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A. VUOKSEN VESISTÖALUEEN YLEISKUVAUS 

 

1. Vesistöalueen kuvaus 

Savonlinna sijaitsee keskellä suurta Vuoksen vesistöaluetta, jonka muodostavat Saimaa ja siihen sulkukanavilla 

yhdistetyt Suur-Kallavesi ja Pielinen. Tämän vesistöalueen kokonaispinta-ala on yli 6500 km2 ja suurin pituus (N-S

-suunnassa) yli 450 km. Korkeimmillaan vesistöalue on n. 94 m merenpinnan yläpuolella (Pielinen) ja alimmillaan-

kin (Lappeenranta)  n. 76 m merenpinnan yläpuolella. Koko vesistöalueen vesimäärä virtaa kolmen salmen läpi ohi 

Savonlinnan etelään jatkaen Saimaan etelälaidalla laskujokeen, Vuokseen, joka laskee Venäjän puolella olevaan 

Laatokkaan ja sieltä edelleen Nevan kautta Suomenlahteen. Vesistö yhdistyy myös liikenteellisesti Saimaan kana-

van välityksellä Suomenlahteen Venäjän puolella sijaitsevassa Viipurin kaupungissa. 

Vesistöalueella on runsaasti erityisesti metsäteollisuutta. Vesistön eteläosassa on tuotantomäärältään maailman suu-

rin kemiallisen metsäteollisuuden keskittymä. Muutamia sellu- ja paperitehtaita on myös alueen pohjoisemmilla 

vesistön osilla. 

Vesistöalueen kosket on rakennettu vesivoiman tuotannolle. Alueen vesivoimalaitokset tuottavat runsaat 16 % koko 

Suomen vesivoimasta. Suurimmat yksittäiset voimalaitokset ovat vesistön laskujoen, Vuoksen voimalat. Imatran-

koski on rakennettu 1929 ja sen teho on 178 MW. 

Koko vesistöalueen pinta-ala 58 100 km2. Alueen väkimäärä on 655 000. Suurimmat kaupungit ovat Kuopio, Lap-

peenranta, Joensuu, Iisalmi, Varkaus, Savonlinna, Mikkeli ja Imatra. Koko alueella on 53 kuntaa (ml. edellä luetel-

lut kaupungit). Järvet ovat maisemaa hallitsevia ja niiden pinta-ala on 20,3 % koko alueen pinta-alasta. Alue jakaan-

tuu hallinnollisesti 4 eri maakuntaan (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala). 

 

2. Saimaan kanava ja Vuoksen vesistöalueen väylät 

Liikenteellisesti Vuoksen vesistöalue yhdistyi Suomenlahteen, kun Saimaan kanava rakennettiin alun perin 1850-

luvulla. Kanava käsitti tuolloin 28 sulkua, joilla 76m korkeusero kyettiin voittamaan. Sulut olivat pieniä, suurin 

sallittu aluskoko oli 31,2 * 7,1 * 2,4 m, joka mahdollisti  200-300 tn vetoisten purjelotjien ja tervahöyryjen kulun 

kanavan läpi. Kanava toimi vilkkaana kauppatienä Saimaalta merelle. Saimaalta rahdattiin voita ja muita maatalo-

ustuotteita Viipuriin ja Pietariin sekä puutavaraa Viipuriin, jossa se lastattiin merialuksiin kuljetettavaksi edelleen 

Keski-Eurooppaan ja Englantiin. Myös polttopuuta ja jopa katukiviä rahdattiin Pietariin, Tukholmaan ja Tallinnaan. 

Paluurahtina tuotiin kauppatavaroita vesistön eri osiin kauppiaille myytäväksi. Myös matkustajaliikenne kanavalla 

oli vilkasta. Vanhan kanavan liikenteen huippuvuosi oli vuonna 1923, jolloin kuljetettiin tavaraa yli 1 milj. tonnia ja 

sulutettujen alusten määrä oli lähes 13 000. 

Kanavan toisen vaiheen rakentaminen tehtiin 1920- ja -30 luvuilla. Sulkujen määrää vähennettiin ja kulkuväyliä 

levennettiin. Myös sulkukokoa suurennettiin. Rakentaminen jäi kuitenkin kesken toisen maailmansodan sytyttyä. 

