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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. 

 

Raportissa mallinnetaan vesivoimalaitokselle asetettavan kuivan uoman ympäristövirtaaman 

vaikutusta voimalaitoksen tunneittaiseen tuotantoprofiiliin. Laskemme ympäristövirtaaman 

vaikutukset voimalaitoksen saamaan euromääräiseen tuottoon sähkömarkkinoilta sekä 

vesivoimalaitoksen tasapainotusosuuteen sähköjärjestelmässä. Tapaustutkimuksina mallinnamme 

voimalaitoksia Oulujoen vesistöalueen eri reiteiltä. Oulujoen reitiltä mallinnetaan Merikosken ja 

Montan voimalaitokset. Hyrynsalmen reitiltä mallinnetaan Ämmän ja Aittokosken voimalaitokset. 

Sotkamon/Kuhmon reitiltä mallinnetaan Katerman ja Kallioisen voimalaitokset.   

Ympäristövirtaaman tuoma hyöty on lisääntynyt vesitetty jokipinta-ala. Esitämme lopuksi yleisen 

investoinnin nettonykyarvolaskelmakehikon, jonka avulla investoinnin kannattavuudelle 

vaadittavan koetun ympäristöhyödyn euromääräinen minimitaso voidaan ratkaista.   
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1 Johdanto 
 

Vesivoimarakentamisen myötä tapahtunut jokien patoaminen on jättänyt jokiuomaan kuivia osuuksia, kun 

vesi on johdettu voimalaitokseen luonnonuoman viereen. Tilannetta voidaan korjata kuivauoman 

ympäristövirtaamalla, jossa osa vedestä johdetaan kuivalle jokipinta-alalle. Ympäristövirtaamalla tavoitellaan 

siis luonnollisia virtausoloja vastaavaa tilannetta. Ympäristövirtaaman määrä on jokikohtainen. Riittävä 

virtaama riippuu vesitettävän uoman leveydestä sekä käyttötarkoituksesta. (Sahi ja Jormola, 2022)   

Tässä raportissa tarkastelemme kuivan uoman ympäristövirtaamien energiataloudellisia vaikutuksia. 

Esimerkkitarkastelut sijaitsevat Oulujoen vesistöalueella. Vaikutustarkastelu tehdään mallintamalla 

vesivoimalaitoksen toimintaa ennen ja jälkeen kuivan uoman ympäristövirtaaman asettamisen. 

Energiataloudellinen vaikutus nähdään vertaamalla nykytila- ja ympäristövirtaama-skenaarioiden tuloksia 

keskenään.  Tulosten perusteella voidaan tarkastella ympäristövirtaaman vaikutusta vesivoimalaitoksen 

energiatuloihin sekä tasapainotusosuuteen sähköjärjestelmässä.  

Kuivan uoman ympäristövirtaama on investointi, johon liittyy kertaluonteinen investointikustannus sekä 

vuotuisia kustannuksia ja hyötyjä. Jotta investointia voidaan arvioida nykyhetken näkökulmasta, tulee 

tulevien vuosien hyödyt ja kustannukset nykyarvoistaa. Nykyarvon laskemiseen tarvitaan oletus 

diskonttauskorosta. Raportissa esittelemme tarvittavat komponentit ympäristövirtaamainvestoinnin 

nettonykyarvon laskemiseen. Havainnollistamme Merikosken ja Montan voimalaitosten esimerkkejä 

käyttäen, kuinka vaadittu ympäristöhyöty vesitettyä pinta-alaa kohden vaihtelee valitun diskonttauskoron 

suhteen.   

Kuvassa 1 esitetään tapaustutkimukset Oulujoen vesistöalueella. Oulujoen reitillä mallinnetaan Merikosken 

voimalaitoksen toimintaa, kun ympäristövirtaama asetetaan tasoille 15 (𝑚3 𝑠⁄ ) ja 25 (𝑚3 𝑠⁄ ). Montan 

voimalaitokselle asetetaan ympäristövirtaamat 3 (𝑚3 𝑠⁄ ) ja 15 (𝑚3 𝑠⁄ ). Valitut kuivan uoman 

ympäristövirtaamatasot perustuvat Oulujoen kalataloudellisten kunnostusesitysten esiselvityksessä 

käytettyihin virtaamatasoihin (Pitzen et al., 2021).  Hyrynsalmen reitillä mallinnetaan Ämmän ja Aittokosken 

voimalaitosten toimintaa ympäristövirtaamalla 2.25 (𝑚3 𝑠⁄ ). Sotkamon/Kuhmon reitillä mallinnetaan 

Katerman ja Kallioisen voimalaitosten toimintaa ympäristövirtaamalla 3 (𝑚3 𝑠⁄ ). Hyrynsalmen ja 

Sotkamon/Kuhmon reittien voimalaitosten osalta ympäristövirtaaman taso on asetettu vastaamaan 5 %:a 

keskivirtaamasta. 
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Kuva 1. Tapaustutkimukset Oulujoen vesistöalueella. 

Seuraavissa luvuissa esittelemme ympäristövirtaaman energiamenetyskustannuksiin vaikuttavat tekijät, 

vesivoimatuotannon optimointimallit ja ympäristövirtaamalaskelmien tulokset. Luvussa 2 esitellään 

voimalaitosten kyky muuntaa virtaavan veden energia sähköenergiaksi, käytetty sähkön hinta-aineisto ja 

ohijuoksutusten määrä. Luvussa 3 esitellään vesivoimalaitoksen tuntivirtaamaoptimointiin käytetyt mallit. 

Luvussa 4 esitetään ympäristövirtaaman energiamenetyskustannukset, vaikutukset voimalaitosten 

tasapainotusosuuksiin sekä ympäristöhyötylaskelma. Raportin yhteenveto esitetään luvussa 5. 

 

2  Kuivan uoman ympäristövirtaaman energiamenetyskustannukseen vaikuttavat 

tekijät 
 

Kuivan uoman ympäristövirtaaman vuoksi vesivoimatuotanto vähenee, kun osa joen virtaamasta ohjataan 

vesivoimaturbiinien ohi. Tuotannon vähentymisen aiheuttama vesivoimatuottajan menettämä 

euromääräinen tuotantotulo riippuu seuraavista seikoista:  

• Kuinka paljon sähköenergiaa voidaan tuottaa turbiinien läpi virtaavalla vedellä?  

• Mikä on vesivoimatuottajan saama hinta tuotetusta sähköenergiasta?  

• Kuinka paljon vesivoimatuottaja olisi ohijuoksuttanut vettä ohi turbiinien joka tapauksessa ilman 

ympäristövirtaamavaatimusta? 

Tässä luvussa esitämme Oulujoen vesistön esimerkkivoimalaitosten osalta vastauksia yllä esitettyihin 

kysymyksiin. 
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2.1 Muuntosuhde turbiinivirtaamasta sähköenergiaksi 
 

Vesivoimalaitos muuttaa virtaaman ℎ (𝑚3/𝑠) tehoksi 𝑞 (𝑊) yhtälön (1) mukaisesti: 

𝑞(ℎ) = (
𝜂(ℎ)

100
∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ ∙ 𝐻) ∙ 10−6, (1) 

jossa 𝜂(ℎ) on hyötysuhde (%) virtaamalla ℎ, 𝜌 on veden tiheys 1000 (𝑘𝑔/𝑚3), 𝑔 on gravitaatiokerroin 9.81 

(𝑚/𝑠2) ja 𝐻 on putouskorkeus (𝑚). Koska 𝜌 ja 𝑔 ovat kaavassa (1) vakioita, niin muuntosuhde virtaamasta 

sähkötehoksi tietyllä virtaamatasolla riippuu turbiinin hyötysuhteesta 𝜂 ja voimalaitoksen 

putouskorkeudesta 𝐻. 

Mallinnetuissa Oulujoen vesistöalueen voimalaitoksissa on käytössä Kaplan-turbiinit. Kaplan-turbiinin 

oletettu hyötysuhdefunktio esitetään kuvassa 2. Turbiinin käyttöalue alkaa 30 prosentin tasolta suhteessa 

maksimi- eli rakennevirtaan. Turbiinin hyötysuhde vaihtelee 86.5 ja 98 prosentin välillä. Ämmän, Aittokosken, 

Katerman ja Kallioisen voimalaitoksissa on yksi Kaplan-turbiini. Tällöin voimalaa pyritään ajamaan korkean 

hyötysuhteen virtaama-alueella. Jotta virtaama kyetään pitämään tällä tasolla, välillä turbiinivirtaus on 

nollatasolla. Merikosken ja Montan voimalaitoksissa on 3 Kaplan-turbiinia. Useamman turbiinin avulla 

voimalaitoksia kyetään käyttämään myös alhaisella tasolla suhteessa koko voimalaitoksen 

rakennevirtaamaan turbiinien ajojärjestystä optimoimalla.   

 

Kuva 2. Kaplan-turbiinin hyötysuhde (%) suhteessa rakennevirtaamaan. Funktion muoto perustuu keskusteluihin 
vesivoimatuottajien kanssa. 

Kuvassa 3 havainnollistetaan putouskorkeuden (𝑚) ja energian muuntosuhteen (𝑀𝑊ℎ/𝑀𝑚3) 

(keskimääräisen sähköenergian määrä per miljoonan kuutiometrin turbiinivirtaama) suhde mallinnetuille 

voimalaitoksille. Voimalaitosten keskimääräiset putouskorkeudet ovat pääosin välillä 9–12 (𝑚). 

Voimalaitokset tuottavat noin 26.8 megawattituntia sähköenergiaa (𝑀𝑊ℎ) miljoonaa vesikuutiometriä 

(𝑀𝑚3) kohden. Poikkeus on Aittokosken voimalaitos, jossa putouskorkeus on 30 (𝑚). Tällöin 

turbiinivirtaamasta saadaan suurempi teho yhtälön (1) mukaisesti. Aittokosken voimalaitoksen 

muuntosuhde on 70.6  (𝑀𝑊ℎ/𝑀𝑚3), joka on selvästi korkeampi kuin muilla voimalaitoksilla.  
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Kuva 3. Voimalaitoksen putouskorkeus ja muuntosuhde (sähköenergiaa (𝑀𝑊ℎ) per vesimäärä (𝑀𝑚3) turbiini läpi) 
tarkastelluilla Oulujoen vesistön voimalaitoksilla. Aineisto laskettu voimalaitosmallinnusten (luvussa 3) perusteella. 

Koska kuivan uoman ympäristövirtaaman myötä voimalaitoksen turbiinivirtaamaan käytettävissä oleva 

vesimäärä alenee, niin vähenee tuotetun energian määrää eniten Aittokosken voimalaitoksella (Kuva 3).  

Vähentyvä energiatuotanto ei itsessään vielä kerro energiamenetyskustannusta, vaan myös 

vesivoimatuotannon kohtaama sähkön hinta vaikuttaa energiamenetyskustannuksen tasoon.  

