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Luonnos 23.2.2022 / Laatineet Mika Marttunen ja Jarno Turunen hyödyntäen eri tahoilta saatuja tekstejä 

Tämä muistio on laadittu keskustelujen pohjaksi ja sitä muokataan saadun palautteen perusteella. 
Päivitetty muistio on tarkoitus liittää Vaelluskalat ja vesivoima -alatyöryhmän raportin liitteeksi. 

 

Vaelluskalat ja vesivoima -alaryhmän kokouksissa toistuvasti esitettyjä toiveita ja väittämiä, 
vastauksia niihin ja asioiden käsittely visiotyössä 

1. ”Hankkeessa on toteutettava Sanna Marinin hallitusohjelmaa.” 

Vastaus: Hanke on mitä suurimmassa määrin hallitusohjelman mukainen (ks. alla oleva 3. alakohta 
kursivoitu ja lihavoitu). Vesistövisiotyössä on tunnistettu eri osapuolten tavoitteita ja arvioidaan erilaisten 
toimenpiteiden ja toimenpideyhdistelmien vaikutuksia, jotta esitettävät toimenpiteet pohjautuisivat 
riittävään ymmärrykseen toimenpiteiden hyödyistä, haitoista ja toteutettavuudesta.  

Suora lainaus Marinin hallitusohjelmasta  
(lähde 21.4.2121 https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-
monimuotoisuuden-turvaava-suomi   
  
”Kestävä vapaa-ajankalastus, metsästys sekä luonnontuotteiden keräily ja jokamiehenoikeudet turvataan.  
Päivitetään vesilaki ulottamaan kalatalousvelvoitteet niin sanottuihin nollavelvoite-laitoksiin. Käynnistetään 
kansallinen ohjelma vaelluskalakantojen elvyttämiseksi:  

 Jatketaan luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin kansallisen kalatiestrategian 
pohjalta.  

 Puretaan vaellusesteitä ja kunnostetaan kalojen lisääntymisalueita. Toteutetaan ohitusratkaisuja.  
 Toteutetaan vaelluskalahankkeita laajalla yhteistyöllä. Kalatalousvelvoitteita 

päivitetään viranomaistyönä. ” 

Kalatiestrategian tarkoitus on ohjata kalateiden rakentamista vesienhoidon kolmella ensimmäisellä 
suunnitelmakaudella 2020-luvun lopulle saakka. Oulujoen vesistöalueelta kalatiestrategiassa on 
Hyrynsalmen reitti (Leppikoski, Seitenoikea) ja siellä tavoitteena on järvitaimenen vaellusmahdollisuuksien 
parantaminen Uvan, Luvan ja Syväjoen sivureiteille.  

https://mmm.fi/documents/1410837/1516655/1-4-Kansallinen_kalatiestrategia2012.pdf/fae1c9f2-2908-
4859-82ce-0b46c612f179/1-4-Kansallinen_kalatiestrategia2012.pdf?t=1444216497000 

https://mmm.fi/documents/1410837/0/kalastrategia_FI.pdf/5c417e56-06dc-35a0-cfb3-
cc95b7f21a28/kalastrategia_FI.pdf?t=1603444497550 

2. ”Hankkeessa on otettava huomioon VPD:n tavoitteet. Vesipuitedirektiivi velvoittaa kaikkien 
vaellusmahdollisuuksien mahdollistamisen.” 

Vastaus: Vesistövisiotyössä edistetään VPD:n ja siihen liittyvän kansallisen lainsäädännön tavoitteita. 
Direktiivi itsessään ei edellytä toimenpiteitä, jos vesimuodostumat ovat tavoitetilassa eli hyvässä 
saavutettavissa tilassa1.  Mikään ei kuitenkaan estä toteuttamasta toimenpiteitä, jotka ylittävät direktiivin 
tavoitteet, jos niistä vain päästään yhteisymmärrykseen.  

Määritettäessä tavoitetiloja vaelluskaloille ja vesivoimalle tarkastellaan myös tilannetta, jossa toteutetaan 
kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka eivät aiheuta merkittäväksi arvioitua haittaa vesivoimatuotannolle. Näin 

 
1 Viranomaisten ratkaisuja koskien mm. Oulujoen ja Emäjoen tilaluokitusta on kritisoitu.  Viranomaiset tekevät 
tulkintansa lainsäädännön pohjalta. Täytäntöönpanon tueksi on myös laadittu ohjeistoja, voimakkaasti muutetuille 
rakennetuille vesistöille koskien mm. haittojen vähentämiskeinoja. Ne eivät ole kuitenkaan juridisesti sitovia. Myöskään 
komission paimenkirjeet, joita Suomikin on saanut, eivät ole ympäristöministeriön edustajan mukaan sitovia. 
Riitatilanteissa lopullinen sanavalta ja direktiivin tulkintaoikeus on Euroopan unionin tuomioistuimella.  
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voidaan arvioida, kuinka paljon nykytilanne poikkeaa tästä vesienhoidon käsitteistön parhaasta 
savutettavasta olevasta tilasta.  

