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ASIA Poikkeamislupahakemus säännöstelyn lupaehtojen muuttamiseksi La-

puanjoen vesistöalueella koskien Kuorasjärven ns. kevätalennuksen te-

kemistä keväällä 2020, Alavus ja Seinäjoki 

 
HAKIJA Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 
 
 
HAKEMUS  Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus) on hakenut tilapäistä poikkeamista Kuorasjärven säännöstelyn 

lupaehdoista. Poikkeamista haetaan vesilain 18 luvun 4 §:n perusteella.  

  

HANKKEEN KUVAUS 
 

Vesistön kuvaus 

Kuorasjärvi sijaitsee Lapuanjoen suurimman sivujoen Nurmonjoen va-

luma-alueella Alavuden ja Seinäjoen kaupunkien alueella. Järven pinta-

ala on 1 213 ha, keskisyvyys 1,5 m ja suurin syvyys 6,4 m.  

 

Lupamääräys, josta poikkeamista haetaan  

 
Kuorasjärven säännöstelyä koskee Länsi-Suomen vesioikeuden anta-

ma lupapäätös nro 122/1964, annettu 24.10.1964, jota on muutettu kor-

keimman hallinto-oikeuden päätöksellä 11.3.1966 (päätös nro 1180/66) 

 

Päätöksessä on seuraava juoksutusta koskeva määräys, johon hakija 

hakee muutosta: 

 

”25) A. Yrityksen toimeenpanemiseksi tarpeellisten töiden valmistuttua 

on Nurmonjoen vesistön vedenjuoksun säännöstely niin suoritettava, 

ettei vedenkorkeus ylitä eikä alita alla merkittyjen taitepisteiden kautta 

kulkevan murtoviivan esittämää säännöstelyn ylärajaa ja alarajaa ja että 

vedenjuoksutuksessa muutoinkin noudatetaan eri altaiden seuraavia 

padotus- ja juoksutussääntöjä:  

 

Kuorasjärven allas 

 

 Yläraja   Alaraja 

1.1. 106,15 m  1.1. 105,25 m 

15.3. 105,50 m  1.3. 105,00 m 

Kevätyli- 106,25 m  1.4. 104,50 m 

vesikauden 

alkaminen 
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Kuoras- 106,25 m  15.5. 104,50 m 

järven jäiden 

lähtöaika 

   1.6. 105,70 m 

21 vrk jäiden 106,15 m  1.10. 105,70 m 

lähdön 

jälkeen 

42 vrk 105,90 m  31.12. 105,25 m 

jäiden lähdön 

jälkeen 

15.10.  105,90 m   

16.10. 106,15 m 

31.12. 106,15 m 

 

Kesätulvan aikana vedenkorkeus saa kuitenkin nousta korkeudelle 

106,15 m. Kevättulvan aikana on Kuorasjärven vedenkorkeus lasketta-

va kasvukauden aikaiselle säännöstelyn ylärajalle niin nopeasti kuin se 

alapuolisen vesistönosan maataloudellisen tulvasuojelun puolesta on 

mahdollista. Jos lumen vesiarvon mukaan laskettu vesimäärä Kuoras-

järven valuma-alueella jää maaliskuun 1. päivän jälkeen pienemmäksi 

kuin hyödyllinen vesivarastotilavuus, ei Kuorasjärven vedenkorkeutta 

saa minään aikana laskea korkeutta 104,75 m alemmaksi. Vedenkor-

keuden ollessa muulloin mainitun korkeuden 104,75 m alapuolella tai se 

uhkaisia laskea tämän korkeuden alapuolelle, on Kuotesluoman vedet 

tarvittavassa määrässä johdettava Saukkomäenojan ja Saukkojär-

venojan kautta Kuorasjärveen. Näin on myös meneteltävä silloin, kun 

Kuorasjärven veden happipitoisuus on niin vähäinen, että kalojen kuo-

lemista on odotettavissa. Kuorasjärven padosta saadaan yleensä juok-

suttaa enintään 3,0 m3/s. Kevättulvan aikana saadaan poikkeuksellisesti 

vedenjuoksutus nostaa määrään 5,5 m3/s ja kasvukauden aikana saa 

juoksutus, kesätulvan aikaa lukuun ottamatta, olla enintään 2,0 m3/s. 

