevän sillan molemmin puolin. Muutoin alueella on hyvää potentiaalia
pienpoikasalueeksi mm. rantojen tarjoaman reunavaikutuksen sekä varjostuksen tarjoaman
lisäsuojan kautta. Sillassa oleva aukko on noin 4,5 m leveä ja keskivirtaamatilanteessa sen
kautta kulkee noin 4 m3/s virtaama. Alueelta ei nykyisellään löydy kutusoraa ja pohjarakenne
on pienpoikasille korkeintaan välttävä.

Alueelle rakennetaan 700 m2:n laajuinen kutu- ja poikastuotantoalue. Alivesijuotti ohjataan
alueen läpi epäsuorasti niin sillan ala- kuin yläpuolellakin, jolloin virtaus pyrkii ylittämään
poikassärkät. Salmen kapeimman paikan eli silta-aukon molemmin puolin alivesijuotti
pidetään leveänä, jotta virtaaman poikkileikkausalaa ei heikennetä nykyisestä! Kaksi
kutusoraikkoa rakennetaan yläosan kiihtyvään virtaukseen ja yksi soraikko sillan alapuolelle
silta-aukosta purkautuvan virtaaman kohdalle. Alempana virtausolosuhteet eivät enää
muodostu kutupaikalle sopiviksi. Nykyinen silta-aukko mahdollistaa alueen kunnostuksen,
mutta laajempiaukkoisen sillan rakentaminen parantaisi aikaansaatavia olosuhteita. Sillan
muutostyöt eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti liity kalatalouskunnostukseen. Salmen edustalla
on mantereen puolella veneranta, jolle menevää kulkuväylää voidaan kunnostuksen
yhteydessä syventää. Alue toimii emokalojen varjoisana suojana ennen kutua ja alueelta
saatavaa kiviainesta voidaan hyödyntää kunnostuksessa.
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Alueen vedenkorkeusvaihtelun ja rakennettavan poikasalueen korkotasot ovat:

HW
Kasvukauden HW
Kasvukauden MW?MW
Kasvukauden NW
Kevätk uoppa 90 %
Kevätkuoppa NW

Vesipinnan taso NN m
yläosa
alaosa
78,35
78,30
78,05
78,00
77,65
77,60
77,35
77,30
77,00
sama
76,80
sama

Rakennettavan poikasalueen tasot
osoitettu neljällä käyrällä:
Särkkien 4. taso, huiput
Särkkien 3. taso
Särkkien 2. taso/kutusoraikot
Pohja- eli 1. taso/alivesijuotit/kutusoraikot

NN m
77.60-77.80
77.20-77.40
77.00
76.60-76.70

Alueen tuleva keskikorko

77.28

(kasvukausi 15.5.-30. 9.)

Kohteeseen pitää tuoda:
• kutusoraa 20 m3
• poikaskivikkoa Ø 20–50+ cm 150–300 m3 (±20 %)
• lohkarekiviä Ø 70–120 cm noin 30 kpl.
Lohkarekivien määrä selviää vasta uoman muotoilun yhteydessä; esiin tulevat lohkarekivet
vähentävät muualta tuotavien lohkareiden tarvetta. Poikaskivikon tarve on laskennallisesti
noin 300 m3, mutta venerannan väylän materiaaleista riippuen aineksista pääosa voidaan
saada paikan päältä.
Kunnostus on esitetty tarkemmin suunnitelmapiirroksessa 7 (liite 3). Materiaalien laadut ja
rakentamistapa on kuvattu lähemmin kappaleessa 3.
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Säynesaari (8)
Säynesaari on Kalkkistenkosken alin kunnostuskohde. Se on kosken päävirtaaman suhteen
edullisella paikalla, missä virrannopeus kiihtyy saaren kivikkoreunoilla ja saaren ja
mantereen välisessä salmessa (kuva 5). Säynesaaren mantereen puoleinen osa on alavaa ja
tulvan alla käyvää. Eteläreunoilla on runsaasti paljasta kuivillaan olevaa rantakivikkoa, joka
lienee peräisin irtouittoon liittyvistä perkauksista. Salmessa on paikoin hyvälaatuista
kutusoraa ja alueella on havaittu taimenen luonnonkutua. Poikasmäärät ovat olleet vähäisiä
(Valkeajärvi ym. 2010).

Alueelle rakennetaan 2600 m2:n laajuinen kutu- ja poikastuotantoalue. Särkkä- ja
alivesijuottien suuntaus tehdään viuhkamaiseksi, jolloin alueen yläpuolinen virran paine
saadaan hyödynnettyä koko alueelle. Alueelle saadaan lisäpinta-alaa leikkaamalla saaren
nykyiset tulva-alueet ja perkuukivireunat poikastuotantoalueiksi. Leikattu kiviaines
hyödynnetään syvien osa-alueiden kunnostuksessa. Alueelle luodaan kahdeksan kutureviiriä
erillisillä kutusoraikolla.
Alueen vedenkorkeusvaihtelun ja rakennettavan poikasalueen korkotasot ovat:

HW
Kasvukauden HW
Kasvukauden MW?MW
Kasvukauden NW
Kevätk uoppa 90 %
Kevätkuoppa NW
(kasvukausi 15.5.-30. 9.)

Vesipinnan taso NN m
yläosa
alaosa
78,35
78,30
78,05
78,00
77,65
77,60
77,35
77,30
77,00
sama
76,80
sama

Rakennettavan poikasalueen tasot
osoitettu neljällä käyrällä:
Särkkien 4. taso, huiput
Särkkien 3. taso
Särkkien 2. taso/kutusoraikot
Pohja- eli 1. taso/alivesijuotit/kutusoraikot

NN m
77.60-77.80
77.20-77.40
77.00
76.60-76.70

Alueen tuleva keskikorko

77.30
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Kohteeseen pitää tuoda:
• kutusoraa 90 m3
• poikaskivikkoa Ø 20–50+ cm 300 m3 (±20 %)
• lohkarekiviä Ø 70–120 cm noin 70 kpl.
Lohkarekivien määrä selviää vasta uoman muotoilun yhteydessä; esiin tulevat lohkarekivet
vähentävät muualta tuotavien lohkareiden tarvetta.
Kunnostus on esitetty tarkemmin suunnitelmapiirroksessa 8 (liite 3). Materiaalien laadut ja
rakentamistapa on kuvattu lähemmin kappaleessa 3.
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4.2 Toissijaiset kohteet
Selkäsärkkä (1)
Mikonsaaren kynnyksen yläpuolella Kalkkistenkosken yläosalla on noin 2 hehtaaria aluetta,
jolle voitaisiin luoda virtaamiltaan ja muilta olosuhteiltaan hyviä lomittaisia
poikastuotantoalueita ilman, että puututtaisiin kosken purkauskykyyn. Rakentaminen vaatisi
kuitenkin ulkopuolelta tuotavaa kiviainesta keskimäärin 1-2 m3 per neliömetri ja alueen
rakentaminen on siten kallista suhteessa saatavaan hyötyyn. Alueen laajempaa suunnittelua ja
rakentamista voidaan kuitenkin harkita siinä vaiheessa, kun luonnontuotanto kattaa jo
aiemmin kunnostetut alueet.
Selkäsärkkä sijoittuu virtaamaltaan optimaaliselle alueelle ja lisäksi se on yksi
kehityskelpoisen alueen matalammista kohteista, jolloin tarvittavat massat jäävät
rakennettaessa vähäisemmiksi suhteessa lähiympäristöön. Alueen nykyinen syvyys on
keskivedellä HW noin 1,4 metriä (vaihtelu 0,5–2,5 m).

Yläosan poikastuotantoalueeksi rakennuskelpoisen alueen karkea rajaus (yhtenäinen viiva)
ja Selkäsärkän alueen rajaus (katkoviiva) ilmakuvalla. Selkäsärkän suhteellinen mataluus
näkyy selvästi pohjan vaaleana heijastumisena.
Alueelle rakennetaan 2300 m2:n laajuinen kutu- ja poikastuotantoalue. Särkkärakenne
suunnataan virtauksen myötäiseksi. Särkälle sijoitetaan kuusi erillistä kutusoraikkoa
kutureviireiksi.
Selkäsärkkä sijaitsee Natura-2000 alueella. Tästä syystä ja myös teknisten etujen vuoksi
massojen ja koneiden tuonti kohteelle on syytä tehdä proomuilla joltakin yläpuoliselta
Päijänteen lastauskelpoiselta rannalta tai Asikkalasta kanavan kautta. Pienissä erissä
proomukuljetus voidaan järjestää myös säännöstelypadon juurelta. Kyseinen ranta ei ole
maa-alueiltaan suojeltu ja kohdalle tulee padon huoltotie.
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Alueen vedenkorkeusvaihtelun ja rakennettavan poikasalueen korkotasot ovat:

Kasvukauden HW=HW
Kasvukauden HW 90%
Kasvukauden MW
MW
Kasvukauden NW
Kevätkuoppa 90 %
Kevätkuoppa NW

Vesipinnan taso NN m
Yläreuna Alareuna
79,10
79,05
78,70
78,65
78,40
78,35
78,20
78,15
77,70
77,65
77,60
77,55
77,55
77,50

Rakennettavan poikasalueen tasot
osoitettu neljällä käyrällä:

NN m

Särkkien 4. taso, huiput
Särkkien 3. taso
Särkkien 2. taso/kutusoraikot
Pohja- eli 1. taso/alivesijuotit/kutusoraikot

78.25-78.55
77.85-78.05
77.55
77.30-77.40

Alueen tuleva keskikorko

77.80

(kasvukausi 15.5.-30.9.)

Kohteeseen pitää tuoda:
• kutusoraa 60 m3
• poikaskivikkoa Ø 20–50+ cm 1700 m3 (±20 %)
• lohkarekiviä Ø 70–120 cm noin 100 kpl.
o alue voidaan merkitä reunoiltaan vähintään neljällä ylisuurella Ø ≥150 cm
lohkareella, joiden huiput ulottuvat HW tason 79,10 NN m yläpuolelle
Kunnostus on esitetty tarkemmin suunnitelmapiirroksessa 2 (liite 3). Materiaalien laadut ja
rakentamistapa on kuvattu lähemmin kappaleessa 3.
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Susisaari (4)
Susisaaren salmi on nykyisellään melko syvä mutta kohtuullisen hyvävirtaamainen alue.
Salmen rakentaminen poikastuotantoalueeksi vaatii suhteellisen paljon ulkopuolelta tulevaa
kiviainesta (lähes 1 m3 per neliömetri), mutta alueen sijainti on rakentamisen kannalta hyvä.
Alueesta siis saadaan hyvärakenteinen poikastuotantoalue, mutta rakentaminen on
suhteellisen kallista saatavaan hyötyyn nähden. Kutualueena kohteen ominaisuudet jäävät
korkeintaan keskinkertaisiksi, koska virtausnopeus soraikoilla jäänee preferenssikäyrien
alalaitaan. Yläpuolisen Myllyriutan kunnostus parantanee alueen virtaamaa keski- ja
alivesitilanteissa.

Alueelle rakennetaan 1600 m2:n laajuinen kutu- ja poikastuotantoalue. Salmen läpi
rakennetaan yksi laidasta laitaan mutkitteleva alivesijuotti ja tämän ympärille niemekkeiset
särkkien pohjarakenteet. Särkkien huiput suunnataan virran mukaan. Kutusoraikkoja ja
–reviireitä alueelle rakennetaan neljä kappaletta.
Alueen vedenkorkeusvaihtelun ja rakennettavan poikasalueen korkotasot ovat:
HW
Kasvukauden HW
Kasvukauden MW?MW
Kasvukauden NW
Kevätk uoppa 90 %
Kevätkuoppa NW

Vesipinnan taso NN m
yläosa
alaosa
78,35
sama
78,05
sama
77,65
sama
77,35
sama
77,00
sama
76,80
sama

Rakennettavan poikasalueen tasot
osoitettu neljällä käyrällä:
Särkkien 4. taso, huiput
Särkkien 3. taso
Särkkien 2. taso/kutusoraikot
Po hja- eli 1. taso/alivesijuotit/kutusoraikot

NN m
77.60-77.80
77.20-77.40
77.00
76.60-76.70

Alueen tuleva keskikorko

77.26

(kasvukausi 15.5. -30.9.)

Kohteeseen pitää tuoda:
• kutusoraa 40 m3
• poikaskivikkoa Ø 20–50+ cm 1200 m3 (±20 %)
• lohkarekiviä Ø 70–120 cm noin 80 kpl.
Kunnostus on esitetty tarkemmin suunnitelmapiirroksessa 5 (liite 3). Materiaalien laadut ja
rakentamistapa on kuvattu lähemmin kappaleessa 3.

Kalkkistenkosken kalataloudellinen kunnostus

27

EcoRiver Oy, Tmi Arto Hautala

Ruutsaari (5)
Ruutsaari sijaitsee Kotasaaren ja Ruutsaaren välissä. Kohteen keskelle sijoittuu myös pieni
Pajasaari. Kyseessä on lyhyt salmipaikka, jossa virtausnopeus nousee taimenelle sopivaksi
niin kutua kuin poikastuotantoakin ajatellen. Kotasaaren ja Pajasaaren väli on keskimäärin
selvästi matalampaa kuin Paja- ja Ruutsaaren väli, mistä aikoinaan on kulkenut laivareittikin.
Vaikka raskaampi veneliikenne kulkeekin nykyisin Asikkalan kanavan kautta, jätetään
Ruutsaaren viereinen syvä alue kunnostamatta. Tästäkin huolimatta kohteen kunnostus vaatii
suhteellisen paljon ulkopuolelta tuotavaa kiviainesta ja kohde jää näin hyötysuhteeltaan
Toissijaisten joukkoon..

Ruutsaaren alue alavirran puolelta kuvattuna. Kuvan keskellä on pieni pajasaari, jonka
oikean puoleiseen salmeen ja vasemmalle reunalle kunnostus tehdään..
Ruutsaaren kunnostusalue on 1250 m2. Alueen läpi rakennetaan vinosti kulkevat alivesijuotit
ja näiden ympärille 2. tason niemekkeisiä ja 3. ja 4. tason pienialaisia saarimaisia
särkkärakenteita. Alueelle rakennetaan kolme ylävirran puoleista kutusoraikkoa ja yksi
soraikko alakolmannekselle.
Alueen vedenkorkeusvaihtelun ja rakennettavan poikasalueen korkotasot ovat:
HW
Kasvukauden HW
Kasvukauden MW?MW
Kasvukauden NW
Kevätk uoppa 90 %
Kevätkuoppa NW

Vesipinnan taso NN m
yläosa
alaosa
78,35
sama
78,05
sama
77,65
sama
77,35
sama
77,00
sama
76,80
sama

Rakennettavan poikasalueen tasot
osoitettu neljällä käyrällä:
Särkkien 4. taso, huiput
Särkkien 3. taso
Särkkien 2. taso/kutusoraikot
Po hja- eli 1. taso/alivesijuotit/kutusoraikot
Alueen tuleva keskikorko Ruutsaari A
Alueen tuleva keskikorko Ruutsaari B

NN m
77.60-77.80
77.20-77.40
77.00
76.60-76.70
77.32
77.32

(kasvukausi 15.5. -30.9.)

Kohteeseen pitää tuoda:
• kutusoraa 50 m3
• poikaskivikkoa Ø 20–50+ cm 1100 m3 (±20 %)
• lohkarekiviä Ø 70–120 cm noin 60 kpl.
Kunnostus on esitetty tarkemmin suunnitelmapiirroksessa 6 (liite 3). Materiaalien laadut ja
rakentamistapa on kuvattu lähemmin kappaleessa 3.
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Kotasaari B (7)
Kotasaari B sijoittuu Kotasaaren ja sen mantereen puoleisen pikkusaaren väliin, Kotasaari
A:n viereen. Kotasaari B:n väylä on näistä kahdesta selvästi virtaamaltaan vähäisempi, koska
salmen poikki rakennetussa pengertiessä on vain noin 1 metriä leveä ja matala virtausaukko.
Kohteesta saataisiin varsin hyvä pienpoikasalue, mutta se edellyttää pengersillan purkua ja
uuden, vähintään neljä metriä leveällä aukolla olevan palkki/paalusillan rakentamista. Ilman
nykyistä pengertietä salmi olisi Ensisijainen kunnostuskohde, koska kunnostuskustannukset
suhteessa hyötyyn jäisivät suhteellisen alhaisiksi. Siltojen uusimiset eivät lähtökohtaisesti
kuulu kalatalouskunnostuksen yhteydessä rahoitettaviin töihin.

Kotasaari B:n sillan yläpuolista (ylempi kuva) ja alapuolista salmea (alempi kuva).
Mikäli pengertien ongelma saadaan ratkaistua, alueelle voidaan rakentaa noin 500 m2:n kutuja poikastuotantoalue. Alueen läpi viedään kapea ja mutkitteleva alivesijuotti, jonka
erottamiin niemekkeisiin rakennetaan pienimuotoisia särkkiä. Salmen kapeampaan yläosaan,
missä virtaus tulee olemaan voimakkainta, rakennetaan kaksi kutusoraikkoa.
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Alueen vedenkorkeusvaihtelun ja rakennettavan poikasalueen korkotasot ovat:

HW
Kasvukauden HW
Kasvukauden MW?MW
Kasvukauden NW
Kevätk uoppa 90 %
Kevätkuoppa NW

Vesipinnan taso NN m
yläosa
alaosa
78,35
78,30
78,05
78,00
77,65
77,60
77,35
77,30
77,00
sama
76,80
sama

Rakennettavan poikasalueen tasot
osoitettu neljällä käyrällä:
Särkkien 4. taso, huiput
Särkkien 3. taso
Särkkien 2. taso/kutusoraikot
Pohja- eli 1. taso/alivesijuotit/kutusoraikot

NN m
77.60-77.80
77.20-77.40
77.00
76.60-76.70

Alueen tuleva keskikorko

77.32

(kasvukausi 15.5.-30. 9.)

Kohteeseen pitää tuoda:
• kutusoraa 15 m3
• poikaskivikkoa Ø 20–50+ cm 200 m3 (±20 %)
• lohkarekiviä Ø 70–120 cm noin 20 kpl.
Kunnostus on esitetty tarkemmin suunnitelmapiirroksessa 7 (liite 3). Materiaalien laadut ja
rakentamistapa on kuvattu lähemmin kappaleessa 3.
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5. TÖIDEN VAIKUTUKSET JA HAITTOJEN VÄHENTÄMINEN
5.1 Veden korkeudet ja virtaamat
Kunnostuksella ei ole vaikutusta Kalkkistenkosken purkauskäyrään eikä siten Päijänteen tai
Ruotsalaisen vedenkorkeuksiin tai Mikonsaaren padolla tehtävään virtaaman säätelyyn.
Kosken syvyyteen nähden vähäisen putouskorkeuden vuoksi niska-alue ei ole
tarkkapiirteinen ja hydraulisesti määräävä poikkileikkaus siirtyy virtaaman kasvaessa
ylävirrasta alavirtaan. Ali ja keskivirtaamilla määräävä poikkileikkaus sijaitsee Mikonsaaren
niskakynnyksen vaiheilla ja tulvatilanteessa selvästi alempana. Tulvavirtaamilla
putouskorkeuden merkitys purkauskäyrään nousee ja määräävää poikkileikkausta ei
välttämättä enää olekaan.
Kunnostuskohteita ei sijoitu Mikonsaaren niskakynnyksen alueelle.

5.2 Veden laatu
Kunnostustyöt tulevat aiheuttamaan hetkellistä veden samentumista Kalkkistenkoskessa ja
alapuolisessa Ruotsalaiseen laskevassa väylässä. Paikalla kaivettava ja siirrettävä materiaali
on pääosin kosken voimakkaassa virrassa hyvin huuhtoutunutta ja nopeasti laskeutuvaa
kiveä, soraa ja hiekkaa. Ulkopuolelta tuotavasta sora- ja kiviaineksesta seulotaan pois
huuhtoutuva siltti ja eloperäinen aines jo niiden lastauspaikalla. Virtaaman suuruus
huomioiden on siten hyvin todennäköistä, ettei havaittava samennus ulotu Ruotsalaiseen
saakka.