Visiotyössä tehtävät erilaisten toimenpiteiden arvioinnit tuottavat myös tietoa alueellisen vesienhoidon 
suunnittelun tarpeisiin seuraavalle suunnittelukaudelle. 

Seuraavassa on pyritty avaamaan direktiivin keskeisiä kohtia. Asia on erittäin monimutkainen ja direktiivin 
soveltamista varten on laadittu ohjeistoja niin EU-työryhmissä kuin kansallisesti. Noudatamme seuraavassa 
niitä, koska ne ovat paras käytettävissä oleva tieto. Lisäksi kahdesta Euroopan unionin tuomioistuimen 
ennakkotapauksesta voidaan myös tehdä päätelmiä direktiivin soveltamisesta. Weser-tuomiota käytetään 
oikeusohjeena, kun tulkitaan, mitä tarkoitetaan merkittävällä ympäristön pilaantumisella. Sen mukaan vesien 
tilaa heikentävälle tai hyvän tilan tavoitteen vaarantavalle hankkeelle ei saa myöntää lupaa. Heikkenemistä 
on jo yhden laadullisen tekijän tilan huonontuminen. Toisessa EU-tuomioistuimeen päätyneessä kiistassa 
(Schwarze Sulmin uusi voimalaitos, Itävalta) uusi vesivoimahanke täytti vesienhoidon ympäristötavoitteista 
poikkeamisen edellytykset. Rakentamisen yhteydessä tuli toteuttaa toimenpiteitä kalojen vaellusesteiden 
rajoittamiseksi (liite 3). 

 Vesipuitedirektiivi vaatii pintavesien hyvää ekologista tilaa tai hyvää saavutettavissa olevaa 
ekologista tilaa voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien kohdalla. Hyvä potentiaali, eli hyvä 
saavutettavissa oleva ekologinen tila, on hyvää tilaa lievempi tavoite yhteiskunnallisesti tärkeän 
käytön fyysisesti muuttamille vesistöille ns. voimakkaasti muutetuille vesimuodostumille. 
Vesipuitedirektiivi siis tunnistaa ja hyväksyy sen, että ihmisen toiminta on merkittävällä tavalla 
muuttanut vesistöjen ominaisuuksia EU:n jäsenvaltioissa. 

 Ekologisen tilan määrittävät biologiset laatutekijät, joita ovat kasviplankton, päällyslevät, 
makrolevät, muu vesikasvillisuus, pohjaeläimistö ja kalasto. Esteettömyys, morfologia ja hydrologia 
samoin kuin fysikaalis-kemiallinen laatu ovat direktiivin luokituksessa tukevia, eivät luokittavia, 
tekijöitä. Kalaston tilaa arvioitaessa luonnonkiertoa tukevat istutukset (mäti- ja poikasistutukset) 
otetaan huomioon eli niillä voi ja useissa tapaukissa onkin kalaston tilaa parantava vaikutus. Jokien 
ekologisen tilan arviointia on kuvattu liitteessä 3. 

 Kalaistutusten huomioonottamisesta on muutettuja vesiä käsittelevissä työryhmissä ollut erilaisia 
näkemyksiä; joidenkin maiden edustajien mielestä niitä ei tulisi ottaa huomioon. Ohjeistot kuitenkin 
hyväksyvät kalaistutukset toimenpiteinä.  Kalaistutukset voivat olla direktiivin mukaisia ekologista 
tilaa parantavia toimenpiteitä voimakkaasti muutetuissa vesissä ja muissakin vesissä silloin, kun ne 
tähtäävät luonnonkierron elvyttämiseen. Pelkkää kalastuksen hoitoa varten tehtävät istutukset ja 
niillä ”parannettu” tila ilman luontaisen lisääntymisen tukemista ei sitä taas ole (ks. Ekologisen 
potentiaalin määrittely- ja arviointivaiheet voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien 
vertailtavuuden parantamiseksi, 2019, s. 80). 

 Hyvän potentiaalin edellyttämistä toimenpiteistä tulee arvioida niiden vaikutus biologisten 
laatutekijöiden arvoihin. Jos toimenpiteiden vaikutus biologisiin laatutekijöihin on suuri, eivätkä ne 
yhdessä muodosta merkittävää haittaa tärkeälle käyttömuodolle, niin vesimuodostuma on 
tyydyttävässä tilassa. Muussa tapauksessa vesimuodostuma on jo hyvässä saavutettavissa olevassa 
tilassa.  