Kanava toimi kuitenkin myös sotavuosina aina vuoteen 1944 saakka. Tuolloin luovutettiin rauhanteossa sovitut maa

-alueet Neuvostoliitolle ja kanavan eteläosa jäi silloin Neuvostoliiton alueelle. 

Suomen ja Neuvostoliiton välillä sovittiin kanavan ja siihen liittyvien maa-alueiden vuokraamisesta Suomelle 50 

vuodeksi vuonna 1962. Kanava rakennettiin kokonaan uudelleen ja avattiin liikenteelle vuonna 1968. Se muodostuu 

8 sulusta, joista 3 on Suomen ja 5 Venäjän (Neuvostoliiton) puolella.  Suurin aluskoko on 82,5 * 12,6 * 4,35 m 

(maston korkeus max. 24,5 m), joka vastaa n. 2 500 tn vetoista alusta. Saimaan väylästö muokattiin myös vastaa-
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KUVA 1.  Tutkimuksen kohdealue ja asukkaiden levittäytyneisyys alueella. Saimaa Waterway 

System (SWS) regional analysis area and SWS population distribution. Source: YKR, SYKE. 

Base map Maanmittauslaitos (Finnish Land Survey); Permit ESAVO/03/08. 
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vasti ja syväväyliä on Saimaan vesistöllä kaikkiaan 814 km. Rahtisatamia vesistöalueen eri osissa on kaikkiaan 18 

kpl. 

Venäjän ja Suomen valtioiden välillä allekirjoitettiin kesällä 2010 uusi  50 vuoden vuokrasopimus vuosille 2010 – 

2060. Uudella sopimuksella on täsmennetty eräitä entisen sopimuksen soveltamisessa havaittuja epätäsmällisyyksiä 

sekä sopeutettu sopimus vastaamaan nykytilannetta. Uusi sopimus antaa myös kolmansien maiden matkustaja-

aluksille mahdollisuuden kulkea kanavassa. 

Saimaan vesistöllä on syväväylien lisäksi matalampikulkuisia, vesistöalueen sisäisessä kaupallisessakin liikenteessä 

käytettäviä merkittyjä väyliä (syväys  >2.4 m) 1560 km ja syväykseltään alle 2,4 m väyliä 1203 km. Sisävesiväylien 

kokonaispituus Suomessa on toiseksi suurin koko Euroopassa (Saksan jälkeen). Valtaosa näistä väylistä on Vuok-

sen vesistöllä. 

 

3. Vesiliikenne 

3.1. Kanava- ja syväväyläliikenne 

Saimaan kanavan kautta on 2000-luvulla kuljetettu tavaraa yli 2 milj. tn / v lukuun ottamatta viime vuotta 2009, 

jolloin määrä jäi vain runsaaseen 1 milj. tonniin. Syynä 

määrän romahtamiseen oli voimakas lama, joka erityises-

ti metsäteollisuudessa aiheutti tuotannon rajoituksia ja 

jopa kokonaisten tuotantolinjojen sulkemisia. Matkustaja-

liikenteessä kanavalla kulki v. 2009 n. 40 000. henkilöä, 

joista 21 000 kulki koko kanavan läpi ja 19 000 risteili 

kanavalla. Huvivenesulutuksia v. 2009 oli 670 kpl ja niis-

sä kulki n. 2 000 matkustajaa. 

 

3.2. Vesistöalueen sisäinen kaupallinen vesiliikenne 

Vesistöalueen sisäistä kaupallista vesiliikennettä harjoite-

taan koko Vuoksen vesistöalueella. Tärkein liikennemuo-

to on puutavaran nippu-uitto, jonka määrä vaihtelee vuo-

sittain 0,5 – 0,9 milj. tn. Myös proomuilla kuljetetaan 

lähinnä puutavaraa vuosittain 0,3 – 0,5 milj. tn.  Vesistö-

alueella on myös harjoitettu talvimerenkulkua vuodesta 

1989 lähtien muutamaa viime talvea lukuun ottamatta. 

Jäänmurtaja/hinaaja – proomu – yhdistelmällä kuljetettiin 

puutavaraa alueen pohjoisosista eteläosissa sijaitseville 

tehtaille. Liikenne on toistaiseksi päättynyt riittämättö-

män rahtivolyymin vuoksi. 

