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Hallituksen esitys Eduskunnalle koskiensuojelulaiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on suojella arvokkaat 
virtaavat vedet ja kosket voimalaitosrakentamisel
ta. Esitys liittyy vesilain uudistamisesitykseen. 

Eduskunnan käsiteltäväksi saatetaan kysymys 
siitä, mihin vesistöön tai vesistön osaan ei aina
kaan saa myöntää lupaa uuden voimalaitoksen 
rakentamiseen. Lakiehdotuksen mukaan luvan 
myöntäminen uuden voimalaitoksen rakentami
seen kiellettäisiin yhteensä 53 vesistöön tai vesis
tön osaan. Ehdotus muodostaa kokonaisuuden, 
jolla on virtaavien vesien suojelun kannalta valta
kunnallinen merkitys. Kaikissa suojelukohteissa 
voimalaitoksen rakentaminen aiheuttaisi vesilais
sa tarkoitettuja vahingollisia muutoksia ympäris
tön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen 
toiminnassa. 

Lakiehdotuksen mukaan vesivoiman omistajille 
ja käyttöoikeuden haitijoille suoritettaisiin vesi-
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voiman hyväksikäytön estymisen johdosta vaati
muksesta korvaus, joksi olisi määrättävä vesivoi
man luonnonmukaisen nimellistehon perusteella 
lasketun käyvän hinnan mukainen täysi korvaus. 
Lisäksi korvattaisiin vesivoiman käyttöönottami
seksi tarpeellisista suunnittelu- ja muista erityisis
tä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset mää
rätyin edellytyksin. Korvaukset määrättäisiin sii
nä järjestyksessä kuin kiinteän omaisuuden ja 
erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa lais
sa on säädetty. 

Vastaavaa korvausperiaatetta ja -menettelyä so
vellettaisiin myös niihin vesistöihin, joissa luvan 
myöntäminen voimalaitoksen rakentamiseen on 
kielletty Ounasjoen erityissuojelusta annetulla 
lailla. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdol
lisimman pian sen hyväksymisen jälkeen. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Maamme virtaaviin vesiin ja koskiin on viime 
vuosikymmeninä kohdistunut voimakkaita ympä
ristömuutoksia. Etenkin vesistöjen rakentaminen 
voimatalouden tarpeisiin sekä tähän liittyvät 
säännöstely- ja tekoallashankkeet ovat laajalti 
vahingoittaneet useiden jokivesistöjen luonnon
oloja sekä vesiluontoa ja sen toimintaa. Jäljellä 
olevien virtaavien vesien käytöstä päätettäessä 
tulisi nykyistä selkeämmin ottaa huomioon luon
nonsuojelun, luonnontalouden, kalastuksen, tie
teellisen tutkimuksen sekä virkistyskäytön ja mat
kailun tarpeet. Joki- ja koskiluonnon ja sen 
kulttuuriarvojen säilyttäminen hyväksytään ny
kyisin varsin yleisesti. 

Rakentaminen ja säännöstely hävittävät virtaa
van veden eliöstöä. Vaelluskalojen vaellustiet 
katkeavat ja arvokkaiden kalojen tilalle tulee 
kalataloudellisesti vähäarvoisia kalalajeja. 

Virtaaviin vesiin on sopeutunut monipuolinen 
eliölajisto, jolla on korvaamaton tieteellinen ja 
luonnonsuojelullinen arvo. Useimmat kalalajit 
ovat herkkiä elinympäristön muutoksille. Arvok
kaat kalakannat lisäävät vesien suojelutarvetta 
myös huomattavan taloudellisen merkityksensä 
vuoksi. Erityisen arvokkaita ovat ammatti-, koti
tarve- ja virkistyskalastukselle sellaiset mereen 
laskevien jokien osat, erityisesti kosket, joihin 
kala pääsee nousemaan. 

Virtaavien vesien luonnontilaa on maassamme 
muutettu niin laajalti, että luonnonsuojelullisin 
ja kalataloudellisin perustein voidaan pitää ar
vokkaina myös eräitä vesistöjä ja vesistön osia, 
joiden uomassa on tällä hetkellä vaelluskalojen 
kulkuesteitä tai joiden uomaa on perkauksilla tai 
muilla toimenpiteillä muutettu siten, että vael
luskalojen poikastuotantoalueet ovat vahingoittu
neet. Tällaisissa vesistöissä ovat kalataloudelliset 
kunnostustoimenpiteet mahdollisia, mutta nii
den edellytyksenä on koskien voimataloudellises
ta rakentamisesta pidättäytyminen. 

Tutkimuksen tarkoituksiin tarvitaan mahdolli
simman alkuperäisiä jokiekasysteemejä vesien 
biologisen ja hydrologisen seuranta- ja vertailu-

mahdollisuuden säilyttämiseksi. Jo muutettuihin 
vesiin kohdistuneiden toimenpiteiden aiheutta
mia ympäristömuutoksia voidaan niiden avulla 
tulevaisuudessakin selvittää. Tutkimusta varten 
tarvitaan myös edustavia luonnontilaisia kohteita 
vielä puutteellisesti tutkituista vesiluonnon tyy
peistä. 

Virtaavien vesien ja koskien säilyttämisellä on 
lisääntyvää merkitystä myös matkailun ja luon
non virkistyskäytön kannalta. 

Vesivoiman tärkeimpiä ominaisuuksia maan 
energiahuollon kannalta ovat muun muassa koti
maisuus, säädettävyys, toimintavarmuus sekä pie
net käyttökustannukset. Vesivoimalla on nykyisin 
merkitystä erityisesti säätötehona. Koko maan 
tulevan energiahuollon kannalta rakentamatta 
olevalla vesivoimalla ei enää ole olennaista merki
tystä, vaikka sillä onkin joissakin tapauksissa 
alueellista tai paikallista merkitystä. 

Virtaaviin vesiin aiheutuu voimalaitoksen ra
kentamisesta lähes aina huomattavia ja laajalle 
ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristön 
luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toimin
nassa. 

Esityksen tavoitteena on eduskunnalle erikseen 
annetun vesilain muutosehdotuksen (hall.es. 
266/1984 vp.) 2 luvun 5 §:n mukaisesti suojella 
useimmat vielä jäljellä olevat virtaavat vedet ja 
kosket niiltä vahingollisilta muutoksilta, joita 
aiheutuu voimalaitosrakentamisesta. Lupaa uu
den voimalaitoksen rakentamiseen ei siten saisi 
enää myöntää ainakaan esityksessä mainittuihin 
vesistöihin ja vesistön osiin. Nykyisen vesilain 
sääntelyjärjestelmään ei muulta osin puututtaisi. 

2. Nykyinen tilanne ja astan 
valmistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

Maassamme ei ole sääntelyjärjestelmää, jossa 
luonnonsuojelun kannalta arvokkaita virtaavia 
vesiä voitaisiin pysyvästi suojella vesivoiman käy
töstä aiheutuviita vahingollisilta muutoksilta. 



4 1986 vp. - HE n:o 25 

Suurin osa huomattavista virtaavista vesistä on 
1900-luvulla otettu voimatalouden käyttöön. 

Luonnonsuojelulain (71123) nojalla voidaan 
muodostaa erilaisia luonnonsuojelualueita. Tämä 
edellyttää kuitenkin, että alue on valtion omis
tuksessa tai että muu omistaja on halukas rau
hoittamaan omistamansa alueen. Myös koskia voi 
kuulua luonnonsuojelualueisiin. 

Eräissä luonnonsuojelulain nojalla perustetuis
sa kansallis- ja luonnonpuistoissa onkin osia joki
alueista niihin liittyvine koskineen. Merkittävim
mät rauhoitetut jokivesistöjen osat ovat Lemmen
joen, Oulangan ja Urho Kekkosen kansallispuis
toissa sekä Kevon luonnonpuistossa. Lisäksi 
Kymijoen suulla sijaitseva Langinkosken erityi
nen suojelualue sisältää kosken rantoja vesialuet
ta lukuunottamatta. Eräisiin yksityismaille peros
tettuihin luonnonsuojelualueisiin sisältyy myös 
pienehköjä koskia ja virtaavia pienvesiä. 

Koskiensuojelun kannalta on luonnonsuojelu
lain merkitys kuitenkin jäänyt vähäiseksi. Luon
nonsuojelualueen perustaminen ei ole tarkoituk
senmukaista sellaiselle yksittäiselle koskialueelle, 
jossa kosken rannat tai kosken luonnontalouden 
kannalta tärkeät läheiset vesialueet eivät tulisi 
suojelun piiriin. Luonnonsuojelulaki ei siten yksi
nään anna riittäviä edellytyksiä virtaavien vesien 
suojelemiseen vesivoiman käytöstä aiheutuviita 
vahingollisilta muutoksilta. 

Vesilain (264/61) mukaisessa lupamenettelyssä 
ratkaistaan aina tapauskohtaisesti, ovatko laissa 
säädetyt edellytykset olemassa voimalaitoksen ra
kentamisluvan myöntämiseen. Voimassa olevassa 
vesilaissa ei myöskään ole otettu riittävästi huo
mioon luonnonarvoja. Lupa voimalaitoksen ra
kentamiseen lienee vesilain mukaisessa käsittelys
sä evätty suojelutarpeen perusteella vain yhdessä 
tapauksessa (Huopanankoski, KHO 1978 II 123). 

Syyskuun alusta 1983 tuli voimaan Ounasjoen 
erityissuojelusta annettu laki (703/83 ), jäljempä
nä Ounasjokilaki. Sen mukaan Ounasjoessa, sii
hen laskevissa sivujoissa sekä Ounasjärveen laske
vissa joissa ei saa myöntää vesilaissa tarkoitettua 
lupaa voimalaitoksen rakentamiseen. Tämä on 
maassamme ainoa vesistö, joka on lailla nimen
omaan suojeltu voimalaitosrakentamiselta. Lain 
mukaan rakentamiskiellosta aiheutuvasta kor
vausvelvollisuudesta säädetään erikseen. 

Vesihallituksessa laadituissa koko maata koske
vissa vesien käytön kokonaissuunnitelmissa on 
suosituksia määrättyjen vesistöjen tai koskien jät
tämisestä voimatalousrakentamisen ulkopuolelle. 
Vesihallitus ottaa omassa toiminnassaan huo
mioon näihin suosituksiin sisältyvät periaatteet. 

Eräisiin seutukaavaliittojen laatimiin virkistys
ja suojelualuevaihekaavoihin sisältyy suojelukoh
teina jokivesistöjä tai yksittäisiä koskia. Vahviste
tulla seutukaavalla on viranomaisten päätöksen
tekoa ohjaava vaikutus. 

Rajavesistöjä koskevat Suomen ja Ruotsin väli
nen rajajokisopimus (SopS 54/71), suomalais
norjalaisesta rajavesistökomissiosta Suomen ja 
Norjan välillä tehty sopimus (SopS 32/81) sekä 
Suomen ja Neuvostoliiton välinen rajavesistöjä 
koskeva sopimus (SopS 26/65). Kaikkien näiden 
sopimusten mukaan on muun muassa rajavesis
töön rakentaminen käsiteltävä asianomaisen val
tion kanssa yhteisessä rajavesistökomissiossa. 

2.2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Kansainvälisen Limnologiseuran ja Kansain
välisen Luonnonsuojeluliiton aloitteesta laadittiin 
1970-luvun alkupuolella luettelo niistä Suomen 
vesistöistä ja yksittäisistä vesistä, joiden suojelulla 
katsottiin olevan kansainvälistä merkitystä tutki
muksen ja vesistöjen tilan seurannan kannalta 
(Project Aqua -luettelo). 

Maa- ja metsätalousministeriön asettama suoje
luvesityöryhmä esitti mietinnössään (komi
teanmietintö 1977:49) luettelon niistä vesistä, 
jotka vaatisivat erityistä suojelua. Suojeluvesi
ohjelmaan ehdotettiin sisällytettäväksi 10 jokive
sistöä, 11 reittivesistöä, 12 yksittäistä järveä, 
järvialuetta tai selkävettä, 7 merialuetta, 10 pik
kuvettä, 5 niin sanottua glo-järvialuetta sekä 4 
erillistä koskialuetta. Ehdotuksessaan työryhmä 
muun ohella katsoi, ettei mainittuja vesistöjä 
tulisi ottaa voimatalouskäyttöön. 

Maa- ja metsätalousministeriön asettama kos
kien suojelutoimikunta ehdotti mietinnössään 
(komiteanmietintö 1982:72) säädettäväksi lain 
eräiden vesistöjen ja koskien erityissuojelusta. 
Voimalaitoksen rakentaminen ehdotettiin pysy
västi lailla kiellettäväksi 5 jokivesistön, 3 joen 
sekä 11 yksittäisen kosken osalta. Valtioneuvosto 
voisi lisäksi päättää muiden vesistöjen määräai
kaisesta suojelusta. Pysyvän rakennuskiellon joh
dosta ehdotettiin suoritettavaksi vesivoiman 
omistajalle tai käyttöoikeuden haltijalle korvaus 
vesivoiman arvosta sen luonnonmukaisen nimel
listehon perusteella, mikäli edellytykset vesilain 
mukaisen rakentamisluvan myöntämiseen muu
toin olisivat olemassa. Saamatta jäänyttä hyötyä 
ei korvattaisi. Vesivoiman käyttöönottamiseksi 
suoritetuista erityisistä toimenpiteistä aiheutu
neet kustannukset ehdotettiin korvattaviksi. Kor-
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vausasiat käsiteltäisiin vesioikeudessa. Määräai
kainen suojelu ei edellyttäisi korvauksen suoritta
mista. Toimikunnan 15 jäsenestä 9 esitti eriävän 
mielipiteen. 

Maa- ja metsätalousministeriö pyysi koskien 
suojelutoimikunnan mietinnöstä lausunnon 
asianomaisilta ministeriöiltä ja keskusvirastoilta, 
lääninhallituksilta, vesituomioistuimilta, Seutu
suunnittelun Keskusliitolta ja seutukaavaliitoilta, 
kuntien keskusjärjestöiltä ja 98 kunnanhallituk
selta sekä luonnonsuojelun, kalastuksen, maata
louden, teollisuuden ja voimalaitos- ja sähköalan 
valtakunnallisilta järjestöiltä sekä yhteensä 18 
vesivoimaa tuottavalta tai omistavalta yhtiöltä. 

Syyskuun alusta 1983 voimaan tulleen Ounas
jokilain mukaan rakentamiskiellosta aiheutuvasta 
korvausvelvollisuudesta säädetään erikseen. Vas
tauksessaan hallituksen esitykseen (hall.es. 279/ 
1982 vp.) eduskunta edellytti, että hallitus seuraa 
elinkeinojen kehittymistä ja työllisyystilannetta 
Ounasjokialueella ja ryhtyy kaikkiin niihin toi
menpiteisiin, jotka ovat tarpeen alueen elinkei
nojen tukemiseksi ja erityissuojelusta alueen kun
nille ja asukkaille aiheutuvien taloudellisten me
netysten korvaamiseksi. Niin ikään eduskunta 
edellytti, että asia kysymykseen tulevista korvauk
sista vesiosuuksien omistajille ratkaistaan viivy
tyksettä. 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 
1983 työryhmän ja seurantaryhmän Ounasjoen 
luonnontaloudellisen kehittämissuunnitelman 
laatimista varten. Kehittämissuunnitelmassa, 
joka pyritään saamaan valmiiksi kevään 1986 
aikana, on tarkoitus suojelukysymysten ohella 
esittää toimenpiteitä myös Ounasjoen luonnonta
louteen perustuvien elinkeinojen kehittämiseksi. 
Vuosina 1983-1985 on valtion tulo- ja menoar
vioissa osoitettu yhteensä 1,2 miljoonaa markkaa 
kehittämissuunnitelman laatimiseen. Valtion 
vuoden 1986 tulo- ja menoarviossa on osoitettu 
vielä 70 000 markan määräraha suunnitelman 
loppuunsaattamiseksi. 

Ympäristöministeriön asettaman virkamiestyö
ryhmän ehdotus koskiensuojelun toteuttamisesta 
valmistui elokuussa 1984. Työryhmä kartoitti 
koskiensuojelun toteuttamisvaihtoehtoja sekä laa
ti luonnoksen hallituksen esitykseksi erityiseksi 
koskiensuojelulaiksi. Sen mukaan valtioneuvosto 
vahvistaisi muiden luonnonsuojeluohjelmien ta
paan laajan koskiensuojeluohjelman, jossa suojel
tavat kosket lueteltaisiin. Suojelu toteutettaisiin 
lunastamalla vähitellen vesivoiman käyttöoikeus 
valtiolle kiinteän omaisuuden ja erityisten oi
keuksien lunastuksesta annetussa laissa (603/77), 

jäljempänä lunastuslaki, säädetyssä järjestyksessä. 
Lunastuskorvauksena olisi korvaus, joka määrät
täisiin vesivoiman arvosta sen luonnonmukaisen 
niroellistehon perusteella. Lisäksi korvattaisiin ve
sivoiman käyttöönottamiseksi tarpeellisista suun
nittelu- ja muista erityisistä toimenpiteistä aiheu
tuneet kustannukset. Saamatta jäänyttä hyötyä ei 
korvattaisi. Ehdotuksen mukaisia korvausperus
teita ja korvausmenettelyä sovellettaisiin myös 
Ounasjoen erityissuojelusta annetulla lailla rau
hoitettuihin vesistöihin. 

Ympäristöministeriö pyysi virkamiestyöryhmän 
ehdotuksesta lausunnot pääosin samoilta lausun
nonantajilta kuin maa- ja metsätalousministeriö 
aikaisemmin. 

Näissä, kuten aikaisemmissakin lausunnoissa 
pidettiin koskiensuojelun järjestämistä yleensä 
tärkeänä ja kiireellisenä. Eriäviä kannanottoja 
esitettiin suojelun toteuttamistavasta, laajuudesta 
ja korvausjärjestelyistä. Lausunnolla olleen ehdo
tuksen lisäksi kannatettiin koskiensuojelun kytke
mistä vesilain uudistamiseen. Korvausjärjestelyn 
osalta toisaalta katsottiin, ettei voimalaitoksen 
rakentamisen estymisestä tulisi suorittaa korvaus
ta kuten ei yleensäkään evättäessä lupa rakenta
miseen vesilain perusteella. Toisaalta kannatet
tiin myös vesivoiman verotusarvoihin tai vesivoi
man luonnonmukaiseen niroellistehoon perustu
vaa korvausta sekä korvauksen suorittamista lu
nastuslain nojalla. 

Ounasjoen vesivoimasta paaosan omistava 
Kemijoki Oy katsoi, että Ounasjoen korvauskysy
mys olisi ratkaistava erillään muusta koskiensuo
jelusta ja että valtion olisi korvattava taloudelli
nen kokonaismenetys, joka yhtiön käsityksen 
mukaan lunastuslain korvausperustein olisi 616 
miljoonaa markkaa vuoden 1984 tasossa. 

Myös Kemijoki Oy:n osakkaat Oy Tampella 
Ab, Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Veitsiluoto Oy, 
Imatran Voima Oy ja Helsingin kaupunki ovat 
vaatineet Ounasjoen korvauskysymysten ratkaise
mista erikseen. Lisäksi ne ovat esittäneet korvauk
sen suorittamista Kemijoki Oy:lle Ounasjoen 
luonnontehon arvoon ja Ounasjoen tutkimuksiin 
ja suunnitteluun sijoitettuihin varoihin perus
tuen sekä yhtiön sisäisiä, osakkeita koskevia jär
jestelyjä. 

Ympäristöministeriön asettaman virkamiestyö
ryhmän ehdotuksesta annetuista lausunnoista on 
laadittu tiivistelmä (moniste, ympäristöministeriö 
1985 ). 

Hallituksen esitys on valmisteltu ympäristö
ministeriössä aikaisempia ehdotuksia, niihin liit-
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tyviä kannanottoja sekä niistä saatuja lausuntoja 
hyväksi käyttäen. 

3. Uudistusehdotus 

Suurin osa huomattavista virtaavista vesistä ja 
koskista on jo rakennettu voimatalouden käyt
töön. Rakentamattomalla vesivoimalla ei energia
huollossa ole enää olennaista merkitystä, koska 
energiatuotanto vastaisuudessa perustuu pääosin 
muiden energialähteiden kuin vesivoiman käyt
töön. Tässä tilanteessa luonnonsuojelun arvot 
asettuvat rakentamisen edelle. 

Koskiensuojelu ehdotetaan toteutettavaksi ve
silain uudistamiseen liittyen ja säätämällä lisäksi 
erityinen koskiensuojelulaki. 

