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Esipuhe
Tämä raportti on tehty osana Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle – Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035 - hanketta. Hankkeessa luodaan Oulujoen vesistöalueen vesistövisio, jossa kuvataan vesistöalueen tavoiteltavaa tulevaisuutta sekä suunnitellaan ne toimet ja askeleet, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen,
Luonnonvarakeskuksen sekä alueellisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.
Kotimaisella vesivoimalla tuotettu sähkö on perinteisesti ollut erittäin tärkeää Suomen energiantuotantojärjestelmälle, ja myös Oulujoen vesistöalue Suomen viidenneksi suurimpana vesistöalueena on
1900-luvulla valjastettu kansallisen vesivoimatuotannon käyttöön. Raportissa kartoitetaan vesivoiman
vesistövaikutuksia ja vesivoiman roolia sähköjärjestelmän näkökulmasta. Havainnollistamme myös vesivoiman ympäristörajoitteiden vaikutusta vesivoimatuotantoon. Lopuksi esitellään vesivoimatuotantoa
Oulujoen vesistöalueella ja sidosryhmien näkemyksiä vesistöalueen tulevasta kehityksestä.
Raportti on tarkoitettu yleistajuiseksi katsaukseksi kaikille vesivoimatuotannosta kiinnostuneille
lukijoille. Erityisesti toivomme, että Oulujoen vesistöalueen vesistövisio – hankkeen sidosryhmäläiset
voivat hyödyntää raporttia taustamateriaalina osana vesistövision laadintaprosessia.
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1 Johdanto
Vesivoima tuottaa uusiutuvaa energiaa hyödyntäen veden korkeuseroa, kun korkeammalta tasolta virtaava vesi pyörittää turbiinia. Turbiini pyörittää generaattoria, joka muuttaa virtaavan veden liike-energian sähköksi (Motiva, 2020). Vesivoima saa korvauksen tuottamastaan energiasta sähkömarkkinoilta
(Nord Pool, 2021) ja tarjoamastaan säätökapasiteetista kantaverkkoyhtiö Fingridin ylläpitämiltä nopeasti säädettävien reservien markkinapaikoilta (Fingrid, 2021). Euroopan Unionin (EU) päästökaupan
kautta myös tuotannon hiilidioksidipäästöt huomioidaan sähkömarkkinahinnoissa, kun korkean päästökertoimen sähköntuotantomuodot joutuvat maksamaan tuottamistaan kasvihuonekaasuista päästömaksun (Euroopan komissio, 2022). Markkinoiden kautta vesivoiman tuottamat hyödyt sähköjärjestelmälle
on täten sisäistetty vesivoiman tuotantopäätöksiin (Kuva 1).

Kuva 1. Vesivoiman toimintaympäristö.

Vesistöissä vesivoimasäännöstely vaikuttaa veden virtaamaan ja pinnankorkeuksiin. Säännöstely siis
muuttaa veden ekologista tilaa, virkistyskäyttöarvoja sekä tulvien todennäköisyyttä ja voimakkuutta.
Vesivoimapato aiheuttaa myös nousuesteen kaloille ja muille vesieliöille (Kuva 1). Nämä vesivoiman
vaikutukset vesistöihin eivät sisälly sähkömarkkinoiden hintasignaaleihin, eli vesistövaikutukset ovat
ns. ulkoisvaikutuksia. Vesistövaikutukset sisäistetään osaksi vesivoimatuottajan päätöksentekoa lakien,
lupaehtojen ja velvoitteiden kautta. Vesivoimatuottajat voivat myös vähentää aiheutuneita haittoja vesistöissä vapaaehtoisten toimenpiteiden kautta (Energiateollisuus, 2022a). Lopuksi vesivoiman toimintaympäristöön kuuluu myös muu taloudellinen toiminta vesistöalueella. Vesivoimalat esimerkiksi maksavat kiinteistöveroa kunnalle, jossa voimalaitosrakennukset sijaitsevat.
Vesivoimatuotannon hyötyjen ja haittojen puntarointia voidaan havainnollistaa kansainvälisten tutkimusraporttien painottamien toimenpiteiden näkökulmasta (Kuva 2). Sternin raportti vuodelta 2006 lähestyy ilmastotoimia kustannus-hyötyanalyysin kautta (Stern, 2006). Analyysin mukaan ilmastonmuutoksen hillintätoimet ovat perusteltavissa taloudellisesta näkökulmasta, koska viivyttely
ilmastonmuutoksen hillintätoimissa tulee kalliimmaksi kuin etupainotteiset ilmastotoimet (Liski, 2008).
Energiantuotannon osalta ilmastotoimet tarkoittavat vähäpäästöisten energiamuotojen osuuden lisäämistä (Stern, 2006). Tämä kehityssuunta tukee siten myös vesivoiman roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä, koska vesivoimatuotannosta ei itsessään synny kasvihuonekaasupäästöjä (Motiva, 2021a). Vesivoima auttaa myös uusiutuvan ja vaihtelevan sähkötuotantokapasiteetin integroinnissa
sähköjärjestelmään (Hirth, 2016). Toisaalta Dasguptan raportti vuodelta 2021 painottaa luonnon
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monimuotoisuuden tärkeää roolia (Dasgupta, 2021). Raportti tarkastelee luontoa varallisuutena, jonka
arvo nykyhetkellä määritetään alakanttiin. Raportin mukaan luontopääomaan, eli luonnon ja ekosysteemien tilaan, kannattaa investoida ja luonnon tilan muutokset tulee huomioida osana taloudellisen kehityksen mittareita (Ahlvik ja Huhtala, 2021). Vesivoiman osalta on huomioitava, että jokien patoaminen
pirstaloittaa jokien ekosysteemejä ja aiheuttaa luontokatoa padotuissa joissa (Dasgupta, 2021: Box 3.1
Damming Rivers).

Kuva 2. Vesivoimatuotantoon liittyvien haittojen ja hyötyjen punnitseminen.

Vesivoimaan liittyvien hyötyjen ja haittojen tasapainoilua voidaan havainnoida myös politiikkatoimenpiteiden kautta (Kuva 2). Lainsäädännön näkökulmasta Europan Unionin uusiutuvan energian direktiivi
ohjaa jäsenmaita lisäämään uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun energian osuutta kulutuksesta. Tavoitteena on, että 32 % energian loppukulutuksesta tuotetaan uusiutuvista energialähteistä Euroopan
Unionin alueella vuoteen 2030 mennessä (Motiva, 2021b). Vesivoimatuotanto osana uusiutuvien energialähteiden tuotantopalettia tukee täten asetettuja uusiutuvan energian tavoitteita. Toisaalta EU:n vesipuitedirektiivi painottaa pintavesien saattamista vähintään hyvään tilaan. Ekologisen tilan arviointi koskee myös keinotekoisiksi tai voimakkaasti muutelluiksi (KeVoMu) luokiteltuja vesistöjä. Näin ollen
vesienhoitotoimenpiteet koskevat myös vesistöjä, joissa vesivoimatuotanto on tärkeänä käyttömuotona.
Ekologisten toimenpiteiden ja niiden aiheuttamien voimataloudellisten haittojen arviointi onkin osa vesienhoitosuunnitelmien toimenpidekokonaisuuksien valintaprosessia (Aroviita et al., 2019).
Tässä raportissa esitellään tietoa vesivoiman toimintaympäristön osa-alueista (Kuva 1), joka toivon
mukaan tukee lukijaa vesivoimatuotannon hyötyjen ja haittojen (Kuva 2) arvioinnissa. Tarkastelemme
vesivoiman vaikutuksia vesistöissä ja tähän liittyvää ympäristöpolitiikkaa luvussa 2. Luku 3 avaa vesivoiman roolia sähköjärjestelmän näkökulmasta. Luku 4 havainnollistaa esimerkkien avulla ympäristörajoitteiden vaikutuksia vesivoimatuottajan tuotantotuloon ja tuotannon ajoittamiseen. Lopuksi esitellään
vesivoimatuotanto Oulujoen vesistöalueella (luku 5) sekä eri toimijoiden näkemyksiä vesivoiman tulevaisuudesta alueella (luku 6). Raportin yhteenveto esitetään luvussa 7.
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2. Vesivoiman vesistövaikutukset ja
ympäristöpolitiikka
Omavaraisen vesivoiman avulla tuotetulla sähköllä on ollut keskeinen rooli Suomen ja monen muun
länsimaisen kansallisvaltion historiallisessa talouskehityksessä 1800-luvun lopusta lähtien. Energian
tuotantomuotojen monimuotoistumisesta huolimatta vesivoimalla tuotetun sähkön globaali merkitys
energian kokonaistuotannossa ei ole vuosisatojen kuluessa juuri menettänyt merkitystään. Kansainvälisen energiajärjestön vuodelle 2020 julkaiseman energia ennusteen mukaan vesivoimalla tullaan maailmanlaajuisesti tuottamaan jopa 60 % uudistuvasta energiasta (International Energy Agency, 2020). Euroopassa vesivoimalla tuotettiin vuonna 2019 noin 653 terawattituntia (TWh) sähköenergiaa
(International Hydropower Association, 2020). Samana vuonna Suomen kokonaissähköntuotanto oli 66
terawattituntia (TWh), josta noin 12 TWh tuotettiin vesivoimalla (Tilastokeskus 2020).
Yhteiskunnallinen suhtautuminen virtaavien vesien valjastamiselle yhteiskunnan tarpeisiin on vuosikymmenten kuluessa käynyt läpi eri kehitysvaiheita, joita on keskeisesti leimannut muutos ihmisen
suhteessa ympäristön arvostukseen ja luonnolle annettavaan itseisarvoon. Erityisesti globaalisti kasvanut ympäristötietoisuus on 1960-luvun puolivälistä lähtien lisännyt painetta kansallisvaltioiden energiapolitiikan monimuotoistumiseen (Lindström ja Ruud, 2017a). Samalla keskustelu vesivoiman hyödyistä
ja haitoista, erityisesti niiden ympäristö -ja sosiaalisten vaikutusten osalta, on vakiinnuttanut paikkansa
niin kansallisessa kuin kansainvälisessä energiantuotantokeskustelussa (International Hydropower Association, 2021). Maailman pyrkiessä kohti hiilineutraalia ja ympäristöystävällisempää elämäntapaa, tulee
sähkönkysyntä ja -kulutus kasvamaan nopealla tahdilla. Joustavana sähköntuotantomuotona vesivoiman
rooli tulee olemaan keskeinen tässä muutoksessa, sillä jo vuoteen 2021 tultaessa globaalisti vesivoimalla
tuotettu sähkö kattoi suurimman osan lisääntyvästä sähköntarpeesta 28:ssa kehittyvän ja nousevan talouden maassa, joissa asuu yhteensä yli 800 miljoonaa ihmistä (International Energy Agency, 2021).

2.1 Vesivoimarakentamista läpi vuosikymmenien
Vesivoimarakentamisen vaikutukset jokiluonnolle vaihtelevat vesimuodostumien ominaisuuksista, rakennusalueesta sekä vesivoimalaitoksen tyypistä ja koosta riippuen. Voimakkaan vesivoimarakentamisen kaudella 1900-luvun alusta noin 1980-luvun puoliväliin saakka erityisesti nopeasti teollistuvassa
Pohjois-Amerikassa, läntisessä Euroopassa, Venäjällä sekä Japanissa kasvava tarve omavaraiselle energian tuotannolle saneli pitkälti vesivoimarakentamisen kehitystä (Law ja Troja, 2019).1 Läpi näiden
vuosikymmenien, vesivoimarakentaminen nähtiin yhteiskunnallisesti yleisesti hyvänä asiana, ja suuria
vesivoimaprojekteja rakennettiin ympäri maailmaa kansallisesti omistettujen vesivoimayhtiöiden toimesta. Vesivoimarakentaminen katsottiin kustannustehokkaaksi tavaksi lisätä saatavilla olevaa energiaa,
ja useimmiten projektien suunnitteluvaihe keskittyi rakennusteknisten vaihtoehtojen kustannusarviointiin. Kehittyneissä teollisuusvaltioissa projektien ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia ei jätetty täysin
huomiotta, mutta useimmiten ne jäivät vaille laaja-alaista arviointia. Kehittyvissä maissa tilanne oli yleisesti tätäkin huonompi, johtuen esimerkiksi autoritaaristen hallitsijoiden kyvystä polkea vähemmistöjen
oikeuksia. (Oud, 2002).
Kuten kehittyneissä teollisuusmaissa aikaisemmin, teollistuminen ja talouskasvu on voimakkaasti
lisännyt energian tarvetta myös kehittyvissä maissa 1970–1990-luvuilta lähtien. Vaikka uuden vesivoimalakapasiteetin rakentaminen vähentyi maailmanlaajuisesti 1990-luvulla kansallisten rahoitushaasteiden ja lisääntyneiden ympäristövaikutusten huomioinnin takia, kustannustehokkaasti käyttöön saatavaa
vesivoimaa rakennettiin 1900-luvun loppupuolella erityisesti Brasiliassa ja Kiinassa. 2000-luvulla

1

Maailmanlaajuisesti eniten vesivoimarakennusprojekteja aloitettiin vuosina 1955–1985 (Oud, 2002).
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vesivoimarakentaminen on lisääntynyt eniten teollistuvissa maissa Etelä-Amerikassa ja eri puolilla Aasiaa (Law ja Troja, 2019). Myös Kiina on jatkanut voimakasta vesivoimarakentamista erityisesti 2000luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä (Chang et al., 2010; International Energy Agency, 2021). Kansainvälisen energiajärjestön ennusteen mukaan globaali vesivoimakapasiteetin kasvu tulee pienenemään
23 prosentilla vuosina 2021–2030 verrattuna vuosien 2010–2020 aikana lisättyyn vesisvoimakapasiteettiin. Eniten uutta vesivoimakapasiteettia ennustetaan rakennettavan Kiinassa, Intiassa ja Kaakkois-Aasiassa. Vertailtaessa eri maiden vesivoimalla tuotetun sähkönmäärää globaalisti vuonna 2020, eniten vesivoimalla tuotettiin sähköä Brasiliassa, Kiinassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa2. (International Energy
Agency, 2021.)

2.2 Kestävä kehitys globaalin ympäristöpolitiikan ja vesivarojen
käytöstä käytävän keskustelun veturina
Kansainväliseen ympäristöpolitikkaan ja sitä kautta myös vesivoimarakentamiseen on läpi vuosikymmenten vaikuttanut kestävän kehityksen käsite3, joka määriteltiin vuonna 1987 ilmestyneessä Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Kestävän kehityksen paneelin raportissa (ns. Brundtlandin raportti). Kestävää kehitystä on sittemmin viety eteenpäin vuonna 1992 hyväksytyllä YK:n Agenda 21:llä4, vuoden
1997 Kioton ilmastopöytäkirjalla, vuoden 2002 YK:n kestävän kehityksen maailmankokouksessa, vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksella ja vuonna 2016 voimaan tulleella Agenda 2030:lla5 (Lindström
ja Ruud, 2017a; Suomen YK-Liitto, 2021).
Erityisesti vesivarojen käyttöön, hallinnointiin ja vesivarojen kehittämiseen läheisesti liittyvään
maankäyttöön keskittynyt kansainvälinen puitekehikko on omalta osaltaan kehittynyt 1990-luvulta lähtien. Vuonna 1992 julkaistu ns. Dublinin julkilausuma6, jonka neljä pääperiaatetta päätyivät myöhemmin samana vuonna osaksi YK:n Agenda 21:tä, sisälsi ensimmäiset kansainvälisesti laajasti hyväksytyt
periaatteet puhtaan veden rajallisesta määrästä maapallolla. Lisäksi julkilausumassa nostettiin esille vesivarojen vastuullisen käytön tärkeys maailman ympäristölle sekä ihmisten sosiaaliselle ja taloudelliselle hyvinvoinnille (Gorre-Dale, 2009; Lindström ja Ruud, 2017a). Dublinin julkilausuman periaatteita
on sittemmin hyödynnetty kansainvälisesti laajasti hyväksytyn IWRM (englanniksi Integrated Water
Resources Management) vesien hallinnan puitekehikon luomisessa. Vuonna 2000 Global Water Partnership7 määritteli IWRM-puitekehikon seuraavasti: ”IWRM is a process, which promotes the co-ordinated
development and management of water, land and related resources in order to maximize the resultant
economic and social welfare in an equitable manner without compromising the sustainability of vital
ecosystem”. Määritelmässä kiteytyivät ensi kertaa vesivarojen käyttöön, hallintaan ja siihen liittyvän
maankäytön kehittämisen suunnittelun tarve huomioida laaja-alaisesti kaikkien vaikutuksen alaisten
osa-alueiden ja ekosysteemin kestävä kehitys samalla, kun tavoitellaan taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta parhainta ratkaisua. IWRM-puitekehikon käyttöä ovat erityisesti edistäneet
2

Yhteen laskettuna näiden neljän maan vesivoimalla tuotettu sähkö kattoi 55 % globaalista vesivoimalla tuotetusta
sähköntuotannosta.
3
Jo vuoden 1987 Brundtlandin raportissa kestävä kehitys määriteltiin sisältävän ympäristön lisäksi myös talouden
sosiaalisen ja kulttuurin osa-alueet, joita tulee kehittää vaarantamatta tulevien sukupolvien oikeuksia omaan kehitykseensä.
4
Agenda 21:n hyväksyessään maailman johtajat allekirjoittivat ensimmäistä kertaa kolme kestävän kehityksen
kannalta merkittävää sopimusta; ilmastosopimus, biodiversiteettisopimus ja aavikoitumisen vastainen sopimus.
5
Agenda 30:ssa hyväksytyt 17 kestävän kehityksen tavoitetta löytyvät suomeksi ulkoministeriön sivuilta osoitteesta https://um.fi/agenda-2030-kestavan-kehityksen-tavoitteet.
6
Dublinin lausuman keskeisimmät neljä teesiä löytyvät englanniksi esimerkiksi Kasbohm et al. (2009) artikkelista.
7
Global Water Partnership on korkean tason kansainvälinen yhteistyöverkosto, joka ajaa, tutkii ja edistää maailman vesivarojen kestävää käyttöä ja hallintaa IWRM periaatteiden mukaan. Verkostossa on mukana yli 170 maata
ja 3000 jäsentä mukaan lukien YK-järjestöjä, tutkimus organisaatioita, kansallisia -ja kansainvälisiä rahoituspankkeja sekä kansalaisjärjestöjä.
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vuodesta 1996 lähtien toimineet Global Water Partnership-verkosto, sekä suuria, korkeatasoisia kansainvälisiä vesifoorumeja järjestävä World Water Council8. (Kasbohm et al., 2009; Lindström ja Ruud,
2017a; The World Water Council, 2021; Global Water Partnership, 2021).

2.3 Euroopan Unionin vesipolitiikka, Suomen kansallinen
vesienhoidon lainsäädäntö, vesienhoitoalueet ja alueelliset
vesienhoitosuunnitelmat
Euroopan Unionin maissa IWRM-puitekehikkoa tunnetumpi on vuonna 2000 voimaan tullut EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi9 eli vesipuitedirektiivi (englanniksi EU Water Framework Directive). IWRMpuitekehikon ja EU:n vesipuitedirektiivin (VPD) eroavaisuuksista huolimatta Rahaman et al. (2004) kuvaavat VPD:tä EU:n versioksi IWMR-puitekehikon toimeenpanosta EU:n sisällä. EU:n VPD:n keskiössä on kaikkia jäsenmaita koskeva velvoite laatia alueilleen vesienhoitosuunnitelmat. Suunnitelmien
tavoitteena on turvata ja saavuttaa pinta- ja pohjavesille vähintään hyvä tila (Suomen Ympäristöministeriö, 2022). Poikkeuksena ovat voimakkaasti muutetut ja keinotekoiset vesimuodostumat, joiden osalta
tavoitteena on saavuttaa hyvä ekologinen potentiaali (Euroopan komissio, 2018). Tarkasteltaessa vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteita, niihin voidaan katsoa sisältyvän myös tavoitteet Euroopan pinta- ja
pohjavesien heikentymisen ehkäisemiseksi ja niiden hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2015 tai viimeistään 2027 mennessä (Sojamo et al., 2021).
EU-maiden kesken kansainvälistä yhteistyötä vesienhoitoon liittyen tehdään yhteisen toimeenpanostrategian puitteissa. Jäsenmaiden VPD:n toteuttamista seuraa Euroopan komissio, joka laatii säännöllisesti arviointiraportteja VPD:n toimeenpanon edistymisestä eri EU-maissa. Komission uusin arviointiraportti10 VPD:n yleisestä toteuttamisesta EU:n jäsenmaissa ohjelman toisella kaudella (vuosina
2016–2021) julkaistiin 15. joulukuuta 2021. Komission viimeisin Suomen maakohtainen arviointi11
VPD:n toteuttamisesta on julkaistu vuonna 2019.
Suomen kansallisella tasolla VPD:n täytäntöönpanoa määrittävät vuonna 2004 annettu laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ja valtioneuvoston vuonna 2004 antama asetus vesienhoitoalueista, vuonna 2006 antama asetus vesienhoidon järjestämisestä ja vuonna 2011 antama asetus merenhoidon järjestämisestä. Vesienhoitoa Suomessa ohjaavat ympäristöministeriö sekä maa- ja
metsätalousministeriö. Aluetasolla vesienhoidon toimivaltaisia viranomaisia ovat Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Lisäksi vesienhoitoon osallistuu useita muita viranomaisia
sekä tutkimuslaitoksia. (Suomen Ympäristöministeriö, 2022).
Suomessa vesienhoitoa suunnitellaan Manner-Suomen seitsemällä vesienhoitoalueella sekä erikseen Ahvenanmaalla, joka muodostaa oman vesienhoitoalueensa. Aluekohtaiset
8

World Water Council on globaaleihin vesikysymyksiin keskittyvä yhteistyöorganisaatio, jonka tavoitteena on edistää ja ylläpitää kansainvälistä keskustelua sekä toimia vesiturvallisuuteen, vesidiplomatiaan ja kestävään kehitykseen liittyvistä poliittisista kysymyksistä. Se järjestää säännöllisin väliajoin maailman suurimman veteen ja vesivarojen käyttöön keskittyvän maailman vesi foorumin (englanniksi World Water Forum).
9
Finlex Lainkirjoittajan verkko-oppaan mukaan EU:n jäsenmailleen antamat direktiivit ovat:” […] jäsenvaltioille
osoitettuja säädöksiä, joilla velvoitetaan jäsenvaltiot toteuttamaan direktiivissä edellytetyt toimenpiteet ja saattamaan kansallinen lainsäädäntönsä direktiivin sisällön mukaiseksi. Direktiivejä käytetään yleensä silloin, kun halutaan jättää jäsenvaltioille harkintavaltaa jossakin asiassa. Kukin jäsenvaltio voi itse valita tavan, jolla se toteuttaa
direktiivissä edellytetyt toimenpiteet, mutta kansallisen sääntelyn tulee johtaa direktiivillä tavoiteltuun tulokseen.
Jäsenvaltio voi myös päättää muodosta, jota käyttäen täytäntöönpano toteutetaan jäsenvaltion sisäisesti. Yleensä
direktiivin sisältämät säännöt sisällytetään kansalliseen lainsäädäntöön antamalla kansallinen säädös.” (Suomen
Oikeusministeriö 2022).
10
Raportti on saatavilla Komission verkkosivuilla osoitteessa https://ec.europa.eu/environment/publications/6thwater-framework-directive-and-floods-directive-implementation-report_en
11
Raportti on saatavilla Komission verkkosivuilla osoitteessa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:46:FIN&qid=1551205988853&from=EN
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vesienhoitosuunnitelmat ja niitä täydentävät toimenpidesuunnitelmat antavat tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarpeellisista toimista, joiden avulla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa.
Suomessa vesienhoitosuunnitelmat tarkastetaan kuuden vuoden välein ja valtioneuvosto hyväksyi uusimmat aluekohtaiset vesienhoitosuunnitelmat kolmannelle vesienhoitokaudelle (vuodet 2022–2027)
joulukuussa 2021. Samalla hyväksyttiin myös merenhoitosuunnitelma samalle ajalle. Tulvariskien hallintasuunnitelmat hyväksyttiin samaan aikaan maa- ja metsätalousministeriön toimesta. Suunnitelmat
ovat voimassa vuoden 2022 alusta. (Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu, 2022a ja 2022b)

2.4 Vesivoimatuotannosta vesistöille ja jokiluonnolle aiheutuvat
ympäristöhaitat ja EU:n vesivoimatuotannolle asetetut vaatimukset
vesivoimatuotannon haittojen säätelystä
Edellä kerrotun mukaisesti Euroopassa vesien käyttöä ohjaa erityisesti EU:n vesipuitedirektiivi. Tämän
lisäksi veteen liittyvässä toiminnassa on lainsäädännön puolesta huomioitava tulvadirektiivissä, lintu- ja
luontotyyppidirektiiveissä sekä ympäristövaikutusten arviointia koskevissa direktiiveissä12 määriteltyjä
vaatimuksia. Keskeisimmin vesivoimatuotantoa voidaan katsoa ohjattavan vesipuitedirektiivin ja lintuja luontotyyppidirektiivien13 avulla, sillä määritelmätasolla erilaisista tavoitteistaan huolimatta ne pyrkivät samankaltaisiin tavoitteisiin, eli varmistamaan Euroopan jokien tilan huononemisen estämisen ja vesiekosysteemien tilan parantamisen. (Euroopan komissio, 2018).
Vesivoimalaitosten ympäristövaikutukset vesistöön ja jokiluontoon voivat olla paikallisia tai hyvin
laaja-alaisia. Vaikutukset riippuvat useista erilaisista tekijöistä, kuten kyseessä olevan joen ja vesistön
ominaisuuksista, sen fyysisestä ja ekologisesta tilasta sekä vesivoimalaitoksen tyypistä ja koosta. Koska
vesivoimalaitosten elinkaari on pitkä14, niiden ympäristövaikutukset voivat lisäksi vaihdella ajankohdasta riippuen esimerkiksi rakennusvaiheesta, päivittäisestä käytöstä ja kunnostustöistä tai voimalaitoksen käytöstä poistosta aiheutuviin vaikutuksiin (U.S. Department of Energy, 2004; Saravanan ja Emami,
2021; Euroopan komissio, 2018). Ympäristövaikutusten osalta keskeistä on kuitenkin se, että kaikenlainen luonnontilaisen vesiympäristön ja vesimuodostumien fyysinen muokkaaminen aiheuttaa muutoksia
vesistön hydrologiaan ja aiheuttaa haittaa vesiekosysteemien jatkumolle sekä vesieliöstön elinympäristölle. Seuraavassa keskitymme vesivoimatuotannosta vesistöille ja jokiluonnolle aiheutuvien ympäristöhaittojen tiivistettyyn kuvaamiseen sekä niiden lieventämiseen pyrkiviin ratkaisuihin.
Vesivoimatuotannosta aiheutuvia paineita ja haittoja vesiympäristölle luonnehditaan usein hydrologis-morfologisten tekijöiden ja paineiden kautta. Esimerkkejä vesivoimatuotannon vesistön hydrologiaan vaikuttavista tekijöistä ovat veden virtaaman säännöstely ja vedenotto. Vesistöön vaikuttavia morfologisia tekijöitä ovat esimerkiksi erilaiset muutokset rantojen rakenteisiin tai joen uoman muotoon.
Lisäksi huomioidaan vesistön jokien esteettömyyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten patoja, sekä vesivoimatuotannosta aiheutuvia vaikutuksia maalla esiintyviin lajeihin ja luontoon (Hellsten et al., 2005; Euroopan komissio, 2018). Taulukkoon 1 on koottu vesivoimatuotannosta aiheutuvia keskeisiä vaikutuksia
vesistöihin, vesiluontoon sekä maalla esiintyviin lajeihin.