 VPD mahdollistaa tilatavoitteeseen pyrkimisen useilla eri keinoilla, eikä vaadi esim. kalateiden 
rakentamista voimakkaasti muutettuihin vesistöihin, mikäli kalateistä ei ole ekologista hyötyä tai 
muut toimenpiteet ovat tilan parantamiseksi tehokkaampia. Voimakkaasti muutetun 
vesimuodostuman tavoitetilan, eli hyvän saavutettavissa oleva ekologisen tilan, saavuttamiseksi 
vaadittavien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, joista ei aiheudu merkittävää haittaa tärkeälle 
käyttömuodolle eli tässä tapauksessa vesivoiman tuotannolle ja joilla saavutetaan selkeää ekologista 
hyötyä eli esimerkiksi luontaisesti itsensä ylläpitävä vaelluskalakanta. Merkittävän haitan 
arvioinnissa painotetaan haittaa yleisen edun kannalta ei niinkään yksityisiä menetyksiä (vesivoiman 
tapauksessa energiamenetyksen merkittävyyttä alueellisesti tai valtakunnallisesti). Haitan 
merkittävyyden arviointia varten ei ole Suomessa määritetty yleisiä kriteereitä vaan se tapahtuu 
tapauskohtaisesti. 

 Direktiivin mukainen hyvä saavutettavissa oleva tila voidaan saavuttaa, vaikka vesimuodostumasta 
puuttuisi lajeja, joita esiintyy luonnontilaisessa vesimuodostumassa (esim. lohi). Mikäli esim. 
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kalateillä, ohitusuomilla tai ympäristövirtaamalla ei saada aikaan kestävää ja luontaisesti 
lisääntyvää kantaa, arvioidaan toimenpiteen vaikutus vähäiseksi. Osa hyvän ekologisen 
potentiaalin vaatimista biologisista tekijöistä saatetaan voida tyydyttää esimerkiksi kalanistutuksin. 

 Ekologinen jatkumo 

a. CIS ohjetyössä ekologinen jatkumo on kuvattu tarkoittavan energian, materiaalin ja 
organismien liikkeitä vesiekosysteemissä. Ekologisen jatkumon toteutuessa tyypille 
ominaiset vedessä elävien lajien elinympäristöt ovat ajallisesti ja paikallisesti yhteydessä 
toisiinsa sillä tavoin, että lajit voivat toteuttaa elinkiertonsa itseään ylläpitävinä kantoina. 
Ekologinen jatkumo on siis hydrologismorfologinen tila, mutta sen toteutumisen 
arvioinnissa tulee tarkastella lajien itseään ylläpitävien kantojen mahdollistumista. 
Ekologisen jatkumon ja esteettömän joen tai jokijatkumon välille ei siis voimakkaasti 
muutetuissa vesistöissä voida suoraan vetää yhtäläisyysmerkkiä. 
 
Voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien vertailutilaa, ns. parasta mahdollista 
ekologista potentiaalia (=paras saavutettavissa oleva tila) määritettäessä tulee harkita 
kaikkia toteutettavissa olevia lieventäviä toimenpiteitä, jotta päästään mahdollisimman 
lähelle parasta toteutettavissa olevaa ekologista jatkumoa (VPD liite V). Kuten CIS 
ohjeessakin todetaan ekologisella potentiaalilla tarkoitetaan kuitenkin viime kädessä 
biologisten laatutekijöiden arvoja.  Hydromorfologiset tekijät ovat tässä tukevia tekijöitä. 
Voimakkaasti muutetuille vesille tulee määrittää nuo biologisten laatutekijöiden arvot 
arvioimalla, millä tavoin esimerkiksi kalateiden rakentaminen vaikuttaisi kalastoon – 
syntyisikö itseään ylläpitävä vaelluskalakanta ja mikä sen merkitys olisi vesimuodostuman 
kalastossa.  
 
On myös huomattava, että parasta mahdollista ekologista potentiaalia varten valittuihin 
toimenpiteisiin eivät kuitenkaan kuulu toimenpiteet, joilla on merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia tärkeään käyttöön tai ympäristöön laajemmin. Parasta mahdollista ekologista 
potentiaalia määritettäessä toimenpiteiden kustannuksia (esim. rakentamiskustannukset) 
ei EU-ohjeen eikä kansallisen ohjeen mukaan oteta huomioon. Toimenpiteistä vesistön 
tärkeille käyttömuodoille kuten vesivoimatuotannolle ei saa kuitenkaan aiheutua 
merkittävää haittaa. Ohjeistossa (nro 4) kuitenkin todetaan, ettei tarkasteluun tulisi 
sisällyttää mitään ”impractical” toimenpiteitä. Ohjeen sivulla 57 todetaan ”The combination 
of considering only measures which do not have a significant adverse effect upon the 
use/environment and of excluding clearly impractical measures will result in the definition 
of reasonable values for MEP.” 
    

Kiteytys: Keinotekoisesti ja voimakkaasti muutetuissa vesissä ekologisen jatkumon tavoite on suhteessa 
siihen, mitä vesimuodostuman muuttuneisuus mahdollistaa ilman merkittävää haittaa tärkeälle 
käyttömuodolle. Ekologinen jatkumo kuvaa hydrologis-morfologista (hymo) tilaa. Ekologinen tilatavoite ei 
kuitenkaan voimakkaasti muutetuissa vesissä ole joukko hymo-toimenpiteitä, vaan hieman heikompi 
eliöyhteisön rakenne/koostumus, mitä hymo-toimenpiteillä voidaan saavuttaa ilman merkittävää haittaa 
(=hyvä ekologinen potentiaali/hyvä saavutettavissa oleva tila). 