 

2.2 Sähkön hinta ja hintavaihtelu 
 

Vuosien 2019–2021 sähkön tuntihintojen keskiarvo (keskihinta) ja hintojen vaihtelu (keskihajonta kuvaa 

keskimääräistä poikkeamaa odotusarvosta, minimihinta on vuoden alhaisin tuntihinta ja maksimihinta on 

vuoden korkein tuntihinta) esitetään taulukossa 1. Vuoden 2019 keskihinta 44 €/MWh asettuu vuosien 2020 

ja 2021 välimaastoon. Hintojen vaihtelu kasvoi vuosien 2019–2021 aikana, kun sekä hintojen keskihajonta 

että minimi- ja maksimihintojen välinen ero kasvoi.  

Taulukko 1. Sähkön keskihinta ja hintavaihtelu vuosina 2019–2021. Lähde: Nord Pool Spot.    

Vuosi Keskihinta 
(€/MWh) 

Hinnan keskihajonta 
(€/MWh) 

Minimihinta 
(€/MWh) 

Maksimihinta 
(€/MWh) 

2019 44.0 15.3 0.1 200.0 

2020 28.0 21.1 -1.7 254.4 

2021 72.3 66.0 -1.4 1000.0 

 

Sähkön keskihinta kuvaa keskimääräistä korvausta sähköntuottajalle, joka tuottaa tasaisesti yli vuoden 

tuntien. Vesivoimatuotanto saa yleensä keskihintaa suuremman korvauksen tuotetusta sähköstä, koska 

tuotantoa voidaan painottaa enemmän keskimääräistä korkeamman sähkön hinnan tunneille (Huuki et al., 

2022).  
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Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen tulee muuttamaan tuotanto- ja kulutusprofiileja 

sähköjärjestelmässä tulevina vuosina. Forsman et al. (2021) arvioivat sähköistymisen vaikutuksia perusuran 

ja sähköistymisen skenaarioissa. Sähkön vuosikeskihinta skenaarioissa asettuu 39 (€/MWh) tasolle vuodelle 

2030 ja 46 (€/MWh) tasolle vuodelle 2035. Mallinnusvuoden 2019 keskihinnan voidaan nähdä siten 

kuvastavan parhaiten sähkön keskihintaa, kun toimenpiteiden kustannuksia tutkitaan vuosikymmenen 

päähän. Toisaalta sähkön hinnan vaihtelevuuden odotetaan kasvavan nykyisestä, koska sääriippuvainen 

tuotanto lisääntyy sähköjärjestelmässä.  Tämän kehityksen myötä vesivoimatuotannon kohtaaman 

sähkönhinnan erotuksen sähkön keskihintaan voidaan nähdä kasvavan. 

 

2.3 Ohijuoksutusten määrä 
 

Ohijuoksutettavan veden määrä vaihtelee tarkasteltavien voimalaitosten välillä. Ohijuoksutus on suurinta 

Merikosken voimalaitoksella, jossa vuosien 2010–2021 aikana on keskimäärin ohijuoksutettu vettä 7.63 

(𝑚3/𝑠). Ohijuoksutettu määrä on 2.15 % koko tulovirtaamasta. Myös Montan ja Katerman 

vesivoimalaitoksilla ohijuoksutetun veden määrä on yli puoli prosenttia kokonaisvirtaamasta. Muilla 

laitoksilla ohijuoksutukset ovat olleet vähäisiä ajanjaksolla 2010–2021. 

Taulukko 2. Keskimääräinen kokonaisvirtaama ja ohijuoksutus mallinnetuilla Oulujoen vesistön voimalaitoksilla 
vuosina 2010–2021. Aineisto: Suomen ympäristökeskus (2022). 

Voimalaitos Keskimääräinen 
kokonaisvirtaama 

(𝒎𝟑/𝒔) 

Keskimääräinen 
ohijuoksutus 

(𝒎𝟑/𝒔) 

Ohijuoksutus 
suhteessa 

tulovirtaamaan (%) 

Merikoski 292.4 7.63 2.15 

Montta 275.3 2.02 0.59 

Ämmä 44.3 0.03 0.05 

Aittokoski 64.0 0.08 0.11 

Katerma 59.3 0.72 0.94 

Kallioinen 59.3 0.24 0.32  

 

Keskimääräinen ohijuoksutusmäärä ei kuitenkaan kuvasta vesimäärää, joka olisi käytettävissä tasaiseen 

ympäristövirtaamaan kuivaan uomaan. Esimerkiksi Merikosken voimalaitoksen osalta ohijuoksutukset 

saattavat olla kymmeniä tai satoja kuutiometrejä sekunnissa (Kuva 4, ylhäällä). Ohijuoksutusten ajoittuminen 

vaihtelee vuosien välillä (Kuva 4, alhaalla). Suurimpien ohijuoksutusten vuosina ohijuoksutukset ovat 

saattaneet kertyä tasaisesti (vuosi 2015, vaaleasininen katkoviiva), elokuun aikana (vuosi 2012, keltainen 

katkoviiva) tai alku- ja loppuvuodesta (vuosi 2020, violetti katkoviiva).  
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Kuva 4. Arvioitu ohijuoksutus Merikosken voimalaitoksella vuosina 2010–2021. 

 

Keskimääräinen ohijuoksutus Merikosken voimalaitoksella yli vuosien 2010–2021 keskivirtaamien esitetään 

kuvassa 5. Ohijuoksutusten määrä on ollut pieni vuosina, kun keskivirtaama on ollut välillä 200–250 (𝑚3/𝑠). 

Vuotuisen keskivirtaaman tasolla 280–330 (𝑚3/𝑠) on keskimääräinen vuotuinen ohijuoksutus noussut 

tasolle 1–2.5 (𝑚3/𝑠). Korkeiden virtaamavuosien aikana, kun keskivirtaama on ollut yli 350 (𝑚3/𝑠), on 

ohijuoksutus asettunut välille 5–8 (𝑚3/𝑠). 

 

Kuva 5. Vuotuinen keskivirtaama ja keskimääräinen ohijuoksutus vuosina 2010–2021 Merikosken voimalaitoksella. 
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3 Vesivoimatuotannon optimointimallit 
 

Merikosken, Montan, Ämmän ja Aittokosken voimalaitostuotanto optimoidaan vuorokauden tunneille siten, 

että vuorokausivirtaamat vuosille 2019–2021 käytetään toteutuneen virtaamaprofiilin mukaisesti. Kuivan 

uoman ympäristövirtaamaskenaarioissa osa turbiinivirtaamasta ohjataan kuivaan uomaan. Päiville, joilla 

alkuperäinen päivävirtaama ei riitä kattamaan kuivan uoman ympäristövirtaamaa ja turbiinin 

minimivirtaamaa, on siirretty virtaamaa muilta päiviltä tasaisesti siten, että ympäristövirtaama kyetään 

täyttämään.    

Merikosken, Montan, Ämmän ja Aittokosken tuntikohtainen turbiinivirtaamaoptimointi perustuu malliin, 

jossa vesivoimatuottajalla on käytössään vesiresurssi 𝑅𝑑 (𝑚3) vuoden päiville 𝑑 ∈ {1,2, … , 𝐷 = 365}.  

Vesivoimatuottaja optimoi päivän 𝑑 tunnittaisen 𝑡 ∈ {1,2, … , 𝑇 = 24} turbiinivirtaaman ℎ𝑡 siten, että 

vesivoimatuotannosta 𝑞𝑑(ℎ𝑡) saatava yhtälön (2) mukainen tuotantotulo 𝑟𝑑 maksimoidaan yhtälöiden (3) – 

(5) ehdot huomioiden: 

𝑟𝑑 = max
ℎ𝑡

∑ 𝑝𝑡𝑞𝑑(ℎ𝑡)

𝑇

𝑡=1

(2) 

rajoitteilla 

𝜏 (∑(ℎ𝑡 + 𝑓)

𝑇

𝑇=1

) ≤ 𝑅𝑑 , (3) 

ℎ𝑑 ≤ ℎ𝑡 ≤ ℎ𝑑 , 𝑡 = 1, … , 𝑇, (4) 

|ℎ𝑡 − ℎ𝑡−1| ≤ 𝑟𝑑 , 𝑡 = 2, … , 𝑇. (5) 

 

Yhtälössä (2) termi 𝑝𝑡 on sähkön hinta (
€

𝑀𝑊ℎ
) ja termi 𝑞𝑑(ℎ𝑡) on vesivoimatuotanto (𝑀𝑊ℎ) 

turbiinivirtaaman ℎ𝑡 funktiona tunnille 𝑡. Yhtälössä (3) termi 𝜏 = 3600 kuvaa sekuntien määrää tunnissa, 𝑓 

on tasainen kuivan uoman ympäristövirtaama (
𝑚3

𝑠
) ja 𝑅𝑑 on käytössä oleva vesiresurssi (𝑚3) päivälle 𝑑. 

Yhtälössä (4) termi ℎ𝑑 kuvaa turbiinivirtaaman minimitasoa ja termi ℎ𝑑 kuvaa turbiinivirtaaman 

maksimitasoa. Yhtälössä (5) termi 𝑟𝑑 kuvaa turbiinivirtaaman maksimivaihtelua ylös- ja alaspäin tuntien 

välillä.  

Kallioisen ja Katerman tunneittainen turbiinivirtaama optimoidaan Ontojärven pinnankorkeus huomioiden. 

Optimointialgoritmi esitellään kappaleessa 3.3.  

Vuotuinen tuotantotulo lasketaan lopuksi päiväkohtaisten tuotantotulojen summana: 𝑟𝑎 = ∑ 𝑟𝑑
𝐷
𝑑=1 . 

Keskimääräinen tuotantotulo 𝑝 (€/MWh) lasketaan vuotuisen tuotantotulon 𝑟𝑎 ja vuotuisen tuotetun 

energian suhdelukuna. 

 

3.1 Merikoski ja Montta, optimointimalli 
 

Merikosken ja Montan voimalaitosten putouskorkeudet on oletettu vakioiksi yli vuoden. Merikosken 

putouskorkeudeksi on 𝐻 on asetettu 10.8 (𝑚) ja Montan putouskorkeudeksi 𝐻 on asetettu 12.0 (𝑚). 
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Molemmissa voimalaitoksissa on kolme Kaplan-turbiinia, jolloin voimalaitoksia pystytään ajamaan korkealla 

hyötysuhteella laajalla virtaama-alueella. Merikosken ja Monta turbiinihyötysuhteeksi 𝜂 on oletettu 87 %.   

Merikosken voimalaitoksen osalta maksimiturbiinivirtaama ℎ̅ asetetaan tasolle 450 (𝑚3/𝑠) ja 

minimivirtaama ℎ asetetaan tasolle 50 (𝑚3/𝑠) yli vuoden päivien. Virtaamavaihtelurajoite 𝑟𝑑 asetetaan 

joulu-maaliskuun päiville tasolle 130 (𝑚3/𝑠) ja huhti-marraskuun päiville tasolle 180 (𝑚3/𝑠). Päiväkohtaiset 

keskivirtaamat Merikosken voimalaitoksella esitetään kuvassa 6. Virtaama yli maksimiturbiinivirtaaman ℎ̅  

lasketaan ohijuoksutukseksi. 

