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Esipuhe Oy Vesirakentajan raporttiin Voimaa vedestä 2007 
 
Energiateollisuus ry käynnisti kauppa- ja teollisuusministeriön tuella toukokuussa 2007 työn, 
jonka tavoitteena oli selvittää rakentamiskelpoisen vesivoiman määrä Suomessa ja arvioida 
vesivoiman lisäämismahdollisuudet vesistöittäin. Tavoitteena on tarjota julkiseen keskusteluun 
ja poliittiseen päätöksentekoon tietoa siitä, kuinka paljon vesivoimantuotantoa voidaan lisätä 
ja mitä toimenpiteitä vesivoiman lisääminen edellyttää. Maa- ja metsätalousministeriö osallis-
tui työn rahoitukseen, jotta selvityksen kohteina olevia hankkeita tarkasteltaisiin myös tulva-
riskien hallinnan näkökulmasta. Käsillä oleva raportti on tämän yhteisen selvityksen loppura-
portti. 
 
Rakentamiskelpoisella vesivoimalla tarkoitetaan tässä selvityksessä kaikkea teknis-
taloudellisesti rakennettavissa olevaa vesivoimaa riippumatta siitä, onko sen rakentamiselle 
olemassa jokin erityinen este, kuten suojelulainsäädäntö. Esitetyt suositukset ovat työn teki-
jän, Oy Vesirakentajan, suosituksia, eivät siis tilaajien tai toiminnanharjoittajien.  

 
Selvityksen yhteys Suomen energiapolitiikkaan 
Selvitys on tehty ottaen huomioon vesivoimaan liittyvät viimeaikaiset energiapoliittiset linjauk-
set. Vuoden 2005 lopulla eduskunnalle antamassaan selonteossa kansallisesta strategiasta 
Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi valtioneuvosto nosti esiin vesivoiman lisäämismahdolli-
suudet merkittävänä uusiutuvana energialähteenä. Käsitellessään selontekoa eduskunnan ta-
lousvaliokunta katsoi, että vesivoimahankkeita on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon 
energia-, tulvasuojelu-, ympäristö- ja aluetalousnäkökohdat sekä vapaa-ajan asutus ja piti 
tärkeänä, että varmistetaan mahdollisuus yhteiskunnan kokonaisedun kannalta järkevien vesi-
voimahankkeiden toteuttamiseen.  
 
Keväällä 2007 toimintansa aloittaneen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma painottaa ener-
giapolitiikan tavoitteina toimivien keinojen löytämistä turvaamaan energian saatavuus, energi-
ansäästö, energiatehokkuuden parantaminen sekä kohentamaan energiaomavaraisuutta ja 
vähentämään energiantuotannosta aiheutuvia päästöjä. Hallitusohjelmassa mainitaan erityi-
sesti, että hallitus on valmis lisäämään tuntuvasti vesivoimaa. 
 
Eurooppa-neuvosto päätti maaliskuussa 2007 Euroopan yhteisön tavoitteeksi lisätä uusiutuvien 
energiatuotantomuotojen käyttöä yhteisön alueelle 20 prosenttiin kokonaisenergiantarpeesta 
vuoteen 2020 mennessä. EU:n komissio on jättänyt 23.1.2008 esityksensä siitä, miten tämä 
tavoite jaetaan jäsenmaille. Suomen velvoitteena olisi lisätä uusiutuvan energian käyttö 38 
%:iin loppuenergian kulutuksesta nykyisestä 28,5 % tasosta. 
 
Selvityksen tarkastelunäkökulmat 
Selvityksen peruslähtökohta on ollut energiataloudellinen. Siihen liittyy vesivoiman osalta voi-
mantuotannon teho (MW) ja saatava energia (MWh) sekä tuotannon säädettävyys. Vesivoiman 
säädettävyyden arvioidaan olevan jatkossa nykyistäkin merkittävämpi tekijä. Erityisesti tuuli-
voiman tuotannon ja toisaalta sääolojen vaihtelujen lisääntymisen seurauksena sähköjärjes-
telmä tarvitsee lisää joustavuutta. Vesivoima on tähän tarkoitukseen ylivertainen energiamuo-
to. Lähtökohtana selvityksen tarkasteluissa on ollut pienvesivoimaa lukuun ottamatta se, että 
vesivoimarakentaminen toteutetaan ilman vesivoimantuotannon lisäämiseen kohdistettavia 
yhteiskunnan taloudellisia tukitoimia.  
 
Vesivoiman lisärakentamista on arvioitu energiatalouden lisäksi myös aluetalouden näkökul-
masta. Muita merkittäviä näkökulmia vesistöjen tarkastelussa ja luokittelussa ovat olleet tulva-
suojelu, kalatalous ja vaelluskalakannat sekä ilmastonmuutoksen vaikutus vesivoimatuotan-
toon. Lisäksi on arvioitu vesistöjen nykyinen tilanne vesivoiman osalta ja käyty läpi vesiraken-
tamisen kannalta oleelliset suojelunäkökulmat. Vesistökohtaisia vesivoimarakentamisen kaik-



   
  
 
kia ympäristövaikutuksia tai sosiaalisia vaikutuksia ei ole voitu käsitellä, vaan niitä tulee tar-
kastella hankekohtaisesti ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, mikäli muut edellytykset 
vesirakentamiselle nähdään mahdollisina. 
 
Tulvariskien näkökulma  
Ilmastonmuutoksen seurauksena poikkeuksellisten tulvien riskin arvioidaan Suomessa kasva-
van. Myös tulvien ajankohdat muuttuvat, mistä ovat osoituksena viime vuosina koetut poikke-
ukselliset tulvatilanteet kesä- ja talviaikaan. Selvityksessä arvioitiin vesivoiman lisäämishank-
keiden merkitystä tulvariskien hallinnan ja tulvasuojelun parantamisen kannalta erityisesti niis-
sä vesistöissä, joissa sijaitsee merkittäviä tulvariskikohteita. Tyypillisiä vesivoiman lisäämistä 
ja tulvariskien hallintaa integroidusti palvelevia toimenpiteitä ovat tulvavesien pidättäminen 
valuma-alueella ja vesistöjen säännöstelyn ja juoksutusmahdollisuuksien parantaminen. Selvi-
tyksessä esille nousseita hankkeita on tarpeen tarkastella jatkossa yhteistyössä toiminnanhar-
joittajien sekä asianomaisten viranomaistahojen ja muiden tahojen kesken.  
 
Selvityksen toteutus 
Selvityksen on laatinut konsulttitoimisto, Oy Vesirakentaja. Toimeksiantajat ja rahoittajat 
muodostivat selvitystyölle ohjausryhmän, johon ovat kuluneet puheenjohtajana toimitusjohtaja 
Birger Ylisaukko-oja (PVO Vesivoima Oy) ja jäseninä johtaja Jukka Leskelä (Energiateollisuus 
ry), johtaja Kari Lamminmäki (Kemijoki Oy), neuvotteleva virkamies Seppo Oikarinen (KTM), 
ylitarkastaja Mika Anttonen (KTM), vesihallintojohtaja Kai Kaatra (MMM) ja vesihallintoneuvos 
Jaakko Sierla (MMM). Ohjausryhmän asiantuntijana on toiminut yksikön päällikkö Markku 
Maunula (SYKE) ja sihteerinä asiantuntija Kati Takala (Energiateollisuus ry). 
 
Raportissa esitetään kokonaistilanteen kuvauksen lisäksi hankekohtaiset yhteenvedot ja ehdo-
tukset lyhyine perusteluineen vesistöittäin ryhmiteltyinä. Raportti pyrkii selvittämään mikä 
vesivoiman rooli tulevaisuuden energiahuollossa on, missä Suomen rakentamaton vesivoima 
sijaitsee, mitä sen käyttöön ottamiseksi tulisi tehdä ja miten tulvariskien hallinta voitaisiin pa-
rantaa. Selvityksen tarkoituksena on antaa kattava ja hyvä kuva Suomen vesivoiman lisää-
mismahdollisuuksista kokonaispotentiaalina ja toteutettavuuden perusteella ryhmiteltynä. 
 
Toivomme, että raportti antaa eväitä konkreettiseen ja analyyttiseen keskusteluun uusiutuvien 
energialähteiden monipuolisesta hyödyntämisestä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja siihen 
sopeutumiseksi maassamme. 
 
 
 
Helsingissä 6 helmikuuta 2008 
 
Energiateollisuus ry 
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Voimaa vedestä 2007 
Tiivistelmä 
 
Tehdyn selvityksen mukaan Suomessa on rakentamiskelpoista vesivoimaa kaikkiaan 
1 710 MW, energiana 6,7 TWh/a. Tämä vastaa noin puolta rakennetusta vesivoimasta. 

Suomen sähköhuollossa on sähköntarpeen kokonaiskasvun lisäksi varauduttava tuulivoiman 
osuuden kasvuun ja sen myötä kasvavaan satunnaiseen tuotannonvaihteluun. Nopeasti rea-
goivana vesivoima on paitsi uusiutuvaa energiaa ennen muuta tärkeää säätövoimaa. Tällaista 
vesivoimaa voidaan merkittävästi lisätä täydentämällä voimantuotantoon jo otettujen vesistö-
jemme rakentamista. Kaikki säätövoimaa lisäävät hankkeet on syytä tarkastella erityisellä 
huolella, sillä vaihtoehtoina ovat lähinnä energiaa kuluttava pumppuvoima tai kaasuturbiini-
laitokset. 

Sähköntuotannon nopeaan säätöön soveltuvaa, teknistaloudellisesti merkittävää vesivoimaa 
voitaisiin lisätä vuoteen 2020 mennessä 470 MW, energiana 1,3 TWh/a. Noin neljännes tästä 
energiamäärästä toteutunee suunniteltuina koneistojen uusintoina jo toimivissa voimalaitok-
sissa. Tärkeimmät muut rakennushankkeet sijaitsevat Kemijoella, Iijoella ja Kymijoella, joi-
den vaikutuspiirissä on yli puolet Suomen rakennetusta vesivoimasta. Tämän jo rakennetun 
kapasiteetin käytettävyys säätöön parantuisi huomattavasti esitetyn täydennysrakentamisen 
avulla. 

Toteutuakseen hankkeet on pääosin suunniteltava uudelleen vastaamaan nykykäsityksiä vesis-
törakentamisesta, mikä edellyttää lisäselvityksiä ja tiivistä yhteistoimintaa sähköntuottajien ja 
viranomaisten kesken. Tästä sekä YVA – ja lupaprosessista johtuen niiden toteuttamiseen ku-
luu parhaassakin tapauksessa useita vuosia. Kuuden hankkeen kohdalla tulisi voimassaolevia 
suojelulainsäädöksiä tai -päätöksiä tarkistaa. 

Edellä todetun lisäksi teknistaloudellisesti merkittävää vesivoimaa on lisäksi Ounasjoella ja 
Iijoen keskijuoksulla yhteensä 460 MW tehoa ja 1,6 TWh/a energiaa. Molemmat vesistöt ovat 
suojeltuja. 

Pienvesivoimaa on mahdollista rakentaa eri vesistöissä yhteensä noin 60 MW, 220 GWh/a. 
Tästä arvioidaan toteutuvan ennen vuotta 2020 noin puolet edellyttäen, että valtion tukipoli-
tiikka pysyy vähintään nykyisellään. Loput Suomen vesivoimasta on rajajoissa tai muissa sel-
laisissa vesistöissä, joiden rakentaminen ei eri syistä tule kyseeseen. 

Suomessa pitäisi muiden maiden mallin mukaisesti pystyä nykyistä paremmin sovittamaan 
yhteen voimatalouden ja luonnontalouden tarpeet, erityisesti kalatalous. Tämä vaatii määrätie-
toista ponnistelua ja selkeitä suunnitelmia, joita eri intressipiirit yhteisesti tukevat. Lähtökoh-
tana täytyisi kuitenkin olla suurimpien vesistöjemme vesivoiman tehokas käyttö sähköntuo-
tannon säätöön. 

Vesivoimantuottajat maksoivat Suomessa kiinteistöveroa vuonna 2006 tuotantopaikkakunnil-
la yhteensä noin 30 milj.€. Tämä vastaa noin 7 500 työpaikan kunnallisverotuloa. Teknista-
loudellisesti merkittävien hankkeiden lisäys kuntien kiinteistöverotuloihin olisi huomattava. 

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan tulvien suuruuteen ja esiintymisajankohtaan. Tämän takia 
valtaosa maamme säännöstelyluvista pitäisi tarkistaa. Useat raportissa esitetyt vesivoimata-
loudelliset suunnitelmat koskevat vesistöjä, joissa on asutuksen ja yhteiskunnan tärkeiden 
toimintojen kannalta merkittäviä tulvariskikohteita. Teknistaloudellisesti merkittävien vesi-
voimahankkeiden toteuttaminen parantaisi samalla merkittävästi edellytyksiä tulvariskien hal-
lintaan näissä vesistöissä. 
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1 Yleinen osa 

1.1 Johdanto 
Ilmastonmuutos ja sen seuraukset pakottavat tarkastelemaan huolellisesti kaikkia uusiutuvia 
energiantuotantomuotoja ja selvittämään mahdollisuuksia niiden tuotannon lisäämiseksi. Ve-
sivoimalla on tässä keskustelussa Suomessa tärkeä rooli, jota tässä raportissa pyritään selven-
tämään. 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön vuonna 2005 teettämän selvityksen mukaan Suomen koko 
vesivoimapotentiaali on noin 5 100 MW ja se vastaa keskimääräisenä vesivuotena 22,6 TWh 
energiantuotantoa. Tästä määrästä on rakennettua vesivoimaa 3 050 MW, 13 TWh. 
 
Toukokuussa 2007 Energiateollisuus ry päätti kauppa- ja teollisuusministeriön tukemana 
käynnistää työn, jonka tavoitteena oli selvittää rakentamiskelpoisen vesivoiman määrä Suo-
messa ja arvioida rakennusmahdollisuudet vesistöittäin kokonaisuutena. Samalla tuli selvittää 
teknistaloudellisesti järkevien hankkeiden toteuttamisen esteet ja mitä näiden hankkeiden 
edistämiseksi voitaisiin tehdä. 
 
Ilmastonmuutoksen myötä sadanta maassamme kasvaa, sadannan ja haihdunnan keskinäiset 
suhteet sekä vuotuinen jakautuma muuttuvat, leudommat talvet muuttavat lumeen sitoutuvan 
veden määrää ja säätilojen ääri-ilmiöiden ennustetaan yleistyvän. Näissä muuttuneissa oloissa 
eivät päävesistöissämme nykyisellään toteutettavat säännöstelyt toimi toivotulla tavalla. Me-
reen purkavien jokijaksojen juoksutuskapasiteetin pitäisi myös olla riittävä estämään suurtul-
via. Näitä asioita on tässä raportissa tarkasteltu vesivoiman lisäksi myös tulvariskien hallinnan 
näkökulmasta. Tätä osuutta selvityksessä on ohjannut ja rahoittanut Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö, jolle tulvariskien hallinnan yleinen ohjaus maassamme kuuluu. 
 
Työtä tekemään valittiin riippumaton konsulttitoimisto, Oy Vesirakentaja, jossa siitä on vas-
tannut toimitusjohtaja Ari Aalto apunaan DI Teppo Linjama. Vesistökohtaisia arvioita ja yh-
teenvetoja tehtäessä apuna on toiminut asiantuntijatyhmä, johon ovat kuuluneet Oy Vesira-
kentajan henkilöstöstä raportin tekijöiden lisäksi energianeuvos Markku Autti, DI Antero 
Halminen ja suunnittelupäällikkö Aimo Lamberg. 
 
Tässä raportissa esitetään hankekohtaiset yhteenvedot ja ehdotukset lyhyine perusteluineen 
vesistöittäin ryhmiteltyinä. Kaikki raporttiin sisältyvät kannanotot ja ehdotukset ovat Oy Ve-
sirakentajan asiantuntijaryhmän näkemyksen mukaisia, eivätkä siis edusta sen paremmin yk-
sittäisten toimijoiden kuin tilaajankaan virallista näkökantaa. 
 

1.2 Lähtöaineisto ja sen käsittely 
Suomen rakentamattomasta vesivoimasta on tehty vuosien varrella useitakin selvityksiä. Tällä 
kertaa haluttiin kuitenkin perustaa selvitys ensisijaisesti todellisiin, hankekohtaisiin suunni-
telmiin. Tarkastelu tehtiin vesistöittäin etsien suunniteltuja, realistisia vesivoimahankkeita. 
Samalla on pyritty selvittämään mikseivät hankkeet ole edenneet. Samassa yhteydessä on 
myös tarkasteltu vesivoimaa sivuavat tulvasuojeluhankkeet. Lähteiden runsaus näkyy alla 
olevassa kuvassa. 
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Kuva 1. Selvityksessä käytettyä lähdeaineistoa. 

 
Myös uutta aineistoa on kertynyt runsaasti. Tärkeimpänä lähteenä on käyty läpi kaikkien suu-
rimpien toimijoiden omat suunnitelmat; yhtiöistä mainittakoon Fortum, Helsingin Energia, 
Kemijoki, Pohjolan Voima, UPM ja Vattenfall. Lisäksi on käsitelty varsin kattavasti suurim-
pien alueellisten toimijoiden hankkeita. Myös pienvesivoima on kartoitettu nimenomaan to-
dellisten rakentamismahdollisuuksien perusteella tarkastelemalla lukuisten yksittäisten inves-
toijien suunnitelmia. 
 
Merkittävä tietolähde on ollut Oy Vesirakentajan oma arkisto. Siihen perustuvat tiedot lukui-
sista kohteista kaikissa päävesistöissämme ja erityisesti Pohjanmaan joissa, joiden vesivoima-
laitokset ovat lähes poikkeuksetta yhtiön suunnittelemia. Tekijöiden käytössä on luonnollises-
ti ollut myös yhtiön laatimat monet vesistöjen yleis-, voimalaitos- ja tulvasuojelusuunnitel-
mat, mm. suunnitelma Kymijoen alaosan säännöstelyn ja tulvasuojelun kokonaisratkaisuksi.  
 
Lisätietoa on hankittu laajasti myös muualta. Tärkeimpinä kirjallisina lähteinä mainittakoon 
Suomen Ympäristökeskuksen, alueellisten ympäristökeskusten ja niiden edeltäjien julkaisut, 
esimerkiksi vesien käytön kokonaissuunnitelmat, ns. vesihallituksen ”punaiset kirjat”, tulvan-
torjunnan toimintasuunnitelmat, Suurtulvaselvitys 2000, Suurtulvatyöryhmän loppuraportti 
2003, tärkeimmät aiemmat selvitykset vesivoimasta ja vesienhoidon keskeisten kysymysten 
yhteenvedot. Lisätietoa on saatu myös haastattelemalla yksittäisiä toimijoita, Suomen Ympä-
ristökeskuksen asiantuntijoita ja kaikkien 13 alueellisen ympäristökeskuksen vesivarayh-
dyshenkilöitä ja muita toimihenkilöitä. 
 
Julkiset tietolähteet on pyritty ilmaisemaan kussakin kohdassa, missä tietoja on käytetty. 
Luottamuksellisena käyttöön saatuja hankekohtaisia tietoja ole julkaistu, elleivät ne ole ennes-
tään julkisia, esimerkiksi toimijoiden omilla nettisivuilla tai muutoin julkisesti saatavilla ole-
vissa asiakirjoissa. 



Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 7(196) 
 31.1.2008 

 

1.3 Vesivoima sähköntuotannossa 

1.3.1 Vesivoiman merkitys nykyisessä sähköntuotanno ssa 

 
Vesivoiman tuotannolla on edelleen tärkeä merkitys sähköntuotannon kokonaisuudessa yli-
päätään. Alla olevassa kuvassa on sähköntuotanto Suomessa tuotantomuodoittain vuosina 
2004–2006 Tilastokeskuksen mukaan. Vesivoimalla tuotetaan myös suurin osa Suomen uu-
siutuvasta energiasta1 

 

Kuva 2. Sähkön tuotanto tuotantomuodoittain vuosina 2004, 2005 ja 2006 (Tilastokeskus). 

  

 

Kuva 3. Sähkön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä 2000–2006 (Tilastokeskus). 

                                                 
1 http://www.stat.fi/til/salatuo/2006/salatuo_2006_2007-10-18_kat_001.html 
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Vesivoiman merkitys on kuitenkin paljon suurempi kuin mitä keskimääräisiä tuotantolukuja 
sisältävä pylväikkö näyttää. Sähköntuotantokoneistossa tarvitaan aina nopeisiin kuormanmuu-
toksiin ja häiriöihin reagoimaan pystyvää, erilaista säätö- ja varavoimaa. Sen tarve vaihtelee 
tuotantokoneiston suuruuden, rakenteen ja tuotantoyksiköiden ominaisuuksien mukaan. 
 
Tuotannon ja kulutuksen välisestä tasapainosta sekä reserveistä Suomessa huolehtii maanlaa-
juisesta kantaverkosta vastaava yhtiö, Fingrid Oyj. Taajuuden säädön ylläpidosta on Fingridin 
nettisivuilla1 seikkaperäinen selostus.  
 

1.4 Taajuuden ylläpito 

Pohjoismainen sähköverkko on synkronisesti yhteenkytketty, joten koko verkolla on sama taa-
juus. Sähköjärjestelmän taajuus kuvaa sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainoa. Mitä pa-
remmin tasapaino säilyy, sitä vähemmän verkon taajuus vaihtelee ja sitä parempi on sähkön 
laatu. Pohjoismaisessa yhteiskäyttöverkossa taajuuden sallitaan vaihdella 49,9 ja 50,1 Hz vä-
lillä. 

 

Mikäli verkon taajuus on alle nimellisarvon 50 Hz, on kulutus tuotantoa suurempi. Vastaavas-
ti tuotanto on kulutusta suurempi verkon taajuuden ylittäessä sen nimellisarvon. 

Taajuuden ylläpitoa varten sähköjärjestelmässä on ylläpidettävä riittävä määrä ns. pyörivää 
reserviä. Taajuusohjattu käyttöreservi ja taajuusohjattu häiriöreservi ovat taajuudenmuutok-
sista automaattisesta aktivoituvia pätötehoreservejä. 

Pohjoismaisessa yhteiskäyttöjärjestelmässä on sovittu, että Nordel-maissa ylläpidetään joka 
hetki yhteensä 600 MW taajuusohjattua käyttöreserviä normaalitilan taajuudensäätöä varten. 
Tästä Suomen osuus on 145 MW. Yhteisesti ylläpidettävä reservi jaetaan vuosittain yhteis-
käyttöjärjestelmässä mukana olevien maiden kesken niiden käyttämien vuosienergioiden suh-
teessa. 

Pohjoismaisessa yhteiskäyttöjärjestelmässä ylläpidetään taajuusohjattua häiriöreserviä niin 
paljon, että voimajärjestelmä kestää esim. suuren tuotantoyksikön irtoamisen verkosta ilman, 
että pysyvä taajuuspoikkeama on suurempi kuin 0,5 Hz. Koko järjestelmässä vaadittava re-
servi määritellään viikoittain vastaamaan järjestelmän suurimman yksittäisen vian yhteydessä 
irtoavaa tuotantoa vähennettynä järjestelmän luonnollisella säätökyvyllä. Normaalissa käyt-
tötilanteessa pohjoismaisessa yhteiskäyttöjärjestelmässä vaadittava hetkellinen häiriöreservi-
teho on noin 1000 MW, josta Suomen velvoite on noin 240 MW. 

Taajuusohjattuna käyttöreservinä voidaan käyttää voimalaitosten pätötehoreservejä. Lisäksi 
Suomen ja Venäjän välinen Viipurin tasavirtalinkki on merkittävä komponentti Suomen taa-
juudensäätöreserviä. Taajuusohjattuna häiriöreservinä käytetään sekä voimalaitosten pätöte-
horeservejä että irtikytkettäviä kuormia. Sähkön tuottajien osallistuminen reservin ylläpitoon 
on täysin vapaaehtoista toimintaa. Fingrid on perustanut ns. reservipankin, johon säätöky-

                                                 
1 http://www.fingrid.fi/portal/suomeksi/palvelut/jarjestelmapalvelut/taajuuden_yllapito 
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kyistä kapasiteettia omistavat yhtiöt ovat voineet ilmoittaa resurssinsa. Fingridin maksamaa 
korvausta vastaan resurssin haltijat pitävät voimalaitoksillaan mitatut säätöominaisuudet so-
vituilla ehdoilla. 

Reservi Sopimuskapasiteetti Velvoite 

Taajuusohjattu käyttöreservi 
- Voimalaitokset 
- Viipurin DC-linkki 
   10% siirtotehosta 

145 MW *) 

Taajuusohjattu häiriöreservi - Voimalaitokset 
- Irtikytkettävät kuormat 

220-240 MW **) 

Nopea häiriöreservi - Kaasuturbiinit 
- Irtikytkettävät kuormat 

865 MW ***) 

 
*) Velvoite jaetaan osajärjestelmien kesken vuosittain niiden käyttämien vuosienergioiden suhteessa 
**) Velvoite jaetaan osajärjestelmien kesken viikoittain mitoittavien vikojen suhteessa 
***) Mitoittavaa vikaa vastaava määrä 

Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin ylläpitosopimuksessa kaikkien osapuolten kanssa 
solmitut sopimukset ovat ehdoiltaan, sisällöltään ja korvauksiltaan samanlaiset. 

Taajuusohjattuna ja nopeana häiriöreservinä toimivista irtikytkettävistä kuormista on sovittu 
puunjalostus-, kemian- ja metalliteollisuusyritysten kanssa. Sopimusten yhteenlaskettu teho on 
noin 1000 MW ja ne ovat voimassa vuosina 2005-2015. 

Lisätietoa voi hakea esimerkiksi FINGRIDin alla olevista linkeistä1. 
 
Eri tuotantomuodot ovat säätöominaisuuksiltaan kovin erilaisia. Esimerkiksi tuulivoiman tuo-
tanto ei ole lainkaan säädettävää, vastapainesähkön tuotanto riippuu höyryn tai lämmöntar-
peesta ja hiililauhdetta voidaan säätää vain tietyllä, teknisesti rajoitetulla tehoalueella ja no-
peudella. Ydinvoimaa taas pyritään, jo yksin sen korkeiden pääomakustannustenkin takia, 
ajamaan mahdollisimman suurella, tasaisella kuormalla. 
 
Suomen vesivoimakoneista valtaosa on hyvän säätökyvyn omaavia Kaplan-turbiineita, joissa 
säätöominaisuudet ovat erinomaiset, säädön aiheuttamat energiamenetykset vähäiset eikä sää-
döstä aiheudu juurikaan koneistojen ylimääräistä kulumista. 
 
Riittävän nopeaa ja tehokasta säätöä ei kaikilla sähköntuotantomuodoilla voida teknisesti tai 
taloudellisesti toteuttaa ja tuntitason ja etenkin sitä nopeammassa säädössä on vesivoima sekä 
Suomessa että muissa Pohjoismaissa käytännössä lähes ainoa vaihtoehto. Suomessa voimalai-
toksilla ylläpidettävistä reserveistä vesivoimaa onkin taajuusohjatusta käyttöreservistä noin 
85 % ja taajuusohjatusta häiriöreservistä noin 90 %. 
 

                                                 
1 
http://www.fingrid.fi/portal/suomeksi/yritysinfo/suomen_sahkojarjestelma/jarjestelmavastuu/  
http://www.fingrid.fi/portal/suomeksi/palvelut/jarjestelmapalvelut/  
http://www.fingrid.fi/portal/suomeksi/palvelut/tasepalvelut/  
http://www.fingrid.fi/portal/suomeksi/palvelut/tasepalvelut/saatosahkomarkkinat/  
http://www.fingrid.fi/portal/suomeksi/palvelut/huippuvoiman_yllapito/ 
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Kuva 4. Sähkön tuotanto Suomessa viikolla 9/2007.  

 
Suomen nykyinen rakennettu vesivoimakapasiteetti on noin 3 050 MW ja keskivesivuoden 
energiantuotanto noin 13 050 GWh. Se on kuitenkin vain osittain käytettävissä nopeaan sää-
töön, sillä siihen tarvitaan tehokasta lyhytaikaissäännöstelyä ja riittäviä vesivarastoja. Vesi-
voiman laajamittaisen käytön säätövoimana voi helposti havaita myös alla olevasta, Kemijoki 
Oy:n vuosikertomuksessaan julkaisemasta kuvasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5. Kemijoki Oy:n keskituntitehot. 
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1.4.1 Vesivoiman rooli tulevaisuudessa 

Sähköntuotannon tulevaisuus on avoin 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry ovat laatineet tuoreen raportin Arvio 
Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 20301. Siinä todetaan: 
 
Sähkön kysynnän kasvaessa kasvaa myös sähkön kulutuksen huipputeho. Tähän asti suurin 
tehon tarve saavutettiin Suomessa 8.2.2007, jolloin kulutus oli noin 14 900 MW klo 7-8. 
Huipputehon tarpeen on arvioitu kasvavan 16 000 MW:iin vuoteen 2010 mennessä, 
18 000 MW:in vuoteen 2020 mennessä ja 19 000 MW:in vuoteen 2030 mennessä. Huipputeho 
on määritetty sen mukaan, mikä on suurin todennäköinen tehontarve erityisen kylmänä talve-
na, joka toteutuu todennäköisesti 
kerran kymmenessä vuodessa.  
 
Edelleen jatkuva sähkön kysynnän kasvu ja vanhojen voimalaitosten käytöstä poistuminen 
merkitsee uuden sähköntuotantokapasiteetin tarvetta. Kapasiteetin tarve korostuu, mikäli 
tuontisähköä ei ole enää jatkossa huippukulutuksen aikana saatavilla. Tärkeä jatkotutkimuk-
sen aihe on, kuinka paljon uutta sähköntuotantokapasiteettia tarvitaan ja mihin tuotantomuo-
toihin sen tulisi kohdentua, jotta voidaan vastata sekä ilmastonmuutokseen, kilpailukykyyn 
että toimitusvarmuuteen liittyviin haasteisiin. Jos uusiutuvan energian ja ydinvoiman osuus 
sähköntuotannosta lisääntyy riittävästi, sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt voivat vähentyä 
merkittävästi samaan aikaan kun sähkönkulutus kasvaa. 
 
Raportissa mainittuun huoleen sähkön toimitusvarmuudesta antoi aihetta sähkön ennätyskor-
kea kulutus Suomessa pakkasten aikana tammikuussa 2006, jolloin koko Suomen sähköhuolto 
oli vaarassa. Energiateollisuus ry käynnisti maaliskuussa 2007 asiaa koskevan hankekokonai-
suuden, jonka ensimmäisenä osana julkaistiin selvitys Sähkön kulutushuiput tammikuussa 
2006, Energiateollisuus ry, Helsinki, kesäkuu 20062. Sen mukaan: 
 
Kovan pakkasen vuoksi sähkön kulutus tunnin aikana saavutti Suomessa perjantaina 20.1. klo 
8-9 tähän asti korkeimman arvon, eli liki 14 800 MW. Viikonlopun alkaminen sekä pakkasjak-
son lyhyys estivät kulutusta nousemasta vieläkin korkeammaksi. Fingridin arvion mukaan 
Suomen sähkön kulutus jousti kohonneen hinnan seurauksena huippukulutustilanteissa noin 
300–400 MW. Ilman kulutusjoustoa kulutus olisi siis ollut tämän verran korkeampi. Kotimai-
nen sähköntuotantokapasiteetti ei riitä kulutushuippujen kattamiseen. Suomen sähkönhankin-
ta on näin ollen riippuvainen myös tuontisähköstä. 
 
 

                                                 
1 http://www.energia.fi/fi/julkaisut 
2 http://www.energia.fi/fi/julkaisut 
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Kuva 6. Sähköntuotantokapasiteetti huippukuormituskaudella vuoden 2006 alussa1. 

Kovien pakkasten ja huonon vesitilanteen aikana yhtä aikaa käytettävissä oleva nettoteho on 
13 650 MW, joka pystytään tuottamaan tunnin ajan Suomessa. 

Äkillisen tehontarpeen kasvun myötä myös hinnat nousivat dramaattisesti tammikuussa 2006, 
mutta toisaalta hinnannousu osaltaan hillitsi kulutusta. 
 
Suomen aluehinta sekä tasesähkön hinta nousivat voimakkaasti kulutushuipuissa. Suomen 
aluehinta oli torstaina 19.1.2006 aamu- ja iltapäiväpiikeissä 340 €/MWh ja perjantaina 
20.1.2006 illansuussa 200 €/MWh. Tasesähkö maksoi korkeimmillaan 1 800 €/MWh iltapäi-
vällä 20.1. Vertailuna mainittakoon, että tammikuussa Suomen aluehinta oli keskimäärin noin 
43 €/MWh. 
 
Loppupäätelmissä esitetään perusperiaatteet tulevan kapasiteetin rakentamiseksi. Vesivoima 
on säädettävyytensä ansiosta huomioitu erikseen. 
 
Sähkön huippukulutus kasvaa edelleen sähkön kulutuksen kasvun myötä. Sähkön hankinnan 
turvaamiseksi on huolehdittava tuotannon investointiedellytyksistä ja olemassa olevan kapasi-
teetin käyttöedellytyksistä, joita ovat mm.: 
o pitkäjänteinen ja ennustettava energia- ja ympäristöpolitiikka 
o markkinaehtoinen toimintaympäristö 
o yhteistuotantopotentiaalin hyödyntäminen kaukolämmityksessä ja teollisuudessa 
o kaikkien tuotantomuotojen pitäminen investoijien valittavissa 
o vesivoiman, joka on erinomainen tuotantomuoto säädettävyydeltään, hyödyntäminen 

                                                 
1 http://www.stat.fi/til/ekul/2005/ekul_2005_2006-03-16_kuv_015.html 
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Kuva 7. Suomea uhkaava kapasiteettivaje on nähtävissä mm. NORDELin tuoreessa, 
3.12.2007 päivätyssä, tämän talven tilannetta koskevassa ennusteessa1. 

 
Tämän ennusteensa lähtötiedoissa NORDEL toteaa: 

• Unavailable generation capacity is based on this year´s hydro situation and experi-
ences from previous peak demand situations. 

• Nuclear power output is expected to be 100 % of the installed capacity based on sta-
tistics. 

• The import from Russia is expected to be 1400 MW, although the experience from 
previous years has shown some reduction during peak hours. The HVDC-link Estlink, 
is expected to give an import of 350 MW. These values are valid if the peak only lasts 
for a few days 

 

                                                 
1 http://www.nordel.org/content/default.asp?pagename=openfile&DocID=5371 
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Vesivoima, tuulivoima ja biomassa ovat merkittävimmät uusiutuvan energian potenti-
aalit 

Nykyinen sähkön ja lämmöntuotanto Suomessa käy ilmi seuraavasta Tilastokeskuksen taulu-
kosta. 

Taulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain vuonna 2006 (Tilastokeskus 
20061). 

    Sähkö Kauko-
lämpö 

Teollisuus-
lämpö 

Käytetty 
kokonais-
energia1 

    TWh TWh TWh PJ 

Sähkön erillistuotanto     

 Vesivoima 11,3 - - - 

 Tuulivoima 0,2 - - - 

 Ydinvoima 22,0 - - - 

 Sähkön erillistuotanto polttoaineilla2 17,6 - - 170,7 

 Yhteensä 51,0 - - 170,7 

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto3 27,6 25,9 50,3 461,9 

Lämmön erillistuotanto4 - 7,7 13,0 84,5 

Yhteensä 78,6 33,6 63,3 717,0 

1) Primäärienergian kokonaiskulutusta laskettaessa vesi- ja tuulivoima yhteismitallistetaan polttoaineisiin suoraan 
tuotetun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh).Ydinenergian kokonaiskulutus lasketaan 33 prosentin vakiohyötysuhteella 
tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh). 
2) Lauhdevoimalla tarkoitetaan erillistä sähköntuotantoa polttoaineilla. Mukaan lasketaan niin lauhdevoimalaitok-
sissa tuotettu sähkö kuin sähkön ja lämmöntuotantolaitoksissa tuotettu lauhdesähkö. 
3) Sähkön ja lämmön yhteistuotanto sisältää puhtaan yhteistuotannon. 
4) Lauhdevoiman ja yhteistuotannon yhteydessä tuotetut reduktiolämmöt on laskettu mukaan lämmön erillistuotan-
toon. 
 
Tuulivoima on Suomessa vielä vähäistä. Vesivoiman ohella se on kuitenkin toinen merkittävä 
uusiutuva energiavaramme sähköntuotannossa. Myös biopolttoaineet ovat tärkeä energialäh-
de, mutta niitä on kannattavaa hyödyntää lähinnä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa.  
 
KTMn toimeksiannosta laadittu Tuulivoimatavoitteiden toteutumisnäkymät Suomessa - Päi-
vitetty tilannekatsaus 20072 toteaa: 
  
Lähivuosien hyödyntämiskelpoisin ja edullisin tuulivoimapotentiaali sijaitsee pääasiassa ran-
nikkoseudun teollisuus- ja satama-alueilla ja niiden liepeillä. Tämän potentiaalin arvioidaan 
olevan kokonaisuudessa 400 - 800 megawatin luokkaa. Vuoden 2010 jälkeen potentiaali pai-
nottuu enenevässä määrin merialueille. Rannikolla teknistaloudellinen potentiaali ei enää 
merkittävästi kasva. Vuoteen 2020 mennessä aikataulullisesti toteutuskelpoista merituulivoi-
mapotentiaalia on noin 2 000 megawattia. 
 

Vesivoiman merkitys säätövoimana korostuu 

Säätökapasiteetin tarve Suomen ja koko pohjoismaisessa sähköntuotantojärjestelmässä kasvaa 
muun muassa tuulivoiman lisääntymisen myötä. Sähkön kulutus on lyhyellä aikavälillä, eten-

                                                 
1 http://www.stat.fi/til/salatuo/2006/salatuo_2006_2007-10-18_tau_001.xls 
2 http://www.ktm.fi/files/17697/Tuulivoima-loppuraportti.pdf 
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kin talvella, pitkälti säästä riippuvainen. Niin on myös tuulivoiman tuotanto. Tunnettua on, 
että talven kylmimpinä aikoina, kun sähkön tarve on ollut suurimmillaan, ei tuulivoimaa ole 
aina ollut saatavilla lainkaan. Tuulivoima lisää kyllä energiantuotantoa, mutta ei juurikaan 
huippukuormitusaikana käytettävissä olevaa tuotantokapasiteettia. Tuulivoiman käytön edel-
lytyksenä onkin, että löytyy sen vaihtelut tasaamaan pystyvää muuta tuotantoa. Tässä suhtees-
sa vesivoima soveltuu erinomaisesti täydentämään lisääntyvää tuulivoimakapasiteettia. Ne 
eivät ole missään tapauksessa toistensa vaihtoehto, vaan molempia tarvitaan. 
 
Suomessa kokemusta tuulivoiman tuotannosta on vasta rajoitetusti. Osviittaa saadaan Suomen 
tuulivoimantuotannon käyttäytymisestä tarkastelemalla talven 2006–2007 huippukulutusvuo-
rokautta, 8.2.2007. Tuolloin korkeimman kulutuksen tuntina maamme yhteensä noin 82 MW 
tuulivoimakapasiteetista oli käytössä 3 MW. 
 

SÄHKÖN HANKINTA, huipun vuorokausi 8.2.2007
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Kuva 8. Sähkön hankinta huippukulutuksen aikana 8.2.2007(Adato Energia Oy). 

 
Tuulivoiman merkittävän lisäyksen vaikutusta Suomen sähköntuotantojärjestelmään ja sen 
myötä kasvavaa säätökapasiteetin ja varavoiman tarvetta ei vielä ole kovin perusteellisesti 
selvitetty. Tähänastiset selvitykset eivät anna riittävän selkeää kuvaa lisätuulivoiman poh-
joismaisessa verkossa erilaisilla vasteajoilla aiheuttamasta tehonsäätötarpeesta. Eri lähteistä 
voi siis saada melko lailla erilaisen käsityksen säätökapasiteetin ja varavoiman todellisesta 
tarpeesta tuulivoiman suhteellisen osuuden lisääntyessä voimajärjestelmässä. Fingrid Oyj:ssä 
on tekeillä selvitys tuulivoiman vaikutuksista voimajärjestelmässä. Kokemusta on kuitenkin 
muista maista, erityisesti Saksasta, jossa tuulivoimaa on jo rakennettu paljon.  
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Saksassa E.ON Netz ylläpitää laajaa sähkönsiirtojärjestelmää ja sillä on yli 7 000 MW tuuli-
voimatuotantoa verkossaan. Raportissa E.ON Netz Wind Report 20051 esitetään laskelmia, 
miten tuulivoiman ylipäätään katsotaan Saksassa korvaavan perusvoimaa.  
 
In 2004 two major German studies investigated the size of contribution that wind farms make 
towards guaranteed capacity. Both studies separately came to virtually identical conclusion 
that wind energy currently contributes to the secure production capacity of the system, by 
providing 8% of its installed capacity. As wind power capacity rises, the lower availability of 
the wind farms determines the reliability of the system as a whole to an ever increasing ex-
tent. Consequently the greater reliability of traditional power stations becomes increasingly 
eclipsed. 
 

                                                 
1 http://www.eon-netz.com/Ressources/downloads/EON_Netz_Windreport2005_eng.pdf 

 
 

As a result, the relative contribution of 
wind power to the guaranteed capacity of 
our supply system up to the year 2020 will 
fall continuously to around 4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksassa on ennusteen mukaan vuonna 2020 toiminnassa tuulivoimaa yli 48 000 MW, mutta 
se korvaa vain noin 2 000 MW perinteistä voimantuotantoa. Tämä johtuu tuulivoiman alhai-
sesta käytettävyydestä. Samassa raportissa tarkastellaan myös nopean säätö- ja varavoiman 
tarvetta tuulivoiman osuuden lisääntyessä. 
 

 
 
 

The feed-in capacity can change frequently 
within a few hours. This is shown in 
FIGURE 6, which reproduces the course of 
wind power feedin during the Christmas 
week from 20 to 26 December 2004. Whilst 
wind power feed-in at 9.15am on Christ-
mas Eve reached its maximum for the year 
at 6,024MW, it fell to below 2,000MW 
within only 10 hours, a difference of over 
4,000MW On Boxing Day, wind power 
feed-in in the E.ON grid fell to below 
40MW.

Tuulivoiman tuotanto E.ON Netz verkossa putosi jouluna 2004 Saksassa vain 10 tunnin aika-
na yli 4 000 MW. Kahden seuraavan päivän aikana se putosi vielä lähes 2 000 MW eli noin 
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kahdessa vuorokaudessa tuulivoiman tuotanto putosi vuoden korkeimmasta arvostaan 
6 024 MW lähes olemattomiin, 40 MW tasolle. 
 
Tuulivoiman osuus mainitaan tärkeimpänä kulutuksen ja tuotannon säätöön tarvittavan tuo-
tantokapasiteetin mitoituskriteerinä, ja säätövoiman tarpeen arvioidaan kasvavan Saksassa 
noin viisinkertaiseksi vuoteen 2020 mennessä nimenomaan kasvavan tuulienergian käytön 
myötä. 
 
Tuulivoiman osuuden kasvu on jo nyt lisännyt merkittävästi nopean säädön tarvetta Keski-
Euroopassa ja samalla nostanut erityisesti vesi- ja pumppuvoimalla tuotettavien, nopeaan sää-
töön käytettävien järjestelmäpalveluiden arvoa. Kyseisellä alueella onkin tämän johdosta näh-
ty tarpeelliseksi ja kannattavaksi investoida merkittävästi uuteen vesivoima- ja varsinkin 
pumppuvoimakapasiteettiin. Lisätehoa hankitaan sekä täysin uusilla hankkeilla että nostamal-
la vanhojen laitosten tehoja, usein lisäkoneistoilla. Osa lisäyksistä on toteutettu jo viime vuo-
sien aikana ja osa on joko rakenteilla tai suunnitteilla. 
 
Tähänastisissa tutkimuksissa ei ole juurikaan käsitelty tuulivoiman lisäämisen vaikutusta jär-
jestelmäpalveluiden piiriin kuuluvan nopeimman säätökomponentin, taajuusohjatun käyttö-
reservin, tarpeeseen Suomessa ja pohjoismaisessa verkossa. Eri lähteiden (mm. Design and 
operation of power systems with large amounts of wind power, State-of-the-art report, Espoo 
20071) pohjalta voidaan sen sijaan varovaisesti arvioida, että tuulivoiman osuuden merkittävä 
kasvattaminen lisää kymmenen minuutin vasteajalla tapahtuvaan nopeaan säätöön soveltuvan 
kapasiteetin tarvetta noin 20 % tuulivoimakapasiteetin lisäyksestä. Kun otetaan huomioon 
tuotannossa olevan vesivoimakoneistojen käytännön minimitehot sekä vesitilanteen vaihtelus-
ta ja muista seikoista johtuvat säätörajoitukset, voidaan säätävän vesivoimakapasiteetin lisä-
tarpeeksi arvioida noin 30 % tuulivoimakapasiteetin lisäyksestä. 
 

Vesivoimaa rakentamalla lisää säätövoimaa 

Kotimainen sähköntuotantokapasiteetti ei nykyisellään enää riitä kulutushuippujen kattami-
seen. Suomen sähkönhankinta on jo nyt riippuvainen olennaisella tavalla tuontisähköstä. Ka-
pasiteettia on tulevaisuudessa rakennettava lisää. Emme vielä tiedä, miten Suomi pystyy sel-
viytymään Kioton sopimuksen ja tulevien EU-säädösten velvoitteista erityisesti sähköntuo-
tannossa, emmekä niin ollen myöskään tiedä mitä se tulee maksamaan. Vesivoima ja tuuli-
voima ovat merkittävimmät käytettävissä olevat mahdollisuudet uusiutuvan lisäkapasiteetin 
rakentamiseksi sähköntuotantoon.  
 
Vapaat sähkömarkkinat ohjaavat tuotannon ja kulutuksen tasapainoa säätösähkömarkkinoita 
käyttäen, ja poikkeustilanteissa käytetään lisäksi sovittuja häiriöreservejä. Säätökapasiteetin 
tarve kasvaa ja hinta nousee kaikissa tulevaisuuden sähköntuotannon eri skenaarioissa, vaikk-
ei tarkkoja lukuja olekaan julkisesti esitetty. Tuulivoiman suhteellisen osuuden lisääntyminen 
korostaa järjestelmän nopean säätö- ja häiriöreservikapasiteetin tarvetta entisestään. Kun ve-
sivoiman mahdollisuudet tuotannon säätöön on kokonaan hyödynnetty, on säätövoiman vaih-
toehtona lähinnä kalliin, lämmöntuotannosta riippumattoman kaasuturpiinipohjaisen lämpö-
voimatuotannon rakentaminen. 
 

                                                 
1 http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2007/W82.pdf 
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Rakennuskelpoisen vesivoiman merkitystä arvioitaessa on vesivoiman tuottaman uusiutuvan 
energian ohella huomiota kiinnitettävä erityisesti siihen, miten se lisää säätövoimantuotantoa. 
Kaikki tehokkaaseen säätöön pystyvä, teknistaloudellisesti rakennettavissa oleva vesivoima 
tulee olemaan erittäin arvokasta, sillä tällaista säätökapasiteettia tarvittaisiin kipeästi lisää ta-
saamaan kulutushuippuja ja tilapäistä tuotantovajetta. Useat tarkastellut vesivoimahankkeet 
lisäisivät koko vesistön energiantuotannon säädettävyyttä huomattavasti enemmän kuin itse 
hankkeen tuotantoluvuista voi nähdä. Asia on pyritty tuomaan esille jäljempänä, vesistökoh-
taisessa käsittelyssä. 
 
Vesivoiman ja tuulivoiman rakentamista ei pidä missään tapauksessa asettaa vastakkain. Mo-
lempia tarvitaan ja vesivoimaa erityisesti täydentämään tuulivoimaa tuotantojärjestelmässä. 

 

1.5 Ilmastonmuutos, vesivoima ja tulvariskit 

1.5.1 Ilmastonmuutos 

Ilmastonmuutoksen lähtötietoina on tässä työssä käytetty pääosin raporttia Climate change 
adaptation for hydrology and water resources, Finadapt working paper 6, Helsinki De-
cember 20051. Raportissa on käsitelty useita kansainvälisiä ennusteita ja tehty niiden perus-
teella ennusteita Suomen oloihin. Ennusteiden välillä on jonkin verran eroja, mutta kaikkien 
ennusteiden mukaan sadanta kasvaa ja lämpötilat nousevat. Pohjoiseen sataa lisää lunta ja ete-
lässä lumet sulavat usein talvellakin. 

Taulukko 2. Ilmastonmuutoksen vaikutus lämpötilaan ja sadantaan eri skenaarioissa. 

 
 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=53794&lan=en 
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Kuva 9. Percentage change of maximum 
snow water equivalent compared with 
1961-1990 for a temperature increases of 
1°C and precipitation increase of 20%. 
Results from the FINESSI-project

 
 
Pohjois-Suomessa lumipeite paksunee jonkin verran, mikä saattaa aiheuttaa kasvavia tulva-
vaikeuksia. Etelä-Suomessa sen sijaan lisääntyvän sateen, vähäisemmän haihdunnan ja läm-
pötilan nousun yhteisvaikutuksesta virtaamat kasvavat hälyttävästi nimenomaan talviaikaan. 
 

 

Kuva 10. Total winter (Dec-Feb) runoff (mm/yr) in the present-day climate of 1961–1990 
(left) and in 2071–2100 for the RCAO-H-A2 scenario (middle) and RCAO-E-A2 scenario 
(right). Source: CE-project. 
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Nykyiset säännöstelyt ja niihin liittyvät juoksutusohjeet eivät uudessa tilanteessa riitä suurim-
pien tulvien ehkäisyyn. Tulvien kasvu ja erityisesti niiden siirtyminen vuodenaikojen sisällä 
keväästä talveen romuttaa käytännössä lähes kaikki maassamme voimassaolevat säännöstely-
ohjeet ennen pitkää. Toisaalta kuivat kesät korostavat alimpien vedenkorkeuksien hallintaa 
erityisesti vesistöjen virkistyskäytön kannalta.  
 
Tämä käy helposti ymmärrettäväksi, kun tarkastelee Suomen ympäristökeskuksen hydrologi-
an yksikön asian johdosta tekemiä ennustelaskelmia eri vesistöille. Alla esimerkkinä käyrästö, 
jossa esitetään Harjavallan toteutuneet virtaamat jaksolla 1961–1990 (musta, paksumpi käyrä) 
ja neljällä eri ennusteella lasketulla vastaavalla, 30 vuoden jaksolla vuosidadan lopussa 2071–
2100 (värilliset, ohuemmat käyrät). 
 

Daily mean discharge at Harjavalta (m 3/s)
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Kuva 11. Keskimääräiset päivittäiset virtaamat eri ilmastonmuutosskenaarioiden mukaan 
Harjavallassa (Suomen ympäristökeskus). 

 
Ennusteissa on eroja, mutta trendi on selkeä. Talven keskivirtaamat Etelä-Suomessa ovat ny-
kyisten keskimääräisten kevättulvavirtaamien luokkaa ja kesällä puolestaan nykyistä vähäi-
sempiä. Vedenkorkeudet pääjärvissä tietysti käyttäytyvät vastaavasti. Kuva muuttuu dramaat-
tisesti, kun tarkastellaan keskiyli- tai keskialivirtaamia, puhumattakaan virtaamien ja/tai ve-
denkorkeuksin ääriarvoista. 
 
Finadapt working paper 6, toteaa johtopäätöksissään mm. (lainattu vain vesivoimaa sivuavilta 
osin): 

• Revision of regulation permits is needed in many water courses to improve the oppor-
tunities to adjust the regulation practice to changing hydrological conditions, such as 
increased winter floods, decreased spring floods and increased occurrence of extreme 
dry conditions and increased possibility for frazil ice floods. 
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• Designated water retention areas in a catchment scale should be considered, not only 
by considering flood waters but also taking into account bird habitats and their per-
formance for sedimentation and nutrient removal. 

• In order to find the best means for flood mitigation watercourses should be considered 
as entities. 

• Climate change for hydropower will include changes in the planning and operation 
practices of power plants. 

• The increases in design floods can cause needs to increase the outflow capacity of cer-
tain dams. 

1.5.2 Vesivoiman tuotanto 

Vesivoiman tuotannon muutoksesta tulevaisuudessa on esitetty laskelmia esimerkiksi rapor-
tissa Ilmastomuutoksen vaikutuksia energiantuotantoon ja lämmitysenergian tarpeeseen, Il-
matieteen laitos 2002:2.  Raportin mukaan vesivoiman tuotanto suomessa kasvaa ennusteesta 
riippuen 6 … 11 %. Raportissa esitetty yhteenveto laskelmista on taulukossa 3. 