5.3 Vesialueen käyttö
Kalkkistenkoski on suojeltu voimatalousrakentamiselta koskiensuojelulailla 35/1987 ja
suunnittelumääräyksen mukaisesti kunnostuksella ei tulla vaikuttamaan Kalkkistenkosken
purkauskäyrään. Kunnostus ei siten haittaa voimatalouden etuja. Kunnostussuunnitelmasta
on kuitenkin syytä kuulla Päijänteen ja Ruotsalaisen säännöstelylupien haltijaa eli KaakkoisSuomen ELY-keskusta (yhteystiedot, liite 2).
Vaikka säännöllinen puiden uittotoiminta Kymijoen vesistössä on jo loppunut, on Päijänteellä
edelleen voimassa Hämeen lääninhallituksen 11.10.1938 päätökseen pohjautuva
lauttaussääntö. Päijänteen lauttaussäännön mukaista uittajien edunvalvontaa hoitaa JärviSuomen Uittoyhdistys, jota on kuultava kunnostussuunnitelman lupakäsittelyn yhteydessä
(yhteystiedot, liite 2).
Viereisestä kanavasta huolimatta Kalkkistenkosken läpi kulkee pienveneliikennettä ja tämä
kulkumahdollisuus säilytetään suunnittelumääräysten mukaisesti nykyisellään.

5.4 Kaavoitus
Suunnittelukohde kuuluu Päijät-Hämeen maakuntakaava-alueeseen (kaava vahvistettu
11.8.2008) sekä yläpuolikkaaltaan Päijänteen rantaosayleiskaava-alueeseen (2.12.2002) ja
alapuolikkaaltaan valmisteilla olevaan Ruotsalaisen osayleiskaava-alueeseen.
Maakuntakaavassa on huomioitu rajausmerkinnällä Kalkkistenkosken Natura-2000 alue ja
kosken läpi on merkitty melontareitti. Käynnissä olevassa uudessa maakuntakaavatyössä
Kalkkistenkosken aluetta ei ole merkitty kaavoituksen suhteen muutospaineessa olevaksi
alueeksi (kaavaluonnos 12.6.2012, www.paijat-hame.fi). Päijänteen rantaosayleiskaavassa
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Kalkkistenkosken rannat ja saaret ovat pääosin VL/r merkinnällä virkistys- ja
retkeilypalveluille varattuja (kuva 6, www.asikkala.fi/kaavoitus). Ruotsalaisen
osayleiskaavan luonnoksessa on lähinnä todettu suojelualueet ja voimassa olevien
rantakaavojen (Yli-Tommola-Koskenniemen ja Meran RaK) rakennusoikeusmerkinnät sekä
pienempiä rakentamattomia saaria pääosin kattava lähivirkistysalueen VL –merkintä (kuva 6,
www.asikkala.fi/kaavoitus). Myöskään rakennuskaavat tai valmisteilla oleva osayleiskaava
eivät sisällä suunniteltuihin kunnostuksiin liittyviä tai niitä estäviä määräyksiä tai
aluevarauksia.
Kaavoissa ei ole kunnostukseen liittyviä tai sitä estäviä määräyksiä tai aluevarauksia.
Luonnonsuojelualueet huomioidaan töiden järjestelyissä ja kulkureiteissä ja
koskikunnostukset parantavat lähivirkistysalueiden käyttömahdollisuuksia ja arvoa. Pitkälti
jo rakennetut rantatontit huomioidaan niin ikään töiden järjestelyissä ja kulkureiteissä ja
kiinteistöjen omistajia, samoin kuin Asikkalan kunnan kaavoitus- ja ympäristöviranomaisia
kuullaan lupakäsittelyn yhteydessä. Näiden yhteystiedot on esitetty liitteessä 2.

Kuva 6. Kalkkistenkosken yläosalla voimassa olevan Päijänteen rantaosayleiskaavan
merkinnä (vasen kuva) ja Kosken alaosalle valmisteilla olevan Ruotsalaisen osayleiskaavan
alustavat merkinnät (oikea kuva).

5.5 Muinaismuistokohteet
Suunnittelualueella on kaksi muinaismuistolain mukaista kohdetta (kuva 7).
Kotasaari (16010015) on vanha pellolla ja hiekkakuoppa-alueella sijaitseva rautapronssikautinen asuinpaikka. Paikalta on löydetty vuosien 1962–1963 kaivauksissa saviastian
paloja, kivilaji- ja kvartsi-iskoksia, kvartsiesineitä, palanutta luuta, kuonaa ja piitä
(Muinaisjäännösrekisterin kohdetiedot 1.12.2013).
Mikonsaari (1000003013) on historiallisen ajan kohde, jolla on koskenperkausröykkiöitä
vuosilta 1826 ja 1832–37, jolloin Päijänteen pintaa laskettiin neljä jalkaa. Mikonsaaressa on
lisäksi kivistä muotoiltu syvennys sekä aitamainen rakennelma, joita on voitu käyttää
tilapäisinä nuotiopaikkoina (Muinaisjäännösrekisterin kohdetiedot 1.12.2013).
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Muinaismuistolain mukaan: "Kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina
Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Ilman tämän lain nojalla annettua lupaa on
kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen,
poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty". Jos kiinteä muinaisjäännös tuottaa sen
merkitykseen nähden kohtuuttoman suurta haittaa, voi alueellinen ELY-keskus antaa
hakemuksesta luvan kajota muinaisjäännökseen. ELY-keskus kuulee asiassa Museovirastoa
ja jos päätös on Museoviraston kannan vastainen, on se alistettava opetusministeriön
vahvistettavaksi.
Kunnostustyöt eivät tule häiritsemään muinaismuistokohteita. Suunnitelman mukaisia
kunnostustöitä ei tehdä Kotasaaren tai Mikonsaaren kohteiden läheisyydessä eikä kulku
kunnostuskohteille tapahdu niiden kautta.

Kuva 7. Muinaismuistokohteet suunnittelualueen ympäristössä ja suunnittelualueella
sijaitsevat Kotasaaren ja Mikonsaaren muinaismuistokohteet (Muinaismuistorekisteri
1.12.2013).

5.6 Luonnonsuojelukohteet
Kalkkistenkosken suunnittelualueella on kaksi luonnonsuojelukohdetta: Kalkkistenkosken
Natura-2000 alue ja Rajalan suojelualue Myllysaaressa (kuva 8). Lisäksi Kalkkistenkosken
lounaispuolelle sijoittuu kaksi erillistä Meran suojelualuetta, mutta niillä ei ole yhteyttä
kunnostukseen tai sen mahdollisesti tarvitsemiin kulkureitteihin.

Kalkkistenkosken Natura-2000 alue FI0301011 (SCI ja SPA)
Kalkkistenkosken Natura-alue on kooltaan 27 ha ja koostuu rakentamattomasta koskialueesta
ja vanhoja lehtipuuvaltaisia metsiä kasvavista saarista ja ranta-alueista (kuva 8). Alueen
Natura-tietolomakkeen mukaan ranta-alueet on suojeltu luonnonsuojelulailla ja
rakennuslailla ja vesilailla ja koskiensuojelulailla. Suojelupäätösten rajoittamatta aluetta
voidaan käyttää ajoittain puolustusvoimien toimintaan tai suojelualueen läheisyydessä
tapahtuvan puolustusvoimien toiminnan vaikutukset voivat ulottua suojelualueelle
(tietolomake 9.9.1998, liite 1).
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Alue koostuu kahdesta luontodirektiivin mukaisesta luontotyypistä:
o Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit, 64 % pinta-alasta
o Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat lehtipuuvaltaiset metsät, 20 %
Näistä jälkimmäinen eli vanhat lehtipuuvaltaiset metsät on alueen priorisoitu eli tärkein
luontotyyppi. Alueella esiintyy uhanalaiseksi luokiteltu valkoselkätikka, joka kuuluu myös
Lintudirektiivin liitteen I lajeihin.
Luontodirektiivin lajeista alueella esiintyvät saukko, liito-orava ja kivisimppu.
Natura-alueen luonnonarvoihin todennäköisesti merkittävästi vaikuttavista hankkeista ja
suunnitelmista on tehtävä ns. Natura-arviointi tai ne voidaan arvioida ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn yhteydessä. Arvioita on tehtävä, ellei ole objektiivisin perustein
poissuljettua, että hankkeet vaikuttaisivat merkittävästi alueen suojelutavoitteisiin. Niissäkin
tilanteissa, joissa arviointikynnysharkinnassa on päädytty siihen, ettei arviointi ole tarpeellista, on
tärkeää perustella tämä ratkaisu kirjallisesti hankkeen asiakirjoissa (mm. Korpelainen 2013).
Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeelle eikä hyväksyä suunnitelmaa, jos arviointi- ja
lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on Natura 2000 -verkostossa.
Suunnitelluista 11 kunnostuskohteesta Selkäsärkkä sijoittuu kokonaisuudessaan ja
Myllyriutta pieneltä osaltaan Natura-alueen vesialueelle (kohteet 1-2, kuva 5). Mikään
kunnostuksen osa ei sijoitu maalle eli priorisoidulle lehtipuuvaltaiselle luontotyypille.
Kunnostuksen tarvitsema liikennöinti hoidetaan joko vesiteitse tai olemassa olevia teitä
pitkin. Luonnonsuojelualueiden rajat ja niistä aiheutuvat rajoitukset on merkitty kunkin
kohteen suunnitelmapiirustuksiin.
Selkäsärkän (1) kohde kunnostetaan proomukaluston avulla vesiteitse. Meran tilasta
suojelualueeseen liitettyjen läheisten maa-alueiden ja saarten (mm. Mikonsaari, Patosaaret ja
säännöstelykanavan ympäristö) suojelupäätöksessä on kylläkin sallittu kalataloudellisten
parannustoimien yhteydessä tapahtuva läpikulkuliikenne ympäristökeskuksen hyväksymällä
tavalla, mutta teknisesti liikennöinti on järkevintä hoitaa joltakin Päijänteen puoleiselta
lastauskelpoiselta rannalta tai kanavan kautta Kalkkisista (liite 3, piirustus 2).
Myllyriutalle (2) kulku järjestetään selvästi suojelualueen rajojen ulkopuolelle jäävien
rantakiinteistöjen kautta (liite 3, piirustus 3).
Kalkkistenkosken kunnostushanke on lähtökohtaisesti luonnonsuojelullinen, koska sillä
pyritään osaltaan vahvistamaan äärimmäisen uhanalaisia taimenen luonnonkantoja,
ennallistamaan perkausten aiheuttamia muutoksia ja vähentämään säännöstelyn aiheuttamaa
haittaa koskieliöstölle. Hankkeen vaikutus pinta-alallisesti vallitsevaan jokireitin
luontotyyppiin on siten positiivinen ja luontotyypin suojelullista merkitystä lisäävä.
Tietolomakkeella mainittuihin koskialueen lajeille, saukolle ja kivisimpulle, kunnostus
aiheuttaa lyhytaikaista häiriötä mutta pidemmällä aikavälillä kunnostuksesta ja
elinympäristön kohentumisesta on hyötyä myös niille. Kunnostushanke ei voi vaikuttaa
Natura-alueen vanhoihin lehtimetsiin ja siellä esiintyvien valkoselkätikan ja liito-oravan
elinoloihin.
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Rajalan suojelualue Myllysaaressa
Myllysaari sijoittuu Myllyriutan (2) kunnostusalueen viereen. Kunnostus ei vaikuta saareen.
Suojelualue ja vaatimus sen jättämisestä kajoamatta on huomioitu suunnitelmapiirroksessa.
Saareen ei saa nousta koneilla eikä sille saa väliaikaisestikaan varastoida mitään.

Kuva 8. Kalkkistenkosken Natura-2000 alueen ja Rajalan suojelualueen sijainnit
suunnittelualueella. Meran erillisalueilla ei ole liittymäkohtia koskikunnostukseen.
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7. TILA- JA OMISTAJATIEDOT
Kunnostuskohteet sijoittuvat kolmen osakaskunnan yhteisvesialueille. Joillakin kohteilla
maanmittauslaitoksen raja-aineisto osoittaa kunnostettavalle vesialueelle ulottuvan myös
yksityiskiinteistöjä. Säynesaaressa (8) tehtävät tulva- ja perkuukivikkoalueiden leikkaukset
ulottuvat yksityiskiinteistön tulva-alueelle. Kunnostuksen sijoittuminen kiinteistörajojen
suhteen selviää tarkemmin kunkin kohteen kunnostuspiirustuksista (liite 3). Koko
suunnittelualueella sijaitsee tai siihen rajoittuu 32 kiinteistöä, joiden sijainti- ja omistajatiedot
esitetään yläjuoksulta alas etenevällä juoksevalla numeroinnilla liitteessä 2.

8. MAHDOLLISET KORVATTAVAT HAITAT JA
EDUNMENETYKSET
Hankkeesta ei arvioida koituvan korvattavaa yleistä vahinkoa tai haittaa. Lyhytaikainen
kalatalous- ja virkistyshaitta korvautuu kunnostuksen pidemmällä aikavälillä tuottamalla
hyödyllä.
Kunnostustoimenpiteet kohdistuvat pääosin osakaskuntien yhteisille vesialueille. Mikäli
toimenpiteitä kohdistuu yksityiskiinteistöille tai kunnostuskohteille kuljetaan näiden kautta,
on kiinteistöjen omistajilta pyydetty asiaan etukäteissuostumukset, jotka löytyvät liitteestä 4.
Työt pyritään tekemään siten ja sellaiseen aikaan, ettei niistä ole yksityisille ranta-asukkaille
tai maanomistajille haittaa ja työn jäljet korjataan. Kustannusarviossa on kuitenkin
varauduttu kunnostuskohteille kulkuun mahdollisesti liittyviin korvauksiin maanomistajille.
Koska urien tarkat sijainnit ja jälkien korjattavuus selviävät lopullisesti vasta käytännön
kunnostusvaiheessa, niistä sovitaan kunkin maanomistajan kanssa työmaajärjestelyn
yhteydessä. Riitatapauksessa käytetään vahinkoarvioijana puolueetonta asiantuntijaa
(metsänhoitoyhdistys, kunta tai vastaava). Asiantuntijan palkkiot kuuluvat työn teettäjän
maksettaviksi, ellei kyse ole täysin aiheettomasta vaatimuksesta.
Mikäli jokin suunniteltu yksittäinen toimenpide osoittautuu lupahakemuksen
kuulemisvaiheessa tai työmaajärjestelyjen yhteydessä merkittävää korvausvastuuta tai
muutoin vahinkoa aiheuttavaksi suhteessa saatavaan hyötyyn, tästä toimenpiteestä
ensisijaisesti luovutaan. Kunnostuskokonaisuus on siinä määrin laaja, ettei yksittäisestä
pieneen pinta-alaan kohdistuvasta kunnostustoimenpiteestä luopuminen aiheuta hankkeelle
merkittävää kokonaishyödyn laskua.

9. OIKEUDELLISET EDELLYTYKSET
Hakijan näkemyksen mukaan hanke saattaa kuulua vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n
mukaisiin aina luvanvaraisiin vesitaloushankkeisiin kyseisen pykälän 1 kohdan perusteella.
Kalkkistenkoski kokonaisuudessaan voidaan tulkita 1 kohdan tarkoittamaksi väyläksi, jonka
supistaminen tai väylän käyttämistä vaikeuttavan esteen asettaminen on luvanvaraista. Tämä
siitäkin huolimatta, että kunnostuskohteet sijaitsevat selvästi sivussa kosken varsinaisesta
syvästä ja vuolasvirtaisesta pääväylästä. Hankkeesta ei hakijan käsityksen mukaan
kuitenkaan aiheudu vesilain 3 luvun 2 §:n 1-9 kohtien mukaisia haitallisia seurauksia.
Väyläasian ja edelleen voimassa olevan uittosäännön tulkinnan ja erityisesti
kiinteistönomistajien, säännöstelylupien haltijoiden, luonnonsuojeluviranomaisten ja muiden
asianosaisten asiallisen kuulemisen vuoksi hanke on kuitenkin syytä ohjata vesilain
mukaiseen lupamenettelyyn.
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Hankkeen hyötyä ei voida tarkoin arvioida rahassa, mutta sen taustalla on yleinen tarve ja
hyöty. Hanketta on valmistellut Hämeen ELY-keskus yhteistyössä paikallisten vesialueiden
osakaskuntien ja kalastusoikeuden haltijoiden kanssa ja kunnostuksen tarve on osoitettu
kosken kalastotutkimuksissa (Valkeajärvi ym. 2010). Kosken kunnostus on tavoitteena myös
Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa (Ranta 2010).
Hanke ei estä maankäytön suunnittelun eli kaavoituksen toteutumista. Hankkeesta koituu
hyötyä kalastolle ja erityisesti uhanalaiselle luonnontaimenelle, kalastukselle, muulle
virkistyskäytölle ja maisemalle. Teoreettista hyötyä koituu rantakiinteistöille näiden
käyttöarvon nousuna sekä mahdolliselle matkailuelinkeinolle. Hankkeesta arvioidaan
koituvan vain lyhytaikaista haittaa vedensamennuksen ja koneiden tarvitsemien kulku-urien
muodossa.
Lupa hakemussuunnitelman mukaiselle kunnostukselle voitaneen myöntää ensisijaisesti
vesilain 3 luvun 4 pykälän 2 momentin perusteella ja toissijaisesti saman pykälän 1
momentin perusteella.

10. VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Kalkkistenkosken virtavesikunnostus tulee aiheuttamaan lyhytaikaista veden samentumista
jonkin matkaa työkohteiden alapuolella. Virtavesikunnostusten työn aikainen vaikutusten
tarkkailu onkin yleensä lähinnä samentumisen ja tähän liittyvien suureiden kuten veden
kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuuden tarkkailua.
Virtavesikunnostuksen menetelmät ovat vakiintuneita ja kunnostusta on tehty maassamme
laajasti jo kolmen vuosikymmenen ajan ilman, että merkittäviä työnaikaisia haittoja olisi
havaittu (mm. Eloranta 2010). Työnaikainen samennus on moreenipohjaisissa koskissa kuten
Kalkkistenkoski luonteeltaan ennustettavaa, lyhytaikaista ja rajalliselle etäisyydelle
vaikuttavaa. Samennus ei siten nousse korvausvaateita aiheuttavaksi pitkäaikaiseksi haitaksi.
Kalkkistenkoskessa työnaikainen samennus myös laimenee nopeasti poikkeuksellisen
suureen virtaamaan ja vaikutusten seurannalla ei saataisi juurikaan lisäarvoa
Kalkkistenkosken ja Ruotsalaisen veden laadun nykyiselle ympärivuotiselle seurannalle.
Vaikutusten tarkkailun työpanos ja kustannukset olisikin järkevää suunnata
kokonaisuudessaan kunnostuksella aikaansaatavan kalastohyödyn seurantaan. Tämä olisi
linjassa vesilain 3 luvun 11 §:n 4 momentin kuvaaman hyötynäkökohdan kanssa.
Vesienhoitosuunnittelun pohjaksi on jo tarjolla runsaasti vesianalyysitietoa, mutta
kalastollista tutkittua tietoa on selvästi rajallisemmin.

9.1 Esitys tarkkailuvelvoitteeksi
Tarkkailu koostuu taimenten kutupesätarkkailusta ja sähkökoekalastuksista
Koska kunnostuslupaa voidaan hakea vaiheittain vain osalle tämän suunnitelman
kunnostuskohteista, ei yksityiskohtaista tarkkailuesitystä voida tässä yhteydessä tehdä.
Tämän vuoksi velvoitteen tulisi määrätä hakijaa laadituttamaan lupa- ja rakennusaikatauluun
sovellettu tarkkailusuunnitelma. Tarkkailun tulisi pääasiallisesti noudattaa Valkeajärven ym
(2010) aiempia Kalkkistenkosken tutkimusmenetelmiä ja koealueita, jolloin vuosien 2008–
2010 tuloksia voidaan käyttää vertailutietona vaikutuksia arvioitaessa.
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11. KUSTANNUSARVIO
Kunnostusten kustannus on Ensisijaisilla kohteilla 137 000 € ja Toissijaisilla kohteilla
125 000 €. Kokonaiskustannus on 262 000 €.
Kohteen
Nro Nimi
Ensisijaiset kohteet
2 Myllyriutta
3 Leppäsaari
6 Kotasaari A
8 Säynesaari
Toissijaiset kohteet
1 Selkäsärkkä
4 Susisaari
5 Ruutsaari
7 Kotasaari B

YLEISKUSTANNUS 1)
€/ha
€

AINESKUSTANNUS 2)
€/m3
€

Pinta-ala
m2

Tuotavat
massat m3 rtr

YHTEENSÄ
€

7300
5200
700
2600
15800

3650
570
320
390
4930

25000
25000
25000
25000

18250
13000
1750
6500
39500

20
20
20
20

73000
11400
6400
7800
98600

91000
24000
8000
14000
137000

2300
1600
1250
500
5650
21450

1760
1240
1150
215
4365
9295

50000
25000
25000
25000

11500
4000
3125
1250
19875
59375

30
20
20
20

52800
24800
23000
4300
104900
203500

64000
29000
26000
6000
125000
262000

Kustannukset on arviossa jaettu yleiskustannuksiin ja aineskustannuksiin.
Yleiskustannus pitää sisällään työmaan järjestelyn, valvonnan, mahdolliset korvaukset sekä
paikalla tapahtuvan massojen muotoilun konetyönä. Kustannus on laskettu pinta-alaan
perustuen ja yksikkökustannuksena on käytetty 25 000 €/ha muilla paitsi proomukuljetuksia
vaativalla Selkäsärkän kohteella, missä yksikkökustannus on nostettu kaksinkertaiseksi
arvoon 50 000 €/ha. Koskien yleiskunnostuksen hehtaarikustannukset ovat viimeisen
vuosikymmenen aikana vaihdelleet laajasti välillä 10 000–60 000 € painottuen kuitenkin alle
30 000 euroon.
Kalkkistenkosken kohteet poikkeavat normaaleista koskikunnostuksista suurella paikalle
tarvittavalla ainesmäärällä. Tämän vuoksi yleiskustannuksiin on katsottu tarpeelliseksi lisätä
massalaskelmiin perustuvat aineskustannukset. Aineskustannus koostuu kohteen lähelle
rantaan tuodusta seulotusta aineksesta (á 10 €/m3) ja tämän kuljetuksesta kohteeseen (á 10–
20 €/m3). Proomukohteille on kuljetuskustannuskin katsottu kaksinkertaiseksi.
Taulukoidussa kustannusarviossa ei ole vaikutusten seurannan kustannuksia mahdollisen
vaiheittaisen luvanhaun ja rakentamisen vuoksi, mutta seurantakulut kasvattanevat
kustannusarviota noin 10 prosentilla..