Koko vesistöalueella harjoitetaan ammattikalastusta. Tär-

kein kalastusmuoto on vetonuottaus ja tärkein saaliskala 

KUVA 2. Vuoksen vesistöalueen tärkeimmät kanavat 

ja vesistöreitit. Lähde: Suomen liikennevirasto 
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on muikku. Virallisen tilaston mukaan v. 2006 oli re-

kisteröityjä ammattikalastajia vesistöalueella kaikki-

aan 280 kpl. Näistä puolet, 140 sai vähintään 30 % 

vuotuisesta tuloistaan kalastuksesta. Ammattikalastaji-

en saalismäärä v. 2008 oli runsaat 3 900 tonnia (josta 

muikkua n. 2 500 tonnia) ja koko saaliin arvo v. 2008 

oli 6 miljoonaa euroa. 

Matkustajaliikenne alueella keskittyy lähinnä vesistö-

alueen kaupunkien risteily- ja charterliikenteeseen. 

Säännöllistä reittiliikennettä on vain Savonlinnan alu-

eella ja Savonlinna – Kuopio – välillä. Myös meren 

rannikolta aina Savonlinnaan asti ulottuvia risteilyjä 

on tehty muutamien viime vuosien aikana. 

 

3.3.Huviveneliikenne 

Huviveneilyä on Vuoksen vesistöalueella verrattain 

runsaasti. Vesistöalue soveltuu mainiosti veneilyyn. 

Monimuotoinen luonto ja saaristot sekä runsas retkisa-

tamaverkosto sekä lukuisat luonnonsatamapaikat anta-

vat erinomaiset puitteet matkaveneilyyn. Venerekiste-

rin mukaan alueella rekisteröityjen uusien matkavenei-

den (sisämoottori-, sisäperämoottori- ja purjeveneet 

sekä  moottoripurjehtijat) rekisteröity määrä vv. 1995 - 

2009 on lähes 7400 kpl. Arvion mukaan vanhempia 

edelleen käytössä ja liikenteessä olevia vastaavia veneitä 

on yli 5000 kpl. Kaikkiaan siis vesistöalueella on 10 – 

15 000 matkavenettä. 

Uuden ja lisääntyvän huviveneilijäpotentiaalin Vuoksen vesistöalueella uskotaan tulevan Venäjältä. Moottoriveneet 

lisääntyjät nopeasti Viipurin ja Pietarin alueilla ja yhä suurempi määrä veneilijöistä tulee käymään myös Saimaan 

kanavan kautta Vuoksen vesistöllä. Venäläisiä veneilijöitä varten onkin painatettu venäjänkielinen opaslehtinen, 

jossa kerrotaan yleistietoa veneilystä Saimaalla sekä selvitetään veneilijöiden jätehuolto-ohjeet. Lehtinen annetaan 

Saimaan kanavalla kaikille kanavaa ylöspäin tuleville venäläisveneilijöille. 

KUVA 3. Vuoksen vesistöä hyväkseen käyttävät teolli-

suuden toimijat  

Lähde: Liikennevirasto 

KUVA 4. Puutavaran uittoa Laitaatsillalla 

Savonlinnassa. Lähde: Perkaus Oy 
KUVA 5. Työntöproomuyhdistelmä puuta-

varalastissa ohittamassa Savonlinnaa 

Lähde:  Seppo Piironen 
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Alueen kuntakeskuksissa ja kaupungeissa toimivat monipuoli-

sia palveluja tarjoavat vierasvenesatamat. Lisäksi koko alueen 

kattava vapaaehtoisjärjestö Pidä Saaristo Siistinä ry:n (PSS) ja 

valtion metsiä hallinnoivan liikelaitoksen Metsähallituksen 

sekä alueellisten ympäristökeskusten rakentama ja PSS:n yllä-

pitämä retkisatamaverkosto (yli 200 retkisatamaa) palvelee 

veneilijöitä koko vesistöalueella. Verkoston täydentävät myös 

useat matkailuyritysten omat palvelusatamat. 

Vuoksen vesistöalueelle toimii kaikkiaan 19 veneilyseuraa. 

