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Ikaalisten reitin vesienhoidon
neuvottelukunnan kokous
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Nokian vedet
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Nokian vesistöt
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Näsijärven
reitti

Vanajan
reitti

Ikaalisten
reitti



Nokian järvet

• Nokialla on lähes 70 järveä ja lampea
• 50 yli hehtaarin kokoista
• Tärkeimmät järvet:

• Pyhäjärvi
• Kulovesi
• Teernijärvi
• Vihnusjärvi
• Tottijärvi
• Alinenjärvi
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Nokian virtavedet

• Nokian taimenpurot ja –joet
• Pinsiön-Matalusjoki

• Ikaalisten reitti
• Raakkujoki

• Lanajoki
• Laajanoja ja Kyynioja

• Muita tärkeitä virtavesiä muun muassa
• Hietaanoja (Ikaalisten reitti)
• Myllyoja (jalopuumetsikkö, ls-alue)
• Taulajärven laskuoja (jalopuumetsikkö, ls-alue) 8



Vesien tilan seuranta

• Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö
• Vesien tarkkailu (järvet, joet, ojat) tilanteen mukaan

• Nokian kaupunki ja Nordkalk Oy
• Alisenreitin järvien 100-v. kunnostus ja seuranta
• KVVY:n vuosittaiset mittaukset

• Nokian Vesi Oy
• Vihnusjärvi ja pohjavedet

• ELY-keskus
• Vesistöjen tila Nokian kaupungin alueella

• Reittivesistöjen tilaa seurataan velvoitetarkkailuna
• Mm. veden laatu, kalakannat, pohjaeläimet
• Vesistöjä kuormittavat toimijat

• Ympäristölupavelvollisten yritysten tarkkailuvelvoite
• Yksittäisten vesikohteiden tarkkailuvelvoite 9



Ikaallisten reitin
raakkujoet Nokialla
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• Pinsiön-Matalusjoki
• ELYn LIFE-Revives hanke
• Maatalous ja Tampereen vedenottamo

Pinsiönharjussa
• Nokian kaupunki mukana raakun ja

taimenen suojelussa



Alisen reitin kalkitus
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• Alisen reitin kalkitus 21.-22.9.2022
• Ruokejärvi, Ylinenjärvi ja Alinenjärvi

• 100-vuotinen kunnostus

• Kalkituksia säännöllisesti

• Seuranta

• Kaakkurit
• Natura-alue



Muut kunnostushankkeet
Nokialla
• Taimenpurot

• Nousuesteet, kalatie…
• VIRTA-hanke
• Hulevedet taajama-alueella

• Tottijärven kunnostaminen
• Kosteikko
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Kiitos
Neuvottelukunnan kokous alkakoon

Hyvää Ikaalisten reitin neuvottelukunnan kokousta!

*****

Aktivoidutaan

Tehdään yhteistyötä

Hoidetaan ja kunnostetaan vesistöjä

Suojellaan vesiämme
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Ville Selonen
Ym p ä r i s t ö n su o j e l u s u u n n i t t e l i j a

Ville.selonen@nokiankaupunki.fi

040 133 4451

Harjukatu 21, 37100 Nokia
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Kyrösjärven säännöstelyn
kehittäminen

22.9.2022
Mika Salo ja Virve Kupiainen



KYRÖSJÄRVEN SÄÄNNÖSTELY

Mika Salo, 07092022



KYRÖSKOSKEN VOIMA OY

• Yhtiön omistavat:
- VSV Energia Oy
- Leppäkosken Sähkö Oy
- Köyliön-Säkylän Sähkö Oy
- Lammaisten Energia

• Vesivoimaloiden sähkö menee omistajien sähkönhankintaan, ja sitä
kautta kuluttajille



KYRÖSKOSKEN VOIMA OY
• VOIMALAITOKSET

– G8, vuonna 1997 käynnistetty turbiini
• 22 m putouskorkeus, vesivirtaama 60 m3/s
• Sähköverkkoon hieman yli 11 MW, gen. 14 MW
• vuosituotanto 30 – 60 GWh/a, ka. 43 GWh

(vastaa yli 2 000 sähkölämmitteisen
omakotitalon sähkön kulutusta)

• Uusi tunnelivoimalaitos edustaa uusinta
teknologiaa vesivoimalaitoksissa

• Vesi ohjataan laitoksen yläpuolisesta
Kyrösjärvestä 800 m pitkään tunneliin, josta vesi
kulkee turbiinin kautta Pappilanjokeen

• Tunnelivoimalaitoksesta ei ulospäin näy kuin
huoltotöitä varten tehty oviaukko. Vesi
purkautuu jokeen pinnan alla.