Arto Hautala
FM

Timo Pohjamo
DI
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LIITE 1

KALKKISTENKOSKEN NATURA-ALUEEN
TIETOLOMAKE

LIITE 2

KIINTEISTÖJEN OMISTAJATIEDOT JA
MUUT YHTEYSTIEDOT
Kiinteistöluettelon järjestysnumerot vastaavat
piirustusten punaista juoksevaa numerointia

KIINTEISTÖ
Nro Tunnus ja nimi
1 16-413-876-2, Pullkkilan koskialue
2 16-418-876-1, Yhteinen vesialue ja vesijättö
3
4
5
6
7
8
9
10
11

16-413-4-118, Meranranta
16-413-4-116, Koskenniska
16-413-4-111, Mäntyranta
16-413-4-106, Katajaranta
16-413-4-104, Mera
16-418-2-37, SALMISAARI
16-418-878-7, Yhteinen Pirttisaari
16-418-2-38, YLI-RUSILA
16-418-878-2, Yhteinen Myllypalsta

OMISTAJA/YHTEYSHENKILÖ
Omistaja
Yhteinen vesialue
Särkjärven osakaskunta
Yhteisranta, 10 omistajaa jotka
Pihamaa, Niko Petteri
Koistinen, Toivo Johannes
Timo ja Marita Rintee
Kalkkisten Kalastusklubi - Kalkis
Fiskeklubb r.f
Jokinen, Matti Vihtori
Särkjärven osakaskunta
Uusi-Tommola, Timo Artturi

12 16-413-876-1, Yhteinen vesialue
13 16-406-876-1, Yhteinen vesialue
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

16-406-3-264, KOLMIPALSTA
16-406-3-434, RANT ANIEMI
16-406-3-384, RAJALA
16-406-3-148, KOSKIPIRTTI II
16-406-3-68, KOSKIPIRTTI
16-406-3-190, RUUTISAARI
16-406-3-1, KATASAARI
16-418-1-15, LEPPÄSAARI
16-418-1-50, SIIKAKOSKI
16-418-1-53, KOSKENNIEMI
16-418-1-52, YLI-TOMMOLA
16-418-1-56, Koskikara
16-418-1-60, LOOTINKÄRKI
16-406-3-191, LOHENSILMÄ
16-406-3-447, Kutusalmi
16-406-3-254, SUOMU
16-406-3-200, EVÄLÄ
16-406-3-192, KOIRASALMI
16-406-876-2, Kalkkisten koskialue

Kaspar, Daniel Petri
Liisa, Seppo ja Timo Loponen
Hannu ja Seija-Liisa Soimavuori
Rapala, Esko Ilmari
Rapala, Esko Ilmari
Koiranen, Arvo Aatami
Suomela, Jaakko Samuli
Varmanen, Saara Kyllikki
Kaila, Juha Matti
Kaila, Hannu Tapani
Kaila, Hannu Tapani
Tommola, Anja Kaarina
Sirpa ja Eino Luostarinen
Voutilainen, Marja Riitta Hannele
Rapala, Pentti Ensio
Rapala, Pentti Ensio
Rapala, Pentti Ensio
Kari ja Riitta Kallio

Osoite
Antti Vilppula, Kohilontie 29, 17320 ASIKKALA
Jorma Laurila, Tohtorintie 69, 17240 KALKKINEN
Rapala, Tuula Marjut, Kiikarmäenkuja 25, 17200
Korkeavuorenkatu 33 B 7, 00130 HELSINKI
Viljatie 7, 15860 HOLLOLA
Hirsimetsäntie 49, 15200 LAHTI
Juhani Suomela, Hietalahdenranta 5c B 30, 00120
HELSINKI
Yhteystietoja ei saatavilla
Jorma Laurila, Tohtorintie 69, 17240 KALKKINEN
Hörölänkatu 8 B 21, 15210 LAHTI
Jorma Laurila, Tohtorintie 69, 17240 KALKKINEN
Tomi Hasala, Hasalantie 131, 17320 ASIKKALA
Heikki Lagom, Kirkkopellontie 6, 17240
KALKKINEN
Siilitie 6 B 9, 00800 HELSINKI
Ruoriniemenkatu 26 A 22, 15140 LAHTI
Kotasaarentie 79, 17240 KALKKINEN
Yhteystietoja ei saatavilla
Yhteystietoja ei saatavilla
Yhteystietoja ei saatavilla
Pellavapellontie 6 E, 00650 HELSINKI
Yhteystietoja ei saatavilla
Sienikatu 2 B 8, 04260 KERAVA
Särkijärventie 303, 17240 KALKKINEN
Särkijärventie 303, 17240 KALKKINEN
Yhteystietoja ei saatavilla
Ämmäläntie 18, 17200 VÄÄKSY
Gyldénintie 3 A 8, 00200 HELSINKI
Mastotie 13, 17200 VÄÄKSY
Mastotie 13, 17200 VÄÄKSY
Mastotie 13, 17200 VÄÄKSY
Kreetantie 1, 00760 HELSINKI
Pertti Riihelä, Onalintie 142, 17240 KALKKINEN

Tiedot perustuvat väestötietojärjestelmään
Muiden asianosaisten yhteystietoja:
Uittosäännön haltija
Järvi-Suomen Uittoyhdistys
PL 21 (Olavinkatu 61), 57101 Savonlinna
Asikkalan kunnan kaavoitus- ja ympäristöviranomainen
Asikkalan kunta
PL 6, 17201 Vääksy
Päijänteen ja Ruotsalaisen säännöstelylupien haltija (Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätökset 2002/19(YHy) ja ISY-2009-Y-39)
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
PL 1041, 45101 Kouvola
Luonnonsuojeluviranomainen (Kalkkistenkosken Natura 2000 -alue)
Hämeen ELY-keskus
PL 131, 13101 Hämeenlinna
Ympäristöministeriö
PL 35, 00023 Valtioneuvosto

LIITE 3.

KALKKISTENKOSKEN KALATALOUDELLISEN KUNNOSTUKSEN
SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET

Piirustusnumero
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sisältö
Kohteiden sijainti
Selkäsärkkä
Myllyriutta
Leppäsaari
Susisaari
Ruutsaari
Kotasaari A ja Kotasaari B
Säynesaari
Periaatekuva, särkkärakenne

HW
Kasvukauden HW
Kasvukauden MW≈MW
Kasvukauden NW
Kevätkuoppa 90 %
Kevätkuoppa NW
(kasvukausi 15.5.-30.9.)

Vesipinnan taso NN m
yläosa
alaosa
78,35
sama
78,05
sama
77,65
sama
77,35
sama
77,00
sama
76,80
sama

Rakennettavan poikasalueen tasot
osoitettu neljällä käyrällä:
Särkkien 4. taso, huiput
Särkkien 3. taso
Särkkien 2. taso/kutusoraikot
Pohja- eli 1. taso/alivesijuotit/kutusoraikot
Alueen tuleva keskikorko Ruutsaari A
Alueen tuleva keskikorko Ruutsaari B

NN m
77.60-77.80
77.20-77.40
77.00
76.60-76.70
77.32
77.32

LIITE 4

YKSITYISKIINTEISTÖJEN SUOSTUMUKSET
Suostumukset on pyydetty ja saatu neljältä yksityiskiinteistöltä, joiden kautta kuljetaan
kunnostuskohteille tai joiden alueella tehdään kunnostustöitä.
Suostumuksiin liittyy tarkentavia ehtoja, jotka tulee huomioida työmaajärjestelyissä.

K IINTEISTÖ
N ro Tunnus ja nimi
14 16-406-3-264, KOLMIPALST A
16 16-406-3-384, RAJALA
20 16-406-3-1, KATASAARI
24 16-418-1-52, YLI-T OMMOLA

OMISTAJA/YH TEYSHENK IL Ö
Omistaja
Kaspar, Daniel Petri
Hannu ja Seija-Liisa Soimav uori
Suomela, Jaakko Samuli
Suomela, Juhani
Kaila, Hannu Tapani

Osoite
Siilitie 6 B 9, 00800 H ELSINKI
Kotasaarentie 79, 17240 KALKKINEN
Pellav apellontie 6 E, 00650 HELSINKI
Hietalahdenranta 5c B 30, 00120 HELSINKI
Särkijärv entie 303, 17240 KALKKINEN
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1. YLEISTÄ
Tämän muistion alkuun on koottu tutkimustietoa taimenen lisääntymis- ja poikashabitaateista.
Loppuun on laadittu periaatteet tiedon soveltamiseksi kunnostuksessa.

2. KUTU
2.1 Kutupaikka
Taimenen kutupaikan valinta tapahtuu mm. virrannopeuden, veden syvyyden ja pohjasoran raekoon
mukaan (kuva 1). Suosituksi virrannopeudeksi on yleisesti havaittu 20–60 cm·s−1, mutta kutupaikan
suositusta syvyydestä on saatu erilaisia tuloksia, esimerkiksi 0.2–0.4 m (Louhi ja Mäki-Petäys
2003) ja 0.6–0.8 m (Tammela 2009). Kutupaikan syvyydessä siis esiintynee sopeutumista
paikallisiin olosuhteisiin. Kutupaikka sijoittuu yleensä kiihtyvän virtauksen kohdalle mataloituvassa
vedessä eli suvannon ja kosken vaihettumisalueelle, särkille ja vastaaville, joissa virrannopeus
nousee jo vähintään 15 cm:iin sekunnissa. Keski-Suomen reitillä tehtyjen havaintojen mukaan
kutupesiä löytyy eniten pienialaisista kosken sisällä sijaitsevista koskisuvannoista (A< 100 m2, jopa
80 % kutupesistä) ja tämän jälkeen yleisyysjärjestyksessä suuremmista koskisuvannoista, kosken
niskoilta ja kosken alaosasta (Tammela 2009). Taimen näyttäisi valitsevan avointa ja laakeaa
keskiuoman soraikkoa mieluummin suojaa antavien sekä vaihtelevaa ja kiihtyvää virtausta luovien
rantakasvillisuuden, kivien, liekopuiden tai vastaavien lähiympäristön (mm. havainnot Iijoelta,
Yrjänä 2003). Tammelan (2009) havaitsemista kutupesistä noin 85 % sijoittui 2 metrin säteelle
kivenlohkareesta tai karkeasta puuaineksesta.

2.2 Kutupesä
Yleensä taimennaaras tekee vain yhden kutupesän, jossa on yhdestä kolmeen (tai useampia)
mätitaskua (kuva 2). Joskus naaras tekee useampiakin pesiä, mutta pääosan mädistään se laskee
tyypillisesti jo ensimmäiseen pesään. Kutupesä on normaalisti pitkänomainen virtauksen suunnassa
ja kooltaan noin 0.5-6 m2 olosuhteiden ja naaraan koon mukaan vaihdellen. Alle kilon painoisella
purotaimenella kutupesän keskimääräinen koko voi jäädä alle 1 m2:n (Crisp 2000). Taimennaaras
puolustaa kutupesäänsä kiivaasti muilta naarailta (mm. Tammela 2009), joten yhden yhtenäisen
kutusoraikon koko lienee viisainta mitoittaa vain yhden tai muutaman kutupesän (yhden tai
muutaman naaraan) pinta-alavaatimusta vastaavaksi. Laajempaa soraikkoa tulee lohkoa osiin
lohkareilla, järeillä liekopuilla ja vastaavilla.

2.3 Kutusoraikko
Kutusoraikon sisällä on oltava virtausta riittävän happipitoisuuden ylläpitämiseksi (noin 250–650
cm/h; 7 mg O2/l), minkä vuoksi suositut kutusoraikot sijoittuvat yleensä paikoille, joissa veden
paine tunkee vettä luonnostaan soran sisään. Näitä ovat mm. koskien nousevat ja virtausta
ahtauttavat niskat, kynnykset ja suisteet sekä suurten kivien tai kapenevan rantapenkan vierukset.
Myös kutupesän rakenne edesauttaa veden vaihtumista mätitaskussa (kuva 2). Mätimunat ovat
soraikossa keskimäärin 8-27 cm:n syvyydellä ja yleensä sitä syvemmällä, mitä kookkaampi
kutunaaras on kyseessä. Crispin (2000) esittämän kaavan D=0.26·L+2.4 (D= keskimääräinen
mätitaskun syvyys sorassa, L=naaraan pituus) perusteella noin 35 cm:n pituinen tammukka sijoittaa
mädin noin 10 cm:n syvyyteen ja 80 cm:n pituinen taimen noin 25 cm:n syvyyteen. Siirtymiset ja
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kulumiset huomioiden soraikoita ei ole syytä rakentaa 40–50 cm ohuemmiksi, mutta ei toisaalta
merkittävästi vahvemmiksikaan.

Kuva 1. Taimenen kutupaikan soveltuvuuden yleiskäyrät virrannopeuden, veden syvyyden ja
kutusoran raekoon suhteen. 1.00=soveltuvin, suosituin; 0.00 = soveltumaton. Yhtenäinen viiva
Louhen ja Mäki-Petäyksen (2003) ja katkoviiva Tammelan (2009) mukaisesti. Raekokoluokitus on
taulukon 1 mukainen.
Taulukko 1. Kiviaineksen raekokoluokitus koski-inventoinneissa yleisesti käytetyllä Wentworthin
asteikolla sekä luokkiin sisältyvän aineksen yleisnimitykset.
luokka
1
läpimitta mm 0.07
nimike
HIEKKA

|
2
|

2
8
SORA

3

| 4
5
6 | 7
8
9 | 10
16
32
64
128
256
512
1m
|
KIVET
|
LOHKAREET
| KALLIO

Kuva 2. Periaatekuva taimenen kutupesästä (Louhi ja Mäki-Petäys 2003, mihin muokattu Crispin
2000 esittämistä tiedoista)
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Taimenella kutusoran raekoko painottuu välille 1-7 cm (kuva 1, taulukko 1). Haluttu raekoko on
Crispin (1993) mukaan jälleen naaraan koosta riippuvainen: partikkelikoon mediaanin yläraja
P(mm)= 0.5 x naaraan pituus (cm) + 4.6. Noin 35 cm:n tammukkanaaraalle soran mediaanikarkeus
voisi siten olla korkeintaan noin 20–25 mm ja 80 cm:n taimennaaraalle noin 50–60 mm.
Kotimaisissa tutkimuksissa saatujen preferenssikäyrien perusteella taimenelle halutuin jakauma on
raekoko 4-5 eli läpimitta 16–64 mm (kuva 1).
Rakennettavan soraikon on säilyttävä toisaalta liettymättömänä ja toisaalta paikallaan myös
tulvavirtaamissa. Liettymisen vuoksi epäkelvoksi soraikko voidaan luokitella, mikäli hienoa
kiintoainesta (Ø <1 mm) on tilavuudesta 10 % tai enemmän. Liettymistä voidaan ehkäistä
sijoittamalla sora taimenen kudussaan suosimille virrannopeuden alueille (> 25 cm·s-1, kuva 1),
kiihtyvän virtauksen alueille hidasvirtaisten kiintoainesta laskeuttavien suvanteiden loppuun eli
nivojen ja koskien niskoille tai kiihdyttämällä virtausta soraikon kohdalla sopivalla
oheisrakenteiden kuten lohkareiden ja liekopuiden sijoittelulla. Kaiken läpimitaltaan 16–64 mm
olevan soran pitäisi pysyä paikoillaan, mikäli virrannopeus tulvissakaan ei nouse yli 1 m·s-1 (kuva
3). Mikäli keskimääräinen virrannopeus nousee koskessa suuremmaksi, on sorastuspaikkojen oltava
pohjamuotojen hyvin suojaamia tai sivussa päävirtauksesta
Soran on pysyttävä veden alla myös vähäisen keskitalven virtaaman aikana. Koski- tai nivaalueiden keskelle rakennettavat soraikot on tämän vuoksi tehtävä massan vaihdoin ympäristön
pohjan tasolle. Kosken niskataittoa voidaan siirtää ylävirtaan pohjatason yläpuoleisellakin
soratäytöllä, mutta niskallakin soran pysyvyys varmistetaan parhaiten massanvaihdolla.
Yleensä 1-2 % koskien pinta-aloista on tehty tai suunniteltu tehtäväksi kutusoraikoiksi. Pinta-alan
lisäämistä tästä noin kaksin-nelinkertaiseksi kannattaa kuitenkin harkita, koska kutusoran määrä ja
sen alueellinen jakaantuminen vaikuttanee kutevien parien määrään ja siten ehkä poikastuotantoon
ja poikasten perimän laajuuteen. Soran määrää kasvattamalla lisätään samalla soraikoiden
monimuotoisuutta, jotta taimella on valinnanvaraa esimerkiksi eri virtaamatilanteissa.
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Kuva 3. Kiviaineen kulkeutumisen kriittiset virtausnopeudet eri partikkelikoolle kanavavirtauksessa
(Järvenpää (2004) Sundborgin (1967) mukaan). Kutusoran alalajitteen (Ø 10–20 mm)
kulkeutumisen kriittiset arvot näkyvät kaavion oikeassa laidassa. Virrannopeudella tarkoitetaan
tässä yhteydessä metrin etäisyydellä pohjasta mitattuja nopeuksia ja kaaviota voidaan siis melko
hyvin soveltaa useimpien koskien tulvavirtaamiin. Luonnonuomissa tilanne on kuitenkin
tasapohjaista kanavaa monimutkaisempi. Pohjan monimuotoisuus (karkeus; lohkareet, liekopuut)
edesauttaa soran laikuittaista säilymistä uomassa kaavion osoittamaa nopeammallakin virtauksella
(esim. Buffington ja Montgomery 1999).

3. POIKASVAIHEEN ELINYMPÄRISTÖ
Seuraavat tiedot ovat pääosin Huuskon ja Kreivin (2004) julkaisusta ja siinä mainituista lähteistä.