Taulukko 3. Vesivoimatuotannon muutos eri vesistöissä. 

 
 
Vuotuinen vesivoimalla tuotetun energian määrä tulee edellä esitettyjen laskelmien mukaan 
kasvamaan. Vaihtelu eri vuosien välillä tulee kuitenkin edelleen säilymään. Esimerkiksi ajan-
jaksolla 1976–2001 Suomessa toteutunut vesivoiman energian tuotannon keskihajonta on ol-
lut lähes 1500 GWh eli 12 % jakson keskimääräisestä tuotannosta. Pienimmillään tuotanto on 
ollut 9 300 GWh/a (1976) ja suurimmillaan 15 000 GWh/a. 
 
Ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutuksena nykyiseen vesivoimantuotantoon tulisi edellä ole-
van perusteella lisäystä ennusteiden keskiarvona laskien noin 1,1 TWh/a. Suurin tuotannon 
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lisäys tapahtuu tehtyjen laskelmien mukaan Pohjois-Suomen vesistöissä, Kemijoella ja Iijoel-
la. Etelä-Suomen vesistöissä arvioidaan talvikauden virtaamien lisääntyvän ja kesäkauden vir-
taamien pienenevän noin 10 % ja täten talvikauden energian tuotanto lisääntyisi 10 % ja kesä-
kauden pienenisi 10 %. Vaihtelu vuosien välillä tullee kuitenkin edelleen säilymään. 
 
Samaa asiaa on tarkasteltu myös SYKE:n kesällä 2007 isännöimässä Climate and Water 
konferenssissa Suomessa, jonka anti on julkaistu teoksessa: Proceedings of the Third Interna-
tional Conference on Climate and Water, Helsinki, 3–6 September 20071. Esitelmässään Cli-
matic Change – Consequences for the Nord Pool power system tekijät esittävät laskelmiaan 
kahdella eri mallilla, ja päätyvät kutakuinkin samoihin tuloksiin Suomen osalta.  
 
Table 2 shows simulated regional inflow to the Nord Pool area for three different cases (Ref-
erence and the two climate scenarios). 
 

 
 
Finland has the smallest absolute increase because it has the smallest system, but the relative 
increase is largest in Finland with 33 %. The whole increase occurs in the winter season – in 
fact a considerable decrease in summer inflow is expected for both scenarios, with the excep-
tion of Finland in the ECHAM scenario 
 
In Finland, the expected changes are generally larger in the North than in the South. Also for 
Finland the major increases occur in the winter season (+75 % for Northern Finland in the 
ECHAM scenario), but in Finland the winter increase is generally less than in Norway and 
Sweden. 
 
Total hydro generation increases with 34 TWh in the ECHAM scenario, considerably less 
than inflow, indicating a significant increase in overflow see Table 3 and Table 4. 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=73290&lan=EN 
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Hydro generation increases for all countries Sweden, Norway and Finland, but in East Norway inflow 
is reduced for both scenarios and in Central Norway for the HadAm-B2 scenario. Virtually the whole 
increase in inflow comes in the winter season; most areas actually have a decline in summer inflow  
 
Kun ohijuoksutukset otetaan huomioon, simulointi antaa tulokseksi vesivoiman lisäyksen 
Suomessa  ennusteesta riippuen 0,9–2,2 TWh/a, keskiarvona 1,5 TWh/a eli likipitäen saman 
kuin suomalainen selvitys. 

1.5.3 Säännöstelyt ja tulvariskien hallinta 

Suuri osa Suomen suurista järvistä on lainvoimaisilla lupaehdoilla säännöstelty vesivoiman 
lisäksi myös tulvasuojelun tarpeet huomioon ottaen. Tästä huolimatta poikkeuksellisten tulva-
tilanteiden hillitsemiseksi useimpia säännöstelyjä on jouduttu käyttämään myös lainvoimaisis-
ta lupaehdoista poiketen. Tämä on mahdollista lupaviranomaisen myöntämän poikkeusluvan 
turvin. Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2006 julkaisemassa Ympäristöoppaassa Vesilain 
mukaisten poikkeamislupien hakeminen1 on esitetty hakemusmenettelyn ja hakemuksen sisäl-
lön kannalta keskeisiä seikkoja ja hyviä käytäntöjä. Sen johdannossa todetaan: 
 
Alueellisten ympäristökeskusten (AYK) lakisääteisenä tehtävänä maa- ja metsätalousministe-
riön toimialalla on mm. tulvien torjunta. Eräänä keinona tässä tehtävässä on ollut vesilain 
mukainen poikkeamislupa, jota koskeva vesilain 12 luvun 19 § otettiin vesilakiin vuonna 
1963. Kyseeseen ovat tulleet poikkeamiset vesilain mukaisten lupien lupaehdoista joko muut-
tamalla luvan mukaista juoksutusta tai poikkeamalla luvassa määrätyistä säännöstelyrajoista. 
Tämän lainkohdan mukaisia poikkeamislupia on myönnetty valtion hakemana vuodesta 1981 
lähtien yhteensä noin 40. Muiden 
kuin valtion hakemia lupia on myönnetty noin 30 kyseisen tai vastaavan lainkohdan mukaan 
(liite 1). Lupien tavoitteena on yleensä ollut tulvavahinkojen vähentäminen, mutta myös kui-
vuuden torjumiseen eli alivirtaamien turvaamiseen tai vedenkorkeuden alarajojen alittami-
seen poikkeamislupia on myönnetty. 

                                                 
1 http://www.environment.fi/download.asp?contentid=59026&lan=FI 
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Ilmastonmuutoksen seurauksena tapahtuvan sateisuuden lisääntymisen ja tulva-ajankohtien 
muuttumisen myötä näin joudutaan toimimaan yhä useammin ja yhä useammassa vesistössä. 
Tulvariskien hallinnan kannalta tärkeät säännöstelyluvat pitäisikin ottaa tarkistettavaksi niin, 
että poikkeuksellisten tulvien kasvava todennäköisyys tulisi otetuksi huomioon ennakolta ny-
kyistä paremmin. Toisaalta viranomaisten tulee aktiivisesti kartoittaa mahdollisuuksia tulva-
vesien tilapäiseen pidättämiseen vesistöalueella alapuolisten suurtuhojen estämiseksi. Yhtenä 
keinona tässä voisivat olla tilapäiset tulvasuojelualtaat eli ns. kuiva-altaat, joiden varastointiti-
lavuutta käytettäisiin vain tulvahuipuista aiheutuvien virtaamien pienentämisiin. Vesivoiman-
tuotantoon jo rakennetuissa vesistöissä tulisi kuitenkin ensisijaisena tavoitteena olla rakennet-
tavan varastotilavuuden energiataloudellinen hyödyntäminen myös tavanomaisina vesivuosi-
na. Tämä parantaisi myös mahdollisuuksia aikaansaada hankkeelle järkevä hyötykustannus-
suhde.  
  
Tärkeätä olisi varmistaa, että suurimpien vesistöjemme mereen purkavat jokijaksot voivat 
johtaa riittävästi vettä poikkeusoloissakin. Suuret virtaamat aiheuttavat erityisesti talviaikana 
vaikeita tilanteita, joita hyytöongelmat voivat paikallisesti merkittävästi pahentaa. Juoksutuk-
set onnistuvat sitä paremmin, mitä täydellisemmin ja yhtenäisemmin jokijakso on porrastettu. 
 
Tulvariskien hallinnan hankkeet ovat yksityiskohtaisemmin esillä tässä raportissa vesistökoh-
taisesti asiaa käsittelevissä osioissa. Niissä on otettu esille erityisesti eri vesistöissä sellaisia 
tulvantorjuntaan liittyviä hankkeita, joilla voisi olla myös vesivoiman kannalta merkitystä. 

1.6 Vesivoiman rakentamista koskevaa lainsäädäntöä 

1.6.1 Vesilaki 

Vesilaki (264/1961) tuli voimaan 1.4.1962. Vesilaissa säädetään vesialueiden ja vesivarojen 
käytöstä, kuten vesistöön rakentamisesta, säännöstelystä ja vedenotosta. laissa säädetään 
myös vesialueiden yleiskäyttöoikeuksista ja ojituksesta. Vesilaissa on lisäksi päätöksentekoon 
liittyvät menettelysäännökset sekä vesien käyttöä koskevat korvaussäännökset. Ympäristön-
suojelulain (86/2000) säätämisen yhteydessä vesien pilaantumisen ehkäisy siirrettiin vesilaista 
ympäristönsuojelulakiin. Muutos korosti vesilain luonnetta vesivaroja ja vesiympäristön käyt-
töä koskevana ja eri intressejä yhteensovittavana yleisenä vesitalouslakina. 
 
Vesilain uudistamista valmistelemaan asetettiin 22.3.2000 vesilakitoimikunta, joka toimeksi-
antonsa mukaisesti laati ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Uudistuksen valmiste-
lua jatkettiin sen jälkeen 1.6.2005 asetetussa vesilakityöryhmässä, joka jätti mietintönsä oike-
usministeriölle 31.5.2006. Vesilain uudistamisen viimeistely on sen jälkeen jatkunut virka-
miesvalmisteluna oikeusministeriön johdolla.  
 
Uudistuksen valmistelussa on vallinnut yksimielisyys siitä, että vesivoiman rakentaminen ha-
lutaan tulevaisuudessakin pitää mahdollisena. Lakiehdotuksen 8 luku sisältäisi säännökset ve-
sivoiman hyväksikäytöstä. Luku vastaisi asiasisällöltään pitkälti vesilain nykyistä 3 lukua, sil-
lä sääntelyä koskevia merkittäviä uudistustarpeita ei ole esiintynyt. Vesilain mukaista säänte-
lyä on pidetty riittävänä myös sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2001/77/EY kannalta.  
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Vesilakitoimikunnan mietinnössä on todettu, että vanhojen voimalaitoskoneistojen uusimisen 
yhteydessä on voitu nostaa voimalaitosten virtaamia ja parantaa turbiinien hyötysuhteita. 
Myös perkaushankkeilla on voitu parantaa tehon ja energiatuotannon lisäämistä olemassa ole-
villa voimalaitoksilla. Patoihin ja voimalaitosrakenteisiin on niin ikään asennettavissa voima-
laitoskoneistoja, jotka eivät aiheuta haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Myös pienehköille 
voimalaitoksille on mietinnön mukaan jatkossakin mahdollisuuksia, erityisesti yhdistettynä 
tuulivoimahankkeisiin. 
 
Vesivoima on uusiutuvana energialähteenä mainittu sähköntuotannon edistämisestä uusiutu-
vista energialähteistä tuotetun sähkön sisämarkkinoilla annetussa direktiivissä 2001/77/EY. 
Direktiivi sisältää maakohtaiset suositukset uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön 
osuudesta, mutta yksittäisiä energialähteitä ei ole Suomessa tarkoitus direktiivin perusteella 
erityisesti nostaa esille. 
  

1.6.2 Koskiensuojelu 

Suomen kosket ovat osana maamme luontoa aina olleet eri intressipiirien huomion kohteena. 
 
Project Aqua 

Luonnontilaisten vesien väheneminen on yleismaailmallinen ongelma. Niinpä Kansainvälinen 
limnologinen yhdistys ryhtyikin jo vuonna 1959 toimenpiteisiin sellaisten sisävesien suojele-
miseksi, jotka kansainvälisen vesientutkimuksen kannalta ovat korvaamattomia. Näin syntyi 
Project Aqua-ohjelma, joka liittyy läheisesti muihin kansainvälisiin luonnon tutkimus- ja suo-
jeluhankkeisiin (Project Mar, Project Telma, Kansainvälinen biologinen ohjelma eli IBP).  
 
Vaikka vesivoiman rakentaminen, vesien säännöstely ym. vastaava toiminta on Suomessa vii-
me vuosina vähentynyt ja jätevesien tehostettu puhdistaminen on parantanut vesien tilaa, ta-
pahtuu vesialueillamme edelleen yleistä, vaikeasti havaittavaa muuttumista esim. hajakuormi-
tuksen, kaukokulkeutumisen, ympäristömyrkkyjen käytön ja ylipäätään ihmisen voimistuneen 
taloudellisen toiminnan johdosta. Suomen limnologinen yhdistys on pitänyt erityisen tärkeänä 
tutkimuksen kannalta arvokkaiden vesien suojelua maassamme ja teki ehdotukset Project 
Aqua -kohteista, ensin vuonna 1965 pidetyssä 15. kansainvälisessä limnologikongressissa ja 
sen jälkeen Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton yleiskokouksessa vuonna 1967. Suomessa 
Project Aquaan kuuluu 14 kohdetta: 

• Pohjanpitäjänlahti - Tvärminnen rannikkoalue 
• Hormajärvi 
• Pääjärvi 
• Evon järvet ja purot (28 järveä) 
• Ruoveden Valkiajärvi 
• Pihlajaveden reitti 
• Lapväärtinjoki-Isojoki 
• Kiiminkijoki 
• Kitkajärvi 
• Oulankajoki 
• Kilpisjärvi ja Peerajärvi 
• Könkämäeno-Muonionjoki-Tornionjoki 
• Inarinjoki-Tenojoki ja sen sivujoet, Kevonjoki ja 
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• Veitsikkojoki 
 

Project Aqua selostus on lainattu Suojeluvesityöryhmä 1977 mietinnön johdannosta.  
 
Sotien jälkeisen, 30 vuoden vilkkaan uiton ja vesivoiman rakentamisen kauden jälkeen alkoi 
1970-luvulla kuulua yhä voimistuvia vaatimuksia vielä rakentamattomien koskien ottamisesta 
valtiovallan erityiseen suojeluun. Tätä ajatusta tuki myös yleisesti vallalla ollut käsitys, ettei 
Suomessa olisi jäljellä merkittävää rakentamiskelpoista vesivoimaa ja ettei vesivoimalla olisi 
enää entistä merkitystäkään suomalaisessa sähköntuotantojärjestelmässä. 
 

Suojeluvesityöryhmä 1977 

MMM asetti syksyllä 1975 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää onko joidenkin vesistöjen 
osalta tarvetta nykyisten säännösten edellyttämää suojelua tehokkaampaan suojeluun. Työ-
ryhmä otti nimekseen suojeluvesityöryhmä. Työtyhmä antoi mietintönsä keväällä 1977 nimel-
lä Erityistä suojelua vaativat vedet (komiteanmietintö 1977:49) 
 
Työryhmä on katsonut vesialueen kansainvälisesti arvokkaaksi, jos se on biologisen, limnolo-
gisen tai hydrologisen luonteensa takia kansainvälisesti ainutlaatuinen. Tässä tapauksessa 
vastaavantyyppistä, mahdollisimman luonnontilaista tai yhtä perusteellisesti tutkittuja alueita 
ei ole muualla sillä geologisella tai eliömaantieteellisellä alueella, johon Suomi kuuluu tai, 
että tällainen kohde on erityisen hyvin kehittynyt Suomen oloissa. Myös vesialueen poikkeuk-
sellisen suuri biologinen rikkaus tai jonkin kansainvälisesti uhanalaisen eliölajin esiintyminen 
voi nostaa kohteen kansainvälisesti arvokkaaksi. 
Suojelutyöryhmä määritti kansainvälisesti arvokkaiksi sisävesialueiksi (suluissa vesistöalue-
numero): 

• Kiiminginjoen vesistöalueen (60) 
• Simojoen vesistöalueen (64) 
• Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen (67) 
• Tenojoen vesistöalueen (68) 
• Rautalammin reitin (14.7) 
• Koitajoen vesistöalueen (4.92, 93, 99) 
• Oulankajoen-Kitkajärven vesistöalueen (73.01, 02, 03, 06, 07, 08) 
• Paatsjoen vesistöalueen (71) 
• Pääjärven alueen (35.83-) 
• Heinäveden-Enonveden alueen (4.22) 
• Evon järvialue (35.78-) 
• Saaristomeren glo-järvet 
• Halsön glo-järvet 
• Merenkurkun glo-järvet 
• Kåtölandetin glo-järvet 
• Hailuodon glo-järvet 

 
Valtakunnallisesti merkittävä vesialue on maassamme ainutlaatuinen ja korvaamaton tai 
edustaa erityisen hyvin vesityyppiään. Valtakunnallisesti merkittäviä kohteita tulee suojella 
vesityypistä eräissä tapauksissa useampiakin, koska ilmastolliset, geologiset ja maaperäerot 
aiheuttavat vaihtelua vesien luonteessa. Lisäksi vesialue on valtakunnallisesti merkittävä, mi-
käli sen alueella suoritetaan merkittävää tutkimustoimintaa. Uhanalaisia eliölajeja, arvokasta 
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kalastoa yms. pyritään säilyttämään suojelemalla niiden elinympäristöjä valtakunnallisesti 
merkittävinä suojelukohteina. 
Suojelutyöryhmä määritti valtakunnallisesti arvokkaiksi sisävesialueiksi (suluissa vesistö-
aluenumero): 

• Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöalueen (24) 
• Lapväärtinjoen-Isojoen vesistöalueen (37) 
• Lestijoen vesistöalueen (51) 
• Siiponjoen-Rahjan vesistöalueen (53.01-) 
• Ounasjoen vesistöalueen (65.5, 6) 
• Näätämöjoen vesistöalueen (69) 
• Längelmäveden ja Hauhon reitit (35.7) 
• Pihlajaveden reitin (35.48) 
• Kivijärven reitin (14.18, 19) 
• Mäntyharjun reitin (14.9) 
• Tiilikanjoen vesistöalueen (4.66) 
• Lieksanjoen-Ruunaanjoen alueen (4.42, 49) 
• Hossanjoen-Iijärven-Lounajan vesistöalueet (59.52, 53, 58) 
• Säkylän Pyhäjärven alueen (34.03, 04, 06) 
• Suonteen vesistöalueen (14.84, 85) 
• Kuolimojärven vesistöalueen (4.14) 
• Luonterin alueen (4.11-) 
• Pihlajaveden (4.12-) 
• Puruveden alueen (4.18) 
• Uukuniemen Pyhäjärven vesistöalueen (4.39) 
• Lappajärven (47.03) 
• Lentuan alueen (59.92) 
• Muojärven alueen (74.02) 
• Tvärminneträsk-Sandöträskin 
• Hormajärven 
• Punelianjärven alueen (23.05) 
• Lovojärven 
• Valkiajärven 
• Koveron-Helvetinjärven (35.36, 41-) 
• Sonnasenjärven alueen 
• Suomunjoen vesistöalueen (4.96) 
• Auttijoen vesistöalueen (65.26) 
• Kymijoen alaosan kosket 
• Huopanankosken 
• Keihärinkosken 
• Pielisjoen alaosan 

 
Maakunnallisesti merkittävä kohde edustaa alueellaan suhteellisen luonnontilaisena säilynyt-
tä ja maakunnalle tyypillistä tai maakunnan luonnon monipuolisuuden kannalta merkittävää 
vesialuetta. Kohteet ovat pääasiassa pienialaisia, mutta niillä on huomattava varsinaista suo-
jeluvesiohjelmaa täydentävä merkitys. Tällaisia kohteita luetellaan komiteanmietinnön liit-
teessä yhteensä 52 kappaletta. 
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Suojelutyöryhmä ehdotti kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien vesialueiden eri-
tyistä suojelua. Toimenpidesuosituksissaan työryhmä esitti voimatalouden osalta että: 
 
Suojeluvesiä ei otettaisi voimataloudelliseen käyttöön ja että haitalliset ja tarpeettomat padot 
poistettaisiin. Tarvittaessa tulisi rakentaa kalan nousun mahdollistavat laitteet ja että veden 
siirtämistä suojeluvesistä tai luonnonmukaisen virtaaman muutoksia ei tulisi suorittaa. Vesi-
alueen täyttö, tiepenkereiden, siltojen ja väylien rakentaminen tulisi suorittaa siten, että suo-
jeluvesien tila ei muutu eikä niille aiheuteta likaantumisriskejä. 
 

Koskien suojelutoimikunta 1981 

Tultaessa 1980-luvulle katsottiin, etteivät luonnonsuojelulain määräykset tai vesilain eri in-
tressejä yhteen sovittavat säädökset ota riittävästi huomioon rahassa vaikeasti mitattavia luon-
nonarvoja, vaan tarvitaan erillistä koskiensuojelun lainsäädäntöä. MMM asetti keväällä 1981 
jälleen toimikunnan, jonka oli tehtävänä määrittää jäljellä olevasta vesivoimasta ne kohteet, 
jotka tulisi säilyttää luonnontilaisina, sekä selvittää, miten rakentamiselta rauhoittaminen tu-
lisi käytännössä toteuttaa. Toimikunta jätti mietintönsä vuoden 1982 lopussa, Koskien suoje-
lutoimikunnan mietintö (Komiteanmietintö 1982:72). Toimikunta esitti Koskien jakamista 
viiteen ryhmään 

• Suojeltavat kohteet; luonnontilan säilyttäminen katsottiin kaikkein merkityksek-
käimmäksi, 32 MW ja 144 GWh/a 

• Määräaikaisesti rauhoitettavat kohteet; lähinnä Pohjanmaan jokien alajuoksut (10 
vuotta) ja Ounasjoki (25 vuotta); suojelukohteet, joiden suojelumerkityksen ei katsottu 
olevan selvän. Määräajan kuluessa toivottiin saatavan päätökseen mm. kalataloudelli-
sesta merkityksestä meneillään olleet selvitykset 

• Toistaiseksi rauhoitettavat kohteet; Ruotsiin ja Norjaan rajoittuvat rajavesistöt, 
433 MW ja 2.5255 GWh/a 

• Erityistä selvitystyötä vaativat kohteet; erityisselvitysten kohteena olleet vesistöt, 
392 MW ja 2.255 GWh/a 

• Suojelutoimenpiteitten ulkopuolelle jäävät kohteet; kohteet, jotka eivät tarvitse 
suojelutoimenpiteitä, 210 MW 745 GWh/a 

 
Mietintöön sisältyy neljä eriävää mielipidettä. Voimantuottajia toimikunnassa edustanut DI 
Ossi Koskipuro katsoo eriävässä mielipiteessään, että asianmukaista vertailua suojeluarvojen 
ja voimataloudellisten perusteiden kesken ei tehty vaan asiat ratkaistiin äänestämällä. Näin 
toimikunnan kokoonpano tosiasiassa ratkaisi lopputuloksen.  Hän esitti mm. Kollajan ja Ky-
mijoen alaosan koskien jättämistä suojelun ulkopuolelle varsin selkein perustein. 
 
Toimikunnassa ei ole katsottu Iijoella olevan merkitystä valtakunnallisena suojelukohteena. 
Hankkeen ympäristövaikutukset samoin kuin vesioikeudelliset perusteet on jo aikaisemmin 
tutkittu. Vaikutusalueen kunnat ovat puoltaneet hankkeen toteuttamista. Kaikki oleelliset ja 
tiedossa olevat seikat puoltavat sitä, että Kollajahanke kuuluisi toimikunnan esityksessä koh-
taan voimataloudelliselta rakentamiselta suojeltavien ulkopuolelle ehdotettavat kohteet. 
 
Kymijoki, alaosan kosket; Niissä suojeluarvo perustuu pelkästään paikallisiin maisemamuu-
toksiin. Taloudellinen arvo perustuu käytännöllisesti katsoen jo nyt kokonaan rakennetun joen 
valtakunnallisesti merkittävän vesivoiman säätökäytön hyödyntämiseen sekä Päijänteen ja 
Kymijoen tulvasuojelun järjestämiseen. 
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1.6.3 Koskiensuojelulait 

Koskiensuojelulaki ja muut suojelusäädökset säädettiin yli kaksikymmentä vuotta sitten hyvin 
erilaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa: Sodan jälkeen Pohjois-Suomen joet jouduttiin ra-
kentamaan nopeasti poikkeuslailla korvaamaan Neuvostoliitolle menetettyä vesivoimaa. Täl-
löin lopullisten lupa- ja vahinkokysymysten ratkaisut viivästyivät suhteettomasti. Ympäris-
tönäkökohtia ei suunnittelussa tuolloin sanottavasti otettu huomioon, vaan toteutusmalleissa 
haettiin lähes yksinomaan teknis-taloudellista optimia. Myös vaelluskalakysymykset joutuivat 
odottamaan lainvoimaisia ratkaisuja pahimmillaan useita vuosikymmeniä. Monet kokemukset 
tuon ajan vesistörakentamisesta olivat näistä syistä hyvin kielteiset. Koskiensuojelulait ovat-
kin tässä ilmapiirissä syntyneinä ennen muuta ajankohtainen poliittinen kannanotto koski-
luonnon säilyttämisen puolesta. 
 
Ounasjoen erityissuojelulaki tuli voimaan 1.9.1983, Koskiensuojelulaki 1.2.1987 ja Kyrönjo-
en erityissuojelulaki 1.9.1991. Näillä laeilla kiellettiin niissä mainituissa, kaikkiaan 53 vesis-
töissä ja/tai vesistönosissa luvan myöntäminen uuden voimalaitoksen rakentamiseen. Nämä 
lait lopettivat lähes kaiken vesivoimarakentamisen Suomessa. Tuolloin arvioitiin, että sähkön-
tarve voidaan tyydyttää suurissa voimalaitosyksiköissä edullisten tuontipolttoaineiden ja 
ydinvoiman avulla. 
 
Edellä mainitun lisäksi lukuisia vesistön osia eri puolilla maata kuuluu erilaisiin luonnonsuo-
jelualueisiin kuten luonnonpuistoihin, erämaa-alueisiin, Natura-alueisiin tai kansainvälisessä 
erityissuojelussa oleviin Project Aqua-vesistöihin. 
 
Monen vesistön osalta vesivoiman rakentaminen jäi tuolloin kesken ja useat valmiiksi suunni-
tellut hankekokonaisuudet jäivät toteuttamatta. Vajaasti porrastettujen jokien tehokas käyttö 
vesivoimantuotantoon on estynyt, ja jo rakennetun vesivoiman haittoja on ollut vaikea elimi-
noida. Myös tulvien torjuntaan suunniteltuja, tarpeellisia hankkeita estyi. 
 
Eri kohteiden osalta on tässä raportissa pyritty tekemään selkeitä esityksiä nimenomaan vesis-
tökohtaisesti. Lähtökohtana on ollut, että rakennetuissa vesistöissä vesivoimarakentamisen 
täydentäminen järkeväksi kokonaisuudeksi olisi monelta kannalta perusteltua. Tämän vuoksi 
olisi tarpeen harkita joidenkin suojeltujen kohteiden irrottamista säädösten piiristä ja niihin 
liittyvien hankkeitten tarkastelemista uudelleen 1994 säädetyn ympäristövaikutusten arviointi-
lain ja vesilain mukaisessa järjestyksessä. 
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Kuva 12. Suojellut vesistöt Suomessa (Kemijoki Oy). 
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1.6.4 Suojelulakien tulkintavaikeuksia 

Suojelupäätösten yhteydessä päätettiin vesivoiman hyväksikäytön estyminen korvata vesi-
voiman omistajan tai käyttöoikeuden haltijan sitä vaatiessa. Vesivoiman käyttöoikeutta tai mi-
tään muutakaan oikeutta ei lunastettu valtiolle. Koskiensuojelulain mukaan määräystä korva-
ustoimitukseen oli haettava 1.2.1992 mennessä ja Kyrönjoen erityissuojelulain mukaan 
1.9.1994 mennessä. Korvausprosessi valituksineen kesti koko 1990-luvun ajan. 
 
Suojelulakien toimeenpanoa voi tarkastella perehtymällä julkaisuun SYKE772 Koskiensuoje-
lulain sekä Ounasjoen ja Kyrönjoen erityssuojelulakien mukaiset korvaustoimitukset vuo-
delta 20051. Tässä luvussa jäljempänä eri kirjasintyypillä merkityt kohdat ovat lainauksia 
edellä mainitusta raportista. 
 
Koskien suojelulakeja on jouduttu tulkitsemaan eri oikeusasteissa sekä korvaustoimitusten 
yhteydessä että joidenkin lupahakemusten yhteydessä. Korvausten osalta valitusten johdosta 
määrätyt muutokset korvauksiin olivat marginaalisia. Vaikeimmiksi kysymyksiksi ovat osoit-
tautuneet tulkinnat suojelualueen rajauksesta ja oikeudesta muuttaa suojelualueella jo toimi-
van vesivoimalaitoksen toimintaa. Näissä kahdessa kysymyksessä itse lain tekstiä on tulkittu 
laajemmin kuin perusteluissa on sanottu. 
  

Alueiden rajaus 

Laissa luetellaan yksittäiset kosket, vesistöt ja kunnat, joiden alueella nämä vesistöt on suojel-
tu. Lain perusteluissa sen sijaan on tarkempia määritelmiä, mitä vesistön osia suojelun piiriin 
on tarkoitettu kuuluvaksi. Muun muassa Iijoella oli erimielisyyttä siitä, onko myös perustelut 
otettava huomioon suojelualueen rajauksessa. 
 
Toimitusmiehet ja maaoikeus tukeutuivat Siuruanjoella lain perusteluihin 
Iijokeen laskevalla Siuruanjoella Pudasjärven kunnan alueella käydyssä korvaustoimitukses-
sa 
nro 409139-0  lunastustoimikunta päätti jättää toimituksen sikseen, koska koskiensuojelulain 
ei katsottu koskevan Siuruanjoen vesistöaluetta. Ratkaisua perusteltiin sillä, että Siuruanjoki 
sijaitsee vesistöalueella nro 61.4, jota lakiesityksen perusteluissa ei mainita. Pohjois-Suomen 
maaoikeus vahvisti lunastustoimikunnan ratkaisun, että alue ei kuulu koskiensuojelulain pii-
riin.  Siuruanjoen vesivoimaa ei korvattu koskiensuojelulain perusteella. Maaoikeus perusteli 
päätöstään lisäksi sillä, että Siuruanjoki laskee Iijokeen vasta Iijoen alajuoksulla, joka ei kuulu 
suojelualueeseen. 
 
Mielenkiintoista lain sanamuodossa on 1 §:ään sisältyvä ristiriita Iijoen suojelualueen määri-
tyksessä: ”40) Iijoen vesistön keski- ja yläosassa Kuusamon, Posion,…Ranuan,…kunnissa.” 
Siuruanjoki on ainoa Iijoen vesistön osa, joka ulottuu Ranuan kuntaan. Toisaalta on kiistaton-
ta, että Siuruanjoki ei kuulu Iijoen keski- ja yläosaan. 
 
KHO ratkaisi asian lain sanamuodon mukaan 
Raatteen vesivoimalaitoksen rakentamista koskevassa vesilain mukaisessa lupahakemusasias-
sa ympäristöministeriö katsoi korkeimmalle hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa 
(18.10.1988 dnro 2776/436/88), että Raatteen voimalaitos sijoittuu koskiensuojelulain 1 §:n 
kohdassa 40 tarkoitetulle alueelle eli Kuusamon kunnan alueella sijaitsevalle Iijoen vesis-

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=41011&lan=fi 
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töosalle. Koskiensuojelulailla suojeltujen alueiden rajojen todettiin olevan sekä vesistöllisiä 
että hallinnollisia. Lausunnossa ei ole mainintaa lakiesityksen perusteluista, joiden mukaan 
Kostonjoki kuuluu suojeltavaan alueeseen vain Iijoesta Kostonjärven säännöstelypadon ala-
puolelle. Raatteen voimalaitos olisi rakennettu tämän alueen yläpuolelle. Korkein hallinto-
oikeus pysytti vesioikeuden päätöksen, jonka mukaan voimalaitoksen rakentamisluvan 
myöntämiselle ei ole laillisia edellytyksiä koskiensuojelulain tultua voimaan. 
 
 
Myös KKO ratkaisi korvausasian Iijoen yläosalla lain sanamuodon mukaan 
VYH:n/SYKEn mielestä Iijoella suojeltavaksi tarkoitetun alueen rajauksen osalta tuli ottaa 
huomioon laissa sanotun lisäksi myös se, mitä lakiesityksen perusteluissa esitetään, koska 
hallituksen esityksessä rajaus määritellään varsinaista lakia yksityiskohtaisemmin. Korvausta 
hakeneiden Jokijärven jakokunnan (tnro 408349-2) ja Iiviön talon yhteisen vesialueen omista-
jien (tnro 408685-5) tulkinta oli toisenlainen. Hakijat vaativat, että Iijoen yläosalla Jokijär-
ven yläpuolisella alueella lain sanamuodon tuli olla ratkaiseva ja kaikki vesialueet, jotka si-
jaitsivat laissa lueteltujen kuntien alueella, oli otettava huomioon vesivoiman rakentamiselta 
suojeltua aluetta määritettäessä ja korvauksista päätettäessä. Iijoen yläosalla suojeltavaksi 
tarkoitetun alueen rajaus ratkaistiin lopulta korkeimmassa oikeudessa. Molemmissa edellä 
mainituissa toimituksissa korkeimman oikeuden ratkaisu (18.9.1997, nro 3184, dnro M96/123 
ja nro 3183, dnro M96/122) oli korvauksen hakijoiden vaatimusten mukainen. Korkein oike-
us katsoi, että lain sanamuoto on selvä, eikä lain tulkitsemiseen ole tarpeen käyttää apuna 
hallituksen esityksen perusteluissa olevaa vaikeaselkoista ja merkitykseltään epäselvää suo-
jelualueen kuvausta. 
 
Laissa ja sen perusteluissa olevien ristiriitaisuuksien tulkinta johti siihen, että laissa mainitut 
vesistöt kuuluvat lueteltujen kuntien alueella kokonaisuudessaan koskiensuojelulain piiriin 
lukuun ottamatta Siuruanjokea, jonka taas ei katsottu kuuluvan Iijoen keski- ja yläosaan. Tä-
män tulkinnan mukaan esimerkiksi koneistojen asentaminen Koston tai Irnin olemassa oleviin 
säännöstelypatoihin on koskiensuojelulain vastaista, vaikka sillä ei olisi lainkaan ympäristö-
vaikutuksia. 
 

Toimivan laitoksen käytön muuttaminen 

Aikaisemmin rakennettujen vesivoimalaitosten toimintaan tai niiden toiminnan tehostamiseen 
ei koskiensuojelulailla ilmeisesti ollut tarkoitus puuttua, vaan jättää ne edelleen vesilain mu-
kaisen prosessin ratkaistaviksi. Koskiensuojelulain perusteluissa (1986 vp. – HE n:o 25) on 
todettu, että vanhojen laitosten ja niiden käytön muuttamiseen sovelletaan edelleen vesilain 
säännöksiä silloinkin, kun toimenpide edellyttää vesilain mukaista lupaa vesioikeudelta. 
 
Itse koskiensuojelulaissa sanotaan lyhyesti: Asiassa, jossa lupa voimalaitoksen rakentami-
seen on myönnetty ja lupapäätös on saanut lainvoiman ennen tämän lain voimaantuloa, se-
kä asiassa, jossa ennen tämän lain voimaantuloa on myönnetty vesilain 2 luvun 26§:ssä tar-
koitettu töidenaloittamislupa, sovelletaan mitä vesilaissa on säädetty. 
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Asiaa on tulkittu eri oikeusasteissa seuraavasti: 
 
Huopanankosken uudelleen rakentaminen 
Huopanankoskella haettiin vesilain mukaista lupaa kosken itäisessä uomassa sijaitsevan voi-
malaitoksen uudelleen rakentamiseen. Huopanankoskella korkein hallinto-oikeus katsoi 
18.3.1992, että koskiensuojelulaki ei ole luvan myöntämisen esteenä. 
 
Kymijoen Koivukosken alapuolinen ruoppaus 
Voimalaitoksen alapuolisen uoman ruoppaamista käsiteltiin Huopanankosken lisäksi myös 
Kymijoen Koivukosken voimalaitoksen uudelleen rakentamista koskeneen vesilain mukaisen 
lupahakemusasian yhteydessä. Koivukoskella Itä- Suomen vesioikeus katsoi 30.11.1987 an-
tamassaan päätöksessä, että nykyisen voimalaitoksen alakanavan ja luonnonuoman yhtymä-
kohdan alapuolelle suunniteltua perkausta on pidettävä uuden voimalaitoksen rakentamiseksi 
luettavana toimenpiteenä, johon koskiensuojelulain mukaan ei saa myöntää lupaa. Korkein 
hallinto-oikeus 8.9.1988 ei muuttanut vesioikeuden päätöstä. 
 
Perkauksella olisi lisätty laitoksen putouskorkeutta ja siten otettu käyttöön lisää vesivoimaa. 
Tämä ei siis ollut mahdollista. 
 
Hiirikosken rakennusasteen nosto 
Hiirikoskella haettiin vesilain mukaista lupaa vanhan voimalaitoksen rakennusasteen nostoon 
ja ylä- ja alakanavan perkaamiseen. Tarkoituksena oli uusia vanhat koneistot siten, että lai-
toksen rakennusvirtaama kasvaisi arvosta 8 m3/s arvoon 20 m3/s. Padotuskorkeutta koskeviin 
lupaehtoihin ei haettu muutosta. Länsi-Suomen vesioikeus antoi asiasta päätöksen 
10.12.1990. Vesiylioikeus katsoi 31.3.1993, että suunnitelman mukaisella koneistojen uusimi-
sella sekä ylä- ja alakanavan perkauksella ei oteta käyttöön uutta vesivoimaa, vaan niillä ai-
noastaan tehostetaan ennestään käyttöön otetun vesivoiman hyväksikäyttöä. Lisäksi todettiin, 
että kysymys ei ole Kyrönjoen erityissuojelulaissa tarkoitetusta uuden voimalaitoksen raken-
tamisesta, eikä suojelulaki ole esteenä luvan myöntämiselle. Korkein hallinto-oikeus 
13.6.1995 pysytti vesiylioikeuden päätöksen. 
 
Korpelan voimalaitoksen ylävedenkorkeus 
Suojelualueella sijaitsevan laitoksen padotuskorkeuden nostoa koskevaa asiaa korkein hallin-
to-oikeus käsitteli Lestijoella Korpelan voimalaitoksen lupaehtojen muuttamista koskevassa 
vesilain mukaisessa hakemusasiassa. Laitoksen ylävesi oli ollut padotettuna 0,6 m luvan mu-
kaista korkeutta ylempänä vuosikymmeniä, ja sama tilanne vallitsi koskiensuojelulain voi-
maan tullessa. Korkein hallinto-oikeus katsoi 28.1.1994, että padotuskorkeuden nosto voi-
massa olevan luvan mukaista korkeutta ylemmäksi on koskiensuojelulain vastaista. 
 
Koskiensuojelulain tulkinnassa on käynyt selväksi, että laitoksessa käytettävä vesivoima mää-
rittää suojelurajauksen. Voimalaitoksen tehostamistoimet ja jopa uudelleen rakentaminen ovat 
sallittuja, mikäli ne perustuvat jo aikaisemmin laillisesti käytössä olleeseen vesivoimaan. Sen 
sijaan sellaiset toimet, joilla laitoksen putouskorkeutta lisättäisiin suojelualueelle ulottuvalla 
perkauksella tai lisäpadotuksella, ovat kiellettyjä.  
 

1.6.5 Natura 2000 

Suomessa on laaja luonnonsuojelualueiden verkosto sekä sitä täydentävät suojeluohjelmat 
tiettyjen luontotyyppien suojelemisesta. Euroopan unionin luonnonsuojeludirektiivit edellyt-
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tävät jäsenvaltioilta Natura 2000 -nimisen suojelualueiden ja luonnon hoitoalueiden verkoston 
laatimista. Suomen Natura 2000-verkostoon kuuluvat alueet, jotka Suomi on ilmoittanut lin-
tudirektiivin (79/409/ETY) mukaisiksi linnustonsuojelualueiksi sekä alueet, jotka EU:n ko-
missio on hyväksynyt luontodirektiivin (92/43/ETY) perusteella yhteisön tärkeinä pitämiksi 
alueiksi. 
 
Säännöstely- ja vesivoimahankkeiden lupamenettelyihin sovelletaan edelleen vain vesilain 
säännöksiä ja vesilain omia harkintasäännöksiä. Vesilain 1 luvun 23 c §:n mukaan kuitenkin 
vesilain mukaisessa lupaharkinnassa tulee noudattaa luonnonsuojelulain Natura 2000  
-verkostoa koskevia säännöksiä. Luonnonsuojelulain (66 §) mukaan viranomainen ei saa 
myöntää lupaa eikä hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos vaikutusten arviointi ja lausun-
not osoittavat, että hanke tai suunnitelma merkittävästi heikentää Natura-alueen niitä luon-
nonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on otettu Natura 2000 -verkostoon. 
 
Kielto myöntää lupaa hankkeeseen tai vahvistaa suunnitelmaa ei ole ehdoton. Valtioneuvosto 
voi päättää, että hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
pakottavasta syystä. Tämä poikkeusmenettely mahdollistaa yhteiskunnan toiminnan kannalta 
välttämättömien hankkeiden rakentamisen.   
  
Natura 2000 -verkoston toteuttamista ja sen oikeusvaikutuksia on yksityiskohtaisesti selostet-
tu ympäristöhallinnon verkkosivuilla1.   
 

1.6.6 YVA-laki 

Vuonna 1994 säädettiin Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä2 
(10.6.1994/468). Sen tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä 
huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tie-
donsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. 

Soveltamisala 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joista 
Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpaneminen edellyttää arviointia 
taikka joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja 
muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäista-
pauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen tarkoitettuun olennaiseen muu-
tokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yh-
teisvaikutukset huomioon ottaen, merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. 
 

Arvioinnin huomioon ottaminen 

Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnas-
tettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviran-
omaisen siitä antaman lausunnon. Hanketta koskevasta lupapäätöksestä tai siihen rinnastet-
tavasta muusta päätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysvi-
ranomaisen lausunto on otettu huomioon. 
 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1753&lan=fi 
2 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940468 
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Kustannusvastuu 

Tiedottamisen, kuulemisen ja ympäristövaikutusten selvittämisen kustannuksista sekä valtioi-
den rajat ylittävien vaikutusten arviointia varten tarvittavien käännösten kustannuksista vas-
taa hankkeesta vastaava. 
 

YVA-menettelyn periaatteet 

• YVA on lakiin perustuva menettely. 
• Tarkoitus on arvioida hankkeen ympäristövaikutukset ja mahdollisuudet vähentää haitalli-

sia vaikutuksia sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. 
• Arvioinnin teettää hankkeesta vastaava taho, vesivoiman kyseessä ollen investoija. 
• Arvioinnin lainmukaisuutta valvoo viranomainen, jonka tehtävänä on pyytää viranomais-

ten lausunnot arvioinnista ja varmistaa, että asianosaisilla on mahdollisuus tulla kuulluik-
si. 

• YVA-menettelyssä on kaksi vaihetta: arviointiohjelma, joka on suunnitelma arvioinnin 
toteuttamisesta , sekä arviointiselostus, jossa arvioinnin tulokset esitetään. 

• YVA-menettelyssä ei tehdä päätöksiä rakentamisesta tai rakentamatta jättämisestä. 
• Hankkeesta vastaava päättää YVA:n jälkeen, lähteekö se hakemaan lupia toteutukselle. 
• Lupaviranomaiset päättävät asiasta normaalissa järjestyksessä lupahakemusten käsittelyn 

jälkeen. 
 
Kemijoki Oy on toteuttanut hankkeita, joihin on sovellettu YVA-menettelyä, ja Pohjolan 
Voima on aloittanut YVA-menettelyn Kollajan hakkeensa osalta. Tässä on esitetty yhteenveto 
menettelystä Valajaskosken toteutuneessa hankkeessa. 
 

Valajaskosken perkaushankkeen YVA- ja lupamenettely 

Hankkeen tarkoituksena oli avartaa virtausalaa Rautiosaaren kohdalla olevan matalan ja ka-
pean uoman kohdalla 4-tien puoleisella rannalla noin 1600 m matkalla. Uomasta poistettavi-
en massojen kokonaismäärä oli noin 210 000 m3. Kaivumassat sijoitettiin työalueen rannoille 
ja Hirvasojan alavalle suistoalueelle. Läjitysmassojen avulla voitiin parantaa Hirvaan alueen 
rantojen käytettävyyttä. Hankkeen toteuttamisen jälkeen Valajaskosken huipputeho lisääntyi 
3,1 MW ja vuosienergia 7,2 GWh. 

Vuosi 2000 
YVA-ohjelman luonnosta alettiin valmistella. Suunnittelukokouksia pidettiin. 
Maaliskuu 2001 
YVA-menettelyn soveltamistarvetta tiedusteltiin Lapin ympäristökeskukselta. Hanke esiteltiin 
ja jätettiin YVA-ohjelman luonnos hankekuvauksena ympäristökeskukselle. Hanketta esitel-
tiin Rovaniemen maalaiskunnalle ja TE-keskuksen kalatalousyksikölle, Hirvaan ja Rautiosaa-
ren kylätoimikuntien johtokunnille ja Muurola-Jaatila osakaskunnan johtokunnalle. 
Huhtikuu 2001 
Kemijoki Oy:n edustajat esittelevät hanketta ympäristöministeriössä Lapin ympäristökeskuk-
sen annettua lausunnon YVA-menettelyn tarpeellisuudesta. 
Toukokuu 2001 
Ympäristöministeriö antoi päätöksen, jonka mukaan hankkeeseen on sovellettava YVA-
menettelyä. Kemijoki Oy haki lupaa Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolta YVA-
menettelyyn liittyvän koekaivun suorittamiseen. 
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Kesäkuu 2001 
Hankkeen YVA-ohjelma esiteltiin Hirvaan ja Rautiosaaren kouluilla. 
Heinäkuu 2001 
Lupa koekaivun suorittamiseksi saatiin. Tehtiin YVA-tutkimuksia. 
Marraskuu 2001 
YVA-selostus jätettiin yhteysviranomaiselle. 
loppuvuodesta 2001 
YVA-selostuksen esittelytilaisuudet Hirvaan ja Rautiosaaren kouluilla. Selostuksen johdosta 
jätettiin 7 lausuntoa ja 8 mielipidettä. 
Maaliskuu 2002 
Yhteysviranomainen antoi 21.3.2002 oman kokoavan lausuntonsa, jonka mukaan arvioin-
tiselostus on riittävä ja täyttää lain vaatimukset 
Elokuu 2002 
Hankkeesta jätettiin vesilain mukainen hakemus Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon. 
Maaliskuu 2003 
Ympäristölupavirasto myönsi hankkeelle luvan. Kemijoki Oy:n hallitus hyväksyi investointi-
esityksen ja teki investointipäätöksen. 
Huhtikuu 2003 
Lupa sai lainvoiman 
Kesäkuu 2003 
Perkaustyöt aloitettiin. 
Joulukuu 2003 
Perkaustyöt saatiin päätökseen. 
Kesä 2004 
Tehtiin rantojen ja täyttöalueiden viimeistelytyöt. 
 

1.6.7 Patoturvallisuuslaki 

Patojen kestävyyden ja juoksutusaukkojen riittävyyden varmistamiseksi on säädetty patotur-
vallisuuslaki (413/1984) ja sitä selventävä patoturvallisuusasetus (574/1984). Kaikki tär-
keimmät padot maassamme kuuluvat sen piiriin. Patojen omistajat ovat velvollisia tiettyjen, 
tarkkojen menettelyjen mukaisesti kunnossapitämään ja tarkastamaan patonsa. Tätä toimintaa 
ohjaa ja valvoo ympäristöhallinto. Patojen määräaikaistarkastuksissa tullaan tulevaisuudessa 
ottamaan huomioon myös ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset patoturvallisuuteen 
tarpeen mukaan. Yleisesti voidaan sanoa, että patoturvallisuus on Suomessa korkeata kan-
sainvälistä tasoa ja myös onnettomuuksien varalle on laadittu ennakkosuunnitelmat kaikilla 
päävesistöillämme. 
 

1.6.8 Tulvadirektiivi 

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 18.9.2007 direktiivin tulvariskien arvioinnista ja hallin-
nasta. Tavoitteena on vähentää tulvista ihmisten terveydelle, ympäristölle, kulttuuriperinnölle 
ja taloudelliselle toiminnalle aiheutuvia vahinkoja. Jäsenmaiden on nimettävä alueet, joilla 
tulvista voi aiheutua merkittävää vahinkoa. Näille tulvariskialueille on laadittava tulvakartat 
sekä suunnitelmat tulvariskien hallitsemiseksi. Tulvariskien hallintasuunnitelmat on saatava 
valmiiksi viimeistään joulukuussa 2015. 

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa keskitytään tulvien ehkäisyyn, niiltä suojeluun ja valmi-
ustoimiin. Tarkoituksena on, että tulvista koituvia vahinkoja vähennetään mahdollisuuksien 
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mukaan myös muilla keinoin kuin tulvasuojelurakenteilla. Tällaisia keinoja voivat olla kestä-
vien maankäyttöratkaisujen edistäminen, veden pidättäminen valuma-alueilla sekä tulvavesien 
ohjaaminen alueille, joilla haitat ovat vähäiset.  

Suomessa tulvadirektiivin mukaista työtä on tehty jo useita vuosia. Alueelliset ympäristökes-
kukset tekevät merkittäville tulvariskialueille tulvakarttoja, joita voidaan käyttää hyväksi 
maankäytön ja pelastustoiminnan suunnittelussa. Joillekin tulvaherkille vesistöille on myös 
laadittu tulvariskien hallintaa palvelevia suunnitelmia. Direktiivi ohjaa kuitenkin liittämään 
suunnittelun entistä paremmin osaksi koko vesistöalueen hoitoa. 

Jokainen jäsenmaa päättää itse keinoista, joilla tulvariskejä pyritään hallitsemaan. Suomessa 
hyvä keino vähentää tulvariskejä on vesistön säännöstely. Ilmastonmuutoksen myötä yleisty-
vät syys- ja talvitulvat tuovat kuitenkin uusia haasteita säännöstelylle. Meren rannikko vaatii 
myös oman tarkastelunsa. Maankäytön suunnittelua ja rakentamisen ohjausta vaarattomille 
alueille voidaan meilläkin vielä parantaa.  

Tulvariskien hallinnan kannalta tärkeät säännöstelyluvat pitäisikin ottaa tarkistettavaksi niin, 
että poikkeuksellisten tulvien kasvava todennäköisyys tulisi otetuksi huomioon ennakolta ny-
kyistä paremmin. Tämä saattaa olla hyvinkin aikaa vievä prosessi. Tulvariskien hallintaan liit-
tyvän, vireillä olevan säädösvalmistelun yhteydessä tuleekin selvitettäväksi myös muut vaih-
toehdot asiassa. 
 

1.6.9 Vesipuitedirektiivi 

Vesiensuojelussa ja -hoidossa pyritään koko EU:n alueella yhteisiin tavoitteisiin. Yleinen ta-
voite on jokien, järvien, rannikkovesien ja pohjavesien vähintään hyvä tila vuoteen 2015 
mennessä. Rakentamalla tai muutoin fyysisesti muutetut vedet voidaan tietyin edellytyksin 
nimetä keinotekoisiksi tai voimakkaasti muutetuiksi. Tällaisten vesien tilalle asetetaan omat 
tavoitteet vesienhoitosuunnitelmassa. Joidenkin vesien tilaa ei pystytä parantamaan eikä vaa-
tivia tavoitteita saavuttamaan esimerkiksi luonnonolojen vuoksi tai taloudellisista syistä. Täl-
löin tavoitteiden saavuttamiseen voidaan antaa lisäaikaa tai tavoitteita voidaan lieventää. 
 
Vesipolitiikan puitedirektiivin vaatimukset pannaan täytäntöön kansallisin säädöksin, joista 
tärkeimpiä ovat laki vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja sen pohjalta annetut asetuk-
set. Vesienhoitolaissa säädetään viranomaisten yhteistyöstä, vesien tilaan vaikuttavien tekijöi-
den selvittämisestä, seurannasta, vesien luokittelusta, vesienhoidon suunnittelusta sekä kansa-
laisten ja eri tahojen osallistumisesta suunnitteluun. Asetuksella vesienhoitoalueista 
(1303/2004) sekä asetuksella vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) säädetään tarkemmin 
suunnittelutyön järjestämisestä vesienhoitoalueilla ja eri sidosryhmien osallistumisesta ve-
sienhoitosuunnitelman valmisteluun. 
 
Suomessa on menossa vesistöjen luokittelu unionin vesipuitedirektiivin mukaisesti, sillä alu-
eelliset ympäristökeskukset laativat parhaillaan vesienhoitosuunnitelmia ja niiden osana toi-
menpideohjelmia. Luokitusprosessissa vesistöjen tila arvioidaan ja arvioiden perusteella niille 
tulee myös tavoitetila, johon tulevaisuudessa pyritään.  
 