 

Kuva 6. Merikosken voimalaitoksen päivän keskivirtaama (𝑚3/𝑠) vuosina 2019–2021. Aineisto: Suomen 
ympäristökeskus (2022). 

Taulukkoon 3 on koottu vuosien 2019–2021 keskivirtaamat ja ohijuoksutuspäivien lukumäärä Merikosken 

voimalaitoksella. Vuosina 2020 ja 2021, kun keskivirtaama on ollut huomattavasti vuoden 2019 

keskivirtaamaa suurempi, on ohijuoksutuspäivien lukumäärä ollut samoin selvästi suurempi kuin vuonna 

2019. Taulukko 3 näyttää myös jäädytysajopäivien lukumäärän. Jäädytysajolla pyritään edistämään 

jääkannen syntymistä Oulujokeen (Fortum, 2021). Jäädytysajokaudella pyritään tasaiseen virtaamaan 

Oulujoessa. Mallissa oletamme, että jäädytysajopäivinä tuntikohtaista virtaamaoptimointia ei harjoiteta, 

vaan päiväkohtainen virtaamakeskiarvo kuvaa tasaista turbiinivirtaamaa. Jäädytysajopäivät Oulujoelle on 

saatavilla Nord Pool Remit Urgent Market Messaging palvelusta1. 

Taulukko 3. Merikosken voimalaitoksen vuotuinen keskivirtaama, ohijuoksutuspäivien lukumäärä ja jäädytysajopäivien 
lukumäärä vuosina 2019–2021.    

Vuosi Keskivirtaama (
𝒎𝟑

𝒔
) Ohijuoksutuspäiviä (kpl) Jäädytysajopäiviä (kpl) 

2019 220.4 5 6a 

2020 363.7 104 28b 

2021 323.0 58 27c 
a 8.11. – 13.11.2019; b25.1. – 6.2.2020 / 26.2. – 3.3.2020 / 23.12. – 13.12.2020; c1.1. – 11.1.2021 / 25.11. – 10.12.2021 

 
1 Nord Pool REMIT UMM System: https://www.nordpoolgroup.com/en/services/compliance/umm/. 
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Montan voimalaitoksen osalta maksimiturbiinivirtaama ℎ̅ asetetaan tasolle 480 (𝑚3/𝑠) ja minimivirtaama ℎ 

asetetaan tasolle 50 (𝑚3/𝑠) yli vuoden päivien. Virtaamavaihtelurajoite 𝑟𝑑 asetetaan joulu-maaliskuun 

päiville tasolle 130 (𝑚3/𝑠) ja huhti-marraskuun päiville tasolle 180 (𝑚3/𝑠). Päiväkohtaiset keskivirtaamat 

Montan voimalaitoksella esitetään kuvassa 7.  

 

Kuva 7. Montan voimalaitoksen päivän keskivirtaama (𝑚3/𝑠) vuosina 2019–2021. Aineisto: Suomen ympäristökeskus 
(2022). 

Taulukkoon 4 on koottu Montan voimalaitoksen vuosien 2019–2021 keskivirtaamat sekä ohijuoksutuspäivien 

ja jäädytysajopäivien lukumäärä. Montan voimalaitoksella ohijuoksutuspäivä on selvästi vähemmän kuin 

Merikosken voimalaitoksella (vertaa Taulukko 3). Korkean keskivirtaaman vuonna 2020 jouduttiin kuitenkin 

ohijuoksuttamaan vettä sekä maalis- että marras-joulukuun aikana.  

Taulukko 4. Montan voimalaitoksen vuotuinen keskivirtaama, ohijuoksutuspäivien lukumäärä ja jäädytysajopäivien 
lukumäärä vuosina 2019–2021.    

Vuosi Keskivirtaama (
𝒎𝟑

𝒔
) Ohijuoksutuspäiviä (kpl) Jäädytysajopäiviä (kpl) 

2019 209.3 0 6a 

2020 340.4 79 28b 

2021 305.0 9 27c 
a 8.11. – 13.11.2019; b25.1. – 6.2.2020 / 26.2. – 3.3.2020 / 23.12. – 13.12.2020; c1.1. – 11.1.2021 / 25.11. – 10.12.2021 

 

3.2 Ämmä ja Aittokoski, optimointimalli 
 

Ämmän voimalaitoksen putouskorkeuden 𝐻 oletetaan vaihtelevan välillä 10.2–12.8 (𝑚) säännöstelyjärven 

pinnankorkeuden mukaisesti. Kiantajärven vuosien 2010–2020 pinnankorkeuden päivittäistä keskiarvoa 

käytetään vuotuisen putouskorkeusprofiilin perustana siten, että pinnankorkeuden ollessa ylätasolla 

putouskorkeuden oletetaan olevan maksimitasolla ja pinnankorkeuden alatasolla putouskorkeuden 

oletetaan olevan minimitasolla (Kuva 8).  Aittokosken voimalaitosten putouskorkeus 𝐻 = 29.8 (𝑚) on 
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oletettu vakioiksi yli vuoden. Ämmän ja Aittokosken voimalaitoksissa on molemmissa yksi Kaplan-turbiini. 

Voimalaitosten turbiinihyötysuhteen 𝜂(ℎ) on oletettu olevan kuvan 2 mukainen.   

 

Kuva 8. Ämmän voimalaitoksen oletettu putouskorkeusprofiili. 

Ämmän voimalaitoksen osalta maksimiturbiinivirtaama ℎ̅ asetetaan tasolle 139 (𝑚3/𝑠) ja minimivirtaama ℎ 

asetetaan tasolle 0 (𝑚3/𝑠) yli vuoden päivien. Virtaamavaihtelurajoite �̅� asetetaan tasolle 69.5 (𝑚3/𝑠), 

jolloin turbiinivirtaama voidaan nostaa minimitasolta maksimitasolle kahdessa tunnissa. Päiväkohtaiset 

keskivirtaamat Ämmän voimalaitoksella esitetään kuvassa 9.  

 

Kuva 9. Ämmän voimalaitoksen päivän keskivirtaama (𝑚3/𝑠) vuosina 2019–2021. Aineisto: Suomen ympäristökeskus 
(2022). 
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Aittokosken voimalaitoksen maksimiturbiinivirtaama ℎ̅ asetetaan tasolle 170 (𝑚3/𝑠) ja minimivirtaama ℎ 

asetetaan tasolle 0 (𝑚3/𝑠) yli vuoden päivien. Virtaamavaihtelurajoite �̅� asetetaan tasolle 85 (𝑚3/𝑠), jolloin 

turbiinivirtaama voidaan nostaa minimitasolta maksimitasolle kahdessa tunnissa. Päiväkohtaiset 

keskivirtaamat Aittokosken voimalaitoksella esitetään kuvassa 10.   

 

Kuva 10. Aittokosken voimalaitoksen päivän keskivirtaama (𝑚3/𝑠) vuosina 2019–2021. Aineisto: Suomen 
ympäristökeskus (2022). 

Taulukkoon 5 on koottu Ämmän ja Aittokosken voimalaitosten vuosien 2019–2021 keskivirtaamat sekä 

ohijuoksutuspäivien lukumäärä. Vuosien 2020 ja 2021 keskivirtaamat olivat selvästi vuoden 2019 

keskivirtaamaa korkeammat. Molemmilla voimalaitoksilla ainoat ohijuoksutuspäivät ajoittuivat vuoden 2020 

marraskuulle.  

Taulukko 5. Aittokosken voimalaitoksen vuotuinen keskivirtaama ja ohijuoksutuspäivien lukumäärä vuosina 2019–
2021.    

 Ämmä Aittokoski 

Vuosi Keskivirtaama (
𝒎𝟑

𝒔
) Ohijuoksutuspäiviä (kpl) Keskivirtaama (

𝒎𝟑

𝒔
) Ohijuoksutuspäiviä (kpl) 

2019 33.3 0 52.6 0 

2020 55.5 4 81.0 3 

2021 54.5 0 77.5 0 

 

3.3 Katerma ja Kallioinen, optimointimalli 
 

Mallinnamme Katerman vesivoimalaitoksen tunneittaisen tuotantopäätöksen yli vuosien 2010–2020 

toteutuneen tulovirtaamavaihtoehtojen2 (Kuva 11). Optimointialgoritmi huomioi vaihtelevan sähkön 

tuntihintaprofiilin sekä epävarmuuden Ontojärven vuotuisessa tulovirtaamaprofiilissa. Koska Kallioisen 

voimalaitos sijaitsee Katerman voimalaitoksen alapuolella, oletamme Kallioisen turbiinivirtaamaprofiilin 

 
2 Mallinnuksessa käytetyt tulovirtaamaprofiilit perustuvat Suomen ympäristökeskuksen vesistömallin arvoihin. 
Tulovirtaamaa skaalattiin alaspäin viidellä prosentilla (kerroin 0.95) vesivoimatuottajan kommentin pohjalta.  
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vastaavan Katerman voimalaitokselta tulevaa virtaamaprofiilia. Katerman voimalaitoksen 

maksimiturbiinivirtaama ℎ̅ asetetaan tasolle 120 (𝑚3/𝑠) ja Kallioisen voimalaitoksen 

maksimiturbiinivirtaama asetetaan tasolle 160 (𝑚3/𝑠). Minimivirtaama ℎ laitoksilla asetetaan tasolle 0 

(𝑚3/𝑠). 

 

Kuva 11. Ontojärven tulovirtaama 2010–2020. Aineisto: Suomen ympäristökeskus (2022). 

Voimalaitos optimoi tunnittaisen turbiinivirtaaman ℎ𝑡 (
𝑚3

𝑠
) siten, että odotettu tuotantotulo maksimoituu. 

Turbiinivirtaaman lisäksi pinnankorkeus 𝑤𝑡 (𝑚) Ontojärvessä vaikuttaa vesivoimalaitoksen 

tuotantoyhtälöön, koska putouskorkeus 𝐻 (𝑚) mallinnetaan pinnankorkeuden funktiona. 

Vesivoimatuotantoyhtälö on seuraava 

𝑞𝑡(ℎ𝑡, 𝑤𝑡) = (
𝜂(ℎ)

100
∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ𝑡 ∙ 𝐻(𝑤𝑡)) 10−6, (6) 

jossa 𝜌 on veden tiheys 998 (
𝑘𝑔

𝑚3), 𝑔 on putoamiskiihtyvyys 9.81 (
𝑚

𝑠2), 𝜂 on Kaplan-turbiinin hyötysuhde (Kuva 

1) ja 𝑞𝑡 on tuntituotanto (𝑀𝑊ℎ) olettaen turbiinivirtaama ℎ𝑡 (
𝑚3

𝑠
) ja pinnankorkeus 𝑤𝑡 tunnilla 𝑡. 