Valtaosa seuroista omistaa vapaa-ajan kiinteistön, jossa on lai-

turi- ja kiinnittymispaikkojen lisäksi sauna ym. palvelupuitteet 

veneilijöille. Seurat ovat sopineet näiden kiinteistöjen yhteis-

käytöstä niin, että minkä tahansa seuran jäsen voi korvauksetta 

käyttää toisten seurojen kiinteistöjä ja palveluita vesistöalueella 

liikkuessaan. 

Laajamittaisinta vesiliikennettä edustaa kesämökkien käyttöön 

liittyvä veneily. Kesämökeillä käytettävien avoperämoottorive-

neiden lukumäärää enempää kuin matkoja veneellä kesäasunnoille ja niiltä tehtäviä virkistyskalastus- ym. venemat-

kojen määrää ei kyetä tilastoimaan, mutta ne ovat epäilemättä koko vesistöalueen yleisin huviveneilyn muoto. 

 

3.4. Meripelastustoiminta Vuoksen vesistöalueella 

Vuoksen vesistöalueella toimii kaikkiaan 10 järvipelastusseuraa. Niillä on kaikkiaan 24 eri kokoista venettä ja alus-

ta, jotka kaikki toimivat vapaaehtoisvoimin. Paikalliset seurat ja keskusjärjestö toimivat säätiöiltä, yhtiöiltä ja yksi-

tyishenkilöiltä saamillaan avustuksilla. 

 

4. Saimaan alueen vapaa-ajan asunnot 

Vuoksen vesistöalueella on virallisen tilaston (v. 2006) mukaan noin 120 000 yksityistä vapaa-ajan asumusta. Tämä 

vastaa n.  25 % koko maan vastaavasta määrästä. Uusien kiinteistöjen rakentaminen on vilkasta erityisesti alueen 

eteläisimmissä osissa, jotka ovat sijaitsevat pääkaupunkiseutua ja muita Etelä-Suomen asutuskeskuksia. Loma-

asuntojen varustetaso on vuosien kuluessa kohonnut ja niistä on tullut enenevässä määrin ”kakkosasuntoja”, joita 

käytetään myös talvisaikaan. Laajakaistaverkon ja langattoman laajakaistan kattavuuden lisääntymisen myötä etä-

työn mahdollisuus on lisääntynyt, mikä osaltaan lisää kesäasuntojen käyttöä. 

KUVA 6. Huviveneilyä Saimaalla.  

Lähde: Saimaa Boating 

(www.saimaaboating.com) 

KUVA 7. Tyypillinen matkustajasatama, jossa laituri ja nuotiopaikka.  

Lähde: Pidä Saaristo Siistinä ry. 

(www.pidasaaristosiistina.fi) 
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KUVA 8. Loma-asunnot Vuoksen vesistöalueella. Yli 90 % loma-asunnoista on järvien ran-

noilla. Lähde: YKR, SYKE. Karttapohja Maanmittauslaitos (Finnish Land Survey); Lupa: 

ESAVO/03/08. 
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Valtaosa loma-asunnoista on joko mantereella tai lossiyhteyden päässä saaristossa. Pienemmissä saarissa 

oleville mökeille kulkeminen tapahtuu veneillä tai talvisin jääteitä pitkin. 

Loma-asutus on taloudellisesti erittäin merkityksellistä aluetaloudelle. Kunnat saavat loma-asunnoista suo-

raan kiinteistöveroja. Erilaisten palvelujen ostot (mm. harrastukset, kulttuuri, urheilu, rakentaminen ja ylläpi-

to) sekä elintarvikkeiden ja rakennus- ja korjaustarvikkeiden hankinnat tuovat merkittävän tulolähteen ja 

runsaasti lisätyömahdollisuuksia paikalliselle väestölle. Tilastojen mukaan rakentamiseen ja korjauksiin käy-

tetään vuosittain keskimäärin 1 500 eur/lomakiinteistö. Lisäksi sama rahamäärä käytetään elintarvikkeiden 

ostamiseen. Keskimääräinen kiinteistövero ja kunnalliset palvelut maksavat 750 eur/kiinteistö. Kaikkiaan 

siis tulosiirto paikallistasolle on 4.500 eur/loma-aunto. Koko Vuoksen vesistöalueella loma-asutuksen tuo-

maksi vuotuiseksi tuloksi arvioidaan peräti 540 miljoonaa euroa. 