Jos ekologista tilaa voidaan parantaa hymo-toimenpiteillä/ekologisen jatkumon parantamisella 
merkittävästi, niin silloin tulee miettiä, mikä on se eliöryhmä tai puuttuva osa yhteisöstä, jossa on 
merkittävästi lisäpotentiaalia suhteessa vallitsevaan tilaan. Meidän vesistöissämme se on tyypillisesti 
vaelluskalat ja erityisesti lohi tai taimen. Eli ekologisen jatkumon pitäisi tukea erityisesti näitä kaloja, koska 
monien muiden kalojen osalta jatkumo ei ole välttämättömyys elinkierrolle. Esimerkiksi monet särkikalat, 
hauki, ahven, made, harjus tai pohjaeläimet joko elävät ja lisääntyvät jo patoaltaissa tai patojen yläpuolisilla 
koskialueilla ja sivujoissa/puroissa. Kohdelajien ekologisen jatkumon haasteeksi muodostuvat 
kalatietyyppien valinta ja niihin liittyvät ongelmat koskien niiden optimaalista rakentamista/sijoittamista 
suhteessa voimalaitosympäristöön ja kalatien houkuttelevuus. Taimen ja erityisesti lohi hakeutuvat kohti 
päävirtausta etsiessään reittiä ylävirtaan, jolloin on tärkeää, että kalatien suuaukko sijoittuu voimalaitoksen 
alakanavassa paikkaan, mistä kalat sen löytävät. Tämä reunaehto huomioiden, esimerkiksi luonnonmukaiset 
kalatiet eivät kaikissa tapauksissa ole teknisesti toteutettavissa, mikäli tilaa rakentamiseen on vähän tai 
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voimalaitoksen alakanava on louhittu syvälle. Puitteet, minkä rajoissa jatkumoa voidaan parantaa 
viranomaiskeinoin (VPD, Vesilaki) ovat rajalliset (mm. vesimäärät, säädön rajoittaminen). Jos vapaaehtoisesti 
luovutetaan isoja määriä vettä, niin silloin mahdollisuudet paranevat keinovalikoiman kasvaessa. 

3. ”Komissio on määrännyt Suomen soveltamaan ekologista virtaamaa kaikkiin voimalaitoksiin.” 

Vastaus: Suomi on saanut komissiolta muistutuksen, jossa sanatarkasti todetaan 

 
 

Ecological flow käsitettä ei vesipuitedirektiivissä suoraan ole, mutta sitä on muotoillut työryhmä, jonka 
raportissa 2015 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b2369e0f-d154-11e5-a4b5-
01aa75ed71a1/language-en  todetaan, että tätä ei sovelleta voimakkaasti muutetuissa vesissä (heavily 
modified waters). 

 
Voimakkaasti muutetuissa vesissä, joihin myös Oulujoki kuuluu, sovelletaan vesien (voimatalous) käytön 
huomioon ottavaa virtaamaa, joka on kuvattu tarkemmin ohjeessa 2020 
https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/d1d6c347-b528-
4819-aa10-6819e6b80876/details 

Kyseessä on siis virtaama, jota tarvitaan ympäristötavoitteiden saavuttamiseen voimakkaasti muutetuissa 
vesissä tuottamatta merkittävää haittaa vesivoiman tuotannolle tai muulle käyttömuodolle (tulvasuojelu, 
kastelu, laivaliikenne), joita varten vesimuodostuma on fyysisesti muokattu (padottu, 
pengerretty).  Oppaassa käytetään myös termiä GEP-flow (Voimakkaasti muutetun vesistön tavoitetilan 
mukainen virtaama).  

 
Kehotus ei siis tarkoita, että ympäristövirtaama pitäisi määritellä ja ottaa käyttöön jokaiselle 
vesimuodostumalle tai rakennetulle joelle, vaan toimenpidettä pitäisi soveltaa siellä, missä sillä on 
vaikuttavuutta vesienhoidon tavoitteisiin pääsemisen kannalta. Kehotuksen RBD (River Basin District) 
tarkoittaa vesienhoitoalueita (esim. Oulu- ja Iijoen vesienhoitoalue), ei yksittäisiä vesimuodostumia. Tätä 
työtä on tehty vesienhoitosuunnitelmien yhteydessä ja nyt myös vesistövisiohankkeessa. 

Suomessa komission suosituksiin liittyvissä ympäristövirtaamatarkasteluissa voimakkaasti muutettuja vesiä 
ei ole rajattu pois. Niin sanotussa Kalavirta-hankkeessa tarkasteltiin myös esimerkiksi Oulujoen alaosaa 
(Koljonen ym. 2017). 