Vedenkorkeus 𝑤𝑡 Katerman yläpuolisessa Ontojärvessä vaihtelee minimi- 𝑤𝑡 ja maksimitasojen 𝑤𝑡 välissä. 

Vedenkorkeuden muutos on seuraavan yhtälön mukainen 

𝑤𝑡+1  ≤ 𝑤𝑡+1 = 𝑤𝑡 + 𝐷(𝑤𝑡)𝛼(𝑖𝑡 − ℎ𝑡 − 𝑒𝑓) ≤ 𝑤𝑡+1, (7) 

missä parametri 𝛼 muuttaa keskimääräisen nettovirtaaman yksikössä (
𝑚3

𝑠
) kokonaisvesimassaksi yksikössä 

(𝑀𝑚3) ja yhtälö 𝐷(𝑤𝑡) määrittää vedenkorkeuden muutoksen nettovirtaaman funktiona (Kuva 12). 

Vedenkorkeus 𝑤𝑡 voi vaihdella välillä 𝑤𝑡 = 155 (𝑚) ja 𝑤𝑡 = 159.4 (𝑚). 
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Kuva 12. Ontojärven vedenkorkeuden sovitettu muutoskerroin pinnankorkeuden funktiona. Aineisto: Suomen 
ympäristökeskus (2022). 

Optimointiongelma ratkaistaan Markov päätösprosessi (Markov Decision Process, MDP) muodossa. MDP 

määritellään 5-monikkona (𝑆, 𝐴, 𝑃, 𝜌, 𝛾), missä 𝑆 on tilamuuttujien joukko, 𝐴 on päätösmuuttujien joukko, 𝑃 

määrittää siirtymätodennäköisyyden seuraavan periodin tilaan nykyisen tilamuuttujan sekä valitun 

päätösmuuttujan funktiona, 𝜌 on palkkio päätöksestä 𝑎 tilassa 𝑠, ja 𝛾 on diskonttotekijä. 

Päätösmuuttujan joukko 𝐴 ∈ {𝑎1, … , 𝑎𝐿} (𝑚3) edustaa päivittäistä kokonaisvirtaamaa, joka johdetaan 

turbiinien läpi. Kokonaisvirtaama päätetään ennen kuin päivän tulovirtaama realisoituu. Päivän 

minimikeskivirtaama on 0 (𝑚3/𝑠) ja maksimikeskivirtaama (ℎ) on 120 (𝑚3/𝑠). Kokonaisvirtaaman 

minimitaso 𝑎1  on tällöin 0 (𝑀𝑚3) ja maksimitaso 𝑎𝐿 on 10.36 (𝑀𝑚3).  Päätösjoukko on diskretisoitu 𝐿 =

13 pisteeseen, eli päivän keskimääräisen turbiinivirtaama valitaan 10 (𝑚3/𝑠) askelvälillä.  

Ehdollisena päätösmuuttujalle 𝑎, kokonaispäivävirtaama (𝑀𝑚3) päivälle 𝑑 ∈ {1, … ,365} allokoidaan 

turbiinivirtaamaksi vuorokauden tunneille ∀𝑡 ∈ {𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝐼𝐷(𝑑, 1), 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝐼𝐷(𝑑, 24)} siten, että rajoitettu yhtälö 

(8) maksimoidaan yhtälöiden (9)-(11) rajoissa:  

𝑟𝑑 = max
ℎ𝑡

∑ 𝑝𝑡𝑞(ℎ𝑡 , 𝑤𝑡)

𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝐼𝐷(𝑑,24)

𝑡=𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝐼𝐷(𝑑,1)

, (8) 

rajoitteilla 

∑ (𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑡𝑖𝑎_𝑡𝑢𝑛𝑛𝑖𝑠𝑠𝑎 ∗ ℎ𝑡) ≤ 𝑎

𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝐼𝑑𝑥(𝑑,24)

𝑡=𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝐼𝑑𝑥(𝑑,1)

, (9) 

ℎ𝑡 ≤ ℎ, (10) 

|ℎ𝑡 − ℎ𝑡−1| ≤ 𝑟, ∀𝑡 ∈ {ℎ𝑜𝑢𝑟𝐼𝐷(𝑑, 2), ℎ𝑜𝑢𝑟𝐼𝐷(𝑑, 24)}. (11) 
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Palkkio 𝜌 koostuu päivän tuotantotulosta 𝑟𝑑  (€) sekä alapinnankorkeuden rikkomismaksusta 𝑐𝑑 (€). 

Edellisen päivän (𝑑 − 1) päätyttyä vesivoimatuottaja päättää seuraavan päivän (𝑑) kokonaisvirtaaman (𝑎)   

päätösmuuttujajoukosta 𝐴. Operointipäivänä (𝑑) vesivoimatuottaja allokoi turbiinivirtaaman (ℎ𝑡) 

vuorokauden jokaiselle tunnille (𝑡) ja saa tuotetusta sähköstä tuotantotulon tuntihinnan (𝑝𝑡) mukaisesti.   

Päivän tulovirtaaman (𝑖𝑑) toteuduttua, vesivoimatuottaja saattaa olla tilanteessa, jossa tulovirtaama ei riitä 

kattamaan suunniteltua päivävirtaamaa siten, että pinnankorkeuden alarajaa ei aliteta. Näihin tilanteisiin 

algoritmin oppimisvaiheessa vesivoimatuottajan palkkiofunktioon lisätään suuri alapinnankorkeuden 

rikkomismaksu 𝑐𝑑 = −1000000 €.  Maksu 𝑐𝑑 kannustaa optimointialgoritmia vältäämään tilanteita, joissa 

pinnankorkeuden alaraja rikkoutuu, jolloin tilanteilta vältytään varsinaisella testiajojaksolla, kun oppiminen 

on suoritettu. 

Tilamuuttujat kertovat oleellisen informaation vesivoimatuottajalle päätöksentekotilanteessa. 

Tilamuuttujasiirtymä tilasta 𝑠 seuraavan periodin tilaan 𝑠′ toteutuu todennäköisyysjakauman 𝑃(𝑠′|𝑠, 𝑎, 휀) 

mukaisesti. Kolmiulotteinen tila-avaruus 𝑆 ⊂ 𝑅3 koostuu vuoden päivästä 𝑑 ∈ {1,2, … , 𝐷 = 365}, yläaltaan 

pinnankorkeudesta  𝑤 ∈ {𝜔1, … , 𝜔𝑀} (𝑐𝑚) sekä edellisenä päivänä realisoituneen tulovirtaaman 

erotuksesta kymmenen vuoden keskiarvoon ∆ ∈ {𝛿1, … , 𝛿𝑁} (𝑚3). Yläaltaana toimivan Ontojärven 

pinnankorkeus saa vaihdella välillä 155–159.4 (𝑚). Pinnankorkeus on diskretisoitu 𝑀 = 150 pisteeseen. 

Pinnankorkeuden 𝑤 siirtymään liittyy epävarmuutta, koska tulovirtaamaan 𝑖 liittyy satunnainen komponentti 

휀. Tilamuuttujat 𝑑 and ∆ antavat vesivoimatuottajalle informaatiota seuraavan vuorokauden tulovirtaaman 

ennustamiseen. Edellisen päivän realisoituneen tulovirtaaman erotus kymmenen vuoden keskiarvoon ∆ on 

diskretisoitu 𝑁 = 10 pisteeseen. Yhdessä tilamuuttujat 𝑑 and ∆ selittävät 94 prosenttia 

tulovirtaamarealisaation vaihtelusta (𝑅2 = 0.94 epälineaariselle regressiomallille). Toteutunut tulovirtaama 

ja diskretisoitujen tilamuuttujien 𝑑 and ∆ avulla ennustettu tulovirtaama on esitetty kuvassa 13. 

 

Kuva 13. Ontojärven tulovirtaama 2010–2020: toteuma (mustalla) ja tilamuuttujien päivä sekä tulovirtaaman erotus 
keskiarvoon perusteella tehty ennuste (punaisella). 

Käytämme 5 prosentin vuotuista diskonttauskorkoa (Vakkilainen and Kivistö, 2017). Päivittäinen 

diskonttotekijä asetetaan tällöin seuraavasti: 𝛾 =
1

(1+0.05)1/𝐷. Päätöksentekofunktio 𝜋 kuvaa valittua 

toimintaa tilajoukosta päätösjoukkoon 𝜋 ∶ 𝑆 → 𝐴. Optimaalinen päätös maksimoi diskontatun odotetun 

vuotuisen tuotantotulon: 
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𝐺 = ∑ 𝛾𝑑−1

𝐷

𝑑=1

𝐸[𝜌𝑑(𝑠, 𝑎, 휀)], (12) 

missä päivittäinen palkkiofunktio on tilan (𝑠), päätöksen (𝑎) ja satunnaisen tulovirtaamatoteuman (휀) 

funktio. Vesivoimatuotannon optimiointiin käytetään Q-learning algoritmia (Sutton ja Barto, 2018). Q-

tauluun päivitetään arvaus päätöksen 𝑎 arvosta tilassa 𝑠 hyödyntäen oppimisen astetta 𝛽𝑛 seuraavasti:  

𝑄(𝑠, 𝑎) ← 𝑄(𝑠, 𝑎) + 𝛽𝑛 [𝜌(𝑠, 𝑎, 휀) + 𝛾 max
𝑎′

𝑄(𝑠′, 𝑎′) − 𝑄(𝑠, 𝑎)] , (13) 

missä 𝑛 on episodien lukumäärä, 𝛽𝑛 = 𝑏 (𝑏 + 𝑛 − 1)⁄  on oppimisaste (vähenee episodien kasvaessa) ja 𝑏 =

500 on oppimisparametri. Käytämme kasvavaa parhaan vaihtoehdon hyödyntävää exploitation-asteen 𝜖𝑛 

arvoa oppimisprosessin aikana: 

𝜖𝑛 = 1 − 𝑒−𝜏𝑛, (14) 

missä 𝜏 = 0.0005 on exploitation- parametri.  

Vuosien 2010–2020 tulovirtaamaprofiileja (Kuva 11) käytetään algoritmin oppimisjakson syötteenä. Q-

learning algoritmi ajetaan 10 000 episodin ajan. Yksi episodi edustaa 11 vuoden (2010–2020) aikajaksoa. 

Valituilla oppimisaste (𝛽𝑛) and exploitation (𝜖𝑛) profiileilla yli 𝑛 oppimisepisodin päätösfunktion 

suorituskyky tasaantuu, jolloin optimaalinen päätöksentekofunktio 𝜋∗ on löydetty.  