Erityisesti Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueella suuri määrä loma-asuntojen omistajista tulee Venäjältä. 

Heidän määränsä uskotaan myös lisääntyvän jatkossa. Venäläisten käyttämät rahasummat erilaisten hyödyk-

keiden ja palvelusten ostoon ovat selvästi suomalaisten vastaavia summia suurempia. Näin heidän vaikutuk-

sensa paikallistalouteen on jo nyt sangen merkittävä ja kasvaa edelleen tulevina vuosina. 

 

5. Vesien omistus, hallinta ja käyttö 

Valtaosin vedet ovat yksityisten rannanomistajien yhteisomistuksessa (osakaskunnat).  Muutamat suuret 

maanomistajat (metsäyhtiöt, valtio) omistavat vesialueita, jotka sijaitsevat heidän omistamiensa ranta-

alueiden sisällä. Jakamattomien vesien hallinta toteutetaan pienalueittain muodostettujen osakaskuntien kaut-

ta. Tärkeimmät osakaskuntien tehtävät ovat kalaston hoito ja kalastuksen sääntely ja valvonta. 

Vesien käyttöä säätelee monipuolinen lainsäädäntö. Sen tärkeimpänä yksittäisenä lakina on vesilaki. Lakien 

valvontaa suorittaa valtionhallinnon alueellinen viranomainen (AVI). Lisäksi ranta- ja vesistörakentamista 

säädellään eritasoisilla kaavoilla. Kunnilla on ”kaavamonopoli” myös rantarakentamisen osalta. Rakentami-

sen valvontaa suorittavat kunnalliset viranomaiset. 

 

6. Luonnon suojelu 

Vuoksen vesistöalueella on myös erilaisilta käyttömuodoilta rauhoitettuja vesialueita. Näitä ovat erityisesti 

harvinaisten kasvi- ja eläinlajien elinympäristöt sekä alueet, jotka kansallisen tai EU:n lainsäädännön perus-

teella on todettu luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta merkittäviksi. 

Maailmassa ainutlaatuisen saimaannorpan (Pusa hispida saimensis) populaation määräksi on arvioitu 260 

yksilöä. Norpan suojelutoimet aloitettiin jo 1955 ja vuodesta 1980 lähtien suojelutoimia on jatkuvasti tehos-

tettu. Norpan suojelemiseksi on sen tärkeitä lisääntymisalueita rauhoitettu kaikelta käytöltä, kalastukselta ja 

liikkumiselta. Lisäksi erään alueella sijaitsevan kansallispuiston (Kolovesi) alueella on norpan häiritsemisen 

ehkäisemiseksi moottorikäyttöisillä aluksilla liikkuminen kielletty. Näitä rajoituksia valvovat sekä poliisi, 

paikalliset osakaskunnat että valtion metsäomaisuuden hallintaliikelaitos, Metsähallitus. 
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Norpan suojelun johdosta ovat paikalliset yhteisten ve-

sialueiden omistajat sopineet vapaaehtoisista verkkoka-

lastuskielloista norpan lisääntymisajan ja poikasten liik-

keellelähdön ajaksi keväällä ja alkukesällä. Nämä rajoi-

tukset koskevat jo noin   1 500 hehtaarin alueita tär-

keimmillä norppien lisääntymisalueilla. 

Laiva- ja veneliikenne ei aiheuta häiriötä norpalle. Tal-

viliikenteen todettiin pikemminkin olevan norpalle hyö-

dyksi, koska laivaväylien auki pito vähentää liikkumista 

moottorikelkoilla järven jäällä. 

 

7. Jokamiehen oikeudet 

Jokamiehen oikeus on vanha pohjoismainen tapa, joka 

on edelleen voimassa ja sallii niillä vesialueilla, joilla ei 

erityisrajoituksia ole, vapaan liikkumisen ja myös ran-

tautumisen muille häiriötä aiheuttamatta. Marjojen ja 

sienten poiminta, kivien vähäinen kerääminen ja rauhoittamattomien kasvien kerääminen on myös sallittua. Onkika-

lastus ja pilkkiminen sekä jäällä liikkuminen kuuluvat myös jokamiehen oikeuksiin. 