Virtaaman määrä ja dynamiikka ovat yksi vesipuitedirektiivin ns. tukevista hydro-morfologisista 
laatuelementeistä. Niitä koskevat vaatimukset liittyvät niiden merkitykseen jokibiologiassa. Toisin sanoen 
nämä on arvioitava tapauskohtaisesti.  
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Pintavesimuodostuma on erillinen ja merkittävä osa vesistöä. Normaalisti kuivat jokialueet ovat vain pieni 
osa suurempaa jokivesistöä. Siksi toimenpiteet kuivilla jokialueilla parantavat harvoin koko 
vesimuodostuman tilaa. 

Vesipolitiikan puitedirektiivissä ei ole vähimmäisvaatimuksia hydro-morfologialle tai lieventämistoimille. 
Tiettyjä lieventämistoimenpiteitä on kuitenkin otettava huomioon määritettäessä vertailuolosuhteita 
voimakkaasti muutetuille vesimuodostumille, ja mahdollisuus muuttaa virtausta on yksi näistä lieventävistä 
toimenpiteistä. 

Euroopan komissio esitti helmikuussa 2019 Suomelle vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi kaikkien 
vesivoimalaitosten lupien tarkastelua, jotta vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteet toteutuisivat, erityisesti 
ekologisen virtaaman, kalateiden ja muiden haittoja lieventävien toimenpiteiden osalta.  

1) Suomi raportoi (tai komission konsultit tulkitsivat näin Suomen raporttia) 2015 
vesienhoitosuunnitelmissa, että se käyttää määräaikojen siirtämistä vesivoiman takia 89 tapauksessa 
(63 padon vuoksi ja 26 hydrologisten muutosten vuoksi).  On ymmärrettävää, että komissio 
suosittelee vesivoimalupien tarkastelua, koska Suomi raportoi, että tavoitteita tulee siirtää 
vesivoiman takia.  

2) Direktiivi edellyttää (artikla 11 toimenpideohjelma), että jäsenmailla on järjestelmä, jolla valvotaan 
vesistöä muuttavaa toimintaa, esimerkiksi vaatimus luvasta tai rekisteröintivelvoite. Näitä toimia 
tulee tarkastella säännöllisesti ja laittaa tarvittaessa ajan tasalle. Tähän tuo komission suositus 
perustuu eli jos ympäristötavoitteita ei saavuteta ja syynä on vesivoimalaitoksen pato tai muuttunut 
hydrologia, niin tulee tarkastella myös tarvitaanko tavoitteen saavuttamiseksi muutoksia lupaan. 

Kysymyksiä kohtiin 2 ja 3: Missä määrin visiotyössä on tarpeen keskustella direktiivin tulkinnoista? 
Kannattaisiko tunnistaa ne asiakohdat, joista ollaan eri mieltä ja jos mahdollista perustelut eriäville 
näkemyksille? Voisiko nämä kirjata laadittavaan alatyöryhmän loppuraporttiin / visiotyön 
yhteenvetoraporttiin? 

4. ”Kalastusoikeuksien omaisuutta heikennetty, eikä ole korvattu lainmukaisesti” 

Vastaus: Kalastusoikeuksien heikentäminen pyritään estämään velvoitteilla. Velvoitteet on toimeenpantu 
lupamääräysten ja sopimusten mukaisesti, joten ne täyttävät lain vaatimukset. Kalastusoikeudet kuuluvat 
vesialueiden omistajille. Vesialueiden omistaja jokialueilla on pääasiassa voimayhtiö. 
 
Kuvissa 1 ja 2 on esitetty Fortumin omistamat vesialueet Oulujoella ja Hyrynsalmen reitillä. Oulun kaupunki 
omistaa vesialueet Muhoksen ja Oulun rajalta aina Merikoskelle asti. Muhoksen kunnan rajan ja 
Muhosjokisuun väliin jäävä alue on osakaskunnan/osakaskuntien vesialuetta (osakkaiden yhteisomisteista 
vesialuetta). 

Fortumin omistamien vesialueiden osalta on tehty sopimukset kalastuskuntien/osakaskuntien kanssa. 
Sopimuksissa on sovittu että 

 Kalastuskunta saa harjoittaa kalastusta ko. vesialueilla samalla tavalla kun omilla vesialueilla 
 Kalastuskunta saa periä itselleen ko. alueilta samat maksut kuin omilta vesialueilta 
 Yhtiön henkilöstö on oikeutettu samoihin ruokakuntakohtaisiin pyydysyksiköhin kuin 

kalastuskunnan jäsenet 
 Kalastuskunta huolehtii ko. vesialueilla kalaveden ja kalakannan hoitotoimista, jotka kuuluvat 

kalaveden omistajalle.  
 Yhtiöllä säilyy omistajapuhevallan käyttö. 
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Kuva 1. Fortumin omistamat vesialueet Oulujoen pääuomassa 
 

 
Kuva 2. Fortumin omistamat vesialueet Hyrynsalmen reitillä. 
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Vesilain mukaan kalatalousvelvoitetta määrättäessä on otettava huomioon2 
• Hankkeen ja vaikutusten laatu: Velvoite määritetään vain kyseisen hankkeen omien vaikutusten mukaan 
• Muut haitta-alueen hoitotoimenpiteet 
• Kalastuksen järjestely  
• Velvoitteen kustannukset suhteessa velvoitteen hyötyihin, ei saa olla kohtuuton. Kohtuullisuuden vaatimus 
koskee myös tilannetta, jossa velvoitetta tarkistetaan.  