Padosta on aina juoksutettava vaadittaessa vähintään 0,1 m3/s, paitsi 

milloin luonnonmukainen tulovirtaama on pienempi, tätä vastaava vir-

taama.”   
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Lupamääräyksestä poikkeamisen kuvaus 

 
Voimassa olevien säännöstelyrajojen mukaan ns. kevätkuoppa on 

alimmillaan 15.3. tasolla N43 +105,50 m. Nyt ehdotetussa ylärajassa ke-

vätkuopan ylärajan alin taso on 21.2. tasolla N43 +105,70 m ja järven 

täyttyminen sallittaisiin alkamaan 1.3. alkaen siten, että kevätylivesikau-

den alkamisen aikainen yläraja olisi normaaliin tapaan +106,25 m ja se 

olisi mahdollista saavuttaa 31.3. Numeerisesti esitettynä ehdotus on 

seuraava (N43-järjestelmässä):  

 

Pvm Yläraja (HW)  Ehdotus ylärajaksi 2020 

21.2.    105,70 

15.3. 105,50   

Kevätyli- 106,25  106,25 

vesikauden 

alkaminen    

 

   

Kuvaaja esityksestä säännöstelyrajoiksi: 

 
 

 

Esitetyn mukaisella säännöstelyrajojen muutoksella mahdollistetaan jär-

ven täyttyminen normaalille tasolleen kesään mennessä. Poikkeukselli-

set säännöstelyrajat eivät vaikuta kevään tulvatilanteeseen, koska jär-

veen on mahdollisuus vielä juoksuttaa lisää tilaa, jos lumitilanteen kehit-

tyminen sitä edellyttää.  
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Vallitseva vesitilanne ja sen kehittyminen, perustelut haetulle poikkeamiselle 

  

Kuorasjärven valuma-alueella lumen vesiarvot ovat vesistömallin mu-

kaan noin 10–30 mm. Lumen vesiarvo alueella on pääosin vain noin 

10 % ajankohdan keskimääräisestä tasosta.   

 

Kuorasjärven luvanmukainen kevätalennus kuopan ylärajan alimmalta 

kohdalta tulva-ajan ylärajalle vastaa varastotilavuudeltaan noin 110 mm 

lumimäärää ja kesäajan ylärajan tasolle noin 70 mm lumimäärää lumen 

vesiarvona ilmaistuna Kuorasjärven omalla valuma-alueella. Kuorasjär-

ven oman valuma-alueen koko on 73 km2. Tämä sisältää yläpuolisen 

Saukkojärven valuma-alueen. Saukkojärvellä ei tehdä kevätalennusta. 

Kuorasjärvi on osa Nurmonjoen latvajärvien säännöstelykokonaisuutta 

eli yläpuolella on myös säännösteltyjä järviä kuten Kuotes- ja Putulan-

järvi sekä Iso- ja Vähä-Allasjärvi. 

 

Sääennusteiden mukaan lunta ei kerry niin paljoa, että se vastaisi lähel-

lekään ajankohdan tyypillisiä arvoja. Tuoreimman sääennusteen mu-

kaan lumen määrä ei juuri lisäänny maaliskuussa. Suomen ympäristö-

keskuksen mukaan vähäisestä lumimäärästä ja aikaisesta keväästä joh-

tuen on kuivan kesän todennäköisyys tavanomaista suurempi. Haihdun-

ta maaperästä alkaa tavallista aikaisemmin. Tämä saattaa aiheuttaa 

maaperän kuivumista ja valunnan pienenemistä alkukesällä.  

