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Vesivoima on yksi Suomen merkittävimmistä sähkön tuotantomuodoista ja merkittävin 

säätösähkön tuotantomuoto. Tulevaisuudessa sähköä tuotetaan entistä enemmän 

tuulivoimalla ja aurinkovoimalla, jolloin säädön tärkeys korostuu entisestään. Tämän 

työn tavoitteena oli tutkia vesivoimalaitosten käyttöä säätövoiman tuotannossa ja sen 

mahdollisia haasteita. 

 

Vesivoiman lisäämismahdollisuudet ovat rajalliset, koska parhaat joet ovat jo käytössä. 

Jäljellä olevasta potentiaalista lähes kaikki ovat koskiensuojelulain nojalla suojeltuja tai 

rajajokia. Tuotantoa pystytään kuitenkin tehostamaan huomattavasti päivittämällä 

vanhoja vesivoimalaitoksia. Lisääntyvä säädön tarve tulee myös vaikeuttamaan jokien 

luonnontilan ylläpitoa ja täten lähivuosina kalakantojen parantamiseen tulee panostaa. 

Lisäksi ilmastonmuutos tulee muuttamaan tulevaisuudessa vesiolosuhteita ja täten 

voimalaitosten vesitilannetta eri vuodenaikoina. Säännöstelyn tarve lisääntyy 

aurinkovoiman ja tuulivoiman käytön lisääntyessä. 
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1 JOHDANTO 

 

Vesivoimalla on suuri merkitys sähkön tuotannon lyhytaikaisessa säätämisessä. 

Vesivoimatuotanto on ympäristöystävällinen ja tehokas tapa tuottaa säätöenergiaa. 

Vesivoimaa voidaan varastoida varastoaltaisiin ja veteen varastoitu potentiaalienergia 

voidaan vapauttaa, kun sähköntarve on suuri. Säätövoiman tarve lisääntyy 

tulevaisuudessa entisestään lisääntyvän aurinkovoiman ja tuulivoiman takia. Vesivoiman 

lisäämismahdollisuudet Suomessa ovat kuitenkin rajalliset ja rajoittuvat lähinnä vanhojen 

laitosten uudistamiseen. Vesivoimalla on erinäisiä paikallisia haittavaikutuksia 

ympäristöön, joista päällimmäiseksi nousee kalankulun estyminen ja kalakantojen 

heikentyminen. Vesivoimaan liittyy paljon sekä kansallisia, että EU:sta tulevia paineita 

vesistöjen tilaan ja kalojen kulkuun liittyen. Lähivuosina entistä isompaan rooliin nousee 

vesivoiman haittavaikutuksien pienentäminen yhdessä lisääntyvän säätötarpeen kanssa. 

(Energiateollisuus 2005) 

 

Sähköverkon toiminnan kannalta on tärkeää pitää kulutus ja tuotanto tasapainossa. 

Tuotannon säätämiseen tarvitaan laitoksia, joiden tuotantomäärää voidaan muuttaa 

nopeasti. Liian suuret vaihtelut tuotannon ja kulutuksen välillä voivat aiheuttaa 

pahimmassa tapauksessa jopa sähkönjakelun katkeamisen. Suomen sähköverkon taajuus 

on 50 Hz ja Fingridin tehtävä on huolehtia, että taajuus pysyy 49.9-50.1 hertsin välissä. 

Taajuus laskee, jos tuotantoa on liian vähän suhteessa kulutukseen ja nousee, jos 

tuotantoa on kulutusta enemmän. (Fingrid 2019a) 
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2 VESIVOIMATUONTANTO SUOMESSA 

2.1 Vesivoiman tuotannon kehitys ja merkittävimmät vesistöt 

Vesivoiman hyödyntäminen alkoi Suomessa 1300-luvulla viljaa jauhavissa 

vesimyllyissä. 1800-luvulla vesisahat alkoivat yleistymään ja puisten vesipyörien rinnalle 

alettiin rakentamaan metallisia vesipyöriä. Ensimmäiset vesiturbiinit saapuivat Suomeen 

1800-luvun loppupuolella ja pian sen jälkeen vesivoimalla tuotetulla sähköllä sytytettiin 

ensimmäiset hehkulamput Finlaysonin tehtaalla Tampereella. Ensimmäinen varsinaisesti 

sähköntuotantoon valmistettu vesivoimalaitos valmistui 1891 ja muutama vuosi sen 

jälkeen alkoi sähköntuotantoon tarkoitetut vesivoimalaitokset yleistymään. Vesivoimalla 

tuotetun sähkön osuus 1950-luvulla oli lähes 90 % koko Suomen sähköntuotannosta. 

Vesivoiman tuotannon kehitys kuitenkin hidastui nopeasti, kun parhaat kosket oli otettu 

käyttöön ja 1960-luvulla vesivoiman osuus sähköntuotannosta laski nopeasti. 

(Kauppinen, Vesitalous 1/2017) 

 

Suomen suurimmat vesivoimalaitokset ovat Imatran 192 megawatin voimalaitos, joka on 

alun perin rakennettu jo 1930-luvulla sekä Kemijoessa sijaitsevat Petäjäkosken 182 

megawatin voimalaitos ja Pirttikosken 170 megawatin voimalaitos. 

 

Kemijoen vesistö on vesivoimateholtaan merkittävin vesistö noin 1130 MW:n tehollaan. 