3.1 Kesä
Kesällä taimenen koskipoikaset ovat valohakuisia ja pyrkivät maksimoimaan nettoenergian saannin
eli havaitsemaan ja hyödyntämään tehokkaasti asentopaikkansa ohi virrassa kulkeutuvan ravinnon.
Yksilöiden reviirikäyttäytyminen on selvää ja poikasmäärää rajoittavat voimakkaimmin kelvollisen
ympäristön pinta-ala (koski-nivavirtaaman alueet) ja tarjolla olevan ravinnon määrä.
Kesäinen habitaattivalinta on voimakkaasti koon ja iän mukaan ohjautuvaa. Suurempikokoiset ja
vanhemmat poikaset asuttavat syvempiä (n. 30–80 cm) ja virrannopeudeltaan halutuimpia
suhteellisen vuolaita paikkoja, jotka tarjoavat enemmän ohikulkevaa ravintoa. Nuoremmat poikaset
joutuvat väistymään matalampiin (n. 10–50 cm) ja usein hidasvirtaisempiin joen osiin, tavallisesti
rannan tuntumaan. Kesällä taimenen suosima virtauksen kuononopeus on 10–50 cm·s-1. Tämän
virtaamavaatimuksen täyttävä asentopaikka löytyy monimuotoisilla pohjilla kovemmankin
pintavirtauksen paikoilta.
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3.2 Talvi
Koskitaimenen territoriaalisuus on talvella epäselvää. Kaikki kokoluokat miehittävät jokseenkin
samanlaisia olinpaikkoja, joissa veden virtausnopeus on pieni, kuononopeus alle 10 cm·s-1, ja
pohjan rakenne on monimuotoinen painottuen karkeaan lohkarekokoon. Syvyydellä ei näyttäisi
olevan suurta merkitystä, kunhan vettä on ja jäätymisestä ei ole haittaa. Monimuotoisilla ja riittävän
karkeilla pohjilla (runsaasti läpimitaltaan vähintään 20 cm:n kerroksellista kivikkoa) tällaisia
talvehtimispaikkoja löytyy pienpoikasille ilman varsinaista habitaatin vaihtoakin. Jos
pohjamateriaali on tarpeeksi kerroksellista, huokostilaan mahtuvat poikaset näyttäisivät talvella
selviävän myös satunnaisen tai pidempiaikaisenkin pohjajään alla. Yleensä kookkaat yli 20–25
cm:n poikaset tai aikuiset taimenet joutuvat hakeutumaan talveksi syviin ja hidasvirtaisiin puron
osiin, koska ne eivät yksinkertaisesti mahdu koskikivikoiden välitiloihin.
Taulukko 2. Esimerkkejä havaituista talviaikaisen suojakivikon karkeudesta eri kokoisilla lohen ja
taimenen poikasilla Huuskon ja Kreivin (2004) kokoamien kirjallisuustietojen pohjalta.
Poikasen koko tai ikä
5-15 cm
kesän vanhat
vanhemmat
lohenpoikaset syksyllä

Pohjamateriaalin halkaisija cm
11-41
16-19 (keskiarvo)
21-23 (keskiarvo)
68-83% suojakivistä >20 cm; koko kasvaa kalan kasvaessa
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4. KALKKISTENKOSKEN POIKASTUOTANTOALUEIDEN
PERIAATTEET
Määräävät tekijät suunnittelussa ovat:
• Rakennettavat alueet ovat ja tulevat säilymään liki putouskorkeudettomina, eli ne
poikkeavat selvästi normaaleista jokien koskipaikoista
• Päijänteen ja Ruotsalaisen säännöstelyn seurauksena veden korkeuden kausivaihtelu alueilla
on maksimissaan 1,5 metriä
• Koskialueen purkauskyky ja veneilymahdollisuus tulee säilyttää nykyisellään.
• Virtaamaa ei voida pakottaa poikastuotantoalueiden yli kynnyksiä rakentamalla, kivikoiden
vesisyvyyden määrää yksinomaan Päijänteen tai Ruotsalaisen kulloinenkin veden korkeus.

4.1. Rakenteiden korkeustason määrääminen
Suunnittelun aluksi määritetään veden korkeusvaihtelu ja tämän jälkeen rakenteiden tasokorkeudet
seuraavasti:

Poikastuotantoalueiden taso
Poikaskivikoiden perusrakenteena ovat virtauksen suuntaiset huokoiset särkkärakenteet, missä
poikaset voivat vaihtaa oleskelualuettaan vedenkorkeuden vaihtelun mukana. Pohjan tasolla
tarkoitetaan seuraavassa pohjan perus- eli poikaskivikon pintakivien keskimääräistä ylätasoa
lohkarekivet poislukien.
Kasvukauden ulkopuolella kuolevuutta ehkäisevän suojan löytyminen on ensiarvoista.
Kalkkistenkoski säilyy läpi talven jäättömänä, joten koskeloiden ja muiden petojen aiheuttama
kuolevuus voi nousta suureksi. Rakennettavalta poikastuotantoalueelta ja sen syvemmästä
lähiympäristöstä tulee siten löytyä suojaa antavaa kivikkoa ja erityisesti kivikon huokostilaa. Veden
alla säilyvään huokostilaan ja syvään veteen siirtymisen on oltava mahdollista suhteellisen nopeassa
kevätkuopan vesipinnan laskussa.
Kivikoiden alin eli 1. pohjataso määritetään 10–20 cm kevätkuopan NW tasoa syvemmälle. Tämä
taso vallitsee ennen kaikkea poikasalueen läpi risteilevissä alivesijuoteissa, joiden tarkoitus on
turvata kesän vanhojen poikasten pysyminen alueella ympärivuotisesti. Riittävän karkeaa kiveä
käytettäessä pohjaan muodostuu matalassakin vedessä suojaa antavaa syvyysvaihtelua ja
huokostilaa. Toisaalta riittävän tiheässä olevat alivesijuotit edesauttavat kivien huokostilaan
mahtumattomien varttuneempien taimenten siirtymistä alueelta syvempään veteen. Syvempien
alueiden nykyiset pohjakivikot ovat karkeita ja monimuotoisia (Lahti ym 2001) ja siten suojaa
antavia ja siirtymisen mahdollistavia.
Pohjan perustasosta nousevat särkät muotoillaan laakeiksi siten, että:
• Särkkien 2. pohjataso määritetään taimenen kutusoraikoltaan vaatiman veden syvyyden
perusteella (katso seuraava kappale).
• Särkkien korkeimmat tasot (3. ja 4 tasot) määritetään kasvukauden 15.5.–30.9
korkeusvaihtelun mukaisesti siten, että:
• Kasvukauden yliveden (HWkk) vallitessa alueilla näkyy pinnassa suurlohkareita ja
särkkien huippujen lohkareita. Huippujen pohjataso on noin 0.5 m syvyydellä.
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•

Kasvukauden keskiveden (MWkk) vallitessa alueella näkyy pinnassa lohkarekiviä ja
paikoin karkeampaa poikaskivikkoakin. Poikastuotantoalueen vesisyvyys vaihtelee
välillä 0.1–0.8 m.
• Kasvukauden alivedellä (NWkk) särkkien huiput jäävät kuiviksi. Täysin kuiva alue
muodostaa noin 10–30 % pinta-alasta. Päijänteen säännöstelyn vaikutusalueella,
kosken niskalla, kuivaksi jäävät alueet ovat laajempia kuin Ruotsalaisen
vaikutusalueella kosken keski- ja alaosalla.
• Ylivedellä (HW) alueella näkyy pinnassa vain muutamia suurlohkareita
• Alivedellä (NW) eli kevätkuopan aikaan alivesijuotit ovat aina veden alla ja useimpina
vuosina myös poikaskivikoiden 2. taso vesittyy.

Kutusoraikon taso
Kutusoraikon tulisi pysyä virtaamallisena tai vähintään kuivumattomana ja jäätymättömänä
Päijänteen ja Ruotsalaisen säännöstelyyn liittyvien kevätkuoppien aikana.
Kutuaikana eli syyskuun lopulla ja lokakuussa soraikon ei kuitenkaan saisi olla 0.8–1.0 m
syvemmällä, jotta taimen kelpuuttaa sen kutupaikakseen. Kutusyvyyden preferenssin suhteen
noudatetaan Tammelan (2009) reittivesikoskilla saamia tuloksia (liitteen x kuva 1).
Soraikot rakennetaan poikastuotantoalueilla kahdelle korkeustasolle. Ensinnäkin niin sanottuihin
alivesijuotteihin (särkkien matalin 1. pohjataso), joissa virtaama säilyy aina, myös kevätkuoppien
NW aikana. Vallitsevilla kutuajan vedenkorkeuksilla tämä taso voi jäädä ajoittain taimenen
kutusyvyyden preferenssiä syvemmällä. Toiseksi soraikoita rakennetaan särkkien 2. pohjatasolle,
jonka korkeus asetetaan siten, että pääosalla vuosista se on kutuaikaan n. 30–90 cm syvyydessä.
Tulvasyksyinä (noin 1 kerta 10 vuodessa) nekin saattavat jäädä Tammelan (2009) preferenssikäyrää
syvemmälle ja toisaalta noin 1-2 kertaa 10 vuodessa ne saattavat kevätkuopan aikana jäädä kuiville.
Soran sisällä mäti voi säilyä kosteana ja jäätymättömänä vaikka soraikon pinta kuivuisikin, mutta
myös mädin tuhoutuminen on mahdollista. Preferenssikäyrien perusteella on todennäköistä, että
taimen kutee useimmiten 2. tason soraikoille ja poikastuotannon osittainen menetys syvän
kevätkuopan seurauksena on mahdollista.. Sopivaa kutusyvyyttä on kuitenkin pidettävä
kevätkuopan vesikorkeutta määräävämpänä tekijänä, koska se pätee kaikkina vuosina. Samalla
oletetaan, että säännöstelykäytännön muuttaminen on helpompaa ja todennäköisempää kuin
taimenen käyttäytymisen muuttuminen. Kunnostuksen tulosten odotetaan näin menetellen olevan
yleispätevämpiä eri olosuhteisiin. Mikäli säännöstelyn kevätkuoppaa ei olisi, voitaisiin soraikkoja
perustaa vapaammin eri korkotasoille.

4.2 Rakenteiden muita ominaisuuksia
Poikaskivikko
•

Alivesijuottien ja särkkien poikkileikkausten leveyssuhteet ovat karkeasti 1:2 – 1:3.
Alivesijuottien leveyden ollessa esimerkiksi 3-5 m, ovat särkät leveydeltään vastaavasti noin
6–15 m. Alivesijuoteissa ei tarvitse olla runsaasti pinta-alaa, koska niiden tulee toimia vain
kasvukauden ulkopuolella. Tällöin poikasten reviirikäyttäytyminen on vähäistä ja poikaset
voivat myös parveutua suojaa antaviin kohteisiin. Särkkämuotoilussa on kuitenkin otettava
huomioon myös rakennettavuus, pysyvyys ja maisematekijät, joten jyrkkiä ja kapeita
alivesijuotteja ei voida tehdä. Rakenneyksiköiden suhteelliset koot määrittyvät jonkin verran
ympäristön laajuuden mukaan (maisemaan sopivuus!). Laajalla avovesialueella rakenteiden
yksikkökoko on suurempi kuin rannan tuntumassa.
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Pääasiallinen käytettävä kivikoko on halkaisijaltaan n. 0.2–0.5 m, mikä vastaa pitkälti
alueen nykyisten parhaiden poikasalueiden raekokoa. Peruskivessä voi olla hieman tätä
suurempaakin raekokoa, mutta pienempi seulotaan pois huokoisuuden varmistamiseksi.
Lisäksi poikaskivikoita lohkarekivetään noin Ø 1 m kivellä. Lohkareet sijoitetaan
poikaskivikolle yksittäin tai pieniksi ryhmiksi siten, että vältetään kaavamaisuutta ja tulos
on luonnonmukaisen ja satunnaisen näköinen. Ohjeellinen lohkaremäärä on keskikoosta ja
ryhmittelystä riippuen noin 3-8 kpl/100 m2.
Jotta kivetyt ja muokatut alueet voidaan havaita myös tulvakorkeuksilla (veneily!), alueille
istutetaan myös muutamia ylisuuria lohkareita ≥ Ø 1.5 m, joiden huiput ulottuvat aina
pintaan.
Käytettävän kiven tulee olla pyöristymätöntä, pintamoreenista tai lajittumattomasta
moreenista seulottua tummaa tai tummahkoa kiveä (monimuotoisuus, koskimaisemaan
sopivuus). Sopivaa kivimateriaalia ovat esimerkiksi perkuukivikot ja peltorauniokivet.
Pyöristynyttä harjusorasta seulottua kiveä voidaan käyttää vain pohjan täyttömassana ennen
varsinaista poikaskivipintaa. Poikaskiveä on tällöin oltava täyttömassan päällä vähintään 0.8
metrin kerros.

Kutusoraikko
•
•
•
•
•
•
•

Kohdalla kiihtyvä virrannopeus 0,2–0,8 m/s
Kutevien naarastaimenten oletetaan olevan keskimäärin 35–60 cm pituisia. Käytetään
pääosin raekoon 3-5 soraa, jossa raekoko jakautuu melko tasaisesti välille Ø 16–64 mm,
seassa hieman karkeampia kiviä 100 mm saakka. Soran vahvuus 30–50 cm.
Yksittäinen soraikko rakennetaan paikasta riippuen pienialaiseksi tai melko pienialaiseksi, á
noin 20–50 m2.
Pääsoraikot rakennetaan poikaskivikon ylävirran puoleiseen reunaan syvän veden
läheisyyteen
Soraikolle ja sen viereen sijoitetaan suojaa antavia ja virtausta kiihdyttäviä korkeampia
särkkäreunoja ja lohkarekiviä. Sorakentän mikään osa ei saa olla enempää kuin 2 metrin
etäisyydellä särkän reunasta, suojakuopasta tai lohkarekivestä.
Soraikkojen kokonaispinta-ala on noin 4-8 % kyseisen poikastuotantoalueen pinta-alasta
Tärkeimmät soraikkopaikat osoitetaan kunnostuksen suunnitelmapiirroksissa, mutta
kunnostustöiden kuluessa voidaan pienialaisia soralaikkuja (≤ 10 m2) lisätä myös muualle
soveliaiksi muotoutuviin kohteisiin.

4.3 Rakentamistapa
Rakentaminen tapahtuu kevätkuopan aikana eli maalis-huhtikuussa noin 6 viikon aikana.
Koko rakennettava alueen poikaskivikko täytetään ja tasoitetaan aluksi 2. tasoon tai massalaskennan
tarkemmin osoittamaan korkoon.
Tämän jälkeen alueelle merkitään särkkien, alivesijuottien ja soraikkojen sijainnit.
Alivesijuottien, sorapaikkojen ja kuoppien kaivusta tulevalla massalla korotetaan ja muotoillaan
särkät suunnitelman mukaisiin tasoihin.
Lopuksi alueelle istutetaan lohkarekivet.
________________________________________________________________________________________________
 Reisjärventie 309
ª +358503513208
69440 Lestijärvi
email: arto.hautala@pp.inet.fi
FINLAND
www.artohautala.fi

Tmi Arto Hautala, Ympäristö- ja kalatalouspalvelut 10
Tämä vaatii hieman paikkakohtaista massalaskentaa! Lienee kuitenkin helpointa täyttää alue
ensin tiettyyn tasoon, jossa kaikki tarvittava poikaskivimateriaali on jo alueella, ja vasta
sitten aloittaa muotoilu.
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PÄIJÄNTEEN JA KONNIVESI-RUOTSALAISEN SÄÄNNÖSTELYLUVAT

Itä-Suomen ympäristölupavirasto:
20.12.2002, Dnro 2002/19(YHy) (Päijänne)
20.12.2002, Dnro 2002/18(YHy) (Konnivesi-Ruotsalainen)
16.3.2009, Dnro ISY-2009-Y-39 (Konnivesi-Ruotsalainen)

PÄÄTÖS
Nro
75/02/1
Dnro
2002/19(YHy)
Annettu julkipanon jälkeen
20.12.2002

HAKIJA

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

ASIA

Päijänteen säännöstelyluvan lupaehtojen muuttaminen

HAKEMUS

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on ympäristölupavirastolle 30.1.2002 toimittamallaan, 25.3.2002 täydentämällään hakemuksella pyytänyt, että ympäristölupavirasto muuttaisi Päijänteen säännöstelyluvan ehtoja säännöstelymääräysten ja
kalatalousvelvoitteiden osalta.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on samaan aikaan ympäristölupavirastolle
toimittamallaan hakemuksella pyytänyt Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelypäätöksen lupaehtojen muuttamista.

Säännöstelymääräykset

Säännöstelymääräysten muuttaminen on tarpeen, koska ne eivät kaikilta osin
vastaa muuttuneita vesistön käytön tarpeita. Varsinkin virkistyskäytön lisääntyminen on aiheuttanut tarvetta säännöstelyn kehittämiselle.

Päijännettä säännöstellään säätelemällä Päijänteestä Kymijokeen virtaavaa vesimäärää Kalkkisissa sijaitsevan säännöstelypadon avulla. Valtaosa eli 62 % Päi-
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jänteen vedestä virtaa kuitenkin Kalkkisten luonnonkosken kautta, joten padolla
voidaan vaikuttaa vain osaan Päijänteestä virtaavasta vesimäärästä.

Päijänteen säännöstelyyn on myönnetty lupa Toisen vesistötoimikunnan 2.2.1953
antamalla päätöksellä, jonka Korkein hallinto-oikeus on 25.1.1954 antamallaan
päätöksellä pysyttänyt. Toisen vesistötoimikunnan päätöksen mukaan säännöstely tapahtuu tavoitekorkeuksien mukaan. Kalenterivuosi on jaettu viiteen eri ajanjaksoon. Jaksojen päättymisajankohdille määritetään tavoitekorkeus, joka määräytyy jaksoa edeltävän ja sitä seuraavan jakson vetisyyden mukaan. Hakemuksessa on pyydetty, että tavoitekorkeuksia muutetaan hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti. Suurimmat muutokset on esitetty kaikkein alimpiin vedenkorkeuksiin.

Voimassa olevien säännöstelymääräysten mukaan Kalkkisista juoksutettavan vesimäärän muutos saa olla enintään 50 m3/s viiden vuorokauden aikana. Hakemuksessa on pyydetty, että muutos saisi olla enintään 100 m3/s viiden vuorokauden aikana. Juoksutuksen on nyt oltava Kalkkisten padolla vähintään 120 m3/s uiton aikana. Hakemuksessa on pyydetty määräyksen muuttamista siten, että juoksutuksen tulee olla vähintään sellainen, että Kymijoen virtaama Kuusankoskella
on vähintään 130 m3/s, mutta virtaama saa olla pienempi kuin 130 m3/s, jos luonnonmukainen vesimäärä on tätä pienempi.

Muutoksen johdosta keskivedenkorkeus nousee noin 5 cm. Suurin vaikutus on
kuivien vuosien alimpien vedenkorkeuksien nousu. Ne nousevat enimmillään 35
cm. Ylimmät vedenkorkeudet eivät nouse nykyiseen verrattuna.

Muutoksesta aiheutuu hyötyä erityisesti virkistyskäytölle, koska Päijänteen vedenkorkeus tulee olemaan entistä useammin virkistyskäytön kannalta sopivalla tasolla. Virkistyskäytölle koituvan hyödyn määräksi on arvioitu noin 0,17 milj. euroa
vuodessa. Kalaston osalta muutos on kokonaisuudessaan positiivinen, mutta
merkitykseltään vähäinen. Hauki hyötyy muutoksesta kuivina keväinä, jolloin poikastuotanto tulee olemaan 10 % nykyistä suurempi. Kymijoen voimataloudelle
syntyy hyötyä noin 11 605 euroa vuodessa. Voimataloushyöty kasvaa, koska Päijänteen juoksutuksia siirtyy keväästä ja kesästä syksyyn ja talveen, jolloin energi-
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an hinta on korkeampi. Muutoksen vaikutukset maa- ja metsätalouteen ovat vähäiset. Kasvukauden keskivedenkorkeus nousee noin 4 cm nykyisestä. Muutos
kohdistuu kuitenkin pääosin keskimääräistä alempiin vedenkorkeuksiin eikä kasvukaudella tule esiintymään nykyistä enempää keskimääräistä suurempia vedenkorkeuksia.

Päijänteen ja Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelyn vaikutuksia Kymijokeen ei voi
erottaa toisistaan. Säännöstelypäätösten muutosten aiheuttamat muutokset Kymijoen virtaamiin ovat vähäisiä suhteessa virtaamien luontaiseen vaihteluun. Muutosten aiheuttamat virtaamamuutokset tapahtuvat nykyisten normaalien virtaamavaihtelujen puitteissa.

Ympäristökeskus on esittänyt, että sen maksettavaksi ei määrätä korvauksia Kymijoen voimalaitokset omistaville yhtiöille mahdollisesti koituvista vähäisistä laskennallisista energianmenetyksistä. Mikäli voimayhtiöille kuitenkin määrättäisiin
korvauksia energianmenetyksistä, tulee ne määrätä Suomen valtion ja Kymijoen
voimayhtiöiden muodostaman säännöstelytoimikunnan 23.6.1960 tekemän sopimuksen mukaisesti määrätä säännöstelytoimikuntaan kuuluvien voimayhtiöiden
yhteisvastuullisesti maksettaviksi.

Kalatalousvelvoite

Toisen vesistötoimikunnan antamassa säännöstelyä koskevassa päätöksessä
määrättiin, että jos myöhemmin todetaan, että säännöstely aiheuttaa vahinkoa
vesistön kalakannalle, on hakija velvollinen ryhtymään kalakannan säilyttämiseksi
niihin toimenpiteisiin, joita maataloushallitus pitää tarpeellisina. Maa- ja metsätalousministeriö on kirjeellään 6.9.2001 Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle
hyväksynyt kalatalousmaksun käyttöä koskevan suunnitelman vuosille 2001 –
2002 toimeenpantavaksi siten, että kompensaatio säilyy entisellään eli 200 000
kappaleen 1-kesäisen siianpoikasen kustannustasolla.