12

Ympäristövaikutusten arviointia koskeva YVA-direktiivi ja strategista ympäristöarviointia koskeva SEA-direktiivi.
EU komission raportin mukaan ” […] lintu- ja luontotyyppidirektiiveillä pyritään suojelemaan, säilyttämään ja
saattamaan ennalleen tiettyjä lajeja ja luontotyyppejä ja saattamaan niiden suojelun taso suotuisaksi koko niiden
luontaisella esiintymisalueella EU:ssa.”
14
Koneistojen osalta vesivoimaloiden käyttöikä on noin 40–50 vuotta ja säännöllisesti huollettuina sekä koneistojen ja rakenteiden osalta huomattavasti pidempään. Joidenkin arvioiden mukaan vesivoimalaitosten keskimääräinen elinkaari voi olla jopa 100 vuotta.
13
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Taulukko 1. Vesivoimatuotannon vesistöihin ja vesiluontoon aiheuttamia muutoksia. (Lähteet:
Euroopan komissio, 2018; International Hydropower Association, 2021)
Hydrologis-morfologiset muutokset

Ekologinen vaikutus

Lieventämiskeinoja

Kalojen ja muun vesieliöstön kulkuesteet ylä -ja alavirtaan => Lajien vaellus
estyy tai häiriintyy

Vaelluskalakantojen ja muun vesiErilaiset ohituskanavat tai kalaportaat ja
eliöstökannan heikkeneminen, eristy- -hissit vesistökohtaisesti suunniteltuna
minen tai mahdollinen häviäminen

Luonnottoman pieni tai pitkäkestoinen
alivirtaama

Kasvi- ja eläinlajien väheneminen tai
lajiston muutokset

Virtaaman lisäys tai joen morfologian
muuttaminen

Jokiuomaa huuhtovien virtausvaihtelui- Kalojen ja muun vesieliöstökannan
den väheneminen tai puuttuminen
muutokset tai väheneminen

Virtaamavaihteluiden hallinnointi joko
aktiivisemmin tai passiivisemmin

Lyhytaikaissäännöstelystä johtuvat no- Jokiuoman äkillisestä huuhtoumasta
peasti tapahtuvat virtaamien vedenkor- tai kuivumisesta johtuva kasviston,
keuden vaihtelut
eläinlajien ja vesieliöstön runsauden
väheneminen, rantojen eroosio

Virtaamien vaihtelurytmien hidastaminen, ulkoiset tasausaltaat, joen morfologian muuttaminen

Muutokset sedimentin kulkeutumisessa ja kerääntymisessä => Muutokset uoman pohjan koostumuksessa,
pohjan laadussa ja paikallisesti merkittävien rakenteiden, kuten soraikkojen,
tuhoutuminen

Muutokset jokien ekologiassa ja vesistön lajistossa; kalalajien ja selkärangattomien eläinlajien runsauden
väheneminen, rantojen- ja joenuoman eroosio

Sedimentin kulkeutumista edistävät virtaamat, sedimentin poisto, sedimentin
täydentäminen (vedenoton ja altaat),
uoman sivueroosion palauttaminen

Vuotuisen tulvakierron muutokset, järvien suuret vedenpinnan vaihtelut ja
siitä johtuva matalikkojen ja rantavyöhykkeiden supistuminen ja elinympäristöjen laadun heikentyminen

Rantojen eroosio, kasvi- ja eläinlajiston runsauden väheneminen ja lajiston muutokset

Juoksutusten vähentäminen, ranta- ja
matalikkoalueiden hoito, sivujoki yhteyksien ylläpito, kelluvat tekosaaret

Ekologisen virtaaman heikkeneminen,
rantojen kuivuminen ja siitä johtuva jokien allastuminen

Muutokset jokiekosysteemeissä ja
siitä johtuvat muutokset kasvi- ja
eläinlajistossa. Vesiluonnon monimuotoisuuden väheneminen. Rantojen- ja joenuoman eroosio, sedimentin kertyminen patojen yläpuolisiin
altaisiin ja siitä johtuva levien ja muiden vesirikkakasvien kasvu

Veden varastoinnin vähentäminen,
elinympäristöjen hoito ja ennallistaminen, jokiyhteyksien palauttaminen, ohituskanava

Padoista aiheutuvat fysikaalis-kemiallisten olosuhteiden vaihtelut ja vaikutus
veden laatuun (mm. veden lämpötilan
ja happipitoisuuden muuttuminen)

Muutokset vesistön kalaston koostumuksessa ja kala- ja vesieliöstöjen
yhteisöjen koossa. Mahdolliset kalakuolemat ja vesieliöstön lajien häviäminen sekä vieraslajien ilmaantuminen

Juoksutusten mukauttaminen, vedenoton järjestäminen eri syvyyksiltä, altaan vedenpinnan säätely

Vaikutukset maalla esiintyviin lajeihin ja
luontoon esimerkiksi vesivoimalaitosrakenteiden ja siihen liittyvän infrastruktuurin (tiet, voimalinjat, putkistot) kautta

Negatiiviset vaikutukset maalajeille,
esimerkiksi lintujen pesimisen häiriytymisenä liikenteen vuoksi tai voimalinjoista saatuina sähköiskuina

Laaja-alainen ympäristövaikutusten
kartoittaminen ja teknisten ratkaisujen
tarkka suunnittelu haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi

Vesivoimalaitosrakenteet vesistöissä

Kalojen tai yksittäisten eläinten loukkaantuminen tai kuolema niiden kulkeutuessa vesivoimalaitosrakenteiden läpi

Erilaiset ohituskanavat tai kalaportaat ja
-hissit sekä suojarakenteet tapauskohtaisesti suunniteltuna

Taulukossa 1 kuvailtujen vaikutusten lisäksi on tärkeä muistaa, että vesivoimatuotannon lisäksi vesistöjen tilaan ja vesiluontoon saattaa vaikuttaa myös muu vesistöalueella tapahtuva toiminta, kuten
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kaivannaisteollisuus tai maa- ja metsätalouden harjoittaminen. Vesistöstä riippuen nämä toimet voivat
aiheuttaa pitkällä aikavälillä kumulatiivisia vaikutuksia vesistöalueella. Euroopan komission ohjeistuksen mukaan vesivoimatuotannon vaikutuksia vesistöihin tulisi aina tarkastella kokonaisuutena valumaaluetasolla huomioiden sekä olemassa oleva infrastruktuuri ja vesistöön suuntautuvat muut paineet että
mahdollinen uusi vesivoimarakentaminen15 (Euroopan komissio, 2018; International Hydropower Association, 2021).
Vesivoimatuotannon haitallisia ympäristövaikutuksia vesistöihin, jokiekosysteemeihin ja ympäröivään maa luontoon voidaan lieventää eri toimilla. Taulukkoon 1 on kirjattu erilaisia keinoja, joita voidaan käyttää vesivoimalaitosten haittavaikutusten lieventämiseksi paikallisista olosuhteista riippuen vesivoimalaitoksen elinkaaren aikana. Vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteiden mukaisen, jokien hyvän
ekologisen tilan saavuttamiseksi EU komissio katsoo, että olemassa olevien vesivoimalaitosten tekninen
uudistaminen ja ekologiseen ennallistamiseen tähtäävien toimenpiteiden mahdollisuuksia on arvioitava
tapauskohtaisesti huomioiden myös mahdolliset kumulatiiviset ympäristövaikutukset. Ja koska vain
harva joki Euroopassa on lähelläkään luonnontilaa, vesipuitedirektiivin mukaisesti uusien vesivoimalaitosten rakentamisen sijaan EU-maiden tulisi ensisijaisesti nykyaikaistaa olemassa olevia voimalaitoksia
niiden ekologisten vaikutusten lieventämiseksi. (Euroopan komissio, 2018).

2.5 EU:n vesipuitedirektiivin vesienhoidon ympäristötavoitteiden
toteutuminen Suomessa
Vesivoimalla tuotetun sähkön määrä on kattanut keskimäärin 17,4 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta vuosina 2015–2020 (Huuki et al., 2021). Myös tuontisähkön osuus Suomessa on suuri. Noin 20–
25 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta on katettu tuomalla sähköä naapurimaista (ÅF-Consult Oy,
2019). Koska osa tuontisähköstä tuotetaan Ruotsin ja Norjan vesivoimalla, voidaan todeta, että vesivoiman suhteellinen merkitys Suomen sähkön kokonaiskulutuksessa on edelleen merkittävä (Huuki et al.,
2021; ÅF-Consult Oy, 2019). Heikosti säädettävien, uusiutuvien sähköntuotantomuotojen (erityisesti
tuuli- ja aurinkovoima) määrän kasvaessa sähköjärjestelmissä tullaan tarvitsemaan erilaisia joustoelementtejä järjestelmän tasapainon turvaamiseksi. Sähköjärjestelmän kannalta vesivoiman merkitys sen
nopean säädettävyysominaisuuksien takia tulee tulevaisuudessa korostumaan niin Suomessa kuin Euroopassa yleisemmin EU-maiden pyrkiessä kohti hiilineutraalisuus tavoitetta.
Euroopan komission ohjeasiakirjassa (Euroopan komissio, 2018) vesivoimaa koskevista vaatimuksista EU:n luontolainsäädännön valossa todetaan, että: ”Vaatimus sen varmistamisesta, että energian
tuotanto ja kulutus perustuvat uusiutuviin energialähteisiin ja että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään uusiutuvia energialähteitä koskevan EU:n direktiivin tavoitteiden mukaisesti, on merkittävä syy kehittää ja hyödyntää vesivoimaa ja muita uusiutuvia energialähteitä. Jäsenvaltioiden on kuitenkin myös
täytettävä EU:n vesipuitedirektiivin ja luontodirektiivien tavoitteet, joilla pyritään varmistamaan, että
Euroopan vesimuodostumien tila ei huonone entisestään ja että ne saavuttavat hyvän tilan (tai potentiaalin). Lisäksi tavoitteena on, että EU:n suojelemien lajien ja luontotyyppien suojelun taso olisi suotuisa koko EU:ssa.”
Lainauksesta käy ilmi, että EU:n jäsenmailleen asettama päämäärä on haastava mietittäessä erityisesti vesivoimatuotantoa ja sen tulevaisuutta. EU:n strategia päämäärän saavuttamiseksi kulminoituu
EU:n yhdennetyn strategisen suunnittelun periaatteeseen ja sen soveltamiseen suhteessa vesivoimaan
vesipuitedirektiivin mukaisesti. Strategisen suunnittelun periaate puolestaan keskittyy kansallisiin uusiutuvaa energiaa koskeviin toimintasuunnitelmiin, vesienhoitosuunnitelmien ja Natura 2000-alueiden suojelutavoitteisiin ja näiden suunnitelmalliseen yhdentämiseen. Yhdennetyn strategisen suunnittelun

15

Myös Kansainvälinen vesivoimajärjestö suosittaa kumulatiivisten vaikutusten huomiointia vesivoimatuotannon
vaikutuksia arvioitaessa.
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tärkeyttä painotetaan myös EU:n vuonna 2012 hyväksytyssä suunnitelmassa Euroopan vesivarojen turvaamiseksi. (Euroopan komissio, 2018)
Suomessa EU:n vesipuitedirektiivin vesienhoidon ympäristötavoitteet liittyvät kansallisen lainsäädännön puitteissa erityisesti vesilain mukaisiin vesitalouslupiin sekä ympäristönsuojelulain mukaisiin
ympäristölupiin (Belinskij et al., 2019). Vesivoiman hyödyntäminen on vesitalousluvan alaista toimintaa. Vesistön tilaan mahdollisesti vaikuttavat toimet, esimerkiksi jätevesien puhdistus tai kaivannaistoiminta, kuuluvat puolestaan ympäristönsuojelulain piiriin. Mahdollisen vesitalousluvan myöntää se aluehallintovirasto, jonka alueella hanke suunnitellaan toteutettavaksi (Ympäristöhallinnon yhteinen
verkkopalvelu, 2022c).
On tärkeää huomioida, että vaikka vesilaissa ja ympäristönsuojelulaissa edellytetään vesienhoitosuunnitelmien huomioon ottamista lupaharkinnassa, kummassakaan laissa ei mainita vesienhoitosuunnitelmia tai vesienhoidon ympäristötavoitteita lupien muuttamisen perusteena. Tämä on erityisen tärkeää
huomioida suhteessa Suomen Euroopan komissiolta saamaan palautteeseen liittyen vesienhoitosuunnitelmiin VPD:n ensimmäisellä ja toisella ohjelmakaudella, sillä palautteessa on painotettu Suomen vesienhoidonjärjestelmän tarvetta sisältää selvät toimenpiteet kaikkien vesivoimalupien tarkastamiseksi
vesipuitedirektiivin tavoitteiden saavuttamiseksi. Komission mukaan Suomen tulisi kiinnittää erityistä
huomiota ekologisiin virtaamiin, kalateiden toteuttamiseen ja muihin haittojen lieventämistoimiin.
Toisen ohjelmakauden Suomen maakohtaisessa palautteessa komissio nosti esille erityisesti sen,
että Suomi ei ole ekologisen potentiaalin määritelmässä huomioinut biologisia tekijöitä tarvittavassa laajuudessa, vaan on keskittynyt yksinomaan haittojen lieventämistoimiin. Lisäksi komissio toi esille sen,
että vain joidenkin virtavesimuodostumien ekologiset virtaamat on määritelty ja ekologisten virtaamien
toimeenpano on yleisesti kesken. Vesivoimatuotantoon liittyen komission palaute nosti jälleen esille tarpeen vesivoimalupien uudelleenarvioinnista sekä siitä, että Suomen tulisi selvittää vaihtoehtoisia tapoja
tavoitella padotuksen mahdollistamia yhteiskunnallisia päämääriä. (Belinskij et al., 2019)
Vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteiden kansallinen toteuttaminen eri EU-jäsenmaissa on moniulotteinen asia, mutta kuten edellä olevasta kappaleesta käy ilmi, Suomessa keskustelun ytimessä ovat
vesilakiin ja ympäristönsuojeluun liittyvät lainsäädännölliset kysymykset erityisesti vesitalous- ja ympäristölupien osalta. Näihin kysymyksiin on Suomessa viime vuosina etsitty vastauksia valtioneuvoston
toimesta esimerkiksi vuonna 2018 ilmestyneessä selvityksessä Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen – perusteet ja menettelyt (Belinskij et al., 2018) sekä Suomen ympäristökeskuksen vuonna
2019 ilmestyneessä raportissa Ympäristöllisten lupien muuttaminen vesienhoidon ympäristötavoitteiden
perusteella (Beliskij et al., 2019).
Suomen ympäristökeskuksen raportissa (Belinskij et al., 2019) todetaan, että EU-oikeuden linjaukset16 ympäristölupien muuttamisesta vesienhoidon ympäristötavoitteiden perusteella luovat painetta siihen liittyvän lainsäädännön päivittämiseen Suomessa. Vesivoimaan liittyen raportissa todetaan toisaalta
myös, että olemassa olevien vesivoimalupien uudelleen arviointi ei automaattisesti tarkoita vaatimusta
lupamääräysten huomattavasta muuttamisesta. Tämä siksi, että lupamääräysten muutostarpeet on mahdollista arvioida vain tapauskohtaisesti ottamalla huomioon vesimuodostuman tilatavoitteen sekä nykytilan ja käsiteltävän hankkeen vaikutukset tilatavoitteen saavuttamiseen (Belinskij et al., 2019).
Katsottaessa tulevaisuuteen ja mietittäessä vesipuitedirektiivin ympäristövaatimusten toteutumista
Suomessa erityisesti suhteessa vesivoimatuotantoon on hyvä muistaa myös se, että EU:n jäsenvaltiot
voivat tietyin edellytyksin poiketa vesipuitedirektiivin asettamista ympäristötavoitteista olemassa olevien hankkeiden takia kahdella perusteella. Nämä ovat 1) ympäristötavoitteiden saavuttamisen määräaikojen pidentäminen enintään kahden vesienhoitosuunnitelmakauden ajan sillä edellytyksellä, että

16

Raportissa nostetaan esille neljä EU tuomioistuimen päätöstä vuosilta 2015 (Weser), 2016 (Schwarze Sulm) ja
2017 (Protect ja Folk). EU tuomioistuimen päätökset ovat saatavilla suomeksi tuomioistuimen EUR-Lex verkkosivuilla https://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
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vesimuodostuman tila ei heikkene edelleen (Suomen vesienhoitolain perusteella vuoteen 2027 saakka)17
ja 2) ympäristötavoitteiden lieventäminen vesimuodostumakohtaisesti (Belinskij. et al., 2018; Belinskij
et al., 2019). Lisäksi on tärkeä huomata, että EU:n jäsenmailla on erilaisia kansallisia strategioita VPD:n
ympäristötavoitteiden saavuttamisessa suhteessa vesivoimaan. Seuraavassa alaluvussa tarkastelemme
tapausesimerkkinä Ruotsin valitsemaan toimintatapaa VPD:n ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi
suhteessa vesivoimaan.

2.6 Vesipuitedirektiivi ja Ruotsin toimintatapa
Ruotsissa vesivoimalaitoksia on noin 2000 ja ne tuottavat vuosittain energiaa keskimäärin 70 TWh. Vesivoimadirektiivin käytäntöönpano Ruotsissa on parhaillaan meneillään. Prosessiin on liittynyt useita
suunnitteluvaiheita (Lindström & Ruud, 2017b). Vuonna 2014 Ruotsin energiavirasto ja Ruotsin merenkulkulaitos julkaisivat yhteisraportin, jossa tuodaan esille vastakkainasettelu vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteiden ja sähköjärjestelmän uusiutuvan energian lisäämisen tavoitteiden välillä (Energimyndigheten & Havs- och vattenmyndigheten, 2014).
Eri tavoitteiden välinen tasapainottelu tehdään arvioimalla merkittäväksi haitaksi sähköjärjestelmän
kannalta 1,5 TWh:n vesivoimatuotannon energiamenetys kansallisesti. Tämä määrä vastaa noin 2,3 prosenttia vesivoiman keskimääräisestä vuosituotannosta Ruotsissa. Jokitasolla vesivoiman tuotantolaitoksia painotetaan tuotantokapasiteettiin, energiatuotantoon ja säätökykyyn perustuen. Ympäristövaikutuksia arvioidaan erilaisin indikaattoriin perustuen. Energia- ja ympäristön laatuindikaattoreiden pohjalta
priorisoidaan toimenpiteitä valuma-alueittain.
Vuonna 2015 Ruotsin energiavirasto ja merenkulkulaitos ehdottivat jatkotoimenpiteitä raportissa
Ett förslag till prövning av vattenkraftproduktion18 (Energimyndigheten & Havs- och vattenmyndigheten, 2015). Raportissa ehdotetaan vesivoimalaitosten lupamääräysten nykyaikaistamista 20 vuoden kuluessa. Ympäristövelvoitteiden saavuttamiseksi ehdotetaan yhteistä rahastoa, josta kompensoidaan ympäristötoimenpiteiden kustannuksia vesivoimalaitoksille. Vesivoimatuottajat osallistuvat rahaston
kokoamiseen suhteessa energiatuotannon määrään. Vuonna 2016 saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys energiasektorin pitkän aikavälin tavoitteista (Ruotsin poliittiset puolueet, 2016). Vesivoimatuottajille
kohdistuvien ympäristövelvoitteiden kustannuksia kompensoidaan laskemalla vesivoimalaitosten kiinteistövero tasolle 0,5 % asteittain neljän vuoden aikana.
Ruotsin energiaviraston analyysin pohjalta todettiin lisäksi, että suurimmalle osalle vesivoimalaitoksista voidaan kohdentaa ympäristövelvoitteita ilman, että sähköjärjestelmän tasapainotuskyky heikentyy merkittävästi (Energimyndigheten, Svenska kraftnät & Havs- och vattenmyndigheten, 2016).
Vesivoimalaitosten tasapainotusosuutta sähköjärjestelmässä vuosina 2009–2014 arvioitiin vuosi-, kuukausi- ja päivätasolla, ja voimalaitokset jaoteltiin kolmeen ryhmään tulosten perusteella. Luokkaan 1.
kuuluvat voimalaitokset hoitavat suurimman osan sähköjärjestelmän tasapainotuksesta. Luokkaan 2.
kuuluvat laitokset osallistuvat tasapainotukseen, ja niiden tärkeys verkon tasapainottamisessa tulee arvioida tapauskohtaisesti. Luokkaan 3. kuuluvat voimalaitokset eivät ole tärkeitä sähköjärjestelmän tasapainottamisen kannalta. Taulukon 2 tulosten mukaisesti luokkaan 1 kuuluu 255 vesivoimalaitosta, ja
valtaosa sähköjärjestelmän tasapainotuksesta hoidetaan näiden voimalaitosten toimesta. Määrä edustaa
vain 13 prosenttia kaikista Ruotsin vesivoimaloista.
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Vesipuitedirektiivin nojalla määräaikojen pidentäminen on mahdollista tämän aikarajan yli, jos luonnonolot eivät
mahdollista tilan paranemista tehdyistä toimenpiteistä huolimatta
18
Suom. Ehdotus vesivoimatuotannon arvioimiseksi.
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Taulukko 2. Vesivoimalaitosten luokittelu Ruotsissa. (Lähde: Vattenkraftens reglerbidrag och
värde för elsystemet. Energimyndigheten, 2016).
Luokka

1.

2.

3.

255 kpl

78 kpl

1667 kpl

Osuus (%) voimalaitoksista

12,8

3,9

83,3

Osuus (%) voimalaitostehosta

98

1,3

0,7

Vesivoimalaitoksia

Ajanjakso

Vuosi

Kuukausi

Päivä

Vuosi

Kuukausi

Päivä

Vuosi

Kuukausi

Päivä

Osuus (%) vesivoiman
joustosta*

98,3

97,9

98,0

3,1

0,9

0,4

1,1

0,4

0,1

*

Kuvaa vesivoimatuotannon roolia jäännöskulutuksen (Kulutus – tuulivoima – aurinkovoima) vaihtelun tasaajana vuoden, kuukauden ja päivän sisällä. Aineisto vuosilta 2009–2014.

Ruotsin systemaattinen tapa tarkastella vesivoimatuotantoa kansallisella tasolla ja luokitella voimalaitokset sähköjärjestelmän merkityksen perusteella on kokonaisvaltainen tapa lähestyä vesivoimatuotannon hyötyä sähköjärjestelmän toiminnan näkökulmasta. Samanlainen tarkastelu myös Suomessa antaisi
tärkeää tietoa vesivoimalaitosten merkityksestä kotimaisessa sähköjärjestelmässä ja auttaisi ympäristötoimenpiteiden priorisoinnissa. On kuitenkin huomattava, että tarkastelu kertoo vesivoimalaitosten
aiemmasta merkityksestä sähköjärjestelmän tasapainotuksessa. Ympäristötoimenpiteiden vaikutus vesivoimaloiden toimintaan vaatii erillistä jatkotutkimusta.

Yhteenveto: Vesivoiman vesistövaikutukset ja ympäristöpolitiikka
 Euroopassa vesien käyttöä ohjaa erityisesti EU:n vesipuitedirektiivi, jonka keskiössä on kaikkia jäsenmaita koskeva velvoite laatia alueilleen vesienhoitosuunnitelmat. Suunnitelmien tavoitteena on
turvata ja saavuttaa pinta- ja pohjavesille vähintään hyvä tila. Poikkeuksena ovat voimakkaasti muutetut ja keinotekoiset vesimuodostumat, joiden osalta tavoitteena on saavuttaa hyvä ekologinen potentiaali.
 Vesivoimalaitosten ympäristövaikutukset vesistöön riippuvat useista erilaisista tekijöistä, kuten kyseessä olevan joen ja vesistön ominaisuuksista, sen fyysisestä ja ekologisesta tilasta sekä vesivoimalaitoksen tyypistä ja koosta. Vesivoimatuotannon lisäksi vesiluontoon vaikuttaa myös muu toiminta,
kuten kaivannaisteollisuus tai maa- ja metsätalous. Vesivoimatuotannon vaikutuksia vesistöihin tuleekin tarkastella kokonaisuutena valuma-aluetasolla.
 EU:n vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteiden kansallinen toteuttaminen eri EU-jäsenmaissa on
moniulotteinen asia ja unionin jäsenmailla on erilaisia kansallisia strategioita VPD:n ympäristötavoitteiden saavuttamisessa suhteessa vesivoimaan. Suomessa keskustelun ytimessä ovat vesilakiin ja
ympäristönsuojeluun liittyvät lainsäädännölliset kysymykset erityisesti vesitalous- ja ympäristölupien osalta.

ARVOVESI-hankkeen raportti 3/2022 17

18 ARVOVESI-hankkeen raportti 3/2022

3 Vesivoiman rooli sähköjärjestelmässä
Vesivoimatuotanto on joustavaa, ja lisäksi vettä kyetään varastoimaan yli kausien (ÅF-Consult Oy,
2019). Nopea säädettävyys ja varastointikyky tekevät vesivoimasta sähköjärjestelmän toimintaa tukevan
tuotantomuodon, kun hinta määräytyy kilpailullisilla sähkömarkkinoilla (Huuki, 2018). Vesivoimatuotanto edesauttaa lisäksi vaihtelevan tuulivoimatuotannon integroimista sähköjärjestelmään, koska vesivoimatuotanto tasoittaa tuulivoimatuotannon vaihtelun vaikutusta kokonaistuotannossa (Hirth, 2016).
Tässä luvussa esitelemme vesivoimatuotannon perusteet sekä vesivoiman roolin verkon tasapainotuksessa yli ajanjaksojen.

3.1 Vesivoimatuotanto ja vesivarannon varjohinta
Vesivoimatuotanto kykenee nopeisiin tehonmuutoksiin ympäri vuoden lukuun ottamatta kevään tulvaaikaa, jolloin veden maksimaalinen juoksutus turbiinien läpi ja ohi rajoittaa vesivoimatuotannon joustokykyä (Pöyry, 2018). Pöyry (2018) on arvioinut, että Suomen 3200 MW vesivoimatuotantokapasiteetista noin 55 % (1750 MW) on sähköjärjestelmään joustoa tarjoavaa kapasiteettia. Vuoden 2020 aineistosta (Kuva 3, pystyakseli) huomataan, että suurin vesivoimatuotannon tuntien välinen muutos ylöspäin
oli 642 MWh ja alaspäin oli -735 MWh. Vesivoimatuotannon tuntimuutokset seurailevat jäännöskysynnän (kulutus vähennettynä tuuli- ja aurinkovoimatuotannolla) vaihtelua. Keskimäärin 100 MWh:n muutos jäännöskysynnässä (Kuva 3, vaaka-akselilla) on näkynyt 39,7 MWh:n muutoksessa vesivoimatuotannossa.

Kuva 3. Sähkön jäännöskysynnän ja vesivoimatuotannon tuntimuutokset vuonna 2020. Aineisto: Energiateollisuus, Sähkön tuntidata (2022b).

Vesivoimalat varastoivat tulovirtaaman energiaa säännöstelemällä veden pintojen vaihtelua järvissä ja
tekojärvissä lupaehtojen rajoissa. Vuosisäännöstely mahdollistaa etenkin kevään huippuvirtaaman energiasisällön varastoinnin. Kuva 4 havainnollistaa vuosien 1978–2014 tulovirtaaman energian ja
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vesivarastojen energian vuosiprofiilit19. Keväällä hutikuussa vesivarastot ajetaan alas, jotta huippuvirtaaman energiasisältö saadaan mahdollisimman suurissa määrin hyödynnettyä. Kevään järvien pinnan
”kuoppaa” voidaan ajatella vesivoimalaitosten energiavarastojen kerryttämisenä seuraavan kauden sähköntarpeen täyttämistä varten. Vesivaraston mediaanin vaihtelu huhtikuun alimmalta energiatasolta kesäkuun korkeimmalle energiatasolle on 2431,3 GWh.

Kuva 4. Suomen vesivoiman tulovirtaaman energia (ylhäällä) ja vesivaraston energiamäärä (alhaalla).
Referenssiarvot vuosilta 1978–2014. Aineisto: Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu, (2022d).

Suomessa vesivoimalat on rakennettu aiempina vuosikymmeninä. Koska voimalainvestointien pääomakustannukset on kuoletettu, koostuvat sähköntuotannon kustannukset vain vesivoimaloiden käyttö- ja
huoltokuluista. Vesivoiman tuotanto on siis edullista. Vaikka vesivoimalat eivät kohtaa polttoainekustannuksia, on vuosittainen tuotantoresurssi kuitenkin rajallinen. Vesivarannot täyttyvät sisään virtaavasta vedestä ja varantojen jakamisen vuoden tunneille tulee perustua optimointisääntöön. Vesivoiman
kohdalla varannot allokoidaan vesivarannon varjohinnan20 mukaisesti.
Varjohinta kuvaa vesivaraston arvoitua arvon muutosta, kun varaston sisältämä energiamäärä kasvaa yhdellä yksiköllä21. Veden energiavaraston varjohintaa verrataan sähkön hintaan. Varjohinnan yksikkö on siis (€/MWh). Jos varjohinta on korkeampi kuin sähkön hinta, kannattaa vesivaranto säästää.
Jos taas varjohinta on sähkön hintaa matalampi, kannattaa varantoa tyhjentää ja tuottaa sähköä. Varjohinta heijastaa vesivarannon sisältämän energiamäärän niukkuutta (Kuva 5). Yksinkertaistetusti22, jos
vesivarannot ovat korkealla suhteessa vuodenajan keskimääräiseen tasoon nähden, on veden varjohinta
alhainen. Päinvastoin, kun vesivarannot ovat matalat, on veden varjohinta korkea.