Kalastusoikeuksien tai vesialueenomistajien omaisuutta on Oulujoen vesistössä heikennetty vesivoiman 
vuoksi ja tätä varten toiminnanharjoittajille on määrätty kalatalousvelvoitteet ja kalatalousmaksuja haittojen 
kompensoimiseksi/ lieventämiseksi. Velvoitteet on toimeenpantu lupamääräysten mukaisesti, joten ne ovat 
täyttäneet lain vaatimukset. Oulujoen pääuoman alueella noudatetaan Fortumin voimalaitosten osalta 
erillistä Montan sopimusta, eikä alkuperäisiä lupamääräyksiä. Oikeuskansleri on lausunut 1.9.2009, ettei 
laillisuusvalvonnan kannalta ole aihetta puuttua Montan sopimukseen. Myös valvova viranomainen on 
pitänyt menettelyä hyväksyttävänä.  

Kysymyksiä: Vastaavatko nykyiset kalatalousvelvoitteet tämän hetken käsitystä riittävästä kompensoinnin 
tasosta ja onko Oulujoella tai sen muilla vesistöalueilla käsillä vesilain 3:22 tarkoittama olosuhteiden 
olennainen muutos, jonka perusteella kalatalousvelvoitteisiin voidaan hakea muutosta? Onko visiotyössä 
tarpeen/mahdollista esittää suosituksia sille, miten jatkossa menetellään? 

5. ”KHO:n päätöstä 2020 ei ole pantu täytäntöön” 

Vastaus: Korkein hallinto-oikeus ei tehnyt v.2020 päätöksellään muutoksia Oulujoen voimalaitosten 
kalatalousvelvoitteisiin. Päätöksessä ei ole täten mitään uutta täytäntöön pantavaa, vaan olemassa olevat 
velvoitteet pysyivät voimassa. Oulujoen kalatalousvelvoitteet on sovittu hoidettavan kalanistutuksin eikä 
sopimukseen otettu kantaa KHO:n päätöksessä. Päätös ei myöskään ota kantaa kalateiden rakentamiseen 
vaan siitä, voiko Fortum muotoilla lupamääräykset esittämällään tavalla vesilain 3:23 perusteella3. 

Fortumin tavoitteena hakemuksella oli olemassa olevien velvoitteiden lisäksi vahvistaa lupamääräyksenä 
kalanistutusten määrän nosto kalastusoikeuksien haltijoiden kanssa sovitun mukaisesti. MMM:n edeltäjä 
(maatalousministeriö) sopi vesivoimayhtiön (Oulujoki Oy) kanssa, että kaikki vesivoimalaitosten velvoitteet 
hoidetaan sopimuksella (käytännössä istutusten tason ja muiden korvausten sopiminen) riippumatta siitä, 
mitä lupamääräyksissä lukee.  Sopimuksella velvoitteet katsottiin kuitatuiksi (ei kuitenkaan oikeudellisesti 
kumonnut lupamääräyksiä). Tämä sopimus on edelleen olemassa, joskin sitä on päivitetty (muutoksia on 
tullut istutettavien kalojen lajeihin ja määriin). Viimeisimpien vuosina 1994-1995 pidetyissä neuvotteluissa 
merialueen velvoitteiden tasoksi sovittiin seuraavat istutusmäärät: merilohi: 200 000 kpl 16 cm, meritaimen: 
50 000 kpl 21 cm, vaellussiika: 20 000 kpl yksikesäisiä. 

Kansanedustaja Erkki Pulliainen teki 6.4.2006 oikeuskanslerille kantelun velvoitteiden hoidosta ja tasosta. 
Kantelun mukaan erityisesti vaellussiian istustusvelvoitteet oli räikeästi alimitoitettu. Oikeuskansleri päätyi 
ratkaisussaan 1.9.2009 siihen, ettei laillisuusvalvonnan kannalta ole aihetta puuttua Montan sopimukseen.  
Toisaalta nähtiin, ettei velvoite ole todennäköisesti sillä tasolla, mitä sen pitäisi olla. Fortum ja MMM kävivät 
ratkaisun jälkeen neuvottelut, jossa todettiin, että olisi hyvä selkeyttää sopimuksen mukainen tilanne 
viemällä istutusvelvoite lupamääräyksiksi. Fortumin näkemyksen mukaan siikavelvoitteen nosto oli 
perusteltua, mutta lohen ja taimenen osalta ei päästy yksimielisyyteen. Fortum neuvotteli merialueen 
osakaskuntien kanssa velvoitteen tason ja päätti itse lähteä hakemaan tätä neuvottelutulosta osaksi 
vesivoimalaitosten lupamääräyksiä. 

