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Sisältö

• Tulvat ja säännöstely
• Säännöstelypadon hyödyntäminen sähköntuotantoon
• Patoamisoikeus
• Ennallistamisen vaikutukset vesistöihin
• Kalatiet
• Vesilain uudistus



Tulvariskien hallinta

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden 
kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä 
ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja

Tulvariskien hallinta on Suomessa perinteisesti keskittynyt vesistöjen 
säännöstelyyn sekä muihin tulvasuojelun keinoihin, kuten uomien 
perkauksiin ja rantojen pengerryksiin

Tulvavahinkoja pystytään kuitenkin vähentämään merkittävästi myös 
suunnittelemalla maankäyttöä järkevästi ja ohjaamalla rakentamista 
tulva-alueiden ulkopuolelle
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Vesistösäännöstely padoilla

Vesistön säännöstelyssä vedenkorkeuksia ja virtaamia säädellään 
pato- tai vesivoimalaitosrakenteiden avulla. 

Yleisin ensisijainen säännöstelyn tavoite on vesivoiman tuottaminen. 
Monissa hankkeissa myös tulvien ehkäisy on tärkeä tavoite.

Vesistön säännöstelyyn tarvitaan vesilain mukainen lupa. 
Lupaehdoissa määritetään vedenkorkeudelle ylä- ja alarajat sekä 
useimmiten rajaehtoja myös virtaamalle. Luvanhaltijana on usein 
esim. voimayhtiö, kunta tai säännöstely-yhtiö. 



Säännöstelyjen kehittäminen 

Valtaosa säännöstelyistä on suunniteltu ja aloitettu 1950–1970-
luvuilla. Sittemmin vesistöihin liittyvät odotukset ja arvostukset ovat 
muuttuneet. Säännöstelyjen kehittämisessä pyritään ottamaan 
huomioon eri tahojen usein ristiriitaisetkin näkemykset.

Säännöstelyn kehittämishankkeissa vesiympäristölle ja 
virkistyskäytölle aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia on usein pystytty 
lieventämään. Myös tulva- ja kuivuusriskien hallintaa voidaan edelleen 
parantaa.

Säännöstelypatoja pyritään yhä enenevässä määrin korvaamaan 
pohjapadoilla, jotka mahdollistavat mm. kalojen kulun. Muutoksia on 
tehty runsaasti valtion vesistöjärjestelyissä.



Säännöstelypadon hyödyntäminen 
sähköntuotantoon? 

• Arvioitava padon välttämättömyys – voidaanko pato korvata muulla 
rakenteella, esim. pohjapadolla?

• Mikä on patorakenteeseen liittyvän vesitalousluvan sisältö?
• Vesivoiman hyödyntäminen muuttaa luvantarvetta, 

vesivoimalaitoksen rakentaminen vaatii aina luvan (VL 3:3.1 § 7 
kohta)

• Uuden luvan tarve tarkoittanee myös ympäristövelvoitteen 
sisällyttämistä uuteen lupaan (esim. kalan kulun järjestäminen tai 
muu kalatalousvelvoite)



Patoamisoikeus (1)
-”Tsaarinaikaiset luvat” 

• Jos vanha patoamisoikeus on voimassa ja siihen liittyy 
kalatalousvelvoite, niin myös velvoitteet ovat voimassa 
saneerausten yhteydessä. Tarvittaessa kalatalousvelvoitteisiin 
voidaan kalatalousviranomaisen tai haitankärsijän toimesta hakea 
muutosta aluehallintovirastosta. 

• Jos alkuperäisessä luvassa ei ole lainkaan kalatalousvelvoitetta, 
sellainen voidaan jatkossa tulla vaatimaan (mm. hallitusohjelmaan 
kirjattu vesilain muutos ns. nollavelvoitteiden osalta)



Patoamisoikeus (2)
-”Jos luopuu patoamisoikeudesta, saako jostain korvausta?”

Jos luvan (patoamisoikeuden) mukainen toiminta on luvassa tarkoitetun 
mukaista, patoamisoikeudesta luopuminen (ts. toiminnan lakkauttaminen) voisi  
tapahtua esim. sopimukseen perustuen. Kyseessä olisi kauppa, ei korvaus.