Vesienhoitolaki ohjaa siis tarvittavaa vesienhoidon suunnittelujärjestelmää. Toiminnanharjoit-
tajia 
koskevista luvista päätetään edelleen ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (264/1961) ja 
muun lainsäädännön mukaisesti. 
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1.6.10 Johtopäätöksiä 

Sekä vesipuitedirektiivi että kansallinen lainsäädäntö mahdollistavat uusien vesirakennus-
hankkeiden toteuttamisen. Myös Natura-säädökset mahdollistavat yhteiskunnan toiminnan 
kannalta tärkeiden hankkeiden toteuttamisen. YVA- ja vesilaki varmistavat, että ympäris-
tönäkökohdat tulevat kattavasti otetuksi huomioon jokaisen vesivoiman rakennushankkeen 
yhteydessä. Koskiensuojelulaki taas estää vesivoiman hyödyntämistä lisääviä toimenpiteitä 
kuten voimalaitoskoneiden asentamisen suojelualueilla oleviin patoihin, vaikka sillä ei olisi 
lainkaan ympäristövaikutuksia. 
 
Vesivoiman tuotannon lisäämismahdollisuuksia tulisi kuitenkin hyödyntää ottaen huomioon 
energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteet, ympäristönsuojelun näkökohdat ja rakentamisen alu-
eelliset vaikutukset. Tavoitteen saavuttaminen on mahdollista vain tarkistamalla koskien suo-
jelusäädöksiä ja -päätöksiä yhteiskunnan kokonaisedun kannalta merkittävien vesivoima-
hankkeiden osalta, jotka esitetty tässä raportissa jäljempänä. 
 

1.7 Ympäristötavoitteiden huomioon ottaminen 
 
Vielä 1980-luvun alussa katsottiin, että luonnontalous ja vesivoiman rakentaminen ovat sovit-
tamattomassa ristiriidassa keskenään. Tietoa on karttunut lähes 30 vuoden aikana melkoisesti 
lisää. Suuri osa tässä raportissa esitetyistä, mahdollisista hankkeista esitellään tehtyjen, van-
hojen suunnitelmien pohjalta. Se ei tarkoita, että ehdottaisimme vanhojen suunnitelmien to-
teuttamista sellaisinaan. Päinvastoin esitämme, että tässä raportissa esitetyt kansantaloudelli-
sesti järkevät kohteet otettaisiin kokonaan uuteen tarkasteluun. Ne on suunniteltava yhteis-
työssä alan toimijoiden, viranomaisten ja ympäristönsuojelijoiden kesken niin, että kalatalous 
ja muut luonnonarvot otetaan mahdollisimman hyvin huomioon.  
 
Rakennetuissa vesistöissä ja vesivoiman rakentamisessa voidaan uuden tietämyksen pohjalta 
myös edistää vaelluskalojen nousua ja lisääntymistä ja merkittävästi lieventää ympäristölle 
aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Tässä selvityksessä ei kuitenkaan tarkastella tarvittavia toi-
menpiteitä eikä esitellä erikseen vahinkojen välttämiseen tai lieventämiseen tähtääviä suunni-
telmia. Ne tulevat yksityiskohtaisesti laajaan käsittelyyn kunkin hankkeen vesioikeudellisen ja 
YVA-käsittelyn yhteydessä. Jäljempänä on esitetty joitakin huomioita uusimmista julkaisuis-
ta. 
 
Kansainvälisestikin rakennettujen vesien tilan parantaminen ja kalataloudellinen kehittäminen 
on ajankohtainen. Kansainvälinen kalatiekonferenssissa avauspuheenvuoron pitänyt Jaakko 
Ylitalo mainitsee saatesanoissaan mm. (Lohi ja rakennetut joet, Kansainvälinen kalatiekonfe-
renssi Rovaniemellä 3.–4.5.20071). 
 
Vaelluskalakantojen palauttaminen jokivesistöihin on maailmanlaajuisesti ajankohtainen 
asia. Tähän ovat vaikuttaneet ympäristö- ja luontoarvojen kasvu, vapaa-ajan lisääntyminen ja 
urheilu- ja vapaa-ajankalastukseen liittyvät matkailun edistämispyrkimykset. Euroopan Unio-
nin maissa vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanolla on hyvin tärkeä rooli.  

                                                 
1 . http://www.lapinliitto.fi/kalatie/index.html 
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Erityisesti Saksa ja Ranska ovat panostaneet vaelluskalojen palauttamiseen suuriin jokiinsa. 
Skotlannissa palautetaan vaelluskalat kaikkiin potentiaalisiin vaelluskalajokiin ja Ruotsissa 
on vireillä useita hankkeita vaelluskalojen palauttamiseksi virtavesiin. Myös Baltian maissa 
ja Puolassa on viritetty hankkeita vaelluskalojenpalauttamiseksi entisiin vaelluskalajokiin. 
 
Norjassa on yli 400 kalatietä ja kalatietutkimukseen sijoitetaan huomattavat resurssit. Nor-
jassa, Skotlannissa, Islannissa, Luoteis-Venäjällä ja Ruotsissa urheilukalastus on jo nyt mer-
kittävää liiketoimintaa. Ruotsin Mörrum-joella, joka on vain 30 km pitkä päästään vuosittain 
5.000.000 euron liikevaihtoon. Siellä voimatalouden ja urheilukalastuksen tarpeet on pystytty 
sovittamaan yhteen esimerkillisellä tavalla. 
 
Ruotsissa on tehty väitöskirja säännösteltyjen jokien kalataloudellisesta kunnostuksesta, Re-
establishment of connectivity for fish populations in regulated rivers. (Olle Calles, Karlstad 
University Studies, 20051). 
 
Väitöskirjassa on tutkittu Emån- joessa kahden luonnonmukaisen kalatien tehokkuutta meri-
taimenelle. Kalatien toimivuus taimenelle oli 89-–100 %, mutta kalateitä käyttivät myös muut 
lajit. Voimalaitoksen käyttö vaikutti kalateiden houkuttelevuuteen, mutta toimivuus oli hyvä 
erityisesti kalatiessä, jonka suuaukko oli lähellä turbiinivirtaa, kun taas erilleen luon-
nonuomaan toteutettu toimi huonommin. Yli puolet kutukaloista käytti kalatietä myös alasva-
ellukseen.  Kalateiden todettiin lisäävän poikasmääriä yläjuoksulla. Smolteista 51% onnistui 
alasvaelluksessa. Hävikkiä aiheuttivat mm. petokalat ja kuoleminen turbiineissa. Kuolevuus 
neljässä Francis-turbiinissa oli 40 %, kun taas yhdessä Kaplan-turbiinissa vain 12 %.    
 
Suomessa tavoitteena on vähentää vesirakentamisesta ja vesistöjen säännöstelyistä vesien ti-
lalle ja käyttökelpoisuudelle aiheutuvia haittoja soveltamalla ja kehittämällä ympäristölle suo-
tuisia ja luonnonmukaisia menetelmiä. Kalaston elinolosuhteita rakennetuissa vesistöissä on 
tarpeen edistää parantamalla lisääntymisalueita ja kulkumahdollisuuksia sekä tarvittaessa ka-
lanpoikasia istuttamalla. Suomessa voimatalouden haittojen kompensointi on perustunut pää-
osin istutuksiin, mutta viime vuosina, esimerkiksi voimassa olevassa hallitusohjelmassa, on 
painotettu myös luonnonlisääntymisen merkitystä. Merikalastuksen saalisarvo on myös pie-
nentynyt etenkin verrattuna mahdollisen jokikalastuksen välilliseen taloudelliseen merkityk-
seen. (Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015, Valtioneuvoston periaatepäätös. Suomen 
ympäristö 10/2007) 
 
Vesistösäännöstelyjemme kehittämistä koskevia selvityksiä on tehty lähes kaikissa merkittä-
vimmissä rakennetuissa vesistöissä. Selvityksissä on kehitetty menetelmiä säännöstelyjen 
vaikutusten arviointiin ja etsitty keinoja erityisesti säännöstelyistä aiheutuvien haittojen vä-
hentämiseksi tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Näiden selvitysten tuloksena on 
syntynyt eri osapuolten näkemykset huomioonottava kokonaisratkaisu suosituksineen. Viime 
vuosina kehittämisselvityksiä on tehty mm. Kemijärvelle ja Koitereelle. (Marttunen, M. ym. , 
Kemijärven säännöstelyn kehittäminen – yhteenveto ja suositukset, Suomen ympäristö 
718/2004 ja Tarvainen, A. ym., Koitereen säännöstelyn vaikutukset ja kehittämismahdolli-
suudet, Suomen ympäristö 37/2006) 
 

                                                 
1 http://www.kau.se/forskning/forskdb/index.lasso?to_do=show_result&id=5506 
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Vesistörakentamisemme kalataloudellisten haittojen vähentämistä ja nousukalan palauttamista 
on käsitelty myös Euroopan laajuisessa selvityksessä, EU-komission hankejulkaisussa From 
Sea to source.1 Teos on varsin laaja katsaus alan tilanteeseen ja uusimpiin hankkeisiin eri 
puolilla Eurooppaa. Mukana on myös Suomesta Merikoski ja Kaitfors. 
 
Merikosken kalatie on esimerkki onnistuneesta hankkeesta, jolla mahdollistetaan lohen, meri-
taimenen ja muiden lajien nousu Oulujoen alimman voimalaitoksen ohi. Suuaukko sijoitettiin 
tutkimusten perusteella lähelle voimalaitoksen turbiinivirtaa. Kalatie koostuu rako- ja denil-
kalatieosuuksista ja yläpäässä on tarkkailumahdollisuus. Keskiosassa kalatie kulkee kauneus-
altaassa, jonka pohjaan on louhittu syvennys. Puistoalueelle on tehty puolittain luonnonmu-
kainen osuus. Ensimmäisenä toimintavuonna 2004 kalatiestä nousi 441 lohta, 289 meri-
taimenta, 26 kirjolohta ja lisäksi muita lajeja. Seurantojen perusteella lohet nousevat viiveettä 
seuraavalle padolle 30 kilometrin päähän. 
 
Kaitforsin Sääkskosken kalatie Perhonjoessa on esimerkki luonnonmukaisesta kalatiestä tai 
ohitusuomasta, joka on toteutettu luonnonpuroa muistuttavana luonnonuoman yhteyteen 
säännöstelypadolle. Kalatiehen johdetaan vettä talvellakin ja siihen on toteutettu lisääntymis-
alueita. Luonnonuoman pohjapatoja on muokattu lisääntymiseen soveltuviksi. Vuoden 2007 
seurantojen perusteella kalatiehen istutetut lohen poikaset ovat talvehtineet uomassa. 
 
Nykyisin sekä Euroopassa että Suomessa pyritään suosimaan luonnonmukaisia kalateitä ja 
käyttämään teknisiä rakenteita vain jos tilaa ei ole luonnonmukaisille ratkaisuille. Luonnon-
mukaisissa kalateissä uoma tehdään kivimateriaalista, joka muodostaa vaihtelevia virtausolo-
suhteita monille kalalajeille ja myös pohjaeläimille. Uudellamaalla tehdyissä seurannoissa on 
lähes kaikkien lajien pystyvän käyttämään melko jyrkkiäkin luonnonmukaisia kalateitä. Mus-
tijoen Brasaksen kalatietutkimuksessa todettiin ohitusuomaa käyttäneen 14 eri kalalajia. 
Tanskassa Luonnonmukaiset kalatiet pyritään tekemään pitkinä ja loivina, jolloin lisääntymis-
alueiden tekeminen lohelle ja taimenelle on mahdollista. Uomissa on havaittu suuria taimen-
ten poikastiheyksiä. Luonnonmukaiset kalatiet ovat rakentamiskustannuksiltaan yleensä sel-
västi halvempia kuin tekniset ratkaisut, mutta talvivirtaama aiheuttaa käyttökustannuksia. 
Hyötynä on vastaavasti mahdollisuus uusien lisääntymisalueiden aikaansaamiseen. (Jormola, 
J., Harjula, H. & Sarvilinna, A. (toim.) 2003. Luonnonmukainen vesirakentaminen – Uusia 
näkökulmia vesistösuunnitteluun.2  ja Lempinen, P.1999. Sipoonjoen ja Mustijoen kalatietut-
kimus 1998. Uudenmaan ympäristökeskuksen moniste 54.) 
 
Oulujoen jatkohankkeessa on selvitetty teknisten ja luonnonmukaisten kalateiden toteutetta-
vuutta, hyötyjä ja kustannuksia. (Järvenpää. L. Jormola, J. ja Tammela, S. 2008. Luonnonmu-
kaisten ohitusuomien suunnittelu rakennetussa vesistössä. Lohen palauttaminen Oulu- ja Lo-
sosinkajokeen. Suomen ympäristö (Luonnos) 
 
Ylempiin voimalaitoksiin esitetään pääasiassa luonnonmukaisia loivia ohitusuomia. Niihin 
toteutettaisiin myös lisääntymisalueita, joita Oulujoen pääuoman yhteydessä on vähän ja par-
haissa sivuvesistöissä vasta yläjuoksulla. Ohitusuomiin on mallinnuksen perusteella arvioitu 
voitavan muodostaa 11 ha laadultaan erittäin hyvää poikastuotantoaluetta virtaamilla, jotka 
ovat kesällä 1 m3/s ja talvella 0,5 m3/s. Habitaattien osuus joen alkuperäisiin poikastuotanto-
alueisiin nähden on pieni, mutta jäljellä oleviin tai kunnostettavissa oleviin muihin alueisiin 

                                                 
1 http://www.hunzeenaas.nl/content/nieuws/documenten/1182_Guidancefromseatosource.pdf 
2 http://www.ymparisto.fi/julkaisut 
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nähden huomattava. Lisäksi habitaattien laatu voi olla parempi kuin padotussa pääuomassa 
olevilla. Toteutuksessa pyrittäisiin soveltamaan mm. Kanadassa vuosikymmeniä käytettyä 
keinollisten lisääntymisuomien rakentamisperiaatteita ja kotimaista tietoa lohen ja taimenen 
optimaalisista lisääntymisolosuhteista. 
 
Vaelluskalakantojen palauttaminen useimpiin päävesistöihimme on mahdollista. Vesivoiman 
tehokaskaan käyttö ei ole tämän esteenä. Myös Suomessa pystytään varmasti muiden maiden 
mallin mukaan sovittamaan yhteen voimatalouden ja kalatalouden tarpeet pitkällä tähtäimellä. 
Tämä vaatii kuitenkin määrätietoista ponnistelua ja selkeätä suunnitelmaa, jota eri intressipii-
rit yhteisesti tukevat. Lähtökohtana täytyy kuitenkin olla suurimpien vesistöjemme vesivoi-
man tehokas käyttö sähköntuotannon säätöön. 
 
Mielenkiintoista vesistökohtaistakin lisätietoa löytyy selvityksen lopussa mainittujen lähtei-
den avulla, mutta tässä on lueteltu joitakin julkaisuja, joissa useimpien päävesistöjemme kala-
taloudellisesta tilanteesta saa varsin selkeän kuvan. 
 
Airaksinen, M., Valkeajärvi, P., Honkanen, V. & Syrjänen, J. 2006. Järvitaimen Keski-
Suomessa – elämyksestä elinkeinoksi. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kala- ja riistara-
portteja nro 386,  57s. http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/raportti386.pdf  
 
Erkinaro, J. Pohjanlahden lohikantojen tila. Esitys Rovaniemellä 18.5.2005. 
http://www.villilohi.fi/tietoa1.html  
 
Juntunen, K., Paso, J. & Jokikokko, E. 2001. Lohi nousee Simojokeen, Kuivajokeen, Kiimin-
kijokeen ja Pyhäjokeen. Tuloksia ja päätelmiä vuosien 1999 - 2000 seurannoista. Kala- ja riis-
taraportteja nro 221. 49 s. http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/raportti221.pdf  
 
Järvilohistrategia. Saimaan järvilohikannan säilymisen ja kestävän käytön turvaaminen. Maa- 
ja metsätalousministeriö. Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 66/2003. Kaijomaa, V-M., Mun-
ne, P., Piironen, J., Pursiainen, M. & Turunen, T. 45 s. 
http://wwwb.mmm.fi/julkaisut/kalastus/MMMkrojulkaisu2003_66.pdf  
 
Koivurinta, M. 2002. Vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksien parantaminen Kymijoessa. 
Maaja metsätalousministeriö, kala- ja riistahallinnon julkaisuja 60/2002. Kaakkois-Suomen 
työvoima- ja elinkeinokeskus, kalatalousyksikkö. 53 s.  
 
Lempinen, P. 2001. Suomenlahden meritaimenkantojen suojelu- ja käyttösuunnitelma. Maa- 
ja metsätalousministeriö, kala- ja riistahallinnon julkaisuja 52/2001. Uudenmaan ympäristö-
keskus. Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus, kalatalousyksikkö. 142 s. 
http://www2.tekeskusfi/new/uus/Kalatalousyksikko/taimensuunnitelma%20lempinen.pdf  
 
Metsäkeskus Lappi, Lapin TE-keskuksen kalatalousyksikkö, Metsähallitus & Lapin ympäris-
tökeskus, 2006. Lapin valuma-alue- ja virtavesikunnostusohjelma 2007-2013. 31 s. 
 
Rinne, J., Tapaninen, M. & Vähänäkki, P. 2007. Kymijoen alaosan koski- ja virtapaikkojen 
pohjanlaadut sekä lohen ja meritaimenen lisääntymisalueet. Maa- ja metsätalousministeriö 
83/2007. 30 s. http://www.mmm.fi/fi/index/julkaisut/kala_riistahallinnon_julkaisuja.html  
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1.8 Pienvesivoimahankkeet 

 
Selvitykseen mukaan laskettiin myös kaikki tekijöiden tietoon tulleet pienvesivoiman raken-
tamissuunnitelmat ja yhteenveto kattaa varsin hyvin jopa alle 0,2 MW kohteet. Pienvesivoi-
man rakentaminen ei ole ollut taloudellisesti erityisen kannattavaa ja hankkeita on toteutunut 
lähinnä valtion tuen turvin.  
 
Pienimpien vesivoimalaitosten rakentamiseen tai uusimiseen on KTM voinut paikallisten TE-
keskusten kautta myöntää harkinnanvaraista investointiavustusta enimmillään 30 % hyväksy-
tyistä kuluista. Viimeisen 10 vuoden aikana avustuksia on myönnetty keskimäärin noin 
0,5 milj.€ vuodessa. Tuen avulla on rakennettu vuosittain pienvesivoimaa keskimäärin kaksi 
laitosta, tehona yhteensä 1,3 MW vuodessa. Tuen jatkuminen on myös pienvesivoiman raken-
tamisen edellytys jatkossa. 
 
Lisäksi alle megawatin pienvesivoiman tuotannolle voi saada hakemuksesta ns. pienvoimala-
tukea 0,42 c/kWh. Vuoden 2008 alussa voimaan tulevat lait, laki pienimuotoisen sähköntuo-
tannon verkkopalvelumaksusta (1.1.2008) ja laki sähköntuotannon siirtomaksun maksimimää-
rästä (1.2.2008) helpottavat osaltaan myös pienvesivoiman asemaa sähkömarkkinoilla. 
 
Selvityksen yhteydessä on selkeästi tullut esiin pienvesivoiman ristiriitainen tilanne maas-
samme. Vesivoima on uusiutuvaa energiaa, jonka rakentamiselle ja käytölle on selkeät alueel-
liset ja paikalliset perusteet ja energiapoliittinen tuki. Useissa tapauksissa jo suojeltu mylly-
miljöö on voitu pelastaa ja ylläpitää nimenomaan uusimalla vanhan vesivoimalaitoksen ko-
neistot ja rakenteet, toisinaan myös suojelukohteissa museoviraston valvomana. Usean pato-
kohteen järkevä uusiminen saattaa kuitenkin jäädä toteutumatta, jos uusimisen taloudellisena 
edellytyksenä oleva vesivoimarakentaminen ei ole mahdollista. Koskiensuojelulakia pitäisi 
tarkistaa sellaisten pienpatojen osalta, joissa koneiden asentaminen ei aiheuttaisi sanottavia 
ympäristövaikutuksia. Toisaalta vesialueen omistajalla tulisi olla mahdollisuus niin halutes-
saan saattaa koski vapaaehtoisesti suojelun piiriin ja saada siitä korvaus vastaavalla tavalla 
kuin koskiensuojelulailla suojelluista kohteista. Vastaavalla tavalla on menetelty ainakin van-
hoja metsiä suojeltaessa ja Natura-alueita toteutettaessa. 
 
Investointiavustus ja pienvoimalatuki on kohdistettu pääsääntöisesti alle megawatin minivesi-
voimalaitoksiin. Usein on kyseessä pienvesivoimalaitoksen uusimisesta, jolloin konetehoa 
pyritään nimenomaan kasvattamaan. Tuen harkinnassa tämä pitäisi ottaa huomioon ja välttää 
kokorajan kaavamaista soveltamista. Toisaalta pien- ja minivesivoiman rakentamista näyttää 
vaikeuttavan erityisesti hidas, kallis ja arvaamaton lupaprosessi. Tiukka lainsäädäntö ja laajat 
osallistumismahdollisuudet antavat mahdollisuuden hankkeen viivästyttämiseen vaikka siihen 
ei olisi asiallisia perusteitakaan. 
 
Luvansaannin edellytykset pitäisi voida selvittää luotettavasti etukäteen, ennen luvanhaun 
käynnistämistä, jotta prosessia voitaisiin nopeuttaa nykyisestä. Pienvesivoiman tukijärjestel-
mää tulisi kehittää nykyistä joustavammaksi ja ulottaa vahinkoa vähentäviin toimiin kuten ka-
lateiden rakentamiseen. Investointituen lisäksi kaivattaisiin riskirahaa hankkeitten vaatimiin 
esi- ja ympäristöselvityksiin ennen luvanhakua myös tapauksissa, joissa selvitysten jälkeen 
rakentamishankkeesta päätetään luopua. 
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Useat viime vuosien pienvesivoiman investoijista ovat jo lupahakemuksen yhteydessä esittä-
neet suunnitelman kalatien rakentamisesta siellä, missä kaloilla on ennestäänkin ollut nousu-
mahdollisuus. Ellei kala ole aiemmin koskesta päässyt nousemaan, ei investoija luonnollises-
tikaan koe kalatien rakentamista velvollisuudekseen. Viranomaiset ovat kuitenkin usein tul-
kinneet kalatalouden edistämisvelvollisuuttaan ikään kuin kalatietä olisi vaadittava vesivoi-
man käyttäjän kustannuksella aina. Tämä lienee seurausta siitä, ettei muita maksajia kalata-
louden edistämistoimenpiteille ole helposti löydettävissä.  
 
Monissa vesistöissä, joissa ei ole nykykäsityksen mukaan rakentamiskelpoista vesivoimaa, on 
vanhoja mylly-, uitto- tai patorakenteita, vaikka aktiivinen toiminta on lopetettu vuosikym-
meniä sitten. Vanhat rakenteet rappeutuvat, ja padon sortumisen myötä saattaa aiheutua ikäviä 
seurauksia esimerkiksi vesistön virkistyskäytölle. Ympäristökeskukset yrittävät valvontavi-
ranomaisina löytää tällaisten patojen omistajia ja velvoittaa heitä toimiin, joko uusimaan pa-
don tai entisöimään kosken, mutta usein laihoin tuloksin. Eri puolella Suomea on runsaasti 
tällaisia, korjauksia tai entistämistä vaativia, pieniä koskia, joiden hoitoon ei ole resursseja, ja 
joissa ei ole teknistaloudellisia edellytyksiä vesivoiman hyödyntämiselle. Valtion tulisi osoit-
taa erikseen varoja käytettäväksi joko pienten koskien entisöintiin tai, jos niissä olevat raken-
teet katsotaan säilyttämisen arvoisiksi, näiden rakenteiden entisöintiin ja kunnossapitoon. 
 

1.9 Aluetalous 
 
Vesivoiman vaikutus aluetalouteen vaihtelee alueittain ja kohteittain. Parhaimmillaan, mikäli 
tuotantoyhtiö on paikallisessa omistuksessa ja vesivoimalla tuotetusta sähköstä saadaan täy-
simääräinen hyöty sähkölaitostoiminnassa, vaikutus on erittäin suuri. Vaikka vesivoiman tuo-
tannon omistus ja käyttö olisikin siirtynyt pois alueelta, eivät sijaintikunnat kuitenkaan jää 
osattomiksi. 
 
Vesivoiman tuotantopaikkakunnilla erittäin merkittävä talousvaikutus syntyy voimalaitoksista 
maksettavista kiinteistöveroista. Vuoden 2006 alussa voimaan tulleen verojärjestelmän muu-
toksen seurauksena voimalaitosten kiinteistövero jää kokonaan voimalaitoskunnille. Tuotta-
jayhtiöt Pohjois-Suomessa Oulujoella, Iijoella ja Kemijoella maksoivat kiinteistöveroa vesi-
voimalaitoksistaan vuonna 2006 yhteensä 23 milj.€, ja koko maassa veroa maksettiin noin 30 
milj.€. Kiinteistövero vastaa noin 7 500 teollisuustyöpaikan kunnallisverotuloa. Voimalaitos-
kunnille nämä verotulot ovat erityisen arvokkaita siksi, että ne eivät edellytä kunnilta vastik-
keeksi mitään palveluita. 
 
Suunnitelluilla hankkeilla on huomattava merkitys myös näiden verotulojoen mahdolliseen 
kasvuun. Sekä Vuotos että Kollaja lisäisivät toteutuessaan alueen kuntien jatkuvia verotuloja 
kumpikin 1 milj.€ vuodessa, Ounasjoen rakentaminen yli 5 milj.€. 
 
Nykyisen vesivoiman käyttö ja kunnossapito työllistää Suomessa lähes tuhat henkilöä. Lisäksi 
käytetään runsaasti alihankintoja, jotka karkeasti arvioiden kaksinkertaistavat työllisyysvaiku-
tukset. Voimalaitosten tehostamisen työllisyysvaikutus vuoteen 2020 mennessä on karkeasti 
arvioiden 1 000 henkilötyövuotta. Täydennysrakentamisen työllisyysvaikutukset ovat paljon 
suuremmat. Esimerkiksi Sierilän voimalaitoksen rakentamisen välitön työllistävä vaikutus on 
800 henkilötyövuotta. Kollaja-hankkeen suora työllisyysvaikutus olisi 1 700 henkilötyövuotta 
ja Vuotoksen 3 000 henkilötyövuotta. 
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2 Vesistökohtainen selvitys 
Vesistöaluejako ja numerointi perustuvat julkaisuun: Ekholm, M. 1993. Suomen vesistöalu-
eet. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja -sarja A 126. 163 s. Helsinki 1993. ISBN 951-47-
6860-4. 
 

1 Jänisjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  3 861 km2 
Suomen puolella  1 988 km2 
Järvisyys   10,1 % 
 
 

 
 
 
Jänisjoki laskee Värtsilän kohdalla Venäjän puolelle ja edelleen Jänisjärveen ja Laatokkaan. 
Jänisjoen vesistöalueella on neljä toiminnassa olevaa vesivoimalaitosta, joiden teho on yh-
teensä 8,2 MW ja vuosienergia yhteensä 38 GWh.  
 
Jänisjoki on porrastettu melko täydellisesti neljällä voimalaitoksella, eikä vesistöalueella ole 
merkittävästi vapaata, hyödynnettävissä olevaa vesivoimaa. Jänisjoella on alkamassa säännös-

Vesistönro Vesistö + laitos Rakennetut 

  MW GWh/a 

1 Jänisjoen vesistöalue 8,2 38,2 

 Vääräkoski 1,9 8,5 

 Saario 1,7 6,3 

 Vihtakoski 1,4 6,9 

 Ruskeakoski 3,2 16,5 
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telyn kehittämishanke. Säännöstelyn kehittäminen ja laitosten tehokkaampi yhteiskäyttö voi-
sivat lisätä vesivoiman määrää ja arvoa jonkin verran. Tulevasta säännöstelystä riippuu, kan-
nattaako Jänisjoen laitoksilla, erityisesti Vihtakoskella ja Ruskeakoskella, tehdä maltillisia 
tehonnostoja. 
 

2 Kiteenjoen - Tohmajoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  1 595 km2 
Suomen puolella  760 km2 

Järvisyys   5,6 % 
 
Kiteenjoen - Tohmajoen vesistöalue sijaitsee Suomen itärajalla. Alueen veden virtaavat Laa-
tokkaan. Kiteenjoen - Tohmajoen vesistöalueella ei ole mainittavaa vesivoimapotentiaalia. 
 

3 Hiitolanjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  1 415 km2 
Suomen puolella  1 029 km2 
Järvisyys   12,5 % 
 
Hiitolanjoki Kaakkois-Suomessa laskee Venäjän puolelle Laatokkaan. Hiitolanjoen vesistö-
alueella on neljä toiminnassa olevaa vesivoimalaitosta (Kangaskoski, Lahnasenkoski, Rita-
koski ja Juvankoski), joiden teho on yhteensä noin 2,5 MW ja vuosienergia yhteensä noin 
13 GWh. Hiitolanjoella ei ole merkittävästi vapaata, hyödynnettävissä olevaa vesivoimapo-
tentiaalia. 
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4 Vuoksen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  68 501 km2 
Suomen puolella  52 697 km2 
Järvisyys   19,8 % 
 
Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) 
nro 1, Partakoski ja Kärnäkoski 
nro 2, Kermanvirran Kermankoski 
nro 3, Karvionkoski Varisveden ja Kermajärven välillä 
nro 4, Konnuskoski Konnusveden ja Saviveden välillä 
nro 5, Pielisen reitti Pankajärven yläpuolisissa vesistöissä 
nro 6, Nurmijoki Haapajärven ja Säleväjärven välissä 
nro 7, Keyritynjoki ja Puntinjoki 
nro 8, Tiilikanjoki 
nro 9, Vaikkojoki 
nro 10, Koitajoki valtakunnanrajan ja Kahvisaaren välissä 
nro 11, Haapajoen–Ukonjoen vesistö 
 
Voimalaitokset 
1 Imatra 
2 Tainionkoski 
3 Liuna 
4 Maavesi 
5 Huruskoski 
6 Sorsakosken laitokset 
7 Puhos 
8 Puntarikoski 
9 Kuurna 
10 Kaltimo 
11 Pamilo 
12 Lieksankoski 
13 Pankakoski 
14 Kuokkastenkoski 
15 Louhikoski 
16 Palokki 
17 Karjalankoski 
18 Juankoski 
19 Atro 
20 Sälevä 
21 Kiltua 
22 Viannankoski 
23 Salahmi 
24 Pitkäkoski 
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Yleistä 

 

 

Kuva 13. Vuoksen vesistöalueen jako osa-
alueisiin. 

 
 
 
 
4.1 Suur-Saimaan alue 
4.2 Haukiveden-Kallaveden alue 
4.3 Oriveden-Pyhäselän alue 
4.4 Peilisen reitin vesistöalue 
4.5 Iisalmen reitin vesistöalue 
4.6 Nilsiän reitin vesistöalue 
4.7 Juojärven reitin vesistöalue 
4.8 Höytiäisen vesistöalue 
4.9 Koitajoen vesistöalue 
 

 
 
Suomen vesistöalueista Vuoksi on pinta-alaltaan suurin, noin 68 500 km2. Tästä Suomen puo-
lella on  noin 52 700 km2 ja loput Venäjän puolella. Vuoksen vesistöalue on hyvin runsasjär-
vinen järvisyyden ollessa noin 20 %. 
 
Vesistön pääreittejä ovat pohjoisessa Kallaveden reitti, joka jakautuu Iisalmen ja Nilsiän rei-
teiksi, sekä Pielisen reitti, johon yhtyy idästä Koitajoen reitti. Kallavedestä vedet virtaavat 
Haukiveteen Leppävirran reittinä ja Heinäveden reittinä, johon yhtyy idästä Juojärven reitti. 
Pielisen reitti laskee Pielisjokea pitkin Pyhäselkään, johon yhtyy pohjoisesta Höytiäinen. Py-
häselältä vedet virtaavat Oriveden kautta Haukiveteen, ja sieltä edelleen Ala-Saimaaseen, 
joka käsittää Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisen alueen. Ala-Saimaan vedet purkau-
tuvat Saimaan kaakkoispuolelta alkavan Vuoksen virran kautta noin 70 metriä alempana ole-
vaan Laatokkaan ja sieltä edelleen Suomenlahteen. (Ollila 1997) 
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Kuva 14. Vuoksen vesistön kaaviokuva (Ollila 1997). 
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Säännöstely ja vesivoima 

Vuoksen vesistöalueella on toiminnassa noin 25 vesivoimalaitosta, joiden teho on yhteensä 
noin 440 MW ja vuosienergia noin 2130 GWh. Suomen suurin vesivoimalaitos, Vuoksen 
Imatrankoski, on teholtaan noin 170 MW ja tuottaa energiaa vuodessa noin 1000 GWh. Ve-
sistöalueen merkittävimmät voimalaitokset Pielisjoen laitoksia lukuun ottamatta ovat varsin 
tehokkaassa lyhytaikaissäädössä.  
 
Vuoksen vesistöalueen merkittävimmät säännöstellyt järvet ovat Onkivesi, Kallavesi-
Juurusvesi, Vuotjärvi, Syväri, Unnukka, Suvasvesi, Juojärvi-Rikkavesi, Höytiäinen, Koitere 
sekä Karjalan Pyhäjärvi. Pielinen noudattaa pääsääntöisesti luonnonmukaista purkautumista. 
 

Vuoksi 

Kahden valtakunnan alueella virtaava Vuoksi laskee Saimaasta Tainionkosken, Imatran, En-
son ja Rouhialan voimalaitosten kautta Laatokkaan. Putouskorkeutta kertyy tällä matkalla 
noin 70 metriä. Vuoksi on lähes täydellisesti porrastettu Tainionkosken ja Rouhialan voima-
laitosten välillä. Venäjän puolella Rouhialan voimalaitoksen jälkeen Vuoksi putoaa Laatok-
kaan vielä reilut viisi metriä. 
 

25.6.2007
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Laatokka

+ 75.75
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+ 42.20

+ 26.60

+ 5.00

8,0 m

24,0m

15,0m

15,0 m

+60

+40

+20

0

0 5km 10km 15km 20km 25km

Keskivirtaama = 580 m 3 /s
Putouskorkeus = 63 m
Kokonaisteho = 440 MW
Keskimääräinen vuosienergia = 2500 GWh

Max. teho

Keskim.
vuosienergia

62 MW

300 GWh

178 MW

1000 GWh

100 MW

600 GWh

100 MW

600 GWh

SUOMI VENÄJÄ

1040 m /s

970 m /s
3

600 m /s
3

800 m /s
3

100km

VUOKSI

VUOKSEN PITUUSPROFIILI ja VOIMALAITOKSET

TAINIONKOSKI

3

Kuva 15. Vuoksen pituusprofiili. Kuvassa näkyvät Venäjän laitosten teho- ja energialuvut 
ovat todellisuudessa pienempiä. (Fortum Power and Heat 2007) 
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Vuoksen vesistöasioista päätetään ensisijassa suomalais-venäläisessä rajavesikomissiossa. 
Saimaan ja Vuoksen juoksutussääntöä koskeva valtioiden välinen sopimus astui voimaan 
vuonna 1991. Saimaata ei siis varsinaisesti säännöstellä, vaan juoksutus Tainionkoskella nou-
dattaa pääsääntöisesti luonnonmukaista virtaamaa. Kuitenkin Saimaan vesitilanteen uhatessa 
mennä poikkeukselliseksi (vedenkorkeus yli tai alle 0,5 m keskivedenkorkeudesta), voi maa- 
ja metsätalousministeriö venäläisten viranomaisten kanssa neuvoteltuaan päättää Saimaan 
poikkeusjuoksutuksista. Tällöin venäläiselle osapuolelle on korvattava poikkeusjuoksutuksis-
ta aiheutunut haitta, joka tarkoittaa tavallisesti lähinnä energianmenetyksiä Enson ja Rou-
hialan voimalaitoksilla. 
 
Säännön perusteella Saimaan tulvia on alennettu vuosina 1992, 1995, 1998 ja 2005, ja mata-
laa vedenkorkeutta on nostettu vuosina 2000 ja 2003. Sekä tulvan alennus että matalan ve-
denkorkeuden nosto ovat olleet enimmillään noin 30 cm. Säännön voimaantulon jälkeen noin 
¼ ajasta juoksutusmuutos on ollut käynnissä ja ¾ ajasta vedenkorkeus ja virtaama on ollut 
luonnonmukainen1. 
 

 

Kuva 16. Saimaan (Lauritsalan) luonnonmukaisten vedenkorkeuksien ylin, keskimääräinen ja 
alin korkeus vuosina 1847–1984 sekä juoksutussäännön mukainen vedenkorkeuksien ns. 
normaalivyöhyke, joka ulottuu 50 cm keskivedenkorkeuden ylä- ja alapuolelle . 

 

                                                 
1 http://www.rajavesikomissio.fi/SOPIMUS_juoksutussaanto.htm 
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Pielisjoki 

Pielisen vesien juoksutus Pielisjokeen ja edelleen Saimaan Pyhäselkään tapahtuu Kaltimon 
voimalaitokselta. Juoksutus noudattaa Pielisen luonnonmukaista purkautumiskäyrää. Vuoro-
kausi- tai viikkosäännöstelyä ei Kaltimolla harjoiteta. Kaltimon alapuolella sijaitsee Kuurnan 
voimalaitos, ja Pielisjoki laskee lähes täysin porrastettuna Pyhäselkään.  
 
Sekä Kaltimon että Kuurnan voimalaitoksilla Pielisjoessa on paikat kolmansille koneistoille. 
Siten tekniset edellytykset Pielisjoen lyhytaikaissäädölle ovat erinomaiset.  Pielisjoen lyhytai-
kaissäädön mahdollisuutta on tutkittu vuonna 1996 (Järvinen & Rajala): 
 
Pielisjoen virtaamia säädellään Kaltimon vesivoimalaitoksella siten, että niiden tulee vuo-
rokausittain noudattaa yläpuolisen Pielisen luonnonmukaista purkautumista. Virtaamat mää-
ritetään Pielisen pohjoisosassa sijaitsevan Nurmeksen vedenkorkeusasteikolla suoritettavien 
havaintojen perusteella. Pielisjokeen Kaltimon voimalaitoksen yläpuolelle laskevia Koitajoen 
vesimääriä on kuitenkin mahdollista säädellä Pamilon voimalaitoksella siten, että vuorokau-
den pienin vesimäärä voi olla 2 m3/s ja suurin 190 m3/s, mikä vaikuttaa suuresti Kaltimon 
voimalaitoksen yläpuolisen Pielisjoen virtauksiin. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, mi-
ten vedenkorkeudet ja virtaamat vaihtelisivat Pielisjoella, mikäli Pamilon voimalaitoksen li-
säksi myös Kaltimon ja Kuurnan voimalaitokset toteuttaisivat vuorokausi- ja/tai viikkosäätöä 
ja miten eri voimalaitosten tulisi tällöin koordinoida keskinäiset juoksutussäätönsä, jotta vai-
kutukset mm. Pielisjoen vedenkorkeuksiin  olisivat mahdollisimman vähäiset. 
 
Työn tuloksena todettiin, että Pamilon, Kaltimon ja Kuurnan vesivoimalaitosten lyhytaikais-
säätöjen vaikutukset Pielisjoen (sekä Jäsysjärven) vedenkorkeuksiin ja virtaamiin riippuvat 
paljolti kulloinkin vallitsevasta vesitilanteesta. Vähävetisissä olosuhteissa juoksutusten säätö-
jen kannalta kriittiset muuttujat ovat: Luhtapohjanjoen ja sen puoleisen Jäsysjärven veden-
korkeudet, Uimasalmen virtaama sekä Kuurnan voimalaitoksen alavedenkorkeus. Keskimää-
räisissä vesiolosuhteissa vastaavat muuttujat ovat: Uimasalmen virtaama sekä Kaltimon ja 
Kuurnan ylä- ja alavedenkorkeudet. Runsasvetisissä olosuhteissa kriittiseksi muuttujaksi voi-
taneen todeta vain Kuurnan ylävedenkorkeus, joskin maksimisäädölläkin sen vaihtelu jää 
suurimmillaan 50 cm:iin. Mikäli Kaltimon  ja Kuurnan voimalaitokset suorittavat lyhyt-
aikaissäätöä, tulee kaikissa vesitilanteissa Kaltimon aloittaa juoksutussäätö noin neljä tuntia 
(4 h) Pamilon säädön aloittamisen jälkeen ja Kuurnan juoksutussäätö noin tuntia (1 h) ennen 
Kaltimon säädön aloittamista. (Järvinen & Rajala 1996) 

Tulvat 

Vuoksen vesistön ominaispiirteenä on järvien suuri määrä ja koko. Imatran kohdalla valuma-
alueen koko on noin 60 000 km2 ja vesistöalueen järvisyys 20 %. Suuresta varastokapasitee-
tista johtuen Saimaan vedenkorkeus reagoi runsaisiin sateisiin tai pitkään kuivuuteen kuten 
myös säännöstelytoimenpiteisiin suhteellisen hitaasti. Saimaan hydrologiselle luonteelle on 
tyypillistä ylivuotisuus, toisin sanoen edellisen vuoden vesitilanteen heijastuminen seuraavan 
vuoden vesitilanteeseen. 
 
Pahimmat hydrologisen mittaustoiminnan aikana (vuodesta 1847 lähtien) vesistöalueella ta-
pahtuneet tulvat on koettu vuosina 1899 ja 1924. Molempia tulvavuosia edelsivät korkeat 
syys- ja talvitulvat sekä Saimaassa että sen yläpuolisissa järvissä eikä vedenpinta päässyt 
juuri laskemaan tavanomaisella tavalla alkuvuonna. Lumen korkea vesiarvo keväällä sekä 
alkukesän huomattavasti normaalia suuremmat sateet nostivat vedenpinnan kesällä huippulu-
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kemiin. Suurin koskaan havaittu vedenpinnankorkeus Lauritsalassa oli 77,65 vuonna 1899. 
Korjattu arvio Ala-Saimaan vedenpinnan todelliseksi korkeudeksi tuulivaikutuksen poistami-
sen jälkeen on 77,61. Vuoden 1924 tulvan maksimikorkeus oli 77,44. Saimaan pahimmat tul-
vat ovat olleet kesätulvia ja syntyneet edellä kuvatulla tavalla runsaiden loppuvuoden satei-
den, sitä seuranneen vedenpinnan nousun sekä talven korkean lumen vesiarvon seurauksena. 
 
Saimaa on tulvinut poikkeuksellisen paljon myös vuosina 1936, 1955, 1974-75 ja 1981-1982. 
Näinä vuosina vedenpinta on jäänyt kuitenkin huippuvuosien tulvia huomattavasti alhaisem-
maksi, mikä johtuu pääasiassa Saimaan yläpuolisten järvien ja Saimaan poikkeusjuoksutusten 
mahdollistamasta vedenpintojen nousun hidastamisesta. Tulvien torjuntaan liittyviä säännös-
tely- ja juoksutustoimenpiteitä on voitu etukäteen suunnitella tulvaennusteiden perusteella. 
 
 Tulvantorjunnassa on saavutettu hyviä tuloksia tarkkailemalla keväällä lumen vesiarvoa ja 
suhteuttamalla se vedenkorkeuksien sen hetkiseen tasoon sekä suunnittelemalla toimenpiteet 
tältä pohjalta. Esimerkiksi keväällä 1981 havaitun suuren lumen vesiarvon perusteella aloite-
tuilla poikkeusjuoksutuksella ja säännöstelytoimenpiteillä saatiin alennettua kesän 1982 mak-
simitulvakorkeutta noin 35 cm, tasoon 76,50. (Lonka & Nikula 2006) 
 
Vuoksen vesistöalueella Saimaan lisäksi huomattavia tulvariskikohteita ovat ainakin Pielisen 
ja Pielisjoen alue, Kallaveden reitillä Varkaus ja Kuopio sekä Iisalmen reitillä Iisalmi, Lapin-
lahti ja Kiuruvesi. 
 
Saimaan alueen tulvantorjunnan toimintasuunnitelmaan (Ollila 1997) on koottu runsaasti pe-
rustietoa esiintyneistä tulvista, tärkeimmät hydrologiset ja meteorologiset tiedot, tulvavahin-
koarviot, pääkohdat säännöstelyluvista sekä rakenteellista tietoa voimalaitoksista, padoista, 
kanavista jne.  Suunnitelmassa on etsitty keinoja suuren tulvan aiheuttamien vahinkojen mi-
nimoimiseksi. Suunnitelmaa päivitetään parhaillaan. 
 
Vahinkojen kannalta paras ratkaisu Saimaan tulvien torjumiseen on ennakoida tulva lisää-
mällä varastotilaa järveen. Suurin vahingoton Vuoksen virtaama on 800 m3/s, jota juoksute-
taan vesivoimalaitosten vuorokausisäädön puitteissa tiettyinä tunteina säännöllisesti normaa-
leissa käyttötilanteissa. Käytettävissä olevilla tulvaennustemalleilla on mahdollista arvioida 
tarvittavaa lisävarastotilaa, jonka perusteella voidaan määrittää haluttu lisäjuoksutusaika ja 
-virtaama. Saimaan suuren pinta-alan takia vedenpinta laskee hitaasti. Esimerkiksi lisäjuok-
sutuksella 100 m3/s laskee Saimaan vedenpinta 5-6 cm/kk. 
 
Suurin Vuoksen luonnontilainen virtaama on ollut noin 1150 m3/s (vuonna 1899). Voimalai-
tosten rakentamisen jälkeen on suurin juoksutus ollut 1100 m3/s. Saimaan vedenpinnan nou-
sun pysäyttäminen pelkästään juoksutuksia lisäämällä edellyttäisi pahassa tulvatilanteessa yli 
1500 m3/s:n juoksutusta Vuokseen, mikä aiheuttaisi erittäin suuria tulvavahinkoja Vuoksen 
rannoilla Venäjän puolella. (Ollila 1997) 
 
Jo nykytilanteessa erittäin suuria vahinkoja aiheuttava tulva Saimaalla on mahdollinen, mutta 
alueen tulvien ennustetaan kasvavan merkittävästi ilmastonmuutoksen vaikutusten myötä. Ns. 
Valapaton tulva vuonna 1899 ja useimmat sen jälkeiset Saimaan tulvat ovat sattuneet kesällä, 
jolloin tulvien pääsyynä on ollut lumen keväinen sulaminen. Pahoina tulvavuosina tilannetta 
on lisäksi edeltänyt runsasvetinen syksy ja talvi. 
 



Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 53(196) 
 31.1.2008 

  

Suomen ympäristökeskuksen hydrologian yksikössä mallinnetaan ilmastonmuutoksen mah-
dollisia vaikutuksia vesistöjen vedenkorkeuksiin ja virtaamiin. Suomen ympäristökeskuksen 
Tulvantorjunta- ja patoturvallisuuspäivillä pidetyn esityksen mukaan (Veijalainen 20061) 
Saimaan pahimpien tulvien ennustetaan tulevaisuudessa sattuvan syksyllä ja talvella, jolloin 
tulvat aiheutuvat pääasiassa suuresta sadannasta. Saimaan suurtulvatilanteessa joudutaan tule-
vaisuudessa juoksutusta Vuokseen kasvattamaan huomattavasti, jolloin Venäjän puolella ai-
heutuu mittavia vahinkoja. Saimaan vedenpinta suurella tulvalla nousee nykytilanteeseen ver-
rattuna noin 27–50 cm. Tällöin myös Tainionkosken padon kestävyys saattaa olla vaarassa. 
 
Vesistöalueen muiden järvien tulvavedenkorkeuksiin ilmastonmuutoksen vaikutukset jäävät 
vähäisemmiksi. Esimerkiksi Kallavedellä tulvavedenkorkeuden (HW 1/250) ennustetaan nou-
sevan 1–8 cm ja Pielisellä 7–8 cm. Alueen suurten järvialtaiden säännöstelyllä on kuitenkin 
ratkaiseva merkitys nimenomaan Saimaan tulvantorjunnan kannalta. 
 
Seuraavassa on esitetty Saimaan tulovirtaama, juoksutus Tainionkoskelta ja vedenkorkeus 
erittäin suurella tulvalla nykytilanteessa ja ajanjaksolla 2071–2100.  
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Kuva 17. Saimaan simuloitu tulovirtaama, juoksutus ja vedenkorkeus nykytilanteessa keski-
määrin kerran 250 vuodessa toistuvalla tulvalla. (Veijalainen 2006) 

                                                 
1 http://www.environment.fi/download.asp?contentid=57914&lan=FI 
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Kuva 18. Saimaan simuloitu tulovirtaama, juoksutus ja vedenkorkeus ajanjaksolla 2071–2100 
keskimäärin kerran 250 vuodessa toistuvalla tulvalla. Ilmastomallina on RCAO: HadAM3H, 
skenaario B2. (Veijalainen 2006) 
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Kuva 19. Saimaan simuloitu tulovirtaama, juoksutus ja vedenkorkeus ajanjaksolla 2071–2100 
keskimäärin kerran 250 vuodessa toistuvalla tulvalla. Ilmastomallina on RCAO: 
ECHAM4/OPYC3, skenaario B2. (Veijalainen 2006) 
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Vesistön käyttö ja suojelu 

Vuoksen vesistöalueella koskiensuojelulaki kieltää luvan myöntämisen uudelle voimalaitok-
selle 
 

• Partakoskessa ja Kärnäkoskessa Savitaipaleen kunnassa 
• Kermanvirran Kermankoskessa Heinäveden kunnassa 
• Karvionkoskessa Varisveden ja Kermajärven välillä Heinäveden kunnassa  
• Konnuskoskessa Konnusveden ja Saviveden välillä Leppävirran kunnassa 
• Pielisen reitissä Pankajärven yläpuolisissa vesistöissä Lieksan, Nurmeksen ja Kuhmon 

kaupungeissa 
• Nurmijoessa Haapajärven ja Säleväjärven välissä Sonkajärven kunnassa 
• Keyritynjoessa ja Puntinjoessa Juankosken, Nilsiän ja Rautavaaran kunnissa  
• Tiilikanjoessa Rautavaaran kunnassa 
• Vaikkojoessa Juuan ja Kaavin kunnissa 
• Koitajoessa valtakunnanrajan ja Kahvisaaren välissä Ilomantsin kunnassa 
• Haapajoen–Ukonjoen vesistössä Ilomantsin kunnassa ja Lieksan kaupungissa 

 
Suojeluvesityöryhmä (1977) määrittelee Pielisjoen alaosan valtakunnallisesti arvokkaaksi ve-
sialueeksi erityisesti järvilohen lisääntymisalueena. Muuten Vuoksen vesistöalueella on varsin 
vähän vesivoimaan vaikuttavia suojelukohteita. 

Tarkastellut suunnitelmat 

- Oy Vesirakentajan useat eri voimalaitossuunnitelmat 
- Vesihallituksen vesien käytön kokonaissuunnitelmat 
- Tulvantorjunnan toimintasuunnitelmat 
- Lonka, H. & Nikula, J. 2006. Saimaan tulvariskien hallinnan kehittäminen. 
- SYKEn hydrologian yksikön ilmastonmuutoslaskelmat 
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Yhteenveto 

Vuoksi 

Vuoksen Venäjän puoleiset voimalaitokset ovat tekniikaltaan vanhoja ja rakennusvirtaamal-
taan pieniä verrattuna Suomen Tainion- ja Imatrankosken laitoksiin. Esimerkiksi Enson lai-
toksen rakennusvirtaama on nykyisellään vain 600 m3/s, mikä vastaa suunnilleen Vuoksen 
keskivirtaamaa (580 m3/s). Laitosten pieni rakennusvirtaama aiheuttaa ongelmia erityisesti 
silloin, kun Saimaan tulvia pyritään ennakolta rajoittamaan lisäämällä juoksutusta luonnon-
mukaisesta jo hyvissä ajoin. Tällöin kaikki lisäjuoksutusvesi joudutaan korvaamaan venäläi-
selle osapuolelle, mikä nostaa kynnystä tällaiseen poikkeusjuoksutukseen. 
 
Vuoksen Venäjän puoleiset laitokset tulisi kunnostaa ja niiden rakennusvirtaamat nostaa noin 
1000 m3/s:iin. Näin saataisiin uusiutuvaa, täysin puhdasta lisäenergiaa arviolta noin 
350 GWh/a ja lisätehoa noin 60 MW. Tämän myötä kynnys tulvia ehkäiseviin Saimaan poik-
keusjuoksutuksiin saattaisi alentua, kun energiaa ei suurillakaan virtaamilla menisi Venäjän 
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puolen laitosten ohi. Vuoksen vesivoiman arvoa lisää se, että joki on voimakkaassa lyhytai-
kaissäädössä. 
 
Lisäksi Rouhialan alapuolella uomaa pitäisi perata, jotta tulvaongelmat Venäjän puolella vä-
henisivät ja Vuoksen lyhytaikaissäännöstely toimisi paremmin. 
 