Suomen toisiksi merkittävin vesistö vesivoiman kannalta on Oulujoen vesistö, jonka teho 

on noin 640 MW. Vuoksen vesistö on puolestaan kolmanneksi merkittävin 25 

vesivoimalansa voimin, joiden yhteenlaskettu teho on noin 440 MW. Suomen 

yhteenlaskettu rakennettu vesivoimateho on noin 3100 MW. (Vesirakentajat 2008) 
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Kuva 1. Suomen vesivoimalaitokset vuodelta 2008 (Vesirakentajat 2008) 

 

Vesivoiman tuotannon määrän kehitys on 1960-luvulta asti ollut hidasta, koska 

suurimmat kosket on jo otettu käyttöön. Lisärakentaminen on pääosin loppunut jo 1980-

luvulla ja sen jälkeiset voimalaitokset on yleensä rakennettu vain, jos lupa rakentamiseen 

on saatu aiemmin. Kehitys tuotannossa tapahtuu lähinnä vanhoja voimalaitoksia 

uudistamalla. (Energia Suomessa 2004, s.70) Alla olevasta kuvaajasta voi huomata 

suuren vuosittaisesta vesimäärästä johtuvan tuotantovaihtelun. Kuvaajasta nähdään myös 

pitkällä aikavälillä tapahtunut lievä tuotannon lisääntyminen. Kuivina kausina tuotanto 

voi kuitenkin pudota huomattavasti. Vuonna 2016 tuotanto oli 15,6 TWh, mutta samalla 

kapasiteetilla ja vuoden 1942 sademäärällä tuotanto olisi ollut vain 6,9 TWh, eli 56 

prosenttia matalampi (Jääskeläinen 2018, et al., s. 545). 
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Kuva 2. Vesivoiman vuotuinen tuotanto (Tilastokeskus 2018) 

 

Suomessa on noin 207 vesivoimalaa, joista 67 on alle 1 MW:n minivesivoimalaitoksia, 

57 kappaletta on 1-10 MW:n pienvesivoimalaitoksia ja suuria yli 10 MW:n 

voimalaitoksia on 57 kappaletta. Vesivoimalaitosten yhteenlasketusta tehosta 

minivesivoiman osuus on ainoastaan 1 %, pienvesivoiman 8 % ja suurvesivoimalla 

tuotettu osuus 91 %. (Energiateollisuus 2005b) 

2.2 Vesivoiman merkitys sähkön tuotannossa 

Vesivoimalla on merkittävä rooli Suomen sähköntuotannossa ja vielä sitäkin 

merkittävämpi rooli säätösähkön tuotannossa. Sähköntuotanto Suomessa oli vuonna 2017 

65 TWh ja kulutus 85,5 TWh. Suomessa tuotettiin tuolloin sähköä vesivoimalla 14,6 

TWh. Kyseinen määrä vastaa noin 22 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. 

Vesivoimalla tuotetun sähkön määrä kuitenkin vaihtelee vuosittain käytettävissä olevan 

vesimäärän mukaan. Sähkön tuotannosta uusiutuvien energialähteiden osuus oli noin 47 

prosenttia, joista noin puolet tuotettiin vesivoimalla. (Tilastokeskus 2018) 
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Kuva 3. Sähköntuotanto Suomessa eriteltynä energialähteittäin (Tilastokeskus 2018) 

 

Säätövoiman tarve kasvaa aurinko- ja tuulienergian lisääntyessä. Suurin osa Suomen 

säätövoimasta tuotetaan vesivoimalla, tai tuodaan ulkomailta. Säätövoiman tuotanto 

perustuu pääosin vesivoimaan. Sähköverkon luotettavuuden kannalta on tärkeää, että 

säätövoimaa on riittävästi suhteutettuna epävakaampiin tuotantomuotoihin. Säätövoiman 

rinnalla voidaan hyödyntää kysynnän joustoa, jolloin suuria kuormia on mahdollista ottaa 

pois käytöstä, kun sähköntuotanto ei ole riittävää. (Energiateollisuus 2019a) 

Tulevaisuudessa kuluttajalle kuuluu entistä suurempi osuus sähköverkon tasapainon 

ylläpitämisestä. Kuluttaja tulee osallistumaan taajuussäätöön aktiivisena osana 

järjestelmää ja kulutusta tullaan ohjaamaan sähkön hinnoittelulla. Kysynnän joustoa 

voidaan toteuttaa esimerkiksi automaattisesti jääkaappien kompressorien 

automatisoinnilla, jolloin kompressori ei käynnisty, kun taajuus on alle ohjearvon. 

Sähköautojen yleistyminen luo uusia haasteita sähkön lisääntyvässä käytössä, mutta se 

mahdollistaa myös älykkään latauksen, jolloin sähköautoja voidaan hyödyntää 

energiavarastoina. (Suomen akatemia 2017)  

 

Alla olevasta kuvasta 4 nähdään Kemijoki Oy:n laitoksien tuotannon suuret vaihtelut ja 

varsinkin tuotannon huippujen jakautuminen aamuille ja illoille. Yöllä ja päivisin kulutus 
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on puolestaan pienempää, jolloin vesivoimalla tuotetun energian määrää lasketaan.  

(Energiateollisuus 2005) 

 

 

Kuva 4. Kemijoki Oy:n tuotantovaihtelut 2004 viikko 3 (Energiateollisuus 2005) 

 

 

Merkittävää lyhytaikaissäätöä tehdään muun muassa Kemijoessa, Iijoessa, Oulujoessa, 

Kokemäenjoessa ja Vuoksessa. Kymijoessa voimalaitoksia on kaksitoista kappaletta, 

mutta niillä ei tehdä merkittävää lyhytaikaissäännöstelyä. Kymijoenkin voimalaitoksilla 

tehdään lyhytaikaista verkon taajuuden ylläpitoon liittyvää säätöä. Suomen 

vesivoimatuotannosta kaksi kolmasosaa eli noin 2000 MW on säätöön kykenevää 

tuotantoa. (Vesirakentajat 2008) 

 

Voimalaitosten kyky toteuttaa lyhytaikaissäätöä vaihtelee. Kykyyn vaikuttaa tekniset 

ratkaisut sekä luvat. Jokisysteemin optimoimista säädön kannalta vaikeuttaa laitosten 

erilainen kyky toteuttaa säätöä, sekä vesistössä tapahtuvat viiveet. Jokisysteemissä, jossa 

on paljon voimalaitoksia suhteellisen pienillä putouskorkeuksilla, tapahtuu paljon 

merkittäviä viiveitä. Tällöin toisella laitoksella tehty säätö voi aiheuttaa 

tuotantomenetyksiä toisella laitoksella. Seisova vesivoimalaitos saadaan ajettua täyteen 