Vesilakiin (2011) sisällytettiin säännökset siitä, että lupaviranomainen voi 
tietyin edellytyksin määrätä voimassa olevan vesitalousluvan raukeamaan. Jos 
hanke on menettänyt alkuperäisen merkityksensä, lupaviranomainen voi 
hakemuksesta määrätä, että lupa raukeaa. 

Säännös on tarkoitettu tilanteisiin, joissa itse luvan voimassaoloon on 
tarpeen puuttua vesistön käyttöön liittyvien muiden etujen turvaamiseksi. 
Korvattavasta edunmenetyksestä ei ole erikseen säädetty. Sellaisen 
saamiseen ei tässä tapauksessa ole oikeutta eikä maksamiseen velvollisuutta. 



Patoamisoikeus (3)
Vesilain 3 luku 24 §: Luvan määrääminen raukeamaan 

”Lupaviranomainen voi hakemuksesta määrätä, että lupa raukeaa, jos:

1) luvanhaltijaa ei enää ole taikka luvanhaltijaa ei voida hankaluudetta saada 
selville;
2) hanke on menettänyt alkuperäisen merkityksensä; tai
3) luvanhaltija sitä pyytää.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa luvanhaltijalle on, 
jos hän sitä vaatii, varattava tilaisuus hankkeeseen kuuluvien rakenteiden 
kunnostamiseen tai muuhun toimenpiteeseen, jolla luvan myöntämisen 
perusteena ollut hankkeen hyöty voidaan olennaisin osin palauttaa. 
Toimenpide on määrättävä tehtäväksi kohtuullisessa ajassa uhalla, että lupa 
raukeaa ja 25 §:n nojalla määrätyt velvoitteet tulevat voimaan.”



Patoamisoikeus (4)

VL 3 luku 24 §, perusteluista:

”Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan luvan voimassaoloon 
voitaisiin puuttua myös luvanhaltijan tahdon vastaisesti. 
Lupaviranomainen voisi tällöin määrätä luvan raukeamaan sillä 
perusteella, että hanke olisi menettänyt alkuperäisen merkityksensä. 
Merkityksen menettämisen arvioinnissa lähtökohtana olisi se tarkoitus, 
jota varten hanke olisi toteutettu ja jonka perusteella lupa 
hankkeeseen olisi alun perin myönnetty.”



Ennallistamisen vaikutukset vesistöihin ja 
niiden ekosysteemeihin

Vesistön patoamisen aikana padon yläpuolelle alkaa kasautua ainesta. 
Kokonaisuudessaan vesistön kyky siirtää aineksia paikasta toiseen vähenee 
patoamisen seurauksena.

Säännöstelypato voidaan korvata pohjapadolla, joka mahdollistaa jokijatkumon 
ja vedenpintojen säilyttämisen. Pohjapatoratkaisu parantaa vesistön ekologista 
tilaa.

Jos pato poistetaan kokonaan ja koski palautetaan, alempiin vesistöihin 
kohdistuva ravinne- ja kiintoainekuormitus lisääntyy lyhyellä aikavälillä. 
Toimenpide palauttaa kuitenkin jokeen tulvadynamiikkaa ja tulvan puhdistavaa 
vaikutusta, mikä omalta osaltaan parantaa joen ekologista tilaa.   



Millä perusteella kalatien tarve määritellään?       (1)

Vesipuitedirektiivin keskeinen tavoite on varmistaa vesieliöille vapaa 
liikkuminen vesistöissä. Valtion ja kuntien viranomaisten on otettava 
soveltuvin osin toiminnassaan huomioon valtioneuvoston hyväksymät 
vesienhoitosuunnitelmat.

Vesienhoitosuunnitelmissa on esitetty kalan kulkua edistävät 
toimenpidetarpeet vesistöalueittain.

Kalatien tarpeen arviointia ohjaa myös Kansallinen kalatiestrategia 
(2012). 



Millä perusteella kalatien tarve määritellään?       (2)

Kalatalousnäkökulma: kalan kulkumahdollisuudet tulee varmistaa jos 
kyseessä on vaelluskalavesistö. Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan 
sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat käyttävät tai ovat käyttäneet 
keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan.

Kalastuslain mukaan vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, ankerias, 
nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian vaeltavat 
muodot 

Aluehallintovirasto määrittelee kalatien tarpeen luparatkaisussaan 



Saako kalateiden rakentamiseen tukea?

Kalatien rakentamisvelvoite voi sisältyä lupaehtona vesitalouslupaan. 
Tällöin kalatien rakentamiseen ei voi saada valtion tukea.

Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti valtio on osallistunut 
mm. kalateiden rakentamiseen mm. sellaisissa kohteissa, joissa 
vesivoimantuotanto on nykytilassa yksi osa vesivarojen käyttömuotoa 
(mm. voimaakkaasti muutetuiksi luokitellut vesimuodostumat).

Tukea on myönnetty yhteisrahoitteisesti toteuttaviin kalatiehankkeisiin, 
joissa on vahva alueellinen sitoutuneisuus. Rinteen hallituksen 
hallitusohjelmaan on kirjattu saman tyyppisen toiminnan jatkaminen, 
mutta samalla myös tavoitteita nousuesteiden purkamiseksi.



Vesilain uudistus (1) 

Rinteen hallitusohjemaan on kirjattu seuraava vesilain uudistustavoite: 
”Päivitetään vesilaki ulottamaan kalatalousvelvoitteet niin 
sanottuihin nollavelvoitelaitoksiin”

Vesi- ja ympäristölainsäädännön nykytilaa ja kehittämistarpeita 
vaelluskalojen elvyttämisen ja jokien kunnostamisen edistämiseksi on 
tarkasteltu useassa tuoreessa hankkeessa.

Näistä kaksi tuoreita on ollut juuri lausunnolla: 1) Lupamuutos-
hankkeessa tarkasteltiin keinoja muuttaa olemassa olevia lupia 
aiempaa joustavammin , 2) Vesipoke-hankkeessa tarkasteltiin asiaa 
uusien lupien osalta sekä edellytyksiä poiketa ympäristötavoitteista.



Vesilain uudistus (2) 

Oikeusministeriö on julkaissut asiakokonaisuutta koskevan 
arvioimuistion kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan 
haltijalle.

Taustaselvitys (2017): ”Selvitys Suomen alle 5 MW vesivoimalaitosten 
sekä niihin välittömästi liittyvien säännöstelyhankkeiden vesilain 
mukaisten lupien kalatalousvelvoitteista”

Tarkastelussa 153 vesivoimalaitosta. Noin kolmanneksella ei ole 
luvissaan kalatalousvelvoitetta.

Edellä mainitut asiakirjat lausuntoineen kuuluvat vesilain muutoksen 
valmisteluasiakirjoihin. Lain valmistelusta vastaa oikeusministeriö. 



Yhteenveto (1)

Jos hanke (rakenne/toiminta) on menettänyt alkuperäisen merkityksensä, 
lupaviranomainen voi hakemuksesta määrätä, että lupa raukeaa. 
Luvanhaltijalle on varattava tilaisuus hankkeeseen kuuluvien rakenteiden 
kunnostamiseen tai muuhun toimenpiteeseen, jolla luvan myöntämisen 
perusteena ollut hankkeen hyöty voidaan olennaisin osin palauttaa. 

Jos rakenne/toiminta halutaan saneerata/palauttaa, kalan kulun ja kalatien 
tarpeen näkökulmasta on keskeistä se, joutuuko voimalan saneeraaja 
hakemaan hankkeelle uuden luvan vai katsotaanko vanha vesitalouslupa 
edelleen riittäväksi.

Ratkaisun uuden luvan tarpeesta tekee ELY-keskuksen vesilain valvoja. 
Uuden luvan tarve tarkoittaa mitä todennäköisimmin kalatalousvelvoitteen 
sisällyttämistä uusiin lupaehtoihin.



Yhteenveto (2)

Vanha vesitalouslupa (ilman kalatalousvelvoitetta) saattaa joissain 
tapauksissa riittää esim. saneeraamiseen ja toiminnan 
uudelleenkäynnistämiseen. Viranomainen voi kuitenkin jatkossa vaatia 
vesitalouslupaa muutettavaksi – myös siten, että lupaan sisällytettäisiin 
kalatalousvelvoite jälkikäteen (vesilain uudistamishanke).

Kalatalousvelvoitteen sisällyttämisen mahdollisuus lupaehtona 
vesitalouslupaan on syytä huomioida pienvesivoimaloiden 
saneeraushankkeiden kustannusarvioissa ja kannattavuuslaskelmissa   
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Kiitos!
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energiayrittäjyys.fi

Facebook: Energiayrittäjyydestä elinvoimaa -ryhmä

Twitter: @Energiayritys
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