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HAO Vaasa

Lähettäjä: Vesa Ruokamo <vesaj.ruokamo@gmail.com>
Lähetetty: keskiviikko 5. tammikuuta 2022 10.15
Vastaanottaja: HAO Vaasa
Aihe: Re: Lisäselvitys!
Liitteet: Liite 3_ Suolijärvien ja Isojärven säännöstelykokonaisuus.pdf

Hei!

Kokeilen vielä lähettää valitukseen (dnro 21563/2021) kuuluva liitettä 3: Suolijärvien ja Isojärven
säännöstelykokonaisuus, jota olen muokannut alkuperäisestä.
Ellei se onnistu sähköisesti toimitan sen postitse.

Ystävällisesti,

Vesa Ruokamo
Pro Suolijärvi ry

ti 4. tammik. 2022 klo 11.35 HAO Vaasa (vaasa.hao@oikeus.fi) kirjoitti:

Hei!

Valitettaessa hallinto-oikeuteen, valittajan tulee toimittaa hallinto-oikeudelle ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi. Jos asiakirjat on toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle jo aiemmin, niitä ei tarvitse
liittää valitukseen.

Toimittanette valituksenne liitteen 3 hallinto-oikeuden käyttöön. Lisäselvityskirjelmänne mukaan liitteet 4 ja 7
sisältyvät aluehallinvalituksenalaisen päätöksen perusteena oleviin asiakirjoihin.

Ystävällisin terveisin,

Mari Juntunen

lainkäyttösihteeri

Vaasan hallinto-oikeus - Vasa förvaltningsdomstol

PL 204 - PB 204

Ymptervltk 21.6.2022
§ 35 Liite 4
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65101 VAASA – 65101 VASA

puh 02956 42 780 - tel 02956 42 780

vaasa.hao@oikeus.fi

Luottamuksellisuusilmoitus / Meddelande av konfidentiell karaktär

Tämän sähköpostiviestin sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön. Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole
tarkoitettu sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos sinulla on syytä uskoa, että
tätä viestiä ei ole tarkoitettu sinulle, ole hyvä ja poista se ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen
viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi.

***

Detta e-postmeddelandets innehåll är endast avsett för mottagarens användning. Ifall denna e-post inte är ämnad
för dig, är dess användning, kopiering, ändring eller innehav förbjudet. Var god och radera meddelandet och alla
dess kopior från din apparat, ifall du har skäl att tro att detta meddelande inte har varit ämnat för dig. Kom ihåg att
du i fråga om ett sådant här meddelande har tystnadsplikt och du får inte heller utnyttja meddelandet.

***

Hallinto-oikeus käsittelee rekisterinpitäjänä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilötietoja. Hallinto-oikeuden
tietosuojaselosteet ovat saatavilla hallinto-oikeuden kirjaamosta tai internet-sivuilta. | Förvaltningsdomstolen
behandlar som registeransvarig personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Förvaltningsdomstolens
dataskyddsbeskrivning kan fås från domstolens registratorskontor eller på domstolens webbsidor

Lähettäjä: Vesa Ruokamo <vesaj.ruokamo@gmail.com>
Lähetetty: maanantai 3. tammikuuta 2022 13.24
Vastaanottaja: HAO Vaasa <vaasa.hao@oikeus.fi>
Aihe: Lisäselvitys!

Hei!

Ohessa lisäselvitys aiemmin lähettämääni valitukseen liittyen sen liitteisiin

 (dnro 21563/2021).

Ystävällisesti,
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Vesa Ruokamo

Pro Suolijärvi ry



LIITE

Kuvaus Suolijärvien ja Isojärven säännöstelykokonaisuudesta

Jumiskon vesivoimalaitoksella juoksutetaan Yli-Suolijärven, Ala-Suolijärven ja Isojärven vesiä Kemijärveen. 
Yli-Suolijärveä säännöstellään Luksuan säännöstelypadolla. Luksuasta vesi virtaa Ala-Suolijärveen. 
Isojärvestä vesi johdetaan kanavia ja paineputkea pitkin Ala-Suolijärveen. Ala-Suolijärvestä vesi virtaa 
Räpsyn kanavan, Niemijärven, Vierusjärven ja Irnijärven kautta Karppisen tunneliin ja Ala-Askanjärveen, 
josta alkaa maanalainen tunneli Jumiskon vesivoimalaitokselle. Nolimojärven vedenpinta pidetään Ala-
Nolimon pohjapadon avulla keskiyliveden tasossa.

Poikkeuksellisessa vesitilanteessa Ala-Suolijärvestä voidaan juoksuttaa vettä Vierusjoen padon kautta 
Vierusjokeen ja Niskalan padon, Ala-Nolimon pohjapadon ja Jumiskon padon kautta Jumiskonjokeen. 
Isojärvestä vettä voidaan poikkeuksellisessa tilanteessa juoksuttaa Köykenejoen padon kautta 
Köykenejokeen.

Kuva 1.Jumiskon voimalaitoksen vaikutusalueen säännöstelykokonaisuus.



Luonnontilassa Ala-Suolijärvi on laskenut Jumiskonjoen kautta Kemijärveen ja Niemi-, Vierus- ja Irnijärvet 
Vierusjokea pitkin Jumiskonjokeen (kuva 2). Isojärvi on laskenut Köykenöjokea pitkin Jumiskonjokeen. 

Kuva 2. Vesistöä luonnontilaisena (virtausreitit merkitty punaisella viivalla)

Kuva 3. Alueen säännöstelyrakenteita (kanavat/tunnelit merkitty mustalla viivalla).

 

Jumiskon 
voimalaitokselle

pumppaus