11 

 

tehoon muutamassa minuutissa ja pienellä teholla käyvä kone vieläkin lyhyemmässä 

ajassa. Suomessa olevista vesivoimaloista suuri osa on jokivoimalaitoksia, joiden pienet 

patoaltaat rajoittavat suuren tehonsäädön muutamiin tunteihin. Pitkien säätöjaksojen 

päätteeksi joudutaan odottamaan patoaltaiden uudelleentäyttymistä. Lisäksi säätöä 

vaikeuttaa suuret virtaamamuutokset. Säätöä voidaan kuitenkin tehostaa luomalla 

tehokkaampia tuotantotarve-ennusteita. Vesivoiman säätäminen tapahtuu laajalla 

alueella, joka on tärkeää huomioida turbiinin valinnassa. Suomessa käytetään 

enimmäkseen Kaplan-turbiineita, jotka soveltuvat laajalle alueelle säädettävien 

juoksupyörän siipien ansiosta. (ÅF-Consult Oy 2012) 

 

2.3 Ympäristövaikutukset 

Vesivoima on käytännössä hiilidioksidipäästötön ja puhdas tuotantomuoto. 

Voimalaitokset eivät pilaa niiden läpi mennyttä vettä, eikä tuotanto synnytä jätettä tai 

pilaa maaperää. Vesivoimalaitosten vaikutukset liittyvät pääosin vesistön fyysiseen 

muuttumiseen, jota kutsutaan hydrologis-morfologiseksi muuttuneisuudeksi. Hydro-

morfologisella muuttuneisuudella tarkoitetaan vesistöjen luonnontilaan tehtyjä 

muutoksia vedenkorkeuksissa sekä säännöstelyn ja vesirakentamisen vaikutuksia. 

(Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2016) Lisäksi vesivoimaan liittyvät tekoaltaat 

voivat tuottaa vaihtelevasti haitallisia metaanipäästöjä, johtuen altaiden pohjalla olevasta 

orgaanisen aineksen hapettomasta hajoamisesta. 

 

Jokien patoaminen voimatalouskäyttöön estää vaelluskalojen nousun. Allastamisen 

seurauksena vedenkorkeus ja virtausolosuhteet muuttuvat luonnontilaiseen verrattuna 

(Hecht et al., s. 287). Virtakutuisten kalalajien kutualueet häviävät joko joen perkaamisen 

tai patoamisen vuoksi. Vesistön säännöstelyn vuoksi kalojen lisääntymisen ja muun 

biologisen tuotannon kannalta tärkein alue, rantavyöhyke, voi menettää tuotantokykyään. 

Vaikutusten voimakkuus riippuu säännöstelyn toteutustavasta ja järvisäännöstelyissä 

siitä, kuinka paljon veden pinta laskee talven aikana. Talviaikainen veden korkeuden 

lasku haittaa syyskutuisten kalalajien lisääntymistä. Säännöstely kuluttaa myös 
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rantavyöhykettä ja muuttaa kasvillisuutta rantavyöhykkeellä. Vesivoimatuotannon 

ympäristövaikutuksia voidaan vähentää rakentamalla kalateitä, vesittämällä kuivauomia, 

ekologisilla virtaamilla, kalojen lisääntymisalueita kunnostamalla ja kehittämällä 

säännöstelyitä. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2016) 

 

2.4 Luvat 

Vesivoimalaitoksen rakentamisesta ja juoksutuksia säädellään vesilain mukaisessa 

lupapäätöksessä. Rakentamisluvan lisäksi voimalaitosten käyttöön liittyy usein vesistön 

säännöstelyyn liittyviä määräyksiä. (Uudistunut vesilaki 2011) 

 

Säännöstelyllä tarkoitetaan vesistön virtausnopeuden ja veden korkeuden säätämistä. 

Säännöstelystä määritetään yleensä lupakokonaisuudessa, jossa määritetään myös monia 

muita vesistölupaa vaativia hankkeita. Näihin hankkeisiin kuuluu usein vesivoiman 

käyttö, patojen rakentaminen ja perkaaminen.  Uudet säännöstelyhankkeet ovat nykyisin 

harvinaisia ja siksi säännöstelyhankkeet liittyvätkin usein olemassa olevien 

säännöstelyjen uudistamiseen. Säännöstelyluvissa käsitellään myös lähes aina 

säännöstelyluvan hakijan oikeuksia käyttää muiden omistamia maa-alueita. Säännöstely 

voidaan jakaa vuosisäännöstelyyn, viikkosäännöstelyyn, vuorokausisäännöstelyyn ja 

lyhytaikaissäännöstelyyn. Oleellinen osa vesilain mukaisia lupia ovat haittojen 

vähentäminen ja kompensoiminen. (Uudistunut vesilaki 2011) 

 

Vesilain määritelmän mukaan vesivoimalla tarkoitetaan keskivirtaaman ja sitä vastaavan 

putouskorkeuden mukaan tietylle vesistönosalle laskettavaa tehoa. Uuden 

vesivoimalaitoksen rakentamiselle tarvitaan aina vesilain mukainen lupa. Lupa tarvitaan 

myös aiemmin luvan saaneen laitoksen tai sen käytön muuttamiseen, jos muutos loukkaa 

yleisiä tai yksityisiä etuja. Yksityinen etu voi olla esimerkiksi rantakiinteistöjen käytön 

vaikeutumista ja yleistä etua esimerkiksi kalojen lisääntymisen vaikeutuminen.  

(Uudistunut vesilaki 2011) 
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Suomessa vesivoimalaitosten peruskorjauksia on tehty aktiivisesti 1990-luvulta alkaen. 