Hallitus on vuonna 1984 antanut eduskunnalle 
esityksen laiksi vesilain muuttamisesta. Sen mu
kaan vesilain 2 luvun 5 §:ää tarkistettaisiin niin, 
että lupaa rakentamiseen ei saa myöntää muun 
muassa, jos rakentaminen aiheuttaa huomattavia 
ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ym
päristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen 
toiminnassa. Lainkohtaa täydennettäisiin lisäksi 
siten, että voimalaitoksen rakentamisen on aina 
katsottava aiheuttavan edellä tarkoitettuja vahin
gollisia muutoksia sellaisessa vesistössä, jonka 
rakentamisesta on lailla siten erikseen säädetty. 

Nämä säännökset ehdotetaan annettaviksi kos
kiensuojelulaissa. Eduskunnan käsiteltäväksi saa
tetaan siten kysymys siitä, mihin vesistöön tai 
vesistön osaan ei ainakaan saa myöntää lupaa 
uuden voimalaitoksen rakentamiseen. Voimalai
toksen rakentamista koskevan luvan epääminen 
ehdotetun koskiensuojelulain nojalla ei rajoittaisi 
vesistön käyttöä muissa suhteissa. 

Hallitus esittää, että luvan myöntäminen 
uuden voimalaitoksen rakentamiseen kiellettäi
siin esityksessä mainittuihin yhteensä 53 vesis
töön tai vesistön osaan. Valintaperusteina on 
käytetty vesistöjen virtavesiluonnon luonnontilai
suutta, edustavuutta, uhanalaisuutta ja harvinai
suutta sekä tieteellistä, kalataloudellista, virkis
tyskäytöllistä ja maisemallista merkitystä. Suojel
tavat vesistöt on mahdollisuuksien mukaan rajat
tu niin, että ne käsittävät yhtenäisiä luonnonta
loudellisia kokonaisuuksia. Esitys muodostaa ko
konaisuuden, jolla on virtaavien vesien suojelun 
kannalta valtakunnallinen merkitys. Näihin jäl
jellä oleviin virtaaviin vesiin sisältyy sellaisia kor
vaamattomia luonnonsuojelun arvoja, joiden säi
lyttäminen ei ole mahdollista voimataloudellisen 
rakentamisen yhteydessä. Kaikkien ehdotettujen 

suojelukohteiden osalta uuden voimalaitoksen 
rakentamisesta aiheutuisi uudistettavan vesilain 2 
luvun 5 §:ssä tarkoitettuja huomattavia ja laajalle 
ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristön 
luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toimin
nassa. 

Vesivoiman omistajalle ja käyttöoikeuden hal
tijalle suoritettavan korvauksen perusteista ja kor
vausmenettelystä on tarpeen koskiensuojelulaissa 
antaa erityiset säännökset. 

Lakiehdotuksen mukaan suoritetaan vesivoi
man omistajille tai käyttöoikeuden haitijoille, 
jotka voimalaitoksen rakentamista koskevan kiel
lon johdosta eivät voi käyttää hyväksi vesivoimaa, 
valtion varoista korvaus näiden sitä vaatiessa. 
Korvaukseksi olisi määrättävä vesivoiman luon
nonmukaisen niroellistehon perusteella lasketun 
käyvän hinnan mukainen täysi korvaus. 

Vesivoiman omistajalle tai käyttöoikeuden hal
tijalle korvattaisiin lisäksi ne kustannukset, jotka 
ovat aiheutuneet vesivoiman käyttöönottamiseksi 
tarpeellisista suunnittelu- ja muista erityisistä 
toimenpiteistä lakiehdotuksessa mainittuun vesis
töön tai vesistön osaan. Jotta menettely ei johtaisi 
laajoihin perusteettorniin suunnittelukustannus
ten korvausvaatimuksiin, on tarpeen lisäksi edel
lyttää, että voimalaitoksen rakentamista koskeva 
lupa-asia on vireillä koskiensuojelulain voimaan 
tullessa. 

Korvaukset ehdotetaan määrättäviksi siinä jär
jestyksessä kuin lunastuslaissa on säädetty. Kor
vaustoimitus käynnistettäisiin korvausta vaativan 
vesivoiman omistajan tai käyttöoikeuden haltijan 
hakemuksesta. 

Kaikkien suojelun piiriin kuuluvien vesistöjen 
osalta on syytä noudattaa mahdollisimman yh
denmukaisia korvausperusteita ja -menettelyä. 
Koskiensuojelulaissa ehdotetaan säädettäväksi 
myös Ounasjokilailla suojeltujen vesien vesivoi
man omistajille ja käyttöoikeuden haitijoille suo
ritettavista korvauksista. Ottaen huomioon koko 
Kemijoen vesistön rakennussuunnitteluun liitty
neet olosuhteet ehdotetaan, että Ounasjokilailla 
suojeltujen vesien osalta olisi mahdollista korvata 
rakentamisen estymisen lisäksi myös suunnittelu
ja muista erityisistä toimenpiteistä aiheutuneita 
kustannuksia, vaikka voimalaitoksen rakentamis
ta koskevaa lupa-asiaa ei ollut saatettu vireille. 

Ounasjoen rakennustyöt oli suunniteltu aloi
tettavaksi vasta 1990-luvulla. Eduskunnan lausu
massa 2 päivältä maaliskuuta 1983 tarkoitetuista 
muista toimenpiteistä, jotka mahdollisesti ovat 
tarpeen Ounasjokialueella, tehdään tarvittavat 
ratkaisut erikseen Ounasjoen luonnontaloudelli-
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sen kehittämissuunnitelman valmistuttua maa- ja 
metsätalousministeriössä. 

Kosket ja koskiosuudet luetaan nykyisin vero
tettavaan varallisuuteen. On pidettävä asian
mukaisena, että lakiehdotuksessa tarkoitettujen 
vesistöjen rakentamaton vesivoima jätetään vero
tuksen ulkopuolelle. Hallitus on marraskuussa 
1985 antanut eduskunnalle esityksen laiksi tulo
ja varallisuusverolain muuttamisesta (HE 230/ 
1985 vp.), jossa muun muassa ehdotetaan luo
vuttavaksi vapaana virtaavan kosken vesivoiman 
verottamisesta. 

4. Esityksen organisatoriset 
vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia vaikutuksia. 
Esitys lisää lunastuslain mukaisten korvaustoimi
tusten määrää. 

5. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

5 .1. Energiataloudelliset vaikutukset 

Maamme vesivoimasta suurin osa on jo otettu 
voimatalouden käyttöön. Vesivoimalaitosten 
koneteho on yhteensä noin 2 500 megawattia 
(MW). Vesivoiman osuus sähköntuotannossa on 
viime vuosikymmeninä tasaisesti laskenut. Vesi
voimalla katetaan nykyisin sähköntuotannosta 
enää noin 30 prosenttia, kun vesivoiman osuus 
vielä 1970-luvun alussa oli yli puolet. Vesivoimaa 
tuotetaan vuodessa keskimäärin noin 12 terawat
tituntia (TWh). 

Valtioneuvoston vuonna 1983 hyväksymässä 
energiapoliittisessa ohjelmassa on arvioitu maas
samme vielä olevan vuosituotannoltaan noin 
5 TWh (1 200 MW) sellaista rakentamatoma 
vesivoimaa, joka teknisesti olisi käyttöönotettavis
sa. Tällöin ei rajajokia, Ounasjokea eikä Vuotok
sen allasta ole otettu lukuun. 

Esityksen mukaan voimalaitoksen rakentami
nen tulisi kielletyksi yhteensä 53 vesistössä tai 
vesistön osassa. Näiden suojelukohteiden luon
nonmukainen nimellisteho on yhteensä noin 3 50 
MW. Lukuun ei ole tällöin otettu sellaisia yksit
täisiä koskia, joiden teho on alle 0,5 MW, eikä 
kansallispuistoissa sijaitsevia virtaavia vesiä. Jos 
otetaan huomioon myös koskien välisten joki
osuuksien vesivoima, joka täydellisellä voimalai
tosporrastuksella olisi saatavissa käyttöön sekä 

pienvesivoima, olisi yhteenlaskettu teho noin 500 
MW ja keskivirtaaman mukaan laskettu energia 
noin 2 TWh vuodessa. 

Energiatalouden kannalta merkittävimmin si
sältyy vesivoimaa Iijokeen, jonka keski- ja yläosan 
kosket ehdotetaan voimataloudelta suojeltaviksi. 
Kemijoen vesistöstä sensijaan ehdotetaan suojel
tavaksi lähinnä sellaisia sivuvesistöjä, joihin ei 
nykyisellään liity voimataloussuunnitelmia. 

Vesivoiman tärkeimpinä ominaisuuksina ener
giahuollon kannalta on pidettävä muun muassa 
kotimaisuutta, säädettävyyttä, toimintavarmuut
ta ja pieniä käyttökustannuksia. Vesivoimalla on 
nykyisen tuotantorakenteen puitteissa erityistä 
merkitystä sähköenergian viikottaisen ja vuoro
kautisen tuotannon ohjauksessa sekä hetkellisen 
ja nopean varatehon tarpeen tyydyttämisessä. 

Valtioneuvoston hyväksymässä energiapoliitti
sessa ohjelmassa on lähdetty siitä, että energian
tuotantoon otetaan vastaisuudessa ensisijaisesti 
sellaisia kokonaistaloudellisesti kannattavia vesi
voimahankkeita, joilla on valtakunnallista merki
tystä tai jotka ovat paikallisten tarpeiden perus
teella erityisen kannattavia. Hankkeiden edellyte
tään sijaitsevan jo rakennetuissa vesistöissä tai 
sellaisissa vesistöissä, joita ei ole sisällytetty valta
kunnalliseen suojeluohjelmaan. Energiapoliitti
sessa ohjelmassa on myös todettu vesivoiman 
rakentamiseen liittyvät taloudelliset seikat, ym
päristövaikutukset ja muut tekijät huomioon
ottaen olevan todennäköistä, ettei vesivoiman 
käyttöä enää merkittävästi lisätä maassamme. 

Kun maamme energiantuotanto vastaisuudessa 
perustuu pääosin muiden energialähteiden kuin 
vesivoiman käyttöön, ei esityksen vaikutuksia 
voida kokonaisenergiatalouden kannalta pitää 
erityisen merkittävinä. 

5.2. Valtiontaloudelliset vaikutukset 

Esityksen mukaan vesivoiman omistajille ja 
käyttöoikeuden haitijoille suoritettaisiin, näiden 
niin vaatiessa, valtion varoista korvaus vesivoiman 
hyväksikäytön estymisen johdosta. Korvaus mää
rättäisiin vesivoiman käypää hintaa vastaavasti 
luonnonmukaisen nimellistehon perusteella. Li
säksi tulisi vesivoiman omistajan tai käyttöoikeu
den haltijan vaatimuksesta korvattavaksi vesivoi
man käyttöönottamista tarkoittavista suunnit
telu- ja muista erityisistä toimenpiteistä aiheutu
neita kustannuksia. Näiden kustannusten korvaa
minen koskisi niitä suhteellisen harvoja ehdotet
tuja suojelukohteita, joiden osalta voimalaitoksen 
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rakentamista koskeva lupa-asia on tämän lain 
voimaantullessa vireillä vesituomioistuimessa. 

Suojelun piiriin ehdotettujen vesistöjen luon
nonmukainen nimellisteho on yhteensä noin 
350-500 MW. 

Erillisellä lailla rauhoitetun Ounasjoen vesistön 
luonnonmukainen nimellisteho on puolestaan 
noin 170 MW. Lisäksi Ounasjoen osalta voi tulla 
korvattavaksi niitä kustannuksia, jotka ovat ai
heutuneet sen vesivoiman käyttöönottamista tar
koittaneista suunnittelu- ja muista erityisistä toi
menpiteistä. Kemijoki Oy on ilmoittanut sijoitta
neensa Ounasjoen tutkimukseen ja suunnitte
luun 44 miljoonaa markkaa. 

Vesivoiman omistajille ja käyttöoikeuden haiti
joille vesivoiman hyväksikäytön estymisen joh
dosta suoritettavista korvauksista arvioidaan valti
olle aiheutuvan kustannuksia yhteensä 100-130 
miljoonaa markkaa ja suunnittelukustannusten 
korvauksista yhteensä 50-60 miljoonaa mark
kaa. 

Edellä esitetty perustuu keskimääräiseen ar
vioon. Maatilaan kuuluvien eräiden etuuksien 

arvon perusteista annetun valtiovarainminmiste
riön päätöksen (32 1 86) mukaan koskien tehon 
perusarvot verotusarvon määräämistä varten vaih
televat vesistöjen sijainnista riippuen 42,50-107 
mk/ kW välillä. Rakentamauoman vesivoiman 
käypien hintojen on arvioitu olevan keskimäärin 
3-4 kertaa edellä mainittuja perusarvoja korke
ampia. Tämä huomioonottaen on valtiolle ai
heutuvia kustannuksia arvioitaessa lähdetty siitä, 
että vesivoiman arvo luonnonmukaisen nimellis
tehon perusteella olisi keskimäärin 200 mk/kW. 

Korvaukset tulisivat valtion varoista suoritetta
viksi sitä mukaa, kun niistä määrätään lunastus
lain mukaisessa menettelyssä. Korvaustoimitukset 
käynnistyvät viiden vuoden kuluessa ehdotetun 
lain voimaantulosta. 

6. Riippuvuus muista esityksistä 

Tämä esitys liittyy eduskunnalle vuonna 1984 
annettuun hallituksen esitykseen laiksi vesilain 
muuttamisesta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Lakiehdotus liittyy vesilain muutosehdo
tuksen 2 luvun 5 §:n säännökseen. Lakiehdotus 
sisältää vesilaissa edellytetyt erilliset säännökset 
niistä vesistöistä ja vesistön osista, joita vesilain 
muutosehdotuksen 2 luvun 5 §:n 2 momentti 
koskee. Lakiehdotuksella ei muilta osin puututa 
vesilain sääntelyjärjestelmään. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi siitä, missä 
vesistöissä ja vesistön osissa uuden voimalaitoksen 
rakentamisen ainakin olisi katsottava aina aiheut
tavan vesilain 2 luvun 5 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuja vahingollisia muutoksia ympäristön 
luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toimin
nassa. Ainakaan näihin vesistöihin ei enää saisi 
myöntää vesilaissa tarkoitettua lupaa uuden voi
malaitoksen rakentamiseen. Muiden vesistöjen 
osalta sovellettaisiin edelleen, mitä vesilaissa on 
säädetty. 

Suojeltaviksi ehdotettuihin vesistöihin aikai
semmin rakennettujen voimalaitosten toimintaan 
ei ehdoteta puututtavaksi. Aikaisemmin raken-

netun laitoksen, siihen kuuluvien rakenneimien 
ja niiden käytön muuttamiseen sovelletaan edel
leen vesilain säännöksiä silloinkin, kun toimen
pide edellyttää vesilain mukaista lupaa vesioikeu
delta. Lupaa tällaiseen rakentamiseen ei vesilain 
mukaan saa tällöin myöntää, jos siitä aiheutuu 
vesilain 2 luvun 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuja 
vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuh
teissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa. Har
kittaessa vesioikeudessa luvan myöntämisen edel
lytyksiä ja arvioitaessa siinä yhteydessä vesistöön 
tehdyn rakennelman muuttamisesta johtuvaa va
hinkoa on otettava huomioon, että suojelun 
piirissä oleviin vesistöihin ja vesistön osiin sisältyy 
merkittäviä suojeluarvoja. 

Kielto rakentaa uusi voimalaitos koskisi seuraa
vassa kuvattuja vesistöjä ja vesistön osia, jotka on 
vesistöalueittain merkitty liitteenä olevalle kartal
le. Kuvauksessa käytetty vesistöaluejako on ylei
sesti käytetty ja se on yhdenmukainen vesihalli
tuksen julkaisuun Suomen vesistöalueet (Tiedo
tus 10, Helsinki 1971) sisältyvän kartan kanssa. 
Tiedot koskien virtaamista ja putouskorkeuksista 
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perustuvat paaosin vesihallituksen julkaisuun 
Koski-inventointi (Tiedotus 188, Helsinki 1980). 
Koskien luonnonvirtaamaan perustuvaa nimellis
tehoa koskevat tiedot perustuvat koskien suojelu
toimikunnan mietintöön. Tietoja on mahdolli
suuksien mukaan tarkistettu. 

1. Partakoski ja Kärnäkoski 

Partakoski ja Kärnäkoski sijaitsevat Kuolimon 
ja Saimaan välissä vesistöalueella 4.14 Savitaipa
leen kunnassa. 

Partakosken keskivirtaama on 5,0 m3/s ja pu
touskorkeus 1,4 m. Koski on rakentamaton, 
mutta uoman luonnontila on muuttunut uitto
laitteiden ja perkauksen vuoksi. Kärnäkosken 
keskivirtaama on 1,2 m3/s ja putouskorkeus 1,4 
m. Koskessa on toiminut mylly ja uomaa on 
muutettu perkauksella. 

Partakoski ja Kärnäkoski ovat Saimaan vesistö
alueella ainoat huomattavat rakentamattomat 
kosket. Niillä on merkitystä virtakutuisten kala
kantojen lisääntymisalueina. Partakoski on eteläi
sen Saimaan alueen järvitaimenen ainoa lisäänty
misalue. Koskien kalataloudellisella kunnostuk
sella niiden merkitystä poikastuotannolle voitai
siin lisätä. 

Koskien luonnonvirtaamaan perustuva nimel
listeho on alle 0,5 MW. 

2. Kermankoski 

Kermankoski sijaitsee Heinäveden remn Ker
manvirrassa vesistöalueella 4.27 Heinäveden kun
nassa. Kermajärvi laskee Kermankosken kautta 
Ruokoveteen. 

Kermankosken keskivirtaama on 54 m3 1 s ja 
putouskorkeus 2,3 m. Kermajärvestä virtaava vesi 
on hyvänlaatuista. Sekä kosken ylä- että alapuoli
set laajat vesialueet ovat veden laadultaan ja 
hydrologialtaan lähes luonnontilaisia. Reitin var
rella ei ole voimalaitoksia. 

Kermankoski tarjoaa hyvät edellytykset läheis
ten vesialueiden vaelluskalakantojen hoidolle ja 
suojelulle. Kosken kalataloudellinen kunnostus 
valmistuu vuonna 1985. Kermankoskea on suun
niteltu käytettäväksi järvitaimenen mädinhankin
tavesistönä. Kermankoski muodostaa nykytilas
saan merkittävän maisemallisen kokonaisuuden. 
Heinäveden reitti on kanavoitu laivoille kulku
kelpoiseksi ja sen kautta kulkee yksi maamme 
järvimatkailun reiteistä. Kanavan rakentaminen 
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ei kuitenkaan ole merkittävästi vaikuttanut alu
een koskiluonnon tilaan. Kermankoski on huo
mattava virkistyskalastuskohde. 

Kosken luonnonvirtaamaan perustuva teho on 
1,0 MW. Kosken vesivoiman hyödyntämisestä on 
tehty alustavia suunnitelmia. 

3. Karvionkoski 

Karvionkoski sijaitsee Kermajärven ja Varisve
den välissä Heinäveden reitillä vesistöalueella 
4.27 Heinäveden kunnassa. 

Kosken kautta vedet laskevat Varisvedestä Ker
majärveen. Karvionkosken keskivirtaama on 50 
m3/s ja putouskorkeus 1,7 m. Kosken pituus on 
70 m ja leveys 40 m. Koskea ympäröivät vesialu
eet ovat vedenlaadultaan lähes luonnontilaisia. 
Varisveden pinnan korkeuksiin vaikuttaa Juojär
vestä laskevien vesien säännöstely Palokin voima
laitoksella, mutta Kermajärvi on säännöstelemä
tön. 

Karvionkoskella on merkitystä lähinnä Kerma
järven vaelluskalakantojen suojelulle. Koski on 
säilynyt suhteellisen luonnontilaisena, sillä Kar
vion kanavan rakentaminen laivaliikenteelle so
veltuvaksi ei ole muuttanut itse koskialuetta. 
Karvionkosken suojelumerkitystä lisäävät sen 
maisemalliset arvot, soveltuvuus virkistyskäyttöön 
ja urheilukalastukseen sekä sijainti järvimatkailu
reitin varrella. 

Karvionkosken luonnonvirtaamaan perustuva 
teho on 0,7 MW. 

4. Konnuskoski 

Kannuskoski sijaitsee Kannusveden ja Savi
veden välissä Kallaveden eteläpuolella vesistö
alueella 4.2 Leppävirran kunnassa. Alueen kautta 
virtaavat Kallaveden vedet Unnukkaan. Kannus
kosken keskivirtaama on 119 m3 1 s ja putouskor
keus 0,4 m. 

Veden laatu ympäröivillä alueilla on hyvä tai 
tyydyttävä. Kallavettä ja Unnukkaa säännöstel
lään Naapuskosken padolla ja Kannuksen 
kanavan suluilla. Itse Kannuskoski on rakenta
maton. 

Kannuskoski on laajalla alueella ainoa luon
nontilainen koskialue. Se soveltuu muun muassa 
vaeltavien järvitaimenkantojen lisääntymisalueek
si. Alueesta on mahdollista kehittää urheilukalas
tus- ja matkailukohde. 