19

Persentiilit [5 %, 25 %, 50 %, 75 %, 95 %] kuvaavat energiatasoja, joilla tulovirtaama ja varastot ovat olleet 5, 25,
50 (mediaani), 75 ja 95 %-osuudella havainnoista.
20
Varjohinnasta käytetään myös nimitystä vesiarvo.
21
Teknillisesti varjohinta kuvaa vesivarannon arvon marginaalista muutosta, joka on vesivarannon arvon ensimmäinen derivaatta suhteessa vesivarannon määrään.
22
Varjohinta sisältää myös oletuksen vesivoimatuotannon saamasta sähkön hinnasta tulevaisuudessa.
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Kuva 5. Havainnollistava kuva vesivarannon suhteesta vesivoimalan arvioimaan veden varjohintaan.

Vesivarannon varjohinta on tärkeä käsite analysoitaessa ympäristörajoitteiden vaikutusta vesivoimatuotantoon. Havainnollistamme seuraavassa esimerkissä kalatievirtaamavaatimuksen vaikutusta vesivarannon varjohintaan, ja varjohinnan muutoksen kautta vesivoimatuotannon ajoitukseen. Oletetaan vesivoimalaitos, jolla on käytettävissään vesivarantoresurssi, joka vastaa keskimääräistä virtaamaa 10
kuutiometriä sekunnissa (𝑚 ⁄𝑠) yli vuorokauden tuntien. Vesivoimalan rakennevirtaama, eli suurin
mahdollinen virtaama turbiinien läpi on 20 (𝑚 ⁄𝑠). Perusuran skenaariossa vesivoimatuottaja ei kohtaa
muita tuotantorajoituksia. Kalatievirtaaman skenaariossa oletetaan, että vesivoimatuottaja joutuu ohjaamaan 2,5 (𝑚 ⁄𝑠) virtaaman jatkuvasti turbiinikanavan vieressä sijaitsevaan kalatiekanavaan. Vesivoimatuottaja menettää siis 25 prosenttia sähkön tuotantoon käytettävissä olevasta vesivarannostaan.
Vesivoimatuottaja arvioi vesivarannolle varjohinnan ja jakaa turbiinivirtaaman vuorokauden tunneille sähkön tuntihinnat huomioiden siten, että tuotannosta saatava tulo maksimoidaan (Kuva 6). Perusurassa vesivoimatuotanto jaetaan päivän kahdelletoista korkeimman hinnan tunnille. Jos vesivoimatuottaja saisi yhden lisäyksikön vesivarantoa, niin sen arvo olisi 25,54 euroa per tuotettu lisäenergiayksikkö.
Kalatievirtaama-skenaariossa vesivoimatuotanto jaetaan päivän yhdeksälle korkeimman hinnan tunnille.
Turbiinivirtaamaa vähennetään siis kolmelta päivän tunnilta (Kuva 6, alhaalla). Tässä tapauksessa, jossa
vesivaranto sähköntuotantoon on niukempi, vesivoimatuottajan saadessa yhden lisäyksikön vesivarantoa, sen arvo olisi 28,32 euroa per tuotettu lisäenergiayksikkö.
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Kuva 6. Sähkön tuntihinta (ylhäällä), turbiinivirtaaman jakautuminen perusurassa (keskellä) ja kalatievirtaaman tapauksessa (alhaalla).

Taulukko 3 havainnollistaa kalatievirtaamavaatimuksen vaikutuksen vesivoimatuotannon ajoitukseen ja
kannattavuuteen. Rajahinta maksimituotannolle – sarakkeesta nähdään, kuinka vesivarannon varjohinta
kasvaa, kun vesivoimatuotantoon käytettävissä olevaa vesivaranto rajoitetaan. Niukentunut resurssi sähkön tuotantoon saa vesivoimatuottajan priorisoimaan tarkemmin tunnit, jolloin maksimituotantoa harjoitetaan. Tällöin keskimääräinen hinta vesivoimalan tuottamaa energiayksikköä kohden kasvaa. Energiatulon menetys suhteessa perusuraan – sarake havainnollistaa, kuinka vesivoimatuottaja ei menetä
euromääräistä tuottoa samassa suhteessa energian tuotantoon käytettävissä olevan vesivarannon menetyksen kanssa. Esimerkissä kalatievirtaama vaatii 25,0 prosenttia vesivarannosta. Kuitenkin vesivoimalan energiatulo kalatieskenaariossa vähenee vain 21,6 prosenttia.
Taulukko 3. Havainnollistus kalatievirtaamavaatimuksen vaikutuksesta esimerkkivoimalaitoksen
vesivarannon varjohintaan.
Rajahinta maksimituotannolle

Keskimääräinen tulos per
tuotettu energiayksikkö

Energiatulon menetys
suhteessa perusuraan

Perusura

25,54 €/MWh

31,75 €/MWh

---

Kalatie

28,32 €/MWh

33,19 €/MWh

21,6 %

Vesivoimatuotanto

3.2 Vesivoima verkon tasapainottajana yli vuoden
Sähköjärjestelmän tasapainotustarve johtuu pääosin kysynnän ja säästä riippuvien tuotantomuotojen
vaihtelusta (Lönnberg ja Bladh, 2016). Jäännöskysyntä (𝑃 ää ö ) on sähköntuotantomäärä, joka jää täytettäväksi, kun sähkön kulutuksesta (𝑃
) vähennetään tuuli- (𝑃
) ja aurinkovoimatuotannon
(𝑃
) määrä (Kuva 7):

𝑃 ää
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ö

= 𝑃

−𝑃

−𝑃

.

(1)

Kuva 7. Tuuli- ja aurinkovoimatuotanto (ylhäällä) sekä kulutus ja jäännöskysyntä (alhaalla) vuonna
2020. Energiateollisuus, Sähkön tuntidata (2022b).

Koska sähköjärjestelmässä kulutuksen ja tuotannon tulee olla jatkuvasti tasapainossa, tulee muiden tuotantoteknologioiden vastata jäännöskysynnän vaihteluun. Tuotantoteknologian 𝑘 osuutta jäännöskysynnän tasapainottajana yli aikajakson 𝑛 voidaan mitata tasapainotusosuuden 𝐶 {𝑛} avulla:

𝐶 {𝑛} =

𝑐𝑜𝑣 𝑃 ää

ö

𝑣𝑎𝑟 𝑃 ää

{𝑛}, 𝑃 {𝑛}
ö

{𝑛}

(2)

.

Kovarianssi (𝑐𝑜𝑣) mittaa, kuinka läheisesti muuttujat liikkuvat yhdessä. Jos tuotantoteknologian
𝑘 tuotantoprofiili vaihtelee jäännöskysynnän muutosten mukaisesti, on kovarianssi korkea. Koska tuotantoteknologian 𝑘 ja jäännöskysynnän kovarianssi normalisoidaan jäännöskysynnän varianssilla, asettuu täysin jäännöskysynnän vaihtelut tasaavan teknologian tasapainotusosuus tasolle 1 (Lönnberg ja
Bladh, 2016). Koska tuotantoteknologioiden kovarianssit summautuvat lineaarisesti, täytyy tuotantoteknologioiden tasapainotusosuuksien summan olla 1. Kaavan 2 avulla voidaan erotella tasapainotusosuudet sähköjärjestelmän tuotantoteknologioille tai tuotantolaitoksille.
Tasapainotusosuus voidaan laskea lisäksi kaavan 2 mukaisesti yli eri aikajaksojen. Koska sähkönkulutuksessa esiintyy säännönmukaista käyttäytymistä yli päivä- kuukausi- ja vuositasolla, lasketaan
tasapainotusosuudet kyseisille aikajaksoille erikseen (Taulukko 4).
Taulukko 4. Tasapainotusosuuden laskenta yli päivän, kuukauden ja vuoden ajanjaksojen.

Aikajakso
Vuorokausi
Kuukausi
Vuosi

Havaintopisteet

Kuvailu

tunti

Tuotantomuodon suhteellinen osuus päivän
sisäisessä tasapainotuksessa.

vuorokausi

Tuotantomuodon suhteellinen osuus kuukauden
sisäisessä tasapainotuksessa.

kuukausi

Tuotantomuodon suhteellinen osuus vuoden sisäisessä
tasapainotuksessa.
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Vuorokauden sisäinen tasapainotusosuus kuvaa, kuinka tuotantoteknologia seurailee sekä jäännöskysynnän systemaattista yö-päivä vaihtelua että satunnaista vaihtelua vuorokauden tuntien välillä. Kuva 8 havainnollistaa, kuinka vesivoimatuotanto vastasi jäännöskysynnän vaihtelua esimerkkipäivänä 1.1.2020.
Vesivoimatuotanto seuraa vahvasti jäännöskysynnän profiilia, ja tasapainotusosuus
{𝑣𝑢𝑜𝑟𝑜𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖} kyseiselle päivälle on 0,50. Vesivoiman suhteellinen osuus jäännöskysynnän
𝐶
tasapainotuksesta oli siis 50 %.

Kuva 8. Jäännöskysynnän ja vesivoimatuotannon tuntisummat 1.1.2020. Aineisto: Energiateollisuus,
Sähkön tuntidata (2022b).

Kuukauden sisäinen tasapainotusosuus kuvaa tuotantoteknologian muutosten vastaavuutta jäännöskysynnän heilahteluihin päivätasolle. Suure ottaa huomioon sähkön kysynnän vaihtelun arkipäivien ja viikonlopun välillä. Samoin pidemmät tuuliset tai tuulettomat jaksot tulvat huomioiduksi yli päivien ulottuvassa tarkastelussa. Kuva 9 näyttää vesivoimatuotannon päiväsumman vastaavuuden jäännöskysynnän
päiväsumman kanssa tammikuussa 2020. Päiväsummatasolla vesivoimatuotanto seuraa jäännöskysyn{𝑘𝑢𝑢𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖} tammikuussa 2020 on 0,29. Vesivoiman suhteellinen
tää, ja tasapainotusosuus 𝐶
osuus jäännöskysynnän tasapainotuksesta oli siis 29 %.
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Kuva 9. Jäännöskysynnän ja vesivoimatuotannon päiväsummat tammikuussa 2020. Aineisto: Energiateollisuus, Sähkön tuntidata (2022b).

Vuoden sisäinen tasapainotusosuus kuvaa tuotantoteknologian ja jäännöskysynnän viikkosummien vastaavuutta yli vuodenaikojen. Kuva 10 havainnollistaa vesivoiman ja jäännöskysynnän viikkosummien
yhteyttä vuonna 2020. Kuvasta 10 huomataan, että vesivoimatuotantoprofiili eroaa jäännöskysynnän
{𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖} vuodelle 2020
viikkosummaprofiilista etenkin kevään viikkoina. Tasapainotusosuus 𝐶
on 0,20. Vesivoiman suhteellinen osuus jäännöskysynnän tasapainotuksesta vuositasolla oli siis 20 %.

Kuva 10. Jäännöskysynnän ja vesivoimatuotannon viikkosummat vuonna 2020. Aineisto: Energiateollisuus, Sähkön tuntidata (2022c).
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Vesivoimatuotannon keskimääräiset23 vuorokauden, kuukauden ja vuoden aikajakson tasapainotusosuudet vuosille 2018–2020 esitetään kuvassa 11. Vesivoiman merkittävin tasapainotusosuus esiintyy päivätasolla, jossa osuus on 43 ja 53 prosentin välillä. Kuukausitason tasapainotusosuus on selvästi alhaisempi, vaihdellen 19 ja 28 prosentin välillä. Vuositason tasapainotusosuudessa nähdään suurta vaihtelua
havaintovuosien välillä. Vuosina 2018 ja 2020 vesivoima on tukenut jäännöskysynnän tasapainotusta
vuositasolla24, mutta vuonna 2019 tasapainotusosuus on ollut hieman negatiivinen.

Kuva 11. Vesivoimatuotannon päivä-, kuukausi- ja vuositason tasapainotusosuudet vuosina 2018–2020.
Aineisto: Energiateollisuus, Sähkön tuntidata (2022c).

Vesivoiman tasapainotusosuudet (Kuva 11) kertovat kyseisen tuotantoteknologian tärkeydestä etenkin
vuorokausi- ja kuukausitasolla. Vuositasolla vesivoimatuotannon mahdollisuudet osallistua jäännöskysynnän vaihteluiden muutoksiin on rajoitetumpi. Kuva 12 esittää vesivoiman lisäksi myös muiden tuotantoteknologioiden ja nettotuonnin, 𝑘 ∈ {vesivoima, nettotuonti, ydinvoima, kaukolämpövoima, teollisuuslämpövoima, erillinen lämpövoima}, tasapainotusosuudet vuodelle 2020. Nettotuonti ja
kaukolämpövoima erottuvat vuorokausi- ja kuukausitason tasapainottajina. Vuositasolla kaukolämpövoiman lisäksi myös ydinvoima ja teollisuuslämpövoima toimivat tasapainottajina. Vaikka kyseiset tuotantoteknologiat tuottavat tasaisesti sähköä, voidaan suunniteltujen seisokkien ajoituksella vastata sähkön jäännöskysynnän vuosivaihteluun.

23

Tasapainotusosuus vuorokausitasolla on keskiarvo yli vuoden 365 päivähavainnon. Tasapainotusosuus kuukausitasolla on keskiarvo yli vuoden 12 kuukausihavainnon.
24
Vastaava tarkastelu Ruotsin vesivoimatuotannolle on suoritettu vuosien 2012–2014 aineistolla (Energimyndigheten, Svenska kraftnät & Havs- och vattenmyndigheten, 2016). Tällöin Ruotsin vesivoimatuotannon vuositason
tasapainotusosuus vaihteli 36 ja 58 prosentin välillä.
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Kuva 12. Eri tuotantoteknologioiden päivä-, kuukausi- ja vuositason tasapainotusosuudet vuonna 2020.
Aineisto: Energiateollisuus, Sähkön tuntidata (2022b).

3.3 Vesivoima ja tunnin sisäinen säätö
Kantaverkkoyhtiö Fingridin tehtävänä on huolehtia sähköverkon tuotannon ja kulutuksen jatkuva-aikaisesta tasapainosta Suomessa. Verkon tasapainotukseen kantaverkkoyhtiö hankkii lyhytaikaiseen säätöön
kykeneviä resursseja reservi- ja säätömarkkinoilta. Taajuusohjattu käyttöreservi ja taajuusohjattu häiriöreservi ovat taajuudenmuutoksista automaattisesti aktivoituvia reservejä. Kyseisiä tuotteita hankitaan
vuosi- ja tuntimarkkinoilta. Vuosimarkkinoilta hankitaan tietty määrä reservejä vuoden yli sidottuun
hintaan. Tuntimarkkinoita käytetään tämän lisäksi täydentävään hankintaan kerran vuorokaudessa. Kantaverkkoyhtiö ylläpitää pohjoismaisia säätösähkömarkkinoita yhdessä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Reservitoimittajat voivat antaa säätösähkömarkkinoille tarjouksia säätökykyisestä kapasiteetistaan.
Vesivoima edustaa suurta osaa Suomessa tarjotusta ja tilatusta säätö- ja reservikapasiteetista (Taulukko 5). Säätösähkömarkkinoilla (mFRR) resurssi aktivoidaan manuaalisesti 15 minuutissa. Vesivoima
on kilpailukykyinen teknologia säätösähkömarkkinalla, edustaen keskimäärin 78 % tilatuista ylössäätökaupoista ja 88 % tilatuista alassäätökaupoista vuosina 2018–2020. Taajuusohjatun käyttöreservin
(FCR-N) markkinalla resurssin tulee kyetä tehonmuutokseen ylös- ja alaspäin 3 minuutissa. Myös käyttöreservimarkkinalla vesivoima on kilpailukykyinen. Vuosina 2018–2020 vesivoiman osuus oli 82 %
tilatusta käyttöreservistä. Häiriöreserveissä (FCR-D) resurssin tulee kyetä sekuntitason säätöön. Häiriöreservinä vesivoima ei ole yhtä kilpailukykyinen kuin muissa reservituotteissa. Vesivoima edusti noin
kolmasosaa tilatusta häiriöreservin ylössäädöstä vuosina 2018–2020.
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Taulukko 5. Suomen vesivoimalaitosten keskimääräinen osuus Suomen reservitarjouksista ja
tilatusta reserveistä eri markkinoilta vuosina 2018-2020. Aineisto: Fingrid (2022b).
Ylössäätö
(mFRR)

Alassäätö
(mFRR)

Käyttöreservi
(FCR-N)

Häiriöreservi,
ylös (FCR-D)

Osuus tarjouksista (%)

51

82

83

60

Osuus kaupoista (%)

78

88

82

33

*

FCR-N ja FCR-D osuudet sisältävät tunti- ja vuosimarkkinat.

Vesivoimatuotannon taso vaihtelee kuukausien ja vuosien välillä (Kuva 13). Vesivoimatuotanto on korkeimmillaan talven kylmien kuukausien aikaan, kun lämmitystarve nostaa sähkön kulutusta. Vesivoimatuotanto on korkealla myös keväisin toukokuussa vesien sulamisen aikaan. Keskituotantoteho toukokuussa vuosina 2018–2020 on ollut 2128 MWh/h, joka vastaa 79 prosenttia arvioidusta 2700 MW:n
maksimituotantotehosta. Etenkin lumien sulamisen aiheuttama virtaamapiikki keväällä rajoittaa vesivoiman kykyä tarjota tunnin sisäistä säätöä reservimarkkinoille. Myös vesivuosi vaikuttaa vesivoiman säätökykyyn. Loppuvuonna 2020 virtaamat olivat suuria, ja keskimääräinen vesivoimatuotanto marras-joulukuussa oli 2036 MWh/h. Vuosina 2018–2019 vastaava määrä oli keskimäärin 1445 MWh/h.

Kuva 13. Kuukausittainen vesivoimatuotanto vuosina 2018–2020. Aineisto: Energiateollisuus, Sähkön
tuntidata (2022b).

Vuosina 2018–2020 vesivoiman osuus tilatusta säätösähköstä kuukausitasolla on vaihdellut ylössäädössä 60–95 %:n välillä ja alassäädössä 60–100 %:n välillä (Kuva 14). Toukokuun sulamisvirtaamien
aikaan, kun vesivoimatuotanto on korkealla, vesivoiman osuus tilatusta alassäätökapasiteetista laskee
huhti- ja kesäkuun osuudesta. Myös vuosien välillä on vaihtelua vesivoiman säätötarjontaosuudessa.
Loppuvuoden 2020 keskimääräistä korkeampi vesivoimatuotanto näkyi alentuneena vesivoiman osuutena tilatuissa ylös- ja alassäätömäärissä.
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Kuva 14. Kuukausittainen vesivoiman osuus Suomessa tilatusta säätösähköstä vuosina 2018–2020.
Aineisto: Fingrid (2022b).

Vesivoiman osuus Suomessa tilatusta käyttöreservistä on verrattain tasainen yli kuukausien (Kuva 15,
ylhäällä). Ainoastaan loppuvuoden 2020 korkean vesivoimatuotannon aikaan vesivoiman osuus tilatusta
käyttöreservistä laski 60 prosentin tasolle. Häiriöreservilajissa vesivoiman osuus vaihtelee 20–45 prosentin välillä (Kuva 15 alhaalla). Myös häiriöreserveissä havaitaan toukokuun suuren virtaaman aikainen alhaisempi vesivoiman osuus.

Kuva 15. Kuukausittainen vesivoiman osuus Suomessa tilatusta taajuusohjatusta käyttöreservistä (alasja ylössäätö) ja häiriöreservistä (ylössäätö) vuosina 2018–2020. Aineisto: Fingrid (2022b).

Kuvien 14 ja 15 vesivoimaosuudet kuvaavat tilannetta Suomesta tilatuista reservilajeista. Kokonaisuutena reservejä ja säätösähköä hankitaan markkinoiden kautta naapurimaiden rajojen yli (Fingrid, 2021).
Huomioiden myös tuonnin ja viennin rooli reservien hankinnassa, Suomen vesivoimatuotannon roolia
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jäännöskysynnän tasapainottajana tunnin sisällä voidaan tutkia 3 minuutin välein päivittyvillä jäännöskysyntä ja tuotantoaikasarjoilla. Tunnin sisäisesti saadaan siten 20 havaintopistettä. Tasapainotusosuus
{𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖} lasketaan kaavan (2) mukaisesti. Vesivoimatuotannon tunnin sisäinen tasapaino𝐶
tusosuus esitetään kuvassa 16 vuodelle 2020 kuukausittain25. Alhaisin vesivoiman tasapainotusosuus on
toukokuussa kevätvirtaaminen aikaan, jolloin vesivoimatuotanto tasapainottaa 12,5 prosenttia tunnin
sisäisestä jäännöskysynnän vaihtelusta. Keskimääräinen tunnin sisäinen vesivoiman tasapainotusosuus
vuodelle 2020 on 20,5 prosenttia.

Kuva 16. Vesivoiman, nettotuonnin ja muiden tuotantoteknologioiden tunnin sisäinen tasapainotusosuus
vuonna 2020. Aineisto: Fingrid, Avoin data (2022).

Kuva 16 havainnollistaa Suomea suuremman markkina-alueen tärkeyden verkon tasapainotuksessa.
Nettotuonnin keskimääräinen tasapainotusosuus yli vuoden 2020 kuukausien on 0,649. Nettotuonti tasapainottaa siis noin 65 prosenttia tunnin sisäisestä jäännöskysynnän vaihtelusta. Suurimmillaan nettotuonnin rooli on toukokuussa, kun vesivoiman tasapainotusosuus on alimmillaan. Tällöin nettotuonti
tasapainotti 71,7 prosenttia jäännöskysynnän vaihtelusta tunnin sisällä.

3.4 Sähköjärjestelmän inertia ja kulutushuipun aikainen
tuotantokapasiteetti
Sähköverkon inertia viittaa verkkoon kytkeytyneeseen liike-energiaan. Inertiaa verkkoon tuottavat voimalaitosten ja tehtaiden koneet, jotka pyörivät sähköverkon kanssa samalla taajuudella. Inertia on sähköverkossa toivottava ilmiö, koska se hidastaa sähkönkulutuksen ja -tuotannon muutosten vaikutusta
verkon taajuudessa (Fingrid, 2018). Kuva 17 esittää Suomen sähköjärjestelmän yhteenlasketun liikeenergian, eli inertian, tuntitasolla vuosina 2016–2020. Sähköjärjestelmään tuotettu inertia laskee kesäkuukausina, kun yhteis- ja lauhdevoimalaitosten sähköntuotanto on kylmiä talvikuukausia alhaisemmalla tasolla.
25

Kolmen minuutin aikasarjassa esiintyy puuttuvia havaintoja. Jokaiselta kuukaudelta on valittu esimerkkiviikko,
jolloin puuttuvia havaintoja vähän. Kyseisen viikon jokaiselle tunnille on laskettu tunnin sisäinen tasapainotusosuus (20 havaintoa per tunti). Kuva 16 esittää tasapainotusosuuksien keskiarvon (168 havaintoa per kuukauden
esimerkkiviikko).
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Kuva 17. Suomen sähköjärjestelmän inertia vuosina 2016–2020. Aineisto: Fingrid, ei julkinen.

Koska uusiutuvat energialähteet, tuuli- ja aurinkovoima, kytkeytyvät sähköverkkoon ilman pyörivää
massaa, on inertia pienentynyt viime vuosina lauhdelaitosten tuotannon korvautuessa uusiutuvalla tuotannolla (Fingrid, 2018). Sähköjärjestelmän keskimääräinen inertia onkin pienentynyt noin 1 gigawattisekunnilla (GWs) per vuosi ajanjaksolla 2016–2020 (Kuva 17, lineaarinen sovite26).
Kuva 18 esittää Suomen vesivoimalaitosten tuottaman inertian %-osuuden Suomen sähköjärjestelmän inertiasta. Vuosina 2016–2020 vesivoimalaitokset tuottivat keskimäärin 17,4 prosenttia Suomen
sähköjärjestelmässä tuotetusta inertiasta. Kesäkuukausina vesivoimaloiden osuus Suomessa tuotetusta
inertiasta nousee lähemmäs 25 prosentin tasoa. Vesivoiman osuus inertiasta on hieman noussut viime
vuosina sähköjärjestelmään tuotetun inertian laskiessa. Keskimäärin vesivoiman %-osuus Suomessa
tuotetusta inertiasta on noussut 0,196 %-yksiköllä per vuosi ajanjaksolla 2016–2020 (Kuva 18, lineaarinen sovite27).

26
27

Inertia [GWs] = 40,521 [GWs] - 0.00011439 [GWs/h] * tunti.
Vesivoiman osuus Suomen inertiasta [%-yks] = 16,926 [%-yks] - 0.00002372 [%-yks./h] * tunti.
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Kuva 18. Suomen vesivoimalaitosten tuottaman inertian %-osuus sähköjärjestelmän inertiasta vuosina
2016–2020. Aineisto: Fingrid, ei julkinen.

Sähköjärjestelmän toimintavarmuutta arvioitaessa eräs keskeinen tekijä on kulutushuipun aikainen sähköntuotantokapasiteetti Suomessa (Energiavirasto, 2021). Suomen vesivoimatuotannon nimelliskapasiteetti on noin 3200 MW, mutta koko tuotantoteho ei ole käytettävissä tuotantoon kulutushuippujen aikaan (Pöyry, 2016). Kulutushuiput ovat tapahtuneet tammi- ja helmikuun aikana viime vuosina, ja
Pöyry (2016) arvioi 50 prosentin todennäköisyydellä vesivoiman käytettävissä olevan kapasiteetin olevan noin 78 % nimelliskapasiteetista (noin 2500 MW) kyseisille kuukausille (Pöyry, 2016. Kuva 15).
Vehviläinen (2021) osoittaa, että varastoidun energian määrä vesialtaisiin vaikuttaa vesivoiman maksimituotantotasoon kulutushuippukausina epälineaarisesti. Kun varastoitu energia on alle 2980 GWh, nostaa jokainen lisäenergiayksikkö (GWh) varastossa vesivoiman huippukulutusajan tuotantopotentiaalia
0,36 MW:lla. Kun vesialtaiden energiataso ylittää tason 2980 GWh, asettuu vesivoimatuotannon huipputeho keskimäärin tasolle 2334 MW.
Huippukulutuspäivien korkeimman kulutuksen tunnin kulutus, vesivoimatuotanto ja vesivoimatuotannon %-osuus kulutuksesta esitetään taulukossa 6 vuosille 2016–2020. Vesivoimatuotanto huippukulutustunnilla on vaihdellut välillä 1791 MWh ja 2521 MWh, vastaten 12,2–18,4 prosenttia huippukulutustunnin tuotantotehosta.
Taulukko 6. Huippukulutus vuosina 2016–2020 ja vesivoimatuotannon määrä ja osuus
huippukulutustunnilla. Aineisto: Energiateollisuus, Sähkön tuntidata (2022b).
Huippukulutus (MWh/h)

Vesivoimatuotanto
(MWh/h)

Vesivoiman osuus
kulutuksesta

7.1.2016

15149

2402

15,9 %

5.1.2017

14363

2128

14,8 %

28.2.2018

14155

2521

17,8 %

28.1.2019

14728

1791

12,2 %

28.2.2020

12719

2334

18,4 %

Päivä

Kuva 19 havainnollistaa tarkemmin vuoden 2020 huippukulutuspäivän tuntituotannon teknologioittain.
Huippukulutuspäivänä 28.2.2020 vesivoiman lisäksi tärkeät osatekijät Suomen sähköjärjestelmän
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kysyntään vastaamisessa olivat ydinvoima, sähkön ja lämmön yhteistuotanto sekä nettotuonti. Vaihtelevan tuotannon haasteet tehotasapainon ylläpidossa voidaan todeta kuvan 19 tuulivoimatuotantoprofiilista. Vuorokauden tuulivoimatuotanto oli korkeimmillaan yön tunteina, mutta tuotanto laski keskipäivän kulutuspiikin aikaan.

Kuva 19. Suomen sähköjärjestelmän huippukulutuspäivän 28.2.2020 tuotanto teknologioittain. Aineisto:
Energiateollisuus, Sähkön tuntidata (2022).