– G9, vuonna 2013 käynnistetty turbiini
• 22 m putouskorkeus, vesivirtaama 2-3 m3/s
• Sähköverkkoon 0.4-0.7 MW



SÄÄNNÖSTELYYN VAIKUTTAVIA ASIOITA

• Säännöstelylupa
• Kyrösjärven pinnan korkeus
• Osakeyhtiölaki ja yhtiön

tavoitteet
• Vesivoimalaitoksen tekniset

rajoitteet
• Suositus veden korkeudet



SUOSITUS VEDEN KORKEUDET



SÄÄNNÖSTELULUPA

Maksimijuoksutus
määrä 60 m3/s



SÄÄNNÖSTELULUPA

Maksimijuoksutus
määrä 60 m3/s

Minimijuoksutus
määrä 2 m3/s



SÄÄNNÖSTELULUPA

Maksimijuoksutus
määrä 60 m3/s

Ei mennä tämän
rajan yli

Minimijuoksutus
määrä 2 m3/s



TUOTANNON SUUNNITTELU
• Vuositasolla

– Budjetoidaan kokemuksen
perusteella kuukausittaiset
tuotantomäärät

• Vuoden ajat:
– Keväällä tehdään ns. kevät

kuoppa perustuen
lumitilanteeseen ja vesiarvoihin

– Kesällä pyritään varmistamaan
Kyrösjärven virkistyskäyttö eli
pyritään pitämään pinta mahd.
korkealla

– Syksyllä varaudutaan myös
mahdollisiin Kokemäenjoen
vesistön jäädytysajoihin
jättämällä varaa

• Viikkotasolla
– Seuraavan viikon päivittäiset

ajotunnit perustuvat:
• Pinnan korkeus
• Sähkön hinta tunneittain
• Lupaehto



Ramboll

Kyrösjärven säännöstelyluvan
muutos

Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta 22.9.2022

Vesilain mukainen
hakemussuunnitelma



Ramboll

Tausta
• Kyrösjärvi on keskeinen osa Ikaalisten reitin vesistöalueen (35.5)
säännöstelyä

• Kyrösjärven säännöstelyä koskevissa päätöksissä vesipintoja ei ole
pysytetty tietyille tasoille, vaan juoksutus määräytyy kunakin
ajankohtana vallitsevan vedenkorkeuden mukaan.

• Lupaehtoihin esitetään muutoksia varsinkin säännöstelyä koskevaan
lupaehtoon 27)

• Lisäksi haetaan lupaa verrata vedenkorkeudet jatkossa N2000 –
korkeuksiin.

• Luvan saaneen laitoksen, rakennelman tai sen käytön muuttaminen on
vesilain mukaan aina luvanvarainen hanke.

• Muutoksesta on sovittu alapuolisen Siuronkosken voimalaitoksen
kanssa.



Ramboll

Tavoite

• Kyrösjärven keskivesi ei muutu merkittävästi

• Mikäli säännöstelyä ei kehitettäisi ollenkaan, voisi totutut kesäaikaiset vesipinnat laskea, kun kuivat vuodet
yleistyvät. Tämä haittaisi mm. virkistyskäyttöä sekä vesilinnuston pesimistä.

• Ilmastonmuutoksen seurauksena Kyrösjärven keskialivesi ja keskivesi tulevat hieman nousemaan ja
keskiylivesi hieman laskee. Valumaa syntyy tasaisemmin koko vuoden ajan, ja nykyinen lumen sulamisesta
aiheutuva tulvahuippu loivenee.
• Tähän varaudutaan siten, että jatkossa kevätkuoppaa ei lasketa vähälumisina talvina totutulle tasolle.