Voimalaitosten peruskorjaus nostaa usein laitoksen tehoa, koska turbiinin hyötysuhde on 

yleensä korkeampi. Jos koneiden suurin vesimäärä ei muutu, ei peruskorjaus edellytä 

uutta lupaa. Turbiinin juoksupyörän uusiminen yleensä lisää merkittävästi vesimäärää, 

tehoa ja tuotettua energiamäärää. Rakennusvirtaaman nostaminenkaan ei automaattisesti 

edellytä luvan hakemista. Lupa tarvitaan, jos muutos aiheuttaa vesistössä haittaa tai 

vahinkoa yleiselle tai yksityiselle edulle. (Hellsten, Vesitalous 2/2008) 

 

Vesistön säännöstely jaetaan pitkäaikaiseen eli vuosisäännöstelyyn, viikkosäännöstelyyn 

ja lyhytaikaiseen säännöstelyyn (mm. vuorokausi- ja tuntisäännöstely). Vesilain 7 luvun 

1 §:n perusteella säännöstelyyn liittyviä 7 luvun säännöksiä sovelletaan muuhun kuin 

vähäiseen veden virtaaman ja korkeuden jatkuvaan säätelyyn sekä veden jatkuvaan 

juoksuttamiseen vesistöstä tai sen osasta toiseen (Vesilaki 2011). Vesilain kannalta 

vesivoimalaitoksilla tehtävä taajuuden säätäminen voi olla vesilain tarkoittamaa 

säännöstelyä, jos se on vesilain säännöstelyn määritelmän mukaan jatkuvaa vesimäärien 

säätelyä. Jos taajuussäätö ei ole jatkuvaa tai sen aiheuttama vesimäärien vaihtelu ei ole 

merkittävää, ei se ole vesilain tarkoittamaa säännöstelyä, mutta mahdolliset merkittävät 

vaikutukset olisi kuitenkin käsiteltävä vesilain mukaisessa lupapäätöksessä. 

 

Korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa lyhytaikaissäännöstelyn luvanvaraisuuteen 

vuonna 2005 antamassa päätöksessään, joka koski Uljuan tekoaltaaseen liittyvällä 

voimalaitoksella tehtyä lyhytaikaissäännöstelyä. Uljuan voimalaitoksella oli harjoitettu 

vuosisäännöstelyn ohella myös tyypillistä lyhytaikaissäännöstelyä, joka oli perustunut 

vuorokauden sisällä energian arvon vaihtelun hyödyntämiseen. Monet säännöstelyluvat 

koskivat vielä 1960-luvulla vain vuosisäännöstelyä ja tällainen tilanne oli myös Uljuan 

tekoaltaalla. Uljuan tekoaltaan säännöstelyn aiheuttamat merkittävät haitat aiheutuivat 

nimenomaan lyhytaikaissäännöstelystä. Alapuolisessa vesistössä ilmenneet haitat olivat 

olleet laaja-alaisia rantasyöpymiä ja siitä johtuvaa kiinteistöjen arvon alentumista ja 

virkistyskäyttöhaittoja. Lyhytaikaissäännöstely, joka aiheuttaa haitallisia seurauksia, 
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edellyttää nimenomaisesti sitä koskevaa lupaa. Uljuan tapauksessa vesioikeuden 

päätöksen 16.3.1968 asiakirjoista ei ollut pääteltävissä, että luvasta päätettäessä olisi ollut 

kysymys muusta kuin tavanomaisesta vuosisäännöstelystä, jolloin 

lyhytaikaissäännöstelystä aiheutuneita haittavaikutuksia ei ole otettu huomioon 

päätöksessä. Tästä syystä päätöksessä ei ole voitu ottaa kyseisiä vaikutuksia huomioon 

lupaehdoissa tai korvausten määräämisessä. Uljuaa koskevan korkeimman hallinto-

oikeuden päätöksen perusteella vesivoimalaitoksen käytön kannalta merkittävää on 

aiheuttaako säännöstely haitallisia vaikutuksia, ja jos säännöstely aiheuttaa merkittäviä 

haittoja, onko kyseiset haitat käsitelty vesilain mukaisissa luvissa. Kyseiset periaatteet 

koskevat myös tilanteita, joissa voimalaitoksen käytössä tapahtuu muutoksia. Tällaisia 

muutoksia voisi tapahtua esimerkiksi silloin, kun taajuussäätö edellyttää merkittäviä 

muutoksia laitoksen käytössä. (Korkein hallinto-oikeus 1.2.2005/191) 
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3 VESIVOIMAN TULEVAISUUS 

3.1 Vesivoiman lisäämismahdollisuudet ja tulevaisuus Suomessa 

Vesivoiman lisäämismahdollisuudet ovat rajalliset, koska parhaat kosket ovat jo 

rakennettu ja loput ovat suojeltuja koskiensuojelulain nojalla. Vesivoiman määrää 

voidaan kuitenkin lisätä modernisoimalla vanhoja voimalaitoksia. Vuonna 2005 

Suomessa oli vesivoimapotentiaalia jäljellä noin 2100 MW. Tästä määrästä 

hyödynnettävissä on kuitenkin vain noin 700 MW, koska loput ovat koskiensuojelulain 

nojalla suojeltuja tai rajajokia. (Energiateollisuus 2005) 

 

