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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ounasjoen erityissuo;
jelusta 

') 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on kieltää vesivoi
tnan rakentaminen Kemijoen vesistöön kuulu
vassa Ounasjoessa sekä sen sivujoissa. Kielto 
ei koskisi muita vesistöön rakentamista koske
via toimenpiteitä eikä liioin muita Ounasjoen 
käyttöön ja kehittämiseen liittyviä toimen-

piteitä. Ehdotuksen mukaan rakentamiskiellos
ta aiheutuvasta korvausvelvollisuudesta säädetJ. 
täisiin myöhemmässä vaiheessa tarvittaessa eri!J. 
seen. Lakiehdotus on tarkoitus saattaa voimaan 
mahdollisimman pian sen tultua hyväksytykSi. 

YLEISPERUSTELUT 

1. E s i t y k s e n y h t ei s k u n n a II i ne n 
merkitys 

Enontekiön, Kittilän ja Rovaniemen maalais
kunnassa sijaitseva Ounasjoki on ainoa jäljellä 
oleva Kemijoen isompi sivujoki, johon ei ole 
rakennettu voimalaitoksia. Joen pituus on 295 
kilometriä ja sen r-utouskorkeus on yhteensä 
214 metriä. Ounasjoen valuma-alueen pinta
ala on 13 968 km2 ja keskivirtaama joessa on 
143 m3/s. Joki edustaa tyypillistä lappilaista 
jokiluontoa ja vesistössä esiintyvät lähes kaikki 
erityiset maisema- ja maastotyypit, jotka ovat 
aikanaan esiintyneet muuallakin Kemijoen ve
sistöalueella. Ounasjoen preglasiaalinen laakso 
on muodostunut osittain kallioperän murros
ten, osittain jokieroosion tuloksena. Erityisen 
selvänä jokilaakso erottuu Rovaniemen maa
laiskunnan alueella Rovaniemeltä Tapionkylään 
sekä Meltauksen yläpuolelle. Myös Sinetän 
luona, Patokaskeila ja Paloselässä jokiuoma 
on hyvin kehittynyt. Erityisen komeaksi se on 
kehittynyt Ounas-Pallastuntureiden kohdalla, 
missä tunturijakso kohoaa lähes 400 metriä 
jokilaakson yläpuolella. Jokivarsien törmät 
muodostuvat paikoitellen jääkausien kuljetta
mista hiekka- ja soramaista. Pohjoisosissaan 
Ounasjoki halkoo laajoja, tasaisia suomaita. 

Ounasjoessa on kaikkiaan yli 30 koskea tai 
useamman kosken muodostamaa jaksoa. Joen 
profiilin jyrkimmät laskut ovat yläjuoksulla 
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Ounasjärven ja Tepaston välisellä osuudell~ 
sekä alajuoksulla Mettisvuoman ja AapiskoS:
ken välisellä osuudella. Keskijuoksu Kittilän 
alueella on puolestaan tasaista. Ounasjoen ve'
sistöön kuuluu noin 40 joeksi katsottavaa sivu'
jokea. Joki on ollut tärkeä lohen ja meritai
menen lisääntymisalue. Vesioikeudellisten kat
selmusasiakirjojen mukaan poikastuotantoaluei
den pinta-ala joessa on ollut noin 1 100 heh~ 
taaria ja poikastuotanto vuosittain 220 000 kap
paletta. Kemijoen päähaaran patoamisen vuoksi 
mainitut kalalajit eivät enää pysty nousemaan 
Ounasjokeen. Jokeen on laadittu rakennussuun
nitelma, jonka mukaan siihen tulisi rakennetta
vaksi seitsemän voimalaitosta ja kaksi teko
allasta. 

Rakentamattomana, puhdasvetisenä ja lähes 
luonnontilaisena suurjokena Ounasjoki on 
maamme oloissa varsin merkittävässä asemas
sa. Viimeisenä vielä vapaana olevana suurena 
Kemijoen sivujokena Ounasjoki soveltuu tyyp
pivedeksi, joka antaa kuvan Kemijoen vesistö
alueen luonnonoloista ja vesistöjen suuresta 
merkityksestä Lapin asutuksen, kulttuurin ja 
luontaiselinkeinojen kehittymiselle. Joen va
luma-alueen vaihtelevuus on luonut edelly
tykset myös varsin arvokkaiden ja monipuo
listen luonnonalueiden esiintymiselle. 