• Ilmastonmuutoksen vaikutuksia tullaan havaitsemaan säännöstelyn kehittämisestä ja lupamuutoksista
huolimatta.

• Uusi säännöstelyn ohjepiirros tuo joustoa ja ennakoitavuutta säännöstelyyn.
• Ohijuoksutusten ja laitoksen pysäytysten määrä vähenee. Muutos vähentää varsinkin sateisten syksyjen
ohijuoksutuksia ja parantaa varautumista talvitulviin. Juoksutushuiput ja talven tulvahuiput pienenevät.
Muutoksella pystytään edesauttamaan Kokemäenjoen tulvasuojelun onnistumista.

28



Ramboll

Lupaehtoesitys padotus- ja juoksutussäännön sisältävään
lupaehtoon 27)
• Uusi ohjepiirros
• Lisätty uusia sanallisia poikkeuksia:

• Kokemäenjoen tulvatilanteen vaatiessa 15.9 ja 28.2. välisenä aikana juoksutusta
voidaan myös rajoittaa. (kuitenkin vähintään 40 m3/s vko-ka).

• Vähälumiselle talvelle ja runsaslumiselle talvelle kevään vedenkorkeuden
tavoitetasot. Vesitilannetta seurataan alennuksen aikana. Säännöstely toteutetaan
joustavasti ja kulloinenkin vesitilanne ja ennuste huomioiden.

• Syksyllä alueen 10…65 m3/s enimmäisjuoksutus voidaan ylittää talvitulviin
varautumiseksi. (Siuronkosken voimalaitoksella kokonaisvirtaamaa ei ylitä
kuitenkaan 80 m3/s).
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Ramboll

• Vedenkorkeudet [N2000+]
Nyt Muutoksen jälkeen

MHW 84,21 84,20
MW 83,61 83,58
MNW 83,10 83,13

• Virtaamat [m3/s]
Nyt Muutoksen jälkeen

MNQ 6,5 5,5
MQ 27,65 27,63
MHQ 85,2 88,7
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Vedenkorkeudet ja virtaamat

3
0

2m3/s (jatkuvasti)-
65 m3/s (vko-ka)



Ramboll

• Suurin muutos marras-
joulukuussa

• Joustavampi varautuminen
kevättulviin nostaa hieman
alkukesän vedenkorkeuksia

• Vaikka virtaamien tunnusluvut
muuttuvat, ei vuorokauden
maksimivirtaamat Pappilanjoessa
kasva.

• Säännöstelijä pystyy
varautumaan paremmin veden-
korkeuden nousuihin, eikä
ohijuoksutustilanteita synny niin
usein.
• Joustavampi säännöstely

vähentää äkkinäisiä muutoksia
• lyhytaikaissäännöstelyn haitat

voivat lieventyä Pappilanjoessa
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Säännöstelymuutoksen vaikutukset

3
1

Uusi säännöstelykäytäntö siniset viivat, mallinnettu nykytila musta viiva ja alue,
havainnot harmaalla



Ramboll

Säännöstelymuutoksen vaikutukset
• Kyrösjärven ja Pappilanjoen vedenlaatuun kohdistuvat haitalliset vaikutukset arvioidaan erittäin vähäisiksi
• Pohjaeliöstöön ei kohdistu haitallisia vaikutuksia, ei merkittäviä vaikutuksia Pappilanjoen kalastoon
• Säännöstelyn muutoksella ei arvioida olevan vaikutusta muikun kutuun.
• Säännöstelyn muutos voi lisätä hauelle sopivien lisääntymisalueiden määrää ja parantaa hauen pienpoikasten
elinympäristöjä.

• Hanke turvaa Kyrösjärven maakunnallisesti arvokkaiden lintualueiden ruokailu- ja pesimäpaikkojen oloja.

• Hankkeella on positiivisia vaikutuksia virkistyskäyttöön. Muutoksella turvataan veneilykauden vesipintaa.
• Äkillisten juoksutusmuutosten väheneminen hyödyttää Pappilanjoen virkistyskäyttöä
• Ei vaikutuksia maisemaan, suojelualueisiin tai kaavoitukseen.