Vesivoimalaitosten modernisoinnilla pystytään nostamaan laitosten hyötysuhdetta 

huomattavasti. Vuonna 1980 Imatran voimalaitoksen teho oli 156 MW ja puolestaan 

vuonna 2016 modernisointien jälkeen teho oli 192 MW. Laitosten hyötysuhteita saadaan 

parannettua peruskorjauksissa kehittyneen teknologian ansiosta. 2000- luvulla 

peruskorjattujen laitosten hyötysuhteet ovat parhaalla tehoalueella noussut 3-4 prosenttia, 

joka vastaa vesivoimalaitosten tehossa noin 10-40 prosentin parannusta. Suurin hyöty 

saadaan kehittyneistä pieninapaisista turbiineista, joiden avulla turbiinin 

mitoitusvesimäärää voidaan saada lisättyä jopa 15 prosenttia. Lisätyn mitoitusvesimäärän 

ansiosta voimalaitosten teho kasvaa, jos joen virtaus on riittävän suuri. Modernisoinneilla 

saavutetaan myös merkittäviä ympäristöllisiä etuja, koska uudet turbiinit toimivat 

korkeapaineisella vesinavalla öljynavan sijasta. Vanhanaikaisten öljynapojen 

heikkoutena on veteen vuotava öljy tiivisteiden rikkoutuessa. Uuden tehokkaamman 

turbiinin suunnittelussa tärkein tekijä on alakanavan muoto, johon harvoin tehdään 

muutoksia kalliin kustannuksensa takia. (Kauppinen, Vesitalous 1/2017) 

 

Ilmastonmuutos tulee nostamaan Suomen keskilämpötilaa, joka tulee lisäämään 

sademäärää. On arvioitu, että Kymijoella, Kemijoella ja Lieksanjoella ajanjaksolla 2040-

2069 keskivirtaamat kasvavat 4-11 % ja 2070-2099 virtaamat kasvaisivat 4-19 %. 

Ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan virtaamien ja veden korkeuksien muutoksia. Pohjois-
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Suomessa muutokset ovat vähäisempiä, koska talvet pysyvät siellä edelleen lumisina. 

Suuret virtaamat talvisin yleistyvät, mikä aiheuttaa kasvavaa hyyteen muodostumisen 

riskiä. Talvisin suurempi osa satavasta lumesta tullaan todennäköisesti saamaan vetenä, 

jolloin lumen sulamisen vaikutus vesimäärään on vähäisempää.  (Suomen 

ympäristökeskus 2018) 

 

3.2 Vesivoiman muutospaineet 

Vesivoimalla on omat ongelmansa, jotka luovat painetta muutokselle ja vastustusta 

vesivoimaa kohtaan. Varsinkin kalankulku ja kalateiden toimivuus on viime aikoina 

herättänyt keskustelua. Vesistöjen tilan tavoitteet määritellään vesipuitedirektiivin 

(2000/60/EY) nojalla annettujen kansallisten säädösten perusteella. Valtioneuvoston 

hyväksymissä vesienhoitosuunnitelmissa määritetään tavoitteita vesistöjen tilan 

parantamiseksi. Kyseiset tavoitteet otetaan huomioon muun muassa vesilain mukaisissa 

lupaprosesseissa. Vesivoimatuotantoon liittyvät tavoitteet liittyvät etupäässä 

kalankulkuun, säännöstelyihin ja kalojen lisääntymisalueiden ennallistamiseen. 

(Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2016) 

 

Vesivoimalla on ollut merkittävä vaikutus kalakantojen heikentymisessä. Haasteet 

vesivoiman ja kalakantojen välillä syntyvät suorista vaikutuksista, joihin kuuluvat 

kalankulun estyminen voimalaitoksien takia, elinympäristöjen häviäminen, virtauksen 

loppuminen koskista ja säännöstelystä johtuva virtauksien muuttuminen. Ongelmia 

voidaan ehkäistä kalastoseurannalla, lisääntymisalueita kunnostamalla ja rakentamalla 

kalateitä. (Schleker, Fjeldstad 2018, s. 1369) 

 

Kansallisessa kalatiestrategiassa on määritelty kalateihin kohdistuvat visiot, päämäärät, 

aikajänne, rahoitus, toimintalinjat ja tavoitteet. Kalatiestrategian tavoite on mahdollistaa 

kalojen luonnollinen lisääntymiskierto ja luoda edellytykset kestävälle kalastukselle. 

Nykyisin useita vaelluskalakantoja ylläpidetään kalanviljelyllä ja istutuksilla. 

Kalanviljely voi pitkällä aikavälillä olla vahingollista kalojen geneettiselle perimälle, 
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mutta kalanviljely tulee kuitenkin olemaan välttämätöntä. Uhanalaisten 

vaelluskalakantojen vahvistamisella pyritään lisäämään luonnon monimuotoisuutta. 

Kalatiestrategian toteuttaminen käynnistettiin vuonna 2012 ja sen on tarkoitus jatkua 

2020-luvun lopulle. (Kansallinen kalatiestrategia 2012) 

 

Ensisijaiset rakennuskohteet ovat vesistöt, joissa voidaan vielä palauttaa uhanalaisien 

kalakantojen luonnonkierto. Kalatiestrategian toimintalinjat ovat hankkeiden arviointi ja 

priorisointi, yhteistyö ja rahoituksen järjestäminen, velvoitehoidon suuntaaminen, 

kalojen kulun huomiointi säännöstelykäytännöissä, kalastuksen säätely, tutkimuksen ja 

seurannan lisääminen ja toimenpiteiden toteuttaminen. (Kansallinen kalatiestrategia 

2012) 

 

Alla olevassa kuvassa 5 vasemmalla puolella on tekninen pystyrakokalatie ja oikealla 

luonnonmukainen kalatie. Luonnonmukaiset kalatiet toimivat teknisiä kalateitä 

paremmin ja ne toimivat kaikille kalalajeille. Luonnonmukaiset kalatiet mukailevat 

paremmin maisemallisia arvoja. Teknisiä kalateitä käytetään usein tilanteissa, joissa 

patoa ei voida purkaa tai luonnonmukaisen kalatien rakentaminen ei ole mahdollista 

pienen tilan vuoksi. Kalateiden rakentamisessa on tärkeää määrittää sopiva virtaus ja 

oikeaan paikkaan sijoitettu sisäänkäynti. Niiden toteuttaminen on haastavaa ja täten 

tekniset kalatiet sopivat harvoin kaikille vaelluskalalajeille. Kalateiden lisäksi vaelluksen 

helpottamiseksi tarvitaan usein myös perattujen koskien kunnostamista, kutualueiden 

rakentamista, vesistöön kohdistuvan kuormituksen vähentämistä ja 

säännöstelykäytäntöjen muuttamista. (Ympäristö 2016) 
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Kuva 5. Oulunjoelle yläosaan rakennettu pystyrakokalatie ja alaosaan rakennettu 

luonnonmukainen kalatie (Ympäristö 2016) 

 

Euroopan komissio on julkaissut 26.2.2019 vesipuitedirektiivin toisen kauden ja 

tulvadirektiivin ensimmäisen kauden kertomuksen parlamentille ja neuvostolle. 