10 1986 vp. - HE n:o 25 

Konnuskosken luonnonvirtaamaan perustuva 
niroellisteho on 0,39 MW. 

5. Pielisen reitin Pankajärven yläpuoliset vesistöt 

Alueeseen sisältyvät Pankajärven yläpuoliset 
vesistöt vesistöalueilla 4.42, 4.43, 4.44 ja 4.49. 
Alue sijaitsee Lieksan, Nurmeksen ja Kuhmon 
kaupungeissa. Alueen seitsemän huomattavan 
kosken keskivirtaamat ja putouskorkeudet ovat 
seuraavat: 
kosken nimi keskivirtaama putOUS· 

m 3/s korkeus m 

Haapavitja 74 6,1 
Neitikoski 74 1,0 
Kattilakoski 74 1,4 
Siikakoski 74 7,0 
Naarakoski, Käpykoski 
ym. 65 5,1 
Pudaskoski 10 7,8 

Alueen keskeisin koskialue Ruunaan- ja Liek
sanjoissa on kokonaisuudessaan rakentamaton. 
Luonnontilaa muuttavat lähinnä irtouittoa varten 
tehdyt perkaukset ja uiton aiheuttama kiinto
ainekuormitus. Alue sijoittuu huomattavalta 
osaltaan Ruunaan alueelle, jota koskee noin 8000 
hehtaarin suuruinen soidensuojelun perusohjel
man varaus. Ruunaan alueesta on ehdotettu 
perustettavaksi joko kansallispuisto tai valtion 
retkeilyalue. Näiltä osin ratkaisut ovat kuitenkin 
vielä tekemättä. 

Lieksanjoen vaelluskalakannoille ovat aikai
semmin tehdyt voimalaitostyöt koskialueen ala
puolisessa vesistössä aiheuttaneet huomattavia 
menetyksiä. Paikallisia virtakutuisten kalojen 
esiintymispaikkoja on koskialueelia kuitenkin säi
lynyt. Alue soveltuu kunnostuskohteeksi. Ruu
naankoskien alueella kokeillaan erittäin uhanalai
sen Saimaan järvilohen istutuksia. 

Ruunaan- ja Lieksanjokien koskialue on mitta
suhteiltaan, maisemaltaan ja matkailu- ja virkis
tyskäyttöarvoltaan eteläisen Suomen huomatta
vimpia koskialueita. Alueen arvoa lisää sen sijain
ti Ruunaan erämaa-alueen tuntumassa. 

Alueeseen sisältyy lisäksi virkistyskäytölle mer
kittävä Jongunjoki, jossa on kolme huomatta
vampaa koskea. Näiden koskien voimataloudelli
nen merkitys on virtaamien vähäisyyden vuoksi 
pieni. 

Alueen koskien yhteenlaskettu niroellisteho 
luonnonvirtaaman mukaan laskettuna on 12,8 
MW. Pudaskosken ja Käpykosken voimataloudel-

lista rakentamista koskeva lupahakemus on vesi
oikeuden käsiteltävänä. 

6. Nurmijoki 

Nurmijoki sijaitsee vesistöalueella 4.64 Nilsiän 
reitin Haapajärven ja Säleväjärven välissä Sonka
järven kunnassa. Joessa on kaikkiaan yhdeksän 
koskea, joiden keskivirtaama on 12-8,5 m 3/s ja 
putouskorkeus 5,5-0,4 m. 

Koskireitti Nurmijoessa on noin 21 kilometrin 
pituinen. 

Nurmijoen kosket ovat muutoin rakentamatto
mia, mutta niitä on perattu uittoa varten. 
Alueen kalastoon on vaikuttanut perkausten 
ohella sekä ala- että yläpuolisten vesistöjen voi
mataloudellinen rakentaminen. Haapajärven ylä
puolella olevaa vesistöä säännöstellään Jyrkän ja 
Laakan padoilla ja Atron voimalaitos sulkee reitin 
laskupaikan Syväriin. 

Pitkä ja monipuolinen koskireitti tarjoaa kui
tenkin hyvät edellytykset urheilukalastuksen ja 
matkailun kehittämiseen, sillä jokea on kunnos
tettu muun muassa taimenen lisääntymisalueek
si. 

Päsmärinkosken luonnonvirtaamaan perustuva 
niroellisteho on 0,56 MW. Muut kosket ovat 
teholtaan alle 0,5 MW. 

7. Keyritynjoki ja Puntinjoki 

Alue sijaitsee Nilsiän reitin Keyritynjoessa ja 
Puntinjoessa Ylä-Keyritynjärven ja Ala-Siikajär
ven välissä vesistöalueilla 4.67 ja 4.62 Juankos
ken, Nilsiän ja Rautavaaran kunnissa. 

Keyritynjoki laskee Ylä-Keyritynjärvestä Ala
Keyritynjärven kautta Puntinjokeen. Keyrityn
joessa on useita yli 1 kW:n tehoisia koskia. 
Niiden virtaama on suhteellisen pieni. Putous
korkeudet vaihtelevat 0,4 m:n ja 10,6 m:n välil
lä. Puntinjoen koskissa virtaama on noin 11 m 3 1 s. 
Putouskorkeudet vaihtelevat 0,3 m:n ja 2,6 m:n 
välillä. 

Jokien vesi on humusaineksen tummentamaa 
ja laadultaan lähes luonnontilaista. Keyritynjoes
sa elää istutettu taimenkanta. Jokien kalatalou
delliseen kunnostukseen on edellytyksiä. Kun
nostusta tarvitaan uittoa varten perattujen koski
osuuksien muuttamiseksi poikastuotannolle sopi
viksi. 

Ylä-Keyritynjärven ja Ala-Keyritynjärven väli
sellä jokiosuudella olevien koskien yhteenlaskettu 
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niroellisteho on 0,81 MW. Yksittäisten koskien 
nimellistehot ovat kuitenkin alle 0,5 MW. 

8. Tiilikanjoki 

Alueeseen sisältyy Tiilikanjoki Älänteestä Kor
piseen vesistöalueella 4.66 Rautavaaran kunnassa. 

Tiilikanjoessa on 26 koskea. Niiden keskivir
taamat ovat 4-10 m 3 1 s sekä putouskorkeudet 
0,3-14 m. Putouskorkeutta koko joessa on 76 m 
noin 61 km:n matkalla. Uomaa on perattu, 
mutta perkauksen jäljiltä on huomattava osa 
joesta kunnostettu kalatalo~delli~ess~ mieles~ä. 

Tiilikanjoki on tärkeä ves1retkedy- Ja matkadu
kohde. Kalataloudellinen kunnostus alueella on 
valmistunut ja jokeen on istutettu taimenta ja 
harjusta sekä rapua, jonka on todettu alkaneen 
lisääntyä. Joen yläosaan liittyy Tiilikkajärven kan
sallispuisto. 

Koskien luonnonvirtaamaan perustuvat nimel
listehot ovat alle 0,5 MW. 

9. Vaikkajoki 

Vaikkajoki sijaitsee Vaikkojärven ja Kärenjär
ven välissä vesistöalueilla 4. 74, 4. 75 ja 4. 76 
Juuan ja Kaavin k~nnissa.. . 

Vaikkajoen koskien kesklvmaamat ovat 0, 7-
6,5 m 3/s. Joessa on kaikkiaan 24 huomattavam
paa koskea, joiden putouskorkeudet vaihtelevat 
0,6 m:n ja 8,0 m:n välillä. Putouskorkeutta 
kertyy kaikkiaan 62 m noin 33 km:n matkalla. 
Joessa on ollut kaksi patoa ja useita myllyjä ja 
uomaa on perattu. 

Vaikkojoki on merkittävä vesiretkeily- ja mat
kailukohde. Jokea on kunnostettu kalataloutta ja 
veneilyä varten. Jokeen on istutettu muun muas
sa taimenta. 

Vaikkojoen koskien luonnonvirtaamaan perus
tuvat nimellistehot ovat alle 0,5 MW. 

10. Koitajoki 

Suojeltava alue käsittää Koitajoen valtakun
nanrajalta Kahvisaareen vesistöalueella 4. 9 3 Ilo
mantsin kunnassa. Tämän jokiosuuden suurin 
koski on Möhkönkoski, minkä lisäksi joessa on 
kaksi pienempää koskea. Möhkönkosken keskivir
taama on 26,0 m3 1 s ja putouskorkeus 3, 5 metriä. 

Möhkönkoski liittyy läheisesti kulttuurihistori
alliseen ympäristöön. Kosken rannalla oli viime 

vuosisadalla rautaruukki, jonka rakennelmia on 
kosken rannalla vieläkin nähtävissä. Myöhemmin 
on alueella sijainnut saha. Koskea ja sen ympäris
töä on kunnostettu matkailunähtävyydeksi. 

Möhkönkosken luonnonvirtaamaan perustuva 
teho on 0,8 MW. 

11. Haapajoen-Ukonjoen vesistö 

Haapajoen-Ukonjoen vesistö laskee valtakun
nanrajalta Naarvanjärveen ja edelleen Lutinjokea 
Koitereeseen vesistöalueilla 4.95 ja 4.97 Ilomant
sin kunnassa ja Lieksan kaupungissa. 

Haapajoessa on kolme huomattavampaa kos
kea. Niiden keskivirtaama on 6, 5 m 3 1 s ja putous
korkeudet vaihtelevat 3 m:n ja 10 m:n välillä. 
Lisäksi joessa on kahdeksan pientä koskea. Ukon
joessa ei ole suuria koskia, mutta pieniä k<?skia 
on kaikkiaan seitsemän. Jokia on perattu umoa 
varten. Lutinjoessa on kuusi koskea. Joen ala
juoksun luonnontilaan vaikuttaa Koitereen sään
nöstely. 

Joet virtaavat asumattomaila seudulla. Jokivar
sien luonnolle antavat leimansa harjut ja muut 
jäätikköjokien synnyttämät sora- ja hiekkamaat. 
Ukonjoki virtaa osittain reunamuodostumaan 
liittyvässä sora- ja hiekkamaastossa, missä joki 
mutkittelee voimakkaasti. Vesistöt ovat edustava 
näyte Pohjois-Karjalan pienistä, humuspitoisista 
virtavesistä. Aluetta käytetään jossain määrin 
urheilukalastus- ja retkeilykohteena. 

Haapajoessa oleva Louhikoski on teholtaan 0,53 
MW. Muiden koskien teho on alle 0,5 MW. 
Haapajoen voimataloudellisesta rakentamisesta 
on esitetty alustavia suunnitelmia, mutta raken
tamishankkeita ei tällä hetkellä ole vireillä. 

12. Kymijoen alaosa Koivukosken alapuolelle asti 

Kymijoen Koivukosken alapuoliset kosket ovat 
Siikakoski, Kokon- eli Ränninkoski, Langinkoski, 
Kyminkartanonkoski ja Rautatiekoski. Ne sijait
sevat Kymijoen alaosan itäisessä päähaarassa ve
sistöalueella 14.11 Kotkan kaupungissa. 

Alueen huomattavimpien koskien keskivirtaa
mat ja putouskorkeudet ovat seuraavat: 

kosken nimi keskivirtaama putous-
m3/s korkeus m 

Siikakoski 60 1,8 
Ränninkoski 58 1,6 
Langinkoski 56 3,3 
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Koskialue edustaa patoamatoota Kymijoen 
suurten koskien maisemaa. Vain näihin 
Kymijoen koskiin voi nousta Suomenlahteen is
tutettu lohi. Veden huonon laadun vuoksi kosket 
eivät kuitenkaan toimi vaelluskalojen lisääntymis
alueena. 

Koskimaisema Kotkan kaupungin alueella on 
maassamme ainutlaatuinen ja arvokas matkailun 
ja yleisen virkistyskäytön kannalta. Alueella on 
lisäksi kulttuurihistoriallista arvoa ja Langinkos
kea ympäröi luonnonsuojelualue. 

Alueen huomattavimpien koskien luonnonvir
taamaan perustuvat nimellistehot ovat: Langin
koski 1,5 MW, Ränninkoski 0,7 MW ja Siikakos
ki 0,9 MW. Muiden koskien nimellistehot ovat 
alle 0,5 MW. Vesioikeuskäsittelyssä oleva Koivu
kosken rakentaminen vaikuttaisi alapuolella ole
van Siikakosken luonnontilaan. 

13. Kymijoki Hirvijärven ja Tammijärven välillä 

Alue sijaitsee Kymijoen alaosan läntisessä haa
rassa vesistöalueella 14.11 Pyhtään ja Ruotsin
pyhtään kunnissa. Suojeltava alue ulottuu Hirvi
järvestä Tammijärveen. 

Jokiosuuden ainoa merkittävä koski on Hirvi
koski. Sen keskivirtaama on 150 m 3/s ja putous
korkeus 1, 7 m. Hirvikosken yläpuolella sijaitse
vaan Hirvivuolteeseen on rakennettu säännöstely
pato, jolla säädellään veden jakautumista länti
seen ja itäiseen päähaaraan. 

Jokialue rajoittuu Hirvijärven alapuolella välit
tömästi Kananiemensuon kansallispuistoon. Hir
vijärven ja Tammijärven välisellä jokialueelia on 
maisemansuojelullista merkitystä toteutusvai
heessa olevan kansallispuiston lähialueena. 

Hirvikosken luonnonvirtaamaan perustuva ni
mellisteho on 2, 1 MW. 

14. Ahvionkoski, Kultaankoski ja Pernoonkosket 

Kosket sijaitsevat Kymijoen alaosassa vesistö
al~eella 14.11 Anjalankosken ja Kotkan kaupun
getssa. 

Ahvionkoski ja Kultaankoski s1p1tsevat 
Kymijoen pääuomassa. Niiden keskivirtaama on 
293 m3 1 s. Ahvionkosken putouskorkeus on 
1,8 m ja Kultaankosken 0,9 m. Kymijoen itäises
sä haarassa sijaitsevien Pernoonkoskien keskivir
taama on 140 m 3 1 s ja putouskorkeus yhteensä 
3,9 m. 

Kosket muodostavat peräkkäisten suurten kos
kien sarjan, jotka virtaavat useiden saarten lomit
se. Koskien rannat ovat varsin luonnontilaisia ja 
Ahvionkoski ja Kultaankoski sijaitsevat rakenta
mattomilla alueilla. Pernoonkoskien rannat ovat 
pääosin rakennettuja loma-asutukseen. Kosket 
ovat maisemallisesti ja Ahvionkoski ja Kultaan
koski lisäksi virkistyksellisesti erittäin arvokkaita. 
Ne ovat Etelä-Suomen suurimpia ja maisemalli
sesti arvokkaimpia voimalaitosrakentamiselta 
säästyneitä koskia. 

Koskien luonnonvirtaamaan perustuvat nimel
listehot ovat: Ahvionkoski 4,3 MW, Kultaankos
ki 2,2 MW ja Pernoonkosket 4,5 MW. Pernaon
koskien rakentamista koskeva lupahakemus on 
vesioikeuden käsiteltävänä. Pernoonkoskien voi
mataloudellinen rakentaminen sekä Ahvionkos
ken ja Kultaankosken voimataloudellinen hyö
dyntäminen liittyy niin sanotun Pernaonkosken 
oikaisukanavan rakentamiseen. 

15. Kivijärven reitti 

Kivijärven reitti sijaitsee vesistöalueilla 14.18 ja 
14.19 Lemin, Savitaipaleen, Luumäen ja Valke
alan kunnissa sekä Anjalankosken ja Kouvolan 
kaupungeissa. 

Vesistössä on kaikkiaan 17 koskea, joiden kes
kivirtaama on reitin alajuoksulla 11,8 m 3 1 s. Pu
touskorkeudet vaihtelevat 0,2 m:n ja 4,9 m:n 
välillä. Vesistössä on joitakin vanhoja patoja ja 
myllyjä sekä kaksi toiminnassa olevaa voimalai
tosta. 

Kivijärven reitti on harvinainen vesistötyyppi, 
joka sijaitsee kahden suuren jääkauden aikana 
syntyneen reunamuodostuman välissä. Alueen 
kalastoon kuuluvat muun muassa taimen ja siika. 
Alueen kalataloudelliseen kunnostukseen on 
edellytyksiä. Kivijärven reitti sisältyy maa- ja 
metsätalousministeriön suojeluvesityöryhmän eh
dotukseen erityistä suojelua vaativista vesistä. 

Vesistöalueella ei ole yli 0,5 MW:n tehoisia 
koskia. Veden johtamista Kivijärven reitiltä Sum
majoen vesistöön on suunniteltu. Vesistöön kuu
luvassa J yräänkoskessa olevan vanhan padon kun
nostamisesta voimatalouskäyttöön on tehty alus
tavia suunnitelmia. 

16. Kalkkistenkoski 

Kalkkistenkoski sijaitsee Päijänteen Asikkalan
selän ja Ruotsalaisen järven välissä vesistöalueella 
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14.21 Asikkalan kunnassa. Päijänne laskee Kalk
kistenkosken ja Kymenvirran kautta Ruotsalai
seen. Kosken keskivirtaama on 238,0 m3 /s ja 
putouskorkeus 0,8 m. 

Kaskessa on kaksi haaraa, JOista toisessa on 
säännöstelypato, mutta se ei olennaisesti muuta 
kosken luonnontilaa. Luonnonmaisemansa vuok
si padon alapuolineo laaja virta-alue on säilyttä
misen arvoinen. Kalkkistenkoski on Etelä-Päijän
teen ainoa jäljellä oleva koskialue, jossa järvitai
men voi luontaisesti lisääntyä. 

Kalkkistenkosken luonnonvirtaamaan perustu
va niroellisteho on 1,56 MW. 

17. Arvajan reitti 

Arvajan reitti laskee Isojärvestä Päijänteen Ar
vajanlahteen vesistöalueella 14.26 Kuhmoisten ja 
Längelmäen kunnissa sekä Jämsän kaupungissa. 

Reitti muodostuu pienten järvien ja jokijakso
jen ketjusta. Alueella on kahdeksan koskea, joi
den keskivirtaamat ovat 1, 4--2,3 m3 1 s ja putous
korkeudet vaihtelevat 0,9 m:n ja 11 m:n välillä. 
Reitillä on kaksi vanhaa voimalaitosta, joista 
toinen on toiminnassa. 

Reitin koskien taimenpoikastiheys on huomat
tava ja taimenkantaa on poikkeuksellisen vähän 
istutuksilla muutettu. Reitti on maisemallisesti 
arvokas. Kivikaskeila on kulttuurihistoriallista 
merkitystä Pekka Halosen käyttämänä maalaus
paikkana. Reitti alkaa Isojärven kansallispuistos
ta. Arvajan reitille laaditaan parhaillaan kunnos
tussuunnitelmaa. 

Arvajan reitillä ei ole yli 0,5 MW:n tehoisia 
koskia. 

18. Kuusaankoski, Luijankoski ja Kapeenkoski 

Kosket sijaitsevat Äänekosken alapuolisessa ve
sistössä, vesistöalueella 14.31 Kuhnamon ja Sara
veden välissä Äänekosken kaupungissa ja Lau
kaan kunnassa. 

Kuusaankosken keskivirtaama on 84 m3 1 s ja 
putouskorkeus 4,6 m. Luijankosken ja Kapeen
kosken keskivirtaama on 83 m3 1 s. Luijankosken 
putouskorkeus on 1,5 m ja Kapeenkosken 1,0 m. 

Kuusaankaskessa on vanha, osan virtaamasta 
käyttävä voimalaitos ja mylly. Kapeenkoskessa on 
vanha, käytöstä poistettu mylly. Luijankoski on 
kokonaan rakentamaton. Uittoperkaukset ovat 
muuttaneet Luijankosken ja Kapeenkosken 

uomia, mutta Kuusaankosken uoma on säilynyt 
luonnontilaisena. 

Alueen luonnonsuojelullista arvoa vähentää 
veden huono laatu, joka aiheutuu yläpuoliseen 
vesistöön laskettavista teollisuusjätevesistä. Pää
asiassa veden huonon laadun vuoksi ovat koskien 
arvokalakannat tuhoutuneet. Kaskissa esiintyy 
virtakutuisista kaloista ainoastaan säynävää. Ve
den laadun paranemista on kuitenkin odotetta
vissa yläpuolisen teollisuuden uudistusten myötä. 
Tällöin kosket tarjoavat mahdollisuudet kala
taloudelliselle kunnostukselle. Ne sisältävät huo
mattavan määrän potentiaalista poikastuotanto
aluetta. 

Luonnonvirtaamao mukaan lasketut nimellis
tehot alueen kaskissa ovat: Kuusaankoski 3,2 
MW, Luijankoski 1,0 MW ja Kapeenkoski 
0,68 MW. Kuusaankaskessa olevaa vuonna 1919 
rakennettua voimalaitosta on suunniteltu laajen
nettavaksi. Alueen voimataloudellinen käyttö 
liittyy Keitele-Päijänne kanavoinoin suunnitel
maan. 