• Vaikutukset voimatalouteen Kyröskosken voimalaitoksella positiiviset. Siuronkosken voimalaitos on antanut
suostumuksen hankkeelle.
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Ramboll

Oikeudelliset edellytykset

• Hanke ei loukkaa yleistä tai yksityistä etua

• Olemassa oleva säännöstelylupa velvoittaa toteuttamaan Kyrösjärven säännöstelyä lupaehtojen mukaisesti.
Säännöstelyn toteuttaminen on jo sisänsä yleisen edun varmistamista.

• Koska olemassa olevat lupamääräykset eivät täysin vastaa vesistön nykyistä käyttöä ja muuttuneista
sääoloista johtuvien muutosten hallinta on vaikeampaa, on lupamääräysten muuttaminen yleisen edun
mukaista.

• Lupamuutoksesta koituva hyöty on huomattava siitä mahdollisesti johtuvaan vahinkoon, haittaan tai muuhun
edunmenetykseen.

• Vesivoima on osa vihreää siirtymää. Uusiutuvan energian käyttö mahdollisimman joustavalla ja ennakoivalla
tavalla on turvattava.
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Ramboll

Kiitos



Keskustelua säännöstelystä

• Virkistyskäyttäjän ja ranta-asukkaan näkökulman ja huolien ymmärtäminen
tärkeää – yleisesti toivotaan korkeampia vedenkorkeuksia

• Kyrösjärven keskivedenkorkeuden nostoa toivotaan, mutta keskiveden
nostosta aiheutuisi rannanomistajille vettymishaittaa, josta luvanhakija olisi
korvausvelvollinen
• Voimayhtiö ei vastusta keskiveden nostoa, mutta ei lähde hakijaksi

korvausvelvollisuuden vuoksi

• Valuma-alueiden ojitukset ja muu maankäyttö nopeuttaneet veden kiertoa –
veden pidättäminen valuma-alueen latvoille olisi tärkeää

• Kyrösjärven alapuolisissa vesistöissä vedenpinnan vaihtelut eivät
voimistuisi lupamuutoksen seurauksena
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Pirkanmaan LUMO-ohjelma

22.9.2022
Satu Appelqvist





















LUMO-toimenpidesuunnitelma

• Toimenpidesuunnitelmassa konkretisoidaan ohjelmaan kirjatut tavoitteet
• Valmistellaan syyskauden 2022 aikana
• Tavoitteena saada toimenpiteitä toteuttamaan laajasti erilaisia toimijoita
• Toivotaan eritasoisia toimenpiteitä, joilla maakunnan luonnon

monimuotoisuuden tilaa voidaan vahvistaa
• Kysely elo-syyskuussa

• Alkuvaiheessa keskitytään erityisesti vuosiin 2023-2025
• Ohjelmasta ja toimenpidesuunnitelmasta lanseeraustilaisuus tammikuussa

2023



Linkit

• Uhanalaisselvitys: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/328936
• Materiaaleja karttamuodossa: https://tieto.pirkanmaa.fi/
• LUMO-työ: www.ely-keskus.fi/web/pirkanmaan-lumo

• Ajankohtaista -kohdassa kysely LUMO-työstä kiinnostuneille

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/328936
https://tieto.pirkanmaa.fi/
http://www.ely-keskus.fi/web/pirkanmaan-lumo




Alueellisten ryhmien kuulumiset ja
jatko

22.9.2022
Hanna Arola



kvvy.fi

Alueellisten ryhmien kuulumiset sekä toiminnan jatkuvuus Ikaalisten reitillä
Hanna Arola, KVVY ry