Ympäristökeskus on nyt puheena olevassa hakemuksessaan pyytänyt, että kalatalousvelvoitetta koskeva Toisen vesistötoimikunnan päätöksen 2.2.1953 14) lupaehto muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:
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"Luvan saajan on maksettava Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen
kalatalousyksikölle vuosittain 170 000 markan (28 592 euron) suuruinen kalatalousmaksu käytettäväksi Päijänteen säännöstelynkalataloudellisten haittojen vähentämiseksi ja toimenpiteiden vaikutusten tarkkailemiseksi Päijänteellä. Maksun
käytöstä on kuultava Pohjois-Päijänteen, Etelä-Päijänteen, Kuhmoisten, Sysmän
ja Jämsänjokilaakson kalastusalueita sekä Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikköä. Maksu on suoritettava tämän päätöksen lainvoimaiseksi
tuloa seuraavan vuoden alusta alkaen vuosittain tammikuun kuluessa."
Nykyisin voimassa oleva Päijänteen säännöstelyn istutusvelvoite on hakijan mielestä epätarkoituksenmukainen. Sillä ei voida ottaa huomioon Päijänteen kalakannoissa tapahtuvia muutoksia riittävän nopeasti. Kalatalousmaksu vastaa suuruusluokaltaan nykyisen kalatalousvelvoitteen tasoa.

HAKEMUKSEN TIEDOKSIANTO

Hakemus on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 §:n mukaisesti annettu kuuluttamalla tiedoksi. Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet tuli toimittaa ympäristölupavirastolle
viimeistään 5.6.2002.

MUISTUTUKSET

1. Keski-Suomen ympäristökeskus on ilmoittanut, että se ei vastusta Päijänteen
säännöstelyn tarkistamista eikä kalatalousvelvoitteen muuttamista kalatalousmaksuksi hakemuksessa esitetyllä tavalla. Mikäli kalataloudelle aiheutuva haitta osoittautuu tutkimuksissa hakemuksessa edellytettyä suuremmaksi, tulisi kalatalousmaksua tarkistaa toteutuneita vahinkoja vastaavaksi.

Päijänteen ranta- ja vesialueita sisältyy eri puolilla vesistöä Suomen Natura 2000verkostoehdotukseen. Näille alueille kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:issä säädetyllä tavalla. Ympäristölupaviraston tulee
myös harkita, edellyttääkö lupahakemukseen suostuminen eräiden Natura 2000verkostoehdotuksen valinnan perusteena olevien luontotyyppien pitkäaikaisen
seurantavelvoitteen asettamista. Koska säännöstelyn on todettu vaikuttavan merkittävästi rantavyöhykkeen kasvillisuuteen ja ekologiaan, pitäisi myös tältä osin
harkita pitkäaikaisen seurantavelvoitteen asettamista.
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2. Hämeen ympäristökeskus on puoltanut Päijänteen säännöstelyn tarkistamista
hakemuksessa esitetyllä tavalla.
3. Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus on vaatinut, että hakija on velvoitettava maksamaan Keski-Suomen ja Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksille yhteisesti 75 800 euron vuotuinen kalatalousmaksu käytettäväksi kalastolle tai
kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemistä tai vähentämistä tarkoittavien
toimenpiteiden toteuttamiseen säännöstelyn vaikutusalueella. Kalatalousmaksuun
sisältyy myös sillä suoritettavien toimenpiteiden tuloksellisuuden tarkkailu. Kalatalousmaksun käytöstä on kuultava vaikutusalueen kalastusalueita.

Lisäksi työvoima- ja elinkeinokeskus on vaatinut, että hakijan tulee tarkkailla toimintansa vaikutuksia säännöstelyn vaikutusalueen kalastoon ja kalastukseen
Keski-Suomen ja Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskusten yhteisesti hyväksymän
ohjelman mukaisesti. Hakija on myös velvoitettava tarkistamaan säännöstelyä
koskevan luvan ehdot määräajoin, ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua.

Vaatimustensa perusteiksi työvoima- ja elinkeinokeskus on esittänyt muun muassa, että se hyväksyy hakemuksen mukaisen esityksen lupapäätöksen muuttamisesta, vaikka muutoksen hyödyt kalastolle jäävät melko vähäisiksi. Kalastolle ja
kalastukselle aiheutuvat haitat tulisi ehkäistä täysimääräisesti. Virkistyskalastuksen voidaan katsoa hyötyvän muutoksesta. Päijänteen säännöstelystä aiheutuu
haittaa erityisesti hauen ja siian poikastuotannolle ja sen vuoksi erityisesti hauen
kalastukselle. Myös mateen kalastus on vaikeutunut. Kalatalousmaksun määrän
perusteena tulisi pitää poikastuotannon vähenemää, joka on hauen osalta
155 000 poikasta ja siian osalta 150 000 poikasta. Hauenpoikasten hinnassa on
otettava huomioon myös poikasten levittämisestä ranta-alueille aiheutuvat kustannukset.

4. Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus on vaatinut, että luvan saajan on maksettava Hämeen ja Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksille yhteisesti
75 800 euroa vuodessa käytettäväksi säännöstelystä aiheutuvien kalataloudellisten haittojen vähentämiseen ja toimenpiteiden tuloksellisuuden seurantaan. Mak-
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su on maksettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Kalatalousmaksun
käyttöä suunniteltaessa on kuultava Päijänteen kalastusalueita.

Luvan saajan on tarkkailtava säännöstelyn vaikutuksia Päijänteen kalakantoihin ja
kalastukseen Hämeen ja Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskusten yhteisesti hyväksymän ohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelma on toimitettava työvoima- ja elinkeinokeskusten tarkastettavaksi kolmen kuukauden kuluttua tarkistetun
luvan saatua lainvoiman.

Luvan saajan on vuoden 2012 loppuun mennessä toimitettava lupavirastolle uusi
hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemukseen on liitettävä selvitys
mahdollisuuksista edelleen vähentää säännöstelystä Päijänteen rantaluonnolle,
virkistyskäytölle, kalakannoille ja kalastukselle aiheutuvaa haittaa.

Kalatalousmaksun määrän perusteena tulee pitää hauen poikastuotannon vähenemää, joka on hauen osalta 155 000 poikasta ja siian osalta 150 000 poikasta.
Istukkaiden hinnoissa on otettava huomioon kuljetuskustannukset ja hauenpoikasten hinnassa myös poikasten levittämisestä ranta-alueille aiheutuvat kustannukset. Lisäksi kalatalousmaksuun tulee sisältyä istutusten tuloksellisuuden seurannasta aiheutuvat kustannukset.
5. Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus on sen toimialueeseen
kuuluvan Kymijoen osalta lausunut, että Päijänteen säännöstely ja sen vaikutukset Kymijoen virtaamiin ovat haitanneet Kymijoen kalataloutta säännöstelyn aloittamisesta alkaen. Ongelma keskittyy Kymijoen alajuoksun itäiseen Pernoon haaraan, jota pitkin vaelluskalojen nousu Inkeroisiin asti 40 km ylävirtaan on vielä
runsasvetisinä vuosina mahdollista. Päijänteen säännöstely yhdessä Parikan
säännöstelyn, jolle Itä-Suomen vesioikeus on päätöksellään nro 15/YM I/81 myöntänyt luvan, kanssa haittaa vaelluskalojen kutunousua. Vaellus onnistuu aina kun
Koivukosken luonnonuomassa on riittävä ohijuoksutus kesällä ja syksyllä. Päijänteen säännöstelyllä pyritään vähentämään ohijuoksutuksia voimataloustappioiden
pienentämiseksi. Hakemuksen mukaisella muutoksella ei ole juuri vaikutuksia tähän tilanteeseen. Kuitenkin Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen vertailussa,
joka koskee muutetun säännöstelyn mukaisia Kymijoen laskennallisia virtaamia ja
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vuosina 1971 – 1998 toteutuneita virtaamia, oli havaittavissa virtaaman aleneminen loka-marraskuun aikana vaellussiian kutunousun aikaan. Säännöstelyn tarkistamisella näyttäisi siis olevan haitallisia vaikutuksia Kymijoen vaelluskaloille.

Asiassa tulisi vesilain 8 luvun 10 b §:n mukaisesti käsitellä Päijänteen säännöstelyn Kymijoen kalataloudelle aiheuttamia haittoja kokonaisuudessaan eikä vain
säännöstelyn tarkistamisen vaikutuksia.

Hakija on velvoitettava ennen asian ratkaisemista tekemään lisäselvitys Päijänteen säännöstelyn vaikutuksista Kymijoen alaosan kalatalouteen esimerkiksi selvitysmenettelyssä.

Kymijoen alaosan kalatalouden kannalta on myös arveluttavaa hakemuksen esitys, jonka mukaan Päijänteestä purkautuvan veden määrää saisi viiden vuorokauden aikana vähentää 100 m3/s nykyisen 50 m3/s sijasta. Näin huomattava virtaaman muutos voi olla hyvin ongelmallinen Kymijoen vaelluskalojen kannalta.
Esimerkiksi siirtyminen Koivukosken haaran talviminimiin 20 m3/s voi tapahtua
Kymijoen alaosalla hyvin nopeasti, jos Päijänteestä purkautuvan veden määrää
vähennetään noin radikaalisti.

Lisäksi olisi yleisen edun mukaista, että lupapäätös määrätään tarkistettavaksi 10
vuoden välein.

6. Korpilahden kunnan ympäristölautakunta on lausunut, että säännöstelyn
tarkistamissuunnitelman mukaiset muutokset parantavat Päijänteen virkistyskäyttömahdollisuuksia merkittävästi. Uusissa lupaehdoissa tulee määrätä vesistötarkkailun lisäksi kalataloudellisesta tarkkailuvelvoitteesta. Kalataloudelle säännöstelystä aiheutuvat vahingot tulee kompensoida täysimääräisinä.
7. Metsähallitus on Kymijoen alajuoksulla sijaitsevan Langinkosken luonnonsuojelualueen hoidosta ja kalastuksesta vastaavana lausunut, että alue toimii lausunut, että Kymijoen virtaamat putoavat Langinkosken haarassa lähes vuosittain liian alhaisiksi vaelluskalojen nousuaikaan ja virtaamat ovat hyvin pienet usein
myös talvella mädin haudonta-aikaan. Yhtenä syynä on Korkeakosken ja Langin-
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kosken haaran välinen ns. Parikan virtaamajako, mutta myös Päijänteen säännöstely vaikuttaa Kymijoen alaosalla asti. Säännöstely vaikuttaa haitallisesti myös
Langinkosken maisemaan, koska kosken pienimmät uomat kuivuvat kokonaan
juoksutuksen ollessa pienimmillään.

Metsähallitus on vaatinut, että Päijänteen säännöstelyluvan haltija tulee velvoittaa
selvittämään säännöstelyn vaikutukset Kymijoen kalakannoille, varsinkin vaelluskalakannoille.
8. Graninge Energia Oy Kymijoen Pernoon haarassa sijaitsevien Korkeakosken
ja Koivukosken vesivoimalaitosten omistajana on lausunut, että esitetty säännöstelyn tarkistaminen aiheuttaa näiden voimalaitosten energiantuotannon vähenemistä ja tuotannon siirtymistä kalliin sähkönhinnan syksy- ja talvikuukausilta halvemman sähkönhinnan kesäkuukausiin. Yhtiölle aiheutuu tästä energiantuotannon arvon menetystä, jota ei voi pitää siten vähäisenä, että sitä ei lainkaan tulisi
korvata. Yhtiö on vaatinut, että vahinko on korvattava täysimääräisesti.

Yhtiölle aiheutuu säännöstelyn tarkistamisen johdosta vahinkoa energian tuotannon vähenemisen sekä sen ajallisen siirtymisen johdosta. Tulevina vuosina syntyvää vahinkoa ei voida laskea nykyisen sähköenergian hinnan avulla, vaan on käytettävä sähkön hintaennustetta hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Sähkön hinta tulee
nousemaan.

Yhtiö on muistutuksessaan esittäminsä perustein katsonut, että säännöstelyn tarkistamisesta aiheutuvan vesivoiman menetyksen johdosta syntyvä vuotuinen vahinko on 14 562 €. Se on pääomitettuna 5 %:n korkokantaa käyttäen 291 240 €.
Vesilain 11 luvun 3, 5 ja 6 §:n mukaisesti vesivoiman menettämisestä maksettava
puolitoistakertainen korvaus on 436 680 €, minkä suuruinen korvaus on määrättävä maksettavaksi yhtiölle.

Siinä tapauksessa, että lupaviranomainen ei katsoisi voivansa hyväksyä yhtiön
esittämää sähkön hintaennustetta, yhtiö on toissijaisesti vaatinut, että sille määrätään maksettavaksi kertakorvauksen sijasta vuosittain maksettava korvaus, joka
lasketaan muistutuksessa esitettyjen kuukausittaisten energiamuutosten mukaan
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käyttäen sähkön hintana pohjoismaisen NordPool sähköpörssin kyseisen kuukauden Suomen alueen Spot-hinnan kuukausikeskiarvoa.

9. KEMIJOKI Kymijoen Voima Oy Anjalankosken ja Inkeroisten vesivoimalaitosten omistajana on vaatinut, että sille on korvattava energian tuotannon menetys.
Sähkön markkinahinnan, sen kehityksen ja vaihtelun eri vuodenaikoina perusteella arvioiden laskettu korvausvaatimus on vesilain periaatteiden mukaisesti pääomitettuna 77 600 €. Yhtiö on pidättänyt oikeuden täsmentää vaatimusta käsittelyn aikana. Yhtiö tulee luopumaan vaatimuksestaan, jos voimantuottajien välillä
päästään sopimukseen menetysten keskinäisestä korvaamisesta.

10. Pato Osakeyhtiö on ilmoittanut, että sillä ei ole asiaan liittyviä vaateita, mikäli
muilla asianosaisilla ei ole korvausvaateita. Yhtiö on pidättänyt oikeuden palata
asiaan, mikäli joku asianosaisista haluaa korvauksia.

11. Armas Luukkonen, Seppo Saarinen, Anne Mikkola, Liisa Nieminen ja
Pekka Luukkonen ovat vastustaneet vedenkorkeuden nostamista Kymijoen Urajärven alueella ilman, että Kupparin sillan kantta nostetaan. Sillan kansi on niin alhaalla, että sitä alitettaessa on pienestäkin hytillisestä veneestä irrotettava peilit
ennen sillan alitusta.
12. Jukka-Pekka ja Riitta Helena Lappalainen Tarulahden tilan RN:o 2:17, Padasjoen kunnan Nyystälän kylässä, omistajina ovat lausuneet, että tila rajoittuu
Päijänteen Nyystölänlahteen. Hakemuksen mukainen Päijänteen säännöstelyn
tarkistamissuunnitelma ei korjaa eikä korvaa säännöstelystä aiheutuneita haittoja.
Säännöstelyn seurauksena tilan kovapohjainen hiekkaranta on muuttunut ruovikoksi, jonka pohjalla on maatunutta tai maatuvaa vesikasvustoa. Laiturit, uimakoppi ja venevaja ovat jääneet käyttökelvottomiksi. Säännöstelystä on aiheutunut
haittaa kalastukselle, koska kevätkutuiset kalat eivät ole päässeet kutupaikoilleen.
Päijänteen vedenkorkeudessa ei olisi ns. kevätkuoppaa, jos se olisi luonnontilainen. Kevättulvan puuttuminen aiheuttaa kaislikoitumista ja vesikasvien maatumista paikoilleen. Säännöstely on tuhonnut kalojen lisäksi myös muuta rantaeläimistöä. Virkistyskäytön lisäksi olisi otettava huomioon kotitarve- ja ammattikalastus.
Säännöstelyn seurauksena on veden laatu heikentynyt.

10

Päijänteen säännöstelyn vedenkorkeustavoitteet tulee asettaa vähintään tasolle,
joka on esitetty Mika Marttusen ja Erkki A. Järvisen julkaisussa Päijänteen säännöstelyn kehittäminen (Suomen ympäristökeskus, Helsinki, 1999) sivuilla 77 - 79.
Jäänlähtöpäiväksi Päijänteen vedenkorkeuden tulisi nousta tasolle 78, 40 ja kesällä tasoon 78,70.

Lappalaiset ovat vaatineet, että kalataloushaitat on korvattava täysimääräisesti
käyttäen vertailupohjana tietoja Päijänteen kalakannan vahvuudesta ennen säännöstelyä. Myös muut ekologiset haitat on korvattava muun muassa siten, että
säännöstelystä hyötyvä teollisuus ja tarvittaessa yhteiskunta korvaa tuhoutuneiden tai tarpeettomiksi jääneiden rantarakennelmien arvon sekä säännöstelyn seurauksena soistuneiden, mataloituneiden tai muulla tavoin käyttökelvottomiksi tulleiden rantojen kunnostuksen säännöstelyä edeltävään tilaan.

Lappalaiset ovat vaatineet korvausta tarpeettomiksi käyneistä rakennelmista seuraavasti: kaksi laituria 4 000 mk, uimakoppi 7 000 mk, kolme venevalkamaa
13 000 mk ja venevaja 25 000 mk. Lisäksi he ovat vaatineet, että ranta-alue on
ennallistettava säännöstelyä edeltävään kuntoon siten, että kovan hiekkapohjan
päälle kertynyt muta ja kasvillisuus juurineen poistetaan. Kotitarvekalastuksen
säännöstelyn vuoksi menetetyn saaliin arvo 30 vuoden ajalta on korvattava
30 000 markalla.

Lappalaiset ovat pyytäneet saada tiedon siitä, kenelle korvausvaatimukset osoitetaan ja miten niitä koskevassa asiassa on meneteltävä.

Viranomaiset on velvoitettava tiedottamaan säännöstelystä sekä siihen vaikuttamisen mahdollisuuksista ja sen haittojen korvausmenettelystä niin, että kaikki Päijänteen rantojen omistajat ovat tietoisia hankkeista. Tiedottaminen ja asiakirjojen
nähtävänä pitäminen kunnanvirastoissa tai pitäjälehdissä ei ole riittävää.

Säännöstelypäätöksessä on määrättävä, että säännöstelyn aiheuttamien vesijättömaiden lunastuskorvaukset hyvitetään siten, että rannan omistaja vapautetaan
sellaisten rannankunnostustöiden korvauksista ja vesijättömaan lunastuksista, jot-
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ka ovat säännöstelyn aiheuttamien vahinkojen ja kiinteistön arvon säilyttämiseksi
tarpeellisia. Maanomistajan asemasta on säännöstelijän suoritettava jakokunnille
mahdollisesti maksettava korvaus.
13. Etelä-Päijänteen, Pohjois-Päijänteen, Kuhmoisten, Sysmän ja Jämsänjokilaakson kalastusalueet sekä Kopsuon, Suurenkylän, Nyystölän, Kuhmoisten kirkonkylän, Jokioisten, Vähä-Äiniön, Asikkalan kirkonkylän, Otamon,
Urajärven, Oravasaaren, Vaajanvirran, Oittilan, Juokslahden, Muuramen, Alho-Toivilan, Seppolan, Moiskala-Vitikkalan, Soutusalmen, Salmen, Särkijoen, Korpilahden kylän, Pajulahden, Kähön, Salonsaaren, Anianpellon, Päijälän, Kalkkisten yhteisten vesien, Pulkkilan, Särkijärven, Liikolan, Veijon ja
Pirron osakaskunnat sekä Etelä-Päijänteen kalastusyhdistys, Päijänteen
ammaattikalastajat ry ja Metsähallitus, Länsi-Suomen alue ovat vaatineet, että
säännöstelyluvan ehdoissa määrätään vuosittainen 70 200 €:n suuruinen kompensaatio hauki- ja siikaistutuksiin korvaamaan säännöstelyn aiheuttamaa haittaa
Päijänteen hauki- ja siikakannoille. Se on kohdennettava hauen ja siian istutuksiin
siten, että istutetaan esikasvatettuja hauenpoikasia 185 000 kpl ja 1-kesäisiä siianpoikasia 240 000 kpl. Mikäli kompensaatio määrätään kalatalousmaksuna ja
siihen liittyy tarkkailuvelvoite, on tarkkailuun käytettävä summa lisättävä tähän
kompensaatioon.

Muistutuksessa mainituilla perusteilla laskettuna aiheutuu Päijänteellä säännöstelystä siian ja hauen lisääntymistappioiden vuoksi vuosittain keskimäärin 311 800
euron suuruinen kalataloudellinen haitta. Säännöstelyn haitta kohdistuu merkittävästi myös kalastuselinkeinoon.