Komission palautteen mukaan Suomen tulee arvioida erityisesti olemassa olevat 

vesivoimaluvat uudelleen ympäristövirtaamien sekä vesivoiman aiheuttamien 

ekologisten haittojen lieventämisen kannalta. Uudelleenarviointi ei kuitenkaan 

automaattisesti tarkoita vaatimusta lupamääräysten merkittävästä muuttamisesta. 

Lupamääräysten muutokset riippuvat vesimuodostuman tilatavoitteesta (esim. hyvä eko-

loginen potentiaali), nykytilasta sekä käsiteltävän hankkeen vaikutuksesta tilatavoitteen 

saavuttamiseen. Luvan muuttamisen tarpeet on mahdollista arvioida vain 

tapauskohtaisesti. (Syke 2019)  

 

Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa esitetty tavoitteita, joilla voi olla vaikutuksia 

joihinkin vesivoimalaitosten vanhoihin lupiin. Vesilaki päivitetään ulottamaan 

kalatalousvelvoitteet niin sanottuihin nollavelvoite-laitoksiin. Käynnistetään kansallinen 

ohjelma vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Toimenpiteitä ovat seuraavat: jatketaan 

luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin kansallisen kalatiestrategian 

pohjalta, kunnostetaan kalojen lisääntymisalueita, toteutetaan ohitusratkaisuja, puretaan 
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vaellusesteitä, toteutetaan vaelluskalahankkeita laajalla yhteistyöllä ja 

kalatalousvelvoitteita päivitetään viranomaistyönä. (Antti Rinteen hallituksen 

hallitusohjelma 2019) 

 

Ruotsissa on tehty vesilainsäädännön muutoksia Euroopan komission vaatimuksesta 

vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Komissio kiinnitti muun ohella 

huomiota siihen, että Ruotsin lainsäädännössä oli puutteita lupien – erityisesti 

vesivoimalupien – päivittämisessä vastaamaan vesienhoidon ympäristötavoitteita. 

Ruotsissa vesilainsäädännön uudistus tuli voimaan vuoden 2019 alussa. Muutoksia 

tehtiin ympäristökaareen ja useisiin muihin lakeihin. Uudistuksen yhtenä tavoitteena oli 

modernisoida vanhojen vesivoima- ja patolupien lupaehdot siten, että ne noudattavat 

Ruotsin ympäristökaaren uusia vaatimuksia. Hallituksen esityksessä kuitenkin 

korostetaan, että lupien tarkistamisen tulee perustua kokonaisnäkökulmaan, jossa otetaan 

myös vesivoimaintressit huomioon. Lainsäädännön uudistamisessa tärkeä askel oli 

vuonna 2016 viiden Ruotsin keskeisen puolueen tekemä energiapoliittinen sopimus. Sen 

päälinjat ovat seuraavat: 1) vesivoiman kiinteistöveroa lasketaan 2,8 %:sta 0,5 %:iin 

vuodesta 2017 lähtien neljän vuoden aikana; 2) Ruotsi täyttää EU-oikeuden vaatimukset 

suhteessa vesirakentamiseen; 3) vesivoimalle asetetaan modernit ympäristövaatimukset, 

ympäristötavoitteet on kuitenkin pyrittävä saavuttamaan ilman aiheetonta hallinnollista 

tai taloudellista rasitusta; ja 4) vesivoima-ala vastaa kokonaisuudessaan lupien 

tarkistamisesta sille koituvista kustannuksista. Kokonaisratkaisuun kuuluu kiinteänä 

osana vesivoimarahaston perustaminen. Ruotsin kahdeksan suurinta vesivoimantuottajaa 

(yli 95 % Ruotsin vesivoimatuotannosta) ovat rahaston osakkaita. Vesivoimalaitokset 

voivat jatkossa hakea siitä rahoitusta modernien ympäristövaatimusten täyttämiseen.  

(Syke 2019) 
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4 SÄHKÖVERKKO 

Sähköverkon taajuus on 50 Hz, jonka vaihteluväliksi sallitaan 49,9-50,1 Hz. Taajuus 

laskee, jos sähköntuotanto on alle kulutuksen ja puolestaan nousee, jos tuotantoa on 

kulutusta enemmän. Tasapaino sähköverkossa ylläpidetään taajuusohjatulla 

käyttöreservillä (FCR-N), mikäli näiden reservien avulla ei saada tehtyä riittävää säätöä, 

on säätö tehtävä säätösähkömarkkinoilla ostamalla ylös- tai alassäätöä. (Fingrid 2019a) 

 

Yhteisessä sähköverkossa on jäsenmaiden kesken sovittu maakohtaisesta reservimäärästä 

ja määritetty maakohtaiset velvoitteet. Maat saavat itse määrittää, millä tavalla kukin 

hankkii oman osuutensa reservituotannosta. Maat voivat myös käydä keskenään kauppaa, 

jotta he saavat reservivaatimuksensa täytettyä.  