22.9.2022

23.9.2022

Kuva: Hanna Arola, KVVY ry



kvvy.fiKokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry

• Ikaalisten reitin
vesienhoitotyön
koordinointihanke

• Ikaalisten reitin
alueella kolme
alueellista ryhmää

• LuPi klubi
• Kyrösjärven ryhmä
• Raakkuryhmä

Kunnostus 1 -hanke

LuPi klubi

Kyrösjärven
ryhmä

Raakkuryhmä Kunnostus1-hakkeen kotisivut:
www.kvvy.fi/ikaalisten-reitin-
vesienhoitotyon-koordinointi/

http://www.kvvy.fi/ikaalisten-reitin-vesienhoitotyon-koordinointi/


kvvy.fiKokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry

Raakkuryhmän kuulumiset

• Ryhmässä tällä hetkellä 66 hlöä
• Aktiivista kontaktointia

• Pinsiön maastopäivä elokuussa
yhteistyössä LIFE Revives-
hankkeen kanssa

• n. 40 osallistujaa
• Esitelmiä ja jalkautuminen

maastoon

• Syksyllä kahdet soraistustalkoot
Turkimusojalla

• n. 10 talkoolaista
• Talkooeväät, sorat ja kuljetus

sponsoroitiin

Kuva: Elina Nystedt, KVVY ry

Kuva: Elina Nystedt, KVVY ry



kvvy.fiKokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry

Raakkuryhmän kuulumiset

• Yksi kokous Pinsiön maastopäivän lisäksi
• Mielenkiintoisia esitelmiä

• Vieraspetoasiat

• Seurattu aktiivisesti myös alueen muuta
hanketoimintaa

• Osallistuttu mahdollisuuksien mukaan
Life Revives –raakkuhankkeen
jokikohtaisiin ryhmiin ja tilaisuuksiin

• Neuvontaa alueen kunnille ja
paikallistoimijoille

Kuva: Elina Nystedt, KVVY ry



kvvy.fiKokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry

Kyrösjärven ryhmän kuulumiset

• Ryhmäläisiä tällä hetkellä 48 hlöä

• Kaksi kokousta
• Hybridinä
• Ajankohtaiset kuulumiset
• Alueen Leader-toimijat esittäytyivät
• Kyrösjärven käyttö- ja hoitosuunnitelman esittely (Ismo Kolari, Pirkanmaan

Kalatalouskeskus)



kvvy.fiKokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry

Kyrösjärven ryhmän kuulumiset

• Viljelijätilaisuus ti 29.3.
• Osallistujamäärä jäi vähiin, mutta syntyi hyviä keskusteluja

• Osallistuminen Elävät kylät –päivään Röyhiössä
• Vesistökunnostusaiheinen esitelmä Röyhiön kyläseuran tilaisuudessa kesäkuussa

• Paikallistoimijoilla hankkeita käynnissä
• Luhalahdessa toimiojiden välinen yhteistyö virinnyt



kvvy.fiKokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry

LuPi klubin kuulumiset

• Lupilaisia tällä hetkellä 35 hlöä

• Kaksi kokousta
• Hybrideinä
• Ajankohtaiset kuulumiset
• HUMI-hanke esitteli havaintojaan (Satu Estlander, Helsingin yliopisto)
• Kihniön-Parkanon kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman esittely (Marko Paloniemi, Kihniön-

Parkanon kalatalousalue)

• Paikallisen vesienhoitoon liittyvän tiedonvaihdon kehittäminen
• Valuma-aluekohtainen lähestyminen
• Tavoitteena saada luotua toimintamalli avoimelle, säännölliselle, ajantasaisen tiedon jakamiselle,

johon eri toimijat olisivat aidosti sitoutuneet
• Kaksi kokousta



kvvy.fiKokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry

LuPi klubin kuulumiset

• PuuValuVesi-talkoita Kovesjoen alueella
• Kihniön kalamarkkinat

Kuva: Hanna Arola, KVVY ry

Kuva: Hanna Arola, KVVY ry



kvvy.fiKokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry

Suunnitelmia Ikaalisten vesienhoitotyön
koordinoinnin jatkosta

• Laadinnassa Ikaalisten reitin vesienhoitotyön koordinoinnin
toimenpidesuunnitelma vuosille 2023-2027

• Listattu tavoitteet ja toimenpiteet
• Alueen kunnostustoimille
• Alueellisille ryhmille ja muulle sidosryhmäyhteistyölle
• Paikallisten tahojen aktivoinnille ja neuvonnalle
• Tiedottamiselle ja viestinnälle