Yhteenveto: Vesivoiman rooli sähköjärjestelmässä
 Vesivoima on joustava tuotantoteknologia, joka tasapainottaa jäännöskysynnän (kulutus vähennettynä vaihtelevan tuotannon määrällä) vaihtelua etenkin vuorokauden sisällä. Vuosina 2018–2020 vesivoiman tuntitason tasapainotusosuus vuorokauden sisällä on vaihdellut 43 ja 53 prosentin välillä.
 Kuukausitasolla vesivoimatuotanto on tasapainottanut 19–28 prosenttia jäännöskysynnän päiväkohtaisesta vaihtelusta. Vuositasolla vesivoiman rooli tasapainotuksessa vaihtelee veden valuntaprofiilista ja -määrästä riippuen. Vuositason vesivoiman tasapainotusosuus on vaihdellut (-2) – 20 prosentin välillä.
 Vesivoima edusti suurinta osaa Suomesta tilatusta säätösähkö- ja käyttöreservikapasiteetista vuosina
2018–2020. Tilatusta häiriöreservistä (ylössäätö) vesivoiman osuus on alle puolet.
 Tunnin sisäisiä säätöreservejä hankitaan myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Vuonna 2020 vesivoima
edusti noin viidennestä tunnin sisäisestä jäännöskysynnän tasapainotuksesta.
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4 Vesivoiman ympäristörajoitteiden
esimerkkimallinnukset
Vesivoimatuotannolle asetettavat virtaamarajoitteet vaikuttavat vesivoimatuottajan saamaan energiatuloon sekä vesivoimatuotannon ajoitukseen. Tässä kappaleessa esitellään vesivoiman energiamenetyksen
kustannuslaskennassa huomioitavat oletukset (luku 4.1) sekä ympäristörajoitteiden vaikutus vesivoimalaitoksen säätömarkkinatarjontaan (luku 4.2).
Vesivoimalaitokset Suomessa vaihtelevat kokoluokittain suurista yli 100 MW vesivoimalaitoksista
pieniin alle 1 MW vesivoimalaitoksiin (Taulukko 7). Yli 100 MW tehoisia laitoksia on Suomessa 9 kappaletta. Tuotantolaitokset edustavat noin 40 prosenttia vesivoimalla tuotetusta energiasta Suomessa.
Toisaalta alle 1 MW tehoisia voimalaitoksia on 81 kappaletta mutta ne edustavat vain noin prosenttia
vesivoiman kokonaisenergiasta. (Vesirakentaja, 2016)
Taulukko 7. Vesivoimalaitokset Suomessa kokoluokittain. Aineisto: Vesirakentaja, 2016.
Kokoluokka

≥ 100 MW

≥ 50 MW

≥ 10 MW

≥ 1 MW

< 1 MW

Teho välillä (MW)

[101, 182]

[51, 84]

[10, 45]

[1, 9,8]

[0,1 0,9]

9

10

39

82

81

4,1

4,5

17,6

37,1

36,7

Energia (GWh/a)

5178

2834

4006

969

149

Osuus vuosienergiasta (%)

39,4

21,6

30,5

7,4

1,1

Keskimääräinen tuntituotanto
(MWh/h)

65,7

32,4

11,7

1,4

0,2

Voimalaitoksia (kpl)
Osuus voimalaitoksista (%)

Luvuissa 4.1 ja 4.2 esitetyt esimerkkilaskelmat ja -simuloinnit ovat yleisluonteisia. Tarkemmat arviot
energiamenetyskustannuksista ja ympäristörajoitteiden vaikutuksista tulee suorittaa laitoskohtaisesti.
Kappaleen 4.1 energiamenetyksen kustannuslaskelma on ajankohtainen etenkin pienten voimalaitosten
yhteydessä, joissa virtaamarajoitteiden tai voimalan purkamisen vaikutus kohdistuu voimalaitoksen
omistajaan, mutta vaikutus sähköjärjestelmän kokonaisenergian kannalta on vähäinen (Kuva 20, oikea
alakulma: alle 10 MW voimalaitokset). Kappaleen 4.2 virtaamarajoituslaskelmat ovat sovellettavissa
suurin voimalaitoksiin, jotka tuottavat suuren osan Suomen vesivoiman vuosienergiasta ja osallistuvat
sähköjärjestelmän tasapainotukseen (Kuva 20, vasen yläkulma: yli 10 MW voimalaitokset). Tällöin virtaamarajoitusten vaikutus sekä voimalaitoksen omistajalle että sähköjärjestelmälle ovat tarkastelun kohteena.
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Kuva 20. Suomen vesivoimalaitokset kokoluokittain voimalaitos- ja tuotanto-osuuksien suhteen. Aineisto: Vesirakentaja, 2016.

4.1 Energiamenetyskustannusten esimerkkilaskelma
Vesivoimalaitokselle, joka ei tarjoa merkittävästi tunnin sisäistä säätöä, voidaan arvioida vuosittain toistuva energiamenetyksen kustannuksen nykyarvo yksinkertaistetulla tavalla. Esimerkki kuvaa Suomen
keskimääräistä vesivoimatuotantoa, eikä yleisty suoraan yksittäiseen voimalaitokseen. Esimerkin tarkoituksen on havainnollistaa energiamenetyksen kustannusarvioinnissa tarvittavia osatekijöitä ja oletuksia
tekijöiden taustalla.
Ajatellaan, että vesivoimalaitos menettää 1 GWh vuosituotannostaan esimerkiksi kalatievirtaamavaatimuksen vuoksi joka vuosi vuodesta 2022 eteenpäin. Energiamenetyskustannuksen laskemiseksi
tarvitaan arvio tulevasta sähkön hinnan kehityksestä, vesivoimatuotannon saamasta keskimääräisestä
tuotantohinnasta sekä rahavirtojen diskonttaustekijästä.
Sähkön hinta-arviot tuleville vuosille voidaan perustaa esimerkiksi markkinoiden futuurihintoihin
tai tulevaisuuden sähköjärjestelmän simulointimallien tuloksiin. Taulukko 8 esittelee pohjoismaisen
sähkön futuurihinnat vuosille 2022–2025 (Nasdaq commodities, 2021). Vuodelle 2022 futuurihinta on
50,6 (€/MWh) ja seuraaville vuosille noin 31,8 (€/MWh). Oletetaan vuodesta 2026 eteenpäin, että sähkön keskihinta on 40 €/MWh. Oletus perustuu sähköistyvän yhteiskunnan sähköjärjestelmän simulointimallien tuloksiin, joissa sähkön spot-keskihinta 2020- ja 2030-luvuilla Suomessa asettuu keskimäärin
tasolle 40 €/MWh (Nordic Energy Research, 2021; Sitra, 2021; Forsman et al., 2020).
Taulukko 8. Sähkön futuurihinta vuosille 2022–2025 ja hintaoletus vuodesta 2026 eteenpäin.
Lähde: Nasdaq commodities (2021), hinnat joulukuu 2021.
Vuosi

2022

2023

2024

2025

2026–

Hinta (€/MWh)

50,60

32,55

31,10

31,85

40,00

Vesivoimatuotannon arvokerroin kertoo keskimääräisen vesivoimalla tuotetun energiayksikön arvon ja
sähkön keskihinnan suhteen. Kuva 21 esittelee vesivoiman arvokertoimen vaihtelun suhteessa tuulen
tuotanto-osuuden kehitykseen vuosina 2015–2020. Arvokerroin on yli yhden, eli vesivoima saa sähkön
keskihintaa suuremman korvauksen tuotetulle energiayksikölle. Arvokerroin on keskimäärin kasvanut
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tuulen tuotanto-osuuden kasvaessa28. Vuosien 2015–2020 aineistolla vesivoiman arvokerroin on kasvanut keskimäärin 0,005 yksiköllä, kun tuulivoimatuotannon osuus kulutuksesta on kasvanut yhdellä prosenttiyksiköllä.

Kuva 21. Vesivoimatuotannon arvokerroin vuosina 2015–2020 ja arvokertoimen lineaarinen sovite.

Tuulivoiman vuosituotanto tulee kasvamaan tulevina vuosina (Suomen tuulivoimayhdistys, 2021). Taulukko 9 esittelee arvioidun tuulivoimatuotannon kasvun vaikutuksen tuulivoimatuotannon osuuteen sähkökulutuksesta, kun oletamme lähivuosien kulutuksen säilyvän vuoden 2021 tasolla (86 TWh). Lineaarinen sovite vesivoiman arvokertoimelle vuosille 2021–2024 nousee tasolta 1,06 tasolle 1,11
tuulivoiman tuotanto-osuuden kasvun myötä. Vuodesta 2025 eteenpäin oletamme, että muiden joustoteknologioiden kehittyessä vesivoimatuotannon arvokerroin vakiintuu tasolle 1,11.

Taulukko 9. Tuulivoimatuotannon arvioitu kehitys ja vesivoimatuotannon arvokerroin.
Tuulivoimatuotanto
(TWh)*

Tuulivoiman prosenttiosuus kulutuksesta **

Arvioitu vesivoimatuotannon arvokerroin

2021

8,0

9,3

1,06

2022

11,0

12,8

1,08

2023

13,0

15,1

1,09

2024

15,5

18,0

1,11

Vuosi

*Ennuste tuulivoiman vuosituotannosta 2021–2024 (Suomen tuulivoimayhdistys, 2021).
** Kulutus vuonna 2021 oli noin 86 TWh. Laskelmassa oletettu sama vuosikulutus vuosille 2022–2024.

Tulevien rahavirtojen nykyarvon laskemiseksi käytetään diskonttausta. Merkitään diskonttauskorkoa
tekijällä 𝑟. Energiasektorille29 yleisesti käytetty diskonttokorko on 5 %, jolloin 𝑟 saa arvon 0,05. Diskonttaustekijän 1⁄(1 + 𝑟) avulla voidaan muuntaa 𝑛 vuoden kuluttua tapahtuva rahavirta nykyhetken
28
29

Vesivoiman arvokerroin = 1,0174 + 0,0049*(Tuulivoiman prosenttiosuus kulutuksesta)
Esimerkiksi Fortumille pääoman kustannukseksi on arvioitu 5,3 % (Handelsbanken, 2020).
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arvoon. Vesivoimalan kokeman energiamenetyksen kustannukset 𝐶 vuosille 𝑛 = {0,1,2, … 𝑇} voidaan
nykyarvoistaa diskonttauskertoimen avulla. Tulevien kustannusten nettonykyarvo lasketaan seuraavasti:
𝐶
𝐶
𝐶
𝐶
(2)
𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑛𝑦𝑘𝑦𝑎𝑟𝑣𝑜 = 𝐶 +
+
+
+ ⋯+
.
(1 + 𝑟) (1 + 𝑟)
(1 + 𝑟)
(1 + 𝑟)
Oletetaan, että vuonna 2021 (𝑛 = 0) arvioidaan toimenpidettä, josta koituu vesivoimatuottajalle
vuosittainen 1 GWh energiamenetys vuodesta 2022 eteenpäin (𝑛 = 1,2, … ,100). Energiamenetyksen
kustannuksen nykyarvo voidaan laskea taulukossa 10 esitellyllä tavalla.
Taulukko 10. Kustannuslaskelma vesivoimalaitoksen 1 GWh per vuosi energiamenetykselle.
Sähkön keskihinta (€/MWh)

Vesivoima-tuotannon
arvokerroin

Vesivoima-tuotannon
keskimääräinen korvaus (€/MWh)

Kustannus
(M€)

Nykyarvo
(M€)

2022 (n = 1)

50,60

1,08

54,65

0,055

0,052

2023 (n = 2)

32,55

1,09

35,81

0,036

0,032

2024 (n = 3)

31,10

1,11

34,52

0,035

0,030

2025 (n = 4)

31,85

1,11

35,46

0,036

0,029

2026 (n = 5)

40,00

1,11

44,40

0,044

0,035

2027–2041 (n = {6,…,20})

40,00

1,11

44,40

0,667

0,361

2042– (n = {21,…,100})

40,00

1,11

44,40

3,552

0,328

Vuosi

Yhteensä

0,867

Energiamenetyskustannuksen nykyarvo on noin 867 00 euroa. Noin 21 prosenttia kustannusten nykyarvosta kertyy ensimmäisen viiden vuoden aikana ja noin 42 % kustannuksista kertyy seuraavan 15 vuoden aikana. Diskonttauksen myötä kauempana tulevaisuudessa tapahtuvia kustannuksia arvotetaan vähemmän suhteessa lähivuosina koituviin kustannuksiin (Kuva 22).
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Kuva 22. Diskonttaustekijä 5 % diskonttokorolla (ylhäällä) ja 1 GWh vuotuisen vesivoiman energiamenetyskustannuksen nykyarvo (alhaalla) 20 ensimmäiselle vuodelle.

Edellinen laskentaesimerkki esittelee energiamenetysten kustannusten arvioinnissa tarvittavat perusoletukset. Yleinen ja suoraviivainen tapa arvioida virtaamamenetyksen arvoa tuottajan kannalta on kertoa
vuotuinen vakiokustannus 𝐶 luvulla 20. Tämä laskutapa vastaa kustannusten diskonttaamista 5 prosentin diskonttauskorolla, koska vuotuisten kustannusten sarjan nykyarvo suppenee kohti arvoa 𝐶 ⁄𝑟 =
20𝐶, kun 𝑟 = 0,05. Molemmissa tapauksissa suurin epävarmuus liittyy vesivoimatuotannon saamaan
keskimääräiseen hintaan yli tulevien vuosien. Voimalaitoskohtaisissa laskelmissa onkin suotavaa tehdä
kustannusten herkkyystarkastelua eri hintaoletuksilla. Laskentaoletusten vaikutuksia vesivoimatuotannon arvoon voidaan testata esimerkiksi Vesivoimalaskurin avulla (Iho, 2021).

4.2 Virtaamarajoitusten vaikutus vesivoiman tuntituotanto- ja
säätötarjontaan
Havainnollistuksena virtaamarajoitusten vaikutuksesta vesivoimalan tuntituotanto- ja säätötarjontaan
mallinnetaan esimerkkivoimalaitoksen vesivoimatuotannon allokointipäätös yli vuoden ajanjakson eri
virtaamarajoitusskenaariolla. Esimerkkivoimalaitos ei pohjaudu yksittäiseen vesivoimalaitokseen, vaan
havainnollistaa vesivoimalaitoksen toimintaa yleisellä tasolla.

4.2.1 Esimerkkivoimalaitos ja sähkömarkkinat
Esimerkkinä toimiva vesivoimalaitos toimii seuraavien reunaehtojen puitteissa. Vesivoimalaitoksen
maksimiteho on 40 MW ja se tuottaa 150 GWh sähköenergiaa vuodessa. Energiantuotannon mahdollistaa vuotuinen tulovirtaama vesivarastoon (Kuva 23). Vesivoimalan yläaltaan varastointikoko on 10
GWh. Vesivoimatuottaja pyrkii maksimoimaan tuotantotulonsa sähkömarkkinoilta, eli sähkön tuntihinta
toimii signaalina vesivoimatuotannon ajoitukselle. Energiavaraston avulla vesivoimalaitos ajoittaa tuotantonsa sähköjärjestelmän tarpeiden mukaan energiavaraston sallimissa rajoissa.
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Kuva 23. Vesivoimalaitoksen tulovirtaaman energiasisältö. Aineisto: vuosien 1978–2014 Suomen tuloenergian viikkokeskiarvo, skaalattu tasolle 150 GWh per vuosi (Suomen ympäristökeskus, 2021).

Sähkön hinta kuvastaa tarjonnan niukkuutta suhteessa kysyntään sähköjärjestelmässä. Sähkön kysyntä
vaihtelee vuorokauden ja vuoden sisällä. Kuva 24 esittää sähkön hinnan keskimääräisen vuorokausiprofiilin vuodelle 2019. Hinnat ovat korkeimmillaan noin aamun kello seisemästä illan kello yhdeksään.
Alhaisimmat hinnat ajoittuvat yön tunneille.

Kuva 24. Sähkön keskimääräinen hinta yli vuorokauden tuntien vuonna 2019. Aineisto: Nord Pool,
2021.

Sähköverkon jatkuvan tehotasapainon ylläpitämiseksi kantaverkkoyhtiöt hankkivat resursseja tunnin sisäistä säätöä varten (Fingrid, 2021). Säätötuotteet vaihtelevat sekuntitason reserveistä hitaampiin 15 minuutin reagointiajan joustoresursseihin (Nordic analysis group, 2022). Mallissa keskitymme
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säätösähkömarkkinaan (mFRR), jonne markkinatoimijat voivat tarjota sekä ylös- että alassäätöreservejä.
Vuosien 2015–2019 säätösähkömarkkina-aineiston mukaan noin 25 % tunneista ovat vaatineet ylössäätöä ja noin 36 % tunneista ovat vaatineet alassäätöä (Taulukko 11). Loput, noin 39 %, tunneista eivät ole
vaatineet säätöresursseja säätösähkömarkkinan kautta.
Taulukko 11. Säätösähkömarkkinoiden (mFRR) todennäköisyys ylös- ja alassäätötunneille
vuosina 2015–2019. Aineisto: Fingrid avoin data, 2022.

Todennäköisyys

Ylössäätö

Ei säätöä

Alassäätö

25,4 %

39,1 %

35,5 %

Säätösähkömarkkinoilla ylös- ja alassäädön hinta määräytyy toteutuneen säädön tarpeen mukaan (Fingrid, 2022a). Ylössäätöhinta määräytyy kalleimman käytetyn ylössäätötarjouksen mukaisesti. Ylössäätöhinta on vähintään vuorokausimarkkinoilla määräytyneen spot-tuntihinnan suuruinen. Alassäätöhinta
määräytyy halvimman käytetyn alassäätötarjouksen mukaisesti. Alassäätöhinta on enintään vuorokausimarkkinoilla määräytyneen spot-tuntihinnan suuruinen. Säätöhintapreemio kuvaa säätöhinnan ja spothinnan välistä erotusta. Ylössäädölle säätöhintapreemio on siten positiivinen ja alassäädölle säätöhintapreemio on negatiivinen. Vuosien 2015–2019 säätösähkömarkkina-aineiston perusteella lasketut säätöhintapreemiotasot tilatun määrän funktiona esitetään kuvassa 25.

Kuva 25. Säätösähkömarkkinoiden hintapreemiot alassäädölle (vasen) ja ylössäädölle (oikea) tilatun
säädön määrän funktiona. Säätömäärät esitetään persentiilivälien [0-10,10-20,…,90-100] keskiarvoina.
Aineisto: Fingrid avoin data, 2022; Nord Pool, 2021.

4.2.2 Vesivoimalaitoksen tuotantopäätöksen dynaaminen
optimointimalli
Vesivoimatuottaja päättää tunnille 𝑡 tuotannon tason 𝑞 ja tarjontaosuuden (𝛽 , 𝛽
) vesivoimalan
realisoituneesta ylös- (𝑏 ) ja alassäätöpotentiaalista (𝑏 ), kun tunnin sisäisen säädön tarpeeseen liittyy
epävarmuutta (katso: Taulukko 11 ja Kuva 25). Tunnin alkaessa säätötarve 𝑄 realisoituu, ja vesivoimatuottaja tarjoaa säädön määrän 𝑏 . Päätetty tuntimarkkinatuotanto 𝑞 vaikuttaa vesivoimatuottajan mahdollisuuksiin tarjota säätösähköä (Kuva 26). Kun vesivoimatuottaja tarjoaa ylössäätöä (𝑏 > 0),

ARVOVESI-hankkeen raportti 3/2022 41

tuotantoa kasvatetaan suunnitellusta tuntituotannon tasosta: 𝑞 + 𝑏 > 𝑞 . Kokonaistuotanto ei voi ylittää maksimituotantotasoa: 𝑞 + 𝑏 ≤ 𝑞
. Vesivoimatuottaja saa tarjotusta ylössäätömäärästä korvauksen 𝑝 , joka on sähkön tuntihinta 𝑝 lisättynä ylössäädön hintapreemiolla. Kun vesivoimatuottaja tarjoaa
alassäätöä (𝑏 < 0), tuotantoa vähennetään suunnitellusta tuntituotannon tasosta: 𝑞 + 𝑏 < 𝑞 . Kokonaistuotanto ei voi alittaa minimituotantoa: 𝑞
≤ 𝑞 + 𝑏 . Vesivoimatuottaja saa tarjotusta alassäätömäärästä korvauksen 𝑏 (𝑝 − 𝑝 ) ja on säästänyt energiamäärän 𝑏 myöhempää vesivoimatuotantoa
varten.

Kuva 26. Havainnollistava kuva vesivoimatuotannon tarjonnasta sähkön tuntimarkkinoille 𝑞 ja säätömarkkinoille 𝑏 .

Vesivoimatuottaja valitsee tuontituotannon 𝑞 sekä säätöosuudet 𝛽 ja 𝛽
yli vuoden tuntien 𝑡 =
{1,2, … , 𝑇 = 8760} siten, että tuotantotulon odotusarvon summa maksimoituu:
,

max
,

𝐸

𝛾

𝑟 𝑞 ,𝑏 ,𝑝 ,𝑝 ,𝑠

(3)

,

ehdoilla
𝑠

≤𝑠

=𝑠 +𝑖 −𝑞 −𝑏 ≤𝑠

𝑞

≤𝑞 +𝑏 ≤𝑞
𝑏

= 0.3𝑞

(4)

,

(5)

,

(6)

,

𝑄 =0 ⇒𝑏 =0
𝑄 > 0 ⇒ 𝑏 = min 𝑄 , 𝑚𝑖𝑛 𝑏

,𝑞

− 𝑞 , 𝑚𝑎𝑥{0, 𝑠 − 𝑠

𝑄 < 0 ⇒ 𝑏 = 𝑚𝑎𝑥{𝑄 , −(𝑞 − 𝑞
𝑄 > 0 ⇒ 𝑏 = 𝛽 𝑏 ,𝛽
𝑄 <0 ⇒𝑏 = 𝛽
𝑏 ,𝛽
𝑟 𝑞 ,𝑏 ,𝑝 ,𝑝 ,𝑠
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(7)

)},

∈ [0.333 , 1]
∈ [0.333 , 1] ,

= 𝑞 𝑝 + 𝑏 𝑝 + 𝐹(𝑠

+𝑖 −𝑞 }

),

(8)
(9)

𝐹(𝑠

)=

𝑠

<𝑠

𝑠
≥𝑠
⇒ 𝐹(𝑠

⇒ 𝐹(𝑠 ) = 0
) = 𝑝 𝑞 − (𝑠 − 𝑠

+𝑖 ) ,

(10)

ottaen huomioon todennäköisyysjakaumat säätötarpeelle ja -hinnalle: 𝑃 𝑄 , 𝑃 𝑝 .
Diskonttaustekijä 𝛾 = ( . )( ) on asetettu siten, että vuosittainen diskonttokorko vastaa tasoa 5 %.
Termi 𝑠 kuvan veden energiamäärää (MWh) yläaltaassa. Yläaltaaseen varastoidun veden energiamäärä
voi vaihdella välillä [𝑠
= 0, 𝑠
= 10000] (MWh). Termi 𝑖 kuvaa tuloenergian (MWh) määrää
(Kuva 23). Vesivoimalaitoksen tuntituotanto tapahtuu välillä minimituotantomäärä 𝑞
= 0 (MWh) ja
maksimituotantomäärä 𝑞
= 40 (MWh). Vesivoimalaitos voi tarjota ylössäätöä tunnille 𝑡 enintään 30
% maksimituotantokapasiteetistaan30 𝑏
= 12 (MWh/h).
31
Oletamme , että vesivoimatuottaja voi tarjota enintään 2,3 % koko Suomen 𝑄
tilatusta säätömäärästä: 𝑄 = 0.023𝑄 . Kun säätöä ei tarvita (𝑄 = 0), niin vesivoimala ei tarjoa säätöä tunnilla 𝑡
(𝑏 = 0). Kun tarvitaan ylössäätöä (𝑄 > 0), niin vesivoimala voi tarjota maksimissaan tämän määrän
𝑄 siten, että vesivoimalaitoksen maksimituotantotaso 𝑞
ei ylity, eikä yläaltaan veden energiamäärä
alita minimitasoa. Oletamme, että vesivoimatuottaja tarjoaa vähintään kolmanneksen ylössäätöpotentiaalistaan: 𝛽 ∈ [0.333 , 1] . Kun tarvitaan alassäätöä (𝑄 < 0), niin vesivoimala voi tarjota maksimissaan tämän määrän säätöä 𝑄 alaspäin (jättää tuottamatta) siten, että tuntituotanto ei alita minimituotantomäärää 𝑞 . Oletamme, että vesivoimatuottaja tarjoaa vähintään kolmanneksen
alassäätöpotentiaalistaan: 𝛽
∈ [0.333 , 1].
Funktio 𝐹(𝑠) kuvaa kustannusta vesivoimatuottajalle, jos tuottaja ei kykene täyttämään koko tuntimarkkinalle tarjoamaansa tuotantomäärää. Tällöin vesivoimatuottaja korjaa tuotantotasevirheen ostamalla puuttuvan tuotantomäärän (𝑞 − (𝑠 − 𝑠
+ 𝑖 )) säätöhinnalla 𝑝 . Säätömäärä 𝑄 ja -hinta 𝑝
realisoituvat kuvan 25 esittämien säätöhintapreemiofunktioiden mukaisesti (jokainen persentiili voi toteutua 10 % todennäköisyydellä), siten että säätösuunta määräytyy taulukon 11 todennäköisyyksien mukaisesti.
Malli ratkaistaan rekursiivisesti dynaamisen ohjelmoinnin algoritmilla:
(11)
𝑉(𝑠, 𝑡) = max 𝐸 𝑟 𝑞, 𝑏, 𝑝, 𝑝 , 𝑠 + 𝛾𝑉(𝑠 , 𝑡 + 1) , ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, 𝑡 = {1,2, … , 𝑇},
,

yhtälöiden (4) – (10) mukaisilla ehdoilla.

4.2.3 Virtaamarajoitusten vaikutus tuotantotuloon sähkön tunti- ja
säätömarkkinoilla
Simuloimme vesivoimatuotantotarjonnan tunti- ja säätömarkkinoille yli vuoden ajanjakson. Perusurassa
tunnittainen vesivoimatuotanto voi vaihdella välillä 0–40 MWh ja vesivoimatuotantoon on käytettävissä
koko vuotuinen 150 GWh tulovirtaamaenergia. Ensimmäisessä virtaamarajoitusskenaariossa nollavirtaamatunnit kielletään. Tässä minimivirtaama-skenaariossa sallittu minimituotanto nostetaan 5 prosenttiin maksimituotannosta, eli tasolle 2 MWh/h. Toisessa skenaariossa 5 prosenttia vuotuisesta

30

Lainaus Pöyry (2018) sivu 44: ”Based on interviews with hydro plant operators the ramp rate for an average
flexible hydro plant is roughly 20-30% of nameplate capacity within a 15 minute interval, when considering environmental restrictions”.
31
Esimerkkivoimalaitos tuottaa noin 1,15 % Suomen keskimääräisestä vesivoimatuotannosta (13 TWh/a). Maksimisäätömäärä suhteessa Suomessa tilattuun säätöön etsittiin siten, että esimerkkivesivoimalaitos tarjoaa noin
Suomen vesivoimatuotanto-osuuttaan vastaavassa suhteessa säätökapasiteettia. Perusurassa vesivoimalaitos tarjoaa keskimäärin 1,6 % Suomen tilatusta ylössäädöstä ja 1,1 % tilatusta alassäädöstä.
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keskimääräisestä sisäänvirtaamasta tulee ohjata turbiinien ohi kalatiehen. Tässä kalatieskenaariossa vesivoimatuottaja menettää tuotantopotentiaalia keskimäärin 0,856 MWh per tunti.
Kuva 27 esittää simuloidun keskimääräisen vesivoimatuotantoprofiilin perusurassa sekä minimi- ja
kalatievirtaamaskenaariossa yli vuorokauden tuntien. Minimivirtaamatason noston myötä vesivoimatuottaja allokoi enemmän tuotantoa yön tunneille ja vähentää vastaavasti tuotantoa päivän tunneilta. Vesivoimatuotanto ei seuraile enää yhtä vahvasti kuvassa 24 esitettyä keskimääräistä sähkön hinnan vuorokausiprofiilia. Kun osa turbiinivirtaamasta allokoidaan kalatiehen, niin virtaamaprofiili seurailee
perusuran virtaamaa, mutta alhaisemmalla tasolla. Perusuraan verrattuna kalatieskenaariossa vesivoimatuotanto vähenee enemmän päivän ja illan tunteina ja vähemmän yön tunteina.

Kuva 27. Vuorokauden keskimääräinen tuotantoprofiili perusura-, minimivirtaama- ja kalatieskenaarioissa.