Joella on edelleen myös huomattavaa kala
taloudellista merkitystä, koska muut jokivesis
töissä esiintyvät arvokalalajit, kuten taimen, 
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siika ja harjus ovat korvanneet lohen ja meri
taimenen aiemmat esiintymisalueet. Joen keski
määräinen kalantuotto on noin 25-30 kg/ha. 
Joella on lisäksi huomattava merkitys kala
taloudellisena tutkimuskohteena, koska alueella 
on mahdollista tutkia, miten muut kalakannat 
ovat kehiuyneet lohen ja meritaimenen nou
sun loputtua. Ounasjoki sopii suuruudeltaan 
ja tyypiltään vertailujoeksi esimerkiksi Muo
nionjoen kanssa, jossa on vielä luontaiset lohi
ja meritaimenkannat. 

Virkistykseen ja kalastukseen liittyvä veneily 
.on vilkasta kaikkialla jokivarressa. Erityisesti 
joen yläosassa tunturialueilla on monia mat
kailukeskuksia, mutta myös muualla jokilaak
.son alueella on loma-asutusta ja lomakyliä. 

Joen rakentaminen tulisi muuttamaan huo
mattavassa määrin sen luonnetta ja vesistöoloja 
sekä alueen luonnon- ja kulttuuriarvoja. Sa
malla joen kalataloudelliset käyttömahdolli
suudet vähenisivät. Esityksen tarkoituksena 
on osaltaan järjestää Ounasjoen käyttöä siten, 
että erityisesti luonnontalouden ja paikallisen 
. väestön edut tulevat vastedeskin turvatuiksi. 
.Lähtökohtana on se, että Ounasjoen tila säi
lyisi nykyisellään ja että tämän tilan säilyttä
'miseksi voimalaitosten rakentaminen kiellet
. täisiin. Esitys merkitsee poikkeusta vesilain 
.mukaisiin veden käyttöä koskeviin säännöksiin. 
Kysymys on kuitenkin sellaisesta erillisratkai
_susta, josta on säädettävä nimenomaisella eri
tyislailla. 

2. N y k y i n e n t il a n n e j a a s i a n 
valmistelu 

Maassamme ei tällä hetkellä ole lainkaan 
·nimenomaisesti voimalaitosrakentamiselta suo
jeltuja vesistöjä tai yksittäisiä koskia. Luonnon
suojelulain ( 71/23) nojalla perustettuihin eräi
siin kansallispuistoihin sisältyy osia merkittä
vistä jokialueista näihin liittyvine koskijaksoi
neen. Merkittävimmät jokivesistön osat sisäl
·tyvät Lemmenjoen ja Oulangan kansallispuis
toihin sekä perusteilla olevaan Urho Kekkosen 
kansallispuistoon. Asetuksella on rauhoitettu 
Kymijoen suulla oleva Langinkosken alue kui
tenkin niin, että rauhoitus koskee pääosin 
koskialueen rantoja. 

Vesilain ( 264/61) mukaisessa menettelyssä 
on yhdessä tapauksessa voimalaitoksen raken
-tamista tarkoittava hakemus tullut hylätyksi 
(Huopanankoski). Kun vesilain mukaan suo

,jelu- ja rakentamisintressin välinen vertailu 

suoritetaan aina tapauskohtaisesti, ei määrätyn 
koskialueen pysyvä suojelu vesilain mukaisessa 
järjestyksessä näyttäisi olevan mahdollista. 

Maa- ja metsätalousministeriön suojeluvesi
työryhmä esitti 31. 3. 1977 valmistuneessa mie
tinnössään (Komiteanmietintö 1977: 49) muun 
ohella Ounasjoen suojelemista voimatalousra
kentamiselta. Koskien suojelutoimikunta eh
dotti maa- ja metsätalousministeriölle 13. 9. 
1982 antamassaan lausunnossa Ounasjoen rau
hoittamista voimataloudelliselta rakentamiselta 
25 vuodeksi kuitenkin siten, että rauhoitus
päätöstä tarkistettaisiin 10 vuoden kuluttua 
sen selvittämiseksi voidaanko rahoitusta jat
kaa seuraavaksi 25 vuodeksi. 

Toimikunta pyysi kannanottoaan valmistel
.lessaan lausunnot Lapin lääninhallitukselta ja 
jokivarren kunnilta. Lausunnon antajia pyydet
tiin määrittelemään kantansa siihen, tulisiko 
Ounasjoen vesistöalue rauhoittaa voimatalous
rakentamiselta joko pysyvästi vaiko määrä
ajaksi vai tulisiko se rakentaa voimatalouden 
tarpeisiin . 

Lapin lääninhallitus esitti lausunnossaan, et· 
· tei Ounasjoen rakentamiselle ole olemassa 
energiataloudellisia eikä työvoimapoliittisia pe
rusteita. Lääninhallitus kuitenkin katsoi, että 
rauhoittaminen tulisi toteuttaa määräajaksi val
tioneuvoston päätöksellä. 