• Esitellään neuvottelukunnalle, kunhan suunnitelma on valmis
• Tarkoituksena toimia ohjaavana dokumenttina



kvvy.fiKokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry

Suunnitelmia Ikaalisten vesienhoitotyön
koordinoinnin jatkosta

• Haetaan jatkohanketta syksyn avustushaussa
• Alueen kunnostustoimet

• Kaksi pilottialuetta
• Kaksi teemaa

• Alueelliset ryhmät ja muu sidosryhmäyhteistyö
• Alueellisten ryhmien toiminnan jatkaminen ja kehittäminen
• Alueellisen yhteistyön ja tiedonvaihdon kehittäminen

• Paikallisten tahojen aktivointi ja neuvonta
• Osittain alueellisten ryhmien kautta
• Perusneuvontaa

• Tiedottaminen ja viestintä
• Pyritään tuottamaan ja saavuttamaan entistä enemmän näkyvyyttä alueen kunnostustoimille ja vesistöille niin

paikallisesti kuin valtakunnallisesti



kvvy.fiKokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry

Tervetuloa Kunnostus 1 –hankkeen seminaariin
10.10. klo 17-20

• Paikka: Ikaalisten kylpylä, kokoustila Tuomi
• Ohjelma

• Tervetuloa
• Kunnostus 1 –hanke, mitä saatiin aikaan ja mitä seuraavaksi, KVVY
• Ikaalisten- ja Jämijärven reitin turvetuotantoalueiden tarkkailuista ja vesienhallintarakenteista,

Neova
• Kalataloudellisten velvoitetarkkailuiden merkitys kalakantojen hoidossa - esimerkki Kyrösjärven

alueelta: KVVY
• Siuron reitin yhteistarkkailu: KVVY
• Loppusanat

• Kaikille avoin
• Kahvitarjoilu, ilmoittaudu viimeistään 2.10.

www.kvvy.fi/yhdistys/tapahtumat/.

http://www.kvvy.fi/yhdistys/tapahtumat/


kvvy.fi

KIITOS!

Kuva: Hanna Arola, KVVY ry



Keskustelua alueellisten ryhmien toiminnasta

• KVVY:n esittämää jatkohanketta kannatetaan laajasti
• Alueellisissa ryhmissä opittua

• Paikalliset vesistökunnostajat kaipaavat auttavia ja tukevia tahoja kunnostusten
edistämiseen

• Toisaalta kaivataan leveämpiä hartioita toteuttamaan laajoja hankkeita
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ELY:n ajankohtaiset kuulumiset ja
muut ajankohtaiset alueelta

22.9.2022
Salla Taskinen



ELY-keskuksen ajankohtaisia kuulumisia

• Työryhmän työskentely päättynyt – jatkossa ELY suunnittelee kokoukset ja
alueelliset ryhmät kommentoivat
• Taustalla huoli työryhmän ja neuvottelukunnan eriytymisestä ja toisaalta resurssien

vähyys  neuvottelukuntakokoukset houkuttavampia, kun järjestetään vain yksi
tilaisuus?

• Kovesjoen valuma-aluepilotti lähdössä kilpailutukseen
• Eteläisen Pirkanmaan vesienhoitoverkosto Pirkkavedet toiminnassa
• Avustukset vesistökunnostuksiin haettavissa 18.10.-30.11.

• KVVY:n Vesi-ilta 4.10.

• Seuraava neuvottelukunnan kokous maaliskuussa to 23.3. klo 16 alkaen

64 22.9.2022   |   Salla Taskinen



Muut ajankohtaiset kuulumiset alueelta

• Koveskosken kalatie valmistumassa
• Työ alkanut jo 2015, lupa-asia AVIssa 3 vuoden ajan

• Pirkanmaan liitolla käynnissä vaihemaakuntakaavan laadinta teemalla
Elonkirjo ja energia – LUMO-asia esillä
• Kaavaluonnos tulossa nähtäville alkuvuodesta
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Kiitos kokouksesta ja hyvää
kotimatkaa!

22.9.2022
Salla Taskinen