Virtaamarajoitusten vaikutus vesivoimalaitoksen tuloihin (miljoonaa euroa) sähkön tunti- ja säätömarkkinoilla esitetään taulukossa 12. Kun vaadittua minimivirtaamaa nostetaan 5 %:iin maksimista, tulot laskevat noin 1,34 %. Vesivoimatuottaja joutuu ajoittamaa tuotantoa enemmän myös alhaisen sähköhinnan
tunneille, ja tulot per tuotettu energiayksikkö laskevat tasolta 52,5 €/MWh tasolle 51,76 €/MWh. Toisaalta kalatievirtaaman tapauksessa keskimääräinen tuotantotulo per tuotettu energiayksikkö nousee tasolle 52,84 €/MWh. Vaikka vesivoimatuottaja menettää 5 prosenttia energiatuotantopotentiaalistaan,
tuotantotulot vähenevät vain 4,13 prosentilla.
Taulukko 12. Vesivoimalaitoksen tulot sähkön tunti- ja säätömarkkinalta perusura-,
minimivirtaama- ja kalatieskenaarioissa. Suhteellinen muutos perusuran tuotantotuloihin
suluissa.
Tulot tuntimark- Tulot säätömarkkinalta (M€)
kinalta (M€)
Perusura

Tulot yhteensä
(M€)

Tulot per tuotettu energiayksikkö (€/MWh)

7,773

0,076

7,849

52,50

Minimivirtaama

7,660 (-1,45 %)

0,084 (+10,53 %)

7,744 (-1,34 %)

51,78

Kalatie

7,444 (-4,23 %)

0,081 (+6,58 %)

7,525 (-4,13 %)

52,84
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Virtaamarajoitukset johtavat tuotantotulojen menetykseen tuntimarkkinoilta, mutta samalla tulot säätömarkkinalta kasvavat (Taulukko 12, Tulot säätömarkkinalta - sarake). Virtaamarajoitukset ovat siis
muuttaneet vesivoimatuottajan toimintaa tunnin sisäisen säädön tarjonnassa. Taulukko 13 havainnollistaa, miten minimivirtaama- ja kalatieskenaarioiden virtaamarajoitusten myötä vesivoimatuottaja tarjoaa
enemmän ylössäätöä ja vastaavasti vähemmän alassäätöä perusura-skenaarion säätötarjontaan verrattuna.
Taulukko 13. Vesivoimalaitoksen ylös- ja alassäätötarjonta perusura-, minimivirtaama- ja
kalatieskenaarioissa.
Ylössäätötarjonta [MWh] (%-muutos)

Alassäätötarjonta [MWh] (%-muutos)

2096

-2033

Minimivirtaama

2163 (+3,2 %)

-1933 (-4,9 %)

Kalatie

2144 (+2,3 %)

-1973 (-3,0 %)

Perusura

Kuva 28 näyttää keskimääräisen tarjontaprofiilin ylös- ja alassäädön tunneille perusura- ja minimivirtaamaskenaarioissa. Vesivoimatuottaja ei voi tarjota yhtä paljon ylössäätöä päivän tunneilla kuin yön tunneilla, koska korkeampi vesivoimatuotanto päivän aikana (katso kuva 27) rajoittaa tarjottavan ylössäädön määrää. Toisaalta matalampi vesivoimatuotanto yöaikaan mahdollistaa enemmän säätöä alaspäin.
Verrattuna perusuraan, korkeampi minimivirtaama kasvattavaa hieman tarjotun ylössäädön määrää ja
vähentää hieman tarjotun alassäädön määrää päivän ja illan tunneilla.

Kuva 28. Vuorokauden keskimääräinen ylös- ja alassäätötarjonta perusura- ja minimivirtaamaskenaarioissa.

Vesivoiman tarjoaman säätösähkön määrä muuttuu virtaamarajoitusten myötä, koska vesivoimatuottaja
muuttaa tarjontaansa tuntimarkkinoille. Kuva 29 esittää sähkön tuntihinnan ja vesivoimatuottajan tarjoaman tuotantomäärän suhteen tammikuun tunneille. Kuvasta nähdään, miten korkeampi minimivirtaama
nostaa vesivoimatuotantoa matalan hinnan tunneilla. Hintavälillä 50–60 €/MWh vesivoimatuottaja tarjoaa tuotantoa minimi- ja maksimituotantokapasiteetin väliltä. Minimivirtaama-skenaariossa vesivoimatuottaja tarjoaa vähemmän tuotantoa kyseiselle 50–60 €/MWh hintavälille kuin perusura-skenaariossa.
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Alhaisempi tuntimarkkinatarjonta kasvattaa vesivoimalaitoksen ylössäätöpotentiaalia, mutta rajoittaa
toisaalta alassäädön mahdollisuutta.

Kuva 29. Vesivoiman tarjoama tuntimarkkinatuotanto (pystyakseli, MWh) sähkön tuntihinnan funktiona
(vaaka-akseli, €/MWh) tammikuun tunneilla perusura- ja minimivirtaamaskenaarioissa.

Kalatievirtaamavaatimuksen tapauksessa vesivoimatuottajan täytyy priorisoida vesivoiman tuotantotunnit tarkemmin, koska allokoitavissa oleva veden tuloenergiamäärä on alhaisempi kuin perusura-skenaariossa. Kuva 30 näyttää, kuinka vesivoimatuottaja vähentää tuotantoa alhaisimman hinnan tunneilla ja
hintavälillä 50–60 €/MWh. Kalatieskenaarion muuttunut tuntimarkkinaprofiili mahdollistaa vesivoiman
suuremman ylössäätötarjonnan määrän, mutta rajoittaa alassäätötarjonnan määrää suhteessa perusuraskenaarioon.
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Kuva 30. Vesivoiman tarjoama tuntimarkkinatuotanto (pystyakseli, MWh) sähkön tuntihinnan funktiona
(vaaka-akseli, €/MWh) tammikuun tunneilla perusura- ja kalatievirtaamaskenaarioissa.

Sähköjärjestelmän näkökulmasta rajoitukset vesivoimalaitoksen turbiinivirtaamalle muuttavat vesivoimalaitoksen tarjoamaa kykyä tasapainottaa jäännöskysynnän (kulutus – vaihteleva tuotanto) vaihtelua.
Taulukossa 14 sarake ’Tasapainotusosuus, vuorokausi’ kuvaa vesivoimalaitoksen osuutta jäännöskysynnän vuorokausitason tasapainotuksessa (katso: Taulukko 4 ja Kaava 2). Minimivirtaama- ja kalatieskenaarioissa vesivoimalaitoksen kyky tasapainottaa jäännöskysynnän tuntitason vaihtelua alenee hieman
perusuraan verrattuna. Tunnin sisäisessä tasapainotuksessa virtaamarajoitukset lisäävät hieman vesivoiman osuutta ylössäätömäärästä ja vähentävät osuutta alassäätömäärästä.
Taulukko 14. Vesivoimalaitoksen %-osuus jäännöskysynnän tuntitason tasapainotuksesta
vuorokauden sisällä sekä vesivoimalaitoksen %-osuus ylös- ja alassäätömääristä.
Tasapainotusosuus,
vuorokausi

Osuus ylössäätömäärästä

Osuus alassäätömäärästä

Perusura

1,24 %

1,60 %

1,11 %

Minimivirtaama

1,09 %

1,65 %

1,06 %

Kalatie

1,19 %

1,63 %

1,08 %

Yhteenveto: Vesivoiman ympäristörajoitteiden esimerkkimallinnus
 Vesivoimatuotannon energiamenetyksen arvoon vaikuttaa menetetyn energiatuotantopotentiaalin
määrä, sähkön keskihinta sekä vesivoimatuotannon arvokerroin.
 Tuulivoiman lisääntyessä vesivoiman arvokerroin on kasvanut viime vuosina.
 Energiamenetyksen nykyarvo saadaan diskonttaamalla vuotuisten energiamenetysten arvo diskonttaustekijällä.
 Virtaamarajoitukset muuttavat vesivoimatuottajan tarjontapäätöstä sähkön tuntimarkkinalla ja säätösähkömarkkinalla.
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 Minimivirtaaman nosto heikentää vesivoimatuottajan mahdollisuuksia ajoittaa tuotantoa tuntihintojen mukaisesti. Täten tuotantotulo per tuotettu energiayksikkö laskee.
 Kalatievirtaamavaatimus vähentää vesivoimatuottajan käytössä olevaa tulovirtaaman energiaa. Täten
tuotetun energian määrä laskee. Toisaalta tuotantotulo per tuotettu energiayksikkö nousee hieman,
koska vesivoimatuottaja optimoi tuotantopäätöksen käytettävissä olevan tulovirtaaman energian mukaisesti.
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5 Vesivoima Oulujoen vesistöalueella
Oulujoen vesistöalueen vesivoimalat sijoittuvat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueelle.
Yhdessä Iijoen vesivoimalaitosten kanssa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun vesivoimatuotannon osuus
koko Suomen vesivoimatuotannosta on vaihdellut 21 ja 31 prosentin välillä vuosina 2015–2020 (Kuva
31). Oletuksella32, että Oulujoen vesistön voimalaitokset edustavat noin 75 prosenttia Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vesivoimatuotannosta, Oulujoen vesistön vesivoimalat ovat tuottaneet aikavälillä
2015–2020 keskimäärin 2700 GWh sähköenergiaa vuodessa, maksimin ollessa noin 3500 GWh ja minimin ollessa noin 2000 GWh. Määrä vastaa noin 19 prosenttia Suomen vesivoimatuotannosta.

Kuva 31. Vuotuinen vesivoimatuotanto (GWh) ja tuotannon jakautuminen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun, Lapin ja muiden maakuntien alueilla sijaitsevien vesivoimalaitosten välillä. Aineisto: Energiateollisuus (2022c), Sähköntuotanto maakunnittain 2007–2020.

5.1 Oulujoen vesistön vesivoimalaitokset
Oulujoen vesistöalueella on yhteensä 18 vesivoimalaitosta. Vesivoimalaitosten perustiedot esitetään taulukossa 15. Hyrynsalmen reitillä Kiantajärveltä Oulujärveen sijaitsee 5 voimalaitosta, joiden kokonaisteho on 126 MW. Sotkamon/Kuhmon reitillä Ontojärveltä Oulujärveen sijaitsee yhteensä 5 voimalaitosta, joiden kokonaisteho on 61 MW. Oulujoen reitillä Oulujärveltä Perämerelle sijaitsee 7
voimalaitosta (lisäksi Ala-Utoksen voimalaitos rajautuu Oulujokeen, mutta sijaitsee Utosjoella), joiden
yhteisteho on 556 MW.

32

Jakoperuste Oulujoen ja Iijoen vesivoimatuotannon suhteelle perustuu Vesirakentajan voimalaitoslistaan, jossa
Oulujoen vesivoimalaitosten arvioitu vuosituotanto on 2519 GWh ja Iijoen vesivoimalaitosten arvioitu vuosituotanto on 848 GWh (Vesirakentaja, 2016).
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Taulukko 15. Oulujoen vesistön vesivoimalaitokset.
Reitti

Hyrynsalmen reitti

Sotkamon/Kuhmon
reitti

Oulujoki

Voimalaitos
Ämmä
Aittokoski
Seitenoikea
Pyhännänkoski
Leppikoski
Katerma
Kallioinen
Koivukoski 1 & 2
Koivukoski 3
Ämmänkoski
Jylhämä
Nuojua
Utanen
Ala-Utosa
Pälli
Pyhäkoski
Montta
Merikoski

Teho
(MW)
15,5
44,8
37,9
3
24,8
12,5
13,5
6
25
4
55
85,2
64,8
0,5
51
147
49,5
42

Rakennevirtaama
(𝐦𝟑 /𝐬)
139
170
164
18
250
120
180
110
165
110
478
467
490
10
450
510
505
450

Putouskorkeus
(m)
10–13
30
15,6
15
11,1–13,3
7,5–11,9
9,1–11,5
6,3–8,7
13–17
6,5–8,7
11–14
22
15,7
6
14
32,4
12,2
11

a

Ala-Utoksen voimalaitos sijaitsee Utosjoella, mutta rajautuu Oulujokeen. Ala-Utoksen voimalaitoksen kautta
juoksutetaan Utajärven vedet Oulujoen uomaan.

Kuva 32 esittelee vesivoimalaitosten sijoittumisen vesistöalueella ja voimalaitoskohtaisen keskimääräisen vuosituotannon määrän. Valtaosa, noin 78 %, Oulujoen vesistön sähköenergiatuotannosta sijoittuu
Oulujoen reitille. Hyrynsalmen reitin voimalaitosten osuus on noin 15 % vesistöalueen sähköntuotannosta. Noin 7 % vesistöalueen sähköntuotannosta sijoittuu Sotkamon/Kuhmon reitille.

Kuva 32. Oulujoen vesistöalueen vesivoimalaitokset ja keskimääräinen vuosituotanto (Aineisto: Vesirakentaja, 2016).
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Oulujoen vesistön säännöstelyaste33 on lähes 60 prosenttia (Kaarta ja Marttunen, 1993). Korkea säännöstelyaste tarkoittaa, että järviin voidaan varastoida etenkin kevään suuren virtaaman sisältämää energiaa talven sähköntuotantoa varten. Korkean säännöstelyasteen myötä Oulujoen vesistön vesivoimaloiden jäännöskysynnän tasapainotusosuus kuukausi- ja vuositasolla on voimaloiden energiantuotantoosuutta suurempi. Esimerkiksi Oulujoen reitin voimaloiden tuotanto-osuus34 jäännöskysynnän kattamisesta on vaihdellut välillä 2,4 % - 4,0 % vuosina 2018–2020. Samana aikavälillä voimaloiden osuus
jäännöskysynnän tasapainottamisesta35 kuukausitasolla on vaihdellut välillä 5,5 % - 7,0 % ja vuositasolla välillä 3,1 % - 7,3 % (Taulukko 16).
Taulukko 16. Oulujoen reitin voimalaitosten arvioitu tuotanto-osuus jäännöskysynnästä sekä
kuukausi- ja vuositason tasapainotusosuudet vuosina 2018–2020. Aineisto: Energiateollisuus,
Sähkön tuntidata (2022).
2018

2019

2020

Arvioitu vuosituotanto
(GWh)

1924

1812

2886

Tuotanto-osuus jäännöskysynnästä

0,024

0,023

0,040

Tasapainotusosuus
kuukausitasolla

0,055

0,069

0,070

Tasapainotusosuus
vuositasolla

0,073

0,031

0,063

5.2 Vesivoimalaitosten kiinteistövero
Yleinen kiinteistöveroprosentti vaihtelee välillä 0,93 % – 2,00 % kiinteistön verotusarvosta. Yleistä veroprosenttia sovelletaan esimerkiksi elinkeinotoimintaa palveleviin teollisuus- ja toimisto-, konttori- ja
varastorakennuksiin. Voimalaitoksille voidaan soveltaa yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampaa veroprosenttia. Voimalaitosten veroprosentti voi olla enintään 3,10 %. (Verohallinto, 2018)
Taulukkoon 17 on kerätty Oulujoen vesistöalueen vesivoimalaitosten vuosittain maksama kiinteistöverosumma alueen kunnille (pl. Oulu). Eniten kiinteistöveroa maksavat Oulujoen reitin vesivoimalaitokset. Vesivoimaloiden kiinteistöverosumma edustaa suurta osaa Oulujoen reitin kuntien (pl. Oulu)
kiinteistöverokertymästä.

33

Vesistön säännöstelyaste kuvaa säännösteltyjen järvien säännöstelytilavuuden suhdetta vuoden keskivirtaamaan (Kaarta ja Marttunen, 1993). Säännöstelytilavuus kuvaa järven tilavuuden eroa säännöstelyrajan ylä- ja alarajan välillä.
34
Päiväkohtaiset tuotantomäärät Oulujoen reitin voimalaitoksille on arvioitu päivittäisen keskivirtaama-aineiston
perusteella tuotantoyhtälöllä 𝑞 ℎ ä ä = 𝜂 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 ∙ ℎ ä ä 10 , jossa 𝜂 = 0,87 (tehokkuuskerroin), 𝜌 =
998 𝑘𝑔/𝑚 (veden tiheys), 𝑔 = 9,81 𝑚 /𝑠 (putoamiskiihtyvyys), 𝐻 (𝑚) on voimalaitoskohtainen putouskorkeus
(laskelmissa Taulukon 5 putouskorkeuksista vähennetty 20 cm, koska veden pinta ei ole maksimitasolla) ja ℎ ä ä
on päiväkohtainen voimalaitoksen keskivirtaama (𝑚 /𝑠).
35
Katso Taulukko 4 tasapainotusosuuden määritelmälle.
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Taulukko 17. Vesivoiman kiinteistöverot, kiinteistöverot ja kunnallisverot Oulujoen
vesistöalueen kunnissa (Oulun kunta puuttuu tiedoista). Lähde: vesivoimayhtiöiden tiedot,
Valtiokonttori (2022).
Oulujoen reitti

Vesivoiman kiinteistövero (M€)

Kiinteistövero (M€) 2018 Kunnallisvero (M€) 2018

Muhos

2,307a

3,694

25,695

Utajärvi

2,018a

2,691

6,580

Vaala

1,678 a

2,716

7,680

Hyrynsalmen reitti

Vesivoiman kiinteistövero (M€)

Kiinteistövero (M€) 2018 Kunnallisvero (M€) 2018

Paltamo

0,352 a

1,285

9,254

Ristijärvi

0,404 a

0,818

3,632

Hyrynsalmi

0,174 a

1,166

6,089

Suomussalmi

0,950 a

3,109

20,494

Sotkamon reitti

Vesivoiman kiinteistövero (M€)

Kiinteistövero (M€) 2018 Kunnallisvero (M€) 2018

Sotkamo

0,141b

4,152

32,973

Kajaani

0,519c

10,207

121,646

Kuhmo

0,126d

2,146

23,256

5.3 Ilmastonmuutos Oulujoen vesistöalueella
Ilmastonmuutoksen myötä keskimääräinen lämpötila kohoaa, sademäärä kasvaa ja lumipeite vähenee
Suomessa (Parjanne et al., 2020). Vaikutukset hydrologiaan vaihtelevat vesistöalueittain ja vuodenajoittain. Kuva 33 esittää valunnan keskimääräisen mallinnetun muutoksen (%) aikajaksoille 2010–2039 ja
2040–2069 suhteessa referenssiaikajaksoon (1981–2010) Oulujoen ja Iijoen vesienhoitoalueella. Ilmaston muuttuessa talven valunta kasvaa lumen sulamisen ja vesisateiden lisääntymisen myötä. Jos talven
virtaamiin yhdistyy kova pakkanen, voi alijäähtynyt vesi tarttua joen rakenteisiin muodostaen hyydettä.
Talvivirtaaman ennustettu kasvu lisääkin hyydetulvan riskiä Oulujoessa. Talven ja syksyn virtaamien
lisääntymisen vastapainoksi keväällä ja kesällä keskimääräinen valunta pienenee. Referenssijaksoon
(1981–2010) verrattuna vuosittaisen valunnan Oulujoen ja Iijoen vesienhoitoalueella ennakoidaan lisääntyvän noin 0,6 % aikajaksolle 2010–2039 ja 4,8 % aikajaksolle 2040–2069 (Parjanne et al., 2020).
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Kuva 33. Valunnan keskimääräinen prosenttimuutos suhteessa referenssijaksoon 1981–2010 jaksoille
2010–2039 ja 2040–2069 Oulujoen ja Iijoen vesienhoitoalueella. Aineisto: Parjanne et al., (2020), Taulukko 1.

Virtaaman muutos voi olla lievempää kuin valunnan muutos etenkin runsasjärvisillä alueilla, koska järvet tasaavat valuma-alueiden valumamuutoksia (Parjanne et al., 2020). Taulukko 18 esittää ilmastonmuutoksen arvioidun vaikutuksen virtaamaan Oulujoen Merikosken voimalaitoksella (ClimVeTuri,
2020). Suhteessa referenssijakson virtaamiin, vuotuisen keskimääräisen virtaaman odotetaan kasvavan
noin prosentilla aikajaksolle 2010–2039 ja noin 2 prosentilla aikajaksolle 2040–2069. Suurin muutos
nähdään virtaamien odotettuna kasvuna talvijaksolla ja virtaamien vähenemisenä kesäjaksolla.
Taulukko 18. Ilmastonmuutoksen vaikutus virtaamaan Merikosken voimalaitoksella. Aineisto:
ClimVeTuri (2020).
Referenssijakso
1981–2010

Vuodet 2010–2039

Vuodet 2040–2069

Talvi (joulu–helmi)

314,2

338,4 (+8 %)

364,6 (+ 16 %)

Kevät (maalis–touko)

305,1

315,2 (+3 %)

293,0 (-4 %)

Kesä (kesä–elo)

154,6

130,2 (-16 %)

130,0 (-16 %)

Syksy (syys–marras)

243,9

214 (-1 %)

252,8 (+4 %)

Keskiarvo

253,8

255,4 (+1 %)

259,4 (+2 %)

Lisääntyvien talvivirtaamien aiheuttamia haasteita vesivoimatuotannolle ja tulvariskien hallinnalle havainnollistivat käytännössä loppuvuoden 2020 suuret virtaamat Oulujoella (Kuva 34). Verrattuna vuoden 2018 jälkipuoliskon keskimääräiseen päivävirtaan 153 (𝑚 ⁄𝑠), vuoden 2020 jälkipuoliskon keskivirtaama 366 (𝑚 ⁄𝑠) oli poikkeuksellisen suuri. Hyydetulvien riskiltä suojaavan jääkannen
muodostamiseksi Oulujoelle virtaaman tulee olla tasolla 200–250 (𝑚 ⁄𝑠) (Ympäristöhallinnon yhteinen
verkkopalvelu, 2020). Loppuvuoden 2020 tilanteessa virtaaman pienentämien tasolta 550 (𝑚 ⁄𝑠)
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vaaditulle tasolle tarkoitti Oulujärven pinnankorkeuden nostoa. Fortumille annettiin poikkeuslupa Oulujärven säännöstelyrajan ylittämiseksi36.

Kuva 34. Merikosken päivän keskivirtaama vuosina 2018 ja 2020. Aineisto: Suomen ympäristökeskus
(2022), Vesistömallijärjestelmä.

Loppuvuoden 2020 korkeat virtaamat aiheuttivat siis tarpeen poiketa säännöstelyluparajasta ja vaativat
yhteistyötä vesistöalueen vesivoimatuottajien, viranomaisten ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa
(Fortum, 2020). Johtopäätöksenä voidaan todeta, että poikkeuksellinen tilanne vaati laajaa yhteistyötä ja
joustoa lupavaatimuksissa. Tulvariskien hallinnan ilmastokestävyyttä onkin tärkeää arvioida toimenpiteiden joustavuuden näkökulmasta muuttuvissa olosuhteissa (Parjanne et al., 2020). Lisäksi muutokset
valumassa ja virtaamissa korostavat entisestään virtaamaennusteiden roolia Oulujoen vesistöalueen tulvariskien hallinnassa.

Yhteenveto: Vesivoima Oulujoen vesistöalueella
 Oulujoen vesistöalueen vesivoimaloiden osuus Suomessa tuotetusta vesivoimasta ja Suomen vesivoimakapasiteetista on noin viidennes.
 Oulujoen vesistössä säännöstelyaste on korkea. Korkea säännöstelytilavuus mahdollistaa voimalaitosten osallistumisen sähköjärjestelmän jäännöskysynnän kuukausi- ja vuositason tasapainottamiseen.
 Ilmastonmuutoksen ennustetaan kasvattavan talvivirtaamia Oulujoen vesistöalueella. Muutos vaatii
tulvariskien hallinnan arviointia ja sujuvia toimintamalleja tulvariskitilanteissa

36

Alkuvuodesta 2021 jääkansi saatiin muodostettua, ja virtaamat Oulujoella kyettiin nostamaan lähelle 450 (𝑚 ⁄𝑠)
tasoa, jotta järvien pinnat saatiin laskuun (Fortum, 2021).
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6 Sidosryhmänäkemykset Oulujoen
vesistöalueen kehityksestä
Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035 - hankkeen tiimoilta haastateltiin Oulujoen vesistöalueen vesivoimatuottajia, viranomaisia ja muita sidosryhmiä liittyen Oulujoen vesistön tulevaisuuteen (Luku 6.1),
ilmastonmuutokseen ja sähköjärjestelmän kehitykseen (Luku 6.2) sekä vesivoiman muuttuvaan yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön (Luku 6.3). Haastattelut tehtiin joulukuun 2021 ja helmikuun 2022
välisenä aikana. Haastatteluaineiston lisäksi alla oleviin tiivistelmiin on tuotu mukaan tuloksia osana
hankkeen esiselvitystä toteutetusta kyselystä Oulujoen vesistöjen asukkaille ja muille vesien käyttäjille
niiltä osin kuin aineisto voitiin katsoa vastauksiksi haastatelluille esitettyihin kysymyksiin. Kysymyskohtaisessa tiivistelmässä nämä vastaukset ovat löydettävissä ”Muut sidosryhmät” väliotsikon alla.