Rovaniemen maalaiskunnan kunnanvaltuusto 
korosti lausunnossaan, ettei se pidä tarkoituk
senmukaisena voimalaitosten rakentamista Ou
nasjokeen sivujokineen. Valtuusto ei lausun
nossaan kuitenkaan ottanut kantaa siihen millä 
tavalla suojelu on toteutettava. Se painotti kui~ 
tenkin, että joki on rauhoitettava vain voima
talousrakentamiselta. Mahdollinen erillislaki 
ei liioin saa johtaa jokivarren asukkaiden toi
mintojen rajoittamiseen. 

Kittilän kunnanvaltuusto esitti lausunnossaan 
pysyvää pidättäytymistä Ounasjoen rakentami~ 
selta eli joen pysyvää rauhoitusta. Rauhoituk
sen ehdoksi kunta kuitenkin vaati uusien työ
paikkojen luomista. · 

Enontekiön kunnanvaltuusto on katsonut, ettei 
Ounasjoen vesistöalueesta tehtäisi rauhoitus
päätöstä. Jos rauhoituspäätös halutaan kuiten
kin tehdä, tulee kunnan alueella sijaitsevat 
Ounasjoen sivujoet jättää suojelun ulkopuo
lelle Ounasjoen johinkin sivujokeen mahdolli
sesti rakennettavaa voimalaitosta varten. Li
säksi valtuusto esitti lausunnossaan eräitä mui
ta vaatimuksia suojelun toteuttamisen edelly~ 
tyksiksi. 
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3. Esityksen organisatoriset 
vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia vaikutuksia. 
Esityksellä olisi sitä vastoin jossain määrin vai
kutuksia vesituomioistuimen työmäärän lisään
tymiseen siinä tapauksessa, että rakentamisen 
kieltämisestä aiheutuvat korvauskysymykset tu
lisivat tämän tuomioistuimen ratkaistavaksi. 

4. E s it y k s e n t a 1 o u d e lli s e t 
vaikutukset 

4.1. Esityksen energiataloudelliset vaikutukset 

Ounasjokeen sisältyvien koskialueiden luon
nonvirtaamaan perustuva teoreettinen teho on 
yhteensä 170 MW ja energia 1 500 GWh vuo
dessa. Koskialueiden rakennusvirtaamaan pe
rustuva teho on puolestaan 230 MW ja ener
gia 930 GWh/a. Tämä teho- ja energiamäärä 
ei siten tulisi energiatuotannon piiriin. Kun 
maamme rakentamattoman vesivoiman mää
räksi rakennusvirtaamaila laskien arvioidaan 
noin 1 670 MW, merkitsisi tämä sitä, että 
noin 14 % tästä vesivoimasta jäisi pysyvästi 
ctakentamistoimenpiteiden ulkopuolelle. Maan 
koko vesivoiman määrästä Ounasjoen osuus on 
noin 5 prosenttia. 

Nykyisen energiantuotantorakenteen puitteis
sa osa sähköenergian vuorokausisäätää sekä 
nopeasti käynnistyvän varatehon tarve tyy
dytetään pääosin vesivoimalla. Nämä ominai
suudet ovat merkittävästi korostuneet tuo
tantojärjestelmän lämpövoimavaltaistuessa, kos
ka lämpövoimalla pystytään vain rajoitetusti 
hoitamaan nopeita tuotannon muutostarpeita. 
Ounasjoella olisi energiataloudellista merkitys
tä kotimaisen energian omavaraisuuden nosta-

misessa sekä säätöenergian tuottamisessa. Kun 
kuitenkin otetaan huomioon maamme koko 
energiantuotanto, joka vast'edes tulee pääosin 
perustumaan muiden energialähteiden kuin 
vesivoiman käytölle ja jossa jo rakennetun 
vesivoiman tehokkuutta voidaan parantaa, ei 
esityksen vaikutuksia kokonaisenergiatalouden 
kannalta voitane pitää kovin merkittävinä. 

4.2. Esityksen valtiontaloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole välittömiä valtiontaloudelli
sia vaikutuksia. Ounasjoen suojelusta valtiolle 
aiheutuvat kustannukset selviäisivät vasta myö. 
hemmässä vaiheessa, ts. sen jälkeen kun kaik
kien muidenkin luonnonsuojelun tai luonnon
talouden kannalta arvokkaiden jokivesistöjen 
tai näiden osien suojelun yleiset korvausperus
teet ovat tulleet selvitetyiksi. Hallituksen tar
koituksena on, että asia saataisiin ratkaistuksi 
mahdollisimman pian. Asia on parhaillaan sel
vitettävänä maa- ja metsätalousministeriön aset
tamassa toimikunnassa. 