 

4 Kuivan uoman ympäristövirtaamalaskelmat 
 

Tässä luvussa esitellään kuivan uoma ympäristövirtaamien (Kuva 1) vaikutukset voimalaitosten 

energiamenetykseen ja energiamenetyskustannukseen (luvussa 4.1) sekä tasapainotusosuuksiin (luvussa 

4.2). Luvussa 4.3 esitetään ympäristövirtaama investointikehikossa, ja havainnollistetaan vaadittavan 

ympäristöhyödyn vähimmäismäärä, jotta investoinnin nettonykyarvo on positiivinen. 

 

4.1 Energiamenetyskustannus 
 

Kuivan uoman ympäristövirtaaman myötä vesivoimalaitoksen tuotanto vähenee, koska osa virtaamasta 

ohjataan turbiinien ohi vesitettävään uomaan. Ympäristövirtaamaan liittyvää energiamenetyskustannusta 

voidaan tarkastella absoluuttisesti euromääräisenä tai koko sähköenergian tuotantotuloon suhteutettuna. 

Seuraavassa euromääräiset ja suhteelliset energiamenetyskustannukset esitetään Oulujoen vesistöalueen 

esimerkkilaitoksille yli vuoden ajanjakson.  Merikosken ja Montan sekä Ämmän ja Aittokosken 

voimalaitoksille vuotuiset energiamenetyskustannukset esitetään vuosille 2019–2021. Katerman ja Kallioisen 

osalta vuotuisen energiamenetyskustannuksen odotusarvo esitetään vuoden 2019 sähkön hinnoilla ja 

vuosien 2010–2020 Ontojärven tulovirtaamaprofiileilla. 

 

4.1.1 Merikoski ja Montta, energiamenetyskustannus 
 

Merikosken voimalaitoksella juoksutettiin vettä ohi voimalaitosturbiineista mallinnusvuosina 2019–2021 

(Kuva 6 ja Taulukko 3). Kuivan uoman ympäristövirtaamavaatimus ei täten täysimääräisesti vähennä 
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turbiineista virtaavan veden määrää, koska osa ympäristövirtaamasta täyttyy ohivirtaamalla. Taulukko 6 

esittää keskimääräisen turbiinivirtaaman vuosille 2019–2021 nykytilassa sekä ympäristövirtaamien 15 

(𝑚3/𝑠) ja 25 (𝑚3/𝑠) skenaarioissa. Vuonna 2019 ympäristövirtaamavaatimus vähensi keskimääräistä 

turbiinivirtaamaa lähes yksi yhteen, kun 15 (𝑚3/𝑠) ympäristövirtaamalla turbiinivirtaama väheni 14.9 

(𝑚3/𝑠) ja 25 (𝑚3/𝑠) ympäristövirtaamalla turbiinivirtaama väheni 24.9 (𝑚3/𝑠). Vuosina 2020 ja 2021, kun 

keskivirtaama oli vuoden 2019 keskivirtaamaa selvästi suurempi, johti ympäristövirtaama selvästi 

pienempään menetykseen turbiinivirtaamassa.   

Taulukko 6. Merikosken voimalaitos, keskimääräinen turbiinivirtaama (𝑚3/𝑠) vuosina 2019–2021. 

 Nykytila 
Ympäristövirtaama 

15 (𝒎𝟑/𝒔) 
Muutos 

Ympäristövirtaama 

25 (𝒎𝟑/𝒔) 
Muutos 

2019 220.3 205.4 -14.9 195.4 -24.9 

2020 335.9 326.1 -9.8 319.3 -16.6 

2021 315.5 302.7 -12.8 293.8 -21.7 

 

Taulukossa 7 esitetään kuivan uoman ympäristövirtaaman vaikutus Merikosken voimalaitoksen vuotuiseen 

sähköenergiatuotantoon (gigawattituntia, GWh), tuotantotuloon (miljoonaa euroa, M€) sekä 

vesivoimatuotannon keskimääräiseen tuotantotuloon (euroa per megawattitunti, €/MWh).  Vuodelle 2019 

ympäristövirtaama 15 (𝑚3/𝑠) vähentää tuotantoa 6.7 % ja tuotantotuloa 6.4 % nykytilaan verrattuna. 

Tuotantotulo vähenee siten hieman vähemmän kuin varsinainen sähkön tuotanto. Toisin sanoen, kuivan 

uoman ympäristövirtaaman myötä keskimääräinen tuotantotulo tuotettua sähköenergiayksikköä kohden 

(€/MWh) kasvaa. Korkeampi 25 (𝑚3/𝑠) ympäristövirtaama vähentää tuotantotuloa noin 10.7 %. 

Keskimääräinen tuotantotulo per tuotettu energiayksikkö kasvaa edelleen nykytilan tasolta 49.53 (€/MWh) 

ympäristövirtaama 25 (𝑚3/𝑠) skenaarion tasolle 49.89 (€/MWh). 

Taulukko 7. Merikosken voimalaitos: energiamenetyskustannus 15 ja 25 (𝑚3/𝑠) kuivan uoman ympäristövirtaamilla 
vuosina 2019–2021. 

  
Nykytila 

Ympäristövirtaama 

15 (𝒎𝟑/𝒔) 
Muutos 

(suhteellinen) 
Ympäristövirtaama 

25 (𝒎𝟑/𝒔) 
Muutos 

(suhteellinen) 

2
0

1
9

 

Vuosituotanto 
(GWh) 

177.89 165.85 
-12.04 

(-6.77%) 
157.79 

-20.10 
(-11.30%) 

Tuotantotulo 
(M€) 

8.810 8.248 
-0.562 

(-6.38%) 
7.872 

-0.938 
(-10.65%) 

Keskimääräinen 
tuotantotulo 

(€/MWh) 
49.53 49.73 

+0.20 
(+0.40%) 

49.89 
+0.36 

(+0.73%) 

2
0

2
0

 

Vuosituotanto 
(GWh) 

271.22 263.31 
-7.91 

(-2.91%) 
257.85 

-13.37 
(-4.93%) 

Tuotantotulo 
(M€) 

8.284 8.067 
-0.217 

(-2.62%) 
7.919 

-0.365 
(-4.41%) 

Keskimääräinen 
tuotantotulo 

(€/MWh) 
30.54 30.64 

+0.10 
(+0.33%) 

30.71 
+0.17 

(+0.56%) 

2
0

2
1

 

Vuosituotanto 
(GWh) 

254.76 244.41 
-10.35 
(-4.06) 

237.22 
-17.54 

(-6.88%) 

Tuotantotulo 
(M€) 

19.503 18.775 
-0.728 

(-3.73%) 
18.276 

-1.227 
(-6.29%) 

Keskimääräinen 
tuotantotulo 

(€/MWh) 
76.55 76.82 

+0.27 
(0.35%) 

77.04 
+0.49 

(0.64%) 
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Korkean keskivirtaaman vuonna 2020 vuosituotanto Merikosken voimalaitoksella kasvaa tasolle 271 (GWh) 

ja tuotantotulo tasolle 8.284 (M€). Ympäristövirtaama alentaa tuotantotuloa suhteellisesti vain 2.6 % 15 

(𝑚3/𝑠) kuivan uoman ympäristövirtaamalla ja 4.4 % 25 (𝑚3/𝑠) kuivan uoman ympäristövirtaamalla. Vuonna 

2021 vuotuinen tuotanto on hieman vuoden 2020 tasoa alhaisempi, ja suhteellisen tuotantotulon menetys 

on 3.7 % 15 (𝑚3/𝑠) kuivan uoman ympäristövirtaamalla ja 6.3 % 25 (𝑚3/𝑠) kuivan uoman 

ympäristövirtaamalla (Taulukko 7). 

Montan voimalaitoksen keskimääräinen vuotuinen turbiinivirtaama vuosille 2019–2021 nykytilan ja 

ympäristövirtaaman skenaarioille esitetään Taulukossa 8. Koska ohijuoksutukset ovat vähäisiä Montan 

voimalaitoksella vuosina 2019 ja 2021 (Taulukko 4), niin vähentää ympäristövirtaamavaatimus 

turbiinivirtaamaa lähes täysimääräisesti. Poikkeus on vuosi 2020, jolloin 3 (𝑚3/𝑠)  kuivan uoman 

ympäristövirtaamavaatimus vähentää keskimääräistä turbiinivirtaamaa 2.4 (𝑚3/𝑠) ja 15 (𝑚3/𝑠)  kuivan 

uoman ympäristövirtaamavaatimus vähentää keskimääräistä turbiinivirtaamaa 12.0 (𝑚3/𝑠). 

Taulukko 8. Montan voimalaitos: keskimääräinen turbiinivirtaama (𝑚3/𝑠) vuosina 2019–2021. 

 Nykytila 
Ympäristövirtaama 

3 (𝒎𝟑/𝒔) 
Muutos 

Ympäristövirtaama 

15 (𝒎𝟑/𝒔) 
Muutos 

2019 209.3 206.3 -3.0 194.3 -15.0 

2020 332.7 330.3 -2.4 320.7 -12.0 

2021 303.9 301.0 -2.9 289.3 -14.6 

 

Taulukossa 9 esitetään vuotuisen tuotannon sekä tuotantotulon vähentymä 3 ja 15 (𝑚3/𝑠) kuivan uoman 

ympäristövirtaamille suhteessa nykytilaan Montan voimalaitoksella vuosina 2019–2021. Ympäristövirtaama 

3 (𝑚3/𝑠) vaikuttaa tuotantotuloon vain niukasti, ja vuotuinen tuotantotulo vähenee 0.6 % - 1.4 % nykytilaan 

verrattuna. Suurempi 15 (𝑚3/𝑠) ympäristövirtaama vaikuttaa selvemmin vesivoimatuotantotuloon, ja 

tuotantotulon suhteellinen menetys on välillä 3.1 % - 6.8 %.   

Taulukko 9. Montan voimalaitos: energiamenetyskustannus 3 ja 15 (𝑚3/𝑠) kuivan uoman ympäristövirtaamilla. 