 

4.1  Taajuuden säätö 

4.1.1 FCR-N 

FCR-N tarkoittaa taajuusohjattua käyttöreserviä, jolla pyritään pitämään taajuus 

normaalialueella, eli 49,9-50,1 Hz. Taajuusohjatut reservit aktivoituvat mitatun taajuuden 

mukaan automaattisesti. Pohjoismaisessa sähköverkossa ylläpidetään 600 MW 

käyttöreserviä, jonka mukaan jokainen maa velvoitetaan kattamaan osuus suhteessa 

omaan kulutukseensa. Fingrid on velvoitettu ylläpitämään 140 MW:n edestä 

taajuusohjattua käyttöreserviä. Tämänhetkinen sopimusten mukainen 

enimmäiskapasiteetti on noin 322 MW, joka koostuu vuosihankinnasta, 

tuntimarkkinoista, Viipurin DC-linkistä ja Virosta hankitusta sähköstä.  

Vähimmäisvaatimukseksi käyttöreservin myymiseksi Fingrid on määrittänyt 0,1 MW. 

Käyttöreservin myyjä määrittää taajuussäädön hinnan ja määrän, Fingrid ostaa 

säätötilanteessa sähköä hintajärjestyksessä, riippumatta laitoksen tyypistä, tai sen koosta. 

Taajuusohjatun käyttöreservin kapasiteettikorvaus on tällä hetkellä 13,5 €/MW,h. 

(Fingrid 2019b,c) 
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4.1.2 FCR-D 

FCR-D on taajuusohjattu häiriöreservi, jolla pyritään palauttamaan taajuus vähintään 49,5 

Hertziin, kun taajuus laskee alle ohjearvon. Häiriöreservien on aktivoiduttava 

ongelmatilanteissa 30 sekunnissa kokonaan ja 50 % häiriöreservistä on oltava käytössä 

viidessä sekunnissa. Fingrid on velvoitettu ylläpitämään 220-265 MW taajuusohjattua 

häiriöreserviä. Tämän hetkinen sopimusten mukainen enimmäiskapasiteetti on 1030 

MW, joka koostuu vuosimarkkinoista ja tuntimarkkinoista. Säätämiseen voidaan käyttää 

sekä irti kytkettäviä kuormia, että voimalaitoksia. Fingrid hankkii häiriöreservin samalla 

tavalla kuin käyttöreservin, mutta minimimääräksi on asetettu 1 MW. Häiriöreservin 

ylläpitämisestä maksetaan 2,40 €/MW,h. (Fingrid 2019b,c) 

4.1.3 FRR 

FRR on taajuuden palautusreservi, joka jakautuu automaattiseen 

taajuudenhallintareserviin (aFRR) ja manuaaliseen taajuussäätöön (mFRR). FRR-säädön 

tulee tapahtua 15 minuutin sisällä sen sopimisesta. Manuaalinen taajuussäätö tapahtuu 

Fingridin omilla varavoimalaitoksilla. (Fingrid 2019b,d) Äkillisissä häiriötilanteissa 90 

% korvaavasta sähköstä tuotetaan vesivoimalla (ÅF-Consult Oy). 

4.2 Fingridin asettamat reunaehdot 

Yli 0,8 kW:n nimellistehoisten voimajärjestelmään kytkeytyvien voimalaitosten on 

täytettävä voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV).  VJV koskee myös 

kuluttajien sähköverkkoon kytkettäviä sähkölaitteistoja ja voimalaitoksia. Vaatimuksien 

avulla pyritään varmistamaan voimalaitoksen toiminta taajuus- ja jännitevaihteluissa, 

jotta siitä ei aiheutu haittaa voimajärjestelmälle, eikä järjestelmän vaihteluista 

voimalaitokselle. VJV:n täyttyminen ja todentaminen ovat verkkoon liittyvän asiakkaan 

vastuulla. Asiakkaan on ilmoitettava Fingridille laitokseen suunnitteilla oleva tekniikka 

hyvissä ajoin jo suunnitteluvaiheessa. Todentamisvelvoitteen toteutumiseksi toimijan on 
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ilmoitettava perustiedot mahdollisimman aikaisin ja viimeistään pääkomponenttien 

toimittajavalinnan jälkeen, hankekohtaiset tiedot tulee toimittaa ja 

käyttöönottotarkastuksesta sopia viimeistään kolme kuukautta ennen kokeiden 

toteuttamista ja lopulliset hankekohtaiset tiedot ja käyttöönottoraportit on toimitettava 

Fingridille kolmen kuukauden sisällä käyttöönottokokeista. Voimalaitoksen tulee täyttää 

vaatimukset, jotka on määritetty VJV:ssä ja yleisissä liittymisehdoissa sen 

liittymissopimusta tehdessä. Vaatimukset ovat laitosluokka kohtaisia ja ne on jaettu 

tyyppiluokkiin laitoksen mitoitustehon ja liittymispisteen jännitetason mukaan. Yleisillä 

liittymisehdoilla (YLE) huolehditaan verkkoon liittyvien laitosten yhteensopivuus. 

Ehdoissa määritetään myös Fingridin ja asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet. (Fingrid 

2018) 

 

Minimitehon tulee olla mahdollisimman pieni ja vesivoimatuotannossa sen tulee olla 10 

% tai alle laitoksen mitoitustehosta. Vesivoimaloiden käynnistysajaksi täyteen tehoon 

VJV2018 velvoittaa alle 15 minuuttia. Tehon muutosnopeudeksi normaalissa 

käyttötilanteessa VJV2018 velvoittaa 40 % mitoitustehosta minuutissa laitoksen 

käydessä 40-100 % teholla ja häiriötilanteessa tehomuutoksen tulee olla vähintään 10 % 

mitoitustehosta laitoksen käydessä 50-100% teholla. Vesivoimalaitoksen on VJV:n 

mukaan kyettävä toimimaan omakäytöllä kahdeksan tunnin ajan. (Fingrid 2018) 