 

8. Ympäristölliset olosuhteet 

8.1. Vesien laatu 

Koko vesistöalueen vesien laatu on ympäristöviranomaisten säännöllisessä seurannassa. Pääosin vesien laatu on 

joko erinomainen tai hyvä. (Erinomainen tarkoittaa, että vesi on käyttökelpoista kaikkiin käyttötarkoituksiin ja hy-

vä, että veden ravinne- ja humuspitoisuus on hieman kohonnut, mutta vesi on silti käyttökelpoista useimpiin tarkoi-

tuksiin). Luokitusarvoiltaan heikompia vesistön osia on vain selvästi alle 20 % vesistöjen pinta-alasta. Valtaosa 

ravinnepäästöistä syntyy maatalouden, kemiallisen metsäteollisuuden tai asutuksen hajapäästöistä. Myös puunjalos-

tuslaitosten lähialueilla on tapahtunut erittäin merkittävää veden laadun parantumista. Se johtuu tehtaiden uudistu-

neista prosesseista sekä tehostuneista puhdistuslaitoksista, joita on monessa eri vaiheessa uudistettu tehdasinves-

tointien yhteydessä. Tehtaiden ympäristöluvat ovat aina määräaikaisia ja yleinen kehitys on, että sallitut päästöarvot 

tiukentuvat aina lupia uudistettaessa. Tämä kehitys ei kuitenkaan ole johtanut tuotantomäärien pienenemiseen, vaan 

prosesseja on kehitetty vähintään vaatimustasojen edellyttämällä tavalla. 

Eräät taajamat jopa ottavat osan juomavedestään Vuoksen vesistöalueen suurten järvien pintavedestä. Kunnalliset 

jäteveden puhdistamot ovat myös osaltaan kehittyneet, joten yhdyskuntajätevesien päästöt vesistöön tulevat myös 

vähenemään jatkuvasti. 

 

 

KUVA 9. Saimaan norppa (Pusa hispida saimensis) on 

yksi maailman uhanalaisimmista nisäkäslajeista.  

Lähde: SaimaaHoliday (www.saimaaholiday.net) 
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8.2. Kansallispuistot ja rauhoitetut alueet 

Vuoksen alueella on kaksi merkittävää kansallispuistoa, Linnansaari ja Kolovesi. Linnansaaressa suojellaan kaunis-

ta järvimaisemaa, arvokasta saaristoluontoa ja saimaannorppaa. Kolovedellä suojelun kohteina ovat saimaannorppa, 

luonnontilainen saaristoluonto ja eteläsuomalainen metsämaisema. Lisäksi alueella on muita pienempialaisia suoje-

lukohteita, jotka sisältyvät Natura 2000-ohjelmaan ja perustuvat joko rantojen, vanhojen metsien tai jonkin muun 

arvokkaan luontotyypin suojeluohjelmiin. Kaikkiin rauhoitus- ja suojelukohteisiin liittyy käyttörajoituksia, mutta 

yleensä ne eivät estä jokamiehen oikeuksien mukaista liikkumista suojelualueilla. 

 

8.3. Ilmastonmuutos 

Yleinen arvio maassamme on, ettei ilmastonmuutos vaikuta ratkaisevasti vesistöihin. Oletettavaa on, että ääriolo-

suhteet kuitenkin lisääntyvät ja säätilan vaihtelu lisääntyy. 

Eräs mahdollinen selvä muutos saattaa olla voimakkaiden tuulien lisääntyminen. Tuuli voi vaikuttaa huviveneilyyn, 

mutta selvimmin se vaikuttaa nippu-uittoon. Hinaajat lauttoineen joutuvat odottamaan tuulen tyyntymistä suojasata-

missa ennen kuin ne lähtevät ylittämään suuria avoimia järven selkiä. 

Talvisin jääteiden teko ja ylläpito saattavat hankaloitua, koska nopeat säätilan muutokset ja talvikauden pituuden 

vaihtelut lisääntyvät. 