Vuoksen Suomen puoleisten laitosten eli Tainionkosken ja Imatran tehonnostot tuottavat seu-
raavan vuosikymmenen aikana noin 10 MW lisätehoa ja noin 13 GWh/a lisäenergiaa. 
 

Pielisjoki – mahdollisuudet Kaltimon ja Kuurnan lyhytaikaissäätöön 

Kahden valtavan altaan, Pielisen ja Saimaan välinen yhteensä 18 metrin putous voitaisiin 
hyödyntää hyvinkin tehokkaassa säädössä ilman mitään vaikutuksia vedenkorkeuksiin altais-
sa. Myöskään virtaamavaihteluista ei ole sanottavaa haittaa edellyttäen, että porrastusta täy-
dennetään vähäisin perkauksin. Erikseen on selvitettävä mahdollisen konetehon noston kan-
nattavuus ja hankkeen oikeudelliset edellytykset. Huomioon on otettava järvilohen emokala-
pyyntialueet ja potentiaaliset lisääntymisalueet Pielisjoen alaosalla. Hankkeen toteuttamisen 
edellytykset ja reunaehdot tulisi selvittää voimayhtiöiden, viranomaisten ja eri intressitahojen 
kesken. 
 
Erikseen olisi harkittava Pielisen säännöstelyn käyttöönottoa. Nykytilanteessa Pielisellä jou-
dutaan poikkeuksellisissa vesitilanteissa turvautumaan usein poikkeusjuoksutuksiin, mikä ei 
ole tarkoituksenmukaista. Pieliselle ja mahdollisesti muillekin suurille vesistöille sopisi Sai-
maan juoksutussäännön kaltainen joustava menettely. Viranomaisten tulisi tutkia mahdolli-
suudet tällaisen menettelyn soveltamiseen Pielisellä sekä tarkastella kokonaisuutena koko 
Vuoksen vesistön säännöstelyä. Nykyisen kaltaisella vesilain mukaisella menettelyllä suuren 
vesistön säännöstelymuutos on kuitenkin suuritöinen hanke, johon ryhtymisen kynnys on 
korkealla. Pielisen juoksutuksen kehittämismahdollisuuksia selvitetään Pohjois-Karjalan ym-
päristökeskuksessa. Saimaan tulvantorjunnan toimintasuunnitelman päivityksessä, jota par-
haillaan toteutetaan, tarkasteltaneen myös näitä asioita. 
 
Tulvavesien padottaminen voidaan toteuttaa joko pitämällä vedenpinta tulvahuipun tasolla 
tai jopa nostamalla vedenpintaa luonnonmukaisen tulvahuipun yläpuolelle haluttuun tasoon. 
Saimaan yläpuolisiin järviin ei voida käytännössä varastoida ylimääräisiä tulvavesiä rikko-
matta samalla voimassa olevien säännöstelyiden lupaehtoja, joten padottamiselle jouduttai-
siin hakemaan vesilain mukaiset poikkeusluvat. 
 
Padottamisella saavutettaisiin useimmilla altailla alapuolisen vesistön tulvasuojelun lisäksi 
myös voimataloudellista hyötyä, ellei myöhemmin altaan oman tulvasuojelun takia jouduta 
ohijuoksutuksiin. Lyhytaikaisella padottamisella olisi mahdollista pienentää tulvien tai jääpa-
tojen aiheuttamia paikallisia vahinkoja järvien alapuolisissa jokijaksoissa (esim. Pielisjoki ja 
Varkauden alue), mikäli toimenpiteet eivät vaadi poikkeuslupien hakemista.  (Ollila 1997) 
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Kuva 20. Lyhytaikaissäädön mahdollisuus Pielisen–Saimaan alueella. 

 

Muu vesistöalue 

Vuoksen vesistöalueella Suomen puolella on vesivoimapotentiaalia vain vähän. Vuoksen ja 
Pielisjoen lisäksi tulevat kyseeseen lähinnä Lieksanjoen kahden laitoksen uusimiset, lisätuo-
tanto yhteensä 6 MW ja 6 GWh/a, sekä mahdollisesti tulevaisuudessa parin pienen uuden voi-
malaitoksen rakentamiset, lisätuotanto noin 1 MW ja 6 GWh/a.  
 
Edellisten lisäksi Nilsiän reitillä on vesivoimapotentiaalia noin 7 MW ja 18 GWh/a, sisältäen 
Jyrkän voimalaitoksen rakentamisen sekä Nurmijoen rakentamisen. Haapajärven ja Sälevän 
välissä Sonkajärven kunnassa sijaitseva Nurmijoki on suojeltu koskiensuojelulailla. 
 
6. Nurmijoki 
Nurmijoki sijaitsee vesistöalueella 4.64 Nilsiän reitin Haapajärven ja Säleväjärven välissä 
Sonkajärven kunnassa. Joessa on kaikkiaan yhdeksän koskea, joiden keskivirtaama on 12–8,5 
m3/s ja putouskorkeus 5,5–0,4 m. Koskireitti Nurmijoessa on noin 21 kilometrin pituinen. 
Nurmijoen kosket ovat muutoin rakentamattomia, mutta niitä on perattu uittoa varten. Alueen 
kalastoon on vaikuttanut perkausten ohella sekä ala- että yläpuolisten vesistöjen voimatalou-
dellinen rakentaminen. Haapajärven yläpuolella olevaa vesistöä säännöstellään Jyrkän ja 
Laakan padoilla ja Atron voimalaitos sulkee reitin laskupaikan Syväriin. Pitkä ja monipuoli-
nen koskireitti tarjoaa kuitenkin hyvät edellytykset urheilukalastuksen ja matkailun kehittämi-
seen, sillä jokea on kunnostettu muun muassa taimenen lisääntymisalueeksi. Päsmärinkosken 
luonnonvirtaamaan perustuva nimellisteho on 0,56 MW. Muut kosket ovat teholtaan alle 0,5 
MW. (Hallituksen esitys 25/1986) 
 
Nurmijoella ei ole muuta suojelua. Nilsiän reitin alaosa ja Nurmijoen vesistöalue on valtaosin 
rakennettu. Nurmijoen yläpuolella Laakajärven ja Kiltuanjärven välissä sijaitsee Kiltuan voi-
malaitos. Nurmijoen alapuolella sijaitsevat Sälevän ja Atron voimalaitokset sekä edelleen 
Vuotjärven alapuolella Juankosken ja Karjalankosken voimalaitokset. 
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Nurmijokea on kunnostettu kalataloudellisesti, mutta kunnostuksia on jouduttu osin perkaa-
maan hyytöongelmien takia. Vaikka Nurmijokea pidetäänkin maakunnallisesti arvokkaana 
virkistyskalastuspaikkana, tulisi sen voimatalouskäytön mahdollisuudet ja vaikutukset selvit-
tää. Täydellinen porrastus poistaisi Nurmijoen tulvia aiheuttaneet hyytöongelmat.  
 
Nilsiän reitillä ajankohtaisiksi lähivuosina saattavat tulla Atron ja Karjalankosken lisäkoneis-
tojen rakentamiset, sillä laitoksilla tapahtuu ohijuoksutuksia enemmän kuin reitin muilla lai-
toksilla. 
 

9 Urpalanjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  557 km2 
Suomen puolella  467 km2 
Järvisyys   5,3 % 
 
Urpalanjoen vesistöalueella ei ole vapaata, järkevästi hyödynnettävissä olevaa vesivoimaa. 
 

11 Virojoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  357 km2 
Järvisyys   3,8 % 
 
Virojoen vesistöalue laskee Suomenlahteen Kaakkois-Suomessa lähellä Venäjän rajaa. Vesis-
töalue on pieni ja melko vähäjärvinen. Vesistöalueella on toiminnassa kaksi pientä vesivoima-
laitosta, joiden teho on yhteensä noin 0,5 MW ja vuosienergia yhteensä noin 2 GWh. Virojo-
en vesistöalueella ei ole merkittävää vapaata, järkevästi hyödynnettävissä olevaa vesivoimaa. 
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14 Kymijoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  37 159 km2 
Järvisyys   18,3 % 
 
Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) 
nro 12, Kymijoki, Koivukoski-meri 
nro 13, Kymijoki, Hirvijärvi-Tammijärvi 
nro 14, Kymijoki, Ahvion-, Kultaan- ja Pernoonkosket 
nro 15, Kivijärven reitti 
nro 16, Kalkkistenkoski 
nro 17, Arvajan reitti 
nro 18, Kuusaan-, Luijan- ja Kapeenkosket  
nro 19, Huopanan- ja Keihärinkosket 
nro 20, Koliman koskireitti 
nro 21, Naarakoski 
nro 22, Saarijärven reitti 
nro 23, Rautalammin reitti 
nro 24, Puuskankoski 
 
 
Voimalaitokset 
1 Ahvenkoski 
2 Klåsarö 
3 Ediskoski 
4 Koivukoski 
5 Korkeakoski 
6 Ankkapurha 
7 Myllykoski 
8 Keltti 
9 Kuusankoski 
10 Voikkaa 
11 Mankala 
12 Vuolenkoski 
13 Huhmarkoski 
14 Kannuskoski 
15 Arrakoski 
16 Verla 
17 Siikakoski 
18 Voikoski 
19 Kissakoski 
20 Virtaankoski 
21 Nuoramoiskoski 
22 Patala 
23 Rekola 
24 Kalliokoski 
25 Koskensaarenkoski 
26 Kangas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 Puuppola 
28 Vaajakoski 
29 Kuhankoski 
30 Äänekoski 
31 Hietama 
32 Parantala 
33 Leuhunkoski 
34 Venekoski 
35 Kellankoski 
36 Haapakoski 
37 Huopanankoski 
38 Hilmo 
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Kuva 21. Kymijoen pääuoma Pyhäjärven ja Suomenlahden välillä. 

Yleistä 

Kymijoen vesistön pinta-ala on 37 159 km2 eli 11,0 % koko valtakunnan alueesta. Järvien 
suuri osuus on vesistölle leimaa-antava, niiden yhteinen pinta-ala on 7 100 km2, mikä on 
18,3 % koko Kymijoen vesistöalueesta. 
 
Kymijoen vesistö käsittää useita vesireittejä. Näistä reiteistä pohjoisimmat ovat Saarijärven, 
Viitasaaren ja Rautalammin reitit, jotka yhdessä muodostavat vesistön pohjoisosan. Eteläm-
pänä ne yhtyvät ja laskevat vesistön pääjärveen Päijänteeseen. Muista reiteistä voidaan mai-
nita Jämsän ja Sysmän reitit, jotka laskevat suoraan Päijänteeseen – edellinen luoteesta ja 
jälkimmäinen idästä. Edellä luetellut vesistön osa-alueet muodostavat Päijänteen ja sen ylä-
puolisen vesistön osan ja niiden yhteinen pinta-ala on 26 460 km2 eli 71 % koko Kymijoen 
vesistöstä. 
 
Päijänteen itäpuolella on Mäntyharjun reitti, jonka vedet virtaavat pohjoisesta etelään. Män-
tyharjun reitti ja Päijänne purkavat vetensä Kymijoen vesistön alaosaan, joka käsittää joukon 
Salpausselän pohjoispuolisia järviä sekä Kymijoen lasku-uoman Suomenlahteen. 
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Kymijoki Konniveden luusuassa olevasta Vuolenkoskesta Suomenlahteen on pituudeltaan 
noin 140 km. Putouskorkeus Konnivedestä mereen on 77 m. Jokiosaan laskee vesiä pääasias-
sa Päijänteen-Konniveden kautta valuma-alueelta, jonka pinta-ala on noin 28 000 km2 sekä 
Mäntyharjun reitin kautta valuma-alueelta, jonka pinta-ala on noin 5 833 km2. Lasku-uoman 
oman valuma-alueen pinta-ala on 3 375 km2 (suurin osa-alue Valkealan reitti). Pernoossa 
Kymijoki jakautuu kahteen päähaaraan, itäiseen (Pernoon) haaraan ja läntiseen (Hirvivuol-
teen) haaraan. Läntisessä haarassa olevalla Hirvivuolteen säännöstelypadolla säännöstel-
lään virtaamana jakautumista päähaarojen kesken. (Eskola 1999) 
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Kuva 22. Kymijoen vesistön kaaviokuva (Eskola 1999). 
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Säännöstely ja vesivoima 

Taulukko 4. Kymijoen vesistöalueen merkittävimmät säännöstellyt järvet. (Eskola 1999). 

Järvi Pinta-ala km 2 Säänn.väli m Säännöstelytilavuus milj. m 3 

14.1 Kymijoki    

Konnivesi 52 1,20 60 

Ruotsalainen 79 1,45 114 

Arrajärvi 15 0,20 2 

Iitin Pyhäjärvi 64   

Tammijärvi 11 0,30 4 

14.2 Suur-Päijänne    

Päijänne 1100 _ 15402) 

Vesijärvi 111 0,19 21 

14.3 Leppävesi-Kynsivesi    

Saraavesi 10 _1) _ 

Kuuhankavesi 16 0,95 15 

Leppävesi 65 _1) _ 

14.4 Viitasaaren reitti    

Kivijärvi 156 0,95 148 

14.5 Jämsän reitti    

Kankarisvesi 8 1,20 10 

14.6 Saarijärven reitti    

Pyhäjärvi 60 1,07 60 

Saarijärvi 14 2,30 45 

Kiimasjärvi 4 1,35 6 

14.7 Rautalammin reitti    

Hirvi-, Ahvenisen- ja Kalliojärvet 33 0,65 20 

Kiesimä- ym. järvet 43 0,25 11 

14.9 Mäntyharjun reitti    

Puulavesi+Liekune+Ryökäsvesi 375 0,48 156 

Tarha-, Juolas- ja Sarkavesi 25 0,65 153) 

Vuohijärvi ym. 111 0,74 82 

1) Juoksutukset pääsääntöisesti luonnonmukaisen purkauskäyrän mukaisesti 
2) Ylimmän ja alimman tavoitekorkeuden välinen tilavuus 
3) Talvikauden vaihtelurajojen välinen tilavuus 
 
Kymijoen vesistöalueen suurimmista järvialtaista säännöstellään Mäntyharjun reitin Puula-, 
Liekune- ja Ryökäsvettä, Saarijärven reitin Pyhäjärveä ja Saarijärveä, Viitasaaren reitin Kivi-
järveä sekä Päijännettä, Konnivesi-Ruotsalaista ja Iitin Pyhäjärveä. Leppävesi noudattaa pää-
sääntöisesti luonnonmukaista purkautumista, mutta lupaehtojen  mukaan tulvatilanteen uha-
tessa juoksutusta täytyy lisätä luonnonmukaisesta.  
 
Keiteleen juoksutukset tapahtuvat Äänekosken voimalaitospadolta. Juoksutusten on noudatet-
tava luonnonmukaista purkautumista, mutta alueellinen ympäristökeskus voi hakea ympäris-
tölupavirastolta poikkeuslupaa juoksutusmääräyksiin. Tämä tulee kyseeseen erityisesti suuren 
tulvan uhatessa, jolloin juoksutusta voitaisiin kasvattaa ennen tulvahuippua ja vähentää tulva-
huipun aikana ja sen jälkeen. Siten vähennettäisiin ensin Keiteleen tulvavahinkoja ja tämän 
jälkeen alapuolisten vesistöjen tulvavahinkoja. Poikkeusjuoksutuksilla voidaan alentaa Keite-
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leen tulvahuippua jopa 30 cm. Tämä kuitenkin edellyttää riittävän ajoissa tapahtuvaa enna-
kointia juoksutuksissa. (Eskola 1999, Sokka 2006) 

Tulvat 

Kymijoen vesistön pahimmat tulva-alueet sijaitsevat Keiteleen ja Päijänteen sekä Kymijoen 
rannoilla. Varsinaisen Kymijoen tulvaherkimpiä alueita ovat erityisesti Pyhäjärven rannat 
sekä jokivarren ranta-alueet välillä Anjala-Suomenlahti. Pahoja tulvia on ollut mm. 1899, 
1923-1924, vuosien 1974-1975 talvitulva ja vuosien 1981 ja 1982 tulvat. 
 
Koko vesistön tulvantorjuntamahdollisuudet ovat rajoitetut, koska Kymijoki on epäyhtenäises-
ti rakennettu. Osittain luonnontilaisena sen purkautumiskyky on varsinkin talvella riittämä-
tön. Joen porrastus ja tehdyt perkaukset ja pengerrykset ovat osaltaan vähentäneet joen tul-
vaherkkyyttä. Mm. tulvahaittojen pienentämiseksi on Kymijoen vesistössä toteutettu lisäksi 
useita järvien säännöstelyhankkeita. 
 
Säännöstelyistä merkittävin on vesistön keskusjärven Päijänteen säännöstely, joka aloitettiin 
vuonna 1964. Päijänteen säännöstelyssä ei ole määritelty kiinteitä vedenkorkeuden ylä- eikä 
alarajoja, vaan säännöstely tapahtuu tavoitekorkeuksien perusteella. Päijänteen alapuolella 
säännöstelyn piirissä ovat Ruotsalainen, Konnivesi ja Pyhäjärvi sekä joen alaosalla läntises-
sä päähaarassa sijaitseva Tammijärvi. Näiden säännöstelyissä on säännöstelyrajat määritelty 
kokonaan tai lähes kiinteiksi. 
 
Kevättulvia voidaan pienentää säännöstelyillä. Talviajan suppotulvia ei voida kokonaan pois-
taa pelkästään säännöstelyllä, vaan Kymijoessa on suoritettava perkauksia ym. toimenpiteitä. 
Nämä ovat kuitenkin niin kalliita, että niiden toteuttaminen yksinomaan maatalousalueiden 
tai rantarakenteiden suojaamistoimenpiteinä ei tule kysymykseen. (Oy Vesirakentaja 1988) 
 
Kymijoella vaikea, suuria vahinkoja aiheuttava tulva on nykytilanteessakin mahdollinen. Il-
mastonmuutoksen vaikutukset kuitenkin todennäköisesti lisäävät tulvariskiä Kymijoella eri-
tyisesti talvella, jolloin suureen virtaamaan voi yhdistyä hyytöriski. Tällöin tilanne on kriitti-
nen erityisesti Kymijoen alaosalla Ahvionkosken alapuolella ja itäisessä päähaarassa (kuva). 
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Kuva 23. Kymijoen alaosan yleisimmät hyydöntorjuntakohteet. (Eskola 1999) 



Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 66(196) 
 31.1.2008 

  

Kymijoki, Keltti virtaama

0

200

400

600

800

1000

1200

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

V
irt

aa
m

a 
(m

3 /s
)

1961-1990
Min

1961-1990
Ka

1961-1990
Max

2071-2100
Min Had

2071-2100
Ka Had

2071-2100
Max Had

2071-2100
Min Ech

2071-2100
Ka Ech

2071-2100
Max Ech

 

Kuva 24. Kymijoen minimi-, maksimi- ja keskimääräinen virtaama Keltissä ajanjaksolla 
1961–1990 sekä laskettuna ajanjaksolle 2071–2100 kahden eri ilmastonmuutosmallin mu-
kaan. (Veijalainen 2007) 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Kymijoen vesistöalueella koskiensuojelulaki kieltää luvan myöntämisen uuden voimalaitok-
sen rakentamiselle seuraavissa paikoissa: 
 

• Kymijoen itäinen päähaara Koivukosken alapuolella 
• Kymijoen länsihaara Hirvijärven ja Tammijärven välillä 
• Kymijoen Ahvion-, Kultaan- ja Pernoonkosket 
• Kivijärven reitti eli vesistöalueet 14.18 ja 14.19 
• Kalkkistenkoski Päijänteen ja Ruotsalaisen välillä 
• vesistöalue 14.26 eli Päijänteeseen Kuhmoisissa/Jämsässä laskeva Arvajan reitti 
• Kuusaankoski, Luijankoski ja Kapeenkoski vesistöalueella 14.31 Äänekosken ja Lau-

kaan kaupungeissa 
• Huopanankoski ja Keihärinkoski Viitasaaren reitillä 14.43 Viitasaaren kaupungissa 
• Koliman koskireitti Kärnänkosken ja Kymönkosken välillä vesistöalueella 14.47 Vii-

tasaaren kaupungissa 
• Naarakoski Naarajärven ja Kuhnamon välillä Äänekosken kaupungissa 
• Saarijärven reitti Leuhunkosken yläpuolella 
• Rautalammin reitti (vesistöalue 14.7) Kuhankosken yläpuolisessa vesistössä 
• Puuskankoskessa Pienen Sämpiän ja Tuusjärven välissä Mäntyharjun kunnassa 
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Kymijoen alaosa 

Kymijoen laakso väleillä meri–Inkeroinen ja Myllykoski–Koria on määritelty valtakunnalli-
sesti arvokkaaksi maisemakokonaisuudeksi. Kymijoen alaosa mereltä Anjalankosken Inkeroi-
seen saakka kuuluu Natura 2000  
-ohjelmaan useiden  merkittävien luontoarvojen perusteella.  
 
Kymijoen alajuoksu on eteläisen Suomen oloissa poikkeuksellinen kohde, suuri virta kos-
kiosuuksineen ja osin vielä rakentamattomine rantoineen. 
 
Kymijoen koskialueet toimivat useiden virtakutuisten vaelluskalojen (lohi, meritaimen, vael-
lussiika) ja nahkiaisen lisääntymisalueina. Jokialueelle on istutusten avulla palautettu lisään-
tyvä toutainkanta. Kymijokeen nouseva vaellussiika on joen alkuperäistä kantaa. 
 
Virkistysalueena Kymijoen alajuoksun merkitys on jatkuvasti kasvanut ja alue on saanut mai-
netta mm. erinomaisena koskikalastus-, koskenlasku- ja melontakohteena. 
 
Ahvio-Kultaa-Hirvivuolteen alueet ovat erittäin merkittäviä uhanalaisen lajin ruokailualueita 
ja potentiaalisia pesimäalueita. Kymijoki kerännee talvielinpiiriä etsiviä yksilöitä laajalta 
alueelta. Alueen muusta pesimälinnustosta mainittakoon pikkutikka, palokärki, pyrstötiainen 
ja varpuspöllö. (Ympäristöhallinto 20051) 
 
Ahvionkoski, Kultaankoski ja Pernoonkosket on suojeltu koskiensuojelulailla uuden voima-
laitoksen rakentamiselta. 
 
14. Ahvionkoski, Kultaankoski ja Pernoonkosket 
Kosket sijaitsevat Kymijoen alaosassa vesistöalueella 14.11 Anjalankosken ja Kotkan kau-
pungeissa. Ahvionkoski ja Kultaankoski sijaitsevat Kymijoen pääuomassa. Niiden keskivir-
taama on 293 m3/s. Ahvionkosken putouskorkeus on 1,8 m ja Kultaankosken 0,9 m. Kymijoen 
itäisessä haarassa sijaitsevien Pernoonkoskien keskivirtaama on 140 m3/s ja putouskorkeus 
yhteensä 3,9 m. Kosket muodostavat peräkkäisten suurten koskien sarjan, jotka virtaavat 
useiden saarten lomitse. Koskien rannat ovat varsin luonnontilaisia ja Ahvionkoski ja Kul-
taankoski rakentamattomilla alueilla. Pernoonkoskien rannat ovat pääosin rakennettuja lo-
ma-asutukseen. Kosket ovat maisemallisesti ja Ahvionkoski ja Kultaankoski lisäksi virkistyk-
sellisesti erittäin arvokkaita. Ne ovat Etelä-Suomen suurimpia ja maisemallisesti arvokkaim-
pia voimalaitosrakentamiselta säästyneitä koskia. Koskien luonnonvirtaamaan perustuvat ni-
mellistehot ovat: Ahvionkoski 4,3 MW, Kultaankoski 2,2 MW ja Pernoonkosket 4,5 MW. Per-
noonkoskien rakentamista koskeva lupahakemus on vesioikeuden käsiteltävänä. Pernoonkos-
kien voimataloudellinen hyödyntäminen liittyy niin sanotun Pernoonkosken oikaisukanavan 
rakentamiseen. (Hallituksen esitys 25/1986) 
 
Suojeluvesityöryhmä (1977) määrittelee Kymijoen alaosan kosket, erityisesti Ahvionkosken, 
Kultaankosken, Pernoonkosket ja Hirvikosken valtakunnallisesti merkittäväksi vesialueeksi.  
 
Nämä Kymijoen suuhaarojen kosket muodostavat peräkkäisten koskien sarjan, jotka virtaavat 
saarten lomitse muodostaen jopa eräänlaisia koskisaaristoja. Tällä hetkellä Kymijoen vesi on 
saastunutta. Kosket ovat kuitenkin suhteellisen erämaisia ja sijaitsevat rakentamattomilla 
alueilla. Myös soiden läheisyys vaikuttaa alueen luonteeseen.  

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=9817&lan=fi 
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Vaikka Kymijoen vesi onkin vielä tällä hetkellä likaista, muodostavat kosket lähes luonnonti-
laisia rakentamattomia jokiosuuksia. Kymijoen veden alkaessa vähitellen puhdistua jopa lohi-
kalaistutukset koskiin tulevat mahdollisiksi. Suurjoen vapaina koskina Etelä-Suomen tiheään 
asutetulla alueella Kymijoen alaosan kosket ovat maisemallisesti ja virkistyksellisesti erityi-
sen arvokkaita. Ne säilyttävät näytteet joen entisestä luonteesta. 
 
Suojelun tarkoituksena on säilyttää kosket rakentamattomina ja edesauttaa niiden kalatalou-
dellisen merkityksen parantumista. (Suojeluvesityöryhmä 1977) 
 
Aikoinaan Kymijoella kala on noussut Anjalankoskelle eli Ankkapurhaan saakka sen ollessa 
luontainen nousueste. Myös Kymijoen itäisen päähaaran Korkeakoski on ollut kalan luontai-
nen nousueste. Itäisen päähaaran Koivukoskesta kala sen sijaan on noussut, ja siinä Koivu-
koskessa onkin kalatie sekä säännöstelypadossa että voimalaitospadossa. Kalatietä on toivottu 
myös Korkeakosken laitokselle, koska virtaama luonnontilaiseen verrattuna on vähentynyt 
Koivukosken kautta. Muutama vuosi sitten oli hanke kalatiestä, mutta rahoittajaa hankkeelle 
ei löytynyt. Kalatien toteuttamisen ongelmina ovat suuri putouskorkeus ja ahdas paikka. 
 
Kymijoki on ollut Suomen parhaita lohijokia. Päijänteen vesi on puhdasta ja Kymijoen saas-
tuttajat ovat viime vuosina vähentyneet. Lohikalojen palauttamiselle vesistöön on hyvät edel-
lytykset.  
 
Koivukosken voimalaitoksen rakennusvirtaama on 40 m3/s. Koivukosken haarassa on mini-
mivirtaamavelvoite, joka on talvella 20 m3/s ja kesällä 40 m3/s. Koivukoskeen suunniteltiin 
1980-luvulla isompaa laitosta ja siinä yhteydessä myös alapuolisten koskien perkausta, mutta 
hanke kaatui koskiensuojelulakiin. 
 
Korkeakosken rakennusvirtaama on 95 m3/s. Laitokselle on suunniteltu tehonnostoa sekä ra-
kennusvirtaaman lisäystä noin 125 m3/s:iin. Tätä suurempi rakennusvirtaama vaatisi alakana-
van avartamista. Korkeakosken yläpuolella muodostuu usein hyytöä, joka vaikeuttaa laitoksen 
toimintaa ja aiheuttaa tulvaongelmia. 
 
Kun Kymijoen virtaama on suuri, ohijuoksutus tapahtuu suurimmaksi osaksi Kymijoen itä-
haarassa Koivukosken haarassa. 
 

Keitele-Päijänne 

Keitele-Päijänne -koskireitillä on koskiensuojelulailla suojeltu Kuusaankoski, Luijankoski ja 
Kapeenkoski Äänekosken ja Laukaan kaupungeissa. Lisäksi kosket kuuluvat Natura 2000  
-ohjelmaan (Vatianjärven-Saraaveden alue FI0900104). Keitele–Päijänne -välillä on myös 
vesiliikennekanava, jossa on yhteensä viisi sulkua. 
 
18. Kuusaankoski, Luijankoski ja Kapeenkoski 
Kosket sijaitsevat Äänekosken alapuolisessa vesistössä, vesistöalueella 14.31 Kuhnamon ja 
Saraveden välissä Äänekosken kaupungissa ja Laukaan kunnassa. Kuusaankosken keskivir-
taama on 84 m3/s ja putouskorkeus 4,6 m. Luijankosken ja Kapeenkosken keskivirtaama on 83 
m3/s. Luijankosken putouskorkeus on 1,5 m ja Kapeenkosken 1,0 m. 
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Kuusaankoskessa on vanha, osan virtaamasta käyttävä voimalaitos ja mylly. Kapeenkoskessa 
on vanha, käytöstä poistettu mylly. Luijankoski on kokonaan rakentamaton. Uittoperkaukset 
ovat muuttaneet Luijankosken ja Kapeenkosken uomia, mutta Kuusaankosken uoma on säily-
nyt luonnontilaisena. 
 
Alueen luonnonsuojelullista arvoa vähentää veden huono laatu, joka aiheutuu yläpuoliseen 
vesistöön laskettavista teollisuusjätevesistä. Pääasiassa veden huonon laadun vuoksi ovat 
koskien arvokalakannat tuhoutuneet. Koskissa esiintyy virtakutuisista kaloista ainoastaan 
säynävää. Veden laadun paranemista on kuitenkin odotettavissa yläpuolisen teollisuuden uu-
distusten myötä. Tällöin kosket tarjoavat mahdollisuudet kalataloudelliselle kunnostukselle. 
Ne sisältävät huomattavan määrän potentiaalista poikastuotantoaluetta. 
 
Luonnonvirtaaman mukaan lasketut nimellistehot alueen koskissa ovat: Kuusaankoski 3,2 
MW, Luijankoski 1,0 MW ja Kapeenkoski 0,68 MW. Kuusaankoskessa olevaa vuonna 1919 
rakennettua voimalaitosta on suunniteltu laajennettavaksi. Alueen voimataloudellinen käyttö 
liittyy Keitele-Päijänne kanavoinnin suunnitelmaan. (Hallituksen esitys 25/1986) 
 
Vatianjärven-Saraaveden alue on moniosainen kohde, joka sijoittuu Tarvaalankosken seutua 
lukuunottamatta Laukaan Kanavareittiin kuuluvan vesistöreitin varrelle. Itse vesistöstä koh-
teessa on mukana kosket koskireitteineen: Luijankoski- ja Kapeenkoski, Kuusaankoski sekä 
Tarvaalankoski. Kosket on suojeltu koskiensuojelulain nojalla ja nykyisin ne kuuluvat Tar-
vaalankoskea lukuunottamatta Keitele-Päijänne -kanavareittiin. 
 
Vatianjärven pohjoisosassa on n. 1,5 km pitkä koskireitti, johon kuuluvat vuolasvirtaiset Lui-
jankoski ja Kapeenkoski. Vatianjärven ja Saraaveden välissä oleva Kuusaankoski on Keski-
Suomen suurimpia koskia. Kosken rannalla on lehtoa ja kaunista Kuusaan kylämiljöötä, sekä 
tosin myös kanavasulkurakennelmien toisenlaista maisemaa. Uiton loputtua Kuusaankoski on 
kunnostettu taimenen lisääntymisalueeksi. Tarvaalankosken kautta Saraaveteen laskevat ve-
det ovat peräisin Rautalammin reitin ja Lievestuoreenjärven vesistä. (Ympäristöhallinto 
20071) 
 

Koliman koskireitti 

Koliman koskireitti on suojeltu koskiensuojelulailla, lisäksi alue kuuluu Natura 2000  
-ohjelmaan. 
 
Valtakunnallisesti merkittävä Kärnän ja Kymönjärven välinen, noin 8,5 km pitkä koskireitti, 
jonka pudotuskorkeus on lähes 12 m. Reitti koostuu useista koskista- ja niva-alueista sekä 
näitä yhdistävistä suvanto- ja järvialtaista.Kosket sijoittuvat kuuteen selvästi järvialtaiden 
toisistaan erottavaan koskialueeseen. 
 
Koskireitin suurin merkitys linnustolle on toimia ruokailu ja levähdyspaikkana muuttomat-
koilla. Koskireitti on merkittävä koskikarojen talvehtimisalue. Maisemallisesti reitti on erit-
täin arvokas ja sillä on huomattavaa merkitystä virkistyskalastus-, melonta- ja luontoretkeily-
kohteena. (Ympäristöhallinto 20072) 
 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=26786&lan=fi  
2 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=16196&lan=fi  
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Saarijärven reitti 

Saarijärven reitti kuuluu koskiensuojelulakiin sekä suureksi osaksi Natura 2000 -ohjelmaan 
(FI0900025 Saarijärven reitti) ja arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen (Saarijärven reitin 
kulttuurimaisemat). 
 
Saarijärven reitti koostuu vaihtelevista joki,- koski- ja järviosuuksista. Alueella 
on uittoperkausten ja vanhojen patojen jäljiltä peräisin olevia rakenteita, mutta kokonaisuu-
tena alue on suhteellisen luonnonmukainen. Koskien ennallistamiseksi on teh-
ty kunnostussuunnitelma. (Ympäristöhallinto 20051) 
 

Rautalammin reitti 

23. Rautalammin reitti 
Alueeseen kuuluvat Rautalammin reitin kosket varsinaisen Rautalammin reitin vesistöalueella 
14.7 ja Leppäveden-Kynsiveden vesistöalueen 14.3 kosket Konnevedestä Laukaan kunnassa 
sijaitsevaan Kuhankoskeen ulottuvalla reitin osalla. Suojeltava vesistö sijaitsee Hankasalmen, 
Jäppilän, Kangasniemen, Karttulan, Keiteleen, Kiuruveden, Konneveden, Laukaan, Maanin-
gan, Pielaveden, Pihtiputaan, Pyhäjärven, Rautalammin, Sumiaisen, Tervon, Toivakan, Ve-
sannon ja Viitasaaren kunnissa, Pieksämäen maalaiskunnassa sekä Iisalmen, Kuopion ja 
Pieksämäen kaupungeissa. 
 
Rautalammin reitti on Järvi-Suomelle tyypillinen reittivesialue, jonka luonteeseen oleellisesti 
kuuluvat järvialtaiden väliset kosket ja virtapaikat. Alueen lukuisissa, suhteellisen luonnonti-
laisissa virtavesissä esiintyy luonnonvarainen ja kalataloudellisesti merkittävä taimenkanta. 
Reitin varrella veden laatu muuttuu humuspitoisista latvavesistä niukkahumuksisiin ja karui-
hin selkävesiin suurille reittivesille luonteenomaisesti. 
 
Rautalammin reitillä on erityistä merkitystä luonnontieteellisen tutkimuksen kohteena. Tutki-
musta harjoittavat alueella Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Jyväskylän yliopiston 
ympäristöntutkimuslaitos. Konneveden kunnassa sijaitsee Jyväskylän yliopiston tutkimusase-
ma. Alueen säilyttäminen myös virtavesiensä osalta luonnontilaisena on edellytys seuranta- ja 
vertailututkimusten jatkamiselle. 
 
Alueen koskia on perattu uiton tarpeisiin ja useissa koskissa on vanhoja sahoja, myllyjä ja 
pieniä voimalaitoksia. Tärkeimpien virtakutuisten kalojen poikastuotantoalueiden kunnostuk-
seen on kuitenkin hyvät edellytykset. Äyskoski ja Konnekoski on kunnostettu kalatalouden tar-
peisiin. (Hallituksen esitys 25/1986) 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=15480&lan=fi  
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Tarkastellut suunnitelmat 

- Oy Vesirakentaja. 1988. Yleissuunnitelma Kymijoen alaosan säännöstelyn ja tulvasuojelun 
kokonaisratkaisuksi 
- Eskola, T. (toim.) Kymijoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma. Alueelliset ym-
päristöjulkaisut 118. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. 
- Vesihallitus, vesien käytön kokonaissuunnitelmat 
- SYKEn hydrologian yksikön ilmastonmuutoslaskelmat 
- kalataloudelliset suunnitelmat 
 
Kymijokea on 1800- ja 1900-luvuilla perattu useaan otteeseen. Perattu on mm. Voikkaan kos-
kia, Myllykoskea, Ahvionkoskea, Kultainkoskea ja joen läntisessä haarassa Hirvivuolletta, 
Hirvikoskea, Strömforsin haaraa, Paaskoskea ja Klåsarön koskea sekä itäisessä haarassa 
Pernoon koskia. Lisäksi on suoritettu useita pengerrystöitä mm. Pyhäjärven ja Hurukselan 
rantojen tulvien torjumiseksi. 

 
Kymijoella ei sähköntehon säätöä voida suorittaa. Esteenä ovat ensi kädessä Anjalankosken 
alapuolinen rakentamaton jokiosa sekä nykyisten voimalaitosten epäyhtenäinen rakennusaste. 
Jotta Kymijoen jo lähes kokonaan rakennettu vesivoima, joka on noin 10 % Suomen rakenne-
tusta vesivoimasta, voitaisiin ottaa samanlaiseen tehokkaaseen käyttöön kuin maamme mui-
den huomattavien voimalaitosjokien, eli Kokemäenjoen, Oulujoen, Iijoen ja Kemijoen sekä 
Vuoksen vesivoima, olisi tässä selvityksessä esitetyt puutteet Kymijoella korjattava. 
 
Kymijoen alaosan säännöstelyn ja tulvasuojelun kokonaisratkaisu on lähinnä tulvasuojelua ja 
voimataloutta palveleva yhteishanke, mikä merkitsee Pyhäjärven säännöstelyä ja alaosan 
porrastamista. Sillä luodaan mahdollisuudet tulvien ja hyytöongelmien oleelliseen vähentä-
miseen, virtaamien tasaamiseen ja voimataloudelliseen tuotannon ohjaukseen.  
Porrastus toteutetaan rakentamalla Hurukselan mutkan oikaiseva Pernoon oikaisu-uoma ja 
sen yhteyteen voimalaitos. Nykyisten voimalaitosten rakennusaste yhtenäistetään. Ratkaisu 
edellyttää pohjapatojen ja säännöstelypatojen rakentamista sekä tietyissä joen osissa perka-
uksia. Suunnitelman toteutuminen mahdollistaa lyhytaikaissäännöstelyn Kymijoessa sekä pie-
nentää vedenkorkeusvaihteluita jokivarressa ja näin lyhentää virtaamien viipymiä sekä hel-
pottaa koko Kymijoen yhteiskäyttöä. 
 
Kymijoen alaosan säännöstely- ja tulvasuojeluhankkeeseen liittyy rakenneratkaisuja Pyhäjär-
vestä mereen saakka. Kokonaisratkaisun taloudellinen kannattavuus on hyvä. 
 
Kokonaisratkaisun toteuttaminen tulisi käytännössä tapahtumaan osahankkeina. Ensimmäisi-
nä toteutunevat jo varsin pitkälle suunniteltu Pyhäjärven säännöstelyhanke sekä siihen lähei-
sesti liittyvä Voikkaan voimalaitoksen uusiminen. Lähitulevaisuudessa tulevat eräiden mui-
denkin voimalaitosten uusimiset ajankohtaisiksi (Myllykoski, Inkeroinen, Koivukoski). Koko-
naisratkaisun toteutumisen kannalta on tärkeää, että kaikki rakennusasteen korottamiset ja 
laitosten korjaukset tullaan tekemään tässä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 
 
Lyhytaikaissäännöstelyä ei voida toteuttaa ilman Pernoon oikaisu-uoman rakentamista, eikä 
oikaisu-uomahankkeelle löydy taloudellista kannattavuutta ilman voimalaitoksen rakentamis-
ta. Suunnittelun aikana säädetyllä koskiensuojelulailla kiellettiin vesivoimaloiden rakentami-
nen Ahvion, Kultain ja Pernoon koskiin ja näin laki muodostui tässä esitetyn kokonaisratkai-
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sun mukaisen hankkeen esteeksi. Kymijoen alaosan säännöstelyn ja tulvasuojelun kokonais-
ratkaisun toteuttamisen ensimmäisenä edellytyksenä on siis, että Kymijoen Pernoon, Ahvion 
ja Kultaankosket irrotetaan koskiensuojelulaista. (Oy Vesirakentaja 1988) 
 
 

 

Kuva 25. Kymijoen pituusprofiili välillä Päijänne–Suomenlahti. (Vesihallitus 1972) 
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Kuva 26. Toimenpidesuositukset Kymijoella, Oy Vesirakentaja 1988. Suunnitelmasta on jo 
toteutettu Voikkaan yläpuolinen perkaus ja Pyhäjärven säännöstely.  
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Yhteenveto 

Kymijoki  
Kymijoen pääuomalla on Suomen merkittävin potentiaali lisätä lyhytaikaissäätöön pystyvää 
vesivoimaa. Tämä edellyttää porrastuksen täydentämistä rakentamalla Pernoon oikaisu-uoma 
ja siihen voimalaitos. Oikaisu-uoma tulisi mitoittaa siten, että koko joen juoksutuskapasiteetti 
on 800 m3/s myös talviolosuhteissa, mikä auttaisi ratkaisevasti hyytötulvien torjunnassa. Täl-
löin Kymijoen voimantuotantokapasiteetti, rakennusvirtaamaltaan noin 400 m3/s, olisi mah-
dollista käyttää tehokkaasti sähköntuotannon lyhytaikaissäätöön. 
 
Kymijoen alaosan erityisen suuret luonnonarvot tulisi ottaa huomioon jo oikaisu-uoman 
suunnitteluvaiheessa. Lisäksi tulisi laatia pitkän tähtäimen suunnitelma Kymijoen kalatalous-
kunnostukselle niin, että vaelluskala pääsee hyvin nousemaan aluksi Ahvionkoskille, ja tule-
vaisuudessa, jos nähdään tarpeelliseksi, mahdollisesti Pyhäjärvelle ja edelleen Päijänteeseen 
saakka. 

 
Kymijoen eri haarojen virtaamat tulisi järjestää järkevästi kaikki edut huomioiden. Voimata-
louden kannalta hyödyllistä olisi lisätä länsihaaran virtaamaa suurilla virtaamilla ja itähaaran 
virtaamaa pienemmillä virtaamilla. Nykytilanteessa itähaarasta joudutaan vettä juoksuttamaan 
voimalaitosten ohi yli 135 m3/s virtaamilla. Korkeakosken koneiston revisiossa voitaisiin ot-
taa uudistettu säännöstely huomioon nostamalla tehoa ja avartamalla kanavia sekä perkaamal-
la yläpuolinen, hyydölle altis Petäjäkoski. 
 
Ehdotettu rakentaminen lisäisi Kymijoen vesivoiman tuotantoa noin 14 MW ja 81 GWh/a. 
Tätä tuotannonlisäystä paljon tärkeämpää olisi kuitenkin Kymijoen koko voimantuotantoka-
pasiteetin,  noin 217 MW, saaminen merkittävästi nykyistä parempaan säätökäyttöön. 
 
Ehdotettu rakentaminen edellyttää Pernoonkosken, Ahviokosken ja Kultaankosken suojelusta 
luopumista. 
 
 

 

Kuva 27. Kymijoen alaosan tulvasuojelu- ja voimatalousratkaisu, mikä mahdollistaisi myös 
lyhytaikaisen säädön. 
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Keiteleen–Päijänteen alue

Keitele mainitaan Kymijoen vesistöalueen 
erääksi tärkeäksi tulvavahinkokohteeksi. Keitele 
on Kymijoen vesistöalueen merkittävin sään-
nöstelemätön järvi, jossa on valtava varastotila-
vuus. Keiteleen säännöstelyn avulla Päijänteen 
ja Kymijoen tulvia voitaisiin rajoittaa huomatta-
vastikin. Keiteleen ja Päijänteen välinen osuus 
on suurimmaksi osaksi porrastettu. Tämä por-
rastus tulisi rakentaa loppuun ja lisäksi toteuttaa 
tehokas lyhytaikaissäätö Keiteleen ja Päijänteen 
välillä. Näin saataisiin uutta vesivoimaa noin 
10 MW ja energiaa 50 GWh/a ja ennen muuta 
täydennettyä näiden kahden valtavan altaan vä-
linen porrastus. Tällöin olisi käytettävissä ar-
vokkaana säätövoimana noin 22 MW, Vaaja-
kosken konetehon noston jälkeen tätäkin enem-
män. Keitele–Päijänne -välin porrastaminen 
edellyttää Kuusaan-, Luijan- ja Kapeenkoskien 
suojelusta luopumista. 

 

Kuva 28. Päijänteen ja Keiteleen välinen pituusprofiili. Kuvassa on esitetty katkoviivalla ra-
kennettavaksi suositeltu Kuusaan voimalaitos. 
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16 Koskenkylänjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  895 km2 
Järvisyys   4,4 % 
 
Koskenkylänjoella on voimataloudellisesti vähäinen, paikallinen merkitys. Sen sijaan joki on 
merkittävä virkistyskalastuskohde. 
 

18 Porvoonjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  1 273 km2 
Järvisyys   1,3 % 

 
 
  
Porvoonjoki laskee Suomenlahteen Porvoon kohdalla. Porvoonjoki Porvoosta Orimattilaan 
saakka kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen "Porvoonjokilaakso". 
Porvoonjoella on viisi pientä vesivoimalaitosta, jotka sijaitsevat Strömsbergin koskessa, Vak-
kolankoskessa, Naarkoskessa, Tönnönkoskessa ja Vääräkoskessa.  
 
Vesistöalueella ei ole järkevästi hyödynnettävissä olevaa vesivoimapotentiaalia. 
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19 Mustijoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  783 km2 
Järvisyys   1,5 % 
 

 
 
 
Mustijoki eli Mäntsälänjoki laskee Suomenlahteen Porvoon länsipuolella. Mustijoella on 
kolme toiminnassa olevaa pientä vesivoimalaitosta (Tjusterby, Laukkoski ja Halkiankoski).  
 
Halkiankosken alapuolella on suunnitteilla Lahankosken käytöstä poistetun vesivoimalaitok-
sen uudelleen rakentaminen. Laukkosken uusiminen on suunnitteilla. Tjusterby ja Halkian-
koski on uusittu hiljattain. Tämän lisäksi Mustijoessa ei ole vapaata hyödynnettävissä olevaa 
vesivoimaa ehkä Mäntsälän Nummistenkoskea (luonnonteho 0,39 MW) lukuun ottamatta. 
Nummistenkoskessa on edelleen heikkokuntoinen pato ja voimalaitoksen rauniot. Mustijoen 
vesistöalueella ei ole vesivoimaan vaikuttavia suojelualueita tai -ohjelmia. 
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21 Vantaan vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  1 686 km2 
Järvisyys   2,3 % 
 
Vantaanjoki laskee Suomenlahteen Helsingin Vanhankaupunginkosken kautta, jossa toimii 
pieni, teholtaan noin sadan kilowatin suuruinen museovesivoimalaitos. Vantaanjoen vesistö-
alue on Etelä-Suomen merkittävimpiä virkistyskalastuskohteita, ja aluetta on kunnostettu ka-
lataloudellisesti. Vähäisen järvisyyden ja runsaan jokivarsiasutuksen takia Vantaanjoen alue 
on myös merkittävä tulvariskikohde. 
 
Vantaanjoen vesistöalueen vesivoimapotentiaalilla on paikallista merkitystä. Vantaanjokea on 
kuitenkin tarkoitus edelleen kehittää virkistyskäyttöön. 
 

22 Siuntionjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  487 km2 
Järvisyys   5,2 % 
 
Siuntionjoki on luonnontilaisimpina säilyneitä jokivesistöjä Uudellamaalla. Se on ainoa ym-
päristöministeriön asettaman Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän ehdottama erityissuojeltava 
jokivesistö Uudellamaalla. Joki on yksi kolmesta Uudenmaan joesta, jossa vielä on jäljellä 
luontaisesti lisääntyvä alkuperäinen meritaimenkanta. Meritaimenen alkuperäiskannat on 
Suomessa luokiteltu erittäin uhanalaisiksi.( Ympäristöhallinto 20061) 
 
Siuntionjokilaakso kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen "Deger-
byn - Pikkalanjoen - Palojoen kulttuurimaisemat" (MAO010002).  
 
Siuntionjoella ei ole merkittävää vesivoimapotentiaalia. Siuntionjokea on tarkoitus edelleen 
kehittää virkistyskäyttötarkoituksiin. Siuntionjoen viimeinenkin voimalaitos on purettu ja 
koski kunnostettu hiljattain. 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=177249&lan=fi 
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23 Karjaanjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  2 046 km2 
Järvisyys   12,2 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karjaanjoki eli Mustionjoki on uusimaalaisittain suuri ja runsasjärvinen vesistöalue. Karjaan-
joen yläpuolella sijaitsee vesistöalueen suurin järvi, Lohjanjärvi. Lohjanjärven yläpuolinen 
vesistönosa käsittää kolme päähaaraa: Hiidenveteen pohjoisesta laskevan  Vanjoen vesistön 
ja koillisesta laskevan Vihtijoen vesistön sekä Lohjanjärven Maikkalanselälle laskevan Pusu-
lanjoen vesistön. (Vesihallitus 1976b) 
 
Joen alaosalla on neljä voimalaitosta perinteisissä ruukki- ja voimalaitosmiljöissä. Lisäksi ve-
sistön yläosassa Karkkilassa sijaitsee Nahkionkosken voimalaitos. 
 
Karjaanjoen alaosa on tehokkaasti porrastettu, eikä vesistöalueella ole merkittävää  uutta ve-
sivoimapotentiaalia. Vesistöalueen suurimmat voimalaitokset on modernisoitu. Myöskään 
Karjaanjoen säännöstelyn kehittäminen ei lisää merkittävästi vesivoiman määrää tai arvoa. 

Vesistönro Vesistö + laitos Rakennetut 

  MW GWh/a 

23 Karjaanjoen vesistöalue 6,9 32,0 

 Åminnefors 1,0 5,5 

 Billnäs 1,4 6,5 

 Peltokoski 2,3 11,0 

 Mustionkoski 1,8 7,0 

 Nahkionkoski 0,4 2,0 



Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 80(196) 
 31.1.2008 

  

24 Kiskonjoen - Perniönjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  1 047 km2 
Järvisyys   5,7 % 
 
Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöalueella on toiminnassa yksi, 2000-luvulla uusittu voimalaitos 
Koskenkoskessa. Vesistöalueen säännöstelyn kehittämishanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 
2007–2008. 
 
Kiskonjoen - Perniönjoen vesistöalue kokonaisuudessaan on suojeltu koskiensuojelulailla. 
Vesistöalueen luonnonteholtaan suurin koski (0,66 MW) on Perniön Latokartanonkoski, joka 
on kunnostettu merkittäväksi virkistyskalastuskohteeksi ja nähtävyydeksi. Vesistöaluetta on 
tarkoitus säilyttää luonnontilaisena ja kunnostaa edelleen. 
 
Kiskonjoki mereltä Kirkkojärvelle saakka kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan (FI0200083) muun 
muassa alueella esiintyvien simpukkalajien, linnuston ja vaelluskalojen sekä arvokkaiden 
luontotyyppien perusteella. 
 
Kiskonjoen vesistöalue on virkistyskäyttö- ja luontoarvoiltaan erittäin tärkeä, eikä alueella ole 
merkittävää vesivoimapotentiaalia. Aluetta kehitetään edelleen näitä arvoja palvelevaan suun-
taan. 
 

25 Uskelanjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  566 km2 
Järvisyys   0,6 % 
 
Vähäjärvinen Uskelanjoen vesistöalue Lounais-Suomessa laskee Salon kaupungin läpi Hali-
konlahteen. Uskelanjoen alaosan laakso kuuluu yhdessä Halikonjoen kanssa valtakunnallisesti 
arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen (MAO020028 Uskelan- ja Halikonjoen laaksot). Uske-
lanjoen yläpuolisen Rekijoen laakso kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan (FI0200102). 
 
Uskelanjoen alaosalla Salon kaupungin kohdalla on esiintynyt erityisesti talvitulvia. Tulviin 
vaikuttaa paitsi suuri virtaama, myös merivedenpinnan korkeus. Uskelanjoen vesistöalueella 
ei ole mainittavaa vesivoimapotentiaalia. 
 

26 Halikonjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  307 km2 
Järvisyys   0,05 % 
 
Lähes järvetön, pienehkö Halikonjoen vesistöalue laskee Halikonlahteen Kemiönsaaren koh-
dalla Lounais-Suomessa. Suurin osa Halikonjoen laaksosta kuuluu valtakunnallisesti arvok-
kaaseen maisemakokonaisuuteen "Uskelan- ja Halikonjoen laaksot" (MAO020028). 
 