Ounasjoen kosket omistaa Kemijoki Oy. 
Kaiken kaikkiaan yhtiö omistaa noin 96 % 
jokialueen vesivoimasta. Ounasjoen ja Mel
tausjoen eräät koskivoimaosuudet ovat tul
leet Kemijoki Oy:n omistukseen ns. ap
portteina. Muun muassa valtion Ounas
joessa aikanaan omistamat koskiosuudet 
ovat apportointien kautta siirtyneet yhtiölle. 
Kemijoki Oy:n muut osakkaat kuin valtio kat
sovat, että valtion toimesta tapahtuva Ounas
joen rauhoittaminen vaikuttaa välittömästi 
heidän asemaansa vahingollisesti ja valtion 
tulee näin aiheutettu vahinko korvata täysi
määräisesti heille. Tässä yhteydessä ei ole ollut 
mahdollista selvittää, mikä vaikutus rauhoitta
misella on Kf'mijoki Oy:n osakkaiden keski
näisiin suhteisiin. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1 §. Lakiehdotus olisi Enontekiön ja Kit
tilän kunnissa sekä Rovaniemen maalaiskun
nassa sijaitsevaa Ounasjokea koskeva erityis
laki. Pykälässä on määritelty tämän mukai
ses.tt lain soveltamisala. Laissa tulisi kiellettä
väksi · vesivoiman käyttöönottamista tarkoitta
vat toimenpiteet Ounasjoessa ja sen sivujoissa, 
joka on jokialueen suojelun keskeisin tavoite. 
Kaikki muut Ounasjoen käyttöön liittyvät toi-

menpiteet jäisivät asianomaisten yleislakien 
saannösten varaan. Siten esimerkiksi muiden 
vesistöön rakentamista tarkoittavien toimen
piteiden osalta tulisivat sovellettaviksi vesilain 
yleiset säännökset. 

2 §. Ounasjoen vesivoiman rakentamisen 
nimenomaisesta kieltämisestä aiheutuu vesivoi
man omistajalle taloudellisia menetyksiä. Kuten 
yleisperusteluissa on todettu, rakentamiskiellos-
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ta ··aiheutuvat korvauskysymykset selvitetään 
erikseen samassa yhteydessä muiden suojelta
vien vesistöjen tai niiden osien rauhoituksesta 
päättämisen yhteydessä. Mainittua asiaa on sel
vittänyt maa- ja metsätalousministeriön asetta
ma Koskien suojelutoimikunta, jonka mietintö 
valmistuu vuoden 1983 alussa. Asian valmis
telu edellyttää kuitenkin vielä useiden eri vi
ranomaisten ja muiden tahojen kuulemista toi
mikunnan mietinnön johdosta. Vasta tämän 
jlilkeen on mahdollista ratkaista muun ohella 
se, p1iten vesivoiman rakentamiskiellosta aiheu
tuvien taloudellisten hyödynmenetysten kor
vauskysymykset tulisi lähemmin järjestää. Kun 
riäid~rijärjestäminen edellyttää yhdenrimkaisten 
periaatteiden noudattamista kaikkien suojelta
vieri' 'jokivesistöjen osalta, ei voida pitää tarkoi
i:uksbnnii.ikaisena. asian järjestämistä vielä tässä 

yhteydessä. Asia tulisi siten säädettäväksi myö
hemmässä vaiheessa erikseen sen mukaisesti, 
minkälaiseen ratkaisuun muiden jokivesistöjen 
suojelusta johtuvien korvausten osalta päädy
tään. 

3 §. Pykälään sisältyy tavanomainen ase-
tuksenantovaltuutus. 1 

4 §. Laki on tarkoitus saattaa voimaan 
mahdollisimman pian sen tultua hyväksytyksL 

Esityksen mukaan vesivoiman käytön esty
misestä aiheutuvasta korvausvelvollisuudesta 
ei säädettäisi tämän lain yhteydessä,. minkä 
vuoksi hiki · olisi säädettävä valtiopäiväjärjes
tyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla. 

Edellä esitetyn perusteella anne.ta~n· · Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lal~iehdotus: 

Laki 
· Ounasjoen erityissuojelusta 

· : Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrä
tyllä tavalla, säädetääQ: 

; 1 § 
. Voimalaitoksen rakentamiseen Ounasjoessa, 

siihen laskevissa sivujoissa sekä Ounasjärveen 
laskevissa joissa ei saa myöntää vesilaissa (264/ 
61) tarkoitettua lupaa. 

2 § 
Edellä 1 §: ssä tarkoitetusta rakentamiskiel

losta aiheutuvasta korvausvelvollisuudesta sää
detään tarvittaessa erikseen. 

3 § 
Tarkemmat määräykset tämän lain täytän

töönpanosta ja soveltamisesta annetaan tarvit
taessa asetuksella. 

4 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 198 • 
päivänä 

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1983 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Taisto Tähkämaa 