19. Huopanankoski ja Keihärinkoski 

Huopanankoski ja Keihärinkoski SlJaltsevat 
Viitasaaren reitillä vesistöalueella 14.43 Viitasaa
ren kunnassa. Huopanankoski on Vuosjärven ja 
Muuruejärven välissä. Muuruejärvi laskee Keihä
rinkosken kautta Keiteleen Pihkurinselkään. 

Huopanankosken keskivirtaama on 21 m3 1 s ja 
putouskorkeus 6,0 m. Keihärinkosken keskivir
taama on 22 m3 1 s ja putouskorkeus 1,2 m. 

Veden laatu alueella on lähes luonnontilainen. 
Huolimatta luontaisesti kohtalaisen korkeasta hu
muspitoisuudesta kosket ovat lohikalojen elinym
päristöksi sopivia. Huopanankoski ja Keihärin
koski ovat lähinnä Keiteleen taimenten lisäänty
misaluetta. Lisäksi kaskissa esiintyy siikaa ja istu
tettuna luontaisesti lisääntyvää harjusta sekä säy
nävää. Huopanankoski on Keski-Suomen tunne
tuin lohikaloja sisältävä urheilukalastuskoski. 
Lisäksi se on kulttuurihistoriallisesti merkittävä 
muun muassa kirjailija Juhani Ahon teosten 
ansiosta. 

Huopanankoskeen on vuonna 1949 rakennettu 
0,2 MW:n voimala, joka käyttää osan virtaamas
ta. Uomaa on perattu uittotarkoituksiin, mutta 
siitä huolimatta virtakutuisten kalalajien poikas
tuotantoalueita on hyvin säilynyt. Huopanankos
ki ja Keihärinkoski kuuluvatkin Viitasaaren reitin 
tärkeimpiin virtakutuisten kalojen poikastuotan-
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toalueisiin. Koskien kunnostamiseen on hyvät 
edellytykset. 

Huopanankosken luonnonvirtaamaan perustu
va niroellisteho on 1,03 MW. Voimalaitoksen 
rakentaminen Huopanankoskeen on vesioikeus
käsittelyssä. Huopanankosken kalataloudellinen 
kunnostussuunnitelma on myös vesioikeuskäsitte
lyssä. Keihärinkosken kalataloudellinen kunnos
tussuunnitelma on laadittavana. 

20. Koliman koskireitti 

Alueeseen sisältyy koskireitti Kärnänkoskesta 
Kymönkoskeen vesistöalueella 14.47 Viitasaaren 
kunnassa. 

Alueella on kahdeksan koskea, joiden keskivir
taama on noin 12,5 m3 1 s ja putouskorkeus 
0,2-4,5 m. Kärnänkoskessa on vanha voimalai
tos. Uomaa on perattu uittoa varten. 

Koskialue on Viitasaaren reitin taimenen li
sääntymisaluetta ja alueella on istutusten tulokse
na elinvoimainen harjuskanta. Koskireitti on suo
sittu urheilukalastuskohde. Se on Keski-Suomen 
läänin koskista tuottoisimpia kalastuslupamaksu
jen kertymältään. Koskireitin kunnostussuunni
telma on laadittavana. 

Koskien luonnonvirtaamaan perustuvat nimel
listehot ovat alle 0,5 MW. Kärnänkosken van
han voimalaitoksen metsähallituksen kanssa teh
dyn vuokrasopimuksen voimassaoloaika on päät
tymässä vuoden 1986 lopussa. 

21. Naarakoski 

Naarakoski sijaitsee Naarajärven ja Kuhnamon 
välillä Saarijärven reitillä vesistöalueella 14.61 
Äänekosken kaupungissa. Naarakosken keskivir
taama on 30 m ls ja putouskorkeus 2,3 m. 

Koski on rakentamaton, mutta uoman luon
nontilaa on muutettu uittoperkauksilla. Alueen 
luonnontilainen taimenkanta on pääosin mene
tetty pääuomaan muualle rakennettujen voima
laitosten vuoksi. Naarakoskessa esiintyy kuitenkin 
istutettuna taimenta, joka lisääntyy kosken säily
neellä poikastuotantoalueella. Lisäksi koskessa on 
säynävää ja rapua. Koski soveltuu hyvin kunnos
tettavaksi. Naarakoskella on merkitystä myös ve
siretkeily-, luonnonharrastus- ja virkistyskohtee
na. 

Naarakosken luonnonvirtaamaan perustuva ni
mellisteho on 0,57 MW. Saarijärven reitin sään-

nöstelemiseksi on laadittu suunnitelma, jota e1 
kuitenkaan ole ryhdytty toteuttamaan. 

22. Saarijärven reitti Leuhunkoskesta ylöspäin 

Alue käsittää Saarijärven reitin vesistöalueilla 
14.62, 14.63, 14.64, 14.66 ja 14.67 Leuhunkos
ken yläpuolelta Karstulan, Kyyjärven, Multian, 
Perhon, Pylkönmäen ja Soinin kunnissa sekä 
Alajärven ja Saarijärven kaupungeissa. 

Alueen huomattavimpien koskien, Heijosten
koskien keskivirtaama on 14,6 m 3 1 s ja 
putouskorkeus 12,4 m. Koskien pituus on yh
teensä 2440 m. Koskialue koostuu kuudesta eril
lisestä koskesta. 

Heijostenkosket ovat Saarijärven reitin tärkein 
virtakutuisten kalojen poikastuotantoon soveltu
va alue. Kaskissa esiintyy taimenta ja harjusta. 
Koskien uoma on uittoperkausta lukuunottamat
ta luonnontilassa ja myös rannat ovat suhteellisen 
luonnontilaisia. 

Heijostenkoskien alue on Saarijärven reitin 
suosituin urheilukalastuskohde. Sinne myydään 
vuosittain noin 300 vuorokausilupaa. Koskilla on 
myös huomattava maisemallinen ja virkistykselli
nen arvo. 

Saarijärven reitillä Leuhunkosken yläpuolisella 
alueella on kymmeniä pienempiä koskia ja koski
jaksoja, joissa on useita enimmäkseen pois käy
töstä jääneitä sahoja ja myllyjä, mutta ei uomaa 
kokonaan sulkevia patoja eikä voimalaitoksia. 
Saarijärven reitin yläosa muodostaa huomattavan 
laajan ja monipuolisen virtavesiluontoa sisältävän 
kokonaisuuden, jonka erityispiirteenä ovat pitkät 
joki- ja koskijaksot, kun Järvi-Suomen reitit ovat 
yleensä runsasjärvisiä. 

Heijostenkoskien luonnonvirtaamaan perustu
va niroellisteho on 1,5 MW. Muiden alueeseen 
sisältyvien koskien niroellisteho on alle 0,5 MW. 
Heijostenkoskien voimataloudellista hyödyntä
mistä on alustavasti suunniteltu. 

23. Rautalammin reitti 

Alueeseen kuuluvat Rautalammin reitin kosket 
varsinaisen Rautalammin reitin vesistöalueella 
14.7 ja Leppäveden-Kynsiveden vesistöalueen 
14.3 kosket Konnevedestä Laukaan kunnassa si
jaitsevaan Kuhankoskeen ulottuvalla reitin osalla. 
Suojeltava vesistö sijaitsee Hankasalmen, Jäppi
län, Kangasniemen, Karttulan, Keiteleen, Kiu
ruveden, Konneveden, Laukaan, Maaningan, 
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Pielaveden, Pihtiputaan, Pyhäjärven, Rautalam
min, Sumiaisen, Tervon, Toivakan, Vesannon ja 
Viitasaaren kunnissa, Pieksämäen maalaiskunnas
sa sekä Iisalmen, Kuopion ja Pieksämäen kau
pungeissa. 

Rautalammin reitillä on kaikkiaan 43 yli 1 kW:n 
tehoista koskea. Konneveden ja Kuhankosken 
välisellä reitillä on seitsemän yli 1 kW:n tehoista 
koskea. 

Alueen suurimmat kosket, niiden keskivirtaa
mat ja putouskorkeudet ovat seuraavat: 

kosken nimi keskivirtaama putOUS· 
m3/s korkeus m 

Äyskoski 20 4,3 
Tyyrinvirta 45 1,4 
Siikakoski 53 1,1 
Simunankoski 63 3,1 

Rautalammin reitti on Järvi-Suomelle tyypilli
nen reittivesialue, jonka luonteeseen oleellisesti 
kuuluvat järvialtaiden väliset kosket ja virtapai
kat. Alueen lukuisissa, suhteellisen luonnontilai
sissa virtavesissä esiintyy luonnonvarainen ja kala
taloudellisesti merkittävä taimenkanta. Reitin 
varrella veden laatu muuttuu humuspitoisista 
latvavesistä niukkahumuksisiin ja karuihin selkä
vesiin suurille reittivesille luonteenomaisesti. 

Rautalammin reitillä on erityistä merkitystä 
luonnontieteellisen tutkimuksen kohteena. Tut
kimusta harjoittavat alueella Riista- ja kalatalou
den tutkimuslaitos ja Jyväskylän yliopiston ympä
ristöntutkimuslaitos. Konneveden kunnassa si
jaitsee Jyväskylän yliopiston tutkimusasema. Alu
een säilyttäminen myös virtavesiensä osalta luon
nontilaisena on edellytys seuranta- ja vertailutut
kimusten jatkamiselle. 

Alueen koskia on perattu uiton tarpeisiin ja 
useissa koskissa on vanhoja sahoja, myllyjä ja 
pieniä voimalaitoksia. Tärkeimpien virtakutuis
ten kalojen poikastuotantoalueiden kunnostuk
seen on kuitenkin hyvät edellytykset. Äyskoski ja 
Konnekoski on kunnostettu kalatalouden tarpei
sun. 

Luonnonvirtaamaan perustuvalta nimellistehol
taan yli 0,5 MW:n koskia ovat: 

kosken nimi 

Simunankoski 
Äyskoski 
Tyyrinvirta 
Siikakoski 

niroellisteho MW 

1,60 
0,71 
0,52 
0,48 

24. Puuskankoski 

Puuskankoski sijaitsee Mäntyharjun reitillä ve
sistöalueella 14.91 Pienen Sämpiän ja Tuusjärven 
välissä Mäntyharjun kunnassa. Puuskankosken 
keskivirtaama on 31 m3 1 s ja putouskorkeus 3,0 m. 

Puuskankosken kautta kulkee Mäntyharjun rei
tin päävirta. Koskessa on reitin luonnonvaraisen 
taimenen lisääntymisalue. Puuskankoskea on 
vuonna 1977 kunnostettu kalataloudellisesti, jo
ten uoma vastaa tällä hetkellä varsin hyvin luon
nontilaa. Kosken kalataloudellinen kehittäminen 
on edelleen mahdollista. 

Puuskankosken luonnonvirtaamaan perustuva 
nimellisteho on 0, 7 6 MW. 

25. Kiskonjoen-Perniönjoen vesistö 

Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöalue 24 sijaitsee 
Karjalohjan, Kiikalan, Kiskon, Muurlan, Per
niön, Perttelin, Pohjan, Sammatin, Suomusjär
ven, Särkisalon ja Tenholan kunnissa sekä Salon 
kaupungissa Ensimmäisen Salpausselän luoteis
puolella. 

Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöalue on ainoa 
etelärannikolla sijaitseva varsin luonnontilainen 
jokivesistö. Alueen luonto on erittäin monimuo
toista ja sisältää useita luonnonsuojelullisesti ja 
kulttuurihistoriallisesti merkittäviä suojelukohtei
ta. Alueella on yhteensä 21 yli 1 kW:n tehoista 
koskea. Alueen koskien keskivirtaamat ovat 
yleensä varsin pieniä, alle 5-6 m 3 1 s, mutta 
useiden koskien putouskorkeudet ovat huomatta
van suuria. Kaikissa koskissa on uoman osittain 
sulkevia rakennelmia kuten patoja, sahalaitoksia, 
voimalaitoksia tai myllyjä. Taimenen kulku vesis
töön on estynyt Latokartanonkosken padon vuok
si. Kalateitä rakentamalla ja poikastuotanto
alueiksi sopivia koskia kunnostamaila vaelluskalo
jen palauttaminen vesistöön on kuitenkin mah
dollista. 

Alueen suurimman kosken, Latokartanonkos
ken nimellisteho on 0,66 MW. Latokartanonkos
ki on rakennettu ja siinä on vanha pato. Muut 
kosket ovat luonnonvirtaamaan perustuvalta ni
mellisteholtaan alle 0,5 MW. 

26. Kilpikoski sekä Rautaveden KutaJanvuolle ja 
Hiedanvuolle 

Suojeltavat alueet sijaitsevat Rautavedessä Ja 
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Kokemäenjoessa vesistöalueilla 35.12 ja 35.13 
Vammalan kaupungissa ja Äetsän kunnassa. 

Alue käsittää kolme virtavesialuetta: Kokemäen
joen Kilpikosken sekä Rautaveden Kutalanvuol
teen ja Hiedanvuolteen. Kilpikosken keskivirtaa
ma on 162 m3/s ja putouskorkeus 0,7 m. 

Kilpikoski ja Rautaveden vuolteet ovat Koke
mäenjoen viimeisiä jossain määrin luonnontilaisia 
virtavesiä. Ne ovat erittäin uhanalaisen kalalajin, 
toutaimen ainoita säilyneitä lisääntymisalueita ja 
saattavat siten olla keskeisessä asemassa kalalajin 
säilyttämisessä luonnossamme. 

Alueen vesivoiman teho on vähäinen, mutta 
luonnontilaa uhkaa kuitenkin suunnitelma Kilpi
kosken rakentamisesta ja Äetsän voimalaitoksen 
ylävesien nostamisesta. 

27. Kuokkalankoski ja Herralankoski 

Kuokkalankoski ja Herralankoski Sljaltsevat 
Kokemäenjoen vesistön Pyhäjärven-Vanajaveden 
alueella vesistöalueella 35.22 Lempäälän 
kunnassa. 

Keskivirtaama koskissa on 63 m3 1 s. Putouskor
keus Kuokkalankoskessa on 1,3 m ja Herralan
koskessa 0,8 m. Koskialuetta ympäröi taajaan 
asuttu alue. Herralankosken ylitse kulkee maan
tiesilta ja koskessa on säännöstelypato. Kuokka
lankosken ylittää rautatiesilta. Kuokkalankoski 
kulkee osittain rakennetussa uomassa. Koskialu
een tärkein merkitys on maisemansuojelullinen 
arvo Lempäälän taajamassa. Koskijakson rinnalla 
on Lempäälän kanava, jonka yhteyteen on alusta
vasti suunniteltu voimalaitosta. 

Kuokkalankosken luonnonvirtaamaan perustu
va niroellisteho on 0,67 MW ja Herralankosken 
0,41 MW. 

28. Pihlajaveden reitti 

Pihlajaveden reitti sijaitsee Kokemäenjoen ve
sistön vesistöalueella 3 5.48 Virtain, Keuruun ja 
Ähtärin kaupungeissa. Suojeltava alue käsittää 
koko Pihlajaveden reitin virtavedet. 

Pihlajaveden reitti on edustava ja hyvin luon
nontilaisena säilynyt näyte Järvi-Suomen veden
jakaja-alueiden voimakkaasti humuspitoisista ka
ruista reittivesistä. Vesistö on valittu Kansainväli
sen Limnologiseuran tieteellisen tutkimuksen 
kannalta merkittävien sisävesien luetteloon, Pro
ject Aquaan. 

Alueella on kaikkiaan 22 yli 1 kW:n tehoista 
koskea. Huomattavimmat kosket, niiden keski
virtaamat ja putouskorkeudet ovat seuraavat: 

kosken nimi keskivirtaama putOUS· 
m 3/s korkeus m 

Kituskosket 5,5 17,4 
Vehmaskoski 6,0 6,6 
Kuusikoski 3,6 1,5 
Vääräkoski 3,5 4,3 
Pihlajakoski 3,5 4,5 

Alueen kosket ovat säilyneet lähes rakentamat
tomina. Viidessä koskessa on vanhoja, pääosin 
käytöstä poistettuja myllyjä, sahoja tai voimalai
toksia. Ainoa uoman katkaiseva pato sijaitsee 
Köminkoskessa. Pihlajaveden reitin vedet ovat 
säilyneet varsin luonnontilaisina, sillä alueella ei 
ole merkittäviä kuormituslähteitä. 

Reitillä esiintyy luonnontilaisina kantoina tai
menta ja säynävää. Merkittävimmät taimenen 
poikastuotantoalueet sijaitsevat Pihlajaveden ala
puolisissa koskissa. Reitille on istutettu harjusta. 
Reitin kaikki merkittävimmät kosket on perattu 
uittoa varten, mutta niiden kalataloudelliselle 
kunnostukselle on erinomaisia mahdollisuuksia. 

Pihlajaveden reitin monipuolinen vesistö ja 
eräät kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoiset 
kohteet tarjoavat virkistyskäytölle hyvät edelly
tykset. 

Alueen huomattavimman koskijakson, Kitus
koskien luonnonvirtaamaan perustuva nimellis
teho on 0,78 MW. Muiden koskien niroellisteho 
on alle 0,5 MW. 

29. Noormarkunjoen Myllykoski 

Myllykoski sijaitsee Karvianjoen vesistön Etelä
joessa eli Noormarkunjoessa vesistöalueella 36.16 
Noormarkun kunnassa. 

Myllykosken keskivirtaama on 10,9 m3 1m ja 
putouskorkeus 1,8 m. Koski on rakentamaton. 
Noormarkunjoen vesi on pääosin luontaisesti hu
muspitoista ja sen rautapitoisuus on suhteellisen 
korkea. Vesi on jossain määrin rehevöitynyt. 
Noormarkunjoen alaosan kaksi vesivoimalaitosta 
estävät vaelluskalojen pääsyn Selkämerestä vesis
töön. 

Myllykoski on olennainen osa Noormarkun 
keskustaajaman maisemaa. 
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30. Lapväärtinjoen-Isojoen vesistö 

Lapväärtinjoen-Isojoen vesistö sijaitsee vesis
töalueella 3 7 Kristiinankaupungissa sekä Isojoen, 
Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan kunnissa. Vesistö 
sisältyy kansainväliseen Project Aqua- luetteloon. 

Vesistössä on 29 yli 1 kW:n tehoista koskea. 
Joen virtaama on suhteellisen pieni, alajuoksulla 
keskivirtaama on noin 10 m3 1 s. Putouskorkeudet 
suurimmissa koskissa ovat: Penttilänkoski 7,0 m, 
Villurinkoski 11,0 m, Kienonkoski 7,9 m, Lam
masniemenkoski 6,2 m, Landfjärdsfors 3,0 m ja 
Rottakoski 3, 7 m sekä Kärjenjoessa oleva Kärjen
koski 15 m. Useissa koskissa on voimalaitoksia, 
patoja ja myllyjä, jotka käyttävät osan 
virtaamasta. 

Alueen kalasto on monipuolinen. Jokeen nou
sevat muun muassa meritaimen, vaellussiika, 
nahkiainen, vimpa ja säynävä. Vesistössä on myös 
luonnontilainen purotaimen- ja harjuskanta. Iso
joen vesistö kuull..!u Riista-ja kalatalouden tutki
muslaitoksen ja Abo Akademin tutkimusohjel
miin. Isojoen meritaimen on erityisen arvokas, 
sillä se on ainoa Selkämeren luontaisesti lisäänty
vä meritaimenkanta. Isojoen meritaimenta käyte
tään istutuksiin kaikilla Merenkurkun eteläpuoli
silla merialueilla. Vesistön kalataloudelliseen 
kunnostukseen on hyvät edellytykset. 

Isojoen vesistössä esiintyy uhanalaista jokihel
misimpukkaa eli raakkua. Isojoen raakkukanta 
on runsain ja elinkelpoisin Etelä-Suomen joki
vesistöistä. 

Vesistön veden laatu on säilynyt suhteellisen 
hyvänä Lauhanvuoren alueelta valuvien pohja
vesien runsauden vuoksi, vaikka jätevesi- ja haja
kuormitus on muuttanut veden laatua. 

Isojoen vesistöalueella on useita valtakunnalli
sesti merkittäviä luonnonalueita, muun muassa 
Lauhanvuoren kansallispuisto ja useita soidensuo
jelualueita. 

Useilla alueen koskiin rakennetuilla vanhoilla 
laitoksilla on kulttuurihistoriallista merkitystä. 
Voimataloudellisesti merkittävä on ainoastaan 
Peruksen 100 kW:n voimalaitos. Koskien nimel
listehot ovat pienempiä kuin 0,5 MW. Alueen 
vesivoiman käytöstä on aiemmin tehty selvityk
siä, mutta ajankohtaisia rakennushankkeita tai 
lupahakemuksia ei ole vireillä. 