 

Mikäli Kuorasjärveä säännöstellään voimassa olevien säännöstelyrajo-

jen mukaisesti, Kuorasjärvi on näillä näkymin vaarassa jäädä tavan-

omaista alemmaksi kesäksi. Suomen ympäristökeskuksen vesistömallil-

la tehdyn ennusteen mukaan Kuorasjärven vedenpinta jäisi alkukesän 

ajaksi keskimääräistä tasoa alemmaksi. Kuorasjärvellä on alueellaan 

merkittävä virkistyskäyttömerkitys ja sen rannoilla on runsaasti loma-

asutusta. Alhainen vedenpinnantaso järvellä aiheuttaa haittaa myös jär-

vien ekologiselle tilalle ja kalastolle.  

 
Arvio poikkeamisesta saatavasta hyödystä ja aiheutuvista vahingoista 

 

Hakemuksen mukaisella säännöstelyllä keväällä 2020 on positiivisia 

vaikutuksia Lapuanjoen vesistön virkistyskäytölle, kala- ja luonnonta-

loudelle, vesiliikenteelle sekä vesistön ekologiseen tilaan. Ehdotettava 

menettely ei aiheuta haittaa vedenottamiselle eikä aiheuta haitallista 

muutosta jätevesien laimenemisolosuhteisiin. Esitetyn mukainen sään-

nöstely ei aiheuta haittaa voimataloudelle, koska menettely ei lisää tar-

vetta ohijuoksutuksiin. Esitetty poikkeama säännöstelyrajoista ei aiheuta 

haittaa Kuorasjärven alapuolisen Hirvijärven tekojärven vesioloihin. 

Sama vesimäärä juoksutetaan Kuorasjärvestä, mutta ajoitus muuttuu 

osin hieman myöhemmäksi.  

 

Koska ko. järvi toimii kuivina kesinä vesivarastona, järven täyttymisellä 

turvataan 100 l/s alivirtaamavelvoite. 

 



 5 
 

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN  

Aluehallintovirasto on käsitellyt asian vesilain 18 luvun 4 §:n 3 momen-

tin nojalla kuuluttamatta.  

 

LAUSUNNOT 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesilain valvontaviranomaisen kä-

sityksen mukaan hakemuksen mukainen säännöstelyrajojen muutos 

kevätalennuksen osalta ei loukkaa yleistä etua ja luvan myöntämisen 

edellytykset täyttyvät. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rannikon kalatalouspalvelut on 

yleistä kalatalousetua valvovana viranomaisena todennut, että ennus-

teiden mukaan, jos säännöstelyä jatketaan lupaehtojen mukaisesti, 

Kuorasjärven pinta jää keskimääräistä matalammalle tasolle tulevana 

kesänä, jos keväällä ei sada poikkeuksellisen runsaasti. Alhaisella ve-

denpinnan tasolla kevään ja kesän aikana tulee olemaan vaikutuksia 

järven kalastoon ja kalastukseen.  

 

Kalatalouspalvelut katsoo, että esitetyn mukaisella säännöstelyn muu-

toksella virtaaman vaihtelut vähenisivät keväällä. Lisääntynyt vesimäärä 

mahdollista kalojen kudun keväällä myös sellaisilla kutupaikoilla, jotka 

säännöstelyn myötä saattaisivat kärsiä alhaisesta vedenkorkeudesta. 

Kalatalouspalvelut katsoo, ettei esitetyllä juoksutuksen muutoksella olisi 

negatiivisia vaikutuksia järven tai alapuolisten vesistöjen kalastolle tai 

kalastukselle. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut 

katsoo, että poikkeamislupa säännöstelyn lupaehtojen tilapäiseksi 

muuttamiseksi voidaan myöntää. 