  
Nykytila 

Ympäristövirtaama 

3 (𝒎𝟑/𝒔) 
Muutos 

(suhteellinen) 
Ympäristövirtaama 

15 (𝒎𝟑/𝒔) 
Muutos 

(suhteellinen) 

2
0

1
9

 

Vuosituotanto 
(GWh) 

187.81 185.11 
-2.69 

(-1.43%) 
174.35 

-13.46 
(-7.17%) 

Tuotantotulo 
(M€) 

9.477 9.349 
-0.128 

(-1.35%) 
8.836 

-0.641 
(-6.76%) 

Keskimääräinen 
tuotantotulo 

(€/MWh) 
50.46 50.50 

+0.04 
(+0.08%) 

50.68 
+0.22 

(+0.44%) 

2
0

2
0

 

Vuosituotanto 
(GWh) 

298.48 296.36 
-2.12 

(-0.71%) 
287.71 

-10.77 
(-3.61%) 

Tuotantotulo 
(M€) 

9.333 9.277 
-0.056 

(-0.60%) 
9.048 

-0.285 
(-3.05%) 

Keskimääräinen 
tuotantotulo 

(€/MWh) 
31.27 31.30 

+0.03 
(+0.10%) 

31.45 
+0.18 

(+0.58%) 

2
0

2
1

 

Vuosituotanto 
(GWh) 

272.62 270.00 
-2.63 

(-0.96%) 
259.51 

-13.12 
(-4.81%) 

Tuotantotulo 
(M€) 

21.506 21.328 
-0.178 

(-0.82%) 
20.609 

-0.897 
(-4.17%) 

Keskimääräinen 
tuotantotulo 

(€/MWh) 
78.88 78.99 

+0.11 
(+0.14%) 

79.42 
+0.54 

(+0.68%) 
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Kuva 14 havainnollistaa ympäristövirtaamaan liittyvän euromääräisen tuotantotulomenetyksen vaihtelun 

vuosina 2019–2021 Merikosken ja Montan voimalaitoksilla. Energiamenetyskustannukset ovat selvästi 

alhaisimmat vuonna 2020, kun voimalaitoksilla oli paljon ohivirtaamaa (Taulukot 3 ja 4) ja sähkön keskihinta 

oli alhainen (Taulukko 1). Vuonna 2021 sähkön keskihinta ja hintavaihtelu oli korkea (Taulukko 1), jolloin 

vesivoimatuottaja sai vuosia 2019 ja 2020 suuremman korvauksen tuotetusta sähköenergiasta. Näin ollen 

kuivan uoman ympäristövirtaaman tuotannon menetys johti korkeaan tuotantotulon menetykseen.  

 

Kuva 14. Kuivan uoman ympäristövirtaamien energiamenetyskustannukset Merikosken (ylhäällä) ja Montan (alhaalla) 
voimalaitoksilla vuosina 2019–2021.  

 

4.1.2 Ämmä ja Aittokoski, energiamenetyskustannus 
 

Ämmän voimalaitoksella (Taulukko 10) 2.25 (𝑚3/𝑠) kuivan uoman ympäristövirtaama vähentää 

vuosituotantoa 6.1 % vuonna 2019 ja 4.2 % vuosina 2020–2021. Tuotantotulo vähenee vastaavasti 5.6 % 

vuonna 2019 ja noin 3.5 % vuosina 2020–2021. Aittokosken voimalaitoksella (Taulukko 11) vastaava 2.25 

(𝑚3/𝑠) kuivan uoman ympäristövirtaama johtaa 2.9 % - 4.3 % tuotannon vähentymiseen ja 2.1 % - 3.5 % 

tuotantotulon vähentymiseen.  
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Taulukko 10. Ämmän voimalaitos: energiamenetyskustannus 2.25 (𝑚3/𝑠) kuivan uoman ympäristövirtaamilla vuosina 
2019–2021. 

 
 Nykytila 

Ympäristövirtaama 

2.25 (𝒎𝟑/𝒔) 
Muutos 

(suhteellinen) 

2
0

1
9

 

Vuosituotanto 
(GWh) 

34.71 32.61 
-2.10 

(-6.06 %) 

Tuotantotulo 
(M€) 

1.901 1.794 
-0.107 

(-5.63 %) 

Keskimääräinen 
tuotantotulo (€/MWh) 

54.77 55.00 
+0.23 

(+0.42 %) 

2
0

2
0

 

Vuosituotanto 
(GWh) 

49.04 46.99 
-2.95 

(-4.19 %) 

Tuotantotulo 
(M€) 

1.847 1.781 
-0.066 

(-3.57%) 

Keskimääräinen 
tuotantotulo (€/MWh) 

37.67 37.92 
+0.25 

(+0.66 %) 

2
0

2
1

 

Vuosituotanto 
(GWh) 

49.14 47.09 
-2.05 

(-4.17 %) 

Tuotantotulo 
(M€) 

4.801 4.635 
-0.166 

(-3.46 %) 

Keskimääräinen 
tuotantotulo (€/MWh) 

97.69 98.41 
+0.72 

(+0.73 %) 

 

Taulukko 11. Aittokoski: energiamenetyskustannus 2.25 (𝑚3/𝑠) kuivan uoman ympäristövirtaamilla vuosina 2019–
2021. 

 
 Nykytila 

Ympäristövirtaama 

2.25 (𝒎𝟑/𝒔) 
Muutos 

(suhteellinen) 

2
0

1
9

 

Vuosituotanto 
(GWh) 

117.15 112.15 
-5.00 

(-4.26 %) 

Tuotantotulo 
(M€) 

6.376 6.132 
-0.244 

(-3.83 %) 

Keskimääräinen 
tuotantotulo (€/MWh) 

54.42 54.67 
+0.25 

(+0.46 %) 

2
0

2
0

 

Vuosituotanto 
(GWh) 

179.08 174.20 
-4.88 

(-2.72 %) 

Tuotantotulo 
(M€) 

6.274 6.141 
-0.133 

(-2.12 %) 

Keskimääräinen 
tuotantotulo (€/MWh) 

35.03 35.25 
+0.22 

(+0.63 %) 

2
0

2
1

 

Vuosituotanto 
(GWh) 

172.09 167.08 
-5.01 

(-2.91 %) 

Tuotantotulo 
(M€) 

15.983 15.607 
-0.376 

(-2.35 %) 

Keskimääräinen 
tuotantotulo (€/MWh) 

92.87 93.41 
+0.54 

(0.58 %) 

 

Euromääräiset tuotantotulomenetykset vuosina 2019–2021 vaihtelevat välillä 66 000–166 000 (€) Ämmän 

voimalaitoksella ja välillä 133 000–376 000 (€) Aittokosken voimalaitoksella (Kuva 15). Aittokosken 

kertaluokkaa suurempi energiamenetyskustannus Ämmän voimalaitokseen verrattuna johtuu Aittokosken 

voimalaitoksen suuresta putouskorkeudesta (Kuva 3). Sama virtaamamenetys laitoksilla johtaa Aittokosken 

voimalaitoksella suurempaan tuotannon menetykseen, ja täten myös kuivan uoman ympäristövirtaamasta 

koituva energiamenetyskustannus on korkea Aittokoskella. 
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Kuva 15. Kuivan uoman ympäristövirtaamien 2.25 (𝑚3/𝑠)  energiamenetyskustannus Ämmän (ylhäällä) ja Aittokosken 
(alhaalla) voimalaitoksilla vuosina 2019–2021.  

 

4.1.3 Katerma ja Kallioinen, energiamenetyskustannus 
 

Katerman voimalaitoksen tuntituotanto optimoitiin käyttäen vuoden 2019 tuntihintoja tuotetulle sähkölle 

(Taulukko 1) ja vuosien 2010–2020 Ontojärven tulovirtaamaprofiileja (Kuva 13). Taulukossa 12 esitetään 

vuosituotanto- ja tuotantotulotulokset vuosien 2010–2020 simulointien keskiarvoina. Kuivan uoman 

ympäristövirtaama 3 (𝑚3/𝑠) aiheuttaa 5.6 % menetyksen sähkön tuotannossa ja 5.3 % alhaisemman 

vuotuisen tuotantotulon.   

Taulukko 12. Katerman voimalaitos: energiamenetyskustannus 3 (𝑚3/𝑠) kuivan uoman ympäristövirtaamalle vuoden 
2019 sähkön hinnoilla.  

 Nykytila 
Ympäristövirtaama 

3 (𝒎𝟑/𝒔) 
Muutos 

(suhteellinen) 

Vuosituotanto 
(GWh) 

42.850 40.451 
-2.399 

(-5.6 %) 

Tuotantotulo 
(M€) 

2.071 1.963 
-0.109 

(-5.3 %) 

Keskimääräinen 
tuotantotulo (€/MWh) 

48.34 48.52 
+0.18 

(+0.4 %) 

 

Katerman keskimääräinen 5.6 % vähennys vuosituotannossa on hieman suurempi kuin 3 (𝑚3/𝑠) 

ympäristövirtaaman osuus keskimääräisestä 56.18 (𝑚3/𝑠) vuotuisestä Ontojärven tulovirtaamasta (
3

56.18
=

0.053). Vuosituotanto pienenee suhteellisesti enemmän, koska ympäristövirtaamavaatimuksen myötä 

Ontojärven pinnankorkeuden pysyvyyskäyrä alenee hieman suhteessa nykytilaan (Kuva 16).  Alempi 

pinnankorkeus alentaa putouskorkeutta voimalaitoksella ja vähentää näin energiatuotantoa (Kaava 6). 
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Kuva 16. Ontojärven vedenkorkeuden pysyvyyskäyrä nykytilan ja kuivan uoman ympäristövirtaaman skenaarioissa.    

Tuotantotulon menetys vaihtelee vuosittaisen tulovirtaaman mukaisesti (Kuva 17). Suuremman 

tulovirtaaman vuosina energiatuotantotulon menetys on keskimäärin hieman alhaisempi kuin kuivempina 

vuosina. Lineaarinen sovite (vasen kuvio, kuva 17) kertoo vesivoiman vuotuisen tuotantotulon menetyksen 

vähenevän3 noin 1140 eurolla, kun vuotuinen tulovirtaama kasvaa 1 (𝑚3/𝑠). Suhteellinen tuotantotulon 

menetys vähenee4 vastaavasti 0.12 prosenttiyksiköllä (lineaarinen sovite, oikea kuvio, kuva 17), kun 

vuotuinen tulovirtaama kasvaa 1 (𝑚3/𝑠). On kuitenkin huomattava, että regressiokertoimet eivät ole 

tilastollisesti merkitseviä 5 % merkitsevyystasolla. 

 

 
3 Tuotantotulon menetys = 172 537 – 1136.9∙(Keskimääräinen tulovirtaama). Keskimääräisen tulovirtaaman 
regressiokertoimen p-arvo on 0.452, eli kerroin ei ole tilastollisesti merkitsevä 5 prosentin merkitsevyystasolla. 
4 Tuotantotulon suhteellinen menetys = 12.37 – 0.123∙(Keskimääräinen tulovirtaama). Keskimääräisen tulovirtaaman 
regressiokertoimen p-arvo on 0.093, eli kerroin ei ole tilastollisesti merkitsevä 5 prosentin merkitsevyystasolla. 
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Kuva 17. Kuivan uoman ympäristövirtaaman 3 (𝑚3/𝑠)  energiamenetyskustannus Katerman voimalaitoksella 
absoluuttisena (€, vasemmalla) ja suhteellisena (%, oikealla) vuosien 2010–2020 tulovirtaamavuosina. Sähkön 

tuntihinnat vuodelta 2019. 

