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KYRÖSKOSKEN VOIMA OY

• Yhtiön omistavat:

- VSV Energia Oy

- Leppäkosken Sähkö Oy

- Vatajankosken 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 hieman yli 0.4-0.7 MW



TUOTANTOMÄÄRÄT

• Vuosienergiat vaihtelevat suuresti sateiden mukaan
• Keskimääräinen vuosienergia n. 40 000 MWh



SÄÄNNÖSTELULUPA



SÄÄNNÖSTELULUPA

Maksimijuoksutus
määrä 60 m3/s



SÄÄNNÖSTELULUPA

Maksimijuoksutus
määrä 60 m3/sKevättulvan 

hallinta vuosittain
- Lumen määrä, 

alkuvuonna, 
keväällä jne

- Syksyn ja 
talven muun 
ajan sateet



SÄÄNNÖSTELULUPA

Maksimijuoksutus
määrä 60 m3/sKevättulvan 

hallinta vuosittain
- Lumen määrä, 

alkuvuonna, 
keväällä jne

- Syksyn ja 
talven muun 
ajan sateet

Syksyn sateet:
- Vaikka pinta 

olisi rajussa 
nousussa, ei 
voida 
juoksuttaa 
enempää



NYKYTILANNE
AJOMÄÄRÄT



NYKYTILANNE
VEDEN PINTA

- Veden pinta vuoden vaihteessa selvästi keskimääräistä alemmalla tasolla, 
johtuen kuivasta viime vuodesta

- Keväällä tehtiin normaali kevät kuoppa, johtuen suuresta lumimäärästä 
alueella. 



Kyrösjärvi

Säännöstelyluvan muuttamiseen etsitään 
vaihtoehtoja.

Vaihtoehtojen vaikutuksia pitää selvittää!



Kyrösjärven säännöstelylupa -
vaihtoehdot

VE1 ”Hyydetulviin 
varautuminen”

• Jos on märkä 
syksy, juoksutus 
pysyisi paremmin 
perässä. Nyt se ei 
onnistu.

• Vuoden viimeisillä 
viikoilla W 
helpompi pitää 
alempana. 

VE2 ”Kevätkuopan 
oikaisu”

• Joustava 
säännöstelymahdol
-lisuus keväällä 
vesitilanteesta 
riippuen.

• Turvaraja varmistaa 
riittävän 
varautumisen 
kevättulviin.

VE3 ”Haukihattu”

• W voi olla keväällä 
pidempään 
korkealla.

• Ei tarvitse väkisin 
juoksuttaa 
alkukesällä 
ylimäärää.
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