 
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 
 
 
Luparatkaisu Aluehallintovirasto myöntää Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle oikeuden toteuttaa Kuorasjärven juoksutusta si-

ten, että ajanjaksolla 21.2.–31.3.2020 Länsi-Suomen vesioikeuden pää-

töksen nro 122/1964 lupamääräyksen 9), siten kuin se on korkeimman 

hallinto-oikeuden päätöksellä nro 1180/66 muutettu, mukaisesta sään-

nöstelyn ylärajasta voidaan poiketa seuraavasti: 21.2. jälkeen veden-

pinnan tasoa ei tarvitse laskea päätöksen mukaisesti, vaan 21.2.2020 

Kuorasjärven vedenpinnan yläraja on N43 +105,70 m ja se voi nousta 

siitä tasaisesti siten, että vedenpinnan yläraja on 31.3.2020 N43 +106,25 

m. 31.3.2020 lähtien palataan em. päätöksessä määrättyihin säännös-

telyrajoihin. 

 

 Luvan saajan on lisäksi noudatettava seuraavia lupamääräyksiä.  
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Lupamääräykset 
 
1) Kevättulvaan tulee varautua riittävästi ja vedenjuoksutus ja sään-

nöstely hoitaa siten, että säännöstelyn yläraja ei ylity keväällä ja että 

alapuolisessa vesistössä ei aiheuteta vältettävissä olevaa vahinkoa 

eikä haittaa.  

 

2) Poikkeamiseen liittyvistä toimenpiteistä on tiedotettava hankkeen 

vaikutusalueen kuntien laajalevikkisimmässä sanomalehdessä.  

 

3) Tämän luvan mukaisista toimenpiteistä johtuva edunmenetys on ha-

kemuksesta korvattava. Korvausvelvollinen on toimenpiteen suorit-

taja. 

RATKAISUN PERUSTELUT  

Kuorasjärven lupamääräyksistä poikkeava juoksutus on tarpeen järven 

virkistyskäytölle, ekologiselle tilalle ja kalastolle aiheutuvien haitallisten 

vaikutusten ehkäisemiseksi.  

 

Asian kiireellisyys on edellyttänyt hakemuksen käsittelemistä osin nou-

dattamatta, mitä vesilain 11 luvussa säädetään hakemusasioiden käsit-

telystä. 

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  
 
Tämä päätös saadaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.  
 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
  

Vesilain 18 luvun 4 § 2 ja 3 momentti ja 6 § 2 momentti 
 
LAUSUNTOIHIN VASTAAMINEN 
 

Aluehallintovirasto on ottanut asiasta annetut lausunnot huomioon pää-

töksestä ilmenevällä tavalla.  

 
KÄSITTELYMAKSU  Maksutta. 

 

  Vesilain 18 luvun 12 §:n mukaan viranomaisen aloitteesta vireille pan-

nun asian käsittelystä ei peritä maksua. 

  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 
 
 
Päätös  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 

Alavuden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen  

Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen  

Vattenfall Oy/Sähköntuotanto 
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Suomen ympäristökeskus  

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 

Maa- ja metsätalousministeriö  

Ympäristöministeriö 

  
Päätöksestä tiedottaminen 
 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulu-

tuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla 

(www.avi.fi/lupatietopalvelu). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Ala-

vuden ja Seinäjoen kaupunkien verkkosivuilla. 

 

 

 

MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamal-

la. 

 

Liite  Valitusosoitus 

 

 

 

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvos Arto Paananen ja ympäristöla-

kimies Katja Söderlund. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Johan-

na Romu. 

 

 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymises-

tä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

http://www.avi.fi/lupatietopalvelu


  LIITE 
VALITUSOSOITUS 

 

Valitusviranomainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta 
valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätök-
sen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. 
Valitusaika päättyy 20.4.2020. 

 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, 

terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi 
toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kun-
nat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. 

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

-  päätös, johon haetaan muutosta 
-  valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu 
-  postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttu-
vat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle) 

-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
-  mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
-  valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 

toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 
-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-

semmin toimitettu viranomaiselle 
-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 

asiamiehen toimivallasta 
 

Valituksen toimittaminen  
 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Vali-
tuksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liit-
teineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. 

 
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen vir-
ka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskir-
jelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

 

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
 

 käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 

 

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimak-
su on 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muu-
toksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään pe-
ritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa 
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valitus-
kirjelmäkohtainen. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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