14. Keski-Suomen Maaseutukeskus r.y. / Keski-Suomen Kalatalouskeskus
on vaatinut, että lupaehdoissa määrätään vuosittainen 70 200 euron suuruinen
kompensaatio hauki- ja siikaistutuksiin korvaamaan säännöstelyn aiheuttamaa
haittaa Päijänteen siika- ja haukikannoille. Kompensaation tulee perustua haitankärsijöiden eli Päijänteen kalatalousyhteisöjen hyväksymään istutettavien kalanpoikasten määrään 185 000 kpl esikasvatettuja haukia ja 240 000 kpl kesänvanhoja siikoja.
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Kompensaatio tulee määrätä toimenpidevelvoitteena. Mikäli ilmenee tarvetta määrätä kalataloudellisia seurantavelvoitteita, niistä aiheutuvat kustannukset on korvattava erikseen määrättävällä kalatalousmaksulla.
15. Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry ja Kymenlaakson lintutieteellinen
yhdistys ry ovat lausuneet, että Päijänteen ja Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelyt vaikuttavat Kymijoen virtaamiin niin, että niiden vaikutuksia ei voi erottaa toisistaan. Hakemusten mukaan säännöstelyjen tarkistamisilla ei ole sanottavaa vaikutusta vesiluontoon. Yhdistykset ovat painottaneet, että hankkeiden vaikutusalueilla
on useita Natura 2000-kohteita, joiden olosuhteisiin pienetkin vedenpinnan korkeuksien ja virtaamien muutokset saattavat vaikuttaa. Näitä kohteita ovat Kymijoen
lisäksi Pyhäjärvi, Muhjärvi, Laajakoskenjärvi, Ahvenkoskenlahti ja Santaniemenselkä-Tyyslahti.

Yhdistykset ovat katsoneet, että hakemuksissa selvitettyjen vesi- ja rantakasvillisuuteen sekä pohjaeläimiin kohdistuvien vaikutusten lisäksi tulisi selvittää myös
vaikutukset alueilla ilmoitettuun linnustoon ja muihin lajeihin sekä elinympäristöihin. Lisäksi juoksutusten muutosten vaikutuksia tulisi seurata myös Kymijoen sedimentaatioalueilla, koska virtaamavaihtelut voivat vaikuttaa saastuneiden pohjasedimenttien erodoitumiseen.

Mikäli lisätutkimusten ja seurannan tuloksena havaitaan luonnon kannalta haitallisia vaikutuksia, on hakijalla oltava valmius tarkastella tilannetta uudelleen.

HAKIJAN SELITYS MUISTUTUKSISTA

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on muistutuksista antamassaan selityksessä
lausunut Keski-Suomen ympäristökeskuksen seurantavelvoitteita koskevista
vaatimuksista, että vuosina 1995 - 1999 toteutetuissa Päijänteen säännöstelyn
kehittämisselvityksissä on selvitetty laajasti säännöstelyn vaikutuksia järven ja
rantavyöhykkeen ekologiaan. Vaikutukset tunnetaan nykyisin hyvin. Säännöstelyyn tehtävät tarkistukset parantavat rantavyöhykkeen ja järven ekologista tilaa ja
säännöstely palautuu lähemmäksi luonnontilaa, joten pitkäaikaisia seurantavelvoitteita ei tule määrätä.
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Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on ilmoittanut, että sillä ei ole huomautettavaa Hämeen ympäristökeskuksen muistutuksen johdosta.

Keski-Suomen ja Hämeen TE-keskusten muistutusten hakija johdosta on lausunut, että muistutuksissa esitetyt siika- ja haukikantojen poikastuotantojen
alenemat koskevat Päijänteen luonnontilan ja nykyisen säännöstelyn mukaisten
olosuhteiden välistä eroa. Hakija on lausunut korostavansa sitä, että säännöstelyn
tarkistuksen vaikutukset kalakantoihin ovat myönteisiä nykyiseen säännöstelyyn
verrattuna. Hakija on ilmoittanut olevansa muistuttajien kanssa samaa mieltä siitä,
että tarkistetun säännöstelyn toteuttamisen jälkeen aiheutuvaa kalataloushaittaa
tulee kompensoida kalatalousmaksulla siten kuin hakemuksessa ja siihen liitetyssä suunnitelmassa on esitetty. Kalatalousmaksun määrä tulee laskea pitäen perusteena kustannuksia, jotka aiheutuisivat seuraavista istutuskustannuksista:
140 000 kpl esikesäisiä hauki-istukkaita à 0,16 €, 22 400 €, hauki-istukkaiden levityksestä aiheutuvia polttoainekustannuksia noin 1 000 € ja 240 000 kpl vastakuoriutuneita siianpoikasia, noin 1 300 €.

Kalatalousmaksu mahdollistaa varojen ohjaamisen joustavasti Päijänteen kalaston hyväksi.

Muistuttajien tarkkailua koskevasta vaatimuksesta ympäristökeskus on lausunut,
että vuosina 1995 - 1999 toteutetuissa Päijänteen säännöstelyn kehittämisselvityksissä ja sen jälkeen tehdyissä hauen ja siian lisääntymistä selvittävissä tutkimuksissa on säännöstelyn vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen selvitetty perusteellisesti. Nykyisen säännöstelyn vaikutukset ovat siten hyvin tiedossa. Säännöstelyn tarkistaminen parantaa kalaston olosuhteita. Ympäristökeskukselle ei tule
määrätä uutta velvoitetta tarkkailla säännöstelyn vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen.

Ei ole perusteita sille, että ympäristökeskus velvoitettaisiin tarkistamaan lupa määräajoin. Ympäristökeskusta ei myöskään voida vesilain 8 luvun 10 a § 2 momentti
huomioon ottaen velvoittaa tarkistamaan säännöstelyä määräajoin.
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Kaakkois-Suomen TE-keskuksen muistutuksesta ympäristökeskus on lausunut,
että Päijänteen säännöstely yksinään ja yhdessä Kymijoen itäisen Pernoon haaran säännöstelyn kanssa ei haittaa kalojen kutunousua, kuten muistutuksessa on
ilmoitettu. Kalojen nousu on vaikeutunut voimalaitosten rakentamisen ja siitä johtuneiden muuttuneiden virtaamajakosuhteiden vuoksi. Kalan nousu voimalaitosten
ohi on mahdollista vain Koivukosken haarasta voimalaitoksen ja säännöstelypadon kalaportaista. Mikäli TE-keskuksen vaatimus perustuu siihen, kalaportaiden
toimivuus on huono sen vuoksi, että Korkeakoski houkuttelee kaloja enemmän
kuin Koivukoski, on siihen syynä Kymijoen Pernoon haaran veden säännöstely.
Jos Pernoon haaran virtaamajako olisi luonnollinen, ohjautuisi Koivukosken haaraan selvästi nykyistä enemmän vettä ja Koivukosken haaran houkuttelevuus kalan nousuun olisi parempi.

Muistutuksessa esitetystä näkemyksestä, että säännöstelyn tarkistamisella olisi
haitallisia vaikutuksia vaellussiian kutunousuun, koska virtaamat pienenevät hieman nykyisestä loka-marraskuun aikana, ympäristökeskus on lausunut, että vaellussiian nousumahdollisuuksia ja muutoksia tulee tarkastella vain Koivukosken
haarasta, joka on ainoa mahdollisuus kalan nousuun merestä Kymijokeen. Säännöstelyn tarkistamisen aiheuttamat muutokset Koivukosken luonnonkosken padon
kautta virtaaviin vesimääriin tai Koivukosken voimalaitoksen läpi virtaaviin houkutusvesimääriin ovat erittäin vähäisiä, kun otetaan huomioon virtaamien normaali
vuosittainen vaihtelu. Kymijoen virtaamien talviaikainen (15.10. – 1.5.) aleneminen
säännöstelyjen tarkistamisen myötä pienenee 47 m3/s:sta 45 m3/s:iin, mikä vähentää jäätyvien kutualueiden määrää ja parantaa siten vaellussiian kudun onnistumista. Säännöstelyn tarkistamisen vaikutukset vaellussiian lisääntymiseen ovat
vähäiset.

Muistutuksessa esitetystä vaatimuksesta, että Kymijoen kalatalous olisi tullut ottaa
Päijänteen säännöstelyn kehittämistä koskevan selvitysprosessin aikana paremmin huomioon, ympäristökeskus on lausunut, että selvityksiä tehtäessä eri tahoja
kuultiin laajasti eikä TE-keskus tuolloin esittänyt vaatimuksia laajempien kalatalousselvitysten tekemisestä Kymijoella.
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Muistutuksessa on väitetty, että hakija ei ole tuonut esille kaikkia Kymijoella aiheutuvia haittoja yksilöimättä kuitenkaan, tarkoitetaanko haitoilla Päijänteen nykyistä
säännöstelyä vai tarkistamista. Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan tarkistamisen vaikutukset Kymijoella on tuotu esille ja niiden on todettu jäävän vähäisiksi. TE-keskuksen vaatima selvitysmenettely ei ole tarpeen.

Säännöstelyn joustavan hoidon kannalta on erittäin tarpeellista, että Päijänteen
juoksutusta voidaan muuttaa enemmän kuin 50 m3/s viiden vuorokauden aikana.
Nykyisinkin lupa sallii suuremmat muutokset vaikeassa hyytötilanteessa ja toisaalta suurempia virtaamamuutoksia kuin 25 m3/s vuorokaudessa on pyritty välttämään. Lupaehtoa on tarpeen muuttaa esimerkiksi sen vuoksi, että lumen sulamisen aiheuttamat välivedet Päijänteen ja meren välillä nostavat Kymijoen virtaamaa kevättulvan aikaan 2-4 vuorokauden ajaksi 100 – 150 m3/s. Tällöin Päijänteen juoksutusta pitäisi voida vähentää juuri silloin, kun sulaminen tapahtuu. Suuria muutoksia juoksutukseen joudutaan tekemään yleensä silloin, kun vettä on
joessa muutenkin paljon. Juoksutusmuutokset näkyvät joen alaosalla usean vuorokauden viipeellä. Samanaikaisesti vireillä olevassa Konnivesi-Ruotsalaisen
säännöstelyn muutosasiassa on säännöstelyä pyydetty tarkistettavaksi mm. niin,
että vedenjuoksutuksessa on pyrittävä välttämään suurempia kuin 25 m3/s:n muutoksia vuorokauden aikana.

Luvan määräaikaisen tarkistamisen osalta ympäristökeskus on viitannut KeskiSuomen ja Hämeen TE-keskusten muistutuksista lausumaansa.
Korpilahden kunnan ympäristölautakunnan muistutuksen kalataloudellista
tarkkailua ja kalataloudella aiheutuvan vahingon kompensoimista koskevalta osalta ympäristökeskus on viitannut Keski-Suomen ja Hämeen TE-keskusten muistutuksista lausumaansa. Muuten ympäristökeskus on ilmoittanut, että sillä ei ole
muistutuksen johdosta lausuttavaa.

Metsähallituksen muistutuksen osalta ympäristökeskus on viitannut KaakkoisSuomen TE-keskuksen muistutuksesta lausumaansa. Lisäksi ympäristökeskus on
todennut, että Koivukosken (Langinkosken) haaran koko vuoden keskimääräiset
virtaamat kasvavat hieman säännöstelyn tarkistamisen myötä.
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Graninge Energia Oy:n, KEMIJOKI Kymijoen Voima Oy:n ja Pato Osakeyhtiön muistutuksista johdosta ympäristökeskus on ilmoittanut, että se kiistää kaikki
korvausvaatimukset perusteettomina ja uudistaa hakemuksessa ja hakemussuunnitelmassa vaatimansa. Kyseessä ei ole vesilain 8 luvun 10 b §:n mukainen
säännöstelyn tarkistaminen, vaan valtio on hakenut omien säännöstelylupiensa
ehtoihin muutoksia. Ympäristökeskus on lisäksi lausunut seuraavaa:

"Ympäristökeskuksen ja voimayhtiöiden juridista asemaa säännöstelyluvan tarkistuksessa selvittää Vaasan hallinto-oikeuden päätös numero 02/0101/3 Siikajoen
vesistön säännöstelyn muuttamisesta 27.5.2002, jossa todetaan mm. seuraavaa:
"Luvan saajana ja haltijana valtiolle kuuluvat kaikki säännöstelylupaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Näin ollen ja koska yhtiölle kuuluvaan vesivoiman käyttämiseen ei vesilain mukaan ilman lupaa liity oikeutta vesistön säännöstelyyn,
ympäristökeskuksella säännöstelyluvan haltijana on yksin määräämisvalta säännöstelystä voimataloudelle aiheutuvasta lisähyödystä. Se että ympäristökeskuksen on yhtiöön nähden noudatettava myös keskinäistä sopimusta, ei vaikuta ympäristökeskuksen vesilain mukaiseen asemaan."
Maksettavista korvauksista Vaasan hallinto-oikeus toteaa edellä mainitussa päätöksessään seuraavaa: "Hallinto-oikeus toteaa, että oikeus saada korvausta
säännöstelyn lupaehtojen muutoksesta johtuvasta, luvan haltijan määräämisvaltaan kuuluvasta säännöstelyhyödyn vähentämisestä kuuluu vesilain nojalla luvan
haltijalle eli valtiolle. Koska lupaehtojen muutosta on hakenut valtio, korvausvelvollisuutta säännöstelyn vesivoimalle aiheutuvan lisähyödyn vähentämisestä ei
vesilain mukaan tule määrättäväksi. Yhtiöllä voi olla oikeus korvaukseen mainituista menetyksistä vain sen ja valtion keskinäisen sopimuksen nojalla."
Em. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä annetut perustelut ovat suoraan sovellettavissa Päijänteen säännöstelyn tarkistamiseen.
Keskinäisen sopimuksen osalta hakija viittaa hakemuksenliitteenä esitettyyn Valtion ja Säännöstelytoimikunnan keskinäiseen sopimukseen (allekirjoitettu
23.06.1960) ja toteaa, ettei hakija valtion edustajana ole kyseisen sopimuksenkaan perusteella korvausvelvollinen muistutusten tekijöille. Sopimuksen 10 § mukaisesti Säännöstelytoimikunta vastaa lupaehtojen mukaisesta säännöstelystä aiheutuvista korvattavista vahingoista tai haitoista.
Päijänteen ja Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelyjen tarkistamisten vaikutusten
erottelu on täysin teoreettista, koska käytännössä säännöstelyjä hoidetaan yhdessä Päijänteen ja Konnivesi-Ruotsalaisen vesitilanteen mukaan. Tästä syystä
voimataloudelle koituvaa kokonaishyötyä on tarkasteltava yhteisesti Päijänteen ja
Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelyjen vaikutusten osalta.
Muistuttajien näkemyksestä poiketen hakijan mielestä säännöstelyistä voimataloudelle aiheutuvaa lisähyötyä on lupaprosessissa tarkasteltava kokonaisuutena
yhteisesti kaikkien voimayhtiöiden osalta. Säännöstelyistä voimataloudelle kiistat-
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ta koituva kokonaishyöty on merkittävä ja säännöstelyjen tarkistaminen vielä lisää
kokonaishyötyä. Näin ollen yksittäisille voimayhtiöille säännöstelyjen tarkistamisesta mahdollisesti aiheutuvia vähäisiä laskennallisia edun menetyksiä ei pidä
määrätä hakijan korvattavaksi.
Hakija kiistää muistuttajien laskelmissaan käyttämät energian hinnat. Hakijan mielestä energiavaikutusten hinnoittelu on tehtävä todellisten toteutuneiden hakemussuunnitelmassa esitettyjen hintojen mukaisesti.
Hakija haluaa korostaa, että Säännöstelytoimikuntaan kuuluvia voimayhtiöitä on
hakijan toimesta kehotettu sopimaan keskenään toisten voimayhtiöiden mahdollisten haittojen ja muiden voimayhtiöiden kiistattomien hyötyjen kompensoimisesta."
Armas Luukkosen ynnä muiden muistutuksen johdosta ympäristökeskus on
todennut, että Päijänteen ja Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelyjen tarkistamisen
vaikutus Kymijoen virtaamiin on hyvin vähäinen ja muutos tapahtuu nykyisten
normaalien vaihtelujen sisällä. Iitin Pyhäjärven tulvakorkeudet määräytyvät nykyisin purkautumiskäyrän perusteella suoraan Kymijoen virtaamista. Koska Kymijoen
ylivirtaamat eivät kasva säännöstelyjen tarkistamisen myötä, eivät myöskään Iitin
Pyhäjärven ylivedenkorkeudet nouse nykyisestä.
Jukka-Pekka ja Riitta Helena Lappalaisen muistutuksen johdosta ympäristökeskus on todennut, että siinä tarkoitetaan ilmeisesti Padasjoen kunnan Nyystälän
kylässä sijaitsevaa tilaa RN:o 3:117, joka rajautuu Nyystölänlahteen. Muistuttajien
rannan rehevöitymiseen on ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan vaikuttanut
säännöstelyä huomattavasti enemmän aivan tilan viereen laskevan laajojen peltoalueiden läpi virtaavan Kylänjoen kuormitus. Ympäristöhallinnon vedenlaaturekisterin mukaan joen ravinnepitoisuudet ovat korkeita. Kylänjoen kuormituksen lisäksi tilan koillispuolella olevaan niemenkärkeen rakennettu pengertie on estänyt
veden vaihtumista muistuttajien tilan edustalla, mikä on myös lisännyt kasvillisuuden muodostumista. Muistutuksessa esitetyt vaatimukset rannan kunnostamisesta ja korvausten maksamisesta ovat perusteettomia.

Ympäristökeskus on hoitanut sille määrätyt kalojen istutusvelvoitteet määräysten
mukaisesti, joten sille ie voida määrätä muistuttajien vaatimia korvausvelvoitteita
kalansaaliiden menetyksistä. Kalataloushaitan kompensoinnin osalta ympäristökeskus viittaa Keski-Suomen TE-keskuksen muistutuksesta lausumaansa.

18
Etelä-Päijänteen kalastusalueen ynnä muiden muistutuksen osalta ympäristökeskus on viitannut Keski-Suomen TE-keskuksen muistutuksesta lausumaansa.
Kompensaatiotasoa määriteltäessä tulee käyttää hakemussuunnitelman liitteenä
olevaa muistiota hauen poikastuotantokapasiteetin laskennasta Päijänteellä ja sitä
täydentävää Suomen ympäristökeskuksen kehittämää laskentamenetelmää.

Keski-Suomen maaseutukeskus r.y. / Keski-Suomen Kalatalouskeskuksen
muistutuksen johdosta ympäristökeskus on viitannut Keski-Suomen ja Hämeen
TE-keskusten sekä Etelä-Päijänteen kalastusalueen ynnä muiden muistutuksista
lausumaansa.

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry:n ja Kymenlaakson lintutieteellinen
yhdistys ry:n muistutuksen johdosta ympäristökeskus on ilmoittanut, että se ei
pidä tarpeellisena muistutuksessa vaadittujen lisäselvitysten tekemistä, koska
säännöstelyjen tarkistamisen vaikutukset Kymijoen virtaamiin ovat vähäiset suhteessa joen nykyisiin tai luonnontilaisiin vaihteluihin ja koska tarkistaminen muuttaa Kymijoen virtaamia hieman luonnontilaisempaan suuntaan, jolloin vaikutus on
positiivinen Kymijoen luonnon kannalta. Tarkistamisten aiheuttamat vähäiset muutokset Kymijoen virtaamiin tapahtuvat nykyisten normaalien vaihteluvälien sisällä,
joten tarkistamisilla ei ole vaikutusta saastuneiden pohjasedimenttien erodoitumiseen.