6.1 Oulujoen vesistön tulevaisuus
Kysymys 1. Oulujoen vesistön eri osien hydrologismorfologinen tila on viimeisen vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelma luonnoksen mukaan huono tai tyydyttävä. Mitä tekijöitä pidät keskeisimpinä Oulujoen vesistön tulevaisuuden kannalta ja miten niitä voitaisiin kehittää?
Vesivoimatuottajat:
Haastateltavat nostivat esille huomion siitä, että vesistö on voimakkaasti muutettu ja vaikka eri intressien yhteensovittamista ja kompromisseja esimerkiksi voimatalouden ja jokieliöstön säilyvyyden kannalta voidaan tehdä, säätökykyisen vesivoiman tuotantoedellytykset halutaan turvata myös tulevaisuudessa. Vesistön kunnostukseen liittyen hyvin kohdennetut kunnostustoimet nähtiin yhtenä keskeisenä
mahdollisuutena tulevaisuudessa. Osa haastateltavista näki, että olisi tärkeää seurata isompia vesimääriä
vesistöön päästävien toimijoiden toimintaa säännöllisillä puolueettomilla mittauksilla ja tulosten analyysillä, jotta pystytään saamaan kiinni vesistöä kuormittavat tekijät, olivat ne sitten esimerkiksi maanviljelys, kalanviljelyslaitokset tai kaivannaisteollisuus. Myös avoin keskustelu eri elinkeinojen vesistöä
kuormittavasta vaikutuksesta nähtiin tärkeänä tekijänä vesistöön tulevaisuutta ajatellen.
Viranomaiset:
Vesistön tulevaisuutta mietitettäessä haastatellut viranomaiset näkivät tärkeiksi tekijöiksi valuma-alueilla tapahtuvan toiminnan ja niiden vaikutukset vesistön tilaan. Lisäksi hajakuormituksen rooli erityisesti matalien järvien lahdille ja pienille vesimuodistumille nähtiin tärkeänä tarkastelun kohteena tulevaisuudessa. Haastateltavat näkivät, että maatalousvaltaisilla alueilla ilmastonmuutoksen eteneminen ja
sen myötä tapahtuvat sadannan muutokset tulevat tekemään vesistökunnostuksista haasteellisia, sillä
eroosion ja sen seurauksena vesistöön tapahtuvan ravinnehuuhtoumien ennakoidaan kasvavan. Erityisen
haasteelliseksi tämän arvioitiin tulevan muuttuvan vedenkierron ja sadannan takia, sillä vesistöön tuleva
ravinnekuorma voi tulevaisuudessa saapua aikoina, jolloin ympäristössä ei ole kasvustoa. Vesistön kalakantoja mietittäessä haastateltavat olivat sitä mieltä, että mahdollinen vaelluskalaesteiden poistamisen
tarkastelu tapauskohtaisesti tekniikan kehittyessä tulee myös olemaan keskeinen tekijä. Sotkamon ja
Hyrynsalmen reittien kalakantojen tulevaisuutta mietittäessä haastateltavat nostivat esille kysymykset
virtavesien lisääntymisalueiden ja vaelluskalakalakantojen elpymisen mahdollistamisesta sekä lisääntyvästä kalastuspaineesta, joka niihin voi kohdistua, mikäli kalastusmatkailua alueelle halutaan tulevaisuudessa edistää. Hyvin laajasti ajatellen haastateltavat näkivät, että keskeisiä tekijöitä tulevaisuudessa
tulevat olemaan myös kysymykset siitä, miten jatkossa saavutetaan ja määritellään vesien hyvä tila sekä
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kysymys siitä, riittääkö vesien hyvän tilan saavuttamiseen vain vaelluskalayhteyden luominen voimalaitosten yhteyteen vai haetaanko laajempaa hyötyä vesistön tilaan esimerkiksi kustannus - hyötyajattelun
kautta.
Muut sidosryhmät:
Haastateltavat näkivät Oulujoen vesistön tulevaisuuden kannalta keskeisenä neljä tekijää, joista ensimmäisenä mainittiin Riista- ja kalatalouden laitoksen (nykyinen Luonnonvarakeskus) vuoden 2014 tienoilla tekemä tutkimus, jossa tarkasteltiin Pohjois-Suomen suuria padottuja jokia, vesitaloutta ja kalatalous velvoitteita, jotka nähtiin kompensoivan niistä syntyneitä haittoja hyvin alimitoitetusti.37
Haastateltavien näkökulmasta tämä oli eräänlainen alku varsin laajalle keskustelulle ympäristöasioista mukaan lukien virtavesien kalakysymykset. Toisena keskeisenä tekijäni haastateltavat nostivat
esille EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin ympäristötavoitteiden toteutumisen Suomessa mahdollisten
vesivoimalaitosten lupien avaamisen osalta sekä eritysesti kalatalousvelvoitteiden, ekologisen virtaaman, kalateiden ja muita haittoja lieventävien toimenpiteiden osalta.
Kolmas keskeinen tekijä haastateltavien mukaan on yleinen yhteiskunnallinen asenneilmaston muutos siten, että julkisessa keskustelussa esille nostetaan luontokato ja uhanalaisista lajit. Haastateltavien
mukaan tässä keskustelussa virtavesikaloille halutaan luonnonmukaista elinkiertoa ja sitä edistämään
ekologista virtaamaa. Lisäksi puhutaan myöskin ympäristövirtaamasta ja virkistyskäytön osalta haastateltavien mukaan siihen liittyen esimerkiksi ajatuksista kanoottilaskemisen mahdollisuuksista virtavesissä. Haastateltavat näkivät, että yleiseen yhteiskunnalliseen asennemuutokseen liittyy myös se, että
Kemi -ja Iijoilla kalatalousvironomainen (Lapin ELY-keskus) on hakenut lupaviranomaiselta (PohjoisSuomen Aluehallinto) kalatalousvelvoitteen avaamista. Haastateltujen mukaan on odotettavissa, että
tämä prosessi vie aikaa, mutta on mahdollista, että tästä prosessista seuraa myös Oulujoen vesistöalueen
vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteiden avaaminen jossain vaiheessa. Viimeisenä keskeisenä Oulujoen vesistön tulevaisuuteen vaikuttavana tekijänä haastateltavat toivat esille metsätalouden edellytysten
parantamiseksi aikaisemmin (1960 -ja 1970-luvuilla) tehtyjen ojitusten uudistamiseen liittyvän paineen,
sekä niiden uudistuksiin liittyvän vaaran, että ojia kunnostettaessa toistetaan alkuperäisten ojitusten vesistöön aiheuttama ravinnevuoto ja hiilikuormitus.
Osana hankkeen esiselvitystyötä tehdyssä kyselyssä vastaajat nostivat seuraavat viisi tekijää Oulujoen
vesistön kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi tulevaisuudessa:
1. vesistöön kohdistuvan kuormituksen minimointi (esim. ravinteet, jätevedet, kemialliset aineet),
2. luonnon monimuotoisuuden turvaaminen,
3. kalakantojen voimistuminen,
4. koko Oulujoen vesistön aluetta koskeva yhteinen suunnittelu ja kehittäminen,
5. vesistöä koskevan tiedon avoimempi ja kansantajuisempi jakaminen.

37

Haastateltavien mainitsema raportti on Marttila et al. (2014) Rakennettujen jokien kalataloudelle aiheutuneet
vahingot ja kalatalousvelvoitteet. Raportti on saatavilla Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilta osoitteesta:
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/519915/rktltr2014_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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Kysymys 2. Millainen on Oulujoen vesistön paras mahdollinen tulevaisuuskuva ja mistä elementeistä se koostuu? Entä pahin mahdollinen tulevaisuuskuva, millaisia elementtejä siinä on keskeisessä roolissa?
Vesivoimatuottajat:
Paras tulevaisuus:
Vesivoimatuottajien yhteinen näkemys parhaasta tulevaisuudesta keskittyi ajatukseen siitä, että vesistön
sidosryhmien eri intressit saadaan kompromissien kautta sovitettu yhteen ja työtä tulevaisuuden eteen
tehdään yhdessä siten, että energiatalous ja jokieliöstö voivat hyvin. Tällaisessa tilanteessa vesistöä hoidettaisiin kokonaisuutena, jossa valuma-alueen sisäiset ongelmat on saatu hallintaan ja veden laatu on
saatu nostettua hyväksi. Osa haastateltavista näki parhaan tulevaisuuden toteuttamisessa erityisen tärkeäksi sen, että vesistössä toteutettavat toimenpiteet ja rajoitukset arvioidaan ja kehitetään tutkimustietoon
perustuen tapauskohtaisesti yhteistyössä ja hyvässä vuorovaikutuksessa kaikkien vesistön toimijoiden
kanssa. Haastatteluissa esille nousi myös ajatus siitä, että parhaassa tilanteessa kilpailulainsäädäntöä
muutettaisiin siten, että vesivoimayhtiöillä on mahdollista "puhaltaa enemmän yhteen hiileen" koko vesistön säännöstelyä suunniteltaessa. Tämä nähtiin tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeäksi siksi, että
mikäli ilmastonmuutos etenee ja vedenkiertokulku muuttuu, on mahdollista, että esimerkiksi syystulvat
yleistyvät ja hyydeongelmat alkutalvesta lisääntyvät.
Pahin tulevaisuus:
Mietittäessä pahinta tulevaisuuskuvaa, vesivoimatuottajat näkivät, että siihen liittyisivät keskeisesti vesilainsäädännön muutosten tai viranomaisten taholta hyvin yksipuolisesti sanelemalla tehtävät muutokset vesistön käyttömuotoihin ja vesivoiman tuotantoon. Haastateltavat yleisesti näkivät, että tällaisessa
tilanteessa olisi mahdollista, että vesivoiman tarjoaman joustavan säätövoiman keskeinen merkitys sähköntuotannolle ja sähköjärjestelmälle jäisi huomioimatta. Toisaalta haastateltavat olivat myös yhteisesti
sitä mieltä, että jos päädyttäisiin tilanteeseen, jossa vesivoimatuotannon mahdollisuuksien heikentämisen lisäksi vesistössä olisi epäonnistuneet vaelluskalayhteydet, jokieliöstöllä epäsuotuisat elinolosuhteet,
eikä vesien tilaa olisi saatu parannettua, se olisi kaikkien kannalta pahin mahdollinen tulevaisuudenkuva. Osa haastateltavista nosti esille myös ajatuksen siitä, että jos vesi- tai ympäristölainsäädännön aikaansaamia muutoksia ei tapahdu, pahimmassa tulevaisuuskuvassa rasitteet vesistöön jatkuvat, eikä
niitä seurata tai niistä keskustella avoimesti, jolloin vesistön tila vaarantuu.

Viranomaiset:
Paras tulevaisuus:
Viranomaiset näkivät, että parhaassa tulevaisuudenkuvassa vesistön tila on stabiili, eikä heikkene, koska
siitä pidetään huolta aktiivisesti torjumalla tilan huonontumista. Lisäksi vaelluskalojen kulku mereltä
Oulujärvelle ja siitä eteenpäin olisi mahdollistettu ilman vesivoimatuotannon heikentämistä, sillä vesivoimaa tullaan todennäköisesti tarvitsemaan energian murroksessa säätövoimana vielä pitkään. Haastateltavien parhaassa tulevaisuuskuvassa vesistön stabiili tila mahdollistaisi myös virtakutuisten kalakantojen vahvistumisen ja vahvistamisen.

Pahin tulevaisuus:
Kontrastina parhaaseen tulevaisuuskuvaa, viranomaiset näkivät, että pahimmassa tulevaisuuskuvassa
vesistön vesien tilan ylläpito epäonnistuu ja alkaa toteutetuista toimista huolimatta heiketä
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hallitsemattomasti. Pahimpaan tulevaisuuskuvaan kuului haastateltavien ajatuksissa lisäksi mahdollinen
vesien käsittelyn epäonnistuminen ja vesistön osien vaurioituminen vesistön alueella toimivan teollisuuden tai kaivannaistoiminnassa tapahtuneen vahingon seurauksena. Vaikka Oulujoen vesistö on jo voimakkaasti rakennettu, haastateltavat nostivat esille mahdollisena uhkakuvana myös energiantuotannon
omavaraisuuden turvaamisesta johtuvan kasvavan paineen vesivoiman lisärakentamiselle vesistön niissä
osissa, joissa ei vielä ole vesivoimatuotantoa. Käytännössä tämä tarkoittaisi erityisesti Kainuun aluetta.

Muut sidosryhmät:
Paras tulevaisuus:
Haastateltavien parhaassa tulevaisuuskuvassa vesi virtaa vapaasti Oulujoessa ja korkeintaan osa vedestä
johdetaan turbiinien kautta tuottamaan säätövoimaa. Vesieliöillä on kulkuyhteys mereltä Oulujärvelle ja
sen sivujokiin, ja esimerkiksi Oulujärven uhanalainen taimen nousee ainakin osalle Oulujärven reittivesistä. Joen kunnostustöiden osalta haastateltavat näkivät tärkeäksi sen, että mahdolliset kunnostustyöt on
aloitettu Oulujoen alajuoksulla ja sen sivujoilla, joista joen patoaminen aloitettiin lähes 70 vuotta sitten.
Pahin tulevaisuus:
Haastateltavat esittivät pahimman tulevaisuudenkuvan tiivistetysti siten, että vesivoimatuotannossa ei
olisi tapahtunut muutoksia ja vesivoimayhtiöt lisäkompensaationa lupaavat hieman lisää istutuksia ja
venevalkamia patojen välisiin patoaltaisiin. Lisäkompensaationa tehtäisiin myös lisää kalastuslaitureita,
joilta vesistön käyttäjät onkisivat tankkiautoista vesistöön laskettuja laitoksissa kasvatettuja kaloja.
Kysymys 3. Oulujoen vesistön lyhytaikasäännöstelyä on tehty pitkään ja siitä puhutaan paljon.
Miten nykyiset säännöstelyrajat ovat toimineet teidän näkökulmastanne ja millaisia vaihtoehtoja
lyhytaikaissäännöstelylle näette seuraaviksi 10–15 vuodeksi?
Vesivoimatuottajat:
Yleisesti vesivoimatuottajat näkivät, että nykyiset lyhytaikasäännöstelyrajat ohjaavat sähköntuotantoa
paljon, mutta toimivat ihan hyvin. Osa vesivoimatuottajista oli sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen aiheuttamien vedenkiertokulun muutosten edetessä nykyisten säännöstelyrajojen sisällä operointi voi tulla
entistä haasteellisemmaksi ja jossain vaiheessa tarve hakea muutosta säännöstelyrajoihin voi tulla ajankohtaiseksi joidenkin vesivoimatuottajan näkökulmasta. Vesivoimatuottajat arvioivat, että ilmastonmuuttuminen tulee lisäämään säännöstelyn haasteita, erityisesti syys- ja talvitulvien osalta sekä mahdollisesti kuivina kesinä, jolloin vedenpinnat eivät saa olla liian alhaalla tai ylhäällä suhteessa luparajoihin.
Myös mahdollisten minimivirtaamien toteuttaminen muuttuvassa ilmastossa nähtiin mahdollisesti haasteelliseksi.
Osa haastatelluista vesivoimatuottajista oli sitä mieltä, että muutokset lyhytaikaissäännöstelyrajoihin voisivat vaikuttaa negatiivisesti voimalaitosten arvoon ja sitä kautta niihin suunniteltaviin investointeihin tulevaisuudessa. Erityisesti merkittävillä lyhytaikasäännöstelyn muutoksilla nähtiin mahdollisesti
olevan suuria kerrannaisvaikutuksia joko sähkön kuluttajahintaan tai ylipäätänsä sähköjärjestelmälle.
Tähän liittyen haastatteluissa nostettiin esille muistutus siitä, että on tärkeää pitää mielessä lyhytaikaissäännöstelyn merkityksen kasvu sitä mukaan, kun tuulivoiman käyttö yleistyy.
Oulujoen vesistö on laaja ja haastatteluissa tuli esille nykyinen sähkömarkkinalaki ja kilpailulainsäädäntö, joka normaalitilanteessa rajoittaa vesivoimatoimijoiden yhteistoimintaa juoksutusten osalta.
Juoksutuksia normaalioloissa suunniteltaessa kaikki vesivoimayhtiöt käyttävät Suomen ympäristökeskuksen tuottamia tulovirtaamaennusteita, joiden tarkkuus haastateltujen vesivoimatoimijoiden mukaan
esimerkiksi viikon päähän on varsin epävarma. Kilpailulainsäädännön aiheuttamat rajoitukset ja
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tulovirtaamaennusteiden epätarkkuus ovat haasteita, jotka vesivoimatoimijat näkivät ongelmallisiksi
poikkeustilanteissa, kuten marras-joulukuussa 2020, jolloin vesistössä kehittyi nopeasti etenevä hyydetulvan uhka.
Viranomaiset:
Haastateltavat nostivat esille sen, että nykyiset säännöstelyrajat perustuvat lupaehtoihin, jotka ovat pääsääntöisesti ajalta, jolloin voimalaitokset rakennettiin 1950- ja 1960-luvuilla. Säännöstelyn lupaehtoihin
ja käytäntöihin on tullut pieniä muutoksia vuosikymmenien aikana. Haastateltavat muistuttivat myös
säännöstelyrajojen alkuperäisestä roolista osana tulvasuojelua, ja tämä tulee pitää mielessä mahdollisia
säännöstelyrajojen muutoksia mietittäessä. Tulvasuojeluun liittyen esille nostettiin myös tulvien mahdolliset vaikutukset pintavesiin ja sitä kautta vedenottamoihin, joihin tulvilla voi olla vaikutuksia. Eli
myös vesienhuollossa tulvasuojelu tulee ottaa huomioon.
Haastateltavat näkivät, että tällä hetkellä säännöstelyrajat Oulujoen vesistössä ovat varsin väljät,
mikä voi olla hyödyllistä vesivoimatuotannolle. Toisaalta väljissä säännöstelyrajoissa on viranomaisnäkökulmasta katsottuna valvonnan kannalta omat hankaluutensa. Haastateltavat olivat sitä mieltä, että
ilmastonmuutoksen edetessä lupaehtoja olisi syytä tarkastella joiltain osin veden kiertokulkuun ja tulvien ajoitukseen liittyen. Viime vuosien kokemuksen mukaan säännöstelyrajojen ylitykset tapahtuvat
pääsääntöisesti syystalvella, eikä vesistö enää välttämättä tulvi samalla tavalla keväisin, kuten lupia alun
perin laadittaessa oli tavallista. Esille nostettiin myös pohdinta siitä, olisiko säännöstelylupia uudelleen
tarkastellessa mahdollista miettiä jonkinlaista joustavuutta, jotta vesivoimatoimijat voisivat syys- ja talvitulvien aikaan reagoida tarpeeksi nopeasti ja kattavasti mahdolliseen nopeasti etenevää poikkeustilanteeseen, esimerkiksi tulvauhkaan.
Muut sidosryhmät:
Haastateltavat kertoivat, että Oulujärven asukkaiden tapaamisten ja haastatteluiden perusteella lyhytaikaissäännöstely on yksittäisenä asiana se useimmiten kaikkein suurinta ja toistuvaa kiusaa ja närää aiheuttava asia. Haastateltavat näkivät tarpeellisena sen, että kalatalousvelvoite tullaan aikanaan avaamaan. Tämä siitäkin huolimatta, että haastateltavat ennakoivat mahdollisen aluehallintoviraston
päätöksen asiasta käyvän läpi kaikki oikeusasteet. Haastateltavat katsoivat, että prosessin lopputulos on
kuitenkin se, että Oulujoen vesistössä ryhdytään tekemään ennallistamistoimia ja näiden toimien yhteydessä säännöstelyä muutetaan vastaamaan tai paremmin vastaamaan luonnonmukaista virtaamaa.
Osana hankkeen esiselvitystyötä tehdyssä kyselyssä vastaajat nostivat lyhytaikaissäännöstelyyn liittyen keskeiseksi säännöstelyhaittojen vähentämisen ja säännöstelyrajojen pienentämisen. Vastaajien kirjavat ajatukset kiteytyvät kenties yhteen vastaukseen, jossa summattiin, että ”säännöstelystä huolimatta
vesistön pääjokien virtaama pitäisi olla jatkuvaa, eikä patoaltaiden verkosto, mitä se nyt on osan ajasta.”
Esille nostettiin myös ajatus tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvasta kalatalousvelvoitteiden avaamisesta ja lyhytaikasäännöstelyn uudelleen arvioinnista ja muutoksesta luonnonmukaisen virtaaman mukaiseksi.
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6.2 Vesivoima, ilmastonmuutos ja vähäpäästöinen sähköjärjestelmä
Kysymys 1: Suomi osana Europan Unionia tavoittelee hiilineutraalia tulevaisuutta varsin kunnianhimoisella aikajänteellä (2035). Hiilineutraalisuustavoite vaatii vähäpäästöisiin tuotantoteknologioihin perustuvan sähköjärjestelmän. Millaisena näette vesivoiman roolin osana tulevaisuuden
hiilineutraalin Suomen sähköntuotantokapasiteettia?
Vesivoimatuottajat:
Mietittäessä tulevaisuutta haastateltavat toivat esille ennusteet globaalin sähkönkysynnän nopeasta kasvusta, joka tulee tapahtumaan laajalla skaalalla yhteiskuntien sähköistyessä enenevässä määrin vihreän
siirtymän myötä eri puolilla maapalloa. Myös Suomessa matka kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa vaatii
paljon lisää sähköntuotantokapasiteettia. Esille nostettiin kantaverkkoyhtiö Fingridin arvio, jonka mukaan Suomen sähkönkulutus vuonna 2035 tulee olemaan puolitoistakertainen tämän päivän kulutukseen
verrattuna. Lisäksi esille nostettiin huomio siitä, että hiilineutraali yhteiskunta ja hiilineutraali sähköntuotantojärjestelmä eivät ole sama asia, ja tämä ero olisi hyvä muistaa hiilineutraalisuudesta keskusteltaessa.
Yleisesti haastateltavat näkivät, että Suomessa suurin lisäys sähköntuotantoon tulee lähivuosikymmeninä tapahtumaan tuulivoimatuotannon lisääntymisenä ja mahdollisesti uusien ydinvoimaloiden
kautta. Esille tuotiin se, että tuulivoiman saatavuus on säästä riippuvaista ja mitä enemmän tuulivoimatuotannon määrä lisääntyy, sitä enemmän sähköjärjestelmässä tarvitaan joustavaa säätövoimaa. Tästä
johtuen vesivoiman rooli saatavilla olevana, joustavana säätövoimana nähtiin tulevaisuudessa olemaan
erittäin tärkeä Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa. Erityisen tärkeäksi vesivoimalla tuotetun
säätövoiman rooli nähtiin talviaikoina, jolloin sähkönkysyntä on suurta ja säätökykyistä kapasiteettiä
tarvitaan runsaasti. Haastatteluissa esille nousi myös omavaraisuuden tärkeys. Haastateltavat olivat sitä
mieltä, että vesivoimalla oleva säätö- ja varastointikyky on ehdottoman tärkeä tulevaisuudessa, jotta
kansallisesti pystymme vastaamaan muuttuvan sähköjärjestelmän tarpeisiin.
Mietittäessä akkuteknologiaa ja sen säätövoimakykyä sekuntitasosta vuositasolle haastateltavat toivat esille huomion siitä, että vaikka akut ovat nopeampia alkusäätökäytössä kuin vesivoima, niiden kapasiteetti on rajallinen. Ja koska akut täytyy aina ladata, niin isommissa häiriötilanteissa akuista ei ole
kauaskantoista apua. Esille nousi myös pohdinta siitä, että maailmanlaajuisessa siirtymässä kohti hiilineutraaleja yhteiskuntia kysyntä ladattaville akuille esimerkiksi liikennejärjestelmien sähköistämisessä
voi olla niin suurta, että akkuja ei samaan aikaan ole saatavilla vesivoiman korvaamiseen sähköjärjestelmässä säätövoimana. Samalla haastateltavat olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että kun siirtymä kohti
hiilineutraaleja yhteiskuntia etenee, voi 10–20 vuoden kuluttua edessä mahdollisesti olla tilanne, jossa
vesivoimalla ei ole enää niin keskeistä roolia sähköjärjestelmässä. Haastateltavat olivat myös yhtä
mieltä siitä, että ihan lähitulevaisuudessa näin ei kuitenkaan tule tapahtumaan.
Lähestyttäessä kysymystä sähkömarkkinoiden näkökulmasta haastateltavat näkivät, että on tärkeää
huomioida sähkömarkkina-alueen tulevaisuudessa lisääntyvä yhdentyminen Pohjoismaissa ja suhteessa
keski-Euroopan sähkömarkkinoihin. Tässä tilanteessa Suomen esimerkiksi Norjasta ja Ruotsista ostamalle tuontisähkölle voi tulevaisuudessa olla enemmän kysyntää keski-Euroopan maksukykyisillä
markkinoilla. Haastateltavat näkivät, että tällaisessa tilanteessa omavaraisesti tuotetun, joustavan säätövoiman tarve kasvaa. Esille nostettiin myös se, että osittain yhdentyvien sähkömarkkinoiden vaikutukset
sähkönhintaan näkyivät suomalaisille kuluttajille jo talvella 2021–2022, kun sähkönhinta joulu-tammikuussa nousi todella korkealle tasolle. Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että epävarmassa maailmantilanteessa omavarainen sähköntuotanto on erittäin tärkeää. Omavaraisuuden kannalta ajateltuna
haastateltavat näkivät vesivoiman yhtenä parhaista sähköntuotantoteknologioista, siksi että polttoaine on
ilmaista, sitä saadaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja sillä tuotettu sähkö on paikallista.
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Viranomaiset:
Yleisesti haastatellut viranomaiset näkivät, että päästöttömien energiantuotantomuotojen joukossa vesivoima on tällä hetkellä hyvin keskeisessä asemassa. Toisaalta haastateltavat toivat myös esille sen, että
vaikka tulevaisuudessa voi mahdollisesti tulla käyttöön uusia energiantuotantomuotoja, nykytiedoilla
tuulivoimatuotannon lisääntyessä vesivoiman rooli saattaa jopa kasvaa tulevaisuudessa. Esille nousi ajatus ja pohdinta siitä, että Suomessa on runsaasti vesivoimaa ja paljon pieniä vesivoimalaitoksia, joiden
osalta ehkä voitaisiin miettiä parasta tulevaisuutta koko sähköjärjestelmän kannalta. Toisaalta haastateltavat näkivät, että muuttuva maailmantilanne ja energiatalous ovat monimutkainen yhtälö, jossa kansallisvaltioiden energiaomavaraisuuden tarve voi muuttua hyvinkin nopeasti esimerkiksi kriisitilanteessa.
Esille nousi myös pohdinta siitä, että kriisitilanteessa jopa vesivoiman lisärakentaminen voisi tulla Suomessa ajankohtaiseksi, vaikka se ei poliittisesti tällä hetkellä varmasti saisi kannatusta muiden energiantuotantomuotojen ollessa tarjolla.

Muut sidosryhmät:
Haastateltavat näkivät, että EU:n ympäristölainsäädäntö asettaa vesivoimalaitoksille vaatimuksia, jotka
vähentävät tuotetun vesivoiman määrää tulevaisuudessa. Esille nostettiin ajatus siitä, että lisääntynyt
tieto luontaisen elinkierron välttämättömyydestä elinvoimaisille kalakannoille sekä luonnon monimuotoisuuden arvostuksen lisääntyminen ja kansallisen sekä globaalin luontokadon vahvistunut esille nousu
julkisessa keskustelussa tulevat asettamaan paineita lainsäädännön muuttamiselle, julkiselle hallinnolle
ja voimayhtiöiden vapaaehtoisille toimille vesiympäristön tilan parantamiseksi Suomessa. Haastateltavat näkivät, että tästä kaikesta johtuen pieniä vesivoimalaitoksia tullaan purkamaan niiden koneistojen
tullessa elinkaarensa päähän. Toisaalta haastateltavat arvioivat, että uusia voimalaitoksia tullaan tuskin
rakentamaan ja mahdolliset yksittäisten vesivoimalaitosten tehon parannukset ja lisääntyvä sademäärä
eivät riitä kompensoimaan tulevaa vesivoima tuotantokapasiteetin pienenemistä. Kaiken tämä huomioiden haastatellut olivat sitä mieltä, että tuotetun vesivoiman määrä tulee Suomessa tulevaisuudessa vähenemään.
Esiselvityskyselyssä vesivoima nähtiin saasteettomana sähköntuotantomuotona, joka sopivasti
säännösteltynä takaa ympärivuotisen sähköntuotantomahdollisuuden. Toisaalta esille nostettiin tarve vesivoimalaitosten, velvoitteiden ja säännöstelyn uudelleen arvottamisesta sekä vesivoimalaitosten lupien
avaamisesta, sillä niiden ehdot laadittiin sotien jälkeen aikana, jolloin Suomessa tarvittiin kipeästi omavaraista sähköntuotantoa. Vesivoiman tulevaisuus nähtiinkin siten varsin kaksijakoisena. Yhtäällä vaakakupissa painaa vesivoiman arvo päästöttömänä ja nopeasti säädettävänä energiatuotantomuotona.
Vastapainona toimii tulevaisuuskuva jokiekosysteemin arvon uudelleen arvioinnista, vesivoimalaitosten
lupien avaamisesta ja mahdollisten vaihtoehtoisten sähköntuotantomuotojen lisäämisestä.
Kysymys 2: Ilmastonmuutos tulee mallinnusten mukaan vaikuttamaan veden kiertokulkuun ja
vesien virtaamiin sekä vesistön lämpötilaan eri vuoden aikoina. Miten näette ilmastonmuutoksen
vaikuttavan vesivoiman tuotantoon Oulujoen vesistössä eri vuoden aikoina?