Halikonjoessa on kaksi luonnonteholtaan yli 100 kW koskea, joissa on vanhoja patorakentei-
ta. Halikonjoen vesistöalueella ei kuitenkaan ole mainittavaa, nykytekniikalla järkevästi hyö-
dynnettävää vesivoimaa. 
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27 Paimionjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  1 088 km2 
Järvisyys   1,6 % 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yleistä 

Paimionjoki on Saaristomereen laskevista vesistöalueista suurin. Alue on tyypillistä lounais-
suomalaista eroosioherkkää savikkoaluetta, ja peltojen osuus alueesta on suuri (42 %). Joen 
pituus on noin 110 kilometriä, johon sisältyy joen latvaosan järviketju sekä runsaan 70 kilo-
metrin pituinen jokiosuus. Vesistöalueen järvisyys on pieni, vain noin 1,5 %. (Ympäristöhal-
linto 20041) 

Säännöstely ja vesivoima 

Paimionjoen vesistöalueella on kolme toiminnassa olevaa vesivoimalaitosta: Askala, Juntola 
ja Juva. Voimalaitosten koneteho on yhteensä 3,9 MW ja vuosienergia noin 16 GWh. Askalan 
voimalaitos on valmistunut vuonna 1938, Juntola vuonna 1920 ja Juva vuonna 1916. 
 
Paimionjokea säännöstellään Askalan, Juntolan ja Juvan voimalaitospadoilla sekä Karjakos-
ken ja Hovirinnankosken säännöstelypadoilla. Säännöstelyn tavoitteena on energiantuotannon 
lisäksi maisemalliset tekijät sekä virtaamien tasaaminen. Paimionjoella on tarkoitus toteuttaa 
säännöstelyn kehittämishanke vuosina 2008-2009. (Elo 2004) 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=79957&lan=fi  

Vesistönro Vesistö + laitos Rakennetut 

  MW GWh/a 

27 Paimionjoen vesistöalue 3,9 15,6 

 Askala 1,1 4,6 

 Juntola 1,5 6,0 

 Juva 1,3 5,0 
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Paimionjoki toimii Turun kaupungin raakavesilähteenä erityisesti kuivina aikoina. Turun siir-
tyessä käyttämään Virttaankankaan tekopohjavesialueen vettä mahdollisesti lähivuosina Pai-
mionjoen merkitys raakavesilähteenä vähenee. 

Tulvat 

Paimionjoki ei ole erityisen merkittävä tulvariskikohde, mutta satunnaisia tulvia esiintyy eri-
tyisesti Karjakosken ja Hovirinnankosken säännöstelypatojen välillä sekä Painiojärvellä. 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Paimionjokilaakso Paimionlahdelta Tarvasjoen kirkolle saakka on valtakunnallisesti arvokas 
maisemakokonaisuus (MAO020027). Paimionjoen suisto kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan 
(FI0200036 Paimionlahti). Paimionjokilaakso noin seitsemän kilometrin matkalta Juntolan 
voimalaitokselta alavirtaan kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan (FI0200103). Alueella esiintyy 
muun muassa vuollejokisimpukkaa. (Ympäristöhallinto 20031) 
 
Paimionjoella ei ole juuri säilynyt alkuperäisiä lohikalakantoja alaosalle laskevaa Vähäjokea 
lukuun ottamatta. 

Tarkastellut suunnitelmat 

- Elo, P. 2004. Paimionjoen säännöstelyn kehittäminen. Somero, Koski TL. Lounais-Suomen 
ympäristökeskuksen monistesarja 4/2004. 24 s. 
- Oy Vesirakentajan voimalaitossuunnitelmat 

Yhteenveto 

Paimionjoki on osittain rakennettu kalataloudellisesti melko merkityksetön joki, jonka veden-
laatua heikentää erityisesti maatalousalueilta kulkeutuva kiintoaines.  
 
Paimionjoen yläosalle on suunniteltu 1940- ja 60-luvuilla voimalaitoksia Pappilankoskeen, 
Tuimalankoskeen ja Koivukylänkoskeen. Voimalaitosten suunnittelun voisi käynnistää uudel-
leen nykyaikaisin menetelmin. Voimalaitoksista saisi tehoa noin 2 MW ja energiaa noin 7 
GWh/a. 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=14577&lan=fi  
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28 Aurajoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  874 km2 
Järvisyys   0,3 % 

 
Aurajoki on lähes järvetön vesistö, jonka keskeisimmiksi vesienhoidon haasteiksi on alusta-
vasti nimetty veden vähyys, hajakuormitus ja eroosio. (Länsi-Suomen ympäristökeskus 2007) 
 
Aurajoessa ei ole vesivoimalaitoksia. Aurajoki ei myöskään ole erityisen herkkä tulvimaan. 
 
Aurajokilaakso on määritelty kansallismaisemaksi ja valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-
kokonaisuudeksi (MAO020026 Aurajokilaakso). Aurajoen vanhoista myllyistä ja padoista 
suurin osa on purettu. Aurajoessa on kaksi  suurempaa koskea, Liedon Nautelankoski ja Tu-
run Halistenkoski. Nautelankoskella on luonnonsuojelualue (Kukkarkosken koskialue). Halis-
tenkosken padolla säännöstellään Turun vesilaitoksen makeavesiallasta.  
 
Nautelankosken valjastaminen voimatalouskäyttöön ei ole realistista erityisesti sen luontoar-
vojen vuoksi. Halistenkosken vesivoiman hyödyntäminen saattaa tulla pohdittavaksi, jos sen 
yläpuolisen Halisten altaan merkitys Turun kaupungin raakavesilähteenä vähenee tulevaisuu-
dessa. 
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29–33 Vakka-Suomen vesistöalueet ja Lapinjoki 

Vakka-Suomen vesistöalueet Hirvijoki, Mynäjoki, Laajoki ja Sirppujoki ovat melko maatalo-
usvaltaisia ja lähes järvettömiä. Pienin vesistöalueista on Hirvijoki (284 km2) ja suurin Sirp-
pujoki (438 km2). Alueille tyypillistä on veden vähyys varsinkin kesällä, hajakuormitus sekä 
happamuusongelmat.  
 
Satakunnan Lapinjoki laskee Selkämereen Rauman pohjoispuolella. Vesistöalueen pinta-ala 
on 462 km2. Lapinjoen vettä johdetaan  myös Rauman seudun teollisuuden tarpeisiin. Jokea 
on patoamalla ja perkaamalla muutettu rakenteellisesti. (Länsi-Suomen ympäristökeskus 
2007) 
 
Vaikka vesistöalueet ovat vähäjärvisiä, ei alueella ole pahoja tulvaongelmia. Kuitenkin Sirp-
pujoella esiintyy jonkin verran erityisesti jääpadoista aiheutuvia tulvia. Alueella on toimin-
nassa yksi voimalaitos, Lapinjoen Lapinkoskessa. 
 
Hirvijoen ja Mynäjoen vesistöalueilla ei ole rakentamiskelpoista, nykytilanteessa kannattavaa 
vesivoimapotentiaalia. Laajoen Korvensuunkoskessa on voimalaitos, joka on poistettu käytös-
tä. Laitoksen voisi ottaa uudelleen sähköntuotantokäyttöön (arviolta noin 0,15 MW, 
0,8 GWh/a). Sirppujoen ja Lapinjoen vesistöalueilla ei ole järkevästi hyödynnettävää, merkit-
tävää vesivoimapotentiaalia. 
 

34 Eurajoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  1 336 km2 
Järvisyys   12,9 % 
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Yleistä 

Noin 50 kilometrin pituinen Eurajoki saa alkunsa Säkylän Pyhäjärvestä ja virtaa Euran, Kiu-
kaisten ja Eurajoen kuntien halki Selkämereen Rauman pohjoispuolella. Vesistöalueen kes-
kusjärvi on Pyhäjärvi, joka on Lounais-Suomen suurin järvi. Vesistöalueella sijaitsevan Köy-
liönjärven laskuvedet yhtyvät Eurajokeen Kiukaisten Eurakosken alapuolella. 

Säännöstely ja vesivoima 

Pyhäjärveä säännöstellään Kauttuan padolla. Kuivina kausina joen alajuoksun virtaamiin vai-
kuttaa veden juoksutus Rauman kaupungin ja teollisuuden tarpeisiin. Riittävän vesimäärän 
turvaamiseksi kuivina kausina vettä juoksutetaan Kokemäenjoesta Köyliönjoen kautta Eura-
jokeen. (Koivunen ym. 20061) 
 
Eurajoen vesistöalueella sijaitsee yhteensä kolme vesivoimalaitosta, joiden yhteisteho on alle 
1 MW ja vuosienergia noin 2,5 GWh. Pappilankoski ja Paneliankoski ovat vanhoja laitoksia, 
ja Eurakosken pieni laitos on valmistunut vuonna 2006.  

Tulvat 

Lounais-Suomen ympäristökeskus toteutti Eurajoen keskiosan järjestelyhankkeen vuosina 
1996-1999 lähinnä maatalouden tulvasuojelun takia. Hankkeessa rakennettiin Irjanteella si-
jaitsevaan Saharinkoskeen säännöstelypato, jonka avulla tehostetaan tulvavesien johtamista 
ja turvataan aiempaa suurempi kesäaikainen vedenkorkeus, mikä parantaa virkistyskäyttö-
mahdollisuuksia. Padon rakentamisen lisäksi jokiuomaa perattiin noin kymmenen kilometrin 
matkalta Irjanteen ja Panelian välillä. Hankkeessa rakennettiin myös kalatie säännöstelypa-
don yhteyteen. (Koivunen ym. 2006) 
 
Eurajokivarressa esiintyy edelleen jossain määrin vahinkoja aiheuttavia tulvia, jotka johtuvat 
pääasiassa hyyteestä. 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Eurajoen vettä käytetään jonkin verran teollisuuden tarpeisiin. Eurajoen kalasto on melko 
monipuolinen ja se soveltuu myös vaelluskalojen lisääntymis- ja kasvupaikaksi. Joki on enti-
nen lohijoki, jonka kalataloudellinen merkitys väheni patojen ja voimalaitosten rakentamisen 
ja veden laadun heikentymisen myötä. Joessa harrastetaan virkistyskalastusta mm. Saharin-
koskessa. Vesistössä viihtyy myös saukko. Eurajokea käytetään jonkin verran melontareittinä 
ja koskiosuuksia käytetään koskimelonnan harrastamiseen. (Koivunen ym. 2006) 

 
Kauttuan padolla säännösteltävä Pyhäjärvi kuuluu kokonaisuudessaan Natura 2000  
-ohjelmaan. Kauttuan läheisyydessä on lisäksi linnustollisesti arvokas Luvanlahden-
Harolanlahden alue. Eurajokilaakson välittömässä läheisyydessä ei muita ole suojelualueita. 

Tarkastellut suunnitelmat 

- Oy Vesirakentaja: eri voimalaitossuunnitelmat 
- Koivunen, S., Nukki, H. & Salokangas, S. 2006. Satakunnan vesistöt. Käyttö ja kunnostus-
tarpeet. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja. Sarja B nro 12. 

                                                 
1 http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/images/satakunnan_vesistot.pdf 
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Yhteenveto 

Pappilankosken voimalaitoksen koneisto uusitaan vuoden 2008 aikana. Paneliankosken voi-
malaitoksessa on meneillään valmistumisvaiheessa oleva konerevisio. Kauttuan voimalaitos 
on tarkoitus ottaa uudelleen käyttöön vuoden 2009 aikana. Laitoksen uusimisen myötä myös 
Pyhäjärven säännöstelyn hoito helpottuu. Tuotantolisäys vesistöalueella on yhteensä 0,6 MW 
ja 3,5 GWh/a. 
 

Vesistö + hanke Rakennetut Merkittävät Muu rak.kelp.  Hankkeet yht. 

 MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a 

34 Eurajoen vesistöalue 0,9 3,6 0,0 0,0 0,6 3,5 0,6 3,5 
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35 Kokemäenjoen vesistöalue  
Vesistöalueen pinta-ala  27 046 km2 
Järvisyys   11,0 % 
 
Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) 
nro 26, Kilpikoski sekä Kutalan- ja Hiedanvuolle 
nro 27, Kuokkalankoski ja Herralankoski 
nro 28, Pihlajaveden reitti 
 
Voimalaitokset 
1 Harjavalta 
2 Kolsi 
3 Äetsä 
4 Tyrvää 
5 Melo 
6 Siuro 
7 Kyröskoski 
8 Käenkoski 
9 Leppäkoski 
10 Tammerkosken laitokset 
11 Soininkoski 
12 Killinkoski 
13 Vääräkoski 
14 Ryöttö 
15 Mäntänkoski 
16 Valkeakoski 
17 Korkeakoski 
18 Porraskoski 
19 Sallila 
20 Vuolle 
21 Vesikoski 
22 Jokioinen 
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Yleistä 

Kokemäenjoen vesistöalue on maamme neljänneksi suurin. Sen pinta-ala on 27 000 km2, josta 
järvien osuus on 11 % eli noin 3 000 km2. Vesistö muodostuu runsasjärvisestä alueesta, joka 
sijaitsee pääasiassa Pirkanmaalla, ja Satakunnan  halki virtaavasta jokijaksosta. Lisäksi Ko-
kemäenjokeen laskee Huittisissa Loimijoki, jonka valuma-alue on runsaat 3 000 km2. (Koski-
nen 20061) 
 
Toiminnallisesti Kokemäenjoen vesistön rungon muodostavat pohjoisesta ja etelästä Pyhäjär-
veen laskevat järvireitit sekä Kulo-, Rauta- ja Liekovedestä alkava ja Pohjanlahteen laskeva 
jokiosa. 
 
Näsijärvi on Kokemäenjoen vesistön keskeisiä järviä. Siihen laskevat Ruovedestä Muroleen 
kosken ja kanavan kautta Ähtärin, Pihlajaveden ja Keuruun reitit. Näsijärvi laskee Pyhäjär-
veen Tampereen läpi virtaavan Tammerkosken kautta. 
 
Valkeakosken kautta Vanajaveteen virtaavat Längelmäveden ja Hauhon reitit sekä Hiidenjo-
en kautta Vanajan reitti. Vanajavedeltä on yhteys Pyhäjärveen sekä Kuokkalankoskea että 
Lempäälän kanavaa pitkin. 
 
Iso-Kulovesi muodostuu Kulovedestä, Rautavedestä ja Liekovedestä. Kulovesi alkaa Pyhäjär-
ven alapuolisesta Nokianvirrasta. Kulovesi on välittömässä yhteydessä Rautaveteen ja Rauta-
vesi Liekoveteen, josta alkaa varsinainen Kokemäenjoki. Ikaalisten reitti laskee Siuronkosken 
kautta Kuloveteen. (Marttunen ym. 2004a2) 
 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=202895&lan=fi 
2 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=91762&lan=FI 
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Kuva 29. Kokemäenjoen vesistön osa-alueet (Koskinen 2006). 

 

Säännöstely ja vesivoima 

Kokemäenjoen pääuoma on lähes täydellisesti porrastettu, ja joki on Suomen tärkeimpiä vesi-
voiman ja erityisesti tärkeän säätövoiman tuotantoalueita. Kokemäenjoen pääuoman ja Melon 
vesivoiman teho on noin 215 MW ja vuosienergia reilut 900 GWh. Koko vesistöalueen vesi-
voimantuotanto on noin 265 MW ja 1 100 GWh/a. 
 
Merkittävää vesivoimaa Kokemäenjoen vesistöalueella on myös Tammerkoskella Näsijärven 
ja Pyhäjärven välissä sekä Ikaalisten reitillä. Ähtärin ja Pihlajaveden reitillä sekä Loimijoella 
sijaitsee muutamia pienempiä voimalaitoksia. 
 
Vesistöalueen merkittävimmät säännöstellyt järvet ovat Iso-Kulovesi, Kyrösjärvi, Pyhäjärvi, 
Näsijärvi ja Vanajavesi. Lisäksi Iso-Längelmäveden, ja Keurusselän tapauksessa rakenteet 
järvien juoksutusrakenteet mahdollistavat säännöstelyn. Iso-Längelmäveden (Mallasveden) 
säännöstelyä on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi. 
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Taulukko 5. Kokemäenjoen vesistöalueen yläosan merkittävimmät järvet, niiden säännöste-
lytilavuudet sekä korkeimmat havaitut vedenkorkeudet (korkeusjärjestelmä NN). (Vainio 
1999, Koskinen 2006) 

 
1) MHW-MNW:n mukainen tilavuus 
2) Rakenteet mahdollistavat säännöstelyn 
 

 

Kuva 30. Kokemäenjoen vesistön säännöstelyn kannalta merkitykselliset rakenteet, suurimpi-
en järvien pinta-alat ja säännöstelytilavuudet. (Koskinen 2006) 
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Tulvat 

Kokemäenjoen vesistöalueella tulvia esiintyy erityisesti Kokemäenjoen pääuomassa ja Loimi-
joella sekä toisaalta vesistöalueen suurilla keskusjärvillä. Keskusjärvien tulvatilanteita voi-
daan hillitä yleensä säännöstelyillä, joilla kuitenkin voi olla tulvia äärevöittävä vaikutus alem-
pana vesistöalueella. 
 
Kokemäenjoen keskiosalla on meneillään tulvasuojeluhanke, joka käsittää ruoppauksia, pen-
gerryksiä ja ns. Säpilän oikaisu-uoman rakentamisen. Hankkeen lupaprosessi on osittain kes-
ken. 
 
Porin kaupunki Kokemäenjoen alaosalla on todennäköisesti maamme pahin yksittäinen tulva-
riskikohde. Kokemäenjoen virtaamavaihtelut ovat suuria erityisesti Loimijoen vähäisen varas-
totilavuuden takia. Kaupunki on suurelta osin rakennettu matalien ja heikkokuntoisten maata-
louden tulvasuojelupenkereiden taakse. 
 
Porissa on meneillään mittava pengerrys- ja ruoppaushanke, jonka ympäristövaikutusten arvi-
ointiprosessi on käynnissä. Hankkeen toteutus alkaa lähivuosina. Porin tulvat -hankkeesta on 
valmistunut Lounais-Suomen ympäristökeskuksen loppuraportti (Koskinen 2006). Porin tul-
vasuojelun suunnittelu oli eräänlainen pilottihanke, joka käsitti mm. hyyde- ja jääpatomallin-
nuksia, virtaamalaskelmia eri ilmastonmuutosskenaarioilla, yksityiskohtaisia tulvariskikartto-
ja, vahinkoarvioita eri tulvatilanteissa sekä eri tulvasuojeluvaihtoehtojen yksityiskohtaisen 
tarkastelun. 
 
Porin tulvat -loppuraportin tulosten perusteella ilmastonmuutos lisää todennäköisesti merkit-
tävästi jo nyt suuria tulvariskejä Porissa. Tulvavirtaaman kasvu vuosisadan lopulle tultaessa 
on todennäköisesti noin luokkaa +20 %. 
 
Vesistön järvisyydellä on merkittävä vaikutus vesistön hydrologiaan. Vähäjärviseltä Loimijo-
en vesistöalueelta vesi virtaa nopeasti Kokemäenjokeen, kun taas järvialueella vesi viipyy 
järvissä pidempään. Järvialueelta tulevat tulvavirtaamat saavuttavat Kokemäenjoen normaa-
listi hieman myöhemmin kuin Loimijoen tulvavirtaamat. 
 
Kokemäenjoella tulvia on esiintynyt erityisesti joen keskiosalla Äetsän ja Huittisten alueella 
sekä joen alaosalla Porissa. Viime vuosikymmeninä pahoja tulvia Porin kaupungin alueella 
on ollut muun muassa vuosina 1951 sekä syystalvella 1974 ja alkuvuonna 1975. Uhkaavia 
tilanteita on ollut 1970 -luvun lopulla, 1980 -luvun alussa sekä talvella 2004-2005. Porin tul-
vatilanteeseen vaikuttavat Kokemäenjoen virtaaman ohella mahdollisen jään ja supon aiheut-
tama padotus sekä merivedenkorkeus. Näistä jokainen osatekijä voi nostaa vedenkorkeutta 1-
1,5 metriä. Suurtulvatilanteessa Porin kaupungin alueella aiheutuu vahinkoja rakennuksille, 
teollisuudelle ja ympäristölle jopa yli 200 miljoonan euron arvosta. Tällöin myös joudutaan 
evakuoimaan noin 15 000 asukasta. (Koskinen 2006) 
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Kuva 31. Tulvan leviäminen Porissa, kun virtaama on HQ1/100 (1 110 m3/s) ja meriveden-
korkeus N60 +40 cm. Kastuvaa maa-aluetta on lähes 2 000 hehtaaria. (Koskinen 2006, Aalto-
nen 2006) 
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Kuva 32. Tulvan leviäminen avovesitilanteessa, kun virtaama on HQ1/250 (1 225m3/s), me-
rivesi N60 +140 cm ja penkereet pettävät. Kastuvaa maa-aluetta on noin 4 100 hehtaaria. 
Merkittävä osa Porin keskustaajamasta peittyy veden alle. (Koskinen 2006, Aaltonen 2006) 

 

Kuva 33. Tulvan leviäminen RE B2 ilmastonmuutosskenaariolla, jossa Kokemäenjoen vir-
taaman on arvioitu kasvavan 1 514 m3/s:iin (HQ 1/250). (Koskinen 2006, Veijalainen 2005, 
Aaltonen 2006) 
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Kokemäenjoki, Harjavalta virtaama
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Kuva 34. Kokemäenjoen minimi-, maksimi- ja keskimääräinen virtaama Harjavallassa ajan-
jaksolla 1961–1990 sekä laskettuna ajanjaksolle 2071–2100 kahden eri ilmastonmuutosmallin 
mukaan. (Veijalainen 2007) 

 

Taulukko 6. Suurimmat tulvat Porissa eri ilmastonmuutosmallien ja -skenaarioiden mukaan. 
(Koskinen 2006, tiedot Veijalainen 2005) 
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Kuva 35. Porin keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuva nykytilanteen suurin simuloitu tul-
va (kevät). (Koskinen 2006, tiedot Veijalainen 2005) 
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Kuva 36. Porin keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuva jakson 2071–2100 ilmastoskenaa-
rion RH B2 suurin simuloitu tulva (syksy). (Koskinen 2006, tiedot Veijalainen 2005) 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Kokemäenjoen vesistöalueella on kolme koskiensuojelulakiin kuuluvaa kohdetta, joissa uu-
den voimalaitoksen rakentaminen on kiellettyä. 

• Kokemäenjoen Kilpikoskessa sekä Rautaveden Kutalanvuolteessa ja Hiedanvuolteessa 
Vammalan kaupungissa ja Äetsän kunnassa 

• Kuokkalankoskessa ja Herralankoskessa Ahtialanjärven ja Kirkkojärven välillä Lem-
päälän kunnassa 

• Pihlajaveden reitissä Virtain, Keuruun ja Ähtärin kaupungeissa 
 
Pihlajaveden reitti kuuluu myös kansainväliseen Project Aqua -ohjelmaan. 
 
Kokemäenjoen Kilpikoski kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan. Kilpikoski on 160 metriä leveä, 
lähes luonnontilainen koski Kokemäenjoessa. Siinä on vain vähän putouskorkeutta, mutta 
kuohuva koskiosuus on maisemallisesti kaunis. Kilpikoski on erittäin uhanalaisen toutaimen 
ruokailu- ja lisääntymisaluetta. Toutain on harvinaisimpia sisävesikalojamme, ja sen alkupe-
räisiä elinalueita on enää Kokemäenjoen vesistössä. (Ympäristöhallinto 2007c1) 
 
Samoin Natura 2000 -ohjelmaan mm. toutaimen takia kuuluvat Loimijoen alaosan kosket. 
Vanhankoski muodostuu koskien ja rantalehdon muodostamasta kokonaisuudesta. Alueen 
kosket ovat tärkeitä kalojen kutupaikkoja. Vanhankosken Natura-alueeseen kuuluu myös Loi-

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=24971&lan=fi  
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mijoen alajuoksulla sijaitseva Pappilanniemen niittysaari sekä tämän ja korkeakosken väli-
nen jokiosuus. (Ympäristöhallinto 2007d1) 

Tarkastellut suunnitelmat 

- Vainio, M. Kokemäenjoen tulvantorjunnan toimintasuunnitelma 1999 
- Koskinen, M. 2006. Porin tulvat - hallittuja riskejä? 
- SYKE:n hydrologian yksikön ilmastonmuutoslaskelmat 
- Lounais-Suomen ympäristökeskus. 2002. Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen alaosan 
tulvasuojelu. Suunnitelmaselostus. 
- Vesihallitus. 1978. Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöjen vesien käytön kokonaissuunni-
telma. Tiedotus 142. 
- Oy Vesirakentaja. 2008. Kokemäenjoen keskiosan tulvasuojeluhanke, Voimataloudellisen 
hyödyn päivitys. 
- Oy Vesirakentajan voimalaitoskohtaisia suunnitelmia 

Yhteenveto 

Kokemäenjoen vesistöalueella suurin vesivoiman lisäys saadaan pääuoman tehonnostoista. 
 

Kokemäenjoen alue 

Harjavallan voimalaitoksen koneistojen tekniikka on peräisin 1930–40-luvulta, ja lisäksi lai-
toksen rakennusvirtaama on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi ylempänä pääuomassa 
sijaitsevalla Kolsin laitoksella. Harjavallan vanha koneisto on tarkoitus uusia lähivuosina ja 
samassa yhteydessä myös rakennusvirtaama nousee. Harjavallan molempien koneiden uusi-
misella saadaan  lisätehoa noin 20 MW ja lisäenergiaa noin 36 GWh/a. Myös Melon voima-
laitoksella on tulossa konerevisio lähivuosina, jolloin saadaan lisätehoa 6 MW ja lisäenergiaa 
12 GWh/a. 
 
Kokemäenjoen alaosalla Harjavallan rakennusvirtaama tulisi yhtenäistää samaan kuin Kolsin 
rakennusvirtaama eli 450 m3/s:iin ja tulevaisuudessa, jos ilmastonmuutos lisää huomattavasti 
Kokemäenjoen virtaamaa, tulisi harkita rakennusvirtaaman kasvattamista jopa tästä. Nykyi-
sellään Kokemäenjoen laitoksista myös ylempänä Tyrvää (QR=320 m3/s) ja Äetsä 
(QR=360 m3/s) ovat rakennusvirtaamaltaan hieman alimitoitettuja. 
 
Rakennusasteen yhtenäistämisellä Kokemäenjoella saavutetaan nykyistä merkittävästi suu-
rempi teho ja energia. Lisäksi kynnys ennakoida tulvatilanteita hyvissä ajoin juoksutusta suu-
rentamalla madaltuu, kun ohijuoksutukset poistuvat tai pienenevät. 
 
Kokemäenjoella voimalaitospatojen korottamiset ja vahvistamiset saattavat tulla ajankohtai-
siksi ilmastonmuutoksen todennäköisesti kasvattaessa tulvavirtaamia tulevaisuudessa. Tässä 
yhteydessä voitaisiin harkita myös joidenkin voimalaitosten yläveden nostoja. Asia on kui-
tenkin ensisijassa tulvasuojelullinen. 
 
Kokemäenjoen keskiosalla on lähivuosina tarkoitus toteuttaa ruoppauksia, pengerryksiä ja 
niin sanottu Säpilän oikaisu-uoma. Hankkeen tarkoituksena on helpottaa Kokemäenjoen kes-
kiosan hankalaa tulvatilannetta. Hanke edistää hieman myös voimataloutta parantamalla 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=14559&#38;lan=fi 



Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 98(196) 
 31.1.2008 

  

säännöstelymahdollisuuksia. Tämän lisäksi Äetsän ja Kolsin voimalaitoksilta saatava energia 
lisääntyy laskelmien mukaan yhteensä 2,3 GWh/a. 
 
Porissa suunnitellaan mittavaa pengerrys- ja ruoppaushanketta, joka helpottaa merkittävästi 
kaupungin hälyttävää tulvariskitilannetta. 
 
Lähes järvettömällä Loimijoen valuma-alueella vesivoimatuotannolle aiheuttavat ongelmia 
suuret virtaamavaihtelut. Vielä suurempi ongelma on tulvariskien hallinnan kannalta, sillä 
Loimijoen suuri virtaama aiheuttaa tulvavahinkoja paitsi Loimijoella myös Kokemäenjoen 
alaosalla. Loimijoella tulvavirtaamat ovat suuria, jopa yli 400 m3/s, ja veden varastoiminen 
riittävän suureen keinotekoiseen altaaseen on hyvin hankalaa alueen tasaisuuden ja intensiivi-
sen maankäytön takia. Kuitenkin mahdollinen allas Loimijoen vesistöalueella voisi olla erit-
täin merkittävä koko Loimijoen ja Kokemäenjoen alaosan tulvasuojelun kannalta. 
 

Näsijärven-Ruoveden alue 

Näsijärven vedet Pyhäjärveen kolmessa portaassa purkava Tammerkoski on erittäin edullinen 
vesivoiman tuotantopaikka kahden suuren altaan välissä. Sijainti mahdollistaa haitattoman, 
voimakkaan lyhytaikaissäädön. Osa Tammerkosken voimalaitoskanava- ja patorakenteista on 
vanhoja ja heikkokuntoisia. Suunnitelmaa rakenteiden korjaamiseen valmistellaan parhail-
laan. Myös osa voimalaitoksista on vanhaa tekniikkaa, ja niiden rakennusvirtaama on lyhytai-
kaissäädölle edulliseen paikkaan nähden vaatimaton. Tammerkosken laitosten rakennusvir-
taama tulisi yhtenäistää kaikille laitoksille samaksi eli 140 m3/s:iin tai mahdollisesti jopa lisä-
tä rakennusvirtaamaa tästä. 
 

Ähtärin ja Pihlajaveden reittien vesistöalue 

Ähtärin ja Pihlajaveden reiteillä vesivoimaa voi lisätä ainakin Ryötön voimalaitoksella, joka 
on tarkoitus uusia lähivuosina. Lisäksi Inhaan Ähtärissä on tarkoitus rakentaa pienehkö voi-
malaitos. Näin saadaan lisätehoa noin 1,5 MW ja lisäenergiaa noin 7,5 GWh/a. 
 

Ikaalisten reitin vesistöalue 

Ikaalisten reitillä on Siuron, Kyröskosken, Käenkosken ja Leppäskosken voimalaitokset. 
Näistä alin laitos on  Siuro, joka sijaitsee kahden suuren vesistön, Kirkkojärven-
Mahnalanselän ja Kuloveden välissä. Siuron voimalaitos on rakennettu 1950-luvun alussa, ja 
laitoksen rakennusvirtaama on alle puolet ylempänä Ikaalisten reitillä olevan Kyröskosken 
rakennusvirtaamasta. Laitoksen rakennusvirtaama tulisi yhdenmukaistaa Kyröskosken kanssa, 
jolloin saataisiin lisätehoa noin 0,8 MW ja lisäenergiaa noin 2 GWh/a. Näin Kyrösjärven ja 
Kuloveden välissä olisi yhteensä yli 13 MW käytännössä haitatonta, erittäin arvokasta säätö-
voimaa. 
 
Ylempänä Ikaalisten reitillä sijaitsee Käenkosken pienehkö voimalaitos, jonka rakennusaste 
on alle yhden. Laitoksella tulisi uusimisen yhteydessä harkita myös tehonnostoa. 
 

Keuruun reitin vesistöalue 

Keuruun reitin ainoa laitos Mäntänkoski on rakennettu 1930-luvulla. 
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Längelmäveden ja Hauhon reittien vesistöalue 

Mallasveden pintaa säännöstellään Valkeakosken voimalaitospadolla. Valkeakosken laitos on 
rakennettu 1950-luvun alussa. Laitoksen uusimista tulisi harkita Mallasveden säännöstelyn 
kehittämishankkeen yhteydessä. 
 

Vanajan reitin vesistöalue 

Vanajan reitillä sijaitsee pieni Tervakosken vesivoimalaitos, joka ei kuitenkaan nykyisin ole 
käytössä. 
 

Loimijoen vesistöalue 

Loimijoen suurin vesivoimapotentiaali on joen alaosalla Mommolan-, Maurialan-, Korkea- ja 
Loimankoskella. Kosket kuuluvat Natura 2000 -ohjelmaan. Maurialankoskelle ja Korkeakos-
kelle on aikoinaan suunniteltu voimalaitosta. 
 

Vesistö Rakennetut Merkittävät Muu rak.kelp. Hankkee t yht. 

 MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a 

35 Kokemäenjoen vesistöalue 265 1098 26 48 5 20,4 31 68,8 
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36 Karvianjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  3 438 km2 
Järvisyys   4,6 % 
 
Suojelu (Koskiensuojelulaki 35/1987) 
nro 29, Noormarkunjoen Myllykoski 

 

Yleistä 

Karvianjoki alkaa Karvianjärvestä, joka on noin 135 metriä merenpinnan yläpuolella. Run-
saan sadan kilometrin jälkeen joki laskee Kynäsjärven läpi Inhottujärveen. Osa Inhottujärven 
vesistä purkautuu Pomarkunjoen kautta Isojärveen ja osa Noormarkunjoen (Eteläjoen) kautta 
Selkämereen. Isojärvi purkautuu myös kahta uomaa pitkin. Pääuoma Merikarvianjoki laskee 
järven pohjoisosasta ja Pohjajoki eteläosasta Selkämereen. (Satakuntaliitto ym. 1991) 

Säännöstely ja vesivoima  

Karvianjoen vesistöalueella on viisi toiminnassa olevaa vesivoimalaitosta: Merikarvianjoen 
Lankoski, Noormarkun-Eteläjoen Sahakoski ja Makkarakoski sekä Karvianjoen Vatajankoski 
ja Jyllinkoski.  
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Karvianjoen vesistöalueella Isojärvi, Inhottujärvi, Karhijärvi ja Kynäsjärvi ovat säännöstelty-
jä ja lisäksi useiden järvien alivedenkorkeuksiin vaikuttavat rakennetut pohjapadot. Laajat 
vesistöjärjestelyt ja perkaukset ovat voimakkaasti vaikuttaneet vesimaisemaan ja -luontoon. 
(Saari 20061) Karvianjoen vesistön säännöstelyn kehittäminen on tarkoitus toteuttaa vuosina 
2007–2009. 

Tulvat 

Karvianjoen vesistössä esiintyy etenkin kevättulvia. Kevättulvariski kasvaa, jos lumen vesiar-
vo latvavesillä on suuri, yli 150 mm, ja jääkannet ovat paksuja. Karvianjoelle on ominaista 
nopeasti kasvavat virtaamat rajuine jäiden lähtöineen. Tällöin jäät kasautuvat lähelle taaja-
mia, esim. Pomarkun ja Merikarvian keskustaa. Viimeinen vaarallinen tilanne koettiin ke-
väällä 2001 Pomarkun keskustassa, kun teräsjäänä pysynyt joen jää lähti rajusti liikkeelle 
voimakkaan sateen ansiosta. Karvianjoen vesistössä tulvahaittoja minimoitaessa ovat avain-
asemassa oikeat järvialtaiden säännöstelytoimenpiteet. (Ympäristöhallinto 2003b2) 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Karvianjoen vesistöalueella harrastetaan kotitarvekalastusta ja etenkin koskipaikoissa virkis-
tyskalastusta. Varsinainen Karvianjoki on luontoarvoiltaan merkittävä. Karvianjoki Jyllinkos-
kelta Honkajoen kirkonkylälle saakka kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan (Karvianjoen kosket, 
FI0200130). Alueella on muun muassa raakkua ja Suomen ainoa alkuperäinen purotaimen-
kanta. Karvianjoen yläosan kalataloudellinen kunnostus on valmistunut vuonna 2002. Kar-
vianjoen alaosalla on suunniteltu kalataloudellista kunnostusta välilä Vatajankoski-
Inhottujärvi.  
 
Merikarvianjoki on Etelä-Suomen merkittävimpiä virkistyskalastuskohteita; alueella on pal-
jon kalastusmatkailua. Merikarvianjoessa lisääntyy kaikkia jokikutuisia lohikaloja luontaises-
ti. 
  
Noormarkunjoki-Eteläjoki on melko suosittu melontakohde. Joelle on laadittu kalataloudelli-
nen kunnostussuunnitelma lähiaikoina. Noormarkunjoen-Eteläjoen Myllykoski on suojeltu 
koskiensuojelulailla uuden vesivoimalaitoksen rakentamiselta. Eteläjoen alaosa kuuluu valta-
kunnallisesti arvokkaaseen Ahlaisten maisemakokonaisuuteen (MAO020036). 

Tarkastellut suunnitelmat 

- Vesihallitus. 1978b. Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöjen vesien käytön kokonaissuun-
nitelma. Tiedotus 142.  
- Oy Vesirakentaja, eri voimalaitossuunnitelmat 
- Saari, T. 2006. Selvitys Inhottujärven säännöstelystä ja tilan parantamisesta. Lounais-
Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3/2006 

Yhteenveto 

Merikarvianjoen Lankosken voimalaitokselle on suunnitteilla lisäkone, jonka rakentaminen 
toteutuu vuonna 2008. Tarkoitus on toteuttaa niin ikään Noormarkunjoen-Eteläjoen Makkara-
kosken laitoksen lisäkone. Noormarkunjoen-Eteläjoen Sahakosken voimalaitos käyttää vain 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=202927&lan=fi 
2 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=8177&lan=fi 
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osan kosken virtaamasta ja putouskorkeudesta. Laitoksen tehonnostoa voisi harkita. Yhteensä 
tehonlisäystä tulee vajaat 2 MW ja energianlisäystä vajaat 3 GWh/a. Tämän lisäksi Karvian-
joen vesistöalueella on muutamia vesivoimaltaan pienehköjä säännöstelypato- ja koskipaikko-
ja, joiden hyödyntäminen vesivoimantuotannossa voisi tulla kyseeseen. 
 

37 Lapväärtinjoen-Isojoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  1 098 km2 
Järvisyys   0,2 % 
 
Lapväärtinjoki-Isojoki laskee Selkämereen Kristiinankaupungin eteläpuolella. Lapväärtin-
Isojoki on pohjavesivaikutteinen, minkä ansiosta sen vedenlaatu ja virtaamat ovat tasaisempia 
kuin muissa Länsi-Suomen virtavesistöissä yleensä. Sitä ei ole padottu muutamaa pohjapatoa 
ja Peruksen patoa lukuun ottamatta. 
 
Lapväärtinjoen-Isojoen vesistöalue on kokonaisuudessaan suojeltu koskiensuojelulailla uudel-
ta vesivoimarakentamiselta. Vesistöalueella on mm. jokihelmisimpukkaa, nahkiaista sekä al-
kuperäinen meritaimenkanta. Lapväärtinjoki-Isojoki kuuluu Project Aqua- ja Natura 2000  
-ohjelmiin. Alueella on kaksi luonnonteholtaan noin 0,5 MW koskea, mutta ei muuten mainit-
tavaa vesivoimapotentiaalia. 
 
Joki on myös eliölajistoltaan hyvin monimuotoinen. Joessa esiintyy uhanalaisia lajeja, kuten 
jokihelmisimpukka. Joen erikoisuuksia ovat keväinen linnunsilmä ja valkovuokko. Jokeen 
nousee kutemaan vaelluskaloja, kuten meritaimenta, harjusta sekä alajuoksulle siikaa. Myös 
nahkiaiskanta on kohtalaisen vahva. Purotaimenta esiintyy latvaosien kirkasvetisissä lähde-
puroissa. Joki on luonnontaloudellisesti arvokas ja se kuuluu Natura 2000  
-verkostoon. Puro- ja meritaimenkanta on luontaisesti lisääntyvää, ja sitä käytetään Etelä- ja 
Länsi-Suomen meritaimenistutuksiin. (Ympäristöhallinto 2005c1) 
 
Lapväärtinjoen-Isojoen vesistöalueen vesivoimapotentiaalilla on jonkin verran paikallista 
merkitystä. Joki on kuitenkin hyvin luonnontilaisena säilynyt kokonaisuus, jolla on merkittä-
vää suojelullista ja virkistysarvoa. 
 

38 Teuvanjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  542 km2 
Järvisyys   0,1 % 
 
Teuvanjoki virtaa Etelä-Pohjanmaalla koillis-lounaissuuntaisesti. Sen valuma-alueen pinta-
ala on noin 542 km2 ja sijaitsee viiden kunnan, Kristiinankaupungin, Karijoen, Teuvan, Kau-
hajoen ja Jurvan alueella. Valuma-alueen suora pituus joen virtaussuuntaan mitattuna on 
noin 46 km. Järvet puuttuvat alueelta lähes kokonaan, mistä johtuen joen virtaamavaihtelut 
ovat suuria. Kesän kuivina kausina virtaama saattaa tyrehtyä lähes kokonaan. Jokisuu sijait-
see Selkämeren rannalla, Kristiinankaupungin Pohjoislahdella. (Ympäristöhallinto. 2005d2) 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=11462&lan=fi  
2 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=11454&lan=fi  
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Teuvanjoen vesistöalue on lähes järvetön. Alueella on yksi luonnonteholtaan noin 0,5 MW 
koski, jossa on myös pato. Alueelta ei ole vesivoimasuunnitelmia tiedossa. 
 

39 Närpiönjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  992 km2 
Järvisyys   0,4 % 
 
Närpiönjoki laskee Selkämereen Kristiinankaupungin kohdalla. Närpiönjokea säännöstellään 
joen latvaosasta metsäteollisuuden raakavesitarpeen ja tulvasuojelun takia. 
 
Närpiönjoen vesistöalueella on kaksi luonnonteholtaan noin 0,2 MW koskea, joissa on pato. 
Muuten alueella ei ole mainittavaa vesivoimapotentiaalia. Vesistöalue on vähäjärvinen ja pie-
ni. Alueelta ei ole voimataloussuunnitelmia tiedossa. 
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42 Kyrönjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  4 923 km2 
Järvisyys   1,2 % 
 

 

Yleistä 

Kyrönjoki on Etelä-Pohjanmaan valtavirta, joka ulottuu myös Pirkanmaan ja Pohjanmaan 
maakuntiin. Kyrönjoen valuma-alueella on 24 kuntaa ja yhteensä noin 100 000 asukasta. 
Vaasan kaupunki ottaa raakavetensä Kyrönjoesta. 
 
Alueen erityispiirre on alunamaat eli happamat sulfaattimaat, jotka käsittävät 7-8 % valuma-
alueesta. Kyrönjoki on merkittävä asuinympäristö ja virkistyskäyttökohde. (Länsi-Suomen 
ympäristökeskus 20071) 
 
Kyrönjoen vesistöalueen pinta-ala on 4 923 km2 ja järvisyys 1,23%. Kyrönjokeen laskevista 
joista suurimmat ovat: Seinäjoki (F=1011 km2), Jalasjoki (F= 1062 km2) sekä Kauhajoki 
(F=1081 km2). Vesistöalueella sijaitsee tekojärvet mukaan lukien kuusitoista kappaletta yli 
100 ha suuruista järveä. Järvistä kuutta säännöstellään ja säännöstelty tilavuus on yhteensä 
75,6 milj.m3. Seinäjoen latvoilta merelle mitaten Kyrönjoen suurin pituus on noin 200 km ja 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=10906&lan=fi  

Vesistönro Vesistö + laitos Rakennetut 

  MW GWh/a 

42 Kyrönjoen vesistöalue 17,5 50,8 

 Voitila 0,1 0,2 

 Hiirikoski 0,5 1,4 

 Pitkämö 6,3 24,0 

 Niiles 1,1 3,7 

 Kyrkösjärvi 8,0 18,0 

 Kalajärvi 1,6 3,5 
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tästä Kyrönjoen pääuoman pituus on 127 km. Vesistön putouskorkeus Seinäjärvestä Peräme-
reen on 140 m. 
 
Kyrönjoen vesistöalue on pääosin metsää (38%) ja peltoa (29%) sekä suota (20%). Muihin 
Suomen jokilaaksoihin verrattuna pellon osuus Kyrönjoella on huomattavan suuri. Eräillä 
valuma-alueiden osilla peltoprosentti on jopa yli 60. (Syvänen & Leiviskä 2007a1) 

Säännöstely ja vesivoima 

Kyrönjoen vesistöalueella sijaitsee kuusi vesivoimalaitosta: Kalajärvi, Kyrkösjärvi, Niiles, 
Pitkämö, Hiirikoski sekä Voitila, joka on hyvin pieni laitos. 
 
Kyrönjoen vesistöalueelle on rakennettu useita tekoaltaita pääasiassa tulvasuojelun takia. Li-
säksi useita alueen luonnonjärviä säännöstellään. 
 
Kyrönjoen valuma-alueen säännöstellyt järvet ja tekojärvet. (Syvänen & Leiviskä 2007a) 
Järvi Valuma-alue [km2] Pinta-ala [km2] Säännöstelytilavuus [milj. m3] Säännöstelyväli [m] 

Kalajärvi 512 11,3 42 6,0 

Seinäjärvi  8,8 11 1,5 

Kyrkösjärvi 820 6,4 11 2,0 

Pitkämö 2143 1,0 6,5*) 10 

Liikapuro  3,1 4,5 2,5 

Kotilammi  1,1 0,6 0,6 

*) Käytännössä säännöstelytilavuudesta käytössä vain noin puolet tästä 

Tulvat 

Kyrönjoen vesistön tulvien hallinnan periaatteet määritettiin 1960-luvulla Kyrönjoen vesistö-
taloussuunnitelmassa. Sen seurauksena yläosalle on rakennettu neljä tekojärveä ja kolmelle 
niistä voimalaitokset. Toteutetuilla vesistötyöhankkeilla suojattu peltoa yli 10 000 ha. Teko-
järvien ja Seinäjoen oikaisu-uoman avulla on voitu alajuoksun tulvahaittoja vähentää. Samal-
la tekojärvien varastotilavuuden avulla jokeen on varmistettu tietty vähimmäisvirtaama ja pa-
rannettu veden laatua alivirtaama-ajankohtina sekä kompensoitu tulvien siirtymistä alajuok-
sulle. 
 
Tulvatilanteen hallitsemiseksi vesistörakenteet, pengerrykset ja tekojärvet on suunniteltu si-
ten, että vettä tarvitsee päästää pengerrysten suojaamille peltoalueilla vasta virtaaman ylittä-
essä ylivirtaaman HQ1/20. Pienemmillä virtaamilla kastuvat alueet ja vahingot jäävät oikein 
ajoitetulla säännöstelyllä vähäisiksi. Vasta tulvan ylittäessä 1/20 vuoden toistuvuuden aletaan 
vettä päästämään pengerretyille alueille. Säännöstelyaltaiden oikea-aikainen käyttö vaatii 
kuitenkin hyviä ennusteita tulovirtaaman kehittymisestä, ajoituksesta sekä tulvan huipun suu-
ruudesta. (Syvänen & Leiviskä 2007a) 
 
Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskit Seinäjoen haarassa on saatu hyvin hallintaan suurilla te-
koaltailla. Tulvariskien kannalta ongelman muodostaa Kauhajoen ja Jalasjoen haarojen vähäi-
nen allastilavuus. Kauhajoen latvoilla sijaitsee säännöstelemätön, pienehkö Ikkelänjärvi. Ja-
lasjoen ja Kauhajoen yhtymäkohdassa sijaitsee pinta-alaltaan pieni mutta melko syvä Pitkä-

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=233092&lan=fi&clan=fi 
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mön tekoallas. Pitkämön tekoaltaan säännöstely on haasteellista suuren valuma-alueen, pie-
nen säännöstelytilavuuden ja mahdollisesti aiheutuvien tulvavahinkojen vuoksi. 
 
Ilmastonmuutoksen arvioidut vaikutukset 
Ilmastonmuutoksen vaikutusta Kyrönjoen vesistössä sijaitsevien P-patojen mitoitusvirtaamiin 
on arvioitu Suomen ympäristökeskuksen toimesta vuonna 2005. Mitoitustulvien arviointi on 
tehty käyttäen soveltuvin osin kehitettyä mitoitustulvan arvioinnin ohjeistoa. Menetelmässä 
mitoitustulvana käytettiin kerran 1000 vuodessa toistuvan 14 vrk:n mitoitussadantaa sekä 
noin 1/40 vuoden säätilanteen ja lumen vesiarvon yhdistelmää. (Veijalainen ja Vehviläinen 
2006) 
 
Laskelmat on tehty Suomen ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmällä. Ilmastonmuutok-
sen vaikutukset on arvioitu nykytilanteessa ja vuosien 2070-2100 tilanteessa. Nykytilanteen 
mitoitustulvaksi saatiin kesätulva. Kevättulvan aikaiset virtaamat olivat huomattavasti suu-
remmat kuin kesätulvassa, mutta kevättulvan aikana tilannetta pystytään ennakoimaan pa-
remmin ja tekojärvien täyttökanavat voidaan sulkea siten että tulva jää melko pieneksi. Kesä-
tulvan aikana suurin sade tulee yhtenä päivänä, eikä sitä todennäköisesti osattaisi juurikaan 
ennustaa. Tällöin tulva nousee hyvin nopeasti ja yllättäen, jolloin siihen ei osata varautua yh-
tä hyvin kuin keväällä eikä täyttökanavaa suljeta yhtä ajoissa. Ilmastonmuutostilanteessa käy-
tettiin nykytilannetta vastaavaa ajankohtaa säätietojen osalta. (Syvänen & Leiviskä 2007a) 
 
Kyrönjoen vesistöalueen P-patojen mitoitustulvat nykytilanteessa ja vuonna 2070–2100. (Sy-
vänen & Leiviskä 2007a, tiedot Veijalainen & Vehviläinen 2005a) 

 
 
Huomioimalla ilmastonmuutoksen aiheuttama mitoitussadannan kasvu, esiintyisi Kyrönjoen 
vesistöalueella ongelmia käytettävissä olevien säännöstelytilavuuksien suhteen. Ilmastonmuu-
tostilanteessa Kalajärven tulovirtaamat kasvavat niin suuriksi, että padon hätäylivedenkorke-
us uhkaa ylittyä. 
 
Pitkämössä joudutaan ottamaan käyttöön juoksutusmahdollisuus täyttökanavaa pitkin Kauha-
joen suuntaan. Juoksuttamalla lisäksi tulva-aukoista ja -kynnyksistä maksimijuoksutus, ei tul-
vajuoksutuskapasiteetti mitoitustulvalle riitä. Merkittävä osa tulovirtaamasta tulee Pitkämön 
omalta valuma-alueelta, jolloin tulovirtaamaa ei voida täyttökanavien käytön avulla kovin 
paljon pienentää. Tulovirtaama omalta alueelta on kolmen vuorokauden ajan keskimäärin 
noin 45 m3/s eli selvästi yli tulva-aukkojen juoksutuskapasiteetin. Pitkämön varastotilavuus on 
melko pieni, eikä juoksutus ovi olla pitkän aikaa merkittävästi tulovirtaamaa pienempi ilman 
että hätäylivedenkorkeus ylittyy. 
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Länsi-Suomen ympäristökeskus on arvioinut Suomen ympäristökeskuksen vuonna 1999 julkai-
semaa Suurtulvaselvitystä varten keskimäärin kerran 250 vuodessa sattuvan tulvan aiheutta-
mat vahingot. Sen mukaisesti kokonaisvahingon suuruus olisi vuoden 1998 hintatasossa noin 
39 milj.euroa. (Syvänen & Leiviskä 2007a) 
 
Kyrönjoen vesistöalueen tulvavahingot HQ1/250 tilanteessa vuoden 1998 hintatasossa. (Sy-
vänen & Leiviskä 2007a, tiedot Ollila ym. 2000)  

 
 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Kyrönjoki on suojeltu Hanhikosken alapuoliselta osaltaan Kyrönjoen erityissuojelulailla 
vuonna 1991. Laki kieltää uuden voimalaitoksen rakentamisen. 
 
Kyrönjoen alaosa Ylistaron taajaman yläpuolelle saakka on määritelty valtakunnallisesti ar-
vokkaaksi maisemakokonaisuudeksi. Myös Suojeluvesityöryhmä (1977) määrittelee Kyrönjo-
en kosket Ylistarossa, Isossakyrössä ja Vähässäkyrössä maisemansa perusteella maakunnalli-
sesti merkittäväksi vesikohteeksi. 

Tarkastellut suunnitelmat 

- Tie- ja vesirakennushallitus. Pohjanmaan jokisuunnittelutoimisto. 1965. Kyrönjoen vesistö-
taloussuunnitelma 
- Tie- ja vesirakennushallitus, Pohjanmaan jokisuunnittelutoimisto. 1977. Kyrönjoen vesistö-
taloussuunnitelma, yläosan vesistötyö 
- Vesihallitus. 1978. Pohjanmaan eteläosan vesien käytön kokonaissuunnitelma. Tiedotus 
140. 
- Orrenmaa, A. 2004. Kyrönjoen tulvasota. Alueelliset ympäristöjulkaisut 338 
- Oy Vesirakentaja. Useita voimalaitossuunnitelmia. 
- Syvänen, K. & Leiviskä, P. 2007. Kyrönjoen vesistön tulvatorjunnan toimintasuunnitelma.  