HAKIJAN SELITYKSEEN ANNETUT VASTINEET

1. Graninge Energia Oy on hakijan muistutuksista antamasta selityksestä antamassaan vastineessa lausunut seuraavaa:

"1. Sovellettavat vesilain kohdat
Hakija kiistää selityksessään, että kysymyksessä olisi vesilain 8 luvun 10b §:n
mukainen säännöstelyn tarkistaminen. Sen sijaan hakija perustelee hakemustaan
vesilain 2 luvun 6 §:n ja 16 luvun 32 §:n mukaan. 2 luku käsittelee rakentamista
vesistöön. Hakija ei ole suunnitelmassaan kuitenkaan esittänyt minkäänlaisia rakentamistoimenpiteitä vesistöön vaan ainoastaan olemassa olevan säännöstelyn
lupaehtojen tarkistamista. Mikäli kyseessä olisi 2 luvun 6 §:n mukainen hanke, tulee hakijan korvata aiheutuvat vahingot ja edunmenetykset 2 luvun 13 §:n ja 14
§:n mukaan.
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Vesilain 16 luku määrittelee hakemusasioiden käsittelyä ympäristölupavirastossa.
16 luvun 32 § antaa mahdollisuuden, että ympäristölupavirasto voi hanketta toimeenpantaessa päättää vähäisiä muutoksia lupapäätöksen määräyksiin, mikäli
nämä muutokset eivät loukkaa toisen oikeutta tai etua. Tässä tapauksessa voimassa oleva lupapäätös on pantu toimeen jo 1960-luvun alkupuolella. Toimeenpanosta on jo niin pitkä aika, että voidaan vahvasti epäillä onko 32 § ole sovellettavissa lupaehtomuutosten perusteeksi. 32 §:n soveltamisen edellytyksenä on, että muutos ei loukkaa toisen etua. Haetusta muutoksesta aiheutuu meille muistutuksemme mukainen, huomattava edunmenetys, ellei hakija suorita siitä meille
täyttä korvausta.
Olemassa oleva säännöstelylupa (Toinen vesistötoimikunta 2.2.1953) sitoo ehtoineen valtiota ja säännöstelyä muutettaessa tulee muille aiheutuvat vahingot korvata vesilain mukaisesti.
2. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 02/0101/3
Hakija esittää, että Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä 02/0101/3 Siikajoen vesistön säännöstelyn muuttamisesta tulisi soveltaa suoraan Päijänteen säännöstelyn
tarkistamiseen. Kiistämme tämän seuraavin perustein:
a) Kyseinen Vaasan hallinto-oikeuden päätös ei ole sovellettavissa ennakkopäätöksenä, koska se ei ole lainvoimainen siitä tiettävästi tehdyn valituksen johdosta.
Kyseinen päätös on aiheuttanut alalla yleistä ihmetystä. Vesilain 8 luvun 10b § ei
voine asettaa valtiota mihinkään erityisasemaan muihin mahdollisiin säännöstelyluvan haltijoihin verrattuna. Jos lupaehtoja tarkistetaan, on vahingot, haitat tai
muut edunmenetykset korvattava, kohdistuivat ne sitten keneen tahansa, vaikkapa vesivoimalaitosten omistajiin.
b) Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus oli perustellut Siikajoen vesistön
säännöstelyn muuttamishakemuksen vesilain 8 luvun 10b §:n mukaisena hankkeena. Kun hakija nyt Päijänteen säännöstelyn muutosta hakiessaan selittää nimenomaisesti, että muutoshakemus ei perustu vesilain 8 luvun 10b §:ään, ei tätä
Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä pidä eikä sitä voida soveltaa Päijänteen säännöstelyn muuttamiseen.
c) Lisäksi Siikajoen vesistön säännöstelyn muuttamishankkeessa on kysymys
oleellisesti erilaisesta tapauksesta kuin Päijänteen säännöstelyn muutoshakemuksessa. Valtion ja Revon sähkö Oy:n välinen sopimus on tehty vuonna 1965.
Tuona ajankohtana ei altaan säännöstelypäätöstä ollut olemassa vaan Revon
Sähkö luultavasti sitoutui noudattamaan myöhemmin tehtävän päätöksen ehtoja.
Säännöstelylupapäätös annettiin vasta 16.3.1968 ja se sai lainvoiman KHO:n
päätöksellä 8.5.1969, nro 2742/69/RLe. Päätökseen sisältyy ehto, jonka mukaan
ne muutokset, joita näihin päätöksiin mahdollisesti myöhemmin tehdään, koskevat
veden patoamisen ja juoksutusten osalta myös Uljuan voimalaitosta. Tämän
vuoksi voidaan ehkä väittää, että valtion myöhemmin hakemat ja saamat muutokset kyseiseen säännöstelylupaansa eivät aiheuttaisi korvausvelvollisuutta Uljuan
voimalaitoksen omistajalle.
Päijänteen säännöstelylupapäätös on annettu 2.2.1953. Säännöstelyn tarkoituksena oli päätöksen mukaan "Kymijoen koskien käyttövoiman lisääminen ja tasoit-
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taminen" (ks. päätöksen sivu 10). Kun valtio teki vuonna 1960 sopimuksen Kymijoen voimalaitosten omistajien kanssa, oli kaikille osapuolille yksikäsitteisesti tiedossa säännöstelyn ehdot ja valtio sitoutui niitä noudattamaan. Säännöstelylupapäätöksessä tai sopimuksessa ei ole sellaista ehtoa, jonka mukaan voimalaitosten
omistajien tai muiden henkilöiden, joiden etuihin säännöstely vaikuttaa, tulisi korvauksetta hyväksyä mahdolliset haitat tai vahingot, joita saattaisi aiheutua siitä,
että säännöstelyn ehtoja myöhemmin muutettaisiin. Säännöstelylupaehdot oli tarkoitettu pysyviksi. Meidän investointimme Kymijoen voimalaitoksiin on 1950luvulta lähtien tehty sen mukaisesti, että valtio suorittaa säännöstelyn lupaehtojen
mukaisesti. Lupaehtoja muutettaessa tulee meille aiheutuneet edunmenetykset
korvata.
3. Sopimus 23.6.1960
Valtio ja Kymijoen voimalaitoksia omistavat yhtiöt (Säännöstelytoimikunta) ovat
tehneet 23.6.1960 sopimuksen säännöstelylaitteiden rakentamisesta ja säännöstelyn toteuttamisesta. Säännöstelytoimikunta on sitoutunut maksamaan säännöstelylaitteiden rakentamis- ja käyttö- ja kunnossapitokustannukset. Valtio on puolestaan sitoutunut hoitamaan säännöstelyn säännöstelyluvan (Toinen vesistötoimikunta 2.2.1953) lupaehtojen mukaisesti. Hakija väittää selityksessään, ettei valtio olisi korvausvelvollinen sopimuksen 10 § perusteella, koska Säännöstelytoimikunta vastaa lupaehtojen mukaisen säännöstelyn aiheuttamista vahingoista ja
haitoista.
Tämä 10 § ei poista valtion korvausvelvollisuutta siinä tapauksessa, että valtion
hakemuksesta lupaehtojen muutetaan. Sopimuksen 10 § tarkoittaa nimenomaan
voimassa olevan luvan (Toinen vesistötoimikunta 2.2.1953) lupaehtojen mukaista
säännöstelyä.
Mikäli lupaehtoja muutetaan, syntyy uusista lupaehdoista valtiolle korvausvelvollisuus erikseen kutakin vahinkoa kärsivää voimalaitosyhtiötä kohtaan, koska Säännöstelytoimikunnan valtion kanssa 23.6.1960 tekemä sopimus koski vain silloisten
lupaehtojen mukaisen säännöstelyn vahinkoja. Sopimus ei määrää Säännöstelytoimikunnalle mitään vastuuta mahdollisesti tulevaisuudessa muutettavien lupaehtojen seurauksena syntyvistä vahingoista.
4. Energia hinta
Hakija vaatii, että energiavaikutusten hinnoittelu on tehtävä "todellisten, toteutuneiden hakemussuunnitelmassa esitettyjen hintojen mukaisesti". Ottamatta kantaa siihen, ovatko hakemussuunnitelman laskelmissa käytetyt hinnat joskus aikaisempina vuosina olleet "toteutuneita ja todellisia", pidämme periaatteessa täysin
virheellisenä sitä, että muutetun säännöstelyn tulevina vuosina aiheuttamat energiavaikutukset pitäisi hinnoitella menneisyydestä haetuilla referenssihinnoilla. On
selvää, että tulevaisuuden energiamuutokset on hinnoiteltava nähtävissä olevilla
tulevaisuuden hinnoilla. Pitkän tähtäimen hintatrendi on sähkömarkkinoilla kaikkien asiantuntijoiden mielestä selvästi nouseva. Muistutuksessamme oleva energian hintataulukko on hyvin realistinen. Kuten olemme muistutuksessamme ilmoittaneet, annamme tarvittaessa lisäselvitystä hintataulukon perusteista.

21
5. Vaatimukset
Uudistamme kaiken muistutuksessamme esittämämme.
Toteamme lisäksi, että mikäli Kymijoen voimalaitosten omistajayhtiöt pääsevät
keskenään sopimukseen säännöstelymuutosten aiheuttamien vahinkojen ja hyötyjen sovittelemisesta tämän lupahakemusprosessin käsittelyn aikana, tulemme
vetämään vaatimuksemme tässä asiassa takaisin. Tätä tarkoittavat neuvottelut
ovat edelleen menossa voimalaitosten omistajayhtiöiden välillä."
2. Pato Osakeyhtiö on Päijänteen sekä Konniveden ja Ruotsalaisen säännöstelyjä
koskevassa vastinekirjelmässään lausunut seuraavaa:

"1. Hakija on todennut, että edellä mainittujen säännöstelyjen tarkistamisten vaikutusten erotteleminen on täysin teoreettista, mistä johtuen vastaamme samalla
kirjelmällä molempiin asioihin.
2. Vastaamme ainoastaan siltä osin, kuin hakemuksien johdosta annetuista, asianosaisiksi ilmoittautuneiden muistutuksissa ja hakijan niiden johdosta antamissa
selvityksissä on kysymys ehdotettujen säännöstelymuutosten vaikutuksesta vesivoiman ja sitä kautta mahdollisesti syntyvästä korvausvelvollisuudesta.
3. Yhdymme hakijan käsitykseen siitä, että säännöstelyjen tarkistamisesta aiheutuvat voimataloudelliset menetykset / hyödyt ovat laskennallisia ja niin vähäisiä,
ettei niistä pidä määrätä ollenkaan korvauksia.
4. Mikäli jonkun katsotaan lupamuutoksien johdosta kärsivän niin huomattavan
voimataloudellisen edun menetyksen, että menetys olisi korvattava, katsomme että korvauksen maksajan tulee olla hakijan, jonka intressissä tarkistamiset tapahtuvat.
5. Katsomme, mikäli molempia säännöstelyhankkeita tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, että mahdollisesti saamamme voimataloudellinen hyöty jää niin marginaaliseksi, ettei meitä voida yleensäkään velvoittaa suorittamaan korvauksia niille vesivoimayhtiöille, jotka mahdollisesti tulevat kärsimään vähäisiä menetyksiä.
Säännöstelyehtojen muuttaminen ei sinänsä puutu vesivoimalaitoksien käyttöehtoihin (esim. niiden omiin säännöstelyoikeuksiin). Se, että joku on saanut nykyisten ehtojen mukaisesta juoksutuksesta hyötyä, ei ole saavutettu etu, johon kajoaminen oikeuttaisi kompensaation saamiseen niiltä, jotka mahdollisesti hyötyvät
säännöstelymuutoksista. Eiväthän nyt mahdollisesti hyötyvätkään ole aikanaan
saaneet korvauksia siitä, että vettä on säännöstelty heille epäedullisella tavalla.
Hakija on viitannut Konniveden-Ruotsalaisen säännöstelyn osalta 21.04.1955 tehtyyn sopimukseen ja Päijänteen säännöstelyn osalta 23.06.1960 tehtyyn sopimukseen. Katsomme, että näiden sopimusten tarkoituksena ei ole ollut ratkaista
sitä kysymystä, miten säännöstelyehtojen muuttamisen aiheuttamat hyödyt / menetykset vesivoiman käytössä korvataan tai kuka on korvauksen saaja / maksaja.
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6. Yhdymme hakijan käsitykseen siitä, että muistutuksissa käytetyt energiahinnat
ovat täysin ylimitoitettuja."
YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU

Asiassa on hakemuksen mukaan kysymys Toisen vesistötoimikunnan 2.2.1953
antamalla, Korkeimman hallinto-oikeuden 25.1.1954 pysyttämällä päätöksellä
myöntämän Päijänteen säännöstelyä koskevan luvan muuttamisesta säännöstelymääräysten ja kalatalousvelvoitteen osalta. Asian ja tehtyjen vaatimusten tutkimiselle hakemuksessa tarkoitettua laajemmin ei ole olemassa laillista perustetta.
Tämän asian yhteydessä ei myöskään kuulu tutkia kysymystä siitä, onko säännöstelystä aiheutunut sellaisia edunmenetyksiä, joita lupaa myönnettäessä ei ole
edellytetty aiheutuvan, eikä antaa miltään osin lausuntoa sanotunlaisiin edunmenetyksiin perustuvista vaatimuksista.

Tutkiessaan muutoin asian ympäristölupavirasto katsoo, että asiaa on sen laatuun
ja vaikutuksiin nähden riittävästi selvitetty ja hylkää sen enempää selvittämistä
koskevat vaatimukset aiheettomina.

Hakemuksessa tarkoitetusta säännöstelymääräysten muuttamisesta on hyötyä
lähinnä vesistön virkistyskäytölle. Suunnitelman 6 kohdan mukaan virkistyskäytön
rahallinen hyöty on 0,2 miljoonaa euroa vuodessa. Vesivoiman osalta hyötyä tulee
Kymijoen voimalaitoksille noin 13 000 euroa vuodessa. Eräiden voimalaitosten
osalta aiheutuu energian tuoton menetystä (suunnitelman taulukko 10). Kalaston
osalta on vaikutusten arvioitu olevan Päijänteen osalta pääsääntöisesti myönteisiä, mutta vähäisiä ja Kymijoen osalta vähäisiä. Muutkin vaikutukset on arvioitu
vähäisiksi.

Ympäristölupavirasto katsoo, että hakemuksessa tarkoitetusta säännöstelymääräysten muuttamisesta saatava hyöty on siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan ja
muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava. Hankkeen oikeudelliset edellytykset ovat siten vesilain 2 luvun 6 §:n 2 momentin ja 8 luvun 6 §:n mukaisesti
olemassa.
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Hakemuksessa tarkoitetulla säännöstelymääräysten muuttamisella ei merkittävästi muuteta säännöstelyn tarkoitusta eikä lisätä sen haitallisia vaikutuksia vesiympäristöön ja sen käyttöön. Toimenpiteellä myöskin ensisijaisesti edistetään vesiympäristön suojelua ja sen käyttöä. Tämän vuoksi ympäristölupavirasto vesilain
8 luvun 10 a §:n nojalla hylkää vaatimukset siitä, että luvan haltija velvoitettaisiin
myöhemmin hakemaan säännöstelyluvan ehtojen tarkistamista.

Hankkeen arvioitujen vaikutusten perusteella ympäristölupavirasto katsoo, ettei
luvan haltijalle ole tarpeen määrätä vaikutusten seurantaa koskevia tai muitakaan
uusia velvoitteita ja hylkää niitä koskevat vaatimukset aiheettomina.

Kalatalousvelvoitteen muuttamisen osalta ympäristölupavirasto pitää tarkoituksenmukaisena määrätä toimenpiteiden sijasta vesilain 2 luvun 22 §:n 3 momentissa tarkoitetun kalatalousmaksun. Kalastettavissa olevan kalakannan suuruus ei
ole suoraan verrannollinen kesänvanhojen (siiat) tai esikesäisten (hauki) poikasten lukumäärään, vaan harvemman poikasmäärän yksilöiden kasvu lajin tavanomaiseen pyyntikokoon voi olla parempi kuin suuremmasta poikasmäärästä syntyvän vuosiluokan kasvu. Siksi haitan ehkäisemiseksi ei tarvitse välttämättä istuttaa sitä poikasmäärää, joka on säännöstelyn vuoksi pienentynyt, vaan pienempikin määrä voi tuottaa täyden kompensaation. Tämä on tuotu esille hakemuksen
liitteenä 14 olevassa selvityksessä säännöstelyn vaikutuksista Päijänteen siikakantaan. Ravintokilpailun vuoksi kalastettavan siikakannan ja muikkukannan välillä on voimakas negatiivinen korrelaatio. Sama mekanismi vaikuttaa hauen vuosiluokkiin jo siksi, että harvemman poikasikäluokan kannibalismi on pienempi kuin
tiheän poikasikäluokan.

Esitetyllä perusteella riittävä kompensaatio säännöstelyn aiheuttamasta kalanpoikasten lisääntymistappiosta on saavutettavissa istuttamalla vuosittain 125 000
esikesäistä hauenpoikasta ja 100 000 kesänvanhaa siianpoikasta. Riittäviksi poikasmääriksi on edellä lausutun perusteella otettu hakemuksen liitteissä 13 ja 14
esitettyjen poikastappioiden vaihteluvälin alarajan mukaiset poikasmäärät. Istutuksen kustannukseksi istutuskuluineen voidaan arvioida 15 senttiä poikasta kohden, joten istutuskustannus olisi yhteensä 33 750 €. Kun tähän lisätään kohtuulli-
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set istutusten tuloksellisuuden seurantakustannukset päädytään kokonaiskustannukseen 37 000 €, mikä määrätään suoritettavaksi kalatalousmaksuksi.

Kalataloudellisia menetyksiä koskevat vaatimukset hylätään enemmälti aiheettomina.

Säännöstelyn muuttamisen aiheuttamien voimalaitosten energiamenetysten osalta ympäristölupavirasto hylkää korvausvaatimukset. Voimalaitosten omistajat eivät
ole säännöstelyluvan haltijoita eikä niillä sen vuoksi ole oikeutta saada korvausta
säännöstelyhyödyn vähenemisestä.

Armas Luukkosen ja hänen muistuttajakumppaniensa vaatimuksen johdosta viitataan siihen, mitä hakija on edellä kerrotussa muistutusten johdosta antamassaan
selityksessä ko. kohdalla lausunut.

Keski-Suomen Maaseutukeskus ry./Keski-Suomen Kalatalouskeskuksen kirjoitusta on pidetty asiassa annettuna lausuntona.

Tämän vuoksi ympäristölupavirasto muuttaa Toisen vesistötoimikunnan 2.2.1953
antaman päätöksen 5) ja 14) lupaehdot kuulumaan seuraavasti:

"5) Päijänteen vedenjuoksua säännöstellään seuraavia määräyksiä noudattaen:
Säännöstelijän on laadittava hyvissä ajoin ennuste ajanjaksojen 1.1.-15.4., 16.4.30.6., 1.7.-31.8., 1.9.-31.10. ja 1.11.-31.12. vetisyyksistä (vetisyys on ajanjakson
tulovesimäärän prosentuaalinen suhde vuosijakson 1911-1940 keskimääräiseen
vuotuiseen tulovesimäärään, joka on 7 028 milj. m3), mitkä eri ajanjaksoille eri
suuruusluokissa ovat seuraavat:
Ajanjakso

1.1.-15.4.
16.4.-30.6.
1.7.-31.8.
1.9.-31.10.
1.11.-31.12.