Vesivoimatuottajat:
Osa haastatelluista kertoi, että ilmastonmuutoksen vaikutuksia koetaan jo Etelä-Suomen vesistöissä, ja
esimerkiksi Kokemäen joella talvitulvat ovat lisääntyneet. Yhteisesti haastateltavat olivat sitä mieltä,
että sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet viimeisen vuosikymmenen aikana ja tulevat varmasti lisääntymään myös Oulujoen vesistössä. Osa haastatelluista kertoi, että Suomen ympäristökeskuksen tekemät
mallinukset ilmastonmuutoksen aiheuttamista muutoksista tulevaisuuden virtaamiin on otettu käyttöön
Oulujoen vesistössä ja odotettavissa on eritysesti talvivirtaamien kasvu talvitulvien lisääntyessä.
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Haastattelujen perusteella vedenkierron muutokset näkyvät vesivoimatuottajalle siinä, että esimerkiksi
kevään ”normaalitulvat” ovat jäänet pois ja yllättäen marras-joulukuussa voi tulla isoja vesimääriä aikoina, joina niitä ei ole normaalisti nähty. Käytännön toiminnan kannalta vesivoimatoimijalle tulee alkutalvesta haasteita vedenjuoksutuksen kanssa silloin, jos jääkansia ei saada tehtyä ja lunta tai vettä tulee paljon ja virtaamat vesistössä kasvavat samalla kun riski jääpatojen ja hyydetulvien
muodostumiselle kasvaa ilmanlämpötilojen vaihdellessa nopeasti. Patojen lisäksi lumi tai hyyde voi jäätyä vesivoimalaitosten rakenteisiin, josta seurauksena voi olla marras-joulukuussa 2020 Merikosken
voimalaitoksella tapahtuneen poikkeustilanteen kaltaisia ongelmia.
Haastateltavat kertoivat, että mikäli tulevaisuudessa ei saada kunnon talvia, kevään tulovirtaamat
voivat pienentyä. Ja jos kevään tulo viivästyy ja kesä alkaakin hyvin nopeasti, veden haihdunta on siinä
tilanteessa varsin voimakasta. Tämä voi olla haasteellista vesivoimatuottajalle siksi, että veden saanti
voi vaikeutua ja säännöstelyrajoissa toiminen kesäkuukausina muuttua haasteellisemmaksi. Sään ääriilmiöt kesäkuukausina voivat tuoda mukanaan kuivia jaksoja sekä korkeampia lämpötiloja, jotka puolestaan voivat vaikeuttaa säännöstelyrajoissa toimimista. Mahdollisina sateisina kesinä haasteena voivat
olla yllättävät rankkasateet. Haastatteluissa nousi esiin myös pohdinta siitä, että sään ääri-ilmiöistä johtuen vesivoimatuottajat voivat tulevaisuudessa joutua käymään sidosryhmien kanssa keskusteluja esimerkiksi Oulujoen alajuoksun vesivoimarakenteiden juoksutuskapasiteetista tilanteissa, joissa vettä on
vesistössä paljon. Tällaiset keskustelut nähtiin tärkeiksi siksi, että yhdessä ennakoimalla pystytään estämään ja minimoimaan mahdolliset vahingot.
Haastateltavat näkivät, että sähköntuotannon kannalta tilanne voi tulevaisuudessa olla se, että, jos talvella virtamaat kasvavat niin kevättulvat ovat mahdollisesti pienemmät. Teoriassa Oulujoen vesistössä
järvet olisivat tällöin kesän alussa tyhjempiä kuin aikaisemmin. Jos järvet on kuitenkin saatu nostettua
halutuille tasoille, mutta kesän tulovirtaama on heikompi esimerkiksi vähäisten sateiden ja kuivuuden
takia, on mahdollista, että järvien pinta muuttuu kesän aikana voimakkaammin kuin aikaisemmin. Haastateltavat yhteisesti näkivät, että tällä saattaa olla vaikutusta sähköntuotannon vuositason jakaantumiseen, mutta energian kokonaistuotantoa ajatellen sen ei ennakoida olevan merkittävää.
Ilmastonmuutoksen seurauksena sateiden ennakoidaan lisääntyvän vuositasolla ja haastateltavat arvioivat tämän lisäävän vuosittaista vesivoimatuotannon määrää, mikäli sähköä joudutaan tuottamaan
enemmän talvella. Esille nostettiin huomio siitä, että sateiden lisääntyessä vesivoiman rooli tulvasuojelussa tulee olemaan tärkeä. Haastateltavat näkivät tärkeäksi tuoda esille sen, että Oulujoen vesistön kaltaisessa isossa vesistössä sään ääri-ilmiöiden vaikutukset tuntuvat eniten vesistön loppupäässä, ja siellä
toimivat vesivoimatuottajat joutuvat reagoimaan niihin lupaehtojen toimintaa rajoittavien määritteiden
puitteissa. Haastateltavat kertoivat, että tämä voi tulevaisuudessa tuoda lisähaasteita vesivoimatuottajille
Oulujoen vesistöalueella ja erityisesti vesistön alajuoksulla toimivan vesivoimatuottajan täytyy toiminnassaan enenevässä määrin varautua ilmastonmuutokseen ja sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen jo ihan
turvallisuuskysymysten näkökulmasta.
Viranomaiset:
Haastateltavat toivat esille ajatuksen siitä, että säännöstelyluvat on myönnetty aikana, jolloin vuodenajat
olivat selkeät ja vesivoimatoimijoiden oli helpompi suunnitella toimintaa pidemmällä aikavälillä vuodenaikojen vaihteluiden perusteella. Sään ääri-ilmiöiden lisääntymisen myötä vedenkierron ennustettavuus on vähentynyt ja säännöstelyn pitkäaikaissuunnittelu vaikeutunut. Haastateltavat kertoivat, että
myös Suomen ympäristökeskuksen tekemien vesistöennusteiden luotettavuus muutamaa päivää pidemmälle tuo toimintaan omat haasteensa, jotka vesivoimatuottajilla ovat tiedossa. Esille tuotiin myös muistutus siitä, että Oulujoen vesistön kaltaisissa rakennetuissa vesissä, joissa säännöstelyä on tehty jo pitkään, viranomaisilla ja vesivoimatuottajilla on kuitenkin mahdollisuus reagoida ilmastonmuutoksen
aiheuttamiin vedenkierron muutoksiin esimerkiksi virtaamien osalta ja torjua siten mahdollisia
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haittavaikutuksia. Luonnontilaisissa vesistöissä näillä toimijoilla ei ole käytössä samanlaista työkalua,
millä virtaamiin pystytään vaikuttamaan ja yhteiskunta on täysin vesistössä tapahtuvien muutosten armoilla.

Muut sidosryhmät:
Haastateltavat näkivät, että ilmastonmuutos tulee muuttamaan vedenkiertokulkua ja sadanta tulee lisääntymään. Virtaamat Oulujoen vesistössä tulevat entisestän lisääntymään lumen sulaessa alkutalvella. Kevättulvat pienennevät ja kesällä korostuvat ääri-ilmiöt. Pitkät hellejaksot tulevat lisääntymään ja toisaalta tulee aikaisempia suurempia rankkasateita. Kokonaisuudessaan haastateltavat arvioivat
ilmastonmuutoksen vaikutuksen vesivoiman tuotantoon Oulujoenvesistössä olevan kuitenkin neutraali.

Kysymys 3: Oulujoen vesistöalueen vesivoimarakenteita kunnostetaan ja huolletaan, mutta iältään ne ovat jo pääosin yli 50-vuotiaita. Miten olette varautuneet edellä mainittuihin veden virtaamien muutoksiin ja vesistön osien lämpötilojen muutoksiin niiden osalta? Entä millaisia investointitarpeita sähkömarkkinoiden muutos aiheuttaa vesivoimalaitoksille?
Vesivoimatuottajat:
Mietittäessä virtaamia, osa haastateltavista kertoi, että heillä on käytössä Suomen ympäristökeskuksen
tekemät mallinukset ilmastonmuutoksen aiheuttamista muutoksista tulevaisuuden virtaamiin Oulujoen
vesistössä ja erityisesti tarkastelussa ovat virtaamien pysyvyyskäyrät. Lisäksi mallinnuksia käytetään
suunniteltaessa investointeja tai peruskorjaushankkeita vesistössä toimiviin voimalaitoksiin. Haastateltavat kertoivat, että yleisesti ottaen vesivoimalaitosrakenteiden huolto, peruskorjaus- ja mahdollinen rakenteiden uusinta ovat osa vesivoimayhtiöiden normaalia toimintaa, jota suunnitellaan ja toteutetaan jatkuvasti kaikkien yhtiöiden toimesta Oulujoen vesistön voimalaitoksissa. Haasteltavien mukaan
patoturvallisuuteen liittyen ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt huomioidaan erityisesti vuosittaisten tulvien mitoituksessa ja vuoden sisällä tapahtuvien tulvien ajoitusmuutosten suhteen. Myös patojen luukkukapasiteetti mitoitetaan näiden mukaisesti.
Mietittäessä veden lämpötilan muutosta, haastatelluilla vesivoimatuottajilla oli kahdenlaisia ajatuksia. Osa oli sillä kannalla, että vedenlämpötila ei varsinaisesti vaikututa sähköntuotantoon, mutta mikäli
vesi lämpenee paljon, sillä voi olla vaikutusta koneiston läpi virtaavan veden jäähdytyskykyyn. Osa
puolestaan katsoi, että on vaikea lähteä tulkitsemaan, kumpi, veden lämpötilan muutos vai virtaamien
muutokset, vaikuttavat enemmän vesivoimatuotantoon. Haastateltavat olivat yhtä mieltä kuitenkin siitä,
että veden lämpötilaan liittyvät ilmiöt ovat vesivoimatuottajan kannalta vaikuttavimpia ja näkyvämpiä
esimerkiksi alkutalvesta tulevaisuudessa mahdollisesti lisääntyvien hyyde- tai suppotulvien muodossa.
Esille nostettiin myös, se, että juuri hyydetulvat saattavat tulevina vuosina muodostua jopa merkittäviksi
haittatekijöiksi vesivoimatuotannolle. Kautta linjan näkemyksenä oli, että ääri-ilmiöiden lisääntyessä
ennustetarkkuuksien paraneminen ja kokemuksen kertyminen muuttuvassa ilmastossa toimimisesta ovat
keskeisiä tekijöitä vesivoimatuotannon tulevaisuuden kannalta.
Sähkömarkkinoiden muutosten mahdollisia vaikutuksia vesivoimalaitoksiin haastateltavat lähestyivät kantaverkkoyhtiö Fingridin tiukentuneiden reservisähkövaatimusten ja lisääntyneen säätökykykapasiteettitarpeen kautta. Näkökulmana oli, että erityisesti reservivaatimukset voivat mahdollisesti tiukentua lisää tulevaisuudessa. Tällöin kantaverkkoyhtiöt kaikissa pohjoismaissa tulevat tarvitsemaan uusia
reservituotteita, jotta sähköverkko pysyy tasapainossa. Jotta säätömahdollisuutta pystytään parantamaan
ja voimalaitoksia ajamaan mahdollisimman tehokkaasti taajuus- ja häiriöreservejä tukevalla tavalla,
kaikki haastatellut vesivoimatuottajat kertoivat ottavansa sähkömarkkinoiden muutokset huomioon
suunnitellessaan teknisiä kunnostuksia ja uusia investointeja Oulujoen vesistössä toimiviin
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voimalaitoksiinsa. Oulujoen vesistössä toimivista vesivoimatuottajista UPM on sijoittanut pilottihankkeena kondensaattorin Kuhmossa sijaitsevaan Katerman voimalaitokseen. Kondensaattori mahdollistaa
vesivoimatuotannon nopean alkusäädön tasolla, johon vesivoimalaitosten koneistot eivät pysty. Haastateltavien mukaan myös muut vesivoimatuottajat pohjoismaissa ovat tutkineet mahdollisuutta lisätä erilaisia akkuja tai muuta uutta teknologiaa vesivoimalaitosten yhteyteen. Haastateltavien yhteinen näkemys oli, että aika näyttää, millaisella teknologialla tai teknologioiden yhdistelmällä vesivoimatuottajat
tulevaisuudessa vastaavat muuttuvien sähkömarkkinoiden tasapainotuksen tarpeisiin.
Viranomaiset:
Viranomaiset kertoivat, että patoturvallisuuslain mukaan vesivoimalaitosten määräaikaistarkastukset pidetään vähintään viiden vuoden välein. Näiden tarkastusten aikana tarkastellaan myös mitoitusvirtaamaa.
Patoturvallisuusasetuksesta tulevien patoluokitusten mukaan padoilla on oltava luokkansa mukainen tulvamitoitus ja tulvan toistuvuudelle mitoitettu juoksutuskapasiteetti, joka tarkoittaa juoksutuskapasiteettia
ilman koneistovirtamaa. Haastateltujen viranomaisten mukaan Oulujoen padot kuuluvat suurimaksi
osaksi luokkaan yksi, eli niin sanotun pahimman vaaran luokkaan. Tällöin patojen juoksutuskapasiteetti
tulee mitoittaa kerran 5 000–10 000 vuodessa toistuvaan tulvaan. Haastateltavat kertoivat, että mitoitusta
tarkastellaan yhdessä vesivoimatoimijoiden kanssa ja ainakin osa vesivoimatoimijoista on tehnyt Oulujoen vesistölle mitoitustulvalaskelmat ilmastonmuutosskenaariot huomioiden. Miten ja kuinka paljon ilmasto tulevaisuudessa muuttuu ovat asioita, jotka mietityttävät myös viranomaisia ja haastatellut kertoivat, että erilaisilla skenaarioilla ja vesistömalleilla eri mahdollisuuksia mallinnetaan jatkuvasti. Tiedon
lisääntyessä näitä laskelmia päivitetään myös mitoitustulvalaskelmien osalta. Haastateltavat kertoivat,
että viranomaisen näkökulmasta Oulujoen vesistössä juoksutuskapasiteetti on tällä hetkellä hyvä (toisin
sanoen juoksutuskapasiteetin pitäisi riittää vesistön padoissa). Haastattelujen perusteella viranomaisten
kokemus tällä hetkellä on se, että yleisesti Oulujoen vesistössä vesivoimatoimijat huoltavat, kunnostavat
ja tarvittaessa uusivat patorakenteita täysin oma-aloitteisesti.
Muut sidosryhmät:
Haastateltavien näkökulma kysymykseen oli se, että vesivoimarakenteiden vanhetessa keskusteluun
voisi tuoda mukaan ajatuksen vesivoimalaitosten mahdollisesta purkamisesta alkaen pienemmistä laitoksista, joita purkamalla saataisiin suurin mahdollinen hyöty vesistöille ja virtavesieliöstöille vesien
virratessa jälleen. Haastateltavat toivat esille sen, että esimerkkejä tällaisista patojen purkamisista löytyy
Suomesta. Myös esiselvityskyselyssä tuli laajasti esille Oulujoen vesistön osien ennallistamisen tarve ja
sitä kautta myös mahdollinen vanhojen, energiatuotannon kannalta vähäarvoisten voimalaitosrakenteiden purkua erityisesti kalakantojen elvyttämisen ja voimistamisen näkökulmasta.
Kysymys 4: Ilmastonmuutos tulee haastamaan myös vesistöjen käytön hallintarakenteiden reagointikykyä nopeasti tapahtuvissa vesistönmuutoksissa, esimerkiksi rankkasateiden aikaan saamien tulvien muodossa. Oulujoen vesistö ulottuu laajalle alueelle ja siihen on rakennettu monta
vesivoimalaitosta, joilla on eri omistajia. Mahdollistaako nykyinen hallintarakenne riittävän nopean reagoinnin esimerkiksi nopeasti etenevään tulvauhkaan, jonka ratkaiseminen vaatii tehokasta yhteistyötä viranomaisilta- ja vesivoimantuottajilta?
Vesivoimatuottajat:
Haastattelujen perusteella vesivoimatoimijoiden yhteinen näkemys oli, että koska poikkeustilanteet, kuten esimerkiksi tulvatilanteet, kehittyvät yleensä pidemmällä aikavälillä, nykyinen hallintorakenne mahdollistaa riittävän nopean reagoinnin mahdollisiin poikkeustilanteisiin. Perusprosessit poikkeustilanteisiin reagointiin on yhteisesti sovittu vesivoimatoimijoiden kanssa ja Oulujoen vesistön

64 ARVOVESI-hankkeen raportti 3/2022

vesivoimatoimijat tapaavat normaalisti 2–3 kertaa vuodessa ja keskustelevat kokouksissa menneestä ja
tulevasta tilanteesta vesistössä. Haastateltavat kertoivat, että tarvittaessa lisäpalavereja pidetään nopeallakin aikataululla esimerkiksi säännöstelystä, kuten marras-joulukuussa 2020 tapahtui. Silloin nopeasti
edennyt hyydetulvauhka nähtiin tapahtumana, joka herätti vesivoimatuottajat, viranomaistahot sekä
kunnat ennakoinnin tarpeeseen ja siihen, että harjoitusta ja valmiita toimintamalleja tarvitaan vastaisuuden varalle. Haastatellut vesivoimatuottajat kertoivat, että syksyllä 2021 vesivoimatuottajat, Suomen
ympäristökeskuksen asiantuntijat ja ELY-keskukset pitivätkin tilannekartoituksia jo hyvin aikaisessa
vaiheessa, jotta pystyttiin toteamaan, että tilanne sinä syksynä oli eri kuin vuonna 2020. Prosessi koettiin hyödylliseksi ja se tulee varmasti jatkumaan tulevaisuudessa, jotta kaikilla toimijoilla on parempi
ymmärrys siitä, missä vedenkorkeuksissa eri vesivoimatuottajien säännöstellyt järvet ovat kesän jälkeen
ja mitä tulevalta syksyltä voidaan odottaa.
Osa haastatelluista vesivoimatoimijoista näki, että poikkeustilanteisiin varautuminen voidaan isossa
kuvassa nähdä osana laajempaa yhteiskunnallista riskienhallinnan ja vaaratilanteisiin varautumista, jossa
vesivoimatoimijat ovat mukana miettimässä millaisia toimintamalleja yhteiskunnallisesti rakennetaan.
Keskeisessä asemassa tässä toiminnassa haastateltavat näkivät olevan sään ennustettavuuden. Haastatteluiden perusteella ennustettavuus Oulujoen vesistössä on kohtuullista 1–2 viikkoa eteen päin. Katsottaessa kuukautta tai puolta vuotta kauemmas on kuitenkin huomioitava, että ennustaminen perustuu pitkän
aikavälin keskiarvoihin ja on siitä johtuen pidemmällä aikavälillä varsin epätarkkaa. Esille tuotiin myös
ajatus siitä, että valmistautumisessa olisi aiheellista työstää skenaarioita, joissa Oulujoen vesistössä olisi
meneillään useamman vuoden jatkunut hydrologinen tilanne, jossa virtaamat olisivat kasvaneet esimerkiksi pitkään jatkuneen runsaan sadannan seurauksena ja siihen lisänä tulisi päälle mahdollinen merkittävä rankkasade. Tärkeäksi nähtiin myös vesivoimatuottajien oman henkilöstön osaamisen ylläpitäminen mahdollisista henkilövaihdoksista huolimatta.
Vaikka Oulujoen vesistössä toimivat vesivoimatuottajat tekevät normaalitilanteessa koko ajan yhteistyötä julkisten ja ulkoisten lähteiden kautta saatavan vesistötiedon pohjalta, haastatteluissa tuli selkeästi esille se, että kilpailulainsäädäntö sekä siihen liittyvä mahdollinen kartellisyytösten pelko koetaan
vesivoimatoimijoiden näkökulmasta yhteistyötä poikkeustilanteissa haittaavana tekijänä. Haastateltavat
kertoivat, että tämä johtuu siitä, että vesivoimatuottajat ovat keskenään kilpailijoita ja normaalioloissa
kilpailulainsäädäntö sanelee tarkasti, mitä tietoja vesivoimayhtiöt voivat juoksutustensa osalta jakaa
keskenään. Poikkeustilanteissa viranomaiset tulevat mukaan keskusteluihin ja vesivoimayhtiöt voivat
sitten aktivoida esimerkiksi pintatietojen siirron, jonka avulla suunnitellaan ja koordinoidaan juoksutuksia kokonaisvaltaisemmin koko vesistön alueella. Haastattelujen perusteella vesivoimatuottajien näkökulmasta poikkeustilanteiden osalta tulevaisuudessa olisi hyvä selkeyttää ymmärrystä siitä, ketä poikkeustilanteissa yhteen tuotavat toimijat ovat ja olisiko syytä tuoda mukaan myös kuntien edustajia ja
pelastusviranomaiset alusta lähtien. Selkeyttämistä kaivattiin myös siihen, kenellä lopulta on oikeus
määrätä toimijoita toiminaan kriisitilanteessa tietyllä tavalla, jos määräysvaltaa tarvitaan. Lisäksi haastatteluissa nousi esille pohdinta siitä, olisiko kilpailulainsäädäntöä mahdollista tulevaisuudessa tarkastella siten, että poikkeusoloissa säännöllisesti tapahtuva vesivoimatoimijoiden yhteistoiminta olisi mahdollista tietyiltä osin rajata sen ulkopuolelle. Toisaalta ymmärrystä ilmaistiin myös sille, että lain
tulkinta on haastavaa ja toiminnan rajaus oikealla tavalla voisi olla varsin vaikeaa.
Viranomaiset:
Mietittäessä nykyistä hallintorakennetta, haastatellut viranomaiset kertoivat, että alkutalvella vuonna
2020 nopeasti edennyt poikkeustilanne (hyydetulva) oli heillekin havahduttava siinä mielessä, kuinka
paljon kilpailulainsäädäntö todella vaikuttaa Oulujoen vesistössä toimivien vesivoimayhtiöiden toimintaan. Esille nostettiin kokemus siitä, kuinka vesivoimatuottajat ovat normaalioloissa hyvin varovaisia
keskustelemaan siitä, miten he ajavat voimalaitoksia mahdollisten kartellisyytösten pelossa. Haastateltavat jatkoivat, että viranomaisen näkökulmasta vuoden 2020 marras-joulukuussa tapahtuneessa poikkeustilanteessa olikin tästä johtuen erityisen tärkeää, että tulvasuojeluviranomainen määräsi Oulujoen
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vesistöalueen vesivoimayhtiöt toiminaan yhteistyössä, jotta koko vesistöalueen vesivoimalaitokset saatiin toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla poikkeustilanteen ratkaisemiseksi.
Kuten vesivoimatuottajat, myös haastatellut viranomaiset näkivät vuoden 2020 alkutalven poikkeustilanteen opettaneen kaikille osapuolille keskustelujen ja ennakoinnin tärkeyden yhteistyön hiomiseksi jo normaalioloissa. Haastateltavat näkivät, että pandemia-aika on tehostanut etäyhteyksien käyttöä ja nyt valmiudet kutsua koolle iso määrä asiantuntijoita eri puolilta Suomea ovat hyvät.
Haastateltavien mukaan Oulujoen vesistöalueella vastuut eri vesivoimayhtiöiden kesken ovat selkeät ja
normaalioloissa ne seuraavat julkisten kanavien kautta vesistön tilaa voimalaitostensa ylä- ja alapuolella. Vesivoimatuottajien tavoin myös haastatellut viranomaiset näkivät parantamisen ja selkeyttämisen
tarvetta mahdollisia tulevaisuuden poikkeustilanteita silmällä pitäen siinä, miten Oulujoen vesistössä
toimivat vesivoimayhtiöt voivat poikkeustilanteessa toimia yhteistyössä ilman painetta mahdollisista
kilpailulainsäädännön rikkomuksista.
Muut sidosryhmät:
Haastateltujen sidosryhmien näkemys oli, että tulvariskiä Oulujoen vesistössä aiheuttavat vain suurista
talvivirtaamista johtuvat hyyde- ja suppotulvat sekä mahdolliset patosortumat ja vikatilanteet voimalaitoksilla. Lisäksi merkittävä tulvariski voi aiheutua säännöstelystä, vesivoimalaitoksista tai äärimmäisen
harvinaisesta sääilmiöstä. Haastateltavien näkemys oli, että tulvariskiä voidaan hallita lieventämällä voimakkaasti säännösteltyjen järvien talviaikaista pinnan alentamista. He näkivät myös, että viranomaiset
ovat tehneet lain edellyttämän tulvariskien alustavan arvioinnin Oulujoen vesistössä, eikä merkittäviä
tulvariskialueita vesistöalueella ole. Haastateltavien näkökulmasta vastuu tulvariskistä vesistöalueella
on vesivoimalaitosten omistajilla.

6.3 Vesivoiman muuttuva yhteiskunnallinen toimintaympäristö
Kysymys 1: Vesivoimakeskusteluissa ovat perinteisesti olleet mukana ympäristö- ja kalatalousviranomaiset, kunnat, voimayhtiöt ja vesistön eri käyttäjäryhmät suunnittelemassa vesistöjen käyttöä ja kunnostus -sekä säännöstely toimia. Suomessa on nähtävissä muutos tässä siten, että yhdistykset yksin (tai yhteistyössä) ovat alkaneet kerätä rahaa koskien ennallistamiseksi (esimerkiksi
Kuusinkijoki Kuusamon alueella). Miltä tällainen toimijakentän muutos näyttää teidän näkökulmastanne?
Vesivoimatuottajat:
Yleisesti haastatellut vesivoimatuottajat olivat sitä mieltä, että yhteistyö vesistöasioissa on tärkeää ja
mitä enemmän toimijoita on pitämässä vesistöistä huolta, sen parempi. Tämä erityisesti siksi, että vesivoimaloiden käyttöikä on pitkä ja haastateltavat näkivät, että on kaikkien toimijoiden kannalta positiivinen asia, että vesivoimaan liittyvistä kysymyksistä keskustellaan laaja-alaisesti ja avoimesti. Haastateltavat toivat esille myös sen, että yhteistyöhön pyrkivissä keskusteluissa olisi kaikkien osapuolien hyvä
muistaa, että silloin kun pyritään löytämään yhteistä näkökulmaa ja yhteistä ratkaisua asioihin, kaikkien
osallistujien pitää huomioida ja ymmärtää, että toimijoilla on erilaisia näkökulmia ja intressejä asioihin
ja niitä pitää osata käsitellä asiallisesti. Osa haastateltavasti korosti erityisesti sitä, että kun yhdessä etsitään ratkaisua johonkin kysymykseen niin kaikilta osallistujilta pitää löytyä pyrkimystä ratkaisukeskeisyyteen ja halukkuutta yhteen hiilen puhaltamisen ilman, että kukaan osapuoli niin sanotusti sanelee,
miten asioiden tulee mennä.
Haastateltavat katsoivat, että vapaaehtoishankkeet ovat hyväksi koettu tapa toteuttaa tällaista yhteistyötä. Osa haastateltavista näki vapaaehtoishankkeiden osalta erityisen tärkeäksi sen, että paikallishankkeita toteutettaessa paikalliset toimijat saadaan sitoutettua hankkeeseen siten, että hanke on heidän
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näkökulmastaan hyväksyttävää ja heillä on tiedossa, mitä hankkeessa toteutetaan. Toisaalta haastateltavat yleisesti näkivät tärkeäksi myös sen, että yhteistyöhankkeet kohdistetaan paikkoihin, joissa kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan saada aikaan. Tärkeäksi hankkeita suunniteltaessa nähtiin
myös se, että mietitään millä tavalla ja miten toteutettuna kalakannoille saadaan maksimaalinen hyöty.
Viranomaiset:
Haastatellut viranomaiset näkivät positiivisena sen, että yhdistykset ja yksityishenkilöt, joilla on halu
lähteä edistämään vesistöihin ja vesiin liittyviä tärkeitä asioita ja pyrkiä saamaan kunnostus- ja ennallistamishankkeille rahoitusta eri lähteistä ovat tullet mukaan keskusteluun. Vesistöihin keskittyvät kunnostushankkeet vaativat paljon osaamista ja haastateltavat kertoivat, että viranomaisen näkökulmasta on
erittäin tärkeää, että hanketta suunnitellaan alusta lähtien kokonaisvaltaisesti ja huomioidaan millaista
erilaista osaamista, esimerkiksi rakenteiden purkamisen ja koskien kunnostamisen näkökulmasta hankkeessa tarvitaan, jotta sen toteutus onnistuu. Haastateltavat muistuttivat, että unohtaa ei myöskään voi
taloudellisia resursseja eli sekin osaaminen tulee olla hallinnassa. Toisaalta haastateltavat kertoivat havainneensa, että hankkeissa voi tulla tilanteita, joissa siinä mukana olevat eri toimijat, esimerkiksi yhdistykset ja yksityiset toimijat, ajautuvat ristiriitoihin esimerkiksi viranomaisten roolin ja rahoituksen
yhteen sovittamisesta. Tällöin se, miten viranomaistyö sovitetaan mukaan hankkeeseen ja miten se kokonaisuus rahoitetaan ja toteutetaan ovat kysymyksiä, jotka on syytä miettiä hyvin heti alkuvaiheessa.
Haastatellut näkivät, että eri viranomaisten tehtävänä on olla tuomassa osaamista ja näkemystä siitä,
mitä kaikkia asioita kunnostushankkeissa tulee huomioida, jotta niiden lopputulema on hyvin toimiva.
Mietittäessä valtion roolia tämän kaltaisissa hankkeissa nyt ja tulevaisuudessa haastateltavat kertoivat,
että viime aikoina valtion roolissa on ollut nähtävissä muutos siten, että valtio on tullut erilaisiin hankkeisiin mukaan erityisesti rahoittajana. Ei niinkään vesitalousluvan hakijana, vaan enemmän rahoittajan
roolissa siten, että joku muu toimija toteuttaa itse kunnostus- tai ennallistamishankkeen.