 

8.4. Veden korkeuden sääntely ja tulvatorjunta 

Saimaan vesistön juoksutusta ei normaalisti säännöstellä. Poikkeusoloja varten on Suomen ja Venäjän välillä sovit-

tu juoksutuksen maksimiraja, jota ei voida ylittää. Sopimus perustuu Venäjän puolella Laatokka- Neva-alueen ky-

kyyn juoksuttaa vettä edelleen Suomenlahteen. Useimmiten kyetään tulvariskit ennakoimaan sangen hyvin pitkän 

ajan seurantatietojen avulla tehtävillä ennusteilla ja varautumaan mahdollisiin tulvariskeihin pidemmän ajan puit-

teissa juoksutuksia jo ennakkoon lisäämällä. Joinakin erityisen sateisina kesinä on kuitenkin juoksutusrajan täytyt-

tyä syntynyt tulvia, jotka ovat aiheuttaneet tuhoja rantametsille ja – pelloille. Tuhot on jouduttu korvaamaan valtion 

varoista maanomistajille. 

Sopimus Vuoksen vesistön juoksutussäännöksistä on tehty Suomen ja Venäjän viranomaisten välillä v. 1991. Sopi-

muksen mukaisesti suurin sallittu vaihtelu Saimaan vedenkorkeudessa (Lauritsalan tasossa) voi olla 75,00 – 76,50 

m merenpinnan tason yläpuolella.  Jos vedenkorkeus on vaarassa nousta sovitun ylärajan yläpuolelle voivat sopija-

osapuolten viranomaiset neuvotella ja sopia juoksutusten lisäämisestä jo ennakkoon. Samalla sovitaan myös venä-

läisille voimayhtiöille sähköntuotannon vähenemisestä johtuvien taloudellisten vahinkojen korvaamisesta. Juoksu-

tusmäärien lisäämismahdollisuus on kuitenkin varsin rajallinen, joka taas johtuu Nevajoen heikosta läpäisykyvystä 

johtaa Saimaan ja Laatokan vesiä edelleen Suomenlahteen. Vuoksen vesistöalueen laajuudesta johtuen juoksutusten 

lisäämisen vaikutus veden pinnan korkeuteen jää varsin vähäiseksi. 

Alueen ympäristökeskukset ovat v. 2002-2003 tehneet EU:n tulvariskidirektiivin ja ympäristöministeriön ohjeen 

mukaisesti tulvariskikartoituksen kaikissa vesistöalueen kaupungeissa ja suurissa taajamissa. Kartoituksessa selvi-

tettiin ne ranta-alueet, jotka mahdollisen suurtulvan sattuessa ovat jäämässä veden alle. Samalla on myös selvitetty 

mahdolliset suoja- ja varautumistoimet, joilla estetään haitallisten aineiden pääseminen vesistöön tulvan sattuessa. 
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KUVA 10. Veden laatu Vuoksen vesistöalueella. Lähde : Valtion ympäristöhallinto 
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KUVA 11. Luonnonsuojelualueet  (mukaan lukien kansallispuistot) sekä Natura 2000 aluee-

tin Vuoksen vesistöalueella: YKR, SYKE. Karttapohja: Maanmittauslaitos (Finnish Land 

Survey); Lupa: ESAVO/03/08. 
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Selvitys uusittiin v. 2008. Vuoden 2002 selvityksessä arvioidut ve-

denkorkeudet olivat 1,3 ja 1,8 m yli normaalitason (mikä vastaa 

”kerran 100 vuodessa” tulvariskiä). Vuoden 2008 selvityksessä vas-

taavasti arviointiperusteina olivat 1,5 ja 2,0 m yli keskitason olevat 

vedenkorkeudet (vastaten ”kerran 1000 vuodessa” tulvariskiä). Ilmas-

tonmuutoksen arvioidaan vaikuttavan niin, että viimemainittu selvi-

tyksen korkein vedenpinnan taso vastaa ehkä ”kerran 250 vuodessa” 

tapahtuvaa vedenpinnan nousua. Lisäksi on huomattava, että selvitetyt 

skenaariot edustavat äärimmäisen harvinaisia olosuhteita. 

 

8.5. Vesien moninaiskäyttö talvisin 

Talvikausi tuo vesistöön paksun jääpeitteen. Yleensä suurimmatkin 

selät jäätyvät Jouluun mennessä ja jäät sulavat toukokuun alkupuolel-

la. Talvella jääpeitteen paksuus voi olla jopa 70-90 cm, mikä tarkoit-

taa, että ihannetapauksessa  (koko jääkerros yhtenäistä teräsjäätä) jää 

kestää 20 jopa 40 tonnin kuormat. 