 
2 Vesilain 14 §: Kalatalousvelvoitetta, kalatalousmaksua tai näiden yhdistelmää määrättäessä on otettava huomioon 
hankkeen ja sen vaikutusten laatu, muut haitta-alueella toteutettavat hoitotoimenpiteet ja kalastuksen järjestely. 
Kalatalousvelvoitteen toimenpiteiden suorittamisesta ei saa aiheutua niillä saavutettavaan hyötyyn verrattuna 
hankkeesta vastaavalle kohtuuttomia kustannuksia. 

3 Vesilain 3 luvun 23 §: Jos vesitaloushanketta toteutettaessa havaitaan tarkoituksenmukaiseksi muuttaa lupamääräyksiä, 
lupaviranomainen voi luvanhaltijan hakemuksesta muuttaa lupamääräyksiä. Muuttamisen edellytyksenä on, että muutos 
on merkitykseltään vähäinen eikä se sanottavasti koske toisen oikeutta tai etua. Lupaviranomaisen on käsiteltävä asia 
soveltuvin osin kuten lupahakemus. 
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Fortumin hakema muutos: Velvoitteen lähtökohdaksi otettiin Merikosken voimalaitoksen luvan nro 32/86/II 
arviot Oulujoen tuotosta. Fortumin osuus velvoitteena kompensoitavasta tuoton menetyksestä on 85 % ja 
Oulun energian 15 %. Uudet velvoitteet merialueelle olivat muutosehdotuksessa: Lohi: 258 400 kpl, 
meritaimen: 40 800 kpl, vaellussiika: 1 190 000 kpl. Lisäksi jokialueen istutusvelvoitteet (3250 kg 
pyyntikokoista kirjolohta, 1000 kg pyyntikokoista taimenta, 2700 kpl kesän vanhaa kuhaa ja 6 000 kpl 
harjusta). Istutukset jyvitettiin osaksi kunkin voimalaitoksen velvoitetta niin, että ne olivat vaihtoehtoja 
vanhoille lupamääräyksille. Muutosehdotus ei siis suoranaisesti olisi kumonnut alkuperäisiä velvoitteita. 
Muutoshakemus perustui vesilain pykälään 3:232 

Asiaa käsiteltiin ensin AVI:ssa ja Vaasan hovioikeudessa. KHO:n vuonna 2020 tekemän päätöksen (3072/1/19, 
3142/1/19) mukaan muutoksia voimalaitosten kalatalousvelvoitteisiin ei voitu pitää merkitykseltään 
vähäisinä, eikä ollut pois suljettua, että muutokset koskivat myös ulkopuolisten etua tai oikeutta. Hallinto-
oikeuden tekemien muutosten mukaisia vaihtoehtoisiin kalatalousvelvoitteisiin perustuvia lupamääräyksiä 
voitiin myös pitää oikeusvaikutuksiltaan epäselvinä. 

Fortum on päätöksestä huolimatta edelleen pitämässä istutukset nykyisellä nostetulla tasolla 
(lupamääräyksiin haettu taso). Montan sopimus on kuitenkin myös oikeuskanslerin mukaan edelleen 
relevantti. Montan sopimuksella toteutetaan lupamääräykset viranomaisen hyväksymällä tavalla. Olisi 
kuitenkin selvempää, mikäli velvoitehoito perustuisi lupamääräyksiin.  

KHO:n päätös ei tarkoittanut, että Fortumin on pakko rakentaa kalatiet (koska noudatetaan Montan 
sopimusta). Suora ja selvä kalatievelvoite on vain Pyhäkoskessa. Alkuperäiset lupamääräykset mahdollisista 
kalateistä ovat epätäsmällisiä. Pyhäkosken osalta olisi myös harkittava, onko lupamääräysten mukainen 
kalatieratkaisu edelleen tarkoituksenmukainen. Pyhäkosken voimalaitosta koskevassa, vuonna 1944 
annetussa päätöksessä on määrätty rakennettavaksi kalatie, joka muodostuu kalaportaasta ja kalahissistä. 

Jos alkuperäiset lupamääräykset otetaan käyttöön ja istutusten sijaan rakennettaisiin kalatiet osaan Oulujoen 
voimalaitoksista, voisi se tarkoittaa istutusten pienentymistä, mikäli istutuksia ei vapaaehtoisesti jatketa 
nykytason mukaisina. Näin ollen, alkuperäisiä lupamääräyksiä ei sellaisenaan ole järkevää panna toimeen, 
mikäli ne pienentävät istutusvelvoitetta, mutta eivät paranna vaelluskalojen luontaista lisääntymistä 
voimakkaasti rakennetussa vesistössä. Mikäli velvoitteena halutaan parantaa vaelluskalojen luontaista 
lisääntymistä, tulisi velvoitteet joka tapauksessa muuttaa alkuperäisestä.  

 

Kysymyksiä: Montan sopimus on vesivoimayhtiön ja kalatalousviranomaisen välinen sopimus, joten 
sopimuksen sisältö ja sen voimassaolo ovat ensisijaisesti sopimusosapuolten välinen asia. Tulisiko 
visiotyössä ottaa kantaa sopimukseen suhteessa alkuperäisten lupamääräysten mahdolliseen 
toimeenpanoon? 
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LIITE 1. Voimakkaasti muutettujen vesien tunnistamisen vaiheet ja tavoitetilan määrittämisen periaate. 