Kallioisen vesivoimalaitoksen laskelmat tehtiin samalla tuotantoprofiilioletuksella kuin Katerman 

voimalaitoksella, mutta rakennevirtaamaoletuksena käytettiin 160 (𝑚3/𝑠). Korkeamman voimalaitoksen 

rakennevirtaaman vuoksi Kallioisen voimalaitoksella voidaan hyödyntää tuotantoon Katerman 

voimalaitokselta ohijuoksutettu vesi. Lisäksi erotuksena Katerman voimalaitokseen, Kallioisen 

voimalaitoksella on suurempi putouskorkeus. Oletimme voimalaitoksen putouskorkeuden vaihteluväliksi 

9.1–11.5 (𝑚). Kuivan uoman ympäristövirtaaman vaikutus Kallioisen voimalaitoksen tuotantoon ja 

tuotantotuloon esitetään taulukossa 13. Kuivan uoman ympäristövirtaama 3 (𝑚3/𝑠) aiheuttaa 5.3 % 

menetyksen sähkön tuotannossa ja 4.9 % vähenemän vuotuisessa tuotantotulossa Kallioisen 

voimalaitoksella.   

Taulukko 13. Kallioisen voimalaitos: energiamenetyskustannus 3 (𝑚3/𝑠) kuivan uoman ympäristövirtaamalle vuoden 
2019 sähkön hinnoilla. 

 Nykytila 
Ympäristövirtaama 

3 (𝒎𝟑/𝒔) 
Muutos 

(suhteellinen) 

Vuosituotanto 
(GWh) 

45.388 42.984 
-2.403 

(-5.3 %) 

Tuotantotulo 
(M€) 

2.191 2.083 
-0.108 

(-4.9 %) 

Keskimääräinen 
tuotantotulo (€/MWh) 

48.28 48.47 
+0.19 

(+0.4 %) 

 

4.2 Tasapainotusosuus 
 

Kuivan uoman ympäristövirtaaman myötä vesivoimalaitoksen sähköntuotanto vähenee, koska osa 

virtaamasta ohjataan ohi turbiineista. Taulukossa 14 esitellään tuntitason tuotantomenetykset (MWh) 

mallinnetuille Oulujoen vesistöalueen voimalaitoksille vuodelle 2019. Keskimääräinen tuotantomenetys 

kuvaa vuotuista tuotannon vähentymistä jaettuna vuoden tuntien (8760) lukumäärällä. Merikosken ja 

Montan voimalaitosten osalta 15 (𝑚3/𝑠) kuivan uoman ympäristövirtaama vähentää tunneittaista 
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vesivoimatuotantoa keskimäärin 1.37 (MWh) ja 1.54 (MWh). Aittokosken osalta 2.25 (𝑚3/𝑠) 

ympäristövirtaama vähentää tuntituotantoa keskimäärin 0.57 (MWh). Ämmän, Katerman ja Kallioisen osalta 

ympäristövirtaamaan liittyvä tuotantovähennys on noin 0.25 (MWh/h).  

Taulukko 14. Kuivan uoman ympäristövirtaama ja tuntitason tuotantomenetys (MWh) mallinnetuilla Oulujoen vesistön 
voimalaitoksilla, vuosi 2019. 

Voimalaitokset 
Ympäristö-virtaama 

(𝒎𝟑/𝒔) 

Tuotannon menetys (MWh) 

Keskimääräinen 50 persentiili 95 persentiili 

Merikoski 15 1.37 0.00 10.24 

Montta 15 1.54 0.08 10.29 

Ämmä 2.25 0.24 0.00 2.76 

Aittokoski 2.25 0.57 0.00 6.34 

Katerma 3 0.27 0.00 7.83 

Kallioinen 3 0.27 0.00 8.25 
 

Keskimääräinen tuotantovähennys kuvaa kuitenkin huonosti kuivan uoman ympäristövirtaaman vaikutusta 

tuotantoprofiiliin. Sarakkeet ’50 persentiili’ ja ’95 persentiili’ taulukossa 14 kuvaavat tuotannon vähentymistä 

50 ja 95 prosenttipisteissä. Prosenttipisteet 50 ja 95 ilmoittavat arvot, jonka alapuolelle jää 50 % tai 95 % 

tuotannon tuntivähentymistä. Sarake ’50 persentiili’ kertoo, että noin puolella vuoden tunneista tuotanto ei 

muutu ympäristövirtaaman myötä. Sarake ’95 persentiili’ puolestaan kertoo, että selkeitä 

tuotannonmenetyksiä kohdataan osana vuoden tunneista.  

Merikosken ja Montan voimalaitoksilla 5 %:n aikana vuoden tunneista, jolloin tuotantovähenemä on suurin, 

kuivan uoman ympäristövirtaama alentaa vesivoimatuotantoa vähintään 10.2 (MWh/h). Joustavaa 

vesivoimatuotantoa korvaamaan vaaditaan siten vähintään 10 MW tuotantoyksikkö tai joustava 

kulutusresurssi, jotta tuotantomenetykset voidaan korvata myös huipputunneilla. Aittokosken, Katerman ja 

Kallioisten voimalaitosten osalta tuotantovähenemä 5 %:lla tunneista on yli 5 (MWh/h). Tarvitaan siis 

vähintään 6–8 MW tuotantoyksikkö tai joustavan kulutuksen resurssi korvaamaan joustavan 

vesivoimatuotannon määrä kyseisillä tunneilla.  

Sähköjärjestelmän osalta on merkittävää, mille tunneille vesivoimalaitosten tuotantovähennykset 

kohdistuvat. Tuotantovähennysten ajoituksen vaikutusta sähköjärjestelmän tasapainotukseen voidaan 

havainnollistaa voimalaitoksen tasapainotusosuuden5 avulla. Vuorokauden tasapainotusosuus 

𝐶𝑖{𝑣𝑢𝑜𝑟𝑜𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖} kuvaa tuotantolaitoksen 𝑖 osuutta jäännöskysynnän (kulutus vähennettynä tuuli- ja 

aurinkovoimatuotannolla) tasapainottajana vuorokauden tuntien välillä:  

 

𝐶𝑖{𝑣𝑢𝑜𝑟𝑜𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖} =
𝑐𝑜𝑣[𝑃𝐽ää𝑛𝑛ö𝑠{𝑣𝑢𝑜𝑟𝑜𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖}, 𝑃𝑖{𝑣𝑢𝑜𝑟𝑜𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖}]

𝑣𝑎𝑟[𝑃𝐽ää𝑛𝑛ö𝑠{𝑣𝑢𝑜𝑟𝑜𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖}]
. (15) 

 

Voimalaitosten tasapainotusosuudet nykytilan skenaariossa ja ympäristövirtaamaskenaarioissa esitetään 

taulukossa 15. Tulokset on laskettu vuodelle 2019 simuloiduista voimalaitosten tuntituotantoprofiileista 

kaavan (15) mukaisesti, ja arvot kuvaavat päiväkohtaisten tasapainotusosuuksien vuotuista keskiarvoa. Kun 

Merikosken ja Montan voimalaitoksille asetetaan 15 (𝑚3/𝑠) kuivan uoman ympäristövirtaama, vähenee 

 
5 Vesivoiman rooli Suomen sähköjärjestelmän tasapainotuksessa on esitelty ARVOVESI-hankkeen raportissa 3/2022, 
Kappale 3.2 (Huuki et al., 2022) 
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voimalaitosten osuus päivän tuntien välisen jäännöskysynnän vaihtelun tasapainotuksesta tasoilta 1.36 % ja 

1.57 % tasoille 1.30 % ja 1.49 %. Muiden sähköjärjestelmän joustoresurssien tulisi siis huolehtia puuttuvasta 

noin 0.07 %:n jäännöskysynnän tasapainotuksesta. Muiden voimalaitosten osalta ympäristövirtaaman 

ollessa pienempi, on tasapainotusosuuksien väheneminen 0.01 %:n luokkaa. 

Taulukko 15. Vuorokauden sisäinen tasapainotusosuus mallinnetuille Oulujoen vesistön voimalaitoksille nykytilan ja 
ympäristövirtaaman skenaarioissa, vuosi 2019. 

Voimalaitokset 
Ympäristö-virtaama 

(𝒎𝟑/𝒔) 

Tasapainotusosuus (%) 

Nykytila Ympäristövirtaama Muutos 

Merikoski 15 1.36 1.30 -0.06 

Montta 15 1.57 1.49 -0.08 

Ämmä 2.25 0.35 0.33 -0.02 

Aittokoski 2.25 1.11 1.10 -0.01 

Katerma 3 0.26 0.25 -0.01 

Kallioinen 3 0.28 0.27 -0.01 
 

4.3 Vesitetyn alan ympäristöhyödyn minimivaatimus investointilaskelman näkökulmasta 

 
Kuivan uoman ympäristövirtaama voidaan nähdä investointina, josta koituu rakentamiskustannuksia ennen 

kuin ympäristövirtaama otetaan käyttöön, sekä vuotuisia energiamenetyskustannuksia että vuotuisia kuivan 

uoman vesityksen tuomia hyötyjä jokiympäristölle. Tulevien vuosien arvioidut hyödyt ja haitat tulee 

nykyarvoistaa, jotta hyötyjä ja kustannuksia voidaan verrata alkuinvestoinnin kustannuksen kanssa (Kuva 18). 

Kun nykyarvo määritetään tulevien maksuvirtojen pohjalta korkoa-korolle periaatteen avulla, niin puhutaan 

diskonttauksesta (Pohjola, 2014).  

 

Kuva 18. Investointilaskelman komponentit: tulevien vuosien hyödyt ja kustannukset tuodaan päätöshetkeen (vuosi t = 
0) diskonttaamalla. 
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Kuivan uoman ympäristövirtaamainvestoinnin nettonykyarvo (net present value, NPV) voidaan laskea 

seuraavasti: 

𝑁𝑃𝑉 = −𝐼𝑡=0 + ∑
(𝑎𝑏)

(1 + 𝑒)𝑡

𝑇

𝑡=1

+ ∑
−𝑐

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

, (16) 

missä 𝐼𝑡=0 on investointikustannus vuonna 0 (€), 𝑎 on ympäristövirtaaman vapauttama vesitetty ala (ℎ𝑎), 𝑏 

on vesitetystä alasta koettava vuotuinen hyöty (€/ℎ𝑎), 𝑐 on ympäristövirtaaman aiheuttama vuotuinen 

energiamenetyskustannus (€), 𝑒 on ympäristöhyötyjen diskonttokorko, 𝑟 on energiamenetysten 

diskonttokorko ja 𝑇 on ympäristövirtaaman investointilaskelman päätevuosi. 

Vesitetystä alasta koettava hyöty, johon termin 𝑏 arvo perustuu, voi edustaa hyvin erilaisia asioita. 

ARVOVESI-hankkeen vesivoimawebinaarissa kysyimme osallistujilta näkemyksiä kysymykseen ”Mitä kaikkea 

vesitetystä alasta koettava hyöty (b) voisi pitää sisällään?”. Vastausten sanapilvi on esitetty kuvassa 19. 

Vesityksen myötä koetun ympäristön tilan paranemisen nähtiin sisältävän hyötyjä monimuotoisuuteen, 

maisemaan, äänimaisemaan, matkailuun, ympäristökasvatusmahdollisuuksiin, vaelluskalojen tilaan ja 

virkistäytymiseen liittyen.  