Vetisyys suuruusluokassa

I
II
III
IV
V

1
yli 31,0
yli 42,3
yli 22,5
yli 19,6
yli 25,6

2
24,8-31,0
34,9-42,3
17,1-22,5
14,6-19,6
18,9-25,6

3
18,9-24,8
27,0-34,9
12,0-17,1
10,0-14,6
13,0-18,9

4
14,8-18,9
21,6-27,0
8,6-12,0
7,0-10,0
9,0-13,0

5
alle 14,8
alle 21,6
alle 8,6
alle 7,0
alle 9,0

Siihen saakka kunnes ajanjakson vetisyys voidaan ennustaa otaksutaan sen kuuluvan kolmanteen suuruusluokkaan.
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Vetisyyden ennakkoarvioiden perusteella on juoksutus Päijänteestä määritettävä
käyttämällä Päijänteen tavoitekorkeuksina seuraavissa taulukoissa esitettyjä tavoitekorkeuksia, jotka ovat valtakunnallisessa NN-korkeusjärjestelmässä ja sidottuja vedenkorkeusasteikkoon Kalkkinen, ylä (1406510).
Tavoitekorkeus 15.4:
Ajanjakson I Tavoitekorkeus Tavoitekorkeus 15.4., kun ajanjakson II vetisyys
vetisyys suuon suuruusluokkaa
31.12.
ruusluokkaa
1
2
3
4
5
1
2

3

4

5

Mikä tahansa
78,50
78,30
78,10
77,90
78,30
78,10
77,90
77,70
78,30
78,10
77,90
77,70
Mikä tahansa

77,45
77,55
77,50
77,47
77,45
77,50
77,45
77,45
77,45
77,60
77,55
77,55
77,55
77,60

77,55
77,75
77,67
77,60
77,57
77,65
77,62
77,60
77,55
77,75
77,70
77,65
77,60
77,65

78,10
78,05
77,85
77,80
77,77
77,85
77,80
77,75
77,70
77,95
77,80
77,75
77,70
77,80

78,35
78,15
78,00
77,95
77,90
78,00
78,00
77,95
77,80
78,10
77,95
77,80
77,75
77,90

78,10
78,30
78,20
78,10
78,05
78,05
78,05
78,00
77,85
78,20
78,05
77,90
77,80
78,00

Tavoitekorkeus 30.6:
Ajanjakson II Tavoitekorkeus Tavoitekorkeus 30.6., kun ajanjakson III vetisyys
vetisyys suu15.4.
on suuruusluokkaa
ruusluokkaa
1
2
3
4
5
1
2

3

4

5

Mikä tahansa
77,80
77,70
77,50
77,30
78,10
77,90
77,70
77,50
78,30
78,00
77,80
77,50
77,35
78,30
78,20
77,90
77,60
77,40

78,60
78,57
78,52
78,40
78,35
78,45
78,45
78,45
78,45
78,45
78,45
78,40
78,30
78,20
78,45
78,40
78,25
78,05
78,00

78,60
78,57
78,52
78,45
78,40
78,50
78,50
78,45
78,45
78,45
78,45
78,40
78,30
78,20
78,45
78,40
78,25
78,05
78,00

78,60
78,62
78,62
78,50
78,45
78,55
78,50
78,45
78,45
78,45
78,45
78,40
78,30
78,20
78,50
78,45
78,25
78,05
78,05

78,60
78,62
78,62
78,55
78,45
78,60
78,55
78,50
78,45
78,55
78,45
78,40
78,35
78,30
78,50
78,45
78,30
78,10
78,10

78,60
78,62
78,62
78,55
78,45
78,60
78,55
78,50
78,50
78,60
78,50
78,45
78,40
78,40
78,55
78,50
78,30
78,10
78,10
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Tavoitekorkeus 31.8:
Ajanjakson III Tavoitekorkeus Tavoitekorkeus 31.8., kun ajanjakson IV vetisyys
vetisyys suu30.6.
on suuruusluokkaa
ruusluokkaa
1
2
3
4
5
1

2
3

4
5

78,55
78,30
78,10
77,90
77,70
78,55
78,30
78,55
78,40
78,20
78,10
78,40
78,20
78,40
78,00

78,65
78,45
78,30
78,25
78,15
78,50
78,30
78,30
78,25
78,15
78,05
78,20
78,10
78,20
78,00

78,65
78,45
78,30
78,25
78,20
78,50
78,35
78,30
78,25
78,15
78,05
78,20
78,10
78,20
78,00

78,65
78,55
78,40
78,25
78,25
78,50
78,35
78,35
78,25
78,15
78,10
78,20
78,10
78,20
78,00

78,70
78,60
78,40
78,30
78,25
78,55
78,45
78,40
78,25
78,15
78,15
78,20
78,15
78,20
78,00

78,70
78,60
78,45
78,40
78,35
78,55
78,45
78,40
78,25
78,15
78,15
78,25
78,15
78,20
78,00

Tavoitekorkeus 31.10:

Ajanjakson IV Tavoitekorkeus Tavoitekorkeus 31.10., kun ajanjakson V vetisyys
vetisyys suu31.8.
on suuruusluokkaa
ruusluokkaa
1
2
3
4
5
1 tai 2

3

4

5

78,70
78,50
78,30
78,10
78,00
78,55
78,40
78,20
78,05
77,90
77,80
78,50
78,30
78,00
77,85
78,30
78,20
78,00
77,80

78,42
78,25
78,20
78,13
78,10
78,20
78,05
77,90
77,85
77,75
77,70
77,95
77,87
77,70
77,70
78,00
77,90
77,80
77,70

78,47
78,35
78,30
78,20
78,15
78,30
78,10
77,95
77,85
77,80
77,75
78,05
77,95
77,75
77,75
78,05
77,95
77,80
77,70

78,50
78,42
78,35
78,25
78,15
78,35
78,20
78,10
78,00
77,90
77,80
78,20
78,05
77,85
77,85
78,10
78,00
77,80
77,75

78,55
78,47
78,35
78,25
78,25
78,40
78,25
78,10
78,05
77,95
77,90
78,25
78,05
77,90
77,85
78,15
78,05
77,85
77,75

78,60
78,50
78,35
78,25
78,25
78,40
78,25
78,15
78,10
78,05
78,00
78,30
78,15
77,90
77,85
78,15
78,05
77,90
77,75
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Tavoitekorkeus 31.12:
Ajanjakson V Tavoitekorkeus Tavoitekorkeus 31.12., kun ajanjakson I vetisyys
vetisyys suu31.10.
on suuruusluokkaa
ruusluokkaa
1
2
3
4
5
1

2

3

4

5

78,30
78,10
77,95
77,80
78,50
78,30
77,90
77,60
78,50
78,10
77,80
78,15
77,80
77,70
78,40
78,30
78,15
78,00
77,60

78,55
78,50
78,25
78,25
78,35
78,25
78,10
77,90
78,25
77,95
77,85
78,10
77,70
77,70
78,20
78,15
78,00
77,80
77,60

78,55
78,50
78,25
78,25
78,35
78,35
78,15
77,95
78,30
78,00
77,95
78,10
77,75
77,70
78,20
78,15
78,00
77,85
77,60

78,55
78,50
78,35
78,30
78,40
78,40
78,25
78,00
78,35
78,05
78,00
78,10
77,85
77,80
78,20
78,15
78,00
77,90
77,70

78,55
78,55
78,45
78,45
78,40
78,40
78,35
78,05
78,40
78,15
78,10
78,15
77,90
77,83
78,25
78,17
78,00
77,90
77,70

78,55
78,55
78,45
78,45
78,40
78,40
78,35
78,10
78,40
78,25
78,15
78,20
77,92
77,83
78,25
78,20
78,05
77,95
77,70

Ajanjaksojen kuluessa, ainakin kuukausien vaihteessa on tehtävä uusi arvio kulumassa olevan ja sitä seuraavan ajanjakson vetisyydestä sekä tehtävä tästä johtuva muutos tavoitekorkeuteen.
Ennakkoarvioiden mahdollisten virheellisyyksien takia on juoksutusvesimääriä
muutettava varovaisesti, ja saa juoksutusvesimäärän muutos olla korkeitaan 100
m3/s viiden vuorokauden aikana.
Juoksutuksen tulee olla kuitenkin sellainen, että Kymijoen virtaama Kuusankoskella on vähintään 130 m3/s. Mikäli luonnonmukainen vesimäärä kuitenkin edellyttäisi edellä mainittua pienempää virtaamaa Kuusankoskella, saadaan Kalkkisten
juoksutusvesimäärä pienentää luonnollista vastaavaan vesimäärään.
Laivaliikenteen vaatiman vedenkorkeuden turvaamiseksi Päijänteen vedenpinnan
tulee olla vähintään korkeudella NN + 77,72 m viimeistään toukokuun 15 päivänä,
minkä jälkeen Päijänteen vedenpinta laivaliikenteen aikana ei saa olla korkeutta
NN + 77,72 m alempana, ellei edellisen momentin edellyttämä pienin juoksutusvesimäärä johda alempaan vedenkorkeuteen. Jos kuitenkin ajanjakson 16.4.30.6. vetisyys on ensimmäistä suuruusluokkaa, niin saa Päijänteen vedenpinta
alittaa korkeuden NN + 77,72 m toukokuun 20 päivään saakka.
Runsasvetisinä vuosina on vedenjuoksutuksessa noudatettava vielä seuraavia
erikoismääräyksiä:
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Kun ajanjakson 16.4.-30.6. vetisyyden ennustetaan olevan ensimmäistä suuruusluokkaa, niin ennustuksen tapahduttua juoksutusvesimäärä lisätään sellaiseksi,
että Päijänteen vedenpinta alenee ennen kevättulvan alkamista korkeudelle NN +
77,50 m tai sen alapuolelle, mikäli siitä ei aiheudu merkittäviä tulvavahinkoja alapuolisella vesistönosalla. Juoksutusvesimäärää on kuitenkin pienennettävä jo silloin, kun havaintaan, että vedenpinta on alenemassa korkeuden NN + 77,35 m
alapuolelle tai laivaliikenteen edellyttämää kesävedenkorkeutta NN + 77,72 m ei
muuten saavuteta viimeistään toukokuun 20 päivänä. Juoksutusta saadaan vähentää jo silloin, kun havaitaan, että kesäkuun 30 päivän tavoitekorkeutta ei ylitetä. Kesäkuussa juoksutetaan silmälläpitäen kesäkuun 30 päivän tavoitekorkeutta.
Kun ajanjakson 16.4.-30.6. vetisyys on ensimmäistä suuruusluokkaa ja ajanjakson 1.7.-31.8. vetisyyden ennustetaan myös olevan suurinta luokkaa, niin vedenkorkeuden ylitettyä rajan NN + 78,60 m ja vedenpinnan ollessa yhä nousemassa,
juoksutetaan heinäkuun alusta lähtien niin paljon, kuin se alapuolisella vesistöosalla merkittäviä vahinkoja tuottamatta on mahdollista, kunnes vedenpinta alkaa
laskea, jolloin juoksutusvesimäärä muutetaan silmälläpitäen tavoitekorkeutta.
Poikkeuksellisen runsasvetisinä vuosina on juoksutusvesimäärät asetettava sellaisiksi, että Päijänteen säännöstely ylin vedenkorkeus jää vastaavaa luonnonvaraista vedenkorkeutta alemmaksi ja kokonaisvahingot Päijänteellä ja sen alapuolisella vesistöosalla jäävät mahdollisimman pieniksi. Tällöin on juoksutusta suurennettava enintään määrään 500 m3/s. Milloin luonnonvarainen vesimäärä ylittäisi
määrän 600 m3/s, voidaan juoksutusta lisätä määrään, mikä olosuhteiden mukaan
valiten on 100-150 m3/s suurinta luonnonmukaista vesimäärää pienempi. Juoksutusta on jatkettava edellä sanotun mukaisena siihen saakka, kunnes juoksutusmääräysten mukaisen tavoitekorkeuden saavuttaminen antaa siihen mahdollisuuden.
Heinäkuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välisenä aikana saadaan juoksuttaa
vettä Päijänteen ja Kymijoen kokonaiskäytön kannalta edullisimmalla tavalla silloin, kun Päijänteen vedenpinta on korkeutta NN + 78,20 m alempana, mutta
juoksutusvesimäärän muutos saa olla korkeintaan 100 m3/s viiden vuorokauden
aikana ja juoksutusvesimäärän tulee olla sellainen, että virtaama Kuusankoskella
on vähintään 130 m3/s. Mikäli luonnonmukainen vesimäärä kuitenkin edellyttäisi
mainittua pienempää virtaamaa Kuusankoskella, saadaan juoksutusvesimäärä
pienentää luonnollista vastaavaan vesimäärään. Edellä sanotun tilanteen aikana
on pidettävä kirjaa juoksutusohjeiden määräämistä tavoitekorkeuksista ja viimeistään 1 päivänä tammikuuta ryhdyttävä juoksuttamaan juoksutusohjeiden asettamaa tavoitekorkeutta silmälläpitäen.
Hyydevahinkojen ja muiden äkillisten vahinkojen estämiseksi saadaan muuttaa
juoksutusvesimäärää tarpeellisella tavalla, mutta vaaran ohimentyä on jälleen
mahdollisimman pian noudatettava juoksutusmääräyksiä."
==============================================================

"14) Luvan haltijan on maksettava Keski-Suomen ja Hämeen TE-keskuksille yhteisesti 37 000 euron vuotuinen kalatalousmaksu käytettäväksi säännöstelyn kala-
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taloudellisten haittojen ehkäisemistä ja vähentämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin ja
toimenpiteiden tuloksellisuuden tarkkailemiseen Päijänteellä. Maksu on käytettävä
siten, että se hyödyttää tasapuolisesti koko haitta-aluetta. Maksun käytöstä on
kuultava vaikutusalueen kalastusalueita. Elleivät TE-keskukset pääse yksimielisyyteen maksun käytöstä, on niiden jaettava maksu molempien erikseen käytettäväksi niiden toimialueeseen puheena olevasta säännöstelyvesistöstä kuuluvien
vesipinta-alojen suhteessa.
Maksu on suoritettava tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloa seuraavan vuoden
alusta alkaen vuosittain tammikuun kuluessa."

KÄSITTELYMAKSU

Päätöksestä peritään käsittelymaksu 6300 euroa.

Vesilain 21 luvun 9 § (muut. 88/2000).

Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista
(1416/2001).
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MUUTOKSENHAKU

Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin
pääasiasta.
Valitusaika päättyy sattuvan sunnuntain takia maanantaina 20.1.2003.
Muutosta tähän päätökseen saa hakea
1) se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveydentai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka
toiminta-alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
3) toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
4) alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja
5) muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valitusosoitus liitteenä.
Ratkaistu 5.12.2002

Seppo Räisänen

Seppo Kekäläinen

Petri Shemeikka

Sinikka Pärnänen

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet johtaja Seppo Räisänen sekä ympäristöneuvokset Seppo Kekäläinen ja Petri Shemeikka. Asian ovat esitelleet Seppo
Kekäläinen ja esittelijä Sinikka Pärnänen.
SK/SP/KK

VALITUSOSOITUS

Liite

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen nro 75/02/1.
Määräaika ja valitusmenettely
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antamispäivästä sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon viimeistään tammikuun 20. päivänä 2003 ennen virka-ajan päättymistä.
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Puhelin:

Minna Canthin katu 64 B, Kuopio
PL 69, 70101 Kuopio
(017) 243 511

Valituksen lähettäminen postitse tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituskirjelmän on oltava perillä
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on mainittava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
- ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- valtakirja, jos valittaja käyttää asiamiestä.
Valituskirjelmä liitteineen, lukuun ottamatta valtakirjaa, on toimitettava kaksin kappalein.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa peritään muutoksenhakijalta oikeudenkäyntimaksua 65 euroa. Maksusta ja maksuvelvollisuudesta vapautuksesta eräissä
tapauksissa on säädetty tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetusta laissa.

PÄÄTÖS
Nro
13/09/1
Dnro
ISY-2009-Y-39
Annettu julkipanon jälkeen
16.3.2009

HAKIJA

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

ASIA

Konniveden ja Ruotsalaisen säännöstelyluvan lupaehdon 1) muuttaminen palauttamalla Ruotsalaisen järven vedenkorkeuden havaintopaikka Kalkkisista Heinolan asteikolle, Heinola, Asikkala, Kouvola ja Iitti

HAKEMUS

Luvan haltija on ympäristölupavirastoon 19.2.2009 toimittamallaan hakemuksella
pyytänyt voimassa olevan Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelyluvan lupamääräyksen
1) muuttamista palauttamalla Ruotsalaisen vedenkorkeuden vertailuasteikoksi Heinolan vedenkorkeusasteikon nro 1406710.

Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstely perustuu toisen vesistötoimikunnan 20.3.1962
antamaan päätökseen. Itä-Suomen ympäristölupavirasto on muuttanut säännöstelyluvan lupaehtoja päätöksellään 20.12.2002 nro 74/02/1, mitä Vaasan hallinto-oikeus
päätöksellään 9.9.2004 nro 04/0273/2 muutti tarkkailun osalta. Korkein hallintooikeus päätöksellään 27.3.2006 taltio nro 676 hylkäsi asiasta tehdyt valitukset.

Toisen vesistötoimikunnan 20.3.1962 myöntämän luvan alkuperäisen sanamuodon
mukaisesti Ruotsalaisen vedenkorkeutta, mikä ei saanut minään aikana ylittää korkeutta NN + 77,65 m, verrattiin hydrologisen toimiston Heinolan vedenkorkeusasteikon
nro 67a vedenkorkeuteen.

2
Vuonna 2002 lupaan tehtyjen muiden muutosten yhteydessä Ruotsalaisen vedenkorkeuden vertailuasteikoksi muutettiin Kalkkisten ala-asteikko nro 1406610. Muutos
tehtiin luvan haltijan esityksestä, koska Kalkkisten asteikko oli automatisoitu. Vertailuaseman muutoksen tarkoituksena ei ollut Ruotsalaisessa esiintyvien vedenkorkeuksien muuttaminen. Luvan muuttamisen jälkeen on kuitenkin havaittu, että suurilla virtaamilla Heinolan vedenkorkeusasteikon ja Kalkkisten ala-asteikon vedenkorkeuksien
välille muodostuu useiden senttimetrien korkeusero. Tämä johtuu Ruotsalaisen eteläja pohjoisosan välillä sijaitsevista kapeista vesistönosista. Ruotsalaisen vedenkorkeuden vertaaminen aiemmasta poiketen Kalkkisten ala-asteikkolukemaan johtaa aiempaa
alempaan vedenkorkeuteen Ruotsalaisen eteläosassa ja myös Konnivedellä.

Muutoksen ennakoimaton vaikutus vedenkorkeuksiin on tullut esiin vasta runsasvetisen vuoden 2008 aikana. Tällä ei ole vielä ollut vaikutusta vedenkorkeuksien tunnuslukuihin tai vesistön rantakiinteistöjen käyttöön, mutta pidemmän ajan kuluessa asteikon muutos voisi vaikuttaa näihin haitallisesti.

Hakemukseen on liitetty päivittäiset vedenkorkeushavainnot Kalkkisten asteikolla nro
1406610 ja Heinolan asteikolla nro 1406710 aikavälillä 15.1.2008–22.1.2009. Tämän
ajanjakson aikana vedenkorkeushavainnot Kalkkisten havaintoasteikolla ovat olleet
keskimäärin 4 cm ja enimmillään 9 cm Heinolan asteikkoa korkeammat.

Hakemukseen on liitetty Hämeen ympäristökeskuksen 27.11.2008 päivätty valvontalausunto.

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU

Ympäristölupavirasto muuttaa voimassa olevan Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelyluvan lupaehdon 1) Ruotsalaisen ylintä vedenkorkeutta koskevan kohdan kuulumaan
seuraavasti:

"ja ettei Ruotsalaisen vedenkorkeus minään aikana ylitä vedenkorkeusasteikolla Heinola 1406710 korkeutta NN +77,65 m."

3
PERUSTELUT

Asian laatuun nähden ympäristölupavirasto on ottanut asian ratkaistavakseen vesilain
16 luvun 9 §:n nojalla tiedoksiantamista toimittamatta.

Ruotsalaisen vedenkorkeuksien vertaaminen Kalkkisten ala-asteikon nro 1406610 vedenkorkeuteen poikkeaa alkuperäisessä toisen vesistötoimikunnan luvassa määrätystä.
Tämä voi ajoittain johtaa luvassa tarkoitetusta poikkeavaan säännöstelyyn ja vedenkorkeuteen Ruotsalaisessa ja Konnivedessä. Nykyinen Heinolan vedenkorkeusasema
nro 1406710 vastaa toisen vesistötoimikunnan alkuperäisen lupamääräyksen mukaista
vedenkorkeuden havaintoasemaa. Edellytykset vertailuasteikon muuttamiselle Kalkkisista takaisin Heinolan asteikolle ovat olemassa. Muutos ei vaikuta heikentävästi kenenkään etuun tai oikeuteen eikä siitä ei aiheudu kenellekään korvattavaa vahinkoa,
haittaa tai muuta edunmenetystä.

LAINKOHDAT

Vesilain 2 luvun 6 §, 8 luvun 6 § ja 16 luvun 32 §.

KÄSITTELYMAKSU

Päätöksestä peritään käsittelymaksu 1 123,50 euroa. Kyseessä on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteinen muuttaminen, jolloin olisi perittävä 10 % maksuperustetaulukon mukaisesta päätöksen maksusta 22 470 euroa (yli 50 km2 suuruista vesialuetta
koskeva säännöstely). Asian käsittelyn vaatima työmäärä huomioon ottaen maksua on
kohtuullistettu ja maksu on peritty säännöstelyn muutoksen perusteena olevasta maksusta 11 235 euroa.

Vesilain 21 luvun 9 § (muut. 88/2000).

Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista
(1388/2006).

4
MUUTOKSENHAKU
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Muutosta tähän päätökseen saa hakea
1) se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
3) toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
4) alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja
5) muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valitusosoitus liitteenä.

Seppo Kemppainen

Erkki Kaijalainen

Martti Häikiö

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet ympäristöneuvokset Seppo Kemppainen ja
Erkki Kaijalainen sekä ympäristöneuvoksen sijaisjäsen Martti Häikiö (asian esittelijä).
MH/ph
Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 040 774 8088

VALITUSOSOITUS

Liite

Määräaika ja valitusmenettely
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antamispäivästä sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon
viimeistään 15.4.2009 ennen virka-ajan päättymistä.
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Asiakaspalvelu:
Sähköposti:
Virka-aika:

Minna Canthin katu 64 B, Kuopio
PL 69, 70101 Kuopio
020 690 180
Telekopio: (017) 510 004
kirjaamo.isy@ymparisto.fi
klo 8.00 - 16.15

Valituksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostina) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu
niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valituskirjelmän sisältö
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yrityksen tai yhteisön
Y-tunnus. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai
jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
- ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
- valtakirja, jos valittaja käyttää asiamiestä, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.
Valituskirjelmä liitteineen, lukuun ottamatta valtakirjaa, on toimitettava kaksin kappalein.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa peritään muutoksenhakijalta
oikeudenkäyntimaksua 89 euroa. Maksusta ja maksuvelvollisuudesta vapautuksesta eräissä
tapauksissa on säädetty tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa.