31. Ähtävänjoen alaosa Evijärvestä alkaen 

Alueeseen kuuluu Ähtäväjoen vesistön alaosa 
Evijärvestä alkaen vesistöalueilla 47.01 ja 47.06 

3 438500789R 

Evijärven kunnassa Ja Pietarsaaren maalaiskun
nassa. 

Ähtävänjoessa on Evijärven alapuolella 29 kos
kea ja virtapaikkaa. Seitsemässä kaskessa on voi
malaitos. Lis~ksi useissa koskissa on ollut myllyjä 
ja sahoja. Ahtävänjoki laskee Luodonjärveen, 
joka on merenlahdesta padottu makeanvedenal
las. Patojen ja Luodonjärven patoamisen vuoksi 
kalan kulku merestä jokeen on estynyt. Joen 
uoma on uiton vuoksi perattu, joten muutoin 
rakentamattomien koskien uoma on jossain mää
rin muuttunut. 

Ähtävänjoki on edellä kuvatuista luonnontilan 
muutoksista huolimatta kuitenkin luonnonsuoje
lun kannalta merkittävä. Joki on muista Etelä
Pohjanmaan joista poikkeava kokonaisuus. Joen 
virtaama on melko tasainen vesistön Etelä-Poh
janmaalla poikkeuksellisen suuren järvisyyden 
ansiosta ja veden laatu on säilynyt hyvänä kuor
mituksesta huolimatta. Etelä-Pohjanmaan vesis
töille luonteenomaisia sulfidisavien aiheuttamia 
happamuusongelmia ei sanottavasti ilmene Ähtä
vänjoessa. Joessa on säilynyt useita varsin luon
nontilaisia koskia. 

Ähtävänjoessa esiintyy uhanalaista jokihelmi
simpukkaa. Paikallisia tammukkakantoja on säi
lynyt ja kalastaa on täydennetty istuttamalla 
taimenta ja harjusta. Jokivarressa on säilynyt 
varsin edustavia rantalehtoja. Talviaikaan Ähtä
vänjoki on yksi tärkeimmistä koskikaran talvehti
misalueistamme. Ähtävänjoessa on virkistys- ja 
kotitarvekalastus vilkasta ja Ähtävänjoki on hyvä 
urheilukalastuskohde. 

Ähtävänjoen luonnontilaisimman koskijakson 
rantojen maanomistajat ovat tehneet hakemuk
sen luonnonsuojelualueen perustamiseksi. 

Alueella ei ole luonnonvirtaamaan perustuval
ta niroellisteholtaan yli 0,5 MW:n patoamatto
mia koskia. Yhden vanhan voimalaitoksen uu
delleenrakentamista sekä alakanavan perkausta 
koskeva lupahakemus on vesioikeuden käsiteltä
vänä. 

32. Perhonjoki Murikinkoskesta rautatiesillalle 

Alue SIJaitsee Perhonjoessa vesistöalueella 
49.01 ja 49.02 Kruunupyyn kunnassa ja Kokko
lan kaupungissa. 

Alueeseen sisältyy useita koskia, joista suurim
mat ovat Lahnakoski, putouskorkeus 1 m, Muri
kinkoski, putouskorkeus 3 m, Vehkalankosket, 
putouskorkeus 4 m, Isokoski, purouskorkeus 4 m 
ja Vitsarinkoski, putouskorkeus 6 m. 
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Perhonjoki kokonaisuutena on säännöstelyn ja 
veden laadun heikkenemisen vuoksi menettänyt 
huomattavan osan vaelluskalakannoistaan. Suo
jeltava koskialue tarjoaa edellytykset kalakantojen 
palauttamiselle jokeen, jos kalan kulkua alajuok
sulta helpotetaan, koskien poikastuotantoon 
sopivia alueita kunnostetaan ja suoritetaan 
täydennysistutuksia. 

Suojeltavalla alueella on uomaa perattu. Ve
den juoksua säännöstelevät yläpuoliset voimalai
tokset. Tästä huolimatta suojeltava koskialue on 
luonnonmaisemaltaan arvokas. 

Alueella on neljä voimataloudellisesti huomat
tavaa koskea: Vitsariokoski 1,18 MW, Vehkalan
koski 0,79 MW, Isokoski 0,79 MW ja Murikin
koski 0,58 MW. Isokoskeen on suunniteltu ra
kennettavaksi voimalaitos. 

33. Lestijoen vesistö 

Alue käsittää Lestijoen vesistön vesistöalueella 
51 Himangan, Kälviän, Lestijärven, Lohtajan ja 
T?holammin kunnissa sekä Kannuksen kaupun
gissa. 

Lestijoen vesistö on Keski-Pohjanmaan luon
nontilaisin jokivesistö. Vesistöalueella on kaik
kiaan 35 yli 1 kW:n tehoista koskea. Alueella on 
yksi voimalaitos ja sähkölaitos, joiden padot 
sulkevat koko uoman. Useissa koskissa on myllyjä 
ja sahoja, jotka käyttävät osan virtaamasta ener
gialähteenään. Tärkeimmät koskijaksot ovat 
Toholammin kirkonkylän yläpuolineo koskijakso, 
jossa 22 km:n matkalla on putousta 66 m, 
Toholammin kirkonkylän alapuolella oleva kes
kimmäinen koskijakso ja Kannuksen kirkonkylän 
alapuolella oleva alimmainen koskijakso. 

Suurimmat kosket ja koskijaksot ovat: 

kosken nimi 

Sykäräistenkoski ym. 
Kallisenkoski 
Jäväjänkoski 
Marjaniemenkoski 

keskivinaama putous-
m3/s korkeus m 

5,3 24,0 
5,6 11,0 
9,0 9,0 
5,0 7,0 

Lestijoen suurimpaan koskeen, Korpelankos
keen on rakennettu voimalaitospato. 

Lestijoen vesistön veden laatua ovat heikentä
neet taajamien jätevedet ja hajakuormitus, mutta 
veden laatu on paranemassa. 

Lukuisat koskijaksot tarjoavat erinomaiset edel
lytykset alueen vaelluskalakannoille. Nykyisellään 
meritaimen nousee ilmeisesti Korpelankosken 

padolle saakka. Joen yläjuoksulla on alkuperäi
nen taimenkanta. Lestijoki on tärkeä vaellussiika
joki. Joen nahkiaistuotanto on hyvä. Joen alaosan 
poikastuotantoalueilla on suuri merkitys merialu
een kalastukselle. Lestijoen yläjuoksulla on tehty 
koeluontoisia uhanalaisen jokihelmisimpukan 
siirtoistutuksia. Joella on huomattavaa arvoa tie
teellisen tutkimuksen kannalta. 

Lestijoen vesistöalueella sijaitsee useita valta
kunnallisesti merkittäviä luonnonalueita, joista 
soidensuojelun perusohjelmaan sisältyvä Pauka
neva on merkittävin. Joki virtaa Paukanevan 
halki kuuden kilometrin matkalla. 

Voimataloudellisesti merkittävimpien rakenta
mattomien koskien luonnonvirtaamaan perustu
vat nimellistehot ovat: Sykäräistenkosken koski
jakso 1,0 MW, Jäväjänkoski 0,66 MW ja Kalli
senkoski 0, 51 MW. Muut kosket ovat nimelliste
holtaan alle 0,5 MW. Lestijoen vesistön voimata
loudellisesta lisärakentamisesta on hakemus vesi
oikeuden käsittelyssä. 

34. Siiponjoki 

Siiponjoki sijaitsee vesistöalueella 53.01 Kala
joen kunnassa. 

Siiponjoessa on lukuisia koskia. Niiden pu
touskorkeus on yhteensä 44 m. Suurimmat kos
ket ovat: 

kosken nimi keskivinaama putous-
m3/s korkeus m 

Siiponkoski 4,7 3,0 
Vääräkoski 4,6 3,2 
Kurikkalankosket 4,5 5,6 
Kärkikoski 4,2 3,7 

Rahjankylässä on pato ja vuonna 1922 raken
nettu myllylaitos. Koskissa on myös vanhentunei
ta, mutta myös käytössä olevia sahoja ja myllyjä. 
Joen suualueelle on rakennettu 1930-luvulla uit
tolaitteita. Uittosääntö on kumottu vuonna 
1975. Uoman luonnontilaa ovat muuttaneet jos
sain määrin maa- ja vesirakennustyöt. 

Siiponjoki saa osan vedestään Vääräjoesta 
Typön kylässä olevasta bifurkaatiokohdasta, jossa 
vesi virtaa kahteen eri suuntaan. Joen alaosa 
virtaa Kurikkalan kylästä alkaen hiekkamaaperäs
sä, jossa uoma on kaivautunut syvälle, muun 
muassa lentohiekasta muodostuneiden dyynien 
lävitse. Tämä jokiosa on hyvin mutkitteleva ja 
muuttuu jatkuvasti luonnollisen eroosion vaiku
tuksesta. Joen suulle on muodostunut erittäin 
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edustava suistoalue, jolla on merkitystä muun 
muassa geologisena tutkimuskohteena. Runsai
den pohjavesien vuoksi joen veden laatu on hyvä. 
Joella on merkitystä muun muassa nahkiaisen 
esiintymispaikkana. Siiponjoki on erikoinen vir
taavan veden aiheuttaman kulutuksen ja kasaan
tumisen näytealue, jonka merkitystä lisää sen 
suualueella oleva monipuolinen ja arvokas suisto 
ja saaristoluonto. 

Siiponjoen varrella Törmälänkoskesta Siipon 
kylän yläpuolelle ulottuva dyynialue ja siinä 
voimakkaasti mutkitteleva Siiponjoen uoma sisäl
tyvät valtakunnalliseen harjujensuojeluohjel
maan. Siiponjoen suistossa on valtakunnalliseen 
lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluva alue. Kan
sallispuistokomitea ehdotti perustettavaksi joki
suun edustalla olevaan saaristoon Rahjan kansal
lispuiston. 

Siiponjoen kosket ovat luonnonvirtaamaan pe
rustuvalta niroellisteholtaan alle 0, 5 MW. 

3 5. Kalajoen alaosa 

Alue sijaitsee Kalajoen alaosalla joen suulta 
Hamarinkosken alapuolelle saakka Kalajoen ve
sistöalueilla 53.01 ja 53.02 Alavieskan ja Kala
joen kunnissa sekä Ylivieskan kaupungissa. 

Alueen huomattavimmat kosket, niiden keski
virtaamat ja putouskorkeudet ovat seuraavat: 

kosken nimi keskivirtaama putous-
m3/s korkeus m 

Siltakoski 31,3 4,5 
Kärjenkoski 31,3 2,0 
Saukonkoski 29,7 3,0 
Niskakoski 25,8 7,1 
Hihnalankoski 25,8 5,3 
Käännänkosket 24,8 5,0 
Haapakoski 24,6 6,0 
Alavieskankosket 22,9 3,5 
Juurikoski 20,5 4,5 

Jokiosuudella on kaksi vesivoimaa käyttävää 
myllyä, jotka sulkevat uoman pohjapadolla. 

Vaelluskaloista meritaimen, siika ja harjus 
nousevat jokeen kudulle. Nahkiaisen on todettu 
nousevan Juurikoskeen saakka noin 40 km joki
suusta. Vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuk
sia huonontavat poikastuotantoalueiden luon
nontilan muutokset perkausten, padotusten ja 
veden laadun huononemisen myötä, mutta edel
lytyksiä vaelluskalojen elinympäristön kunnosta
miseen on olemassa. 

Koskista voimataloudellisesti huomattavimpia 
ovat: Niskakoski 1,5 MW, Haapakoski 1,2 MW, 
Siltakoski 1,2 MW, Käännänkosket 1,0 MW, 
Hihnalankoski 1,1 MW, Juurikoski 0,76 MW, 
Saukonkoski 0,73 MW, Alavieskankosket 0,66 
MW ja Kärjenkoski 0,51 MW. Muut patoamatto
mat kosket ovat niroellisteholtaan alle 0,5 MW. 
Hamarinkosken voimataloudellista käyttöönottoa 
varten on myönnetty vesioikeuden lupa vuonna 
1977 ja laitos on valmistunut vuonna 1984. 

36. Pyhäjoen alaosa 

Alue sijaitsee Pyhäjoen alaosalla Haapakosken 
alapuolelle asti vesistöalueilla 54.01, ja 54.02 
Pyhäjoen, Merijärven ja Haapaveden kunnissa 
sekä Oulaisten kaupungissa. 

Jokiosuuden pituus on noin 80 km ja putous
korkeus noin 85 m. Alueella on 25 yli 1 kW:n 
tehoista koskea, joista suurimmat sekä niiden 
keskivirtaamat ja putouskorkeudet ovat seuraa
vat: 

kosken nimi keskivirtaama putous-
m3/s korkeus m 

Ruukinkoski 29,2 10,5 
Kupuliskoski 28,9 5,0 
Helaakoski 28,7 5,0 
Pyhänkoski ym. 27,2 18,0 
Oulaistenkoski 23,9 6,2 

Pyhäjoen alaosa on säilynyt varsin rakentamat
tomana. Viidessä koskessa on voimalaitoksia, 
kuudessa patoja sekä useissa myllyjä ja sahoja. 
Nämä rakennelmat eivät kuitenkaan katkaise 
koko uomaa eivätkä estä vaelluskalojen kulkua. 

Pyhäjoen alaosalla on merkitystä vaelluskalojen 
lisääntymiselle. Tällä hetkellä joessa esiintyy vael
lussiikaa ja nahkiaista. Vaelluskalojen poikastuo
tantoalueiden kunnostukseen on edellytyksiä. Py
häjoessa on esiintynyt jokihelmisimpukkaa eli 
raakkua. Raakkukanta on kärsinyt huomattavasti 
joen ruoppauksista. Lajin säilyttäminen joessa 
edellyttänee siirtoistutuksia. 

Voimataloudellisesti merkittävimmät rakenta
mattomat kosket alueella ovat Ruukinkoski 2, 5 
MW, Kupuliskoski 1,2 MW, Helaakoski 1,2 
MW, Pyhänkoski 4,0 MW ja Oulaistenkoski 1,2 
MW. Muut kosket ovat niroellisteholtaan alle 
0,5 MW. Alueen voimataloudelliseksi hyödyntä
miseksi on tehty suunnitelmia. 
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3 7. Siikajoen alaosa 

Suojelukohde sijaitsee Siikajoen alaosassa Pöy
rynkosken alapuolelle asti vesistöalueella 57.01 
Siikajoen ja Ruukin kunnissa. Alueella on seitse
män yli 1 kW:n tehoista koskea. Suurimmat 
kosket, niiden keskivirtaamat ja putouskorkeudet 
ovat: 

kosken nimi keskivinaama putous-
m3/s korkeus m 

Alakoski 35,5 5,0 
N ikolankosket 35,3 4,5 
Kaijankosket 35,2 5,5 
Huhankoski 35,1 2,0 
Kessukoski 35,1 2,0 
Länkelänkoski ym. 35,1 14,0 

Siikajoen alaosa on rakentamaton Pöyrynkos
ken patöon saakka. 

Joen alaosalle nousevia vaelluskaloja ovat siika, 
taimen ja nahkiainen. Edellytyksiä kalataloudelli
selle kunnostukselle on jonkin verran olemassa. 

Alueella on seuraavat kuusi nimellisteholtaan 
yli 0,5 MW:n tehoista rakentamatoma koskea: 
Alakoski 1,4 MW, Nikolankosket 1,3 MW, Kai
jankosket 1,6 MW, Huhankoski 0,58 MW, Kes
sukoski 0,58 MW ja Länkelänkoski 4,0 MW. 
Länkelänkoskeen on suunniteltu rakennettavaksi 
voimalaitos. 

38. Kuhmon reitin Saarikoski ja sen yläpuolineo 
vesistö 

Alue käsittää Oulujoen vesistön Kuhmon rei
tin Saarikoskesta ylöspäin Ontojärven-Lentuan 
vesistöalueilla 59.91, 59.92, 59.93, 59-95, 59.96 
ja 59.97 Kuhmon kaupungissa. Alueen huomat
tavimmat kosket ovat Saarikoski, Pajakkakoski ja 
Lentuankosket. 

Saarikoski ja Pajakkakoski sijaitsevat Lammas
järven ja Ontojärven välissä. Koskien keskivirtaa
mat ja putouskorkeudet ovat: 

kosken nimi 

Pajakkakoski 
Saarikoski 

keskivinaama putous-
m3/s korkeus m 

41,2 1,7 
41,2 2,4 

Kosket ovat muutoin rakentamattomia, mutta 
niitä on aikaisemmin perattu veneenvetoreitin 
rakentamista ja uittoa varten. 

Lammasjärvestä koskireitille laskevat vedet ovat 
luontaisesti humuspitoisia mutta hyvälaatuisia. 

Veden laatua on heikentänyt jonkin verran Pa
jakkakosken alapuolella oleva Kuhmon taajaman 
jätevesien puhdistamon purkupaikka. 

Koskialueella on maisemallista merkitystä. 
Koskialuetta voidaan kunnostaa virtakumisille 
kaloille kuten taimenelle ja harjukselle sopivaksi 
poikastuotantoalueeksi. 

Lentuan alapuolella olevan Lentuankosken pi
tuus on 300 m ja putouskorkeus 3,3 m. Sen 
alapuolella olevan Pienen Lenmaokosken pituus 
on 400 m ja putouskorkeus 1,8 m. Keskivirtaama 
koskissa on 24,0 m 3 1 s. 

Lentuankosket ovat muutoin rakentamatto
mia, mutta niitä on veneenvetoreitin rakentamis
ta varten perattu ja niihin on rakennettu suisteet. 
Lentuankoskilla on merkitystä virtakutuisten ka
lalajien poikastuotantoalueina. Koskissa tavataan 
muun muassa taimenta ja siikaa. Koskien kala
taloudelliseen kunnostukseen ja istutuksilla ta
pahtuvaan kalakantojen elvyttämiseen on hyvät 
edellytykset. 

Lenmaokosket ovat muodostuneet huomatta
vaksi matkailukohteeksi. Matkailullista merkitys
tä lisäävät koskialueen edullinen sijainti ja arvo
kas maisema. Alueella tarjotaan matkailupalvelu
ja, muun muassa koskenlaskua. 

Lentuankoskien säilyttäminen mahdollistaa 
yläpuolisen Lentuan vesistöalueen säilyttämisen 
hydrologialtaan luonnonmukaisena. Lentuan ve
sistöä voidaan pitää arvokkaimpana suojeltavana 
vesistökokonaisuutena Oulujoen vesistön alueella 
luonnontilaisuuden, edustavuuden ja maisemal
listen arvojen vuoksi. 

Saarikosken luonnonvirtaamaan perustuva ni
mellisteho on 0,81 MW, Pajakkakosken 0,57 
MW ja Ison Lenmaokosken 0,65 MW. Alueen 
muiden koskien nimellisteho on alle 0, 5 MW_ 
Sekä Saarikosken ja Pajakkakosken että Lentuan
koskien voimataloudellisesta hyödyntämisestä on 
laadittu suunnitelmia. 

39. Kiiminkijoen vesistö 

Kiiminkijoen vesistö vesistöalueella 60 laskee 
Perämereen ja sijaitsee Haukiputaan, Kiimingin, 
Ylikiimingin, Pudasjärven, Urajärven ja Puolan
gan kunnissa. 

Kiiminkijoen vesistössä on kaikkiaan 68 yli 
1 kW:n tehoista koskea. Koskissa on useita van
hoja voimalaitoksia, patoja, sahoja ja myllyjä. 
Lisäksi koskia on perattu uittoa varten. Alueella 
on kuitenkin säilynyt runsaasti vaelluskalojen 
poikastuotantoalueiksi sopivia koskia ja kalan 
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kulku joessa on esteetöntä. Kiiminkijokeen nou
see edelleen kutemaan meritaimenta, vaellussii
kaa ja nahkiaista. Kiiminkijoen lohi lienee liika
kalastuksen vuoksi tuhoutunut, mutta lohikanta 
voitaneen korvata esimerkiksi kalankasvatuslai
toksissa säilytetyllä, luontaisilta esiintymisalueil
taan hävinneellä Iijoen !ohella. 

Vesistö sisältyy kansainväliseen Project Aqua
luetteloon. Kiiminkijoki on edustava voimak
kaasti humuspitoinen jokivesistö, jonka valuma
alueen luonnolle ovat ominaisia suuret suot. 
Huomattavin suoalue sisältyy Olvassuon luon
nonpuistoon. Useat laajat suot sisältyvät soiden
suojelun perusohjelmaan. Metsänparannustoi
minta on muuttanut joen virtaussuhteita ja huo
nontanut veden laatua. 

Kiiminkijoen vesistössä on kaikkiaan 17 luon
nonvirtaamaan perustuvalta nimellisteholtaan yli 
0,5 MW tehoista koskea, joista 16 on Kiiminki
joessa ja yksi Nuorittajoessa. Näiden koskien 
yhteenlaskettu teho on 19,55 MW. Kiiminkijoen 
eräiden koskien voimalaitosrakentamista varten 
on laadittu suunnitelmia. 