 

Kuva 19. Sanapilvi ARVOVESI-hankkeen vesivoimawebinaarin osallistujilta kysymykseen ”Mitä kaikkea vesitetystä 
alasta koettava hyöty (b) voisi pitää sisällään?”. 

Investointi voidaan nähdä kannattavaksi nettonykyarvolaskelman perusteella, kun sen nettonykyarvo ei ole 

negatiivinen (𝑁𝑃𝑉 ≥ 0). Kaavan (16) avulla voidaan tällöin ratkaista vähimmäisvaatimus vuotuiselle 

ympäristöhyödylle per vapautuva hehtaari (𝑏), jotta ympäristövirtaamainvestointi on kannattava. 

Seuraavassa esitetään esimerkki vaaditun ympäristövirtaaman hyödyn laskemisesta Merikosken 

voimalaitoksen osalta. 

Diskontataan voimayhtiön energiamenetyskustannusta energiasektorilla yleisesti käytetyllä 5 %:n korolla, 

jolloin 𝑟 = 0.05. Asetetaan investointilaskelman päätevuodeksi 100, jolloin 𝑇 = 100. Ympäristöhyötyjen 𝑎𝑏 

nykyarvottamiseen ei ole yksiseitteistä diskonttokorkoa, joten tehdään laskelmat koroille välillä 1 % – 5 %, 

jolloin 𝑒 ∈ {0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05}. 

Käytämme Merikosken voimalaitokselle laskettua energiamenetyskustannusta 15 (𝑚3/𝑠) kuivan uoman 

ympäristövirtaamalle vuodelle 2019 (Taulukko 7), jolloin 𝑐 = 562 000 (€). Oletetaan kuivan uoman 

ympäristövirtaaman johtavan 7 hehtaarin lisäykseen vesitetyssä alassa6, jolloin  𝑎 = 7 (ha). Oletetaan kuivan 

uoman ympäristövirtaaman alkuinvestoinniksi joko 4 (M€) Swecon (Pitzen et al., 2021) selvityksen mukaisesti 

tai 6 (M€) ARVOVESI-hankkeen Vaelluskalat ja vesivoima – alatyöryhmän loppuraportin mukaisesti 

 
6 Swecon (2021) selvityksessä kalataloudellisten kunnostusesitysten toteutettavuudesta ja kustannuksista arvioidaan 
15–25 (𝑚3/𝑠) vesityksellä saavutettavan 5–7 hehtaarin lisääntymisalue Merikosken voimalaitoksen yhteyteen.  
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(Marttunen et al., 2022). Kaavaa (16) hyödyntäen saadaan vaadittu vuotuinen vähimmäishyöty vesitetylle 

hehtaarialalle 𝑏 (€/ℎ𝑎) ratkaistua taulukon 16 arvojen mukaisesti. 

Taulukko 16. Pienin vaadittu vuotuinen hyöty Merikosken voimalaitoksen vesitetystä kuivan uoman alasta (€/ha), jotta 
investointi nähdään nettonykyarvon mielessä kannattava (NPV ≥ 0). 

 
Merikoski 

ympäristövirtaama 15 (𝒎𝟑/𝒔) 

Ympäristöhyödyn 
diskonttokorko 

𝑰𝒕=𝟎 = 4 M€ 𝑰𝒕=𝟎 = 6 M€ 

0.01 34 300  38 900  

0.02 50 200  56 900 

0.03 68 500 77 600 

0.04 88 300 100 000 

0.05 109 100 123 500 

 

Mitä alhaisempi on käytetty ympäristöhyödyn diskonttokorko 𝑒, sitä enemmän arvotamme nykyhetkellä 

investoinnin mahdollistamia tulevaisuudessa tapahtuvaa positiivista kehitystä luonnon tilassa.  Taulukko 16 

osoittaa, että investointilaskelman positiivisen kannattavuustason vaatima vuotuisen ympäristöhyödyn 

vähimmäismäärä riippuu vahvasti käytetystä ympäristöhyödyn diskonttauskorosta: mitä alhaisempi on 

ympäristöhyödyn diskonttokorko, sitä alhaisempi on vesitetystä alasta koettavalta vuotuiselta hyödyltä 

vaadittava taso, jotta investointi nähdään kannattavana.  

Taulukon 16 ympäristöhyödyn vähimmäistasot ovat laskennallisia perustuen kaavaan (16), eivätkä kerro 

varsinaisesta kunnostettavan kohteen ympäristön tilan kohenemisen myötä koettavasta ympäristöhyödystä. 

Ympäristötoimien arviointi vaatiikin kustannusarvioiden lisäksi vielä arvottamistutkimusta, jotta vastaajien 

kokemaa hyödyn tasoa (b) voidaan arvioida kohdekohtaisesti. Menetelmä on sopiva myös toimenpiteiden 

vertailuun ja priorisointiin useamman ympäristökunnostuskohteen välillä. Joissain kohteissa toimenpiteen 

kustannukset (𝐼 ja c) voivat olla alhaisia, mutta toimenpiteellä vapautetaan paljon vesitettyä alaa (𝑎). Tällöin 

vaadittu vähimmäishyöty lisääntyneestä vesitetystä alasta (𝑏) on alhainen. Päinvastoin, jos toimenpiteen 

kustannukset (𝐼 ja c) ovat korkeat ja vapautuva uusi vesitetty ala (𝑎) on alhainen, vaaditaan tällöin korkea 

hyöty vesitetystä alasta (𝑏), jotta investointi nähdään kannattavana. 

 

Lopuksi 
 

Tässä raportissa esittelimme kuivan uoman ympäristövirtaaman energiamenetyskustannuksiin vaikuttavat 

osatekijät. Laskelmissa huomioidaan, että paljonko turbiinivirtaama vähenee kuivan uoman 

ympäristövirtaaman myötä, paljonko menetetyllä turbiinivirtaamalla olisi tuotettu sähköä, ja mikä olisi ollut 

korvaus sähkömarkkinoilta menetetylle vesivoimatuotannolle. Ensimmäiseen ja kolmanteen osatekijään 

riippuu useita epävarmuuksia, joista keskustelemme lopuksi. 

 

Turbiinivirtaama ei vähene yksi yhteen kuivan uoman ympäristövirtaaman suhteessa, jos vesivoimalaitoksella 

harjoitetaan ohijuoksutuksia osalla vuoden päivistä joka tapauksessa. Mallinnetuissa Oulujoen vesistön 

kohteissa ohijuoksutusten rooli energiamenetyskustannuksen laskemisessa korostuu Merikosken 

voimalaitoksella, jossa varsinkin runsasvetisinä vuosina ohijuoksutukset ovat suuria. Ilmastonmuutoksen 

myötä valumaprofiilin Oulujoen vesistöalueella ennustetaan muuttuvan (Parjanne, 2020). Raportissa tehdyt 

mallinnukset pohjaavat toteutuneeseen virtaamadataan, eivätkä näin ollen ota huomioon mahdollisia 
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muutoksia valumassa ja virtaamaprofiileissa Oulujoen vesistön vesivoimalaitoksilla. Tärkeä 

jatkotutkimuskohde onkin ilmastonmuutoksen vaikutus vesivoimalaitoksille asetettavien 

ympäristörajoitteiden kustannuksiin. 

 

Tässä raportissa kuivan uoman ympäristövirtaaman energiamenetyskustannuslaskelmat pohjasivat 

toteutuneisiin vuosien 2019–2021 sähkön tuntihintoihin. Tuloksista nähdään, että vuosien välillä on suurta 

vaihtelua energiamenetyskustannuksissa. Vesivoimatuotannon kohtaamaan hintaan sähkömarkkinoilta 

tulevaisuudessa liittyy useita epävarmuustekijöitä, joita tämän raportin laskelmissa ei ole otettu huomioon. 

Tuuli- ja aurinkovoimatuotannon lisääntyminen Suomessa ja koko yhteisellä sähkömarkkina-alueella lisää 

sähkön hinnan sääriippuvuutta tarjonnan puolelta (Forsman et al., 2020). Toisaalta yhteiskunnan 

sähköistymisen myötä teollisuuden, lämmityksen ja liikenteen sähkönkulutus voi kasvaa huomattavasti 

(Fingrid, 2022). Koska tulevien vuosien ja vuosikymmenten sähkön hintakehitys muodostuu sähkön tarjonnan 

ja kysynnän kohdatessa, liittyy hintakehitykseen epävarmuus. Ympäristövirtaamatoimenpiteitä tarkemmin 

suunniteltaessa onkin tärkeää tehdä herkkyyslaskelmia tulevaisuuden sähkön hinnan kehityksen suhteen. 

 

Haluamme nostaa raportin lukijalle tiedoksi kaksi mallin oletusta, jotka vaikuttavat arvioituihin kuivan uoman 

ympäristövirtaaman vaikutuksiin vesivoimatuotannossa. Raportin malleissa huomioimme sähkön 

tuntihintojen vaihtelun, mutta vesivoimatuottajat eivät optimointimalleissa kohdanneet epävarmuutta 

seuraavan päivän tuntihintojen suhteen. Todellisuudessa sähkön tuntihinnat muodostuvat päivää ennen 

markkinoiden tarjous- ja kulutuskäyrien leikkauspisteessä. Tarjouksia annettaessa markkinatoimijat eivät 

täten tiedä seuraavan vuorokauden hintoja. Koska mallissa sähkön tuntihintoihin ei liity epävarmuutta, voivat 

vesivoimatuottajalle lasketut tuotantotulot olla harhaisia ylöspäin (eli yliarvioita). Toisaalta mallissa ei 

huomioida vesivoimatuotannon roolia tunnin sisäisillä reservimarkkinoilla. Reservimarkkinoilta 

vesivoimatuottaja saa korvauksen tarjotessaan resurssia, joka kykenee muuttamaan tehoa nopeasti 

sähköjärjestelmän tarpeen mukaan. Koska kuivan uoman ympäristövirtaaman myötä vesivoimatuottajalla on 

vähemmän vettä käytössä turbiinivirtaamaan, vaikuttaa tämä myös vesivoimatuottajan kykyyn tarjota 

lyhytaikaisia säätöreservejä. Mallinnetun reservitarjonnan puuttumisen myötä voivat vesivoimatuottajalle 

lasketut tuotantotulot olla harhaisia alaspäin (eli aliarvioita). Reservimarkkinoiden vaikutus 

vesivoimatuottajan kykyyn tarjota säätöä on kuitenkin monimutkainen kokonaisuus, koska reservejä 

tarjotaan sekä ylös- (nostetaan tuotantotehoa suunnitellusta) että alassäätöön (lasketaan tuotantotehoa 

suunnitellusta, jolloin vettä säästy käytettäväksi tuleville tunneille enemmän) (Huuki et al., 2022). 

Ympäristörajoitteiden vaikutus vesivoimatuottajan lyhytaikaiseen säätökykyyn onkin ajankohtainen 

jatkotutkimuskohde.      
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