Vain voimakkaimmin virtaavissa pai-

koissa (esim. Savonlinnan lähivedet) 

vesi on sula läpi talven. 

Talvisin voidaan jäällä harrastaa eri-

laisia aktiviteetteja. Suosituin on talvi-

kalastus, pilkkiminen. Sitä harrastaa 

suuri osa alueella asuvista ihmisistä. 

Uutena ja suosiotaan voimakkaasti 

lisäävänä aktiviteettina on retkiluiste-

lu. Siihen tarkoitettuja aurattuja ja 

hoidettuja luonnonjääreittejä onkin 

syntynyt alueen asutuskeskusten ja 

turistikohteiden läheisyyteen. Savon-

linnan lähiympäristössä on useita erinomaisia retkiluistelupaikkoja, joissa on hyvin 

hoidetun luistelureitin lisäksi mainiot majoitus- ja ravintolapalvelut. Retkiluistelu 

onkin avannut matkailuyrittäjille uusia mahdollisuuksia tasoittaa kesäajan huip-

pusesonkiin perustuvaa liiketoimintaa enemmän ympärivuotiseen suuntaan. 

KUVA 12. Puutavaran kuljetus jäätiellä. 

Lähde: Esko Pakkanen 

KUVA 13.  Pilkintä on 

suosittu talviharrastus. 

Lähde: Harri Lallukka. 

KUVA 14. Retkiluistelu luonnonjäällä on 

tullut suosituksi harrastukseksi Savonlinnan 

alueella.  

Lähde: SaimaaHoliday 

(www.saimaaholiday.net)  

KUVA 15. Vesiliikenne Vuoksen vesistö-

alueella on ympärivuotista. 

Lähde: Seppo Piironen 

KUVA 16. Talvella laivat tarvitsevat jäänmurtaja

-apua. Monitoimialus m/s ARPPE palveli monta 

vuotta jäänmurtajana. 

Lähde: Seppo Piironen 

http://www.saimaaholiday.net
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Kohdealueen analyysissa käytetyt lähteet: 

Suomen merenkulun viranomaisten www-sivut (www.fma.fi) ja tilastot 

Liikenne- ja viestintäministeriö, julkaisu 3/2008 

Maistraatti, Yhteenveto veneiden rekisteröinneistä 1995-2009 

Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskukset(2009): Vuoksen vesien-

hoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015 

Suomen kuntaliiton tilastot (www.localfinland.fi) 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilastot (www.rktl.fi) 

Tilastokeskus (www.tilastokeskus.fi) 

Hoidetut jäätiet antavat loma-asuntojen omistajille myös mahdollisuuden hyödyntää mökkejään talvisaikaan, kun 

autolla päästään suoraan mökkirantaan. Koko Vuoksen vesistöalueella on useita satoja kilometrejä jääteitä. Niitä 

tehdään ja käytetään myös saarimetsistä hakattavan puutavaran kuljettamiseen pois talvisaikaan. 

 

9. Vesistöön liittyvä liiketoiminta Vuoksen vesistöalueella 

Turismin lisäksi alueella toimii monia vesistöön ja vesiliikenteeseen pohjautuvaa liikeyrityksiä. Tilastojen mukaan 

nämä työllistävät alueella yli 300 henkeä ja niiden yhteinen liikevaihto (v.2008) on yli 81 milj. euroa. Merkittävim-

mät liiketoiminnat ovat veneteollisuus sekä veneiden huolto- ja korjaustoiminta. Alan kansainvälisestikin kuuluisa 

toimija on Bella-Veneet Kuopiossa, jonka valmistamat merkit ovat Bella, Aquador ja Flipper 

(www.bellaboats.com). Vesistöalueen sisäinen vesiliikenne (proomu- ja pienalusliikenne, uitto, matkustajaliikenne) 

ovat myös sekä työllistäjinä että liiketoimintamielessä merkittäviä. Veneteollisuus ja veneiden korjaustoiminta on 

myös suunnannut ja aktivoinut alueen oppilaitosten ammatillista koulutustoimintaa. 

 

 

 

http://www.fma.fi/
http://www.localfinland.fi
http://www.rktl.fi
http://www.bellaboats.com
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