40. Iijoen vesistön keski- ja yläosa 

Iijoen vesistön keski- ja yläosa sijaitsevat vesis
töalueilla 61.1, 61.2, 61.3, 61.5 ja 61.6 
Kuusamon, Posion, Pudasjärven, Puolangan, 
Ranuan, Suomussalmen, Taivalkosken, Yli-Iin ja 
Ylikiimingin kunnissa. Suojeltavaan alueeseen 
sisältyvät Iijoen pääuoma sivuvesistöineen Taival
kosken kunnassa sijaitsevalta Jokijärveltä Yli-Iin 
kunnassa sijaitsevalle Haapakoskelle, Kostonjoki 
Iijoesta Kostonjärven säännöstelypadon alapuo
lelle sekä Livojoki. 

Iijoen vesistön keski- ja yläosa on laaja ja 
monipuolinen kokonaisuus, joka käsittää Iijoen 
pääuoman suurten koskien ja jokiluonnon lisäksi 
merkittäviä sivujokia, järviä ja pieniä vesiä. Iijoen 
kalataloudellista arvoa on tuntuvasti huononta
nut joen alaosan voimataloudellinen rakentami
nen. Sen seurauksena Iijoen luontainen lohikanta 
menetti kulkutiensä lisääntymisalueilleen ja lohi
kannan säilyminen on tällä hetkellä täysin laitos
tuotannon varassa. Rakentaminen on estänyt 
myös muiden vaelluskalojen pääsyn merestä ve
sistöön. Koskialueiden luonnontilaa ovat muut
taneet uittoperkaukset ja -padot. Entisöintitöi
den suorittaminen uiton päättymisen vuoksi on 
vireillä Iijoen sivuväylissä Kostonjoen pääväylää 
lukuunottamatta. 

Laajassa vesistössä on kuitenkin säilynyt arvok
kaita koskijaksoja, joiden kalataloudellinen kun
nostaminen ja kalakantojen palauttaminen on 
mahdollista. Iijoen vesistöalue tarjoaa edellytyk
siä myös virkistys- ja matkailukäytön kehittämi
selle. 

Iijoen pääuomassa Haapakosken voimalaitok
selta Jokijärvelle saakka on 22 teholtaan yli 
0,5 MW:n koskea. Näiden koskien yhteenlasket
tu nimellisteho luonnonvirtaaman mukaan las
kettuna on 55,47 MW. Sivujokien nimellistehol
taan yli 0,5 MW:n koskien lukumäärät ja yhteen
lasketut nimellistehot ovat: 

sivujoki yli 0,5 MW 
koskien 

yli 0,5 MW 
koskien 

lukumäärä yhteenlaskettu 
teho MW 

Pärjänjoki 2 1,16 
Kostonjoki 6 5,10 
Korpijoki 3 2,74 
Näljängänjoki 1 0,60 
Livojoki 1 0,54 
Yhteensä 13 10,14 

Kaikkiaan veSlSton yli 0,5 MW:n tehoisten 
koskien yhteenlaskettu teho on 65,61 MW. 

Iijoen voimataloudellista lisärakentamista on 
suunniteltu. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliit
to on tutkinut laajasti alueen voimatalouskäytön 
vaikutuksia muihin käyttömuotoihin. 

41. Kuivajoen vesistö 

Kuivajoen vesistö sijaitsee vesistöalueella 63 
Kuivaniemen, Ranuan ja Simon kunnissa. Vesis
tössä on kaikkiaan 65 yli 1 kW:n tehoista koskea. 

Kuivajoen vesistön latvajärven Oijärven pintaa 
on laskettu. Kuivajoen latvoille on suunniteltu 
Pirttimaan tekojärveä Oijärven säännöstelemisek
si tulvasuojelun ja voimatalouden tarpeisiin. Kui
vajoen Kalliokoski ja Peukaloisenkoski on perattu 
sekä Saarikoskeen on rakennettu tulvaväylä ja 
pato tulvasuojelua varten. Eräissä koskissa on 
sahoja ja myllyjä, jotka käyttävät osan virtaamas
ta. Uoma on kuitenkin kalan kulun kannalta 
esteetön Oijärven padolle saakka. 

Kuivajoen vesi on luontaisesti voimakkaasti 
humuspitoista. Uoman luonnontilaa on muutta
nut jo loppunut uittotoiminta. Kuivajoen vesis
töllä on merkitystä Perämeren vaellussiika- ja 
nahkiaiskantojen hoidolle ja suojelulle. 

Kuivajoen voimataloudellisesti huomattavat 
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kosket ja niiden luonnonvirtaamaan perustuvat 
nimellistehot ovat: 

kosken nimi 

Sanaksenkoski 
Kattilakoski 
Meinikoski 
Hirvaskoski 
Flänkki 
Pentinniemi 
Yhteensä 

niroellisteho MW 

1,00 
0,68 
0,67 
0,63 
0,62 
0,51 
4,11 

Muiden koskien nimellistehot ovat alle 0, 5 MW. 

42. Simojoen vesistö 

Simojoen vesistö vesistöalueella 64 laskee 
Simojärvestä Perämereen ja sijaitsee Posion, 
Ranuan, Simon ja Tervolan kunnissa sekä Rova
niemen maalaiskunnassa. 

Simojoessa on kaikkiaan 75 yli 1 kW:n tehoista 
koskea, joista 25:n teho ylittää 0,5 MW. 

. Simojärven luusuassa on käytöstä poistettu 
umopato. Uoman luonnontilaan on vaikuttanut 
haitallisesti Simojoen alaosan uittoperkaus. Uitto 
o~ lopetettu vuonna 1965 ja uoma on palautetta
Vlssa muun muassa vaelluskalojen poikastuotan
non kannalta luonnonmukaiseen tilaan. 

Simojoki on ainoa kokonaan Suomen alueella 
virtaava joki, jossa ei ole voimalaitoksia ja johon 
I~ämeren lohi nousee vielä kudulle. Joessa on 
Siten alkuperäinen lohikanta. Simojoen vesistö
alueella on myös taloudellisesti merkittävä meri
taimen-, siika-, harjus- ja nahkiaiskanta. 
Si~ojoki ja sen lohikanta on 1960-luvun puoli
välistä saakka ollut tärkeä tutkimuskohde. 

Joen huomattavimpien koskien yhteenlaksettu 
luonnonvirtaamaan perustuva teho on 28,4 MW. 
Simojoen latvaosien vesien kääntämisestä 
Kemijokeen tai Iijokeen voimatalouskäyttöön on 
tehty suunnitelmia, mutta ne eivät tällä hetkellä 
ole vireillä. Joen voimatalouskäytöstä ei muutoin
kaan ole vireillä vesioikeudessa lupahakemuksia. 

43. Vähäjoen vesistö 

Kemijoen sivujoen Vähäjoen vesistö sijaitsee 
vesistöalueella 65.17 Tervolan kunnassa ja Rova
niemen maalaiskunnassa. Alueella on kuusi yli 
1 kW:n tehoista koskea, joiden keskivirtaamat 
ovat 1,3-8 m3/s. Kolmessa koskessa putouskor
keudet ylittävät 10 m. 

Vähäjoen vesistö on Kemijoen alajuoksulla 
huomattavin rakentamanomana säilynyt sivujoki. 
Vesistöalueella on kalataloudellista merkitystä 
muun muassa nahkiaiskannan hoidolle. 

Voimataloudellisesti huomattavimmat kosket 
ja niiden luonnonvirtaamaan perustuvat nimellis
tehot ovat: Myllyköngäs 0,80 MW ja Isoköngäs, 
0,64 MW. 
~uiden koskien nimellistehot ovat pienempiä 

kmn 0,5 MW. Joen alaosalla oleva Suukoski on 
osittain muuttunut suvannoksi Kemijoen Ossaus
kosken voimalaitoksen rakentamisen seuraukse
na. 

44. Auttijoen vesistö 

Kemijoen sivujoen, Auttijoen vesistö sijaitsee 
Kemijoen vesistön vesistöalueella 65.26 Rovanie
men maalaiskunnassa ja Posion kunnassa. Vesis
tön huomattavimpia jokia ovat Auttijoki, Koro
joki ja Kurttajoki. 

Auttijoen pituus on noin 10 km, Korojoen 
noin 28 km ja Kurttajoen noin 5 km. Alueelle 
ovat ominaisia lukuisat kosket ja jokilaaksojen 
jyrkät pinnanmuodot. Auttijoen suurin koski on 
Auttiköngäs. Sen keskivirtaama on 4,1 m3 /s ja 
putouskorkeus 19,0 metriä. Koskessa on noin 16 
m korkea putous, jossa joki virtaa kapeassa kallio
uomassa. 

Korojoki virtaa syvän, maisemallisesti erittäin 
arvokkaan rotkolaakson läpi. Joessa on noin 
120m putousta 28 km:n matkalla. Joessa on 
useita yksittäisiä koskia ja virtapaikkoja. 

Myös Kuntajoen kaltevuus on huomattavan 
suuri. Siinä on noin 124 m putousta 5 km:n 
matkalla. 

Jokialueella on merkitystä ennen kaikea maise
mansuojelun kannnalta. Alueella on kaksi metsä
hallituksen suojelemaa aluetta: Auttikönkään 
aarnialue ja Korouoman luonnonhoitometsä. Ko
rou?man ~lue sisältyy valtakunnalliseen harjujen
s~oJ~luohJelmaan. Alue soveltuu hyvin yleiseen 
vuk1styskäyttöön. Siellä kulkee viitoitettu retkei
lyreitti. 

Auttijoessa olevan Auttikönkään luonnonvirtaa
maan mukaan laskettu niroellisteho on 0,64 MW, 
Korojoen 0,56 MW ja Kurttajoen 0,73 MW. 

45. Käsmäjoen vesistö 

Kemijoen sivujoen Käsmäjoen vesistö sijaitsee 
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vesistöalueella 65.3 7 Sallan kunnassa ja Kemijär
ven kaupungissa. 

Käsmäjoki laskee Kemijärveen. Joessa on viisi 
yli 1 kW:n tehoista koskea, joiden keskivirtaamat 
ja putouskorkeudet ovat seuraavat: 

kosken nimi keskivinaama putous· 
m3 /s korkeus m 

Haapakoski 12,1 9,0 
Saarikoski 9,4 14,0 
Tuurakoski 6,7 10,0 
Karhukosket 5,5 10,0 
Yläpääkoski 3,4 14,5 

Joen uomaa on perattu uittoa varten, mutta 
uittoväylä ei enää ole käytössä. Käsmäjoella on 
merkitystä lähes luonnontilaisena näytteenä 
Kemijoen vesistön keskiosan jokivesistöistä. 

Haapakosken luonnonvirtaamaan perustuva 
niroellisteho on 0,89 MW, Saarikosken 1,1 MW 
ja Tuurakosken 0,55 MW. Muut kosket ovat 
niroellisteholtaan alle 0, 5 MW. 

46. Kemijoen ja Tenniöjoen yhtymäkohdan ylä
puoliset vesistöt 

Alue sisältää Kemijoen ja Tenniöjoen yhtymä
kohdan yläpuolella olevat vesistöt vesistöalueilla 
Kemijoen Martin alue 6 5 .42, Kemijoen latvave
sistöalue 65.43, Kairijoen vesistöalue 65.44, Vär
riöjoen vesistöalue 65.45, Tenniöjoen vesistöalue 
65.46, Naruskajoen vesistöalue 65.47 ja Aatsin
ginjoen vesistöalue 6 5 .48 Sallan ja Savukosken 
kunnissa. 

Kemijoen Martin alue käsittää Kemijoen pää
uoman ja sen sivujoet Tenniöjoen laskukohdasta 
Kairijoen laskukohtaan. Koskiluonnoltaan mer
kittävin joki alueella on Arajoki, jossa on neljä yli 
1 kW:n tehoista koskea. Suurin niistä on Peski
koski, jonka keskivirtaama on 3,3 m3/s, putous
korkeus 25,0 m ja pituus 1 000 m. Arajoella ja 
sen latvajärvellä on merkitystä kalatalouden kan
nalta. 

Kemijoen latvavesistöt ulottuvat Kairijoen las
kupaikasta koko Kemijoen vesistöalueen vedenja
kajalle Saariselän tunturijaksolla. Kemijoen latva
vesistöt ovat säilyneet erittäin hyvin luonnontilai
sina. Vedenjakaja-alueella olevat latvahaarat Liit
tohaara, Peskihaara, Keskihaara, Manto-oja, Vie
rihaara ja Naltiojoki sisältyvät Urho Kekkosen 
kansallispuistoon. Alueella on paljon koskia ja 
virtapaikkoja, mutta jokien pienten virtaamien 
vuoksi koskien tehot jäävät yleensä alle 1 kW:n. 

Alueen kalastoon kuuluu luontaisesti arvokalo
ja, kuten harjusta, taimenta ja siikaa. 

Kairijoen vesistössä on neljä huomattavampaa 
yksittäistä koskea. Niiden keskivirtaamat ovat 
alhaisia, mutta putouskorkeudet melko suuria. 
Kairijoen vesistöalueella ovat pienet vedet vallit
sevia. Alueen tärkeimmän joen, Kairijoen alueel
la arvokalakannat ovat jonkin verran vähentyneet 
uoman perkausten vuoksi. Alueella on kuitenkin 
edellytyksiä kalataloudelliseen kunnostukseen. 

Värriöjoen vesistö ulottuu Kemijoen vesistön 
itäiseltä vedenjakajalta, Värriötunturien ja Tunt
san alueelta Kemijoelle. Joen alaosan maaperä on 
muodostunut irtaimista lajittuneista maalajeista, 
sorasta ja hiekasta. Uittoperkaukset ovat aiheut
taneet uoman syöpymistä, minkä seurauksena 
uoma on madaltunut ja levinnyt. Arvokalakan
nat ovat jonkin verran kärsineet perkausten hait
tavaikutuksista, mutta kalataloudelliseen kunnos
tukseen lienee edellytyksiä. Värriöjoessa on useita 
koskia, joista suurimmat ovat Känsänivat, Rauta
koski ja Sompiokoski. 

Tenniöjoen laaja vesistö käsittää valtakunnan
rajalta virtaavan Tenniöjoen lisäksi useita sivu
jokia, joista huomattavin on Maltiojoki. Alueen 
suurimmat kosket ovat Tenniöjoen Patokoski ja 
Saarikoski sekä Maltiojoen kosket. Alueen ala
osan luonnontilaa ovat uittoperkaukset muutta
neet siinä määrin, että virtakutuisten kalojen 
poikastuotantoalueet ovat vähentyneet. Joen ylä
osa Nousun yläpuolella sekä Maltiojoki ovat kui
tenkin säilyneet hyvin luonnontilaisina ja niillä 
esiintyy elinvoimaisia arvokalakantoja muun 
muassa taimenta, harjusta ja siikaa. 

Naruskajoen vesistö käsittää pohjoiskoillisesta 
etelälounaaseen laskevan Naruskajoen, joka saa 
alkunsa Tuntsan tunturialueelta ja laskee Tenniö
jokeen, sekä Naruskajoen sivujoet. Alueella on 
kaikkiaan 14 huomattavampaa koskijaksoa, joi
den putouskorkeudet ovat melko suuria, mutta 
virtaamat pieniä. Suurimpia koskia ovat Suukos
ki, Syväsköngäs, Poltimankoski ja Leilikoski. Näi
den koskien putouskorkeudet vaihtelevat 9,5 m:n 
ja 12 m:n välillä. 

Naruskajoen uomaa on perattu uittoa varten 
siten, että virtakutuisten kalojen poikastuotanto
alueiden kunnostus olisi tarpeen. 

Aatsinginjoen vesistön Suomen puoleinen osa 
ulottuu valtakunnanrajalta Tenniöjokeen. Vesis
töalueella joet ovat varsin hitaasti virtaavia ja 
koskiluontoa on vähän. Alueen latvavedet kulke
vat mittavan murroslaakson, niin sanotun Aatsin
gin haudan kautta erittäin laajalle Joutsenaavan 
suoerämaa-alueelle. Sekä Aatsingin haudan että 
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Joutsenaavan suoalueet ovat valtakunnallisesti 
merkittäviä luonnonalueita ja ne kuuluvat soi
densuojelun perusohjelmaan. 

Kokonaisuutena vesistöalueet muodostavat 
erittäin monipuolisen ja pääosin erittäin hyvin 
luonnontilassa säilyneen vesistöaluekokonaisuu
den. Eniten alueen jokien luonnontilaa ovat 
muuttaneet uittoperkaukset. Niiden haittavaiku
tuksia voidaan nyt uiton loputtua vähentää kun
nostustöillä. 

Alueen luonnonvirtaamaan perustuvalta ni
mellisteholtaan yli 0,5 MW:n koskien yhteenlas
kettu teho on 9,23 MW. Alueen alapuolisen 
vesistön voimataloudelliseksi rakentamiseksi on 
tehty suunnitelma, joka koskee Kemijoen Viita
rannan ja Vuotosjoen vesistöalueita. 

47. Tornionjoen-Muonionjoen sivuvesistöt 

Alue käsittää Tornionjoen ja Muonionjoen 
sivuvesistöt vesistöalueella 67 Enontekiön, Kitti
län, Kolarin, Muonion, Pellon ja Ylitornion 
kunnissa, Rovaniemen maalaiskunnassa sekä Tor
nion kaupungissa. 

Tornionjoen-Muonionjoen vesistö on virta
vesiluonnoltaan arvokkain ja monipuolisin koko
naisuus Itämereen Iaskevista vesistöistämme. Tor
nionjoen-Muonionjoen vesistöalue sisältyy kan
sainväliseen Project Aqua- luetteloon. Tornion
joen ja Muonionjoen pääuomat ovat rajajokia, 
joita koskee Suomen ja Ruotsin välinen rajajoki
sopimus. 

Tornionjoen-Muonionjoen vesistö on lähes 
luonnontilainen Tengeliöjoen vesistöä lukuun
ottamatta. Tornionjoki on kalataloudellisesti erit
täin arvokas. Vesistö on Simojoen ohella ainoa 
vesistö Suomessa, johon Itämeren lohi nousee 
luontaisesti. Joessa on oma lohikantansa, joka on 
erityisen arvokas muun muassa rakennettujen 
Pohjanlahteen laskevien jokien kalakantojen en
tisöimiselle. Tornionjoessa on myös arvokkaat 
meritaimen-, vaellussiika- ja harjuskannat. Sivu
vesistöillä on arvoa ennen kaikkea kokonaisuuden 
osina ja ne muun muassa tarjoavat poikastuotan
toalueita arvokalakannoille. 

Tornionjoen vesistö on tärkeä tutkimuskohde, 
jossa tutkitaan muun muassa arvokalakantojen 
kalastusbiologiaa ja jota käytetään luonnontilai
sena vertailualueena. Tornionjoen vesistöstä on 
kalatutkimuksia jo pitkältä ajanjaksolta. 

Sivuvesistöistä on luonnonsuojelullisesti arvok
kain kokonaisuus Lätäsenon vesistö. Lätäseno on 
tärkeä lohen ja meritaimenen poikastuotanto-

alue, joskin lohikannan viimeaikainen taantumi
nen on vähentänyt Lätäsenoon nousevan lohen 
määrää. Enontekiöllä olevat sivuvesistöt kuuluvat 
luonnontilaisimpiin jokivesistöihimme. Ne edus
tavat erilaisia virtavesien tyyppejä tunturialueen 
puroista suoerämaiden tummavetisiin jokiin. 

Alueen jokiluonuolla on merkitystä urheilu
kalastukselle, retkeilylle ja matkailulle. 

Ainoat vesivoimalaitokset sijaitsevat Tenge
liönjoen vesistössä, jonka vesivoimasta noin vii
dennes on rakennettu. Alueella on kolme voima
laa ja mylly. Alueen järvistä kahta säännöstellään 
voimatalouden tarpeisiin. 

Voimataloudellisesti huomattavia sivuvesistöjä 
ovat: 

sivujoki kosken nimi nimellisteho MW 

Naamijoki Laurinköngäs 0,99 
Pitkäkoski 2,00 

Tengeliöjoki Portimokoski 2,30 
Juopakoski 0,65 
Luoniokosket 1,50 
Pessakosket 0,50 

Lätäseno Mukkakoski ym. 5,70 
Isokurkkio ym. 12,80 

Palojoki J uurakkokoski 0,76 
Perjantaikoski 0,72 

Yhteensä 27,90 

Tengeliöjoen veSlSton lisärakentamista on 
suunniteltu. Portimokosken rakentamishanke on 
vireillä vesioikeudessa. 

48. Tenojoen sivuvesistöt 

Suojeltavaan alueeseen sisältyvät Inarin ja Uts
joen kunnissa olevat Tenojoen sivuvesistöt vesis
töalueella 68. Pääuoma on rajajoki, jota koskevia 
asioita käsitellään suomalais-norjalaisessa raja
vesistökomissiossa. 

