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Viite Kirjeenne 27.5.2021 (KASELY/275/2020)  

 

 Asia JUOKSUTUKSEN LISÄÄMINEN SAIMAAN JA VUOKSEN JUOKSUTUSSÄÄNNÖN 

  PERUSTEELLA NORMAALISTA POIKKEAVASTA TULVASTA ODOTETTAVISSA 

  OLEVIEN VAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI 

   

 

Saimaan alueen runsaat sateet nostivat vedenkorkeutta voimakkaasti talven 2020-2021 aikana. Sai-

maan vedenkorkeus ylitti normaaleina pidettävien vedenkorkeusvaihtelujen vyöhykkeen ylärajan 

15.4.2021. Toukokuun sademäärä on ollut kaksinkertainen tavanomaiseen sademäärään verrattuna ja 

vedenkorkeuden ennustetaan edelleen nousevan huolimatta 800 m3/s lisäjuoksutuksesta. Suomen ja 

Venäjän välisen valtiosopimuksena solmitun Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukaan Saimaan 

tulvan nousemista korkeustason NN +76,60 m yli tulee pyrkiä estämään tai tehokkaasti pienentämään. 

Samalla on huolehdittava siitä, että tästä mahdollisesti Vuoksen osalla aiheutuvat vahingot jäävät mah-

dollisimman vähäisiksi. 

 

Maa- ja metsätalousministeriön 24.2.2011 (Dnro 605/448/2011) Saimaan ja Vuoksen juoksutussään-

nön toimeenpanoon liittyvien tehtävien järjestämisestä tekemän päätöksen mukaisesti Kaakkois-Suo-

men ELY-keskus päätti aloittaa juoksutusten lisäämisen 14.12.2020 alkaen. Vaikka lisätty juoksutus 

on hidastanut vedenkorkeuden nousua, nousu on jatkunut edelleen runsaiden sateiden takia. Tavan-

omaista runsaampien sateiden jatkuessa on riski, että vedenkorkeuden nousu jatkuu ja vahinkojen 

määrä kasvaa merkittävästi. Ilman lisäjuoksutuksia tason NN +76.60 m ylittyminen olisi mahdollista. 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on esittänyt viitekirjeellään 27.5.2021 (Dnro KASELY/275/2020) 

Saimaan juoksutuksen nostamista 7.6.2021 alkaen tasolle 850 m3/s ja tämän jälkeen tarvittaessa tasolle 

900 m3/s, jos vesitilanne myöhemmin tätä vaatii. Vesitilanteesta riippuen juoksutusta voitaisiin lisätä 

tätäkin suuremmaksi. Ennen juoksutusten muutoksia ELY-keskus neuvottelee ministeriön kanssa. 

 

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tällä päätöksellä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen viitekir-

jeellä tekemän esityksen Saimaan juoksutuksen lisäämiseksi. ELY-keskus saa tämän päätöksen nojalla 

päättää juoksutuksen lisäämisestä vesitilanteen kehittymisestä riippuen tarvittaessa tasolle 1 000 m3/s 

saakka. Ministeriö katsoo, että juoksutuksen lisääminen ELY-keskuksen esittämällä tavalla on tarpeel-

linen ja perusteltu toimi normaalista poikkeavasta tulvasta odotettavissa olevien vahinkojen tehok-

kaaksi ehkäisemiseksi. 

 

 

 

 
Maa- ja metsätalousministeri   Jari Leppä 

 

 

 

 

Osastopäällikkö   Tuula Packalen 
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TIEDOKSI  

 

Yhteisen Suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission Suomen osapuolen  

- puheenjohtaja, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö  

- asiantuntija, vesihallintojohtaja Olli-Matti Verta, maa- ja metsätalousministeriö 

Työ- ja elinkeinoministeriö; kirjaamo@tem.fi 

Liikenne- ja viestintäministeriö; kirjaamo@lvm.fi 

Ympäristöministeriö; kirjaamo.ym@ymparisto.fi 

Metsähallitus; kirjaamo@metsa.fi 

Metsähallitus, ylitarkastaja Tero Sipilä; tero.sipila@metsa.fi 

Väylävirasto; Lappeenranta; kirjaamo@vayla.fi; tero.sikio@vayla.fi  

Suomen ympäristökeskus; kirjaamo.syke@ymparisto.fi 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus; kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi 

Etelä-Savon ELY-keskus; kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi 

Pohjois-Savon ELY-keskus; kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi 

Pohjois-Karjalan ELY-keskus; kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi 

Itä-Suomen aluehallintovirasto; kirjaamo.ita@avi.fi 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto; kirjaamo.etela@avi.fi 

Enonkosken kunta; enonkosken.kunta@enonkoski.fi 

Heinäveden kunta; kunta@heinavesi.fi 

Imatran kaupunki; kirjaamo@imatra.fi 

Imatran seudun ympäristötoimi; ympäristötoimi@imatra.fi 

Joensuun kaupunki; kirjaamo@jns.fi 

Joroisten kunta; joroinen.kunta@joroinen.fi 

Juvan kunta; juva.kunta@juva.fi 

Kiteen kaupunki; kitee@kitee.fi 

Lappeenrannan kaupunki; kkansl.kirjaamo@lappeenranta.fi 

Lemin kunta; leminkunta@lemi.fi 

Liperin kunta; kirjaamo@liperi.fi 

Mikkelin kaupunki; kirjaamo@mikkeli.fi 

Puumalan kunta; kunta@puumala.fi 

Rantasalmen kunta; rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi 

Ruokolahden kunta; kirjaamo@ruokolahti.fi 

Rääkkylän kunta; raakkyla@raakkyla.fi 

Savitaipaleen kunta; kunta@savitaipale.fi 

Savonlinnan kaupunki; kirjaamo@savonlinna.fi 

Sulkavan kunta; kirjaamo@sulkava.fi 

Taipalsaaren kunta; kunta@taipalsaari.fi 

Varkauden kaupunki; varkauden.kaupunki@varkaus.fi 

Perkaus Oy; esa.korhonen@upm.com 

Kalatalouden Keskusliitto; kalastus@ahven.net 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry; vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi 

Suomen Luonnonsuojeluliitto; toimisto@sll.fi 

Fortum Power and Heat Oy; mikael.heikkila@fortum.com 
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