 

 

Liite 2. Jokien ekologisen tilan arvioinnista (Lähde: Aroviita ym. Pintavesien tilan luokittelu ja 
arviointiperusteet vesienhoidon kolmannella kaudella   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 37/2019) 

Jokien ekologisen tilan biologisia laatutekijöitä ovat kasviplankton, makrofyytit ja fytobentos (eli 
vesikasvillisuus ja päällyslevät), pohjaeläimet ja kalat. Kasviplanktonia ei käytetä Suomessa jokien tilan 
arvioinnissa, kuten ei myöskään Ruotsissa ja Norjassa. Hitaasti virtaavien suvantojaksojen 
näytteenottomenetelmiä ei ole toistaiseksi kehitetty. Alustavassa vesikasvimenetelmässä on tosin tehty 
kartoituksia myös suvantojaksoilta. Jokien kalaston tilan arviointi perustuu viiden kalastomuuttujan 
perusteella laskettuun kalaindeksiin (FiFI, Finnish Fish Index; ks. Vehanen ym. 2006 ja 2010). Nämä muuttujat 
ovat herkkien kalalajien osuus (%), kestävien kalalajien osuus (%), särkikalaryhmän tiheys (yks./100 m2 ) sekä 
lohen ja taimenen kesänvanhojen (0+) poikasten tiheys (yks./100 m2 ) ja kalalajien lukumäärä. Jokivesien 
näyteaineiston keruu tehdään sähkökalastamalla sellaisissa koski- tai virtapaikoissa, joissa kahlaaminen on 
mahdollista. Sähkökalastuksessa noudatetaan eurooppalaista CEN-standardia (Suomen Standardisoimisliitto 
2003) ja kansallista ohjeistusta (Olin ym. 2014). Sähkökalastukset tehdään aikaisintaan loppukesällä, jolloin 
taimenen ja lohen kesänvanhat (0+) poikaset ovat pyydystettävissä.  
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Liite 3. EU-tuomioistuimen ratkaisu uuden vesivoimalaitoksen rakentamisessa 

Belinskij ym. Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen – perusteet ja menettely. Valtioneuvoston 
selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 42/2018 

Seuraava teksti on suora lainaus raportin sivulta 23 

EU-tuomioistuin käsitteli vesipuitedirektiivin mukaisen erittäin tärkeän yleisen edun edellytyksen täyttymistä 
Schwarze Sulmin tapauksessa (C-346/14). Asiassa oli komission rikkomuskanteen pohjalta harkittavana, 
saattoiko Itävalta myöntää luvan uuden vesivoimalaitoksen rakentamiseen Schwarze Sulm -jokeen: 

EU-tuomioistuin totesi ensin yleisesti, että kysymyksessä olleen kaltaisen vesivoimalan 
rakentaminen saattoi olla erittäin tärkeän yleisen edun mukaista ja että jäsenvaltiolla on asian 
määrittämisessä vesipuitedirektiivin nojalla harkintavaltaa. Direktiivissä vahvistetaan yhteiset 
periaatteet ja yleiset toimintapuitteet vesien suojelemiseksi, muttei pyritä jäsenvaltioiden 
lainsäädännön täydelliseen yhdenmukaistamiseen vesialalla (kohdat 68–70). 

Toiseksi EU-tuomioistuimen mukaan Itävalta oli voinut perustellusti katsoa riidanalaisen 
vesivoimahankkeen olevan yleisen edun kannalta erittäin tärkeä. Se totesi, että hankkeen 
tarkoituksena oli edistää uusiutuvan energian tuotantoa, ja viittasi SEUT 194(1) artiklaan, 
jonka mukaan unionin energiapolitiikalla pyritään edistämään uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvien energiamuotojen kehittämistä. Hankkeen etuna oli vesivoiman tuotanto, joka 
vastasi kahta promillea alueellisesta ja 0,4 promillea kansallisesta tuotannosta (kohdat 71–80). 

Schwarze Sulmin tapauksen valossa jäsenvaltiolla on runsaasti harkintavaltaa erittäin tärkeän yleisen edun 
määrittämisessä. Tapauksessa tuli voimakkaasti esille myös unionin energiapolitiikka erittäin tärkeän yleisen 
edun täyttymistä puoltavana perusteena. 

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpanon ohjeistuksessa viitataan vesienhoidon ympäristötavoitteiden 
yhteensovittamiseen unionin muiden politiikkojen kuten liikenne- ja raaka-ainepolitiikan, tulvasuojelun, 
merenhoidon, vesihuollon ja ilmastopolitiikan kanssa. Ohjeistuksessa esimerkkeinä hankkeista, joita 
saatetaan poikkeamisharkinnassa tarkastella, ovat jätevesien käsittelylaitos, vesivoimahankkeet, vedenotto, 
tulvasuojelu ja rautatien rakentaminen. 

 

 