Tenojoki on Suomen- ja Norjan-puoleisilta 
osiltaan lähes luonnontilainen joki. Jokeen nou
see Jäämeren lohi, meritaimen ja muita lohikalo
ja. Vesistöalueen valuma-alueella harjoitetaan 
tärkeimpinä elinkeinoina porotaloutta, kalastusta 
ja matkailuelinkeinoa. Tenojoki on tärkein Suo
men vaelluskalajoista ja sillä on suuri tieteellinen 
merkitys. Tenojoki on Euroopan suurimpia lähes 
luonnontilaisia lohijokia. Tenojoessa on oma 
lohikantansa. 

Tenojoen kalakannoilla on huomattava merki
tys alueen väestölle, sillä kalastuksella ja siihen 
liittyvällä matkailulla on keskeinen asema alueen 
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elinkeinotoiminnassa. Vesistöalueella esiintyvään 
kalastoon ja muuhun jokien ja järvien eliöstöön 
sisältyy harvinaisia ja uhanalaisia lajeja ja paikal
liskantoja. Jokilaaksojen geomorfologisilla muo
dostumilla on niinikään luonnon- ja maiseman
suojelullista arvoa. 

Suurimmat Suomen puolella olevat Tenojoen 
sivujoet ovat Vetsijoki ja Utsjoki. Näiden jokien 
huomattavimmat kosket ovat: 

joki kosken nimi keskivir- putoUS· 
taama m3/s korkeus m 

V etsijoki V etsikkokosket 8,0 1,2 
Vuolimuskosket 7,6 1,2 
Keädgeporkoski 6,3 1,0 

Utsjoki Mantokoski 17,9 2,8 
Keneskoski 7,9 1,0 
Tsieggakuoihka 6,8 0,9 

Tenojoen sivuvesistöillä on arvoa muun muassa 
vaelluskalakantojen, kuten lohen, meritaimenen 
ja siian lisääntymisalueina. Useat vesistöt ovat 
myös luonnon- ja maisemansuojelullisista syistä 
arvokkaita ja niillä on merkitystä virkistyskäytölle 
ja matkailulle. 

Tenojoen sivuvesistöjen yli 0,5 MW:n tehois
ten koskien yhteenlaskettu teho on 11,51 MW. 
Sivujokien voimataloudellista rakentamista on 
suunniteltu. 

49. Näätämäjoen vesistö 

Näätämäjoen vesistö sijaitsee vesistöalueella 69 
Inarin ja Utsjoen kunnissa. Se laskee Norjan 
puolella Jäämereen. 

Vesistö on Suomen-puoleiselta osaltaan lähes 
luonnontilainen. Joessa tavataan lohikaloista 
muun muassa lohta, taimenta, kyttyrälohta, sii
kaa, harjusta ja nieriää. Vesistön Suomen-puolei
nen osa on merkittävää lohen kutu- ja poikastuo
tantoaluetta. 

Vesistössä on virkistyskalastusalueita ja vesistö
alueella retkeilyreitti. Alue on riista- ja kalatalou
dellisen tutkimuksen tärkeä tutkimuskohde. 
Lohi- ja meritaimenkantojen osalta harjoitetaan 
pysyvää seurantatutkimusta. 

Vesistöalueen luonnonalueista arvokkain on 
Sammuttijängän suoalue, joka sisältyy soidensuo
jelun perusohjelmaan. Suoalue on Euroopan suu
rimpia yhtenäisiä soita. 

Näätämäjoen vesistöalueella on seitsemän ni
mellisteholtaan yli 0,5 MW:n koskea, joiden 
yhteenlaskettu teho on 13,35 MW. 

4 438500789R 

50. Juutuanjoki ja sen yläpuoliset vesistöt 

Juutuanjoki ja sen yläpuoliset vesistöt sijaitse
vat Paatsjoen vesistöalueeseen kuuluvan Paatarin
Mutusjärven vesistöalueella 71.2 ja sen yläpuolel
la sijaitsevilla vesistöalueilla 71.3, 71.7, 71.8 ja 
71.9 Inarin ja Utsjoen kunnissa. 

Alueeseen kuuluvat Inarijärveen Juutuanjoen 
kautta laskevat vesistöt. Vesistöissä on kaikkiaan 
seitsemän yli 1 kW:n tehoista koskea tai koskijak
soa. Huomattavimpia ovat Juutuanjoen Njoam
miltsooskas ja Haapakoski, Vaskojoen Laksikoski 
ja Menesjoen Meneskoski. 

Kalataloudellista merkitystä on ennen kaikkea 
Juutuanjoen arvokkaalla taimenkannalla. Juu
tuan taimen kasvaa kookkaaksi ja on arvokas 
tutkimuskohde. Myös muissa kyseessä olevissa 
vesistöissä esiintyy vaeltavia taimenkantoja, sii
kaa, harjusta ja nieriää. Niillä on merkitystä 
muun muassa paikallisen väestön kalastukselle ja 
virkistyskalastukselle. 

Alueen luonnonsuojelulliset arvot ovat huo
mattavia. Pääosa V askojoen ja Lemmenjoen vesis
töalueista kuuluu Lemmenjoen kansallispuistoon 
ja niiden monipuolinen jokiluonto on oleellinen 
osa kansallisluontoa. Alueella on myös useita 
valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan 
kuuluvia soita, jotka aapasoina läheisesti liittyvät 
jokiluontoon. Alueella on merkitystä Turun yli
opiston sekä Riista- ja kalatalouden tutkimus
laitoksen tutkimustoiminnalle osana Paatsjoen
Inarijärven tieteellisesti arvokasta vesistöaluetta. 

Lemmenjoen kansallispuiston jokiluonto ja sii
hen liittyvät Lemmenjoen kultuurihistorialliset 
kullanhuuhdonta-alueet ovat matkailullisesti ar
vokkaita. 

Alueen voimataloudellisesti huomattavien, 
luonnonvirtaamaan perustuvalta nimellistatehol
taan yli 0,5 MW:n koskien yhteenlaskettu teho 
on 16,35 MW. Lemmenjoen kansallispuiston 
ulkopuolella olevia voimataloudellisesti merkit
täviä koskia ovat: 

joki kosken nimi niroellisteho 
MW 

Juutuanjoki Njoammil tsooskas 5,20 
Haapakoski 5,60 

Menesjoki Meneskoski 0,62 
Kaamasjoki Kaarnan en 1,60 

Kuivakoski 1,20 
Vartavaarankoski 0,83 

Yhteensä 15,05 
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51. Ivalojoen vesistö 

Ivalojoen vesistö sijaitsee vesistöalueilla 71.4 ja 
71.5 Enontekiön, Inarin, Kittilän, ja Sodankylän 
kunnissa. 

Ivalojoen laaja vesistöalue ulottuu Lemmen
joen kansallispuiston eteläosan tuntureilta Inari
järveen. Se sisältää Ivalojoen pääuoman lisäksi 
lukuisia sivujokia. Ivalojoki laskee voimakkaasti 
virraten ja muodostaa 14 huomattavaa koskea tai 
koski jaksoa. 

Ivalojoessa esiintyy luonnontilaisena kantana 
vaeltavaa taimenta, harjusta ja siikaa. Joella on 
kalataloudellista merkitystä. 

Ivalojoen vedenjakaja-alue sisältyy Lemmen
joen kansallispuistoon tuntureilla olevista latva
puroista Ivalon Matin alapuolelle saakka. 

Ivalojoen vesistöalueella on 17 koskea, joiden 
luonnonvirtaamaan perustuva nimellisteho on 
enemmän kuin 0,5 MW. Näistä Ivalojoen Helki
koski ja Repojoen Repokosket sisältyvät Lemmen
joen kansallispuistoon. Kansallispuiston ulko
puolella olevien nimellisteholtaan yli 0,5 MW:n 
koskien yhteenlaksettu teho on 31,03 MW. 

52. Tuulomajoen vesistö 

Tuulomajoen vesistön Suomen-puoleiset osat 
sijaitsevat vesistöalueella 72 Inarin, Sallan, Savu
kosken ja Sodankylän kunnissa. Vesistöön sisälty
vät Luttojoki, Nuorttijoki ja Jaurijoki. 

Luttojoen vesistön latvaosat sijaitsevat pääosal
taan Saariselän tunturijaksolla Urho Kekkosen 
kansallispuistossa. Vesistö laskee Jäämereen Neu
vostoliiton puolelle. Luttojoessa on kaksi huo
mattavaa koskijaksoa, jotka ovat Luttokoski, kes
kivirtaama 16,1 m3/s ja putouskorkeus 16m sekä 
Puolivälinkoski keskivirtaama 6,9 m3 1 s ja putous
korkeus 13 m. 

Luttojoessa esiintyy Neuvostoliiton puolelta 
kudulle nousevaa taimenta, harjusta ja siikaa. 
Lohen nousu jokeen on estynyt Neuvostoliiton 
puolella olevan voimalaitospadon vuoksi. Alueel
la on merkitystä muun muassa virkistyskalastuk
selle. 

Nuorttijoen latvavesistöt sijoittuvat laajalle 
alueelle Nuortti-, Värriö-, Sota- ja Naltiotuntu
reiden ympäröimään erämaahan. Tärkeitä latva
haarojll ovat osin Värriön luonnonpuistosta al
kunsa saava Yli-Nuortti, Tulppiojoki ja Sotajoki. 
Nuorttijoen pääuoma kulkee pinnanmuodoiltaan 
jylhässä laaksossa Urho Kekkosen kansallispuiston 
läpi valtakunnanrajalle. 

Jaurijoen latvavesistöt virtaavat kokonaisuudes
saan Urho Kekkosen kansallispuistossa. 

Alueen huomattavimmat koskijaksot, Nuonti
köngäs,keskivirtaama 7,4 m3 1 s, putouskorkeus 
18 m ja Kolsankoski, keskivirtaama 10,1 m3 /s, 
putouskorkeus 27 m, sijoittuvat Urho Kekkosen 
kansallispuistoon. Nuorttijoki on täysin luonnon
tilainen joki. 

Nuorttijokeen Neuvostoliiton puolelta kudulle 
nouseva taimen kasvaa varsin kookkaaksi. Alue 
on erinomaista taimenen poikastuotantoaluetta. 
Lisäksi alueella esiintyy harjusta ja Neuvostoliiton 
puolelta nousevaa siikaa. 

Alueen kaikki nimellisteholtaan yli 0,5 MW:n 
kosket sisältyvät Urho Kekkosen kansallispuis
toon, joten niiden voimataloudellinen rakenta
minen ei ole mahdollista. Koskien yhteenlaskettu 
nimellisteho on 6,14 MW. 

53. Koutajoen vesistö 

Koutajoen vesistön Suomen puoleiset osat si
jaitsevat vesistöalueella 73 Kuusamon, Posion ja 
Sallan kunnissa. 

Vesistöalueen tärkeimpiä Suomen-puoleisia jo
kia ovat Oulankajoki ja Kitkajoki. Molemmissa 
joissa on runsaasti suuria koskia. Oulankajoen 
suurimpia koskia ovat: 

kosken nimi keskivinaama 
m3 /s 

Kiutaköngäs 21,0 
Taivalköngäs 17,2 

Kitkajoen suurimmat kosket ovat: 

kosken nimi 

Koivumutka ym. 
Aallokkokoski 
Jyrävä 

keskivinaama 
m3/s 

20,2 
20,0 
20,0 

putous-
korkeus m 

28,4 
8,1 

putous
korkeus m 

56,0 
13,0 
8,0 

Kitkajoki laskee Kitkajärvistä Kuusamon ylän
kömaiden halki ja muodostaa Ala-Kitkajärven ja 
Juumajärven välillä useita pienehköjä koskia ja 
tästä eteenpäin noin kolmen kilometrin matkalla 
rotkolaaksossa suurten koskien sarjan, johon kuu
luvat muun muassa Myllykoski, Aallokkokoski ja 
Jyrävä. 

Oulankajoen latvat laskevat Sallan kunnan 
puoleiselta järvi-, suo- ja vaaraseudulta ja virtaa
vat yläjuoksullaan korkeiden kallioseinämien reu
nustamassa kanjonissa. Joen keskijuoksulla ovat 
joen suurimmat kosket, Taivalköngäs ja Kiuta-
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köngäs. Alempana joki virtaa mutkitellen hiek
katörmien reunustamassa laaksossa valtakunnan 
rajalle. Oulankajoki ja sen sivujoet Savinajoki ja 
Aventojoki sisältyvät pääosin Oulangan kansallis
puistoon. 

Kuusinkijoki on Oulankajoen sivuhaara. Sen 
Myllykaskessa sijaitsee alueen ainoa vesivoimalai
tos. 

Oulankajoen ja Kitkajoen vesistöalueilla on 
useita valtakunnallisesti merkittäviä luonnonalu
eita, kuten Oulangan kansallispuisto, Riisituntu
rin kansallispuisto, Sukerijärven luonnonpuisto, 
Kitkanniemen alue ja Kitkajärvien Project Aqua
luetteloon sisältyvä järvialue. 

Alueen kalastolla on huomattavaa luonnon
suojelullista ja kalataloudellista merkitystä. Sii
hen kuuluu muun muassa ainoa Suomessa esiin
tyvä varmasti luonnontilainen ja alkuperäinen 
järvitaimenkanta, arvokas vaellussiikakanta sekä 
harjuskanta. 

Alueella on kaikkiaan 11 koskea, joiden luon
nonvirtaaman mukaan laskettu niroellisteho on 
enemmän kuin 0,5 MW. Näistä koskista kaksi, 
Kiutaköngäs ja Taivalköngäs sisältyvät Oulangan 
kansallispuistoon. Niiden yhteenlaskettu nimel
listeho on 6,0 MW. Kansallispuistoon sisältyviä 
koskia ei voida käyttää voimataloudelliseen ra
kentamiseen. Kansallispuiston ulkopuolella ole
vien yhdeksän huomattavan kosken yhteenlasket
tu niroellisteho on 21,47 MW. Kuusamon vesis
töjen voimatalouskäytöstä on aiemmin laadittu 
suunnitelmia, mutta niistä on toteutunut ainoas
taan Kuusinkijoen Myllykosken voimalaitoksen 
rakentaminen. 

2 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi valtion 
varoista suoritettavasta korvauksesta vesivoiman 
omistajalle tai käyttöoikeuden haltijalle. Korvaus 
suoritettaisiin omistajan tai käyttöoikeuden halti
jan vaatiessa, jos omistaja tai käyttöoikeuden 
haltija ei sen johdosta, mitä 1 §:ssä on säädetty, 
voi käyttää hyväksi omistamaansa tai hallitse
maansa vesivoimaa. Korvaus olisi määrättävä ve
sivoiman luonnonmukaisen niroellistehon perus
teella lasketun käyvän hinnan mukaiseksi täydek
si korvaukseksi. 

Vesivoiman luonnonmukaisella niroellisteholla 
(kW) tarkoitetaan tällöin tehoa, joka saadaan 
kertomalla kosken keskivirtaaman (m3 1 s) ja koko
naisputouskorkeuden (m) tulo tekijällä 8,2, joka 
puolestaan muodostuu hyötysuhteen, vedenti
heyden ja putoamiskiihtyvyyden tulosta. Vesivoi
man luonnonmukainen niroellisteho määräytyy 
siten kosken luonnontilaisen putouskorkeuden ja 
keskivirtaaman perusteella ottamatta huomioon 

sellaista lisätehoa, joka olisi mahdollista saada, 
jos vesistössä tehtäisiin rakentamis- tai säännöste
lytoimenpiteitä tai siihen johdettaisiin vettä 
muualta. Vesivoiman rakentamisen estymisen ta
kia mahdollisesti saamatta jäävää hyötyä ei kor
vattaisi. 

Korvaus luonnonmukaisen niroellistehon pe
rusteella määrättäisiin vesivoiman käyvän hinnan 
mukaan. Tällöin otetaan huomioon, mitä vastaa
vanlaisesta vesivoimasta yleensä maksetaan arvi
ointiajankohtana. Rakentamanoman vesivoiman 
käypien hintojen on muissa yhteyksissä arvioitu 
olevan keskimäärin 3-4 kertaa valtiovarainmi
nisteriön verotusarvon määtäämistä varten vahvis
tamia perusarvoja korkeampia. Vesivoiman käy
pään hintaan vaikuttavat muun muassa teknilli
nen ja taloudellinen rakentamiskelpoisuus sekä 
rakentamisen edullisuus. Mikäli vesivoiman luon
nonmukainen niroellisteho on vähäinen tai muut 
olosuhteet ovat sellaiset, että kohteen hyväksi
käyttäminen vesivoiman tuotantoon joko yksi
nään tai muuhun vesivoimaan yhdistettynä ei 
olisi teknistaloudellisesti kannattavaa, muodos
tuisi niroellistehon perusteella laskettava käypä 
hinta vastaavasti vähäiseksi tai vesivoimalla ei 
voitaisi katsoa olevan lainkaan käypää hintaa. 

Korvaus tulisi suoritettavaksi kaikille vesivoi
man omistajille ja käyttöoikeuden haitijoille riip
pumatta siitä, minkä suuruinen heidän omistus
yksikkönsä on. 

Korvaus vesivoimasta suoritettaisiin vain sellai
sesta vesivoiman hyväksikäytön estymisestä, jonka 
on katsottava aiheutuvan siitä, mitä 1 §:ssä on 
säädetty. 

3 §. Pykälän mukaan korvattaisiin ne kustan
nukset, jotka ovat aiheutuneet vesivoiman käyt
töön ottamiseksi tarpeellisista suunnittelu- ja 
muista erityisistä toimenpiteistä. Edellytyksenä 
olisi, että toimenpide on tarkoittanut voimalai
toksen rakentamista nimenomaan sellaiseen vesis
töön, jonka rakentaminen tämän ehdotetun lain 
nojalla estyy. Säännöksessä tarkoitettuja kustan
nuksia on voinut aiheutua esimerkiksi suunnitel
lun voimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten 
selvittämisestä taikka aiottuun rakentamiseen liit
tyvästä rakennussuunnittelusta. Sen sijaan sään
nöksen nojalla ei korvattaisi kustannuksia sellai
sesta yleissuunnittelusta, jota voimayhtiöt muu
toinkin suorittavat kuten esimerkiksi yrityksen 
investointimahdollisuuksien selvittämistä. Kor
vauksen saamiseksi edellytetään, että vesilain 
mukainen lupahakemus voimalaitoksen rakenta
miseen on tämän lain voimaantullessa vireillä 
vesituomioistuimessa. Vesilain 16 luvun 1 §:n 2 
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momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 
tarpeelliset selvitykset sekä, milloin hakemus tar
koittaa luvan saamista tiettyä yritystä tai toimen
pidettä varten, tarvittava suunnitelma. Voimalai
toksen rakentamista tarkoittavasta suunnitelmas
ta on määrätty vesiasetuksen 61 §:ssä. Korvauk
sen saamiseksi edellytetään, että lupahakemus on 
asianmukaisesti tehty liittäen mukaan tarvittava 
suunnitelma. 

4 §. Korvauksista määrättäisiin lunastuslaissa 
säädettyä menettelyä noudattaen. Vesivoiman 
omistajan tai käyttöoikeuden haltijan olisi lunas
tuslain 97 §:stä ilmenevin tavoin haettava mää
räystä toimenpiteen suorittamiseen maanmittaus
kanttorilta tai, jos korvausvelvollisuuden olemas
saolosta on erimielisyyttä, lääninoikeudelta. En
nen määräyksen antamista on maanmittauskont
torin lunastuslain mukaan kuultava korvausvel
vollista, ellei hakemukseen ole liitetty selvitystä 
siitä, että tämä myöntää korvausvelvollisuuden 
olemassaolon. Puhevaltaa valtion puolesta käyt
tää tällöin ympäristöministeriö. Korvaustoimi
tuksesta aiheutuvat kustannukset jäisivät, siten 
kuin lunastuslaissa on säädetty, valtion maksetta
viksi. 

5 §. Ounasjokilain 2 §:n mukaan mainitussa 
laissa tarkoitetusta rakentamiskiellosta aiheutu
vasta korvausvelvollisuudesta säädetään erikseen. 
Ounasjoen, siihen laskevien sivujokien sekä Ou
nasjärveen laskevien jokien suojelusta aiheutuviin 
korvauksiin ja korvausmenettelyyn sovellettaisiin 
lakiehdotuksen 2 §:n, 3 §:n 1 momentin ja 4 §:n 
säännöksiä. Näiden vesistöjen osalta ei suunnitte
lukustannusten korvaamisen edellytyksenä sovel
lettaisi, mitä 3 §:n 2 momentissa on säädetty 
lupa-asian vireilläolosta. 

6 §. Lainkohta sisältää tavanmukaisen asetuk
senantovaltuutta koskevan säännöksen. 