Muut sidosryhmät:
Haastateltavat kertoivat, että lähtökohtaisesti heidän näkemyksensä tähän kysymykseen on, että ihmiset
ovat kerta kaikkiaan kyllästyneet vesivoimayhtiöiden vitkutteluun vesivoiman haittojen vähentämiseksi.
Haastateltavat olivat sitä mieltä, että valtion ja vesivoimayhtiöiden pitäisi ottaa uusi rooli vesivoiman
purkamisessa samaan tapaan kuin VAPO (nykyinen Neova Oy), joka on ajanut alas turvetuotannon nopeassa tahdissa. Toisaalta haastateltavat näkivät, että vesivoimalaitosten osalta tämä alasajo koskee ehkä
enemmän niin sanottuja tippavoimaloita, jotka tuottavat vain murto-osan sähkövoimasta, mutta muodostavat suuren osan virtavesiin kohdistuvista vaellusesteistä. Mahdollisten tulevaisuuden vesivoimala kunnostus- ja ennallistamishankkeiden osalta esille tuotiin pohdinta oikeudenmukaisuudesta mahdollisten
kustannusten osalta siitä näkökulmasta, että yleisen länsimaisen ajattelutavan mukaisesti se, joka aiheuttaa haittaa, myös korvaa vahingot. Näin ajateltuna taloudellinen vastuu mahdollisista kunnostus- ja ennallistamistoimista tulisi haastateltavien näkökulmasta viime kädessä olla kyseisen vesivoimalaitoksen
omistajalla.
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Kysymys 2: Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on noussut yhteiskunnalliseen keskusteluun vahvasti ilmastonmuutoksen hillitsemisen rinnalle. Näetkö, että yhteiskunnan suhtautuminen vesivoimarakentamiseen ja -tuotantoon Suomessa on muuttunut viime vuosina? Koetko, että
keskustelu vesivoimatuotantoon liittyvistä hyvistä ja huonoista puolista on rakentavaa Suomessa?
Entä millä tavoin teidän organisaationne voisi edistää rakentavan keskustelun syntymistä ja ylläpitoa?
Vesivoimatuottajat:
Haastatellut vesivoimatuottajat olivat yleisesti yhtä mieltä siitä, että yhteiskunnan suhteutuminen vesivoimarakentamiseen on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana, mutta erilaisten kyselyjen perusteella
(esimerkiksi Energiateollisuuden vuosittainen selvitys suomalaisten energia-asenteista) näyttää siltä, että
vesivoima yleisesti nähdään hyvänä energiantuotantomuotona vuodesta toiseen. Yleisesti tiedostettiin
myös se, että vesivoimakeskustelussa on mukana tiettyjä ryhmiä, jotka eivät syystä tai toisesta pidä vesivoimatuotannosta, ja heidän kommenttinsa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käytävään keskusteluun
vesivoimasta ovat usein hyvin kärkeviä. Osa haastateltavista katsoi, että Oulujoen osalta tilanne on ollut
varsin rauhallinen pitkään, mutta että esimerkiksi juuri Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035 - hankkeessa on ollut nähtävissä tiettyjen toimijoiden voimakas tarve tuoda esiin omia näkemyksiä. Haastatteluissa esille nousi yleinen pohdinta siitä, että nykyisessä vesivoimaan liittyvässä keskustelussa sosiaalisen median käyttö on voimistanut sitä ilmiötä, että omia mielipiteitä on helpompi tuoda esiin myös
vesivoimaan liittyen. Tähän liittyen osa haastatelluista nosti esille kysymyksen siitä, ketä nämä vesivoima keskustelun useimmiten kärkkäät äänet edustavat, laajaa kansan mielipidettä vai yksittäisiä ryhmiä?
Vesivoimaan liittyvässä keskustelussa vastakkainasettelu useimmiten rakentuu vesivoiman suhteesta alkuperäisiin vaelluskalakantoihin, jotka on Oulujoen vesistössäkin valtaosin menetetty 1900-luvun puolivälin jälkeen. Haastateltavat näkivät, että vesivoimaan liittyvät kysymykset ovat yleisesti hyvin tunteisiin vetoavia asioita ja usein taustalla on isompia asioita, kuin se yksittäinen asia, josta
keskustellaan juuri siinä hetkessä vesivoimaan liittyen. Toinen huomio, joka nostettiin esille, oli se, että
varsin paljon vesivoimakeskusteluissa näkyy ja kuuluu tiettyjen ympäristö- ja kala-aktiivien ääni, ja he
usein esittävät jonkinlaisen väitteen, jossa keskitytään vesivoimatuotannon huonoihin puoliin ja vesivoimatuottajat niin sanotusta ”asetetaan syytettyjen penkille”. Haastateltavat katsoivat, että keskusteluissa
olisi yleisesti hyvä muistaa se, että vesivoimalaitoksilla on luvat ja niihin liittyvät tietyt velvoitteet, joka
on se alin taso, mitä vesivoimatuottajat toteuttavat velvoitteiden osalta. Sen lisäksi ovat muut, vapaaehtoiset toimet, joita vesivoimatuottajat tekevät velvoitteiden lisäksi. Haastateltavat olivat yleisesti sitä
mieltä, että nämä tuntuvat menevän keskustelussa joskus vähän sekaisin ja ero näiden kahden kategorian
välillä olisi hyvä pitää keskusteluissa mielessä. Säännöstelyyn liittyen haastateltavat toivat esille sen,
että säännöstelystä keskusteltaessa esille nousevat useimmiten vain säännöstelyn huonot puolet ja keskusteluissa tuntuu usein kokonaan unohtuvan se, että säännöstelyllä on myös tulvasuojelun kannalta paljon merkitystä. Osa haastateltavista oli kokenut, että edellä mainituista syistä johtuen vesivoimakeskusteluissa usein käy niin, että vesivoimatuottajan ainoa vaihtoehto on nostaa esiin faktoja ja tuoda
keskusteluun mukaan erilaista näkökulmaa esimerkiksi sähköjärjestelmään tai kustannustehokkuuteen
liittyen. Erityisen harmilliseksi osa haastateltavista koki sen, että juuri sähköjärjestelmän toimintaan liittyvät näkökulmat jäävät usein mediakeskustelujen ulkopuolelle ja heidän mielestään olisi erittäin tärkeää, että vesivoimaan liittyvää keskustelua saataisiin laajennettua rakentavammaksi näiltä osin. Toisaalta osa haastateltavista oli sitä mieltä, että jos keskustelun kaikki osapuolet tunnustavat vesivoiman
merkityksen sähköjärjestelmässä nimenomaan lisääntyvän tuulivoimatuotannon vuoksi, niin voidaan
huomata, että tässä on kaksi isoa aihealuetta, joiden yhteen sovittaminen kaikkia osapuolia tyydyttävällä
tavalla on historiallisista syistä johtuen äärimmäisen vaikeaa. Haastatteluissa esille nousi myös pohdinta
siitä, että ehkä talvella 2021–2022 koettu sähkönhintojen nopea nousu näytti suomalaisille hieman,
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mihin suuntaan sähkömarkkinat ovat menossa ja miten tärkeä merkitys vesivoimalla säätövoimana on
Suomen sähköjärjestelmälle.
Mietittäessä rakentavan keskustelun ylläpitoa vesivoimatuottajien näkökulmasta, haastateltavat kertoivat olevansa aktiivisesti mukana kumppaneiden tutkimuksissa ja hankkeissa keskustelemassa vesivoimasta sekä siitä, miten esimerkiksi kalojen vaellusta voidaan edistää tavoilla, jotka hyödyttävät voimataloutta, ympäristöä ja vesiekologiaa. Osa haastateltavista kertoi, että kokemus sidosryhmätyöstä on
osoittanut sen, että sillä on paljon merkitystä, keskustellaanko asioista puhelimitse vai kasvotusten. Parhaaksi on koettu tilanteet, joissa sidosryhmien edustajia on mahdollista tavata kasvotusten. Tästä johtuen osa haastateltavista koki erittäin tärkeäksi sen, että he osallistuvat useimpiin keskusteluihin, joihin
heitä pyydetään mukaan. Tärkeäksi tällaisissa tilaisuuksissa nähtiin myös se, että esitettyihin kysymyksiin vastataan rakentavasti ja että tietoa vesivoimatuotantoon liittyvästä toiminnasta jaetaan mahdollisuuksien mukaan. Toisaalta haastateltavat tiedostivat myös sen, että on tilanteita, joissa osa keskustelun
osapuolista, tai joskus vain yksittäinen taho, ei välttämättä ole valmis vastaanottamaan tarjottua tietoa ja
silloin keskustelua on vaikea jatkaa rakentavasti. Kaiken kaikkiaan haastatellut vesivoimatoimijat olivat
yhteisesti sitä mieltä, että jos vesivoimasta käytävään keskusteluun tulisi jatkossa muutosta, se toivottavasti toisi mukanaan siirtymän enemmän kokonaisvaltaiseen ajatteluun vesistöistä, sähköjärjestelmästä
ja Suomen energiapolitiikasta, jotta isoissa kokonaisuuksissa pystytään pääsemään hyvään lopputulokseen.
Viranomaiset:
Haastatellut viranomaiset olivat yleisesti sitä mieltä, että viimeisin 10 vuoden aikana vesivoimakeskustelussa on tapahtunut muutosta siten, että vesivoimakriittisyys on lisääntynyt. He kommentoivat, että
varsinkin vaelluskaloihin liittyvissä kysymyksissä vesivoimakeskustelun ääripäät ovat erityisen hyvin
näkyvillä sosiaalisessa mediassa ja tarve rakentavammalle keskustelulle on selkeä. Haastateltavat toivat
esille ajatuksen siitä, että keskusteluissa näyttää usein helposti käyvän niin, että osapuolet varsin nopeasti niin sanotusti ”kaivautuvat poteroihinsa”, eikä keskusteluun sitten löydetä, tai haluta löytää keskusteluyhteyttä, jotta voitaisiin päästä keskustelussa eteen päin. Haastateltavat kertoivat, että heidän kokemuksensa on, että tämän kaltaisissa tilanteissa myös viranomainen saatetaan tiettyjen ryhmien
näkökulmasta nähdä tietyllä tavalla puolueellisena, vesivoimatuottajien näkökulmaa puoltavana toimijana. He muistuttivat, että tällaisessa tilanteessa kaikkien osapuolien olisi hyvä muistaa, että viranomaistoiminta perustuu lakeihin ja viranomaisen rooli tällaisissa keskusteluissa on pysyä neutraalina ja katsoa
asioita analyyttisesti. Haastateltavat olivat myös sitä mieltä, että vaikka se ei aina ole helppoa toteuttaa,
viranomaisella voi vesivoimaan liittyvissä keskusteluissa olla tasapainottava rooli esimerkiksi lisätiedon
jakajana vesivoimatalouteen liittyvissä lupa-asioissa. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta haastateltavat
mainitsivat pienimuotoisen, yhdessä vesistöalueen kunnassa järjestettävän tapaamisen, jossa viranomaisten lisäksi on mukana kuntapäättäjiä, vesivoimayhtiön edustajia sekä kunnan asukkaita, jotka saattavat edustaa hyvin erilaisia sidosryhmiä. Tällaisilla foorumeilla on haastateltavien mukaan viranomaisellakin mahdollista avata omaa rooliaan vesivoimakeskusteluissa ja kertoa niistä rajoista, joiden
puitteissa viranomainen toimii tässä asiassa.
Muut sidosryhmät:
Haastateltavat katsoivat, että suhtautuminen vesivoimaan on muuttunut ja valveutuneet kansalaiset ymmärtävät, että suuri osa vesivoimayhtiöiden toimista on viherpesua. Haastateltavat jatkoivat, että heidän
näkökulmastaan rakentavaa keskustelua on hyvin vaikeaa saada aikaiseksi tilanteessa, jossa vesivoimatuottajat ikään kuin kiistävät kaiken ja ovat haluttomia korjaamaan aiheuttamiaan luontovahinkoja.
Haastateltavien näkökulmasta myöskään vesivoimatuottajien näkemys siitä, että tietyssä kohteessa on jo
tehty kaikki, mitä pystytään esimerkiksi luonnonmukaisten kalateiden rakentamisen hyväksi tekemään,
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ei ole rakentavaa. Haastattelujen perusteella on selvää, että haastateltujen sidosryhmien ja vesivoimatuottajien välillä vallitsee varsin syvä epäluottamus, jonka mahdolliseen ylitsepääsemiseen tulevaisuudessa tarvitaan paljon työtä.
Kysymys 3: Ekologisella kompensaatiolla ihmisen toiminnasta luonnon monimuotoisuudelle yhtäällä aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä luonnon monimuotoisuutta toisaalla. Ekologista
kompensaatiota on esitetty erääksi ratkaisuksi luontokadon pysäyttämiseksi. Näettekö, että ekologinen kompensaatio olisi tehokas tapa ympäristöhaittojen vähentämiselle Oulujoen vesistön alueella? Miten ekologista kompensaatiota voitaisiin käytännössä toteuttaa teidän organisaationne
toimesta?
Vesivoimatuottajat:
Ekologinen kompensaatio on terminä ja käytänteenä vielä kohtalaisen uusi ja mietittäessä ekologista
kompensaatiota osa haastatelluista vesivoimatoimijoista ei halunnut ottaa asiaan kantaa laajemmin. Toisaalta osa haastatelluista käytti ekologisesta kompensaatiosta esimerkkinä Ruotsin mallia, jossa vesivoimatuotannon osalta on sovittu siten, että tietyissä vesistöissä ja joissa priorisoidaan vesivoimatuotantoa
ja vastaavasti toisilla alueilla painotetaan ympäristöarvoja ja tehdään erilaisia ympäristötoimia (katso
myös luku 2.6). Yleisesti haastateltavat näkivät ekologisen kompensaatioon käsitteenä ja käytänteenä
liittyvän paljon monitahoisia kysymyksiä, jotka tulisi ratkaista ennen sen käyttöönottoa kehittämällä yhteiset pelisäännöt käytännöille. Haastatteluissa esille nousivat esimerkiksi kysymykset velvoitteiden
suhteesta mahdolliseen ekologiseen kompensaatioon, lainsäädännön näkökulma, sekä mahdollinen aikajanan määrittely ekologiselle kompensaatiolle esimerkiksi historiallisten vääryyksien korjaamisesta.
Esille nousivat myös pohdinnat eri toimijoiden omista toiminnan painopistealueista eli painotetaanko
toiminnassa luonnon monimuotoisuuden saavuttamista, kalaston hyötyä vai paikallisten toimijoiden
mahdollisuutta esimerkiksi kalastaa? Tärkeäksi nähtiin myös ekologisen kompensaation paikallinen hyväksyttävyys, joka ei ehkä olisi saavutettavissa tilanteessa, jossa Oulujoen vesistöalueella tapahtunut
haitta kompensoitaisiin esimerkiksi jossain eri puolella Suomea. Laajemmin ajateltuna haastateltavat
näkivät ekologisen kompensaation ongelmaksi myös sen, että usein ihmiset huomioivat lähinnä vain
omaa lähiympäristöään ja jos kompensaatiohyöty ei ulotu sinne, vaan menee jonnekin muualle, niin
hyödyn ei ehkä koeta olevan yhtä arvokasta. Haastateltavat näkivät, että tällainen ajattelutapa saattaisi
tehdä ekologisesta kompensaatiosta mahdollisesti toimimattoman ratkaisun yleisellä tasolla.
Liittyen yhteisten pelisääntöjen kehittämiseen, osa haastatelluista vesivoimatoimijoista toi esille kysymyksen siitä, että mikäli vesivoimatoimija tekisi jotain ympäristötoimia hyväksyttävästi jossain kohteessa ekologisen kompensaation nimissä, miten tämä näkyisi siinä, että siltä vesivoimatuottajalta ei
enää välttämättä vaadittaisiin jotain lisätoimenpiteitä jossain toisessa toimintapaikassa, jossa jonkinlainen ympäristöhaitta aiheutuisi? Toisaalta osa haastateltavista nosti esille pohdinnan siitä, miten ekologinen kompensaatio määräytyisi siinä tilanteessa, jos toimija katsoo, että se hoitaa tämän tyyppisiä ympäristöasioita kohtalaisen hyvin jo nyt, niin voisiko olla mahdollista, että ekologisen kompensaation
vaatimusta ei heille kohdistuisikaan? Tai vaihtoehtoisesti, jos vesivoimatuottajan katsotaan hyväksyttävästi toimivan erityisen esimerkillisesti, voisiko toimija jopa saada rahaa, jos tällä hetkellä jo hoitaa ympäristölliset asiat hyvin? Entä olisiko ekologinen kompensaation toteuttaminen jonkinlainen uusi maksu
vai voisiko tätä kompensoida jotenkin esimerkiksi yritysverotuksessa? Kuten edellä olevat kysymykset
osoittavat, haastateltavat näkivät ekologisen kompensaation hyvin monitahoisena kysymyksenä myös
yritystaloudellisesta näkökulmasta.
Mietittäessä ekologisen kompensaation toteutusta, haastatellut vesivoimatoimijat pohtivat erilaisia
vaihtoehtoja. Osa haastateltavista näki, että Oulujoen vesistöalueella ekologista kompensaatiota voisi
mahdollisesti toteuttaa jossain Oulujärven yläpuolisella alueella sellaisilla toimilla, joissa panostuotossuhde olisi hyvä eli saataisiin esimerkiksi parannettua vaelluskalojen lisääntymisen edellytyksiä jollain
alueella tai alueilla. Esimerkkinä Oulujärven yläpuolisista alueista vaelluskaloille ekologisesti parhaiten
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hyödyllisenä kunnostusalueena nostettiin esille Hyrynsalmen reitti ja siellä esimerkiksi Kiantajärveen
laskevat vedet, jotka ovat vesivoimatuotannon ulkopuolella olevia vesiä. Osa haastateltavista näki, että
hyvän kunnostuksen avulla sinne saataisiin hyvin muodostettua oma, luonnonkierrolla elävä järvitaimen
kanta, koska siellä on paljon siihen soveltuvia vesistöjä. Toisaalta osa haastateltavista näki ekologisen
kompensaation toteutuksen voimakkaasti rakennetulla Oulujärven alapuolisella alueella vähemmän merkittäväksi.
Osa haastateltavista näki tärkeäksi tuoda esille myös näkemystä siitä, että vesivoimatuottajat tekevät ekologista kompensaatiota jo esimerkiksi osallistumalla voimakkaasti kalaistutustoimintoihin ja toteuttamalla sitä kuunnellen kala-alueiden edustajien ajatuksia siitä, minkälaista istutusta alueelle on järkevä tehdä ja minkälaisilla istutusmäärillä. Lisäksi tärkeäksi nähtiin tuoda esille voimakas panostus
toiminta-alueella erilaisiin rantavauriokorjauksiin, vyörymäkorjauksiin ja pihakorjauksiin sen perusteella, että alueella toimiva vesivoimatuottaja hyväksyy sen, että virtaamien vaihteluista ja vedenpinnan
nostoista ja laskuista aiheutuu erilaista ekologista toimintaa ja ympäristön muokkautumista. Osa haastateltavista katsoi tärkeäksi tuoda esille myös sen, että he mielellään kuulevat sidosryhmiltä konkreettisia
ehdotuksia mahdollisista kunnostuskohteista sen sijaan, että keskusteluissa keskitytään aina ajatukseen
mahdollisesta vesivoimalaitoksen pois purkamisesta.
Viranomaiset:
Ajatuksen tasolla haastatellut viranomaiset näkivät positiivinen asiana mahdollisuuden siihen, että jos
jollain toiminnalla aiheutetaan ympäristölle haittaa niin sitä voitaisiin sitten hyvittää tai kompensoida
jossakin toisaalla. Tähän liittyen haastateltavat kuitenkin näkivät, että olisi varmasti suotavaa, että kompensaatio toteutettaisiin saman alueen sisällä, missä haittakin on toteutunut, eikä siten että "Ahvenanmaalla kompensoitaisiin Utsjoella tapahtuneita asioita tai päin vastoin."
Mietittäessä ekologista kompensaatiota, haastatellut viranomaiset nostivat esille kysymyksen arvoista ja pohdinnan siitä, miten menetyksen arvo ja mahdollinen korvaava toimenpide voisivat olla jollain tavalla yhteismitallisia, erityisesti jos vertaillaan ihan erilaisia asioita? Mietittäessä ekologista kompensaatiota ja vesivoimatuotantoa, haastateltavat näkivät hankaluutena määritellä esimerkiksi
lupateknisesti sen, miten ekologista kompensaatiota toteutettaisiin. Haastateltavat myös pohtivat velvoitteiden suhdetta mahdolliseen ekologiseen kompensaatioon ja sitä, että esimerkiksi Oulujoen vesistössä toteutetaan jo yhteistyössä erilaisia OUMO- hankkeita, jotka eivät ehkä sinänsä ole ekologisia,
mutta kompensoivat vesivoimatuotannon haittoja virkistyskäyttöön liittyen. Käytännön toiminnan osalta
haastatellut näkivät keskeiseksi käytännön esimerkkien ja mahdollisen uuden lainsäädännön kautta tulevan ohjeistuksen ennen kuin käytännettä voitaisiin tuoda mukaan käytännön toimintaan.
Muut sidosryhmät:
Haastateltavat kertoivat, että käytännön tasolla he ovat hiilipörssin kautta toteuttaneet erilaisia maastotöitä, jotka joku taho on kustantanut niin sanotusti ympäristö aneena. Maastotöiden lisäksi haastateltavat
katsoivat, että jo usean vuosikymmenen jatkunut ympäristötyö voitaisiin mahdollisesti nähdä eräänlaisena ekologisena kompensaationa. Toisaalta mietittäessä ekologista kompensaatiota hieman kapeammasta näkökulmasta, haastateltavat toivat esille pohdinnan siitä, miten ja millaiseksi ekologinen kompensaation mielletään ja määritellään jos esimerkiksi ollaan tilanteessa, jossa Pohjois-Suomessa
sijaitseva Euroopan komein aapasuo annetaan kaivostoimintaa varten, niin onko sille mahdollista löytää
jostain korvaava aapasuo?
Koska vesivoimalaitokset Oulujoen vesistöön on rakennettu yli 60 vuotta sitten, hypoteettisena ajatuksena haastatellut näkivät, että ekologinen kompensaatio Oulujoen vesistössä olisi pitänyt ottaa alun
perin lähtökohdaksi vesivoimaloita suunniteltaessa ja rakennettaessa. Toisin sanoen jo ennen vesivoimaloiden rakentamista olisi ensin pitänyt rakentaa vastaava määrä korvaavia koskiympäristöjä ja vasta sen
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jälkeen alkuperäiset kosket olisi voitu hukuttaa tekoaltaisiin. Haastateltavat olivat sitä mieltä, että viimeistään nyt kompensaatio tulee ottaa täysimääräisenä käyttöön ja vaatia voimayhtiöitä joko purkamaan
voimalansa ja palauttamaan alkuperäiset kosket tai vaihtoehtoisesti rakentamaan nopealla aikataululla
vastaava määrä korvaavaa, mereltä asti esteetöntä lisääntymisaluetta vesieliöille Oulujoen vesistöön.
Haastateltavat katsoivat, että tällainen kompensaatio mittaa vesivoiman todellisen kannattavuuden. Heidän näkökulmansa oli, että jos uuden luonnon elinympäristön rakentaminen on kalliimpaa kuin voimaloiden purkaminen, ovat voimalat kannattamattomia, sillä niitä pidetään ainoastaan luonnolle aiheuttamien kustannusten ja sukupuuttovelan rahoittamina.

Yhteenveto: Sidosryhmänäkemykset Oulujoen vesistöalueen
kehityksestä
 Oulujoen vesistön parhaan tulevaisuuden saavuttamiseksi tarvitaan monialaista yhteistyötä, jolla turvataan vesistön hyvä tila ja huomioidaan odotettavat muutokset energiataloudessa ja vesivoiman roolissa erityisesti säätövoimana sähköjärjestelmässä. Myös hajakuormituksen rooli vesistön tilan tulevaisuuden kehityksessä on tärkeä huomioida.
 Vesivoimatuotannon säännöstelyrajoja voi olla tarpeen arvioida uudelleen, jos vuotuinen valumaprofiili muuttuu ilmastonmuutoksen myötä. Tulvariskitilanteissa selkeät ennakkoon mietityt ja harjoitellut toimintatavat vesivoimatuottajien ja viranomaisten kesken ovat tärkeitä.
 Vesivoimatuotannon rooli verkon tasapainotuksessa voi korostua lähivuosikymmenenä, kun vaihtelevaa tuulivoimatuotantoa yhdistyy sähköverkkoon. Taajuusohjattujen reservien kiristyneet vaatimukset sekuntitason säätökyvylle aiheuttavat uusia investointitarpeita vesivoimaloiden yhteyteen
(esimerkkinä pilottihanke kondensaattori-investoinnista vesivoimalaitoksiin Kuhmon Ontojoella).
 Luonnon monimuotoisuus on noussut viime vuosina vahvemmin osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Etenkin vaelluskaloihin liittyvät kysymykset ovat korostuneet, ja tarve rakentavalle keskustelulle
on selkeä. Keskustelua edesauttaa avoin tiedonvaihto ja kasvokkaiset kohtaamiset.
 Ekologinen kompensaatio on terminä uusi. Vaaditaan käytännön esimerkkejä ja lainsäädännön ohjeistusta, jotta ekologiseen kompensaatioon osana käytännön toimintaa voidaan ottaa tarkemmin kantaa.
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Lopuksi
Tässä raportissa olemme koonneet yhteen katsauksen vesivoiman toimintaympäristöstä. Vesivoima on
joustava tuotantomuoto, joka osallistuu sähköverkon tuotannon ja kulutuksen tasapainotukseen ja helpottaa vaihtelevan tuulivoimatuotannon integrointia sähköjärjestelmään. Toisaalta lyhytaikainen vesivoimasäännöstely vaikuttaa vesistön ekologiseen tilaan ja padot aiheuttavat nousuesteen muun muassa
vaelluskaloille. Jotta vesivoimalle asetettavien ympäristövelvoitteita ja -rajoitteita vaikutuksia voidaan
arvioida kokonaisvaltaisesti, tarvitaan tietoa vesivoimalaitosten roolista sähköjärjestelmässä ja vesistöissä. Myös vesistössä toimivien vesivoimatuottajien, viranomaisten, vesistön alueen asukkaiden ja eri
sidosryhmien kokemusten ja näkemysten kuuleminen on tässä prosessissa tärkeää kokonaisvaltaisen
ymmärryksen muodostamiseksi.
Arvovesi-hankkeelle tunnistettujen selvitys tarpeiden mukaisesti, tässä raportissa keskityimme erityisesti vesivoiman rooliin sähköjärjestelmän näkökulmasta. Sähköjärjestelmän jäännöskysyntä koostuu
kulutuksen ja vaihtelevan tuotannon erotuksesta. Jäännöskysyntä tulee tasapainottaa tunnin sisäiseltä
tasolta aina vuositasolle saakka muiden tuotantoteknologioiden sekä sähkön tuonnin ja viennin toimesta.
Vesivoima osallistuu vahvasti jäännöskysynnän tasapainottamiseen etenkin tuntitasolla. Kokonaisvaltaisemman arvioinnin pohjalle tarvitaan jatkossa tietoa vesivoimaloiden tasapainotusosuuksista vesistö- ja
voimalaitostasolla. Tämän tiedon pohjalta voidaan analysoida eri vesistöjen voimalaitosten merkitystä
sähköjärjestelmässä nykyhetkellä.
Erilaiset ympäristötoimet vaikuttavat vesivoimalaitoksen tuotantopäätökseen eri tavoilla. Ilmiötä
havainnollistavan vesivoimaesimerkin avulla näytimme kuinka minimivirtaama- ja kalatievirtaamavaatimus rajoittavat vesivoiman tuntitason joustokykyä. Toisaalta, koska tunnin sisäisen säädön tarjonta on
riippuvainen ennen käyttötuntia tarjotusta tuotantomäärästä, voivat ympäristörajoitukset vaikuttaa vesivoimalaitoksen ylös- ja alassäätötarjontaan monimukaisilla tavoilla. Raportin laskentaesimerkki ei ota
huomioon kaikkia yksittäisten vesivoimalaitosten tai joessa peräkkäin sijaitsevien vesivoimalaitosten
tuotantopäätöksiin vaikuttavia rajoitteita. Ympäristörajoitteiden vaikutukset vesivoimatuottajan ja sähköjärjestelmän näkökulmasta vaativatkin lisää vesistö- ja voimalaitoskohtaista tutkimusta.
Oulujoen vesivoimalaitokset edustavat noin viidennestä Suomen vesivoimatuotannosta ja vaikuttavat vahvasti vesistöalueen ekologiseen tilaan. Osana raporttia kuulimme Oulujoen vesistöalueen sidosryhmien näkökulmia vesistöalueen tulevaisuudesta ja kehityksestä. Vesivoimatuotannon toimintaympäristössä muutoksia tapahtuu sähköjärjestelmän, yhteiskunnallisen asenneilmapiirin ja vuotuisten
valumien osalta. Muutosten virrassa vaaditaankin eri näkökulmien kärsivällistä kuulemista ja ratkaisukeskeisyyteen pyrkivää keskustelua eri sidosryhmien, viranomaisten ja vesivoimatuottajien kesken.
Hyödyllisinä toimintatapoina nähtiin muun muassa avoin tiedottaminen, paikalliset tapaamiset eri puolilla vesistöaluetta sekä ennakoiva reagointi tulvauhkien varalle.
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