Yhteenveto 

Kauhajoen ja Jalasjoen valuma-alueilta nopeasti rankkasateista tai lumen sulamisesta aiheutu-
va tulvavesi muodostaa hyvin vakavan tulvariskin koko alapuoliselle Kyrönjoen vesistöalu-
eelle. Tulevaisuudessa tulvariskiä lisää huomattavasti ilmastonmuutoksesta mahdollisesti ai-
heutuva tulvavirtaaman mittava kasvu. 
 
Kyrönjoen vesistöalueelle on 1960-luvulla suunniteltu ns. Sotkan allasta, joka pidättäisi vesiä 
Kauhajoen valuma-alueen latvoilla. Vaikka altaan valuma-alue ei olisikaan kovin suuri, allas 
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vähentäisi merkittävästi koko Kyrönjoen ja erityisesti Kauhajoen varren tulvariskiä. Altaan 
toteuttamista tulisi uudelleen tutkia nykyaikaisten menetelmien avulla. 
 
Kyrönjoen alaosalla sijaitsevan Hiirikosken voimalaitoksen rakennusvirtaamaa voitaisiin nos-
taa ympäristöä muuttamatta. Hiirikosken tehonnostolla saavutettaisiin lisätehoa noin 0,5 MW 
ja lisäenergiaa noin 1,4 GWh/a. 
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44 Lapuanjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  4 122 km2 
Järvisyys   2,9 % 
 

 

Yleistä 

Lapuanjoki alkaa Alavudenjärvestä ja virtaa Alavuden, Kuortaneen, Lapuan, Kauhavan. Yli- 
ja Alahärmän sekä Uusikaarlepyyn kautta Perämereen. Joen pituus on noin 150 km. Vesistö-
alueen koko on 4 122 km2 ja järvisyys 2,9 %. (Syvänen & Leiviskä 2007b1) 

Säännöstely ja vesivoima 

Lapuanjoen vesistöalueella on kuusi vesivoimalaitosta, joiden teho on yhteensä noin 18 MW 
ja vuosienergia reilut 50 GWh. 
 
Vesistöalueella on kolme rakennettua tekojärveä: Hirvijärvi, Varpulan tekojärvi sekä pieni 
Hipinkosken allas. Lisäksi alueella on useita luonnonjärviä, joita säännöstellään. 
 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=262981&lan=fi&clan=fi 
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Lapuanjoen vesistöalueen tekojärvet ja säännöstellyt järvet. (Syvänen & Leiviskä 2007b) 
 

 
 

Tulvat 

Lapuanjoella on suoritettu tulvasuojelutöitä jo 1800-luvulta lähtien. 1950-luvulla aloitettiin 
laajempi tulvasuojelun  suunnittelu Lapuanjoen järjestelytöiden nimellä. Työt on suoritettu 
vaiheittain. Pääkohteina niissä on ollut Lapuanjoen perkaus- ja pengerrystyöt, tekojärvien 
rakentaminen ja Nurmonjoen latvajärvien säännöstely. Lapuanjoen tulvasuojelutöillä suojat-
tiin 5 500 ha peltoa Lapuan Alajoella. Toteutetuilla tulvasuojelutöillä on Lapuanjoen vesistö 
saatu suojattua hyvin keväisin toistuvilta HQ1/20 ja sitä pienemmiltä tulvilta. Suuremmilla 
tulvilla nykyinen säännöstelykapasiteetti käy kuitenkin riittämättömäksi ja siten on hyvä tun-
tea tulvavedelle uhanalaisimmat alueet ja toimenpiteet, joilla vahinkoja voidaan suurien tul-
vatilanteiden sattuessa minimoida. 
 
Ilmastonmuutos tuo vesistön säännöstelyyn uudet haasteet. Sadan vuoden aikana tulvien mak-
simivirtaamat näyttäisivät nykyisten ilmastomallien laskelmien perusteella lisääntyvän selväs-
ti Lapuanjoen vesistöalueella. Alueen suurimpien tekojärvien Varpulan ja Hirvijärven mitoi-
tustulovirtaamien on arvioitu kasvavan noin 50 % nykyisistä maksimiarvoista. Säännöstelyn 
käytön kannalta tilanteen tekee erityisen vaikeaksi se, että ilmaston muuttuessa tulvaongelmat 
siirtyvät nykyisistä kevättulvista syksyyn.  
 
Lapuanjoen vesistöalueen tulvavahinkoarvio on laadittu vuonna 1998. Siinä selvitettiin kastu-
vien alueiden laajuus sekä arvioitiin rakennusten, teiden, siltojen ja muiden vahinkojen suu-
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ruus HQ1/250 mukaiselle tulvalle. Tulvavahinkoarviossa kastuvien alueiden pinta-ala on ko-
ko vesistöalueella yhteensä 6 978 ha. Vuoden 1998 hintatasossa Lapuanjoen kokonaisvahin-
got ovat HW1/250 mukaisella tulvalla noin 15 milj. EUR. Elinkustannusindeksillä korjattuna 
vahinkosumma vastaa lokakuu 2006 hintatasossa 17,1 milj. EUR. (Syvänen & Leiviskä 
2007b) 
 
Lapuanjoen vesistöalueen tulvavahingot HQ1/250 tilanteessa vuoden 1998 hintatasossa (Sy-
vänen & Leiviskä 2007b, tiedot Ollila ym. 2000) 

 
 
Lapuanjoen vesistöalueella ilmastonmuutoksen vaikutusta P-patojen mitoitustulviin on arvioi-
tu Varpulan ja Hirvijärven osalta. Arvio on laadittu vertaamalla nykytilannetta vuosien 2077-
2099 simuloituihin mitoitusvirtaamiin. Laskelmien mukaan tulovirtaamat tekojärviin kasvavat 
45-54 % ja juoksutukset tekojärvistä 26-50 %. On huomattava lisäksi, että suurimmat tulvat 
ajoittuvat syksyyn. (Syvänen & Leiviskä 2007b) 
 
Tulovirtaaman ja juoksutuksen muutoksen suuruus ilmastomalleilla laskettuna. (Syvänen & 
Leiviskä 2007b, tiedot Veijalainen & Vehviläinen 2005b) 
 

 
 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Lapuanjoella ei ole erityisiä suojelukohteita. Jokimaisema on laajalti pohjalaisen maatalous-
maiseman muovaama. Lapuanjoki Ylihärmän ja Lapuan taajamien välillä muodostaa kuiten-
kin valtakunnallisesti arvokkaan maisemakokonaisuuden "Lapuan - Kauhavan Alajoki". 

Tarkastellut suunnitelmat 

- Tie- ja vesirakennushallitus 1966. Lapuanjoen vesistötaloussuunnitelma. 
- Oy Vesirakentaja, useita eri voimalaitossuunnitelmia 
- Syvänen, K. & Leiviskä, P. 2007. Lapuanjoen vesistön tulvatorjunnan toimintasuunnitelma.  
- Vesihallitus. 1978. Pohjanmaan eteläosan vesien käytön kokonaissuunnitelma. Tiedotus 
140. 
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Lapuanjoen vesistöalueella on suunniteltu ja tehty lukuisia vesistön järjestelyhankkeita ja nii-
den täydennyksiä. Suurin osa suunnitelmista on viranomaisten tekemiä. Osa suunnitelmista on 
jäänyt toteutumatta. 1970-luvulla viranomaiset suunnittelivat Lapuan taajaman yläpuolelle ns. 
Tiisten allasta, joka olisi vähentänyt olennaisesti Lapuanjoen tulvavahinkoja. Altaan yhtey-
teen olisi rakennettu voimalaitos. 

 

 
 
Tie- ja vesirakennushallitus (1966). Lapuanjoen vesistötaloussuunnitelma. Pituusleikkaus. 
 

  
Tiisten altaan suunnitelma. (Vaasan vesipiiri) 
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Yhteenveto 

Lapuanjoen päähaaran pahoihin tulvaongelmiin tulisi varautua aloittamalla Tiisten altaan 
suunnittelu nykyaikaisin menetelmin. Altaan yhteyteen voisi rakentaa voimalaitoksen, joka 
samalla korvaisi Mäkelänkosken vanhan voimalaitoksen. Teholisäys olisi tällöin noin 4 MW 
ja energialisäys noin 15 GWh/a. 
 
Lapuanjoen alaosalla sijaitsevat Jepuankosket muodostavat Tiisten altaan ja voimalaitoksen 
ohella Lapuanjoen tärkeimmän vesivoimapotentiaalin. Koskiin on suunnitteilla yhteensä neljä 
voimalaitosta (Kiitolankoski, Backfors, Silvastfors ja Gunnarsfors), joiden teho on yhteensä 
noin 3,5 MW ja vuosienergia noin 17 GWh. Hankkeiden lupaprosessit ovat meneillään. 
 
Hirvijärven tekojärven alapuolella sijaitsevaa Hipin tasausallasta säännöstellään Hipinkosken 
padolta. Padolle on suunnitteilla pieni voimalaitos, jonka teho on noin 0,4 MW ja vuosiener-
gia noin 2 GWh. 
 
Karsinakosken vanha, pieni voimalaitos Alavudella hyödyntää vain alle puolet Lapuanjoen 
virtaamasta. Laitoksen tehoa voisi mahdollisesti nostaa uusimalla koneiston ja samalla raken-
nusvirtaamaa kasvattamalla. 
 
Koko vesistöalueen vesivoimapotentiaali olisi näin ollen yhteen laskien noin 8 MW ja 
34 GWh/a. 

Vesistö + hanke Rakennetut Merkittävät Muu rak.kelp.  Hankkeet yht. 

 MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a 

44 Lapuanjoen vesistöalue 14,7 43,1 7,4 31,8 0,4 2,0 7,8 33,8 
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47 Ähtävänjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  2 054 km2 
Järvisyys   9,8 % 
 
Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) 
nro 31, Evijärven alapuoli–meri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yleistä 

Ähtävänjoki saa alkunsa Suomenselältä Soinin, Alajärven ja Vimpelin kuntien alueelta. Ve-
sistön suuri keskusjärvi on Lappajärvi, josta alkaa varsinainen Ähtävänjoki. Pian tämän jäl-
keen Ähtävänjoki laajenee Evijärveksi, josta alkaa yhtenäinen, noin 60 km pitkä jokijakso. 
Ähtävänjoen vesistöalue on pohjalaisittain runsasjärvinen järvisyyden ollessa noin 10 %. Ve-
sistöalueen pinta-ala on reilut 2 000 km2. 

 Vesistönro  Vesistö + laitos Rakennetut 

  MW GWh/a 

 47  Ähtävänjoen vesistöalue 9,4 45,9 

  Herrfors 0,5 3,0 

  Långfors 1,1 4,4 

  Värnum 0,6 4,5 

  Hattar 1,1 4,4 

  Finnholm 0,7 3,8 

  Björkfors 1,2 6,8 

  Kattilakoski 1,9 9,0 

  Hanhikoski 1,5 6,0 

  Koskenvarsi 0,8 4,0 
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Säännöstely ja vesivoima 

Ähtävänjoen vesistöalueella on toiminnassa yhdeksän vesivoimalaitosta, joista seitsemän on 
Evijärven alapuolisella jokijaksolla. Alueen kaikkia suurimpia järviä eli Evijärveä, Lappajär-
veä ja Alajärveä säännöstellään. 

Tulvat 

Ähtävänjoen vesistöalueella ei ole merkittäviä tulvaongelmia verrattuna Pohjanmaan muihin 
suuriin jokiin. Tämä johtuu ennen kaikkea vesistöalueen suuresta järvisyydestä. 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Ähtävänjoen vesistöalue on Evijärven alapuoliselta osaltaan suojeltu koskiensuojelulailla uu-
delta vesivoimarakentamiselta. 
 

31. Ähtävänjoen alaosa Evijärvestä alkaen 

Alueeseen kuuluu Ähtäväjoen vesistön alaosa Evijärvestä alkaen vesistöalueilla 47.01 ja 
47.06 Evijärven kunnassa ja Pietarsaaren maalaiskunnassa. 
 
Ähtävänjoessa on Evijärven alapuolella 29 koskea ja virtapaikkaa. Seitsemässä koskessa on 
voimalaitos. Lisäksi useissa koskissa on ollut myllyjä ja sahoja. Ähtävänjoki laskee Luodon-
järveen, joka on merenlahdesta padottu makeanvedenallas. Patojen ja Luodonjärven patoa-
misen vuoksi kalan kulku merestä jokeen on estynyt. Joen uoma on uiton vuoksi perattu, joten 
muutoin rakentamattomien koskien uoma on jossain määrin muuttunut. 
 
Ähtävänjoki on edellä kuvatuista luonnontilan muutoksista huolimatta kuitenkin luonnonsuo-
jelun kannalta merkittävä. Joki on muista Etelä-Pohjanmaan joista poikkeava kokonaisuus. 
Joen virtaama on melko tasainen vesistön Etelä-Pohjanmaalla poikkeuksellisen suuren järvi-
syyden ansiosta ja veden laatu on säilynyt hyvänä kuormituksesta huolimatta. Etelä-
Pohjanmaan vesistöille luonteenomaisia sulfidisavien aiheuttamia happamuusongelmia ei sa-
nottavasti ilmene Ähtävänjoessa. Joessa on säilynyt useita varsin luonnontilaisia koskia. 
  
Ähtävänjoessa esiintyy uhanalaista jokihelmisimpukkaa. Paikallisia tammukkakantoja on säi-
lynyt ja kalastoa on täydennetty istuttamalla taimenta ja harjusta. Jokivarressa on säilynyt 
varsin edustavia rantalehtoja. Talviaikaan Ähtävänjoki on yksi tärkeimmistä koskikaran tal-
vehtimisalueistamme. Ähtävänjoessa on virkistys- ja kotitarvekalastusvilkasta ja Ähtävänjoki 
on hyvä urheilukalastuskohde. 
 
Ähtävänjoen luonnontilaisimman koskijakson rantojen maanomistajat ovat tehneet hakemuk-
sen luonnonsuojelualueen perustamiseksi. Alueella ei ole luonnonvirtaamaan perustuvalta 
nimellisteholtaan yli 0,5 MW:n patoamattomia koskia. Yhden vanhan voimalaitoksen uudel-
leenrakentamista sekä alakanavan perkausta koskeva lupahakemus on vesioikeuden käsiteltä-
vänä. (Hallituksen esitys 25/1986) 
 
Ähtävänjoki mereltä Evijärvelle saakka kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan. 
 
Ähtävänjoki on rakennettu pääosiltaan energiatuotantoa varten. Jokiuomaa on muutettu per-
kaamalla, pengertämällä ja patoamalla. Vesistöä myös säännöstellään melko voimakkaasti. 
Vesistöalueella on yhdeksän voimalaitosta. Ähtävänjoella on vahva saukkokanta ja siellä 
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esiintyy myös valtakunnallisesti uhanalainen nilviäinen. Jokialueen kalastoon kuuluvat mm. 
hauki, ahven, made, purotaimen, lahna, särki, salakka ja kiiski. Rapu istutettiin Ähtävänjo-
keen 1920-1930 -luvuilla. Ähtävänjoki on ollut tuottoisa rapujoki, mutta rapurutto tuhosi 
kannan 1960-luvulla ja rapukannan elpyminen on ollut hidasta. Ähtävänjoki on voimalaitok-
sistaan huolimatta luonnonsuojelullisesti ja kalastollisesti arvokas vesistö. Joella on huomat-
tava merkitys uhanalaisen lajiston suojelun kannalta.  (Ympäristöhallinto 2003c1) 
 
Lisäksi Finnholmin voimalaitoksen yläpuolelta on yhteensä vajaan 20 kilometrin matkalla 
luonnonsuojelualue "Ähtävänjoen rannat", joka useassa osassa ulottuu Hjuljärviin (Juurijärvi) 
saakka. 

Tarkastellut suunnitelmat 

- Vesihallitus. 1977. Pohjanmaan keskiosan vesien käytön kokonaissuunnitelma. Tiedotus 
123. 
- Oy Vesirakentaja. Useat eri voimalaitossuunnitelmat 

Vesihallitus (1977) ei esitä Ähtävänjoen alaosaa vesiluonnon perusteella suojeltavaksi koh-
teeksi, mutta kiinnittää huomiota jokimaiseman säilyttämiseen, kun voimalaitoksia rakenne-
taan. Vesihallitus esittää sen sijaan suojeltaviksi joitakin Ähtävänjoen latvavesiä, mm. Lohi-
joen ja Kuninkaanjoen. 
 
Voimatalouden edistämistoimenpiteenä esitetään, että Evijärven alapuolisella osalla tehoste-
taan nykyisiä voimalaitoksia. Lisäksi voidaan rakentaa kaksi tai kolme uutta jokivoimalaitos-
ta. Alajärven säännöstelyn toteutus luo edellytykset Koskenvarren voimalaitoksen laajennuk-
selle. Nykyisten toteutuskustannusten ja energian hintasuhteiden vallitessa Ähtävänjoen por-
rastamista keskitetysti suuriin putouksiin ei suositella ratkaisun vaatimien suurehkojen vesis-
töllisten muutosten johdosta.  (Vesihallitus 1977b) 

Yhteenveto 

Ähtävänjoki on lähes kokonaan porrastettu joki, joka on Evijärven alapuoliselta osaltaan suo-
jeltu koskiensuojelulailla. Ähtävänjoen luontoarvot ja vesivoimantuotanto voitaneen yhdistää 
nykytietämyksellä niin, että kumpikaan arvo ei vaarannu. Ähtävänjoen jatkorakentamisella 
saataisiin lisätehoa vajaat 2 MW ja lisäenergiaa reilut 10 GWh/a. Ähtävänjoen luontoarvoista 
ja vesivoimasta tulisi käydä keskustelua ja niiden vaikutuksia toisiinsa tulisi selvittää nykyi-
sen, parhaan tietämyksen perusteella. 
 

48 Kruunupyynjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  788 km2 
Järvisyys   2,8 % 
 
Kruunupyynjoen vesistöalue on melko pieni ja vähäjärvinen. Alueella ei ole merkittävää vesi-
voimapotentiaalia, ja alueen vesivoimalla on vain paikallista merkitystä. Alueella on tiedossa 
yksi voimalaitossuunnitelma, jonka mukaisesti  uuden voimalaitoksen tehoksi tulisi noin 0,3 
MW ja vuosienergiaksi noin 0,9 GWh. 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=20618&lan=fi  
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49 Perhonjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  2 524 km2 
Järvisyys   3,4 % 
 
Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) 
nro 32, Murikinkoski–rautatiesilta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yleistä 

Perhonjoki virtaa Keski-Pohjanmaalla kaakko-luode-suuntaisesti ja laskee Perämereen Kok-
kolan pohjoispuolella. Vesistöalueen pinta-ala on 2 524 km2. Tärkeimmät sivujoet ovat Hal-
suanjoki, Venetjoki, Köyhäjoki ja Ullavanjoki. Valuma-alue on Länsi-Suomelle tyypillisesti 
vähäjärvinen, järvisyysprosentin vaihdellessa  2,6-3,8 välillä tekoaltaiden, Patanan, Vissave-
den ja Venetjärven täyttöasteesta riippuen. (Ympäristöhallinto 2006b1) 

Säännöstely ja vesivoima 

Perhonjoen pääuoman keskiosalla sijaitsee kaksi vesivoimalaitosta, Kaitfors ja Pirttikoski. 
Perhonjoen sivujokeen Patananjokeen on rakennettu kaksi voimalaitosta, Pihlajamaa ja Pata-
na. Tämän lisäksi Halsuanjärven luusuassa sijaitsee pieni Alajoenkosken voimalaitos ja myl-
ly. Vesistöalueen vesivoiman teho on yhteensä noin 9 MW ja energia noin 29 GWh/a. 
 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=11207&lan=fi  

 Vesistönro  Vesistö + laitos Rakennetut 

  MW GWh/a 

 49  Perhonjoen vesistöalue 9,2 29,1 

  Kaitfors 7,5 23,0 

  Pirttikoski 0,5 2,2 

  Pihlajamaa 0,5 1,7 

  Patana 0,7 2,2 
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Perhonjoen valuma-alueelle on rakennettu kolme tekojärveä: Patana, Venetjoki ja Vissavesi. 
Lisäksi Halsuanjärveä ja Perhonjoen keskiosan järviryhmää säännöstellään.  (Länsi-Suomen 
ympäristökeskus 20071) 

Tulvat 

Perhonjoki on vähäjärvisyytensä ja alavien rantojen vuoksi ollut tulvaherkkä, mutta uomas-
ton perkauksilla ja tekoaltaiden säännöstelyllä tulviminen on saatu hallintaan. Tulvat ovat 
edelleen ongelmana Perhonjoen alaosalla ja keskiosalla. (Länsi-Suomen ympäristökeskus 
2007) 
 
Perhonjoki on vuosien saatossa osoittautunut varsin tulvaherkäksi vesistöksi. Vesistössä on 
suoritettu lukuisia  tulvasuojelutöitä, mutta edelleen ongelmia aiheuttavat paikoin erityisesti 
jää- ja hyydepadot. Vuoden 2000 keväällä Perhonjoen vesistön tulvatilanne vastasi noin ker-
ran kolmessakymmenessä vuodessa tapahtuvaa tulvaa ja tuolloin valtion maksettavaksi koitu-
neet korvaukset olivat vajaat 200 000 euroa. 
 
Perhonjoen tulvantorjunnan toimintasuunnitelma on laadittu tulvien ennakkotorjunnan, tulva-
aikaisten säännöstelytoimenpiteiden ja varsinaisten torjuntatoimenpiteiden tarkoituksenmu-
kaisen suorittamisen helpottamiseksi. Suunnitelmaan on kerätty perustiedot tulviin ja niiden 
torjuntaan vaikuttavista tekijöistä sekä laadittu tulvantorjunnan laatujärjestelmän pohjalta 
täsmennetyt toimintaohjeet vastuineen ja ohjeelliset aikataulut eri toimenpiteiden suorittami-
selle. Pysyvinä tulvasuojelutoimenpiteinä voidaan jatkossa harkita jo toteutettujen hankkei-
den mahdollisia vähäisiä täydennyksiä sekä paikallisten hyytöongelmien lievittämistä. Koko-
naisuutena voidaan kuitenkin sanoa, että laajan mittakaavan tulvasuojeluhankkeisiin ei ole 
juurikaan mahdollisuuksia tai tarvetta. (Mikkola & Ruhanen 2005)  
 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Perhonjoen virkistyskäyttöä ja kalataloutta on kehitetty viime vuosina. Alaosalla on tehty laa-
jamittaisia kalataloudellisia kunnostuksia ja Kaitforsin voimalaitoksen kohdalla oleva vael-
luseste on poistettu rakentamalla Sääkskosken kalatie. (Länsi-Suomen ympäristökeskus 2007) 
Joki on patoamisesta, säännöstelystä ja perkauksista huolimatta yhä, Lestijoen lisäksi, yksi 
Keski-Pohjanmaan merkittävimpiä nahkiaisjokia. Ammattimainen kalastus on Perhonjoella 
päättynyt  kuitenkin jo 1950-luvulla. (www.ymparisto.fi) 
 
Perhonjoen alaosa välillä Murikinkoski–rautatiesilta on suojeltu koskiensuojelulailla uusien 
vesivoimalaitosten rakentamiselta. 
 
Perhonjoki Murikinkoskesta rautatiesillalle 
 
Alue sijaitsee Perhonjoessa vesistöalueella 49.01 ja 49.02 Kruunupyyn kunnassa ja Kokkolan 
kaupungissa. Alueeseen sisältyy useita koskia, joista suurimmat ovat Lahnakoski, putouskor-
keus 1 m, Murikinkoski, putouskorkeus 3 m, Vehkalankosket, putouskorkeus 4 m, Isokoski, pu-
touskorkeus 4 m ja Vitsarinkoski, putouskorkeus 6 m. 
 
Perhonjoki kokonaisuutena on säännöstelyn ja veden laadun heikkenemisen vuoksi menettä-
nyt huomattavan osan vaelluskalakannoistaan. Suojeltava koskialue tarjoaa edellytykset ka-
                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=10906&lan=fi  
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lakantojen palauttamiselle jokeen, jos kalan kulkua alajuoksulta helpotetaan, koskien poikas-
tuotantoon sopivia alueita kunnostetaan ja suoritetaan täydennysistutuksia. Suojeltavalla alu-
eella on uomaa perattu. Veden juoksua säännöstelevät yläpuoliset voimalaitokset. Tästä huo-
limatta suojeltava koskialue on luonnonmaisemaltaan arvokas. 
 
Alueella on neljä voimataloudellisesti huomattavaa koskea: Vitsarinkoski 1,18 MW, Vehka-
lankoski 0,79 MW, Isokoski 0,79 MW ja Murikinkoski 0,58 MW. Isokoskeen on suunniteltu 
rakennettavaksi voimalaitos. (Hallituksen esitys 25/1986) 

Tarkastellut suunnitelmat 

- Oy Vesirakentaja: useita eri voimalaitossuunnitelmia 
- Vesihallitus Kokkolan vesipiiri, Perhonjoen keskiosan järviryhmän säännöstely, 1975- 
- Vesihallitus 1977. Pohjanmaan keskiosan vesien käytön kokonaissuunnitelma. Tiedotus 123 
 
Perhonjoessa on edellytyksiä voimatalouden kehittämiseen. Edellytyksiä on luonut mm. teko-
altaiden rakentaminen. Altaista on hyöty tulvasuojelun osalta jo käytössä. Perhonjoessa on 
kaksi periaatteessa erilaista voimatalousratkaisua. Toisaalta useiden pienten jokivoimaloiden 
rakentaminen ja toisaalta voimatalouden keskittäminen laajennetun Vissaveden altaan yhtey-
teen. Saatava energiamäärä on kummassakin tapauksesa samaa luokkaa eli keskimäärin noin 
80 GWh/v. Jokivoimaloista saatava teho on noin 20 MW ja keskitetyssä vaihtoehdossa 
37 MW. Lukuihin sisältyvät Kaitforsin ja Isokosken voimalaitosratkaisut. 
 
Keskitettyä voimalaitosratkaisua esitetään kehitettäväksi ottaen huomioon kuitenkin virkistys-
käytön tarpeet, joilla tarkoitetaan sitä, että Perhonjoessa myös Perhon ja Kaustisen välisellä 
osalla täytyy säilyttää vähintään nykyisenkaltaiset virkistäytymismahdollisuudet. Tähän pääs-
tään riittävällä kesäaikaisella juoksutuksella sekä pohjapatojen rakentamisella. (Vesihallitus 
1977b) 
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Perhonjoen pituusprofiili ja voimalaitossuunnitelmat. (Oy Vesirakentaja 2007) 
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Yhteenveto 

Perhonjoki on osittain porrastettu vesistö, jossa on voimalaitoksia sekä ala-, keski- että ylä-
juoksulla. 
 
Perhonjoen alaosa 
Kaitforsin voimalaitos on rakennettu noin kaksinkertaiselle rakennusasteelle ja se toimii rajoi-
tetussa lyhytaikaissäädössä. Rakentamalla Isokoski ja Murikankoski saadaan Perhonjoen ala-
osasta yhtenäinen voimantuotantokokonaisuus ja lisää säätövoimaa noin 7 MW ja 18 GWh/a. 
 
Perhonjoen alaosa välillä rautatiesilta–Murikankoski on suojeltu koskiensuojelulailla. Laitos-
ten rakentaminen edellyttää koskiensuojelusta luopumista tältä osin. 
 
Perhonjoen keskiosa  
Perhonjoen keskiosalla on rakennettu Pirttikosken voimalaitos. Tällä jokijaksolla on mahdol-
lista rakentaa lisäksi Vääräkoski  ja Heikkilänkoski, yhteensä noin 4 MW ja 15 GWh/a. Per-
honjoen keskiosa ei kuulu koskiensuojelun piiriin. 
 
Perhonjoen yläosa ja sivujoet 
Patanajoessa on rakennettu Pihlajamaan ja Patanan voimalaitokset. Perhonjoen yläosalla ja 
sivujoissa olisi lisäksi rakennettavissa Kirssinkoski, Forsbacka, Sahamyllynkoski ja Pitkäkos-
ki, yhteensä 3 MW ja 11 GWh/a. 
 
Vesistö + hanke Rakennetut Merkittävät Muu rak.kelp.  Hankkeet yht. 

 MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a 

49 Perhonjoen vesistöalue 9,2 29,1 6,7 19,8 7,3 26,5 14,0 46,3 
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51 Lestijoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  1 371 km2 
Järvisyys   6,3 % 
 
 
 

 

Yleistä 

Lestijoki saa alkuunsa Lestijärvestä, 140 metriä meren pinnan yläpuolelta. Joen valuma- alue 
on 1371 km2. Pohjanmaalaisittain järvisyys on melko korkea, runsaat 6 %. Lestijokilaakso on 
arvokas jokimaisemakokonaisuus, jossa vaihtelevat kosket ja verkkaiset keskijuoksun suvan-
not, loivat rantatörmät viljelysalueineen ja perinnemaisemineen ja jyrkät puustoiset rannat. 
Lestijoki ja Lestijärvi ovat hyviä virkistyskäyttö- ja matkailukohteita. 
 
Lestijoessa lisääntyy uhanalainen alkuperäinen meritaimenkanta ja joessa on melko elinvoi-
mainen nahkiaiskanta. Joki kuuluu Natura-ohjelmaan, kuten myös Lehtosenjärvi ja osa ylä-
juoksun suoalueista ja Lestijärven saarista. Lestijoen latvoilla esiintyy paikoin rapuja ja pu-
rotaimenia. (Länsi-Suomen ympäristökeskus 20071) 

Säännöstely ja vesivoima  

Lestijoen vesistöalueella on yksi toiminnassa oleva voimalaitos, Korpela Kannuksessa. Laitos 
tuottaa energiaa vuosittain noin 5,5 GWh ja sen teho on noin 1 MW. Vesistöalueella ei ole 
merkittäviä järvisäännöstelyjä. 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=10906&lan=fi  
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Tulvat 

Lestijoella esiintyy tulvia erityisesti alajuoksulla Himangan taajamassa, joka on Keski-
Pohjanmaan merkittävin tulvariskikohde. Himangan alueella on vireillä tulvasuojelupengerten 
korottaminen ja vahvistaminen. 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Lestijoen vesistöalue kokonaisuudessaan on suojeltu koskiensuojelulailla uusien vesivoima-
laitosten rakentamiselta. 
 
Lestijoki mereltä Lestijärvelle saakka kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan. Korpelan voimalaitok-
sen yläpuolella Polvikosken kohdalla on luonnonsuojelualue "Lestijoen ranta-alue". Lestijoki-
laakso Toholammin kunnassa välillä Riutta–Lahnalampi on määritelty valtakunnallisesti ar-
vokkaaksi maisemakokonaisuudeksi. 
 
Lestijoki virtaa yläjuoksullaan läpi Paukanevan, joka kuuluu soidensuojeluohjelmaan ja Natu-
ra 2000 -ohjelmaan. Lestijoen yläjuoksu Lestijärven alapuolella kuuluu rantojensuojeluohjel-
maan. 
 
Lestijoella on tehty kalataloudellisia kunnostuksia, ja alueella on tehty happamuustutkimusta 
LIFE Lestijoki  
-hankkeen puitteissa. Lestijoella on merkitystä virkistys- ja matkailukohteena. 

Tarkastellut suunnitelmat 

- Vesihallitus. 1977. Pohjanmaan keskiosan vesien käytön kokonaissuunnitelma. Tiedotus 
123. 
- Oy Vesirakentaja. Eri voimalaitossuunnitelmat 
 
Voimatalouden edistämiseksi ja ojitusten myötä todennäköisesti lisääntyvien tulvien torjumi-
seksi tulee Lestijoella selvittää säännöstelyaltaan rakentamismahdollisuudet. Allas rakennet-
taisiin, mikäli tutkimuksissa löydetään sopiva allaspaikka ja voimatalouden kehittäminen alu-
eella osoittautuu tutkimuksissa suojelu-, virkistyskäyttö- ja kalatalouskäyttöä edullisemmaksi. 
(Vesihallitus 1977b) 
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Lestijoen pituusprofiili, vesistöaluekartta ja voimalaitossuunnitelmat. (Oy Vesirakentaja 
1979) 

Yhteenveto 

Vesihallitus (1977) esitti Lestijoen alaosaa vesimaisemansuojelualueeksi, jolloin joki toimisi 
samalla virtakutuisten kalojen lisääntymispaikkana. Lestijoella olisi melko huomattava vesi-
voimapotentiaali, noin 32 MW ja 58 GWh/a. Toisaalta Lestijoki on luonnon- ja kalataloudel-
lisesti erittäin tärkeä joki, jolla on merkitystä myös tutkimuskohteena. 
 

Vesistö Rakennetut Merkittävät Muu rak.kelp. Hankkee t yht. 

 MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a 

51 Lestijoen vesistöalue 1,0 5,5 0,0 0,0 32,0 58,0 32,0 58,0 
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53 Kalajoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  4 247 km2 
Järvisyys   1,8 % 
 
Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) 
nro 34, Siiponjoki 
nro 35, Hamari–jokisuu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yleistä 

Kalajoki on eteläisin Perämereen Pohjois-Pohjanmaalla laskevista jokivesistöistä. Kalajoki 
saa alkunsa Reisjärven kunnassa sijaitsevista Reisjärvestä, Vuohtojärvestä ja Kiljanjärvestä. 
 
Kalajoen pääuoman pituus on noin 130 km. Kalajoen valuma-alueen pinta-ala on 4 247 km2 
ja järvisyys 1,8 %. Merkittävimmät sivujoet ovat Vääräjoki, Malisjoki, Settijoki ja Kuonanjo-
ki. Vääräjoesta erkanee Siiponjoki, joka laskee mereen Kalajoen eteläpuolella. 
(www.ymparisto.fi1)  

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=5589&lan=fi 
 

 Vesistönro  Vesistö + laitos Rakennetut 

  MW GWh/a 

 53  Kalajoen vesistöalue 12,4 29,7 

  Hamari 2,5 7,6 

  Padinki 1,1 4,1 
  Oksava 2,8 8,0 
  Hinkua 6,0 10,0 
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Säännöstely ja vesivoima 

Kalajoen vesistöalueella on neljä toiminnassa olevaa vesivoimalaitosta: joen keskiosalla Ha-
mari ja Padinki sekä yläosalla Oksava ja Hinkua. Voimalaitosten koneteho on yhteensä 
12,4 MW ja vuosienergia noin 30 GWh. 
 
Kalajoen vesistöalueella sijaitsee yhteensä yhdeksän säännösteltyä järveä ja tekojärveä. Kil-
jan- ja Reis-Vuohtojärven säännöstely hoidetaan järven luusuasta noin 10 km Kalajanjokea 
alavirtaan rakennetulla Myllysillan säännöstelypadolla. Kiljanjärven vedet juoksutetaan 
Reisjärven kautta. Samoin myös Korpisesta juoksutettavat vedet on käännetty Myllysillan 
säännöstelypadon yläpuolelle. 
 
Hautaperän tekojärveä säännöstellään Hinkuan voimalaitoksella ja säännöstelypadolla, 
Haapajärveä vastaavasti Oksavan voimalaitoksella ja Jämsänkosken säännöstelypadolla. 
Muut säännöstelyt hoidetaan järvien luusuaan rakennettujen säännöstelypatojen kautta. (Sa-
volainen & Leiviskä 2007) 

Tulvat 

Kalajoen vesistöalueelle on parhaillaan tekeillä tulvantorjunnan toimintasuunnitelma. Vesis-
töalueen pahimpia tulvavahinkokohteita ovat Kalajoen Rinnetien ja Tyngän alueet sekä Ala-
vieskan ja Nivalan kuntakeskukset. Alavieskassa jokea on perattu 1990-luvulla. Rinnetien 
alueella on tehty pengerryksiä. Kalajoen alaosalla varsinainen tulva-alue on kolmessa eri pai-
kassa yhteensä noin 400–500 hehtaaria. 
 
Kalajoen vesistö on vähäisen järvisyyden vuoksi erittäin herkkä tulvien nopealle nousulle. 
Asutus on levittäytynyt pitkin jokivartta ja tulvaveden noustessa äkillisen jääpadon seurauk-
sena tulvavahingot voivat olla mittavia. Alavat ranta-alueet ja jokivarren laajat peltoalueet 
päästävät vedet tulvan noustessa laajalle alueelle ja vahingot maataloudelle 
voivat vastaavasti olla merkittäviä. 
 
Kalajoen alaosalla suurimmat tulvat 1950- luvulta lähtien ovat esiintyneet vuosina 1955, 
1956, 1965 ja 1977. Lisäksi poikkeuksellisen suuret tulvat sattuivat keväällä 1982, kesällä 
1987 sekä keväällä 2000. Vaikeita jääpatotulvia esiintyi 1980-luvun puolivälissä Kalajoen 
ala- ja keskiosalla. 
 
Kalajoki on ollut aina jääpatojen suhteen ongelmallinen joki. Jääpatoherkkyys on seurausta 
useista tekijöistä. Joen vähäisen järvisyyden vuoksi tulvavirtaamat saattavat nousta huomat-
tavan nopeasti, jolloin jäät eivät ole ehtineet heikentyä ja lähtevät liikkeelle paksuina ja vah-
voina. Joen ala- ja keskiosan koskisuudet lisäävät hyyteen l. supon sekä pohjajään muodos-
tumista. Syntynyt hyyde nostaa vedenpintaa ja saattaa aiheuttaa vesipinnan voimakkaan ja 
nopean nousun. (Savolainen & Leiviskä 2007) 
 
Hautaperän mitoitusvirtaamat ja niiden muutokset eri ilmastonmuutosskenaarioilla. (Savolai-
nen & Leiviskä 2007, tiedot Veijalainen & Vehviläinen 2004b) 
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Taulukosta havaitaan ilmastonmuutoksen seurauksena sekä Hautaperän tekojärveen tulevan 
että tekojärvestä juoksutettavan vesimäärän kasvun olevan noin 30 % luokkaa nykytilantee-
seen verrattuna. Tämä asettaa omat haasteensa selvitä tekojärven säännöstelystä nykyisellä 
juoksutuskapasiteetilla. Patoturvallisuuskansion mukainen juoksutuskapasiteetti HW korkeu-
della on 210 m3/s. (Savolainen & Leiviskä 2007) 
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Kalajoen vesistöalue. (Savolainen & Leiviskä 2007, © Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus) 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Kalajoen ylä- ja keskiosa on alustavasti luokiteltu voimakkaasti muutetuksi vesistöksi. (Poh-
jois-Pohjanmaan & Kainuun ympäristökeskus 20071) Kalajoen alaosa jokisuulta Hamarin 
voimalaitoksen alapuolelle saakka on suojeltu koskiensuojelulailla. Koskiensuojelulailla on 
suojeltu myös Siiponjoki, joka purkautuu Kalajoen sivujoesta Vääräjoesta (bifurkaatio) me-
reen. 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=238238&lan=fi 
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Kalajokea käytetään virkistys- ja vapaa-ajan kalastukseen. Jokeen nousevat ainakin nahkiai-
nen ja siika. Kalajoessa on tehty keskiosan järjestelyhankkeen lopputarkastukseen liittyvänä 
velvoitteena kalataloudellinen kunnostus. Kunnostus käsitti koko pääuoman alueella rapu-
kunnostuksen ja Hamarin alapuolella lisäksi koskien kunnostukset. 

Tarkastellut suunnitelmat 

- Vesihallitus, Kokkolan vesipiirin vesitoimisto, 1977, Kalajoen alaosan järjestely, tiivistelmä 
- Vesihallitus. 1978. Pohjanmaan pohjoisosan vesien käytön kokonaissuunnitelma. Tiedotus 
137. 
- Oy Vesirakentaja, eri voimalaitossuunnitelmat 
- Savolainen, M & Leiviskä, P. 2007. Kalajoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma, 
luonos 

 
Kalajoen pituusprofiili. (Vesihallitus 1977) 
 

Yhteenveto ja suositukset 

Nykyisellään Kalajoki on täysin porrastettu Hautaperän tekojärvestä Hamarin voimalaitoksel-
le Ylivieskaan. Rakentamalla Kalajoen alaosalle Hihnalankosken, Käännänkosken, Haapa-
kosken ja Alavieskankosken voimalaitokset voitaisiin vesivoiman tuotantoa lisätä noin 10 
MW ja yli 40 GWh/a. Tämä olisi luonnollinen porrastuksen jatko nyt yli puoleen väliin ra-
kennetulla Kalajoella. Tämänkään rakentamisen avulla jokea ei kuitenkaan saataisi kokonai-
suudessaan porrastetuksi. Kalajoen alaosa Hamarin alapuolella on suojeltu koskiensuojelulail-
la. 
 

Vesistö Rakennetut Merkittävät Muu rak.kelp. Hankkee t yht. 

 MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a 

53 Kalajoen vesistöalue 12,4 29,7 0,0 0,0 10,1 42,2 10,1 42,2 

 
 



Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 130(196) 
 31.1.2008 

  

54 Pyhäjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  3 712 km2 
Järvisyys   5,2 % 
 
Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) 
nro 36, Haapakoski–jokisuu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yleistä 

Pyhäjoki saa alkunsa Pyhäjärvestä. Joki virtaa Pyhäjärven, Kärsämäen, Haapaveden, Ou-
laisten ja Merijärven kautta ja laskee Perämereen Pyhäjoen kunnan alueella. Pyhäjoen vesis-
töalueen kokonaispinta-ala on 3 724 km2 ja järvisyys on 5,2 %. Pääuoman pituus Pyhäjärves-
tä rannikolle on noin 160 km ja korkeusero 140 m. Suurimmat sivujoet ovat Kärsämäenjoki ja 
Oulaisten Piipsanjoki. Piipsanjoki laskee Pyhäjokeen Oulaisissa noin 50 km etäisyydellä ran-
nikosta. Kärsämäenjoki laskee Pyhäjoen latvaosalle noin 30 km Pyhäjärven alapuolella. 
 
Pyhäjoen keski- ja yläosan vesistöjärjestelyt on toteutettu 1950-luvun lopussa ja 1960-luvun 
alussa, jolloin suoritettiin Pyhäjärven ja Haapajärven säännöstely sekä Kärsämäenjoen, Vii-
relänojan ja Piipsanojan perkaus. Pyhäjoen yläosalle on rakennettu kolme voimalaitosta 

 Vesistönro Vesistö + laitos Rakennetut 

  MW GWh/a 

 54 Pyhäjoen vesistöalue 4,1 17,5 

 Hourunkoski 0,5 3,0 

 Haapakoski 0,2 0,8 

 Venetpalo 2,0 7,5 

 Kalliokoski 0,7 3,0 

 Vesikoski 0,7 3,2 
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(Venetpalo, Vesikoski ja Kalliokoski). Lisäksi joen keskiosalla Haapajärven alapuolella on 
Haapakosken voimalaitos. (Ympäristöhallinto 2007f1) 

Säännöstely ja vesivoima 

Pyhäjoen vesistöalueella on viisi toiminnassa olevaa vesivoimalaitosta: Hourunkoski, Haapa-
koski, Venetpalo, Kalliokoski ja Vesikoski. Voimalaitosten koneteho on yhteensä 4,1 MW ja 
vuosienergia noin 17,5 GWh. Alueen merkittävin säännöstelty järvi on Pyhäjärvi. 

Tulvat 

Pyhäjoki on tulvaherkkä vesistö; Pyhäjoen ja Merijärven kuntakeskukset  mainitaan merkittä-
vinä tulvavahinkokohteina suurtulvatyöryhmän loppuraportissa (Timonen ym. 2003). Pyhäjo-
ella tulvaongelmia aiheuttavat erityisesti jääpadot, Merijärvellä suuri virtaama. 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Pyhäjoen alaosa Haapakosken alapuolelle saakka on suojeltu koskiensuojelulailla voimalai-
tosrakentamiselta. Suojeluun jokiosuuden pituus on 80 km. Pyhäjoki kuuluu kansainväliseen 
Salmon Action Plan -lohikantojen elvytysohjelmaan. (www.ymparisto.fi) Pyhäjoessa on tehty 
kalataloudellinen kunnostus Haapakosken alapuolisella jokiosalla. 
 
Pyhäjoen yläosa on alustavasti luokiteltu vesipolitiikan puitedirektiivin voimakkaasti muute-
tuksi vesistöksi. (Pohjois-Pohjanmaan & Kainuun ympäristökeskus 2007) 

Tarkastellut suunnitelmat 

- Oy Vesirakentaja: useat eri voimalaitossuunnitelmat 
- Kokkolan vesipiirin vesitoimisto. 1975. Pyhäjoen vesistösuunnitelma, Luonuan tekoallas. 
- Vesihallitus. 1978. Pohjanmaan pohjoisosan vesien käytön kokonaissuunnitelma. Tiedotus 
137. 

 
Pyhäjoen pituusprofiili. (Vesihallitus 1977) 
 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=5587&lan=fi 
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Luonuan allassuunnitelman kartta. (Kokkolan vesipiirin vesitoimisto 1978) 

Yhteenveto 

Pyhäjoen alimman laitoksen Haapakosken tekniikka 1930-luvulta. Laitos uusitaan lähivuosi-
na. Tästä saadaan lisätehoa noin 0,2 MW ja lisäenergiaa noin 0,8 GWh/a. 
 
Pyhäjoen vesistöalueelle on 1970-luvulla suunniteltu ns. Luonuan allasta, joka pidättäisi vesiä 
joen yläosalla. Allas vähentäisi todennäköisesti merkittävästi Pyhäjoen keski- ja alaosan tul-
variskejä. Altaan yhteyteen voitaisiin rakentaa voimalaitos, jonka teho olisi noin 2,8 MW ja 
vuosienergia reilut 8 GWh. Mikäli tulvat Pyhäjoen vesistöalueella pahenevat tulevaisuudessa, 
voitaisiin allasta suunnitella tämän hetken uusimman teknisen ja luonnontieteellisen tietämyk-
sen valossa. 
 
Pyhäjoen 80 km pituiselle alaosalle on suunniteltu yhteensä viiden voimalaitoksen rakenta-
mista, yhteisteholtaan noin 22 MW ja energiantuotannoltaan noin 87 GWh/a. Joen teknisistä 
ominaisuuksista johtuen alaosan porrastettu vesivoima ei kuitenkaan olisi käytettävissä te-
hokkaaseen säätöön.  
 
Pyhäjoki kuuluu kansainväliseen Salmon Action Plan -lohikantojen elvytysohjelmaan, sen 
alaosalla on tehty kalataloudellisia kunnostuksia, se on merkittävä nahkiaisjoki ja koko Pyhä-
joen alaosa kuuluu koskiensuojelun piiriin. 
 

Vesistö Rakennetut Merkittävät Muu rak.kelp. Hankkee t yht. 

 MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a 

54 Pyhäjoen vesistöalue 3,6 14,5 0,0 0,0 25,0 96,5 25,0 96,5 
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57 Siikajoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  4 318 km2 
Järvisyys   2,2 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesistön kuvaus 

Siikajoen vesistöalueen pinta-ala on 4318 km2 ja järvisyys 2,2 %. Suurin sivu-uoma on Lamu-
joki, jonka valuma-alueen pinta-ala on 979 km2 ja järvisyys 3,7 %. Muita sivu-uomia ovat 
Pyhännänjoki, Mulkuanjoki, Neittävänjoki ja Luohuanjoki. Luohuanjoki laskee Siikajokeen 
noin 40 km ja Lamujoki noin 85 km etäisyydellä rannikoista. Pyhännänjoki, Mulkuanjoki ja 
Neittävänjoki sijaitsevat Uljuan yläpuolella Siikajoen latvaosalla. 
 
Vesistöalueen merkittävimmät järvet ovat Pyhännän Iso Lamujärvi (25,8 km2), Pyhännänjärvi 
(3,8 km2) ja Kurranjärvi (3,6 km2). Yli 10 ha laajuisia järviä alueella on 44 kpl tekoaltaat 
mukaan luettuna. Pinta-alaltaan 0,5 –10 ha laajuisia järviä tai lampia alueella on järvirekis-
terin mukaan 82 kpl. (Ympäristöhallinto 2007g1) 

 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=5585&lan=fi 

 Vesistönro  Vesistö + hanke Rakennetut 

  MW GWh/a 

 57  Siikajoen vesistöalue 4,7 15,7 

  Pöyry 0,54 3,0 

  Ruukki 0,14 0,7 

  Uljua 4,0 12,0 
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Siikajoen keskiosa on alustavasti määritelty vesipolitiikan puitedirektiivin voimakkaasti muu-
tetuksi vesistöksi. Morfologiassa on tapahtunut melko merkittävää tai merkittävää muutosta 
valtaosassa vesistöalueen vesistöistä (Pohjois-Pohjanmaan & Kainuun ympäristökeskus 
20071).  

Rakennettu vesivoima ja säännöstely 

Siikajoen vesistöalueella on kolme toiminnassa olevaa vesivoimalaitosta: Pöyry, Ruukki ja 
Uljua. Voimalaitosten koneteho on yhteensä 4,7 MW ja vuosienergia noin 16 GWh. Uljuan 
voimalaitos ja tekoallas ovat valmistuneet vuonna 1970, Ruukki vuonna 1941 ja Pöyry vuon-
na 1921. 
 
Siikajoen vesistöön on rakennettu kaksi tekoallasta, joista Uljua (28 km2) sijaitsee pääuomas-
sa ja Kortteinen (7 km2) Lamujoessa. Tekoaltaiden yhteenlaskettu pinta-ala on 37 % koko ve-
sistöalueen järvipinta-alasta. Tekoaltaiden rakentamisen tavoitteena on ollut ehkäistä tulvia, 
parantaa kuivatusta ja edistää voimataloutta. Kortteisessa säännöstely aloitettiin vuonna 
1968 ja Uljuassa 1970. (www.ymparisto.fi) 
 
Siikajoen vesistöalueen säännöstellyt järvet ja niiden säännöstelytilavuudet. (Arola & Leivis-
kä 20062) 

Järvi Säännöstelytilavuus milj. m3 

Uljuan tekojärvi 139,7 

Iso-Lamujärvi 29,0 

Kortteinen 9,0 

Vähä-Lamujärvi 1,1 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Siikajoki Pöyryn voimalaitoksen alapuoliselta osaltaan on suojeltu koskiensuojelulailla (koh-
de nro 37, Pöyry–jokisuu) uusien vesivoimalaitosten rakentamiselta. Muita vesivoimaan tai 
tulvasuojeluun vaikuttavia suojelualueita Siikajoen vesistöalueella on varsin vähän. Aivan 
Siikajoen suistossa sijaitsee Natura 2000 -alue "Siikajoen lintuvedet ja suot" (FI1105202) ja 
pääuoman välittömässä läheisyydessä Rantsilan yläpuolella "Heikkilän laitumet" 
(FI1104801). Siikajoen pääuomassa on kalaviranomaisen toimeksiannosta suunnitteilla kala-
taloudellinen kunnostus.  

Tulvat 

Suurtulvatyöryhmän loppuraportissa (Timonen ym. 2003) on Siikajoen osalta mainittu mer-
kittävänä tulvavahinkokohteena Mankilan-Paavolan alue. Tulvat aiheutuvat paitsi suurista vir-
taamista, myös osaltaan jää- ja hyydepadoista. Siikajoen vesistön tulvantorjunnan toiminta-
suunnitelma on valmistunut vuonna 2006 (Arola & Leiviskä). 
 
Siikajoen vesistön tulvaongelmat vaihtelevat vesistönosittain sekä luonteensa että esiinty-
misajankohtansa puolesta. Alhaisesta järviprosentista johtuen virtaaman vaihtelut ovat erit-
täin suuria ja kevättulvat voimakkaita. Toisaalta kevättalvella ennen tulva-ajankohtaa ja lop-
pukesästä vähäsateisina aikoina virtaamat saattavat käydä hyvin pieniksi. 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=238238&lan=fi 
2 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=219441&lan=fi 
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Tulvan kannalta ongelmallisimmat alueet sijaitsevat joen keski- ja alaosilla. Keskiosalla on-
gelmat aiheutuvat suurista kevättulvavirtaamista erityisesti Mankilanjärven sekä Paavolan 
alueilla. Alueiden tulvaherkkyys johtuu hyvin alavista peltoaukioista. Uomasta noustessaan 
tulvavesi pääsee kastelemaan laajoja alueita. Vuosien 1977 ja 2000 tulvilla veden alla oli 
noin 3500 ha. Ylempänä vesistössä sijaitsevan Uljuan tekojärven säännöstelyllä on osittain 
pystytty helpottamaan tilannetta tulvaongelmien osalta. Tekojärven kapasiteetti on helpotta-
nut muttei kuitenkaan kokonaan poistanut tulvavahinkojen uhkaa Mankilanjärven eikä Ruukin 
kunnan Paavolan alueelta. (Arola & Leiviskä 2006) 
 

Ilmastonmuutoksen vaikutus 

Yhden vuorokauden tulovirtaama Uljuan tekojärveen kasvoi nykytilanteeseen verrattuna 
10 % ja juoksutus kasvoi 30 %. Muutoksen suuruuden arviointia kuitenkin vaikeuttaa se, että 
eri ilmastomallit ja erilaiset päästöskenaariot antavat selvästi toisistaan poikkeavia tuloksia 
ilmastonmuutoksen vaikutuksesta lämpötilaan ja sadantaan. 
 