7 §. Jotta korvausvaatimusten käsittelyn alka
minen ei kohtuuttomasti lykkääntyisi, ehdote
taan korvaustoimituksen hakemiselle säädettä
väksi viiden vuoden määräaika lain voimaantu
losta. 

Myös asiassa, joka on vireillä ehdotetun lain 
voimaantullessa, sovellettaisiin pääsääntöisesti tä
män lain säännöksiä. Jos lupa voimalaitoksen 
rakentamiseen on myönnetty ja lupapäätös on 
saanut lainvoiman ennen ehdotetun lain voi
maantuloa, sovellettaisiin asiassa kuitenkin vesi
lain säännöksiä eikä ehdotettu laki tällaista asiaa 
koskisi. Samoin meneteltäisiin niiden asioiden 
osalta, joissa ennen ehdotetun lain voimaantuloa 
on myönnetty vesilain 2 luvun 26 § :ssä tarkoitet
tu töidenaloittamislupa. 

2. Voimaantulo 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan mahdolli
simman pian sen jälkeen, kun eduskunta on sen 
hyväksynyt. 

3. Säätämisjärjestys 

Hallitusmuodon 6 §:n 3 momentin mukaan 
omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpee
seen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla. 

Perustuslakivaliokunta on Ounasjokilaista an
tamassaan lausunnossa (PeVL 18/1982 vp.) kat
sonut, että omistusoikeuteen puuttuvista rajoi
tuksista voidaan hallitusmuodon 6 §:n estämättä 
säätää tavallisella lailla, mikäli ne eivät loukkaa 
omistajan oikeutta omaisuutensa normaaliin, 
kohtuulliseen ja järkevään käyttöön. Myös vähäi
semmästä puuttumisesta perustuslaissa turvattui
hin kansalaisen oikeuksiin ja vapauksiin voidaan 
säätää tavallisella lailla, kun taas ankarammat ja 
syvemmälle käyvät puuttumiset tällaisiin kansa
laisen oikeushyviin ovat mahdollisia vain perus
tuslain säätämisjärjestyksessä. Kuitenkin mitä 
voimakkaammasta ja pakottavammasta yleisestä 
edusta on kysymys, sitä pitemmälle menevästä 
puuttumisesta kansalaisen oikeuksiin voidaan 
säätää tavallisella lailla. Myös omaisuuden käytön 
rajoituksista aiheutuvien taloudellisten menetys
ten korvaamisella on merkitystä arvioitaessa mah
dollisuuksia säätää rajoitustoimenpiteistä tavalli
sella lailla. 

Perustuslakivaliokunta totesi samalla, että vesi
voimaa voidaan valtiosääntöoikeudellisessa mie
lessä pitää uusiutuvana luonnonvarana, jonka 
suurin taloudellinen merkitys omistajalle tai 
käyttöoikeuden haltijalle liittyy juuri mahdolli
suuteen käyttää sitä energiantuotantoon. Pysyvä 
kielto käyttää Ounasjoen koskivoimaa energian
tuotantoon merkitsi omaisuuden normaalina, 
kohtuullisena ja järkevänä pidetyn käyttötavan 
kokonaan kieltämistä, joka voitiin rinnastaa kiin
teistöön kuuluvan etuuden tai erityisen oikeuden 
lunastukseen hallitusmuodon 6 §:n 3 momentin 
tarkoittamassa mielessä. 

Perustuslakivaliokunta on niinikään katsonut 
koskivoiman kuuluvan omaisuuden suojan piiriin 
vesioikeuslain muuttamista koskeneesta lakiehdo
tuksesta antamissaan lausunnoissa (PeVL 5 ja 
8/1947 vp. ). 

Ounasjoen erityissuojelusta antamassaan lau
sunnossa perustuslakivaliokunta on kuitenkin to
dennut, että lakialoitteeseen n:o 153/1982 vp. 
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sisältyvän lakiehdotuksen säännökset vesivoiman 
omistajille aiheutuvan vahingon korvauksesta 
täyttävät hallitusmuodon 6 §:n 3 momentin 
edellyttämän täyden korvauksen vaatimukset. 
Tässä lakialoitteessa korvausperusteeksi oli ehdo
tettu vesivoiman arvoa sen luonnonmukaisen ni
mellistehon perusteella. 

Vesilain 2 luvun 5 §:n 1 momentti sisältää 
ehdottoman kiellon rakentamisluvan myöntämi
seen, jos rakentaminen vaarantaa yleistä tervey
dentilaa, aiheuttaa huomattavia ja laajalle ulot
tuvia vahingollisia muutoksia ympäristön luon
nonsuhteissa taikka suuresti huonontaa paikka
kunnan asutus- tai elinkeino-oloja. Rakentamisen 
estymisestä kiellon johdosta ei vesivoiman omis
tajalle suoriteta minkäänlaisia korvauksia. Halli
tuksen esityksen (hall.es. 64/1959 vp.) mukaan 
tällaisissa tapauksissa loukkauksen kohteeksi jou
tuva yleinen etu olisi siksi huomattava, ettei 
tärkeänkään hankkeen toteuttaminen, mikäli sii
tä aiheutuisi niin pitkälle menevä yleisvahingolli
nen seuraus, olisi asianmukaista. 

Vesilain 2 luvun 6 §:ssä puolestaan säädetään 
luvan myöntämisestä niin sanotun intressivertai
lun pohjalta siten, että jos yleinen tarve vaatii 
rakentamista ja rakentamisesta saatava hyöty on 
siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan ja muuhun 
edunmenetykseen verrattuna huomattava, lupa 
myönnetään. Intressivertailu suoritetaan lähinnä 
vesilain 2 luvun 11 §:stä ilmeneväliä tavalla. 

Eräistä vesien käyttämistä varten myönnettävis
tä oikeuksista annettu laki (266/61) käsiteltiin 
valtiopäiväjärjestyksen 67 § :ssä säädetyllä tavalla, 
minkä jälkeen voimassa oleva vesilaki säädettiin 
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Ensiksi mai
nitusta laista käy selvästi ilmi, että vesilain 2 
luvussa tarkoitetun rakentamisen estymistä eli 
rakentamisluvan epäämistä ei pidetty perustus
lainsäätämisjärjestystä vaativana, vaikka mitään 
korvausta vesialueen tai vesivoiman omistajalle ei 
siitä maksettaisi. Vesistöön rakentaminen ei sel
laisenaan ole hallitusmuodon 6 §:n turvaama 
oikeus. Korkein hallinto-oikeus on tämän mukai
sesti päätöksellään 1978 II 123 evännyt voimalai
toksen rakentamisen Huopanankoskeen eikä siitä 
ole määrätty mitään korvausta. 

Tässä yhteydessä voidaan myös todeta, että 
vesilain 12 luvun 19 §:n muuttamista koskenut 
laki (605/82) hyväksyttiin tavallisessa lainsäätä
misjärjestyksessä. Tällä lailla tarkistettiin vesioi
keuden valtaa antaa väliaikaisia määräyksiä muun 
muassa tulvan aiheuttaman vaaran estämiseksi. 
Vesivoiman menetystä ei pykälän 2 momentin 
mukaan pidetä korvattavana vahinkona. 

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen 
vesilain muuttamisesta. Siinä vesilain 2 luvun 5 
§:n ehdotonta rakentamiskieltoa ehdotetaan tiu
kennettavaksi ympäristönsuojelullisista syistä. Si
ten rakentaminen kiellettäisiin ei vain, jos siitä 
aiheutuu laajalle ulottuvia vahingollisia muutok
sia ympäristön luonnonsuhteissa, vaan myös, jos 
tällaisia muutoksia aiheutuu vesiluonnossa ja sen 
toiminnassa. Ehdotettujen muutosten ei katsottu 
vaativan perustuslainsäätämisjärjestystä (Pe VL 
11/1985 vp.) 

Lainsäätämisjärjestyksen kannalta on myös 
huomattava, että yksittäistapauksen sijasta kos
kiensuojelulaki sisältäisi omistusoikeuden käytön 
yleisen rajoituksen. Tässä suhteessa laki koskisi 
yhtäläisesti kaikkia kysymykseen tulevia vesivoi
man omistajia ja käyttöoikeuden haltijoita. Ra
joituksesta maksettaisiin korvaus, joka olisi mää
rättävä vesivoiman luonnonmukaisen niroelliste
hon perusteella lasketun käyvän hinnan mukai
seksi täydeksi korvaukseksi. Korvausperusteet oli
sivat samat, joita myös Ounasjokilain käsittelyn 
yhteydessä tehdyssä lakialaitteessa n:o 153/1982 
vp. ehdotettiin. Näiden perustuslakivaliokunta 
katsoi täyttävän hallitusmuodon 6 §:n 3 momen
tin edellyttämän täyden korvauksen vaatimukset. 
Lisäksi korvattaisiin erinäisiä suunnittelukustan
nuksia. Korvaus ulottuisi myös vesivoiman käyt
töoikeuden yksityisoikeudellisella sopimuksella 
saaneeseen haltijaan. 

Kun koskiensuojelulaki olisi luonteeltaan ylei
nen, noudatettaisiin siinä säädettäväksi ehdotet
tua korvausjärjestelmää myös Ounasjokilailla rau
hoitettujen vesistöjen osalta. Ounasjokilaista an
tamassaan lausunnossa perustuslakivaliokunta 
katsoi lailla puututtavaa jo ennen sen voimaan
tuloa tehtyihin yksityisoikeudellisiin sopimuk
siin, joita ei voitu pitää hyvän tavan vastaisina tai 
kohtuuttomina. Siten Ounasjokilaki tältä osin 
edellytti perustuslain säätämisjärjestystä. Kun se 
annettiin tässä järjestyksessä, voitaneen katsoa, 
ettei tuolloin avoimeksi jääneen korvauskysymyk
sen järjestäminen enää edellytä perustuslain sää
tämisjärjestystä, eli nyt ehdotettavan lain taan
nehtiva soveltaminen on jo Ounasjokilaissa sää
detty perustuslainsäätämisjärjestystä käyttäen. 
Koskiensuojelulaki ei koskisi Kemijoki Oy:n si
säisiä yksityisoikeudellisia suhteita eikä sisällä 
muita tapauksia, joissa valtio on tehnyt vesivoi
man rakentamisesta sopimuksen. 

Laki ei puuttuisi niihin voimalaitoksen raken
tamistapauksiin, joihin lain voimaantullessa jo 
on lainvoimainen vesioikeudellinen lupa. 
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Edellä olevan perusteella hallitus katsoo, että 
lakiehdotus on käsiteltävä tavallisen lain säätämi
sestä määrätyssä järjestyksessä. Hallitus pitää kui
tenkin suotavana, että asiasta hankitaan perustus
lakivaliokunnan lausunto. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Koskiensuojelulaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Uuden voimalaitoksen rakentamisen on katsot

tava aiheuttavan vesilain 2 luvun 5 §:n 1 mo
mentissa tarkoitettuja vahingollisia muutoksia 
ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja 
sen toiminnassa ainakin seuraavissa vesistöissä ja 
vesistön osissa: 

1) Partakoskessa ja Kärnäkoskessa Savitaipaleen 
kunnassa; 

2) Kermanvirran Kermankoskessa Heinäveden 
kunnassa; 

3) Karvionkoskessa Varisveden ja Kermajärven 
välillä Heinäveden kunnassa; 

4) Konnuskoskessa Konnusveden ja Saviveden 
välillä Leppävirran kunnassa; 

5) Pielisen reitissä Pankajärven yläpuolisissa 
vesistöissä Lieksan, Nurmeksen ja Kuhmon kau
pungeissa; 

6) Nurmijoessa Haapajärven ja Säleväjärven 
välissä Sonkajärven kunnassa; 

7) Keyritynjoessa ja Puntinjoessa Juankosken, 
Nilsiän ja Rautavaaran kunnissa; 

8) Tiilikanjoessa Rautavaaran kunnassa; 
9) Vaikkojoessa Juuan ja Kaavin kunnissa; 
10) Koitajoessa valtakunnanrajan ja Kahvisaa-

ren välissä Ilomantsin kunnassa; 
11) Haapajoen-Ukonjoen vesistössä Ilomant

sin kunnassa ja Lieksan kaupungissa; 
12) Kymijoen alaosassa Koivukosken alapuolel

le asti Kotkan kaupungissa; 
13) Kymijoessa Hirvijärven ja Tammijärven 

välillä Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kunnissa; 
14) Kymijoen Ahvionkoskessa, Kultaankoskes-

sa ja Pernoonkoskissa Anjalankosken ja Kotkan 
kaupungeissa; 

15) Kivijärven reitissä Lemin, Luumäen, Savi
taipaleen ja Valkealan kunnissa sekä Anjalankos
ken ja Kouvolan kaupungeissa; 

16) Kalkkistenkoskessa Päijänteen ja Ruotsalai
sen välissä Asikkalan kunnassa; 

17) Arvajan reitissä Kuhmoisten ja Längel
mäen kunnissa ja Jämsän kaupungissa; 

18) Kuusaankoskessa, Luijankoskessa ja Ka
peenkoskessa Kuhnamon ja Saraveden välissä 
Laukaan kunnassa ja Äänekosken kaupungissa; 

19) Huopanankoskessa ja Keihärinkoskessa 
Vuosjärven ja Pihkurinselän välillä Viitasaaren 
kunnassa; 

20) Koliman koskireitissä Kärnänkoskesta Ky
mönkoskeen Viitasaaren kunnassa; 

21) Naarakoskessa Naarajärven ja Kuhnamon 
välillä Äänekosken kaupungissa; 

22) Saarijärven reitissä Leuhunkosken yläpuo
lella Karstulan, Kyyjärven, Multian, Perhon, Pyl
könmäen ja Soinin kunnissa sekä Alajärven ja 
Saarijärven kaupungeissa; 

23) Rautalammin reitissä Kuhankosken ylä
puolisessa vesistössä Hankasalmen, Jäppilän, 
Kangasniemen, Karttulan, Keiteleen, Kiuruve
den, Konneveden, Laukaan, Maaningan, Pielave
den, Pihtiputaan, Pyhäjärven, Rautalammin, Su
miaisen, Tervon, Toivakan, Vesannon ja Viita
saaren kunnissa, Pieksämäen maalaiskunnassa 
se~ä Iisalmen, Kuopion ja Pieksämäen kaupun
geissa; 

24) Puuskankoskessa Pienen Sämpiän ja Tuus
järven välissä Mäntyharjun kunnassa; 
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2 5) Kiskoojoen - Perniönjoen vesistössä Kar
jalohjan, Kiikalan, Kiskon, Muurlan, Perniön, 
Perttelin, Pohjan, Sammatin, Suomusjärven, Sär
kisalon ja Tenholan kunnissa sekä Salon kaupun
gissa; 

26) Kokemäenjoen Kilpikoskessa sekä Rautave
den Kutalanvuolteessa ja Hiedanvuolteessa Vam
malan kaupungissa ja Äetsän kunnassa; 

27) Kuokkalankoskessa ja Herralankoskessa 
Ahtialanjärven ja Kirkkojärven välillä Lempäälän 
kunnassa; 

28) Pihlajaveden reitissä Virtain, Keuruun ja 
Ähtärin kaupungeissa; 

29) Noormarkunjoen Myllykoskessa Noormar
kun kunnassa; 

30) Lapväärtinjoen-Isojoen vesistössä Kristii
nankaupungissa sekä Isojoen, Karijoen, Kauha
joen ja Teuvan kunnissa; 

31) Ähtävänjoen alaosassa Evijärven alapuolel
le asti Evijärven kunnassa ja Pietarsaaren maalais
kunnassa; 

32) Perhonjoessa Murikinkoskesta rautatiesil
l~lle Kruunupyyn kunnassa ja Kokkolan kaupun
gissa; 

33) Lestijoen vesistössä Himangan, Kälviän, 
Lestijärven, Lohtajan ja Toholammin kunnissa 
sekä Kannuksen kaupungissa; 

34) Siiponjoessa Kalajoen kunnassa; 
3 5) Kalajoen alaosassa Hamarinkosken alapuo

lelle asti Alavieskan ja Kalajoen kunnissa sekä 
Ylivieskan kaupungissa; 

36) Pyhäjoen alaosassa Haapakosken alapuolel
le asti Pyhäjoen, Merijärven ja Haapaveden kun
nissa sekä Oulaisten kaupungissa; 

37) Siikajoen alaosassa Pöyrynkosken alapuo
lelle asti Ruukin ja Siikajoen kunnissa; 

38) Kuhmon reitin Saarikoskessa ja sen yläpuo
lisessa vesistössä Kuhmon kaupungissa; 

39) Kiiminkijoen vesistössä Haukiputaan, Kii
mingin, Ylikiimingin, Pudasjärven, Puolangan ja 
Utajärven kunnissa; 

40) Iijoen vesistön keski- ja yläosassa 
Kuusamon, Posion, Pudasjärven, Puolangan, 
Ranuan, Suomussalmen, Taivalkosken, Yli-Iin ja 
Ylikiimingin kunnissa; 

41) Kuivajoen vesistössä Kuivaniemen, Ranuan 
ja Simon kunnissa; 

42) Simojoen vesistössä Posion, Ranuan, 
Simon ja Tervolan kunnissa sekä Rovaniemen 
maalaiskunnassa; 

43) Vähäjoen vesistössä Tervolan kunnassa ja 
Rovaniemen maalaiskunnassa; 

44) Auttijoen vesistössä Rovaniemen maalais
kunnassa ja Posion kunnassa; 

45) Käsmäjoen vesistössä Sallan kunnassa ja 
Kemijärven kaupungissa; 

46) Kemijoen ja Tenniöjoen yhtymäkohdan 
yläpuolisissa vesistöissä Savukosken ja Sallan kun
mssa; 

47) Tornionjoen- Muonionjoen sivuvesistöis
sä Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion, 
Pellon ja Ylitornion kunnissa, Rovaniemen maa
laiskunnassa sekä Tornion kaupungissa; 

48) Tenojoen sivuvesistöissä Inarin ja Utsjoen 
kunnissa; 

49) Näätämöjoen vesistössä Inarin ja Utsjoen 
kunnissa; 

50) Juutuanjoessa ja sen yläpuolisissa vesistöis
sä Inarin ja Utsjoen kunnissa; 

51) Ivalojoen vesistössä Inarin, Enontekiön, 
Kittilän ja Sodankylän kunnissa; 

52) Tuulomajoen vesistössä Inarin, Sallan, Sa
vukosken ja Sodankylän kunnissa; sekä 

53) Koutajoen vesistössä Kuusamon, Posion ja 
Sallan kunnissa. 

2 § 
Vesivoiman omistajalle tai käyttöoikeuden hal

tijalle, joka sen johdosta mitä 1 §:ssä on säädetty 
ei voi käyttää hyväksi omistamaansa tai hallitse
maansa vesivoimaa, suoritetaan omistajan tai 
käyttöoikeuden haltijan niin vaatiessa valtion 
varoista korvaus, joksi on määrättävä vesivoiman 
luonnonmukaisen nimellistehon perusteella las
ketun käyvän hinnan mukainen täysi korvaus. 

3 § 
Jos vesivoiman omistajalle tai käyttöoikeuden 

haltijalle on aiheutunut vesivoiman käyttöönotta
miseksi tarpeellisista suunnittelu- ja muista eri
tyisistä toimenpiteistä sellaisia kustannuksia, jot
ka ovat koskeneet 1 §:n nojalla kiellettyä voima
laitoksen rakentamista, korvataan nämä kustan
nukset valtion varoista vesivoiman omistajan tai 
käyttöoikeuden haltijan niin vaatiessa. 

Edellytyksenä korvauksen saamiselle on lisäksi, 
että voimalaitoksen rakentamista koskeva lupaha
kemus, johon on liitetty voimalaitoksen rakenta
mista tarkoittava suunnitelma, on vireillä tämän 
lain voimaan tullessa. 

4 § 
Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut korvaukset 

määrätään siinä järjestyksessä kuin kiinteän omai
suuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta an
netussa laissa (603/77) on säädetty. Menettelystä 
on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä maini
tun lain 97 §:ssä on säädetty. 
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5 § 
Ounasjoen erityissuojelusta annetun lain (703/ 

83) 2 §:ssä tarkoitettuun korvaukseen sovelle
taan, mitä tämän lain 2 §:ssä, 3 §:n 1 momentis
sa ja 4 §:ssä on säädetty. 

6 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöön

panosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

7 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 19 
päivänä 

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1986 

Määräystä tässä laissa tarkoitettuun korvaustoi
mitukseen on haettava viiden vuoden kuluessa 
tämän lain voimaantulosta. 

Asiassa, jossa lupa voimalaitoksen rakentami
seen on myönnetty ja lupapäätös on saanut 
lainvoiman ennen tämän lain voimaantuloa, sekä 
asiassa, jossa ennen tämän lain voimaantuloa on 
myönnetty vesilain 2 luvun 26 §:ssä tarkoitettu 
töidenaloittamislupa, sovelletaan mitä vesilaissa 
on säädetty. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Matti Ahde 

5 438500789R 
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