Ilmastonmuutos tuo tulleessaan hieman suuremmat tulovirtaamat ja asettaa entistä suurem-
mat vaatimukset säännöstelyn avuksi laadittujen tulvaennusteiden tarkkuudelle. Juoksutuksen 
oikea-aikaisella aloituksella saadaan Uljuan tekojärvi pidettyä hallitusti tavoitelluissa veden-
korkeuksissa eikä kovin poikkeuksellisia tilanteita ole siten odotettavissa. Edellytyksenä on 
kuitenkin että suoritettavat tulvajuoksutukset ovat oikea-aikaiset ja reagointi riittävän nope-
aa. (Arola & Leiviskä 2006, Veijalainen & Vehviläinen 2004b) 

Tarkastellut suunnitelmat 

Siikajoella on toteutettu lähinnä 1960-luvulla useita perkaus- ja säännöstelyhankkeita. Siika-
joen vesistön järjestelyn täydennystä on suunniteltu laajasti ja perusteellisesti 1970-luvun lo-
pulla ja 1980-luvun alussa. Tällöin suunniteltiin mm. Uljuan tekojärven yläosan korottamista, 
Kurranjärven säännöstelyä ja kanavajärjestelyjä, Leuvan allasta ja voimalaitosta, Paavolan 
tekojärveä, sekä voimalaitoksia Autionkoskeen, Heikkilänkoskeen, Revonlahdelle ja Länke-
lään. Selvitykset eivät kuitenkaan johtaneet hankkeiden toteuttamiseen. 
 
- Vesihallitus. 1978. Pohjanmaan pohjoisosan vesien käytön kokonaissuunnitelma. Tiedotus 
137. 
- Vesihallitus, Oulun vesipiirin vesitoimisto. 1979. Siikajoen järjestelyn täydennys. Siikajoki, 
Ruukki, Rantsila, Pulkkila, Kestilä. Tiivistelmä. 
- Oy Vesirakentaja / Oulun vesipiirin vesitoimisto. 1980. Siikajoen järjestely. Voimatalous- ja 
säännöstelysuunnitelma. 
- Oy Vesirakentaja / Oulun vesipiirin vesitoimisto. 1980. Uljuan altaan säännöstelyn tehosta-
misen ja välipenkereen säännöstelypadon alustava yleissuunnitelma. 
- Arola, K & Leiviskä, P. 2006. Siikajoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma. 
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Siikajoen vesistöalueen allas- ja voimalaitossuunnitelmat. (Vesihallitus 1978) 
 

 
 
Siikajoen pituusprofiili. (Vesihallitus 1978) 
 

Yhteenveto 

Siikajoki on osittain jo rakennettu, voimakkaasti muutettu vesistö, jossa on vesivoimaa edel-
leen rakennettavissa suojelun estämättä. Siikajoen vesistön käytössä voitaisiin todennäköisesti 
yhdistää tulvasuojelu, voimatalous ja virkistyskäyttö nykyistä tehokkaammin. 
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Teknistaloudellisesti merkittävät hankkeet 

Tulvasuojelun edistämiseksi ja vesivoiman lisäämiseksi tulisi pikaisesti tutkia uudelleen mah-
dollisuudet toteuttaa Uljuan yläosan nosto ja Leuvan allas tämän hetken uusimman teknisen ja 
luonnontieteellisen tietämyksen valossa. Leuvan altaan minimitavoitteena tulee olla lyhytai-
kaissäännöstelyn toteuttaminen Uljuan portaassa uudelleen ilman mainittavia haittavaikutuk-
sia. Samalla tulee selvittää tarkemmin Uljuan ja Leuvan portaiden taloudellisesti kannattavin 
rakennusaste ja -tapa. 
 

Muu rakentamiskelpoinen vesivoima 

Länkelän ja Revonlahden portaiden rakentaminen aiempien suunnitelmien mukaisesti lisäisi 
Siikajoen vesivoimaa 19 MW ja 62 GWh/a. Kuitenkin Siikajoen kahden alimman portaan 
täydellinen rakentaminen voimakkaasti uomaa pengertäen yhteensä lähes 20 kilometrin mat-
kalta ei ole nykyinen maankäyttö, maiseman- ja luonnonsuojelu huomioon ottaen mahdollista. 
 
Ruukin ja Pöyryn voimalaitokset ovat hyvin vanhoja ja niiden rakennusvirtaamat pieniä. Lai-
tokset voidaan rakentaa uudelleen ja samalla nostaa niiden rakennusvirtaamaa huomattavasti 
ilman sanottavia haittavaikutuksia. Teho- ja energialisäys tässä tapauksessa voi olla yhteensä 
noin 3,4 MW ja 16 GWh/a. 
 
Vesistö Rakennetut Merkittävät Muu rak.kelp. Hankkee t yht. 

 MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a 

57 Siikajoen vesistöalue 4,7 15,7 6,5 24,0 22,6 78,8 29,1 102,8 
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59 Oulujoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  22 841 km2 
Suomen puolella  22 509 km2 
Järvisyys   11,5 % 
 
Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) 
nro 38, Kuhmon reitin Saarikoski ja sen yläpuolinen vesistö 
 
Voimalaitokset 
1 Merikoski 
2 Montta 
3 Pyhäkoski 
4 Pälli 
5 Ala-Utos 
6 Utanen 
7 Nuojua 
8 Jylhämä 
9 Leppikoski 
10 Pyhäntä 
11 Seitenoikea 
12 Aittokoski 
13 Ämmä 
14 Ämmäkoski 
15 Koivukoski 
16 Kallioinen 
17 Katerma
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Yleistä 

Oulujoen vesistöalueen kokonaispinta-ala on 22 900 km2 ja järvisyys 11,47 %. Oulujoen ve-
sistöalue ulottuu läpi Suomen itärajalta Perämeren rannikolle. Oulujärven luusuan ja Perä-
meren välisen Oulujoen alaosan vesistöalueen pinta-ala on 3 066 km2 ja järvisyys 3,2 %. 
 
Suurimmat Oulujoen alaosalle laskevat sivu-uomat ovat rannikon suunnasta lukien Sanginjo-
ki, Muhosjoki, Utosjoki ja Kutujoki. Oulujärven yläpuolella vesistö jakaantuu Hyrynsalmen ja 
Sotkamon reitteihin. Vesistöalueen suurin järvi on maamme suurjärviin kuuluva Oulujärvi, 
joka on säännöstelty. (www.ymparisto.fi) 
 
Oulujoki sekä sen sivujoet Emäjoki, Vuokinjoki, Kajaaninjoki ja Ontojoki on alustavasti luo-
kiteltu vesipolitiikan puitedirektiivin voimakkaasti muutetuiksi vesistöiksi. (Pohjois-
Pohjanmaan & Kainuun ympäristökeskus 20071) 

Säännöstely ja vesivoima 

Oulujoki Oulujärvestä mereen saakka (putous 122,5 m) on täydellisesti porrastettu. Oulujoen 
vesistöalueen vesivoima on Kemijoen jälkeen Suomen toiseksi huomattavin, tehona noin 
640 MW ja vuosienergiana noin 2 500 GWh. Tästä Oulujoen pääuoman osuus on noin 
450MW ja noin 2 000 GWh/a. Muu vesivoima sijaitsee Hyrynsalmen-Kiantajärven reitillä 
(120 MW, 370 GWh/a) ja Sotkamon reitillä (65 MW, 175 GWh/a). 

Tulvat 

Oulujoki on tehokkaasti säännöstelty vesistö, jossa ei ole esiintynyt merkittäviä tulvaongel-
mia. Paikallisia tulvaongelmia esiintyy Oulujoen suistossa, joillakin sivujoilla, mm. Utosjoel-
la, sekä esimerkiksi Kuhmon Lammasjärvellä. 
 
Ilmastonmuutoksen ennustetaan kasvattavan talvivirtaamia ja suurentavan ylivirtaamia Oulu-
joen vesistöalueella (kuva). 
 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=238238&lan=fi 
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Oulujoki, Merikoski virtaama
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Oulujoen minimi-, maksimi- ja keskimääräinen virtaama Merikoskella ajanjaksolla 1961–
1990 sekä laskettuna ajanjaksolle 2071–2100 kahden eri ilmastonmuutosmallin mukaan. (Vei-
jalainen 2007) 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Oulujoen vesistöalueella on koskiensuojelulailla estetty uuden vesivoimalaitoksen rakentami-
nen Kuhmon reitin Saarikoskessa ja sen yläpuolisessa vesistössä Kuhmon kaupungissa. 
 
Lohen palauttamista Oulujokeen on suunniteltu. Joulukuussa 2007 päättyi Lohen palauttami-
nen Oulu- ja Lososinkajokeen -hanke, johon liittyy mahdollinen kalateiden rakentaminen Ou-
lujoen voimalaitosten yhteyteen. Oulun kaupungin kohdalla Merikosken voimalaitoksella on 
kalatie. Hankkeen loppuraportti on luettavissa helmikuusta 2008 alkaen ympäristöhallinnon 
internet-sivuilla (Ympäristöhallinto 20081), josta myös ote hankkeen tavoitteista: 
 
OuLo-hankkeen aikana selvitetään perusteet ja mahdollisuudet kalan kulun toteuttamiseksi 
Oulujoen alaosalla. 
Tietoa kalojen elinalueista, säilyvyydestä ja vaelluksista sekä ihmisten toiveista ja odotuksista 
kalojen palauttamisen suhteen saadaan muiden osatöiden pohjalta. 
 

• Kalan kulun palauttamiseen liittyviä ongelmia ja mahdollisuuksia tarkastellaan myös 
oikeudelliselta kannalta. 

• Kalojen ylisiirron mahdollisuudet ja kustannukset arvioidaan. 
• Kalateille tehdään yleissuunnitelmat, joiden pohjalta voidaan myöhemmin käynnistää 

tarkempi suunnittelu ja kalateiden toteuttaminen. 
 

                                                 
1 http://www.environment.fi/default.asp?node=18269&lan=fi 
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Kalateiden teknisiä vaihtoehtoja pohtii skotlantilainen EnviroCentre, joka teki maastokäynnin 
Oulujoen laitoksille syyskuussa 2006. Tarkasteltavina vaihtoehtoina ovat erilaiset kalapor-
taat, kalasulut ja vastaavat ratkaisut sekä mahdollisesti myös kalojen keräily ylisiirtoa varten. 
 
Luonnonmukaisten ohitusuomien toteutusta laitosten yhteyteen selvittää Suomen ympäristö-
keskus. Loiviin ohitusuomiin voidaan suunnitella poikastuotantoalueita. Suunnittelussa hyö-
dynnetään mallinnusta. Myös Muhos-Poikajoki -linjauksen käyttökelpoisuutta yhtenä vaihto-
ehtoisena vaellusreittinä arvioidaan. 
Hankkeen kalatietyöryhmä arvioi tulokset Oulujoen osalta. Arvioinnissa on tukena ulkomaisia 
asiantuntijoita. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää muidenkin pohjoisten jokien lohenpa-
lautushankkeissa. 

Tarkastellut suunnitelmat 

- Oy Vesirakentaja, selvitys Kainuun koskien rakentamiskelpoisuudesta v. 1980. 
- Fortum Oyj, Oulujoen voimalaitosten tehonnostosuunnitelmat (sisäinen raportti) 

Yhteenveto 

Teknistaloudellisesti merkittävät hankkeet 
Oulujoella suurin vesivoiman lisäys saadaan laitosten koneistoja uusimalla ja tehoja nostamal-
la. Vuoteen 2025 mennessä näin saadaan lisätehoa runsaat 40 MW ja lisäenergiaa noin 
30 GWh/a.  
 
Muu rakentamiskelpoinen vesivoima 
Muuta vesivoimapotentiaalia Oulujoen vesistöalueella on suojellulla alueella muun muassa 
Kuhmon taajaman läpi virtaavassa Pajakkajoessa, Lentuankoskissa sekä pienemmissä suojel-
luissa vesistöissä, yhteensä noin 14 MW ja 45 GWh/a. Lentuankosket on merkittävä matkailu- 
ja virkistyskalastuskohde. Ontojärven yläpuolisella vesistöalueella, johon Pajakkajoki ja Len-
tuankosketkin kuuluvat, ei ole ennestään rakennettua vesivoimaa. 
 
Muuta rakentamiskelpoista vesivoimaa on hajallaan vesistöalueella noin 11 MW ja 
27 GWh/a, joiden rakentaminen riippuu lähinnä niiden kannattavuudesta. 
 
Vesistö Rakennetut Merkittävät Muu rak.kelp. Hankkee t yht. 

 MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a 

59 Oulujoen vesistöalue 636 2534 43 31 25 72 68 103 
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60 Kiiminkijoen vesistöalue 

Ala   3 814 km2 
Järvisyys   3,0 % 

Yleistä 

Kiiminkijoki saa alkunsa Puolangalta Kivarinjärvestä. Joki virtaa sivu-uomineen Utajär-
ven,Pudasjärven, Ylikiimingin ja Kiimingin kuntien alueilla laskien Perämereen Haukiputaal-
la Oulun pohjoispuolella. Kiiminkijoen valuma-alueen koko on 3 814 km2 ja järvisyys on 
2,97 %. Joen pääuoman pituus on noin 150 kilometriä. (Ympäristöhallinto 2007h1) 

Säännöstely ja vesivoima 

Kiiminkijoessa ei ole rakennettua vesivoimaa eikä merkittäviä säännöstelyjä.  

Tulvat 

Kiiminkijoki on melko tulvaherkkää aluetta, ja Kiimingin kuntakeskus sekä jokivarren vapaa-
ajan asunnot mainitaan merkittävänä tulvavahinkokohteena suurtulvatyöryhmän loppurapor-
tissa (Timonen ym. 2003). 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Kiiminkijoen vesistö on kokonaisuudessaan suojeltu koskiensuojelulailla. Kiiminkijoki kuu-
luu myös kansainvälisiin Project Aqua- ja SAP-ohjelmiin (Salmon action programme, lohika-
lojen palauttamisohjelma) sekä kokonaisuudessaan Natura 2000 -ohjelmaan. Joki on suosittu 
kalastus- ja virkistyskohde. 

Tarkastellut suunnitelmat 

Kiiminkijoen muutamista koskista, mm. Koirakoskesta, tehtiin voimataloudellisia selvityksiä 
1970-luvulla. Lisäksi vesistöalueelle suunniteltiin mm. Hepokönkään ja Jaalangan tekojärviä. 

Yhteenveto 

Kiiminkijoki on täysin rakentamaton, luonto- ja virkistysarvoiltaan erittäin merkittävä jokiko-
konaisuus. 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=5580&lan=fi 
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61 Iijoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  14 191 km2 
Järvisyys   5,7 % 
 
Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) 
nro 40, Iijoen vesistön keski- ja yläosa 
 
Voimalaitokset 
1 Raasakka 
2 Maalismaa 
3 Kierikki 
4 Pahkakoski 
5 Haapakoski 
6 Pintamo 
7 Taivalkoski 
8 Soilu 
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Yleistä 

Iijoki on yksi Pohjanmaan suurimmista joista ja kuudenneksi suurin jokivesistö koko Suomes-
sa. Sivujokineen se virtaa Kuusamon, Posion, Ranuan, Taivalkosken, Suomussalmen, Pudas-
järven, Yli-Iin ja Iin kuntien alueilla. 
 
Iijoen vesistö-alueen kokonaispinta-ala on 14 191 km2. Joen keskivirtaama on vuosien 1961–
1990 välillä ollut 174 m3/s. Pääuoman kokonaispituus on 340 km ja korkeusero latvaosien ja 
merenpinnan välillä 250 m. Järvisyysprosentti vesistöalueella on 5,7 %. Suurimpia sivujokia 
ovat Iijoen alajuoksulta lukien Siuruanjoki, Livojoki, Korpijoki ja Kostonjoki. (Ympäristöhal-
linto 2007i 1) 

Säännöstely ja vesivoima 

Iijoen vesistössä vesivoimaa hyödynnetään ensisijassa pääuoman alajuoksulla, jossa sijaitsee 
viisi suurta vesivoimalaitosta. Iijoen sivuhaaroissa on kolme pienempää voimalaitosta. Voi-
malaitosten teho on yhteensä noin 194 MW energia 860 GWh/a. 
 

Tulvat 

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen julkaisu vuodelta 2004, Iijoen vesistön tulvantor-
junnan toimintasuunnitelma, Alueelliset ympäristöjulkaisut 360, on kattava esitys Iijoen hyd-
rologiasta, tulvista ja suunnitelmista niiden torjumiseksi. Julkaisu on luettavissa myös interne-
tissä www.ymparisto.fi2. 
 
Alhaisen järvisyyden vuoksi ovat Iijoen virtaaman vaihtelut erittäin suuria ja kevättulvat voi-
makkaita. Kevättalvella ja loppukesällä taas vastaavasti virtaamat jäävät hyvin pieniksi. Ve-
sistön yläosalla toteutetut Koston- ym. ja Irni- ym. järvien säännöstelyt eivät ole riittäneet 
poistamaan kokonaan suuria kevättulvia Iijoen keskiosalta, Pudasjärven kunnan keskustaa-
jaman Kurenalan alueelta.  
 
Tulvatilanne Iijoen vesistöalueella oli poikkeuksellinen viimeksi keväällä 1993 ja sitä ennen 
mm. vuosina 1989, 1982, 1981 ja 1977. Vuosina 1977, 1981 ja 1982 Suomen ympäristökeskus 
joutui hakemaan nykyiseltä Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolta vesilain 12 luvun 19 §:n 
mukaista poikkeuslupaa edellä mainitun yläosan säännösteltyjen järvien ylärajojen ylittämi-
seksi tilapäisesti, jotta tulvavahinkoja Kurenalan alueella voitaisiin pienentää. Kevään 1982 
tulva Iijoella oli suurin havaintojen aloittamisen eli vuoden 1911 jälkeen esiintynyt. Tulva oli-
si ollut vieläkin pahempi, ellei sää olisi viilentynyt tulvahuipun lähestyessä. 
 
Vuonna 1982 suurimmat tulvavahingot aiheutuivat Kurenalan taajamassa ja Jongunjärven 
ympäristössä. Viimeksi mainitussa vahinkoa kärsineet rakennukset olivat suurimmaksi osaksi 
loma-asuntoja. Kurenalan taajamassa sen sijaan lähes kaikki vahinkoalueen rakennukset oli-
vat vakituisia asuinrakennuksia. Pelkästään mainituilla alueilla rakenteille ja rakennuksille 
aiheutuneiden vahinkojen suuruus oli noin 320 000 euroa. Vuodesta 1994 lähtien Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskus on rakentanut tulvapenkereitä Kurenalan taajaman suojaami-
seksi. Hanke toteutui viidessä eri vaiheessa ja tulvapenkereet saatiin valmiiksi vuonna 2001. 
 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=238506&lan=FI 
2 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=219441&lan=fi 
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Suurtulvaselvityksen yhteydessä arvioitujen tulvavahinkokohteiden määrä Iijoen vesistöalu-
eella  olisi: pelto 208 ha, metsä 7 827 ha, tiet 24,0 km, sillat 1 kpl, rakennukset 60 kpl. Rahal-
liset vahingot olisivat vuoden 1999 hintatasossa noin 2,5 milj. euroa. (Ollila ym. 2000) 
 
Tulvan nousu Pudasjärvessä ja Iijoessa Kurenalan taajaman kohdalla johtuu Pudasjärven 
alapuolisen jokiuoman vedenvälityskyvyn riittämättömyydestä suurille virtaamille. Lähes 
50 km Pudasjärvestä alavirtaan sijaitsevan Haapakosken voimalaitoksen yläaltaan pinta oli 
esim. vuoden 1982 tulvahuipun aikana 18 m Pudasjärven pintaa alempana johtuen välillä 
olevista koskista. Siten Haapakosken ja alajuoksun neljän muun voimalaitoksen juoksutuksilla 
ei voida helpottaa yläpuolisen Iijoen tulvatilannetta. 
 
Jääpadot ovat aiheuttaneet vaikeita tulvatilanteita Yli-Iin kunnan alueella mm. vuosina 1985 
ja 1987. Kumpanakin vuonna useille taloille Yli-Iin keskustaajamassa aiheutui vesivaurioita. 
Vahinkojen määräksi näinä vuosina on arvioitu yhteensä n. 120 000 euroa. Vuonna 1993 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus rakensi tulvapenkereet suojaamaan Yli-Iin keskustaa-
jamaa. 
 
Vuonna 1985 jääpato aiheutti Maalismaan voimalaitokselle erittäin vakavan tilanteen veden 
noustessa konesalin lattiatason yläpuolelle. Potentiaaliset, usean miljoonan euron vahingot, 
kuitenkin vältettiin tilapäisten suojarakennelmien avulla. 
 
Iijoen keskijuoksun yläosalla ja Kostonjoessa esiintyy haitallisia suppotulvia lähes vuosittain. 
Vuosina 1994–1997 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus rakensi Kostonjokeen 6 kpl pohja-
patoja nostamaan alivedenkorkeuksia ja vähentämään suppovahinkojen määrää. Lisäksi on 
lupa rakentaa 9 pohjapatoa Kostonjoen tilannetta helpottamaan. (Arola & Leiviskä 2004) 
 
Pohjapadot eivät ole kuitenkaan helpottaneet suppotilannetta, vaan supon aiheuttamasta ve-
dennoususta koituu edelleen haittaa asutukselle ja kalankasvatukselle.  
 
Mahdolliset rakenteelliset toimenpiteet 
Uusien säännöstelyjen toteuttaminen osana voimalaitoshanketta, joka loisi rakentamiselle 
kannattavuuden, ei kuitenkaan ole mahdollista koskiensuojelulain (35/1987) kiellettyä uuden 
voimalaitoksen rakentamisen kyseiselle alueelle. Toisaalta uusien säännöstelyjen toteuttami-
seen pelkästään tulvasuojeluhankkeena ei ole taloudellisia edellytyksiä. (Arola & Leiviskä 
2004) 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Iijoen keski- ja yläjuoksu on suojeltu koskiensuojelulailla. Iijoen keskiosa noin 50 kilometrin 
matkalta Pudasjärven Jongunjärveltä Taivalkosken Jurmuun saakka kuuluu valtakunnallisesti 
arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen. 

Tarkastellut suunnitelmat 

Iijoen porrastamisesta on tehty tarkat suunnitelmat ja lukuisia selvityksiä. Eräs kattavimmista 
on Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliiton julkaisema Iijoki-selvitys, Yhteenvetoraportti, jul-
kaisusarja A:78, Oulu 1985. Selvitystyötä tehtiin keväästä 1982 syksyyn 1985. Selvityksen 
johdannossa todetaan: 
 
Selvityksen tarkoituksena ei ole ottaa kantaa joen rakentamattoman tai rakennetun käytön 
keskinäiseen edullisuuteen, vaan tarjota mahdollisimman objektiivinen ja luotettava tietopoh-
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ja eri osapuolten kannanmuodostamista ja päätöksentekoa varten. Selvityksen yhteydessä 
tehtiin 14 erillisselvitystä, mm.  

• Väestö, asutus ja elinkeinotoiminta sekä maatalous 
• Kalatalous 
• Metsätalous 
• Porotalous 
• Matkailu 
• Energiatalous 
• Ympäristövaikutukset, maisema 
• Ympäristövaikutukset, kasvillisuus 
• Veden laatu  
• Loma-asutus ja virkistys 
• Vesihuolto 
• Liikenne- ja kulkuyhteydet 
• Uitto 
• Taloudelliset kerrannaisvaikutukset 
 

Alla oleva yleiskartta ja pituusleikkaus ovat edellä mainitun selvityksen Iijoen jatkorakenta-
mishakkeita esittelevästä luvusta 3.11: Hankkeen kuvaus. 
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Uuden vesivoiman rakentaminen voisi tulla kyseeseen myös Siuruanjoella, jonka porrastami-
sesta on laadittu esisuunnitelmia vuonna 1958 (Oy Vesirakentaja). Siuruanjoella on järkevästi 
rakennettavaa vesivoimaa selvityksen perusteella noin 6 MW, vuosienergiana noin 27 GWh/a. 
Siuruanjoen rakentaminen vähentäisi myös jonkin verran Iijoen pääuoman voimalaitosten 
ohijuoksutusta.  
 
Iijoen Suolijoen ja Naamankajoen rakentamismahdollisuuksia on tutkittu vuosina 1979–1980 
(Oy Vesirakentaja).  Molemmat joet ovat nykyisin koskiensuojelun piirissä. 
 

Yhteenveto 

Teknistaloudellisesti merkittävät hankkeet 
Iijoen alaosan tehonnostot ovat teknistaloudellisesti merkittäviä. Niiden avulla saadaan lisäte-
hoa arviolta 36 MW, mutta lisäenergiaa ilman lisäyksiä yläpuolisiin säännöstelytilavuuksiin 
vain noin 27 GWh/a. Kollajan allas ja laitos on valtakunnallisesti merkittävä, Iijoen alaosan 
rakentamisen täydentävä hanke. Nopeaan säätöön käytettävissä oleva teho lisääntyisi noin 
100 MW. Lisäenergiaa hankkeesta saataisiin noin 200 GWh/a. Lisäksi hankkeen avulla voi-
taisiin pitkälti torjua Iijokea uhkaavat, toistuvat tulvat ja estää niiden aiheuttamat vahingot 
Pudasjärven ympäristössä ja sen alapuolisen Iijoen varressa. Pohjolan Voima kehittää YVA-
menettelyn yhteydessä hankkeeseen ns. ”uuden sukupolven suunnitelmaa”, joka turvaisi mm. 
Natura-arvot ja säilyttäisi kosket virtavesiympäristöinä. 
 
Porrastamalla lisäksi Iijoen keskijuoksu säännöstellyistä järvistä, Irnijärvestä ja Kostonjärves-
tä alkaen Kollajan altaaseen saakka, saataisiin niin ikään tärkeätä, säätöön kykenevää vesi-
voimaa lisää 113 MW ja 436 GWh/a. Samalla keskijuoksua tähän asti vaivanneet suppotulvat 
voitaisiin käytännössä estää kokonaan. Pohjolan Voima on 1980-luvulla luopunut Pudasjär-
ven yläpuolisen Iijoen rakentamissuunnitelmista. 
 
Sekä Kollaja että Iijoen keskijuoksu kuuluvat nykyisellään koskiensuojelulain piiriin. 
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Muu rakentamiskelpoinen vesivoima 
Siuruanjoen rakentamisella voitaisiin saada lisätehoa 6 MW ja lisäenergiaa 27 GWh/a. Siuru-
anjoki ei kuulu koskiensuojeluun.  
 
Muilla Iijoen vesivoiman rakentamismahdollisuuksilla, lähinnä Suolijoella ja Naamankajoel-
la, voisi olla lähinnä paikallista merkitystä. Molemmat mainitut joet kuuluvat koskiensuojelu-
lain piiriin. 
 
Iijoen rakentamattoman vesivoiman yhteenveto on alla olevassa taulukossa yhteensä noin 
200 MW ja 700 GWh/a. Kuvassa on Iijoen teknistaloudellisesti merkittävät vesivoimakohteet 
merkittyinä kartalle. 
 
Vesistö Rakennetut Merkittävät Muu rak.kelp. Hankkee t yht. 

 MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a 

61 Iijoen vesistöalue 194 856 184 664 13,4 45,1 197,6 708,6 
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63 Kuivajoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  1 356 km2 
Järvisyys   2,7 % 

Yleistä 

Kuivajoen vesistöalue ulottuu Iin, Simon, Ranuan ja Pudasjärven kuntien alueille. Kuivajoki 
laskee Perämereen Kuivaniemen taajaman kohdalla. Kuivajoki laskee Oijärvestä (21,6 km2) 
Perämereen. Vesistöalueen pinta-ala on 1 356 km2 ja järvisyys 2,7 %. Kuivajoen tärkeimmät 
sivu-uomat ovat Kivijoki (laskee Oijärveen) sekä Hamarinjoki ja Luujoki. Sivu-uomista huo-
mattavin on Kivijoki. (Ympäristöhallinto 2007j1) 

Säännöstely ja vesivoima 

Kuivajoen vesistöalueella ei ole toiminnassa olevia vesivoimalaitoksia. Alueen merkittävintä 
järveä Oijärveä säännöstellään. 

Tulvat 

Kuivajoen vesistöalueella esiintyy tulvia erityisesti Oijärven taajamassa Kivijoen suulla. Kivi-
joesta Oijärveen on tarkoitus tehdä oikaisu-uoma, joka vähentäisi Kivijoen tulvimista. 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Kuivajoen vesistöalue kokonaisuudessaan on suojeltu koskiensuojelulailla (kohde nro 41) uu-
sien vesivoimalaitosten rakentamiselta. Lisäksi Kuivajoki kuuluu kansainväliseen Salmon Ac-
tion Plan -ohjelmaan, jolla pyritään joen lohikannan palauttamiseen. Oijärven eteläpuolinen 
maapadolla erotettu Mursujärvi-Lammasjärvi-Matilanjärvi kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan ja 
valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. 

Tarkastellut suunnitelmat 

1970-luvun lopulla ja 80-luvulla tehtiin laajoja ja seikkaperäisiä tutkimuksia Kuivajoen ja sen 
yläpuolisen Kivijoen porrastamiseksi sekä Pirttimaan tekojärven rakentamiseksi Kivijokeen 
(Oulun vesipiirin vesitoimisto sekä Oy Vesirakentaja). Hankkeet kuitenkin kaatuivat koskien-
suojelulakiin. Suunnitelmien mukaan Kuivajoen ja Kivijoen voimalaitoksista olisi saatu tehoa 
noin 29 MW ja energiaa noin 69 GWh/a. 
 
- Oy Vesirakentajan voimalaitossuunnitelmat 
- Vesihallitus 1977, Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistöjen vesien käytön kokonais-
suunnitelma, tiedotus nro 136 

Yhteenveto 

Kuivajoki on profiililtaan hyvä vesivoimajoki. Toisaalta Kuivajoki on Perämereen laskevista 
lohijoista potentiaaliltaan tärkeimpiä Tornion- ja Simojoen ohella. Joki on mukana kansainvä-
lisessä Salmon Action Plan  
-ohjelmassa, jolla pyritään lohikalojen palauttamiseen jokiin. Kuiva- ja Kivijoen rakentami-
sesta saataisiin tehona noin 23 MW ja energiana noin 70 GWh/a. 
 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=5577&lan=fi 
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64 Simojoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  3 160 km2 
Järvisyys   5,7 % 

Yleistä 

Simojoen vesistöalue sijaitsee Lapin läänin eteläosassa, pääasiassa Ranuan ja Simon kuntien 
alueella. Simojoen vesistöalueen pinta-ala on 3160 km2 ja järvisyys 5,7 %. Simojärvestä al-
kavan ja Perämereen laskevan Simojoen pituus on 193 km ja putousta joessa on 176 m. Noin 
30-50 km Simojärven alapuolella Simojoki virtaa useiden matalien järvien, kuten Toljanjär-
ven, Saarijärven, Saukkojärven ja Portimojärven, läpi. (Ympäristöhallinto 2007k1) 

Säännöstely ja vesivoima 

Simojoen vesistöalueella ei ole toiminnassa olevia vesivoimalaitoksia eikä merkittäviä sään-
nöstelyjä. 

Tulvat 

Simojoki kuuluu tyypillisiin pohjoisiin jokivesistöihin, jossa vuodenaikaiset ja vuosittaiset vir-
taamavaihtelut ovat suuria. 
 
Simojoen tulva on lähes joka kevät toistuva jännitysnäytelmä. Tilastojen mukaan kevättulva 
alkaa nousta huhtikuun alussa ja saavuttaa huippunsa toukokuun puolivälissä. Tulvat sijoit-
tuvat säännönmukaisesti joen alajuoksulle Alaniemestä alaspäin, jonne useat vesistöalueen 
osat työntävät sulamisvetensä yhtä aikaa. Jäämassojen pakkautuminen suvantojen niskaan 
aiheuttaa nopean veden nousun, joka yleensä laukaisee jääpadon. (Ympäristöhallinto 2005e2) 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Simojoen vesistöalue kokonaisuudessaan on suojeltu koskiensuojelulailla. Simojoki kuuluu 
myös Natura 2000  
-ohjelmaan. Simojoki on Tornionjoen ja Kiiminkijoen ohella ainoita jokivesistöjä, joihin Itä-
meren lohi nousee vielä kudulle. Simojoen vesistö ja sen suualueen merialue sisältyvät eri-
tyissuojelun vaativiin vesistöihin. 
 
Simojoen koskia on perattu uittoa varten pääasiassa 1950-luvulla, ja Simojoen virtaamaa on 
säädelty Simojärven luusuassa ja sen sivujoissa olleiden säästöpatojen avulla. Simojoen uit-
tosäännön lakattua joki on kunnostettu pääosin vuosina 1976-1977. Kunnostusten yhteydessä 
myös säästöpadot on purettu, mikä on pienentänyt Simojoen kesäaikaisia virtaamia. Simojoen 
pääuomalle sekä eräiden sivujokien suuosille on tehty Lapin ympäristökeskuksen toimesta ka-
lataloudellinen kunnostussuunnitelma, jonka tarkoituksena on erityisesti lohi- ja taimenkan-
nan poikastuotantoedellytysten parantaminen. (Ympäristöhallinto 2007k) 

Tarkastellut suunnitelmat 

Simojoelta ei ole tiedossa olevia vesivoimasuunnitelmia.Yhteenveto 
Simojoki on täysin rakentamaton, luonto- ja virkistysarvoiltaan merkittävä joki, joka on suo-
jeltu koskiensuojelulailla ja joka kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan. 
                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=28565&lan=fi  
2 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=16812&lan=fi  
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65 Kemijoen vesistöalue 

Vesistöalueen ala  51 127 km2 
Suomen puolella  49 467 km2 
Järvisyys   4,3 % 
 
Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987 ja laki Ounasjoen 
erityissuojelusta 703/1983) 
nro 43, Vähäjoen vesistö 
nro 44, Auttijoen vesistö 
nro 45, Käsmäjoen vesistö 
nro 46, Kemijoen ja Tenniöjoen yhtymäkohdan yläpuoliset vesistöt 
Ounasjoen vesistö 
 
Voimalaitokset 
Kemijoen vesistöalueen koko rakennettu vesivoima on 1 134 MW ja 4 567 GWh/a. 
 
1 Isohaara 
2 Taivalkoski 
3 Ossauskoski 
4 Petäjäskoski 
5 Valajaskoski 
6 Permantokoski 
7 Vanttauskoski 
8 Kaihua 
9 Kaarni 
10 Juotas 
11 Pirttikoski 
12 Seitakorva 
13 Jumisko 
14 Kokkosniva 
15 Kurkiaska 
16 Kelukoski 
17 Matarakoski  
18 Vajukoski 
19 Kurittukoski 
20 Porttipahta 
21 Lokka 
 



Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 152(196) 
 31.1.2008 
 

  

Yleistä 

Kemijoen vesistöalueen pinta-ala on 51 127 km2, mistä Suomen puolella on 49 467 km2. Alu-
een järvisyys tekoaltaat ja voimalaitosten patoaltaat mukaan lukien on 4,3 % (luonnontilassa 
3,3 %). Kemijoki on Suomen pisin joki ja sen pituus on Kitinen mukaan lukien 552 km. Se on 
lähes yhtä pitkä mitattuna muista itäisistä latvahaaroista. Sivujoista pisin on Ounasjoki 
(298 km). 
 
Kemijoen itäiset latvahaarat Kitinen, Luiro ja Ylä-Kemijoki yhtyvät Pelkosenniemellä. Niiden 
vesistöalueet käsittävät 42 % Kemijoen vesistöalueesta. Pelkosenniemen alapuolella Kemijoki 
muuttuu Kemijärveksi. Kemijärven luusuasta mitattuna on vesistöalueen pinta-ala jo 53 % 
koko vesistöalueesta. Kemijärven ja meren välillä yhtyy jokeen vesistön läntinen haara ja ve-
sistöalueeltaan suurin joki, Ounasjoki. Sen pinta-ala käsittää 27 % Kemijoen koko vesistöalu-
eesta (Vesihallitus 1980, Marttunen ym. 2004b1) 

Säännöstely ja vesivoima 

Kemijoen vesistö on valjastettu vesivoimantuotantoa varten erillislailla suojeltua Ounasjokea 
ja Ylä-Kemijokea lukuun ottamatta. Luiron ja Kitisen latvoille on rakennettu läntisen Euroo-
pan suurimmat tekoaltaat Lokka (v. 1967, pinta-ala 417 km2) ja Porttipahta (v. 1971, pinta-
ala 214 km2). Lokan vedet juoksutetaan Vuotson kanavan (rakennettu v. 1981) kautta Portti-
pahtaan ja Kitiseen, joten Luirojokeen tulee pääosin vain Lokan alapuolisen valuma-alueen 
vesiä. Kitinen on täysin porrastettu käsittäen yhteensä 7 voimalaitosta. 
 
Kemijoen sivuvesistöistä säännöstellään Raudanjoen vesistön Olkkajärveä ja sen luusuaan on 
rakennettu Permantokosken voimalaitos. Kaihuan ja Vanttausjoen vesistössä säännöstellään 
Iso Kaihuaa, Iso Kaarnia, Pikku Kaarnia ja Vanttausjärveä, joiden vedet juoksutetaan Kai-
huan voimalaitoksen kautta Kemijokeen. Juotasjoen vesistössä säännöstellään kahta pieneh-
köä järviallasta ja vedet juoksutetaan edelleen Juotasjärven tekoaltaan kautta Kemijokeen. 
Juotaksen säännöstelyn pääallas on Juotasjärvi ja Juottaan tekojärvi on sen jatkeena. Jumis-
kojoen vesistöalue on tehokkaasti rakennettu; Jumiskon voimalaitoksen yläpuolella säännös-
tellään lukuisia pieniä järviä sekä Suolijärviä ja Isojärveä. 
 
Kemijärvi on koko vesistöalueen suurin luonnonjärvi. Järven pinta-ala on 230 km2 ja ranta-
viivan pituus on 572 km. Kemijärven keskisyvyys on noin 5 metriä. Kemijärveä säännöstel-
lään järven luusuaan rakennetun Seitakorvan voimalaitoksen avulla ja yhtenäisen järvialtaan 
pituus on suurimmillaan noin 80 km (Luusua- Pelkosenniemi) ja 60 km, jos jätetään jokimai-
nen osuus Pelkosenniemi-Tapionniemi pois. 
 
Kemijärven alapuolinen 230 km pitkä Kemijoen pääuoma aina Perämereen asti on täysin 
porrastettu voimalaitoskäyttöön lukuun ottamatta Vanttaus- ja Valajaskosken laitosten väliä, 
johon on suunnitteilla Sierilän voimalaitos. (Marttunen ym. 2004b) 
 
 
 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=113782&lan=fi 
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Kemijoen pääuoman voimalaitosportaat. (Kemijoki Oy, taskuesite 2007) 
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Kemijoen vesistön kaaviokuva. Kuvassa näkyvät voimalaitosten rakennusvirtaamat ovat kas-
vaneet. (Alatalo 1988) 
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Kitisen voimalaitosportaat. (Kemijoki Oy, taskuesite 2007) 

Tulvat 

Kemijoen vesistö on luontaisesti erittäin tulvaherkkä, koska se on valuma-alueeltaan suuri ja 
vähäjärvinen ja sijaitsee Pohjois-Suomessa, jossa talvi on usein runsasluminen ja lumen su-
lamiskauden virtaamat suuria. Kevättulvan suuruuteen vaikuttaa ratkaisevasti sulamiskauden 
sääolosuhteet. Suuresta lumen vesiarvosta ei välttämättä synny suurta tulvaa, jos lumen su-
lamiskausi on pitkä ja vähäsateinen. Toisaalta korkeita virtaamia on esiintynyt myös vuosina, 
jolloin lumen maksimivesiarvo on ollut keskimääräistä pienempi. (Marttunen ym. 2004b) 
 
Kemijoella on esiintynyt vahinkoja aiheuttaneita tulvia jo 1600-luvulla. Keväällä 1741 sattui 
erityisen paha tulva. Pahoja tulvavuosia olivat myös 1807, 1859, 1866 ja 1868. Kemijoen 
voimalaitosten rakentamisen jälkeen pahoja tulvia on ollut vuosina 1966, 1981, 1993 ja 2005. 
 
Rakenteille vahinkoja aiheuttaneita tulvia rakennetulla pääuomalla on ilmennyt Taivalkosken 
ja Ossauskosken välillä (Tervola), Valajaskosken ja Vanttauskosken välillä (Rovaniemen seu-
tu) sekä Kemijärven ja Kitisen välisellä jokiosalla. Porttipahdan juoksutukset eivät ole aiheut-
taneet sanottavia hyyde- tai jääpatotulvia Kitisessä. Kemijoen rakennetuissa sivuvesistöissä ei 
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ole ilmennyt tulvavahinkoja Raudanjoen Jyrhämäjärveä lukuun ottamatta. Järvi on Kemijoen 
korkeimpien tulvien vaikutuspiirissä. 
 
Kemijoen vesistön luonnontilaisella osalla on rakennuksille ja muille rakenteille aiheutunut 
tulvavahinkoja Kemihaarassa ja Ounasjoella. Kemihaarassa vahinkokohteet ovat olleet Kuo-
lajoen (Salla) ja Niemijoen (Savukoski) suussa sekä Kemihaaran varressa Kairijoen ja Kiti-
sen välillä (Savukoski-Pelkosenniemi). Ounasjoen varressa rakenteisiin kohdistuneita tulva-
vahinkoja on ollut Kaukosen ja Nivankylän (Kittilä-Rovaniemen mlk) välillä. Kemihaaran ja 
Ounasjoen tulvavahingot ovat useimmiten syntyneet jääpatojen seurauksena. Loma-
asuntoihin kohdistuneita vahinkoja on tapahtunut lähes koko Kemijoen vesistöalueella. 
 
Kemijoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelmassa (Vesi- ja ympäristöhallituksen 
monistesarja nro 111 1988) on selvitetty, kuinka nykyisten rakenteiden ja säännöstelyn mah-
dollistamat juoksutus- ym. toimenpiteet tehtäisiin oikein 
ja riittävän ajoissa siten, että tulvien aiheuttamat kokonaisvahingot voitaisiin rajata pienim-
pään mahdolliseen. Tulvantorjunnan toimintasuunnitelman pohjana on käytetty vuonna 1983 
valmistuneita karkeita Kemijoen maksimitulvalaskelmia. Niissä tarkasteltujen tulvien toistu-
vuudet olivat kerran 200–300 vuodessa. 
 
Vuonna 2000 valmistuneessa suurtulvaselvityksessä (Ollila ym. 2000) on arvioitu, millaisia 
vahinkoja kerran 250 vuodessa esiintyvä suurtulva aiheuttaisi nykypäivän Suomessa. Arvioitu 
tilanne pyrittiin saamaan mahdollisimman realistiseksi ottamalla huomioon, millä tavalla ve-
sistöjen säännöstelyt ja poikkeusjuoksutukset vaikuttaisivat tulviin. Suurtulvan vahingoiksi 
arvioitiin koko maassa yhteensä 0,5 miljardia euroa. Kokonaisvahingot kohdistuisivat seu-
raavasti: rakennukset 52 %, teollisuus 20 %, maatalous 17 %, tiet ja sillat 6 %, metsätalous 
3 % ja yleiset palvelut 2 %. 
 
Kemijoen vesistössä suurtulvavahinkojen suuruudeksi arvioitiin noin 10 miljoonaa euroa (...). 
Kemijoella eniten vahinkoja syntyisi Saarenkylän alueella, jossa vahinkoja syntyisi noin 
4 milj. euroa. (...) Suurtulva aiheuttaisi rahallisesti varsin mittavia vahinkoja myös Rovanie-
men kaupungissa – suurimpana yksittäisenä kohteena Arktikum (arktinen tutkimuskeskus) 
museoineen ja tutkimustiloineen Ounasjoen rannassa. Vahingot olisivat lähes 1,7 miljoonaa 
euroa. (...) Vahinkojen kokonaismäärä olisi siten Rovaniemen kaupungin alueella yhteensä 
2,7 miljoonaa euroa. 
 
Kemijärven seudulla vahinkojen kokonaismäärä nousee runsaaseen 0,84 miljoonaan euroon 
sijoittuen kutakuinkin tasaisesti eri puolelle Kemijärveä. Kemijärven osalta vahinkojen suu-
ruuteen vaikuttaa Rovaniemen seudun, lähinnä Saarenkylän ja Arktikumin, suojelemiseksi 
tehtävät toimenpiteet. Kemijärven tulvanaikaiset juoksutukset pyritään hoitamaan siten, että 
Ounasjoen ja Kemijoen suurimmat virtaamat eivät ajoittuisi samoille päiville Saarenkylän 
alueella, mikä vaatii varastotilaa Kemijärvessä aina todennettuun tulvahuippuun saakka, kun 
odotettavissa on suuri tulva. Näillä toimilla voidaan pienentää jonkin verran yhteenlaskettuja 
vahinkoja Rovaniemen ja Kemijärven alueilla (Ollila ym. 1999). (Marttunen ym. 2004b) 
 
Lapin ympäristökeskus on arvioinut suuren tulvan aiheuttamat vahingot suuremmiksi kuin 
edellä esitetyssä. Lapin ympäristökeskuksen mukaan suurtulvavahingot olisivat Kittilän alu-
eella Ounasjokivarressa vähintään 6 miljoonaa euroa ja Rovaniemellä vähintään 22 miljoonaa 
euroa.  
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Kemijoki, Isohaara virtaama
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Kemijoen minimi-, maksimi- ja keskimääräinen virtaama Isohaarassa ajanjaksolla 1961–1990 
sekä laskettuna ajanjaksolle 2071–2100 kahden eri ilmastonmuutosmallin mukaan. (Veijalai-
nen 2007) 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Kemijoen vesistöalueella on runsaasti eriasteisia suojelualueita ja -ohjelmia. Tässä yhteydessä 
mainitaan vesivoiman kannalta keskeisimpiä suojeluita. 
 

Kemihaara 

Kemihaaran alueella Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa sijaitsee Natura 2000 -alue 
"Kemihaaran suot" ja "Serrijoki-Kätkävuoma". 
 
Kemihaaran alue on luonnoltaan erityisen monipuolinen ja rikas. Keskeisiä luonnonelement-
tejä alueella on Kemijoki, Vuotosjoki haaroineen, purot, aapasuot, tulvaniityt ja –metsät. 
(Ympäristöhallinto 2007l1)  
 
Edellä oleva ei ole kuitenkaan estänyt laajoja avohakkuita alueella viime vuosikymmeninä. 
 
Kemihaaran alueella on runsas pesimälinnusto ja alue on useille lajeille myös tärkeä muu-
tonaikainen levähdysalue. Linnustollisesti edustavimpia aapasoita ovat Kilpiaapa, Kokonaa-
pa, Jänkäläisenaapa ja Vasa-aapa, lintuvesistä Säynäjänjärvi. 
 
Luontotyyppien puustoiset suot (91D0) ja letot (7230) osuus alueen kokonaispinta-alasta on 
kummallakin yli 10 %. Niitä on kuitenkin vaikea erotella aapasuoyhdistymästä ja siksi ne on 
pääosin luettu kuuluvaksi luontotyyppiin aapasuot (7310). 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=56360&lan=fi  
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Alue on merkittävä suoluonnon suojelukohde. alueen suotyypeistä 11 on uhattuja Suomessa. 
Soiden arvoa lisää runsas eteläinen lajisto ja useat uhanalaiset lajit sekä muut soihin liittyvät 
luontotyypit. (Ympäristöhallinto 2007l) 
 
Serrijoki-Kätkävuoman alueella on edustavia Peräpohjolan aapoja. Suotyypit ovat reheväh-
köjä ruohoisia rimpinevoja, ruohoisia suursaranevoja ja rimpilettoja. Alueella on myös ruo-
hoisia rämeitä ja ruoho- ja heinäkorpia. 
 
Kätkävaaran lehto sijaitsee korkean Kätkävaaran pohjoiseen ja luoteeseen viettävillä rinteillä 
ja notkelmissa. Kasvillisuus vaihtelee kosteista myyränporrasvaltaisista saniaislehdoista 
suurruoholehtoihin ja lehtokorpiin. Puusto on osin kuusikkoa ja osin lehtipuuvaltaista: pihla-
jaa, haapaa, harmaaleppää, raitaa ja tuomea. 
Luonnontilaista, erämaista aluetta. 
 
Kohdassa " Muuta lajistoa " mainitut myyränporras ja siperiankirjosara ovat alueellisesti 
uhanalaisia lajeja. (Ympäristöhallinto 2007m1)   
 

Ounasjoki 

Ounasjoki on suojeltu erillisellä lailla (703/1983), joka kieltää luvan myöntämisen voimalai-
toksen rakentamiseen koko Ounasjoen vesistössä. Ounasjoki kuuluu Natura 2000  
-verkostoon, merkittävimpänä luontodirektiivin luontotyyppinä Fennoskandian luonnontilai-
set jokireitit. 
 

Raudanjoki 

Raudanjoella ei ole merkittäviä suojelualueita. Raudanjoella on jonkin verran virkistyskalas-
tusta sekä merkittyjä ja opastettuja luontopolkuja ja -reittejä. 

Tarkastellut suunnitelmat 

Kemijoen vesivoiman rakentamiseksi on eri vuosikymmeninä tehty lukuisia suunnitelmia. 
Tässä on piirroksina esitetty tärkeimmät eli Ounasjoen, Kemihaaran ja Raudanjoen voimata-
loudelliset suunnitelmat. Lisäksi viranomaiset ovat viime aikoina suunnitelleet Ounasjoen ylä-
juoksulle tilapäisiä tulvasuojelualtaita, joiden tarkoitus olisi lieventää erityisesti Ounasjoki-
varren pahoja tulvariskejä. 
 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=63266&lan=fi  
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Ounasjoen voimataloussuunnitelma. (Vesihallitus 1980) 
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Kemijoen vesistöalueen suurimpien jokien voimataloussuunnitelma. (Vesihallitus 1980) 
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Kemihaaran voimataloussuunnitelma. (Vesihallitus 1980) 
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Raudanjoen voimataloussuunnitelma. (Vesihallitus 1980) 
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Ounasjoen tulva-altaiden suunnitelmat. (Kemijoki Aquatic Technology Oy 2007) 

 

Yhteenveto 

Kemijoen vesivoiman tehokkaan käytön kannalta sen porrastus tulisi saattaa loppuun. Kyse ei 
ole pelkästään tehon ja energian lisäyksestä vaan ja erityisesti tärkeän säätövoiman lisäämi-
sestä. Samalla Kemijoen tulvatilannetta voitaisiin helpottaa oleellisesti.  
 
Yksin Ounasjoen rakentamisella lasketaan saatavan lisää vesivoimatehoa 350 MW ja energiaa 
1200 GWh/a. Ounasjoki on suojeltu erillisellä lailla. Ounasjoen tulvasuojelualtaiden rakenta-
minen alentaisi suurtulvan vedenkorkeuksia Ounasjoella Rovaniemelle saakka reilusti yli 
puoli metriä. Ounasjokilaki ei estäne tulvasuojelualtaiden käyttöön ottoa. Ounasjoen tulva-
altaiden suunnittelua tulisikin jatkaa. 
 
Vuotos vähentäisi osaltaan Kemijoen pääuoman tulvariskejä. Vuotoksen allas tuottaisi 37 
MW ja 325 GWh/a säätövoimaa pääosin Kemijoen pääuoman jo rakennetuilla vesivoimalai-
toksilla. Raudanjoen rakentaminen loppuun tuottaisi lisäksi 25 MW ja 162 GWh/a.  
 
Kun tähän lisätään Kemijoki Oy:n jo suunnittelemat tehojen nosto eri voimalaitoksilla pää-
uomassa ja Kitisellä, saadaan Kemijoen vesistöalueen teknistaloudellisesti merkittävän vesi-
voiman määräksi yhteensä noin 590 MW ja energiaksi 1980 GWh/a. 
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Vesistö Rakennetut Merkittävät Muu rak.kelp. Hankkee t yht. 

 MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a 

65 Kemijoen vesistöalue 1134 4567 594 1981 75 261 669 2242 
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67 Tornionjoen–Muonionjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  40 131 km2 
Suomen puolella  14 280 km2 
Järvisyys   4,6 % 
 
Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) 
nro 47, Tornionjoen–Muonionjoen sivuvesistöt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vesistönro  Vesistö + laitos Rakennetut 

  MW GWh/a 

 67  Tornionjoen-Muonionjoen va 13,5 45,2 

  Portimokoski 10,4 34,0 

  Kaaranneskoski 2,7 10,0 

  Jolmankoski 0,4 1,2 
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Yleistä 

Torniojoen vesistöalue muodostaa oman kansainvälisen  vesienhoitoalueensa. Tornionjoen 
vesienhoitoalue on kooltaan 40 157 km2, mistä noin 60 % sijaitsee Ruotsin ja loput Suomen 
puolella. Pieni osa sijaitsee Norjan puolella. Vesistö koostuu kahdesta suuresta joesta, Ruot-
sin puolelta rajalle laskevasta Tornionjoesta sekä Muonionjoesta. Joet yhtyvät Pajalan kun-
nan kirkonkylän eteläpuolella. (Länsstyrelsen i Norrbottens län & Lapin ympäristökeskus 
20061) 

Säännöstely ja vesivoima 

Tornionjoen vesistöalueella Suomen puolella on toiminnassa kolme vesivoimalaitosta: Porti-
mokoski, Kaaranneskoski ja Jolmankoski. Laitokset sijaitsevat Tornionjoen sivujoella Tenge-
liönjoella. Laitosten teho on yhteensä 13,5 MW ja vuosienergia noin 45 GWh. 
 
Tornionjoen vesienhoitoalueella Tengeliönjokea sekä Vietosta, Raanujärveä ja Portimojärveä 
säännöstellään voimatalouden tarpeisiin. Säännösteltyjen järvien pinta-ala on yhteensä 
65 km2. (Lapin ympäristökeskus 2007c2) 

Tulvat 

Virtaamien vaihtelut Tornion–Muonionjoella ovat eri vuodenaikoina suuret. Tämä johtuu vet-
tä varastoivien ja virtaamia tasoittavien järvialtaiden vähäisyydestä. Vahinkoja aiheuttavat 
tulvat johtuvat kuitenkin jääpadoista. Suuria vahinkoja aiheuttaneita jääpatotulvia on ollut 
viimeksi vuosina 1984–1986 ja 1990. Jääpatotulvia on lähinnä Perämeren ja Muonion väli-
sellä alueella. (Lapin ympäristökeskus 2007c) 
 
Tornionjoen sivujoella Tengeliönjoella esiintyy erityisesti hyydetulvia. 
 
Tengeliönjoen hyydetulva-alueet sijoittuvat Portimojärven yläpuolelle Luonionkosken yläosan 
ja Juopakosken alaosan väliselle noin 8 km:n pituiselle jokiosuudelle. Hyydetulvista aiheutuu 
Tengeliönjoella vahinkoja erityisesti maataloudelle. Tengeliönjoen alaosalla on esiintynyt 
hyydejään aiheuttamia tulvaongelmia jo vuosikymmenien ajan, mutta paikallisten asukkaiden 
näkemysten mukaan ongelmat ovat pahentuneet viime vuosien aikana. Jo vuonna 1970 aloi-
tettiin silloisen Lapin vesipiirin vesitoimiston toimesta Tengeliönjoen hyydetulvien poistamis-
suunnittelu. Silloisissa tutkimuksissa hyydetulvien pääasialliseksi aiheuttajaksi todettiin joki-
alueen 1950-luvun perkaukset. Tuolloin hyydetulvien poistamiseksi suunniteltiin jokialueen 
perusteellista ruoppausta, mutta suunniteltuja ruoppaustöitä ei kuitenkaan toteutettu. (Ympä-
ristöhallinto 20013) 

Vesistön käyttö ja suojelu 

Tornionjoki–Muonionjoki on Suomen ja Ruotsin välinen rajajoki. Tornionjoen–Muonionjoen 
käytöstä on säädetty Suomen ja Ruotsin välisessä rajajokisopimuksessa, joka tuli voimaan 
vuoden 2006 alusta. Rajaseutua koskevia vesioikeudellisia kysymyksiä selvittävät molempien 
maiden kansalliset virastot ja tuomioistuimet.( ...) Uuden sopimuksen mukaan rajaseutua kos-
kevia rakennushankkeita ei voi jatkossa aloittaa, ennen kuin niitä koskevat selvitykset on tehty 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=64779&lan=FI) 
2 http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=69929&lan=fi 
3 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=21061&lan=fi  
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molemmissa maissa. Suuriin vesivoimaprojekteihin tarvitaan molempien maiden hallitusten 
luvat. (http://mobil.sr.se1)  
 
Suojelutyöryhmä (1977) määritti Tornionjoen–Muonionjoen vesistöalueen kansainvälisesti 
arvokkaaksi sisävesialueeksi.  
 
Tornionjoen–Muonionjoen vesistöalue kuuluu suurimmaksi osaksi Natura 2000 -ohjelmaan. 
Tornionjoen - Muonionjoen Suomen puoleisen vesistöalueen vesipinta-ala lukuun ottamatta 
Tengeliönjoen vesistöaluetta on noin 32 000 ha. Tengeliönjoen vesistöalue ei kuulu aluee-
seen, koska se on rakennettu voimatalouskäyttöä varten. Myös Martimojoen ja Liakanjoen 
vesistöalueet on rajattu alueen ulkopuolelle, koska niiden luonnontila on ruoppausten, perka-
usten ja ojitusten vuoksi voimakkaasti muuttunut. 
 
Tornionjoki on arvokas vaelluskalajoki, sillä Suomessa on Tornionjoen lisäksi enää Simojo-
essa luonnonvaraisesti lisääntyvä Itämeren lohikanta. Jokeen nousee kutemaan myös meri-
taimen ja vaellussiika.  Tärkeitä saaliskaloja ovat myös hauki, harjus, ahven ja siika. Näiden 
kalalajien lisäksi Tornion - Muonionjoessa esiintyy 17 muuta kalalajia. 
 
Tornionjokilaakso rannikolta Pellon korkeudelle saakka on suurimmaksi osaksi maatalouden 
muovaamaa kulttuurimaisemaa. Tornionjokilaakso Tornion kaupungin pohjoispuolelta lähel-
le Ylitornion taajamaa kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. 
 
Tornion -Muonionjoki on Kalixjoen ohella ainoa Suomen ja koko EU:n säännöstelemätön 
suuri (keskivirtaama yli 350 m3/s) jokivesistö. Veden laatu vesistöalueella on suurimmaksi 
osaksi hyvä tai erinomainen. (Ympäristöhallinto 2007n2) 
 
Lähes kaikki Etelä- ja Keski-Lapin merkittävimmät joet perattiin aikoinaan jonkinasteisesti 
puun irtouiton helpottamiseksi. Yhteensä uittoväyliä perattiin Tornionjoen Suomen puoleises-
sa vesistössä lähes 1 400 km. Viimeisten 20–30 vuoden aikana entisiä uittoväyliä on kunnos-
tettu lähemmäksi luonnontilaa, mutta etenkin 1970–1980-luvuilla voimassa olleiden periaat-
teiden mukaisesti kunnostetuilla jokialueilla ei voitu riittävästi huomioida esimerkiksi arvoka-
lojen elinympäristövaatimuksia. (Lapin ympäristökeskus 2007c) 
 
Tornionjoen–Muonionjoen sivuvesistöt Suomen puolella on suojeltu koskiensuojelulailla uu-
den voimalaitoksen rakentamiselta. 
 
47. Tornionjoen–Muonionjoen sivuvesistöt 
Alue käsittää Tornionjoen ja Muonionjoen sivuvesistöt vesistöalueella 67 Enontekiön, Kitti-
län, Kolarin, Muonion, Pellon ja Ylitornion kunnissa, Rovaniemen maalaiskunnassa sekä 
Tornion kaupungissa. Tornionjoen–Muonionjoen vesistö on virtavesiluonnoltaan arvokkain ja 
monipuolisin kokonaisuus Itämereen laskevista vesistöistämme. Tornionjoen–Muonionjoen 
vesistöalue sisältyy kansainväliseen Project Aqua -luetteloon. Tornionjoen ja Muonionjoen 
pääuomat ovat rajajokia, joita koskee Suomen ja Ruotsin välinen rajajokisopimus. 
 
Tornionjoen–Muonionjoen vesistö on lähes luonnontilainen Tengeliönjoen vesistöä lukuun 
ottamatta. Tornionjoki on kalataloudellisesti erittäin arvokas. Vesistö on Simojoen ohella ai-

                                                 
1 http://mobil.sr.se/site/index.aspx?offset=0&artikel=802614 
2 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=56697&lan=fi  
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noa vesistö Suomessa, johon Itämeren lohi nousee luontaisesti. Joessa on oma lohikantansa, 
joka on erityisen arvokas muun muassa rakennettujen Pohjanlahteen laskevien jokien kala-
kantojen entisöimiselle. Tornionjoessa on myös arvokkaat meritaimen-, vaellussiika- ja har-
juskannat. Sivuvesistöillä on arvoa ennen kaikkea kokonaisuuden osina ja ne muun muassa 
tarjoavat poikastuotantoalueita arvokalakannoille. 
 
Tornionjoen vesistö on tärkeä tutkimuskohde, jossa tutkitaan muun muassa arvokalakantojen 
kalastusbiologiaa ja jota käytetään luonnontilaisena vertailualueena. Tornionjoen vesistöstä 
on kalatutkimuksia jo pitkältä ajanjaksolta. 
 
Sivuvesistöistä on luonnonsuojelullisesti arvokkain kokonaisuus Lätäsenon vesistö. Lätäseno 
on tärkeä lohen ja meritaimenen poikastuotantoalue, joskin lohikannan viimeaikainen taan-
tuminen on vähentänyt Lätäsenoon nousevan lohen määrää. Enontekiöllä olevat sivuvesistöt 
kuuluvat luonnontilaisimpiin jokivesistöihimme. Ne edustavat erilaisia virtavesien tyyppejä 
tunturialueen puroista suoerämaiden tummavetisiin jokiin. 
 
Alueen jokiluonnolla on merkitystä urheilukalastukselle, retkeilylle ja matkailulle. Ainoat ve-
sivoimalaitokset sijaitsevat Tengeliönjoen vesistössä, jonka vesivoimasta noin viidennes on 
rakennettu. Alueella on kolme voimalaa ja mylly. Alueen järvistä kahta säännöstellään voi-
matalouden tarpeisiin. (Hallituksen esitys 25/1986) 

Tarkastellut suunnitelmat 

- Oy Vesirakentaja, Portimokosken ja Luonionkosken voimalaitossuunnitelmat 1974. 
- Vesihallitus. 1980. Lapin vesien käytön kokonaissuunnitelma. Tiedotus 186. 
 
Tornionjoen–Muonionjoen pääuomaan on aikoinaan suunniteltu vesivoimalaitoksia. Vanhas-
taan Tornionjoen sivujoessa Tengeliönjoessa on ollut vesivoimalaitoksia. Vesihallituksen La-
pin vesien käytön kokonaissuunnitelmassa vuodelta 1980 ehdotetaan Tengeliönjoen voimata-
lousrakentamisen täydentämistä. Alla olevasta, vuoden 1980 suunnitelmasta on toteutettu Por-
timokosken laitoksen rakentaminen. 
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Tengeliönjoen voimataloussuunnitelma. (Vesihallitus 1980) 
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Yhteenveto 

Tornionjoen–Muonionjoen voimatalouspotentiaali on Suomen oloissa erittäin huomattava – 
noin 470 MW ja 2 600 GWh/a. Tornionjoen–Muonionjoen vesistöalue on kuitenkin kansain-
välisesti arvokas erityisesti virkistys- ja luonnonarvojensa takia. Rajajokena Tornionjoen–
Muonionjoen voimatalousrakentaminen vaatisi sekä Ruotsin että Suomen lupakäsittelyn. 
 
Tornionjoen sivuvesistö Tengeliönjoki on otettu voimatalouskäyttöön pääasiassa 1950-
luvulla. Tengeliönjoki on lähes kokonaan rakennettu, voimakkaasti muutettu vesistö. Vesistön 
jatkorakentamista suunniteltiin 1970- ja 1980-luvuilla. Vesihallitus piti Tengeliönjoen jatko-
rakentamista suositeltavana vuonna 1980. 
 
Tengeliönjoen vesistö on voimataloudellisesti edullinen lähinnä huomattavien luonnollisten 
järvialtaiden vuoksi. Vesistön rakentamattoman osan valjastaminen lisäisi myös toteutettujen 
Vietosen ja Raanujärven säännöstelyjen hyötyä sekä poistaisi paikoin esiintyneet haitalliset 
hyydetulvat. (Vesihallitus 1980)  
 
Lapin ympäristökeskuksessa ja TE-keskuksessa on suunnitteilla Tengeliönjoen hyydetulvien 
poistaminen kalataloudellisen kunnostuksen avulla. 
 
Tengeliönjoen vesistöalue on muiden Tornionjoen–Muonionjoen sivuvesistöjen tapaan suo-
jeltu koskiensuojelulailla. Tengeliönjoen vesistöalueella ei ole muita vesivoimaan suoraan 
vaikuttavia suojelualueita tai -ohjelmia. Miekojärven Vaarasaaren alue ja sen eteläpuoli kuu-
luvat rantojensuojeluohjelmaan. Iso-Lohijärven pohjoispäässä sijaitsee valtakunnallisesti ar-
vokas maisemakokonaisuus "Lohijärvi - Leukumanpää". Lisäksi Tengeliönjoen alaosa kuuluu 
Aavasaksan valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen. Luonionkosken suunni-
teltu voimalaitos ei kuitenkaan sijaitse edellä mainituilla alueilla. 
 
Mikäli Tengeliönjoen rakentaminen halutaan saattaa loppuun, tulisi Luonionkoskeen rakentaa 
voimalaitos. Tällöin Tengeliönjoelta  saataisiin täysin säädettävää, lähes haitatonta sähköntuo-
tantoa tehona 18 MW ja vuosienergiana noin 60 GWh. Täyden porrastuksen ansiosta myös 
hyydöstä aihetuvat tulvaongelmat vähenisivät. Luonionkosken rakentaminen edellyttää kos-
kiensuojelusta luopumista Tengeliönjoen alaosalla. 
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Vesistö Rakennetut Merkittävät Muu rak.kelp. Hankkee t yht. 

 MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a 

67 Tornionjoen-Muonionjoen va 13,5 45,2 4,2 15,0 464,0 2574,0 468 2589 

 

 

 



Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 172(196) 
 31.1.2008 
 

  

68 Tenon vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  14 891 km2 
Suomen puolella  5 153 km2 
Järvisyys   3,1 % 
 
Teno on Suomen vesistöalueista pohjoisin. Tenojoki on Suomen ja Norjan välinen rajajoki, 
joka laskee Norjan puolella Tenovuonoon. 
 
Tenojoella on huomattava määrä vesivoimaa, noin 40 MW ja 300 GWh/a. Toisaalta Tenon 
vesistöalue kuuluu suurimmaksi osaksi erilaisiin suojelualueisiin tai -ohjelmiin. Tenon Suo-
men puoleiset sivuvesistöt on suojeltu koskiensuojelulailla uudelta vesivoimarakentamiselta. 
Tenojoki on tärkeä erityisesti huomattavien luonnon- ja virkistysarvojensa vuoksi. Tenojoki 
on täysin rakentamaton vesistö. 
 
 

69 Näätämöjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  2 962 km2 
Suomen puolella  2 354 km2 
Järvisyys   11,36 % 
 
Näätämöjoen vesistöalue sijaitsee Inarin ja Utsjoen kunnissa. Näätämöjoki laskee Barentsin-
mereen Norjan puolella lähellä Suomen rajaa. Vesistöalue Suomen puolella on suojeltu kos-
kiensuojelulailla. Suurin osa vesistöalueesta kuuluu erilaisiin suojeluohjelmiin tai -alueisiin. 
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71 Paatsjoen vesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  14 512 km2 
Suomen puolella  14 492 km2 

Järvisyys   12,4 % 
 
Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) 
nro 50, Juutuanjoki ja sen yläpuoliset vesistöt 
nro 51, Ivalojoen vesistö 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohjoiseen Jäämereen laskeutuva Paatsjoen vesistöalue ulottuu Suomen, Norjan ja Venäjän 
alueille. Suomen puoleinen Paatsjoen vesistöalue muodostuu Inarijärven valuma-alueesta ja 
se kattaa lähes 80 % koko vesistöalueesta. (Puro & Maunuvaara 1997)1) 
 
Paatsjoen vesistöalueella on Suomen puolella yksi toiminnassa oleva voimalaitos, Kirakka-
köngäs Inarissa Rahajärven ja Inarijärven välissä. Laitoksen teho on 1 MW ja vuosienergia 
noin 4,5 GWh/a. Varsinaisessa Paatsjoessa Venäjän puolella on viisi ja Norjan puolella kaksi 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=177596&lan=fi 
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voimalaitosta. Laitosten vuosituotanto on yhteensä noin 1 400 GWh/a. Inarinjärvi vesistöalu-
een merkittävänä keskusaltaana on säännöstelty. (www.pasvikelva.no1) 
 
Paatsjoen vesistöalue kuuluu suurelta osaltaan Natura 2000 -ohjelmaan tai erilaisiin suojelu-
alueisiin. Juutuanjoki ja sen yläpuoliset vesistöt sekä Ivalojoen vesistö on suojeltu koskien-
suojelulailla uudelta vesivoimarakentamiselta. Vesistöalue on suurimmaksi osaksi rakentama-
ton ja pitkälti luonnontilainen. Alueelta ei ole tiedossa merkittäviä vesivoimasuunnitelmia. 
 

72 Tuulomajoen latvavesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  4 875 km2 
Suomen puolella  3 241 km2 
 
Suomen puoleisen Tuulomajoen vesistön latvavedet virtaavat Saariselän itä- ja kaakkoispuo-
lella Venäjälle Ylä-Tuuloman tekoaltaaseen ja edelleen Barentsinmereen. Osa vesistöalueesta 
kuuluu Urho Kekkosen kansallispuistoon ja Värriön luonnonpuistoon.  
 
Suomen puoleiset osat vesistöalueesta ovat luonnontilaisia, mutta Venäjän puolella jokeen on 
rakennettu voimalaitoksia. Alueen vesivoimalla on paikallista merkitystä. Alueelta ei ole tie-
dossa olevia vesivoimasuunnitelmia. Koko Tuulomajoen latvavesistöalue on suojeltu kos-
kiensuojelulailla. 

 

73 Koutajoen latvavesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  5 566 km2 
Suomen puolella  4 915 km2 

 
Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) 
nro 53, Koutajoen vesistö 

 

                                                 
1 http://www.pasvikelva.no/index.php?page_id=3&lang_id=5&article_id=84 
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Koutajoen vesistöalue sijoittuu Kuusamon, Posion ja Sallan kuntien alueille. Oulankajoen, 
Kitkajoen ja Kuusinkijoen kautta alueen vedet laskevat itärajan taakse Paanajärveen ja edel-
leen Pääjärveen. Kitkajoki yhtyy Oulankajokeen ennen valtakunnanrajaa ja Kuusinkijoki Ve-
näjän puolella ennen Paanajärveä.  
 
Koutajoen vesistöalueen Suomen puoleisen osan pinta-ala on 4 915 km2, josta noin 4 500 km2 
laskee Oulankajokeen Koutajoen vesistöalueeseen kuuluu myös runsaan 350 km2 laajuinen 
Tuntsajoen yläosan alue, joka laskee Sallan pohjoisosista itärajan taakse Tuntsajärveen ja 
edelleen Pääjärveen. (Ympäristöhallinto 2007o 1) 
 
Vesistöalueella sijaitsee yksi voimalaitos, jonka teho 1,3 MW ja vuosienergia noin 6 GWh. 
Vesistöalueen Suomen puoleiset suurimmat kosket ovat matkailullisesti erittäin merkittäviä ja 
kuuluvat Oulangan kansallispuistoon. Koko Suomen puoleinen vesistöalue on suojeltu kos-
kiensuojelulailla. 

 

74 Vienan Kemin latvavesistöalue 

Vesistöalueen pinta-ala  2 044 km2 
Suomen puolella  1 297 km2 
 
Vienan Kemin latvavesistöalue on Koutajoen alueen ohella toinen Pohjois-Pohjanmaan itään 
laskevista päävesistöalueista. Vienan Kemin latvavesistöalue sijoittuu Kuusamon kaupungin 
alueelle. Vesistöalueen pinta-ala on 2 044 km2, josta 1 297 km2 on Suomen puolella. Vesistö-
aluetta luonnehtivat järvien runsaus ja lyhyet järviä yhdistävät jokiosuudet.  (Ympäristöhal-
linto. 2007p 2) 
 
Vienan Kemin latvavesistöalueella ei ole mainittavaa vesivoimapotentiaalia. 
 

                                                 
1 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=5591&lan=fi 
2 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=5586&lan=fi 
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Yhteenveto vesivoimapotentiaalista eri vesistöissä 

Vesistönro Vesistö + hanke
MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a

1 Jänisjoen vesistöalue 8,2 38,2 0 0 0 0 0 0
2 Kiteenjoen - Tohmajoen va 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Hiitolanjoen vesistöalue 2,4 13,4 0 0 0 0 0 0

4 Vuoksen vesistöalue 440 2135 36,4 18,9 8,1 24,2 44,5 43,1
9 Urpalanjoen vesistöalue 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Virojoen vesistöalue 0,6 2,5 0 0 0 0 0 0
14 Kymijoen vesistöalue 264 1438 26 143 9,3 38 35 181

16 Koskenkylänjoen vesistöalue 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Porvoonjoen vesistöalue 1,4 6,7 0 0 0 0 0 0

19 Mustijoen vesistöalue 0,7 3,4 0 0 0,8 4,0 0,8 4,0
21 Vantaan vesistöalue 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Siuntionjoen vesistöalue 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Karjaanjoen vesistöalue 6,9 32,0 0 0 0 0 0 0

24 Kiskonjoen - Perniönjoen va 0,4 1,3 0 0 0 0 0 0

25 Uskelanjoen vesistöalue 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Halikonjoen vesistöalue 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Paimionjoen vesistöalue 3,9 15,6 0 0 1,8 7,0 1,8 7,0
28 Aurajoki 0 0 0 0 0 0 0 0

29-32 Vakka-Suomen vesistöalueet 0,3 1,0 0 0 0,2 0,8 0 0
34 Eurajoen vesistöalue 0,9 3,6 0 0 0,6 3,5 0,6 3,5

35 Kokemäenjoen vesistöalue 265 1098 26,0 48,0 5,0 20,4 31,0 68,4
36 Karvianjoen vesistöalue 2,2 9,5 0 0 1,8 2,9 1,8 2,9

37 Lapväärtinjoen vesistöalue 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Teuvanjoen vesistöalue 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Närpiönjoen vesistöalue 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Kyrönjoen vesistöalue 17,5 50,8 0,0 0,0 7,8 26,2 7,8 26,2
44 Lapuanjoen vesistöalue 14,7 43,1 7,4 31,8 0,4 2,0 7,8 33,8

47 Ähtävänjoen vesistöalue 9,4 45,9 0 0 1,8 11,3 1,8 11,3
48 Kruunupyynjoen vesistöalue 0 0 0 0 0,3 0,9 0,3 0,9

49 Perhonjoen vesistöalue 9,2 29,1 6,7 19,8 7,3 26,5 14,0 46,3
51 Lestijoen vesistöalue 1,0 5,5 0 0 32,0 58,0 32,0 58,0

53 Kalajoen vesistöalue 12,4 29,7 0 0 12,5 42,2 12,5 42,2
54 Pyhäjoen vesistöalue 4,1 17,5 0 0 25,5 97,5 25,5 97,5

57 Siikajoen vesistöalue 4,7 15,7 6,5 24,0 22,6 78,8 29,1 102,8

59 Oulujoen vesistöalue 636 2534 43 31 25 72 68 103
60 Kiiminkijoen vesistöalue 0 0 0 0 0 0 0 0

61 Iijoen vesistöalue 194 856 184 664 13,4 45,1 197,6 708,6
63 Kuivajoen vesistöalue 0 0 0 0 22,8 69,1 22,8 69,1

64 Simojoen vesistöalue 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Kemijoen vesistöalue 1134 4567 594 1981 75 261 669 2242

67 Tornionjoen-Muonionjoen va 13,5 45,2 4,2 15,0 464,0 2574,0 468 2589
68 Tenon vesistöalue 0 0 0 0 38 298 38 298

69 Näätämöjoen vesistöalue 0 0 0 0 0 0 0 0

71 Paatsjoen vesistöalue 1,0 4,5 0 0 0 0 0 0
72 Tuulomajoen latvava. 0 0 0 0 0 0 0 0

73 Koutajoen latvava. 1,3 6,0 0 0 0 0 0 0
74 Vienan Kemin latvava. 0 0 0 0 0 0 0 0

Kaikki yhteensä 3049 13048 934 2976 776 3763 1710 6738

Ei koskiensuojelussa 365 639 63 222 428 861
Koskiensuojelussa 569 2337 714 3541 1282 5878
Yhteensä 934 2976 776 3763 1710 6739

Arv. tot.ajank. -2010 72 76 7 28 79 103
2011-2015 249 574 20 69 269 644
2016-2020 129 563 3 13 133 576
2021-2025 31 168 2 8 33 176
2026- 452,6 1595 744 3646 1197 5241
Yhteensä 934 2976 776 3763 1710 6739

Rakennetut Hankkeet yht.Merkittävät Muu rak.kelp.
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3 Yhteenveto 

3.1 Suomen rakentamiskelpoinen vesivoima 
Suomessa on rakentamatonta vesivoimaa kaikkiaan 1 710 MW, 6 740 GWh/a. Tästä määrästä 
on teknistaloudellisesti merkittävää vesivoimaa 934 MW, 2 976 GWh/a ja muuta rakentamis-
kelpoista vesivoimaa 274 MW, 891 GWh/a. Loput rakentamattomasta vesivoimasta on joko 
rajajokien sisältämää vesivoimapotentiaalia, mikä ei ole nykykäsityksen mukaan rakennetta-
vissa, tai teoreettista vesivoimapotentiaalia, luonnonvesivoimaa, jonka rakentamiseksi ei ole 
suunnitelmia eikä rakentaminen olisi teknistaloudellisesti järkevää. 
 

 

Kuva 37. Suomen koko vesivoima energiamäärän mukaan. 

3.2 Teknistaloudellisesti merkittävä vesivoima 
Teknistaloudellisesti merkittävää vesivoimaa on 934 MW, 2 976 GWh/a. Tällä tarkoitetaan 
vesivoimaa, jolla on huomattava merkitys sähköntuotannon nopean säätökapasiteetin lisäämi-
seksi. Tällaista vesivoimaa voidaan rakentaa joko lisäämällä porrastettujen vesistöjen sään-
nöstelytilavuutta tai täydentämällä vesistöjen porrastuksia. Energiantuotantoa voidaan lisätä 
myös jo rakennetuissa voimalaitoksissa pääasiassa konetehoa nostamalla. 
 
Teknistaloudellisesti merkittävästä vesivoimasta 365 MW ja 639 GWh/a ei ole suojeltu. 
Rakennettujen laitosten konetehojen nostot 261 MW, 301 GWh/a 
Kemijoella Sierilä 44 MW, 120 GWh/a ja Raudanjoki 25 MW, 162 GWh/a 
Hankkeet Lapuanjoella, Siikajoella ja Pielisjoella yhteensä 35 MW, 56 GWh/a 
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Teknistaloudellisesti merkittävästä vesivoimasta 569 MW, 2 337 GWh/a on suojeltu. 
Ounasjoki 349 MW, 1210 GWh/a (Ounasjoen erityislaki) 
Vuotos 37 MW, 325 GWh/a (osin Natura-aluetta) 
Kollaja 35 MW, 200 GWh/a ja Iijoen keskijuoksu 113 MW, 437 GWh/a (koskiensuojelulaki) 
Pernoonkoski ja Kuusaankoski Kymijoen vesistössä, Perhonjoen alaosa sekä Luonionkoski 
Tengeliönjoella yhteensä 35 MW, 165 GWh/a (koskiensuojelulaki) 
 

 

Kuva 38. Teknistaloudellisesti merkittävä vesivoima energiamäärän mukaan. Vihreällä suoje-
lun alaiset kohteet. 

Edellä mainitut hankkeet ovat saatavan lisäenergian lisäksi merkittäviä erityisesti siksi, että 
niiden avulla voitaisiin huomattavasti tehostaa kyseisessä vesistössä olevan, jo rakennetun 
kapasiteetin käyttöä sähköntuotannon nopeaan säätöön. Kemijoen, Iijoen ja Kymijoen voima-
laitosten yhteenlaskettu tuotanto, noin 1 600 MW ja keskivesivuoden energia 6 900 GWh, on 
yli puolet Suomen koko rakennetusta vesivoimasta. Luetellut hankkeet tehostaisivat oleelli-
sesti näissä vesistöissä olevien vesivoimalaitosten käyttöä ja lisäisivät niiden tehonsäätömah-
dollisuuksia merkittävästi. 

3.3 Muu rakentamiskelpoinen vesivoima 
Muuta rakentamiskelpoista vesivoimaa on 274 MW, 891 GWh/a. Tämä on suurimmaksi 
osaksi alle 10 MW pienvesivoimaa, jonka rakentamiseksi on tehty suunnitelmia. Hankkeilla 
ei arvioida kuitenkaan olevan erityisen suurta merkitystä sähköntuotantojärjestelmässä. 
 
Kemijoen muut hankkeet 75 MW, 261 GWh/a 
Iijoen yläosa ja Siuruanjoki 13 MW, 45 GWh/a 
Oulujoen sivu- ja latvavesistöt 25 MW, 72 GWh/a 
Muut Pohjanmaan joet 110 MW, 345 GWh/a 
Muu rakennuskelpoinen vesivoima eri vesistöissä 50 MW, 170 GWh/a 
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Kuva 39. Muu rakennuskelpoinen vesivoima energiamäärän mukaan. 

Koska selvitys tehtiin ilman kokorajoituksia, myös alle 10 MW ja jopa alle 1 MW vesivoiman 
rakentamismahdollisuudet kartoitettiin varsin yksityiskohtaisesti. Kaikki edellä mainitut luvut 
sisältävät siis myös nämä pienkohteet. Muu rakentamiskelpoinen vesivoima onkin pääosin 
kooltaan alle 10 MW eli pienvesivoimaa ja siitä valtaosa on suojeltu. Teknisesti toteuttamis-
kelpoista, ei suojeltua pienvesivoimaa laskettiin olevan 52 kohteessa yhteensä 63 MW, 
223 GWh/a. Tästä noin neljännes on teholtaan alle 1 MW kohteissa. 

3.4 Rajajokien vesivoima 
Rajajokien vesivoima on yhteensä 502 MW, 2 872 GWh/a. Tästä määrästä Tornionjoen – 
Muonionjoen vesistöalueella on 464 MW 2 574 GWh/a ja Tenojoen alueella 38 MW, 
298 GWh/a. 

3.5 Luonnonvesivoima 
Luonnonvesivoimaa on 368 MW, 2 858 GWh/a. Tämä on vesivoimapotentiaalia, jonka raken-
tamiseksi ei ole tiedossa olevia suunnitelmia eikä se teknistaloudellisesti olisi kannattavaa. 
Tämä potentiaali on arvioitu aiemman Energiateollisuus ry:n 2005 selvityksen perusteella yh-
tenä kokonaisuutena. Tällaisia vesistöjä, joissa ei arvioida olevan toteuttamiskelpoista vesi-
voimaa, ovat ainakin: 

• Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki 
• Urpalanjoki, Vironjoki 
• Koskenkylänjoki, Porvoonjoki 
• Vantaanjoki, Siuntionjoki, Karjaanjoki, Kiskonjoki, Uskelanjoki, Halikonjoki, Aurajoki 
• Lapväärtinjoki, Teuvanjoki, Närpiönjoki 
• Kiiminkijoki, Simojoki 
• Näätämönjoki, Paatsjoki, Tuloma-, Kouta- ja Vienan Keminjoen Suomen puoleiset osat 
 

3.6 Tulvariskien hallintaan liittyvät hankkeet 
Tulvariskien hallinnan kannalta kaikki tärkeät säännöstelyluvat eri vesistöissä pitäisi ottaa 
tarkistettavaksi niin, että poikkeuksellisten tulvien kasvava todennäköisyys tulisi otetuksi 
huomioon ennakolta nykyistä paremmin. Muita toimenpiteitä, joiden avulla tulvariskejä voi-
taisiin niissä entistä paremmin hallita, ovat: 

Vuoksen vesistö  

Venäjän puoleiset voimalaitokset tulisi kunnostaa ja niiden rakennusvirtaamat nostaa (nykyi-
sin 600 m3/s ja 800 m3/s) vastaamaan Suomen puolen laitosten koneistovirtaamia (noin 
1000 m3/s). Tämä olisi vesivoiman tuotannon kannalta edullista ja se parantaisi myös edelly-
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tyksiä tulvia ehkäiseviin Saimaan poikkeusjuoksutuksiin, kun energiaa ei suurillakaan virtaa-
milla menisi Venäjän puolen laitosten ohi. 
 
Erikseen olisi tarkasteltava mahdollisuutta Pielisen säännöstelyyn ja kaikkien Vuoksen vesis-
tön säännöstelyjen yhteiskäyttöä poikkeuksellisessa tulvatilanteessa. 

Kymijoen vesistö  

Pernoon oikaisu-uoman rakentaminen on käytännössä ainoa keino nostaa Kymijoen juoksu-
tuskapasiteetti riittävän suureksi myös talvella. 

Kokemäenjoen vesistö 

Kokemäenjoen keskiosan tulvasuojeluhankkeen lupaprosessi on vireillä. Hanke, erityisesti 
Säpilan oikaisu-uoma, lisäisi myös vesivoiman tuotantoa olemassa olevilla laitoksilla. Koke-
mäenjoen vesistön seitsemän keskusjärven yhteenlasketun säännöstelytilavuuden (noin 
1,6 Mm3) käyttö kokonaisuutena tehokkaasti suurten tulvien hallintaan tulisi suunnitella etu-
käteen.  

Lapuanjoen vesistö  

Lapuanjoen päähaaran paheneviin tulvaongelmiin tulisi varautua aloittamalla Tiisten altaan 
suunnittelu nykyaikaisin menetelmin. 

Siikajoen vesistö 

Tulvatilanteiden hallinnan helpottamiseksi tulisi pikaisesti tutkia mahdollisuudet toteuttaa Ul-
juan altaan yläosan nosto ja Leuvan allas uusimpaan tekniseen ja luonnontieteelliseen tietä-
mykseen perustuen. 

Iijoen vesistö 

Kollaja-hankkeen avulla voitaisiin pitkälti torjua Iijoella toistuvat tulvat ja estää niiden aiheut-
tamat vahingot Pudasjärven ympäristössä ja sen alapuolisen Iijoen varressa. 

Kemijoen vesistö 

Kemijoen vesistö on luontaisesti erittäin tulvaherkkä, koska se on valuma-alueeltaan suuri ja 
vähäjärvinen. Lisäksi Pohjois-Suomessa talvi on tulevaisuudessakin runsasluminen ja sula-
miskauden virtaamat suuria. Rovaniemi on Kemijoen vesistöalueella ja myös valtakunnalli-
sesti keskeisen merkittävä tulvariskikohde. Erityisen suuriksi tulvavahingot voisivat muodos-
tua, jos Ounasjoen ja Kemijoen päähaaran suuret tulvahuiput osuisivat Rovaniemelle saman-
aikaisesti. Tulvariskien hallintamahdollisuudet tehostuisivat olennaisesti, jos tulvavesiä voi-
taisiin nykyistä paremmin pidättää yläpuolisilla valuma-alueilla. 
 

3.7 Vesivoiman merkitys 

3.7.1 Vesivoima on uusiutuvaa energiaa 

Nykyinen kotimainen sähköntuotantokapasiteetti ei riitä kulutushuippujen kattamiseen. Suo-
messa on jo nykyisellään huippukulutuksen aikana lähes 2 000 MW tehovaje. Kapasiteettia 
on lähitulevaisuudessa rakennettava lisää. Lisäksi Elinkeinoelämän keskusliiton ja Energiate-
ollisuus ry:n raportissa, Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030, huipputehon 
arvellaan kasvavan nykyisestä arvosta, noin 15 000 MW arvoon 19 000 MW vuoteen 2030 
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mennessä. Vesivoima, tuulivoima ja biomassa ovat merkittävimmät uusiutuvan energian po-
tentiaalit Suomessa. 
 

3.7.2 Vesivoima sähköntuotannon säätäjänä  

Sähkön kysyntä vaihtelee Suomessa elämisen vuorokausirytmin mukaan noin 2 000 MW. 
Koska sähköä ei voida varastoida, tuotannon tulee joka hetki vastata kysyntää. Sähköisten 
laitteiden lisääntyminen ja monimutkaistuminen vaativat sähkön toimitukselta yhä suurempaa 
varmuutta ja toimitetun sähkön korkean laatutason ylläpitoa. Tämä edellyttää tuotannon no-
peaa ja tehokasta säätöä, mihin vesivoima soveltuu parhaiten. Sekä Suomessa että muissa 
Pohjoismaissa tehokkain säätökapasiteetti onkin suurimmaksi osaksi juuri vesivoimaa. No-
peinta normaali- ja häiriötilan säätöä varten on varattu ns. taajuusohjattuja reservejä, joista 
vesivoimaa on tällä hetkellä Suomessa voimalaitoksilla ylläpidettävästä taajuusohjatusta käyt-
töreservistä 85 % ja taajuusohjatusta häiriöreservistä 90 %. 
 

 
 
 

 
 
Suomen nykyinen rakennettu vesivoima-
kapasiteetti on noin 3 050 MW ja keski-
vesivuoden energiantuotanto noin 
13 050 GWh. Se ei kuitenkaan ole koko-
naisuudessaan nopeaan säätöön käytettä-
vissä, sillä säätöön tarvitaan tehokasta ly-
hytaikaissäännöstelyä ja riittäviä vesivaras-
toja.  

Näköpiirissä oleva tuulivoiman tuotannon merkittävä lisääminen korostaa nopeaan säätöön 
soveltuvan kapasiteetin tarvetta entisestään. Kokemusten mukaan muutokset tuulivoiman tuo-
tannossa ovat suuria, nopeita ja vaikeasti ennustettavia sekä täysin riippumattomia kuormituk-
sen vaihtelusta. Tuulivoimantuotannon vaihtelut lisäävät nopean säätö- ja varavoiman tarvetta 
tuulivoiman osuuden lisääntyessä, suhteellisesti sitä enemmän, mitä suurempi on tuulivoiman 
osuus koko tuotantokapasiteetista. Tuulivoiman määrä on jo Saksassa tärkein kulutuksen ja 
tuotannon säätöön tarvittavan tuotantokapasiteetin mitoituskriteeri.  
 
 

 

 
 
The feed-in capacity can change frequently within a 
few hours. This is shown in FIGURE 6, which re-
produces the course of wind power feedin during 
the Christmas week from 20 to 26 December 2004. 
Whilst wind power feed-in at 9.15am on Christmas 
Eve reached its maximum for the year at 6,024MW, 
it fell to below 2,000MW within only 10 hours, a 
difference of over 4,000MW On Boxing Day, wind 
power feed-in in the E.ON grid fell to below 40MW. 
 
(E.ON Netz Wind Report 2005)
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Vesivoima ja tuulivoima ovat molemmat hiilidioksidivapaita ja täydentävät toisiaan sähkötuo-
tantojärjestelmässä. Tuulivoiman äkilliset tuotannonmuutokset voidaan kattaa nopeasti rea-
goivalla, säädettävällä vesivoimalla edellyttäen, että tällaista vesivoimaa on järjestelmässä 
riittävästi. Nykyisen, jo vallitsevan noin 2000 MW vuorokautisen tehontarpeen vaihtelun li-
säksi Suomessa tulisikin varautua tuulivoiman suureen satunnaiseen tuotannonvaihteluun. 
Nopeaan säätöön soveltuvaa vesivoimaa voidaan lisätä ennen muuta täydentämällä voiman-
tuotantoon jo otettujen vesistöjemme rakentamista. Tätä on syytä harkita erityisen vakavasti, 
sillä vaihtoehtona on Keski-Euroopan tapaan lähinnä energiaa kuluttavat pumppuvoima tai 
kaasuturbiinilaitokset. 

3.8 Aluetalous 
Vesivoiman tuottajat maksoivat Suomessa kiinteistöveroa vuonna 2006 tuotantopaikkakunnil-
la yhteensä noin 30 milj.€. Tämä vastaa 7 500 teollisuustyöpaikan kunnallisverotuloa. Suunni-
tellut hankkeet lisäisivät kuntien vuotuisia verotulojen merkittävästi, esimerkiksi Vuotos ja 
Kollaja kumpikin 1 milj.€ vuodessa ja Ounasjoen rakentaminen yli 5 milj.€.  
 
Rakennettujen voimalaitosten tehostamisen työllisyysvaikutus vuoteen 2020 mennessä on 
karkeasti arvioiden 1000 henkilötyövuotta. Vesistöjen täydennysrakentamisen työllisyysvai-
kutukset ovat paljon suuremmat. Esimerkiksi Sierilän voimalaitoksen rakentamisen välitön 
työllistävä vaikutus on 800, Kollajan 1 700 ja Vuotoksen 3 000 henkilötyövuotta. 

3.9 Luonto, ympäristö ja sosiaaliset näkökohdat 
Vaelluskalakantojen palauttaminen useimpiin päävesistöihimme on mahdollista. Vesivoiman 
tehokaskaan käyttö ei ole tämän esteenä. Myös Suomessa pystytään useiden muiden maiden 
mallin mukaan sovittamaan nykyistä paremmin yhteen voimatalouden ja luonnontalouden 
tarpeet. Tämä vaatii määrätietoista ponnistelua ja kohdekohtaisia selkeitä suunnitelmia, joita 
eri intressipiirit yhteisesti tukevat. Lähtökohtana täytyy kuitenkin edelleen säilyä sähköntuo-
tannon säätöön soveltuvan vesivoiman lisääminen ja tehokas käyttö. 
 
Tässä selvityksessä ei ole käsitelty luonnon ja ympäristön turvaamiseen tarvittavia toimenpi-
teitä tai suunnitelmia hanketasolla. Lähtökohtana on, että kansantaloudellisesti järkevät vesi-
voimakohteet otettaisiin kokonaan uuteen tarkasteluun. Hankkeet on suunniteltava yhteistyös-
sä alan toimijoiden, viranomaisten ja ympäristönsuojelijoiden yhteisvoimin niin, että kalata-
lous ja muut luonnonarvot otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Perusoletus on, että 
kaikki uudelleen suunnitellut hankkeet tulevat yksityiskohtaiseen, laajaan kansalaiskäsittelyyn 
kunkin hankkeen YVA -käsittelyn yhteydessä, jossa selvitetään myös sosiaaliset vaikutukset. 
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3.10   Päätelmät 

3.10.1 Potentiaali vuoteen 2020 mennessä 

Sähköntuotannon nopeaan säätöön soveltuvaa, teknistaloudellisesti merkittävää vesi-
voimaa voitaisiin järkevästi lisätä vuoteen 2020 mennessä yhteensä 470 MW, 
1 330 GWh/a. Tämä edellyttää, että toteutetaan alla luetellut, tärkeimmiksi arvioidut vesi-
voimahankkeet. 
 
• Rakennettujen laitosten konetehojen nostot 261 MW, 301 GWh/a 
• Kemijoella Sierilä 44 MW, 120 GWh/a ja Raudanjoki 25 MW, 162 GWh/a 
• Hankkeet Lapuanjoella, Siikajoella ja Pielisjoella yhteensä 35 MW, 56 GWh/a 
• Vuotos 37 MW, 325 GWh/a 
• Kollaja 35 MW, 200 GWh/a 
• Pernoonkoski ja Kuusaankoski Kymijoella, Perhonjoen alaosa sekä Luonionkoski Tenge-

liönjoella, yhteensä 35 MW, 165 GWh/a 
 
Olemassa olevien voimalaitosten tehostamiseen liittyvän potentiaalin sekä Sierilän laitoksen, 
yhteensä 305 MW ja 421 GWh/a, lisätuotannon arvioidaan toteutuvan vuoteen 2020 mennes-
sä ilman erityistoimenpiteitä. 
  
Raudanjoen, Lapuanjoen Tiisten altaan ja laitoksen, Uljuan lisärakentamisen sekä Siikajoen 
Leuvan altaan ja laitoksen edellytykset tulisi selvittää tarkemmin, sillä niiden alkuperäiset 
suunnitelmat ovat vanhentuneet. Erityisesti Pohjanmaan hankkeilla on tärkeä merkitys myös 
tulvariskien hallinnassa. 
  
Pielisen ja Saimaan välisen välinen voimakaskaan lyhytaikaissäännöstely ei ole käytännössä 
edes havaittavissa näiden suurten altaiden vesipinnoissa. Pielisjoen tehokkaan lyhytaikais-
säännöstelyn mahdollisuudet ja vahinkojen estäminen sekä siihen liittyvät järjestelyt mukaan 
lukien Kaltimon ja Kuurnan lisäkoneistot tulisi selvittää toimijoiden ja ympäristöviranomais-
ten yhteistyönä pikaisesti. Selvitysten jälkeen hanke voi edetä normaalina hakemusasiana 
YVA- ja lupakäsittelyssä. 
 
Vuotos-hanke Kemijoella on sekä voimatalouden että tulvantorjunnan kannalta erittäin mer-
kittävä. Sen edellytykset tulisi selvittää uusien, nykyaikaistettujen suunnitelmien pohjalta. 
 
Kollajan allas ja voimalaitos täydentäisivät oleellisesti Iijoen alaosan voimatuotantoa. Pohjo-
lan Voima kehittää parhaillaan uuden sukupolven suunnitelmaa, joka mm. turvaisi Natura-
arvot ja säilyttäisi kosket virtavesiympäristöinä. Hankkeen toteuttamisen edellytykset on tar-
koitus selvittää uusitun suunnitelman pohjalta meneillään olevan YYA-prosessin kuluessa. 
Toteuttaminen edellyttää lisäksi koskiensuojelulain tarkistamista Kollajan portaan osalta.  
 
Pernoon oikaisu-uoman avulla Kymijoen hyytöongelmat voitaisiin pitkälti ratkaista ja joen yli 
200 MW tuotantokoneisto osaltaan saada koko sähköjärjestelmäämme tukevaan lyhytaikai-
seen säätöön. Kanavan ja sen virtausta säätelevän voimalaitoksen rakentamiseksi tulisi toimi-
joiden ja viranomaisten yhteistyönä laatia nykyaikainen suunnitelma. Vapaisiin koskiin tulisi 
turvata luonnontalouden kannalta riittävä virtaama ja toteuttaa samassa yhteydessä kalannou-
su Kymijokeen. Pernoon oikaisu-uoma on avainhanke Kymijoen suurtulvien torjunnassa py-
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rittäessä juoksutuskapasiteetin nostamiseen riittävän suureksi myös talvella. Voimalaitoksen 
rakentaminen edellyttää koskiensuojelulain tarkistamista Pernoon osalta. 
 
Tengeliönjoen Luonionkosken, Perhonjoen alaosan koskien ja Keitele – Päijänne välillä Ky-
mijoen vesistössä sijaitsevan Kuusaankosken rakentamisella voitaisiin säätövoimaa näissä 
kohteissa lisätä huomattavasti ilman merkittäviä haittavaikutuksia, mikäli porrastusta täyden-
nettäisiin. Näiden kohteiden rakentamisedellytykset tulisi tutkia pikaisesti tarkemmin, ensiksi 
toimijoiden ja ympäristöviranomaisten yhteistyönä ja sen jälkeen mahdollisesti YYA-
prosessissa. Toteuttaminen edellyttää koskiensuojelulain tarkistamista myös näiden kohteiden 
osalta. 

3.10.2 Potentiaali vuoden 2020 jälkeen 

Mikäli teknistaloudellisesti merkittävää vesivoimaa on tarpeen edelleen lisätä, voidaan 
harkita Ounasjoen ja Iijoen keskijuoksun rakentamista. Niiden avulla nopeaan säätöön 
sopivaa vesivoimaa pystyttäisiin lisäämään yhteensä 462 MW, 1 647 GWh/a.  
 
Ounasjoki on osa jo rakennettua Kemijoen vesistöä. Sen vesivoima, 349 MW, 1 210 GWh/a, 
kasvattaisi merkittävästi, paitsi uusiutuvan energian tuotantoa, erityisesti maassamme tulevai-
suudessa kipeästi tarvittavaa, nopeaa tehonsäätökapasiteettia. Hankkeella olisi suuri merkitys 
myös Ounasjoen ja alapuolisen vesistön tulvasuojelun kannalta. Kemijoki Oy olisi myös val-
mis ja taloudellisesti kykenevä Ounasjoen vesivoiman käyttöönoton edellyttämiin toimiin.  
 
Iijoen keskijuoksu, 113 MW, 437 GWh/a, jää vesistön suurten säännösteltyjen järvien ja por-
rastetun alajuoksun väliin. Sen käyttöönotto täydentäisi Iijoen voimataloudellisen porrastuk-
sen ja tuotanto soveltuisi erityisesti säätökäyttöön. Pohjolan Voima on kuitenkin ilmoittanut 
luopuneensa Iijoen keskijuoksun rakentamisaikeistaan lukuun ottamatta Kollaja-hanketta. 
 
Näiden hankkeitten toteuttamisedellytykset tulisi tarvittaessa tarkastella kokonaan uusien, 
ympäristönäkökohdat merkittävästi aiempaa paremmin huomioon ottavien suunnitelmien 
pohjalta. Myös hankkeitten suuri vaikutus aluetalouteen, erityisesti kiinteistöveron nettoker-
tymät alueen kunnille, pitäisi ottaa huomioon. 

3.10.3 Rajajoet 

Rajajokien sisältämä teho- ja energiamäärä on huomattava, 502 MW, 2 872 GWh/a, 
mutta niiden rakentaminen ei ole realistista. Rajajokien alustavatkin rakentamissuunnitel-
mat ovat vanhentuneet, eikä pyrkimystä näiden jokien rakentamiseen nykyisellään ole. Tor-
nionjoki kuuluu Natura 2000 ohjelmaan ja sen luonnontilaisuus on tärkeä erityisesti Itämeren 
luonnollisen lohenpoikastuotantonsa vuoksi. Tenojoki on niin ikään tärkeä suojeltu kalatalo-
usjoki. Rajajokien rakentaminen Suomen yksipuolisin toimin ei ole edes mahdollista.  
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3.10.4 Pienvesivoima 

Pienvesivoimaa on mahdollista rakentaa suojelua purkamatta 63 MW, 223 GWh/a. Täs-
tä määrästä voidaan arvioida toteutuvan parhaimmillaan ennen vuotta 2020 noin puolet eli 30 
MW ja 110 GWh/a edellyttäen, että valtion tukipolitiikka pysyy vähintään nykyisellään. To-
teutuvista hankkeista suuri osa on laitosten tai koneistojen uusimisia, jolloin tuotantoa voi-
daan samalla tehostaa. Pienvesivoiman rakentamisen esteinä ovat yleisesti koskien epäselvät 
omistussuhteet, raskas lupamenettely, heikko taloudellinen kannattavuus sekä joskus myös 
ympäristönäkökohdat. 
 
Pienvesivoiman tukijärjestelmää tulisi kehittää nykyistä joustavammaksi ja ulottaa vahinkoa 
vähentäviin toimiin kuten kalateiden rakentamiseen. Tukea tarvittaisiin ympäristöselvityksiin 
yleisemminkin, myös tapauksissa, joissa selvitysten jälkeen rakentamishankkeesta päätetään 
luopua. Koskiensuojelulakia pitäisi tarkistaa sellaisten pienpatojen osalta, joissa koneiden 
asentaminen ei aiheuttaisi sanottavia ympäristövaikutuksia. Toisaalta vesialueen omistajalla 
tulisi olla mahdollisuus saattaa koski vapaaehtoisesti suojelun piiriin ja saada siitä korvaus.  

3.10.5 Koskien entisöinti 

Monissa koskipaikoissa on vanhoja mylly-, uitto- tai patorakenteita, vaikka aktiivinen toimin-
ta on lopetettu vuosikymmeniä sitten. Valtion tulisi osoittaa ympäristöviranomaisille erikseen 
varoja käytettäväksi joko pienten koskien entisöintiin tai, jos niissä olevat rakenteet katsotaan 
säilyttämisen arvoisiksi, näiden rakenteiden entisöintiin ja kunnossapitoon. 
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