Fingrid velvoittaa laitoksia noudattamaan liittymissopimuksen aikana voimassaolevia 

sopimuksia, mutta laitoksen tehdessä riittävän suuria muutoksia sovelletaan muutoksien 

tekohetkellä voimassa olevia sopimuksia. VJV velvoittaa kaikkia uusia laitoksia 

osallistumaan taajuussäätöön laitosluokka kohtaisesti. Samaan aikaan laitoksen tulee 

huomioida vesilain asettamat reunaehdot, jotka voivat olla ristiriidassa VJV:n kanssa.  
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4.3 Taajuuden säädön tarpeen lisääntymisen vaikutus 

vesivoimalaitosten käyttöön 

Oulun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa on havaittu, että Pohjoismaissa säädöstä 

johtuvat nopeat virtaaman muutokset ovat lisääntyneet viimevuosina. Tutkimuksessa 

huomataan, että aurinkovoiman ja tuulivoiman lisääntyminen on yhteydessä virtaamien 

muutoksiin suuren säätötarpeen vuoksi. Lisääntyvä säätövoiman tarve hankaloittaa 

luonnonympäristön säilyttämistä ja täten sitä pidetään merkittävänä uhkana jokien 

ekosysteemille. Tutkimuksessa oli analysoitu 150 vesivoimalaitoksen tuntitietoja. 

Tutkimuksen perusteella laitosten säätö on voimakasta Pohjoismaisissa joissa ja säätö on 

lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana ja erityisesti viimevuosina. (Ashraf et al., 

2018) 

Tutkimuksessa hyödynnettiin kahta lyhytaikaissäännöstelyn voimakkuutta kuvaavaa 

mittaria HP1 ja HP2. HP1 kuvaa vuorokauden maksimi- ja minimivirtaaman erotuksen 

suhdetta vuorokauden keskivirtaamaan. HP2 kuvaa virtaaman muutosta suhteessa ajan 

muutokseen. HP1 kuvaa siis lyhytaikaissäädön suuruutta ja HP2 nopeutta.  

Tutkimuksessa analysoitiin 92 jokipisteen mitta-aseman tuloksia. 54 mittapisteestä oli 

käytettävissä yli viiden vuoden tuntihavaintoaineisto. Näistä mitta-asemista 34 (63 %) oli 

merkittävä muutos mittarilla HP1 arvioituna. 40 (74 %) mitta-asemalla muutos oli 

merkittävä mittarilla HP2 arvioituna. Kuvassa 6 on esitetty kolmen voimalaitoksen 

(Pamilo, Vatajankoski, Sokna kraftverk) HP1 ja HP2 arvojen muutokset vuodesta 2007 

vuoteen 2017. Kuvaajista on nähtävissä lyhytaikaissäännöstelyn voimistuminen. (Ashraf 

et al., 2018) 
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Kuva 6. Vuotuinen lyhytaikaissäännöstelyn voimakkuus mittareilla HP1 ja HP2 esitettynä joille 

1. Pamilo, 2. Vatajankoski, 3. Sokna kraftverk (Ashraf et al., 2018) 

 

Tulosten perusteella voimakas lyhytaikaissäätö on yleistä. Säädön voimakkuuteen 

vaikuttaa järvisyys, vesivoimalaitoksen patotyyppi ja valuma-alueen koko. 

Lyhytaikaissäädön voimakkuudessa on runsasta kausittaista vaihtelua. Kuivina vuosina 

lyhytaikaissäätö on voimakkaampaa kuin märkinä vuosina. (Ashraf et al. 2018) 
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5  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Säätövoiman tarve lisääntyy tulevaisuudessa entisestään lisääntyvän aurinkovoiman ja 

tuulivoiman takia. Vesivoimalla on erittäin keskeinen rooli sähköverkon taajuuden 

säädössä niin taajuusohjatuissa käyttöreservissä ja häiriöreservissä kuin taajuuden 

palautusreservissäkin. Vesivoiman lisäämismahdollisuudet Suomessa ovat rajalliset ja 

rajoittuvat lähinnä vanhojen laitosten uudistamiseen. Vesivoimatuotantoon kohdistuu 

sekä EU:sta tulevia että kansallisia paineita vesien tilatavoitteisiin ja kalojen vapaaseen 

kulkuun liittyen. Tulevina vuosina on tärkeää löytää keinot, joilla voidaan vähentää 

vesivoiman haitallisia ympäristövaikutuksia ja samaan aikaan turvata riittävä säätövoima 

ja taajuuden säädön tehokas ja riittävä reservi. 

Voimalaitoksen tulee täyttää Fingridin asettamat vaatimukset, jotka on määritetty 

voimalaitosten järjestelmäteknisissä vaatimuksissa (VJV) ja yleisissä liittymisehdoissa 

(YLE) sen liittymissopimusta tehdessä. Vaatimukset ovat laitosluokkakohtaisia ja ne on 

jaettu tyyppiluokkiin laitoksen mitoitustehon ja liittymispisteen jännitetason mukaan. 

Voimalaitoksen käytössä on kuitenkin noudatettava vesilain mukaisen luvan lupaehtoja. 

Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan tuulivoiman lisääntyminen on lisännyt 

nopeita virtaaman muutoksia vesivoimaloiden alapuolisissa jokiuomissa. (Ashraf et al., 

2018) Joillakin laitoksilla ja joissakin tilanteissa Fingridin asettamat 

taajuudensäätövaatimukset voivat olla ristiriidassa voimalaitoksen vesilain mukaisten 

lupien ehtojen kanssa. Tällainen tilanne voi syntyä, jos laitoksen käyttö muuttuu siitä, 

millaiseksi se on kuvattu aiemmin lupahakemuksessa ja lupaviranomaisen käsittelyssä. 

Tällöin laitos ei voi välttämättä noudattaa Fingridin vaatimuksia hakematta muutosta 

lupaehtoihin. Luvan muutostarpeen arvioinnissa keskeistä on se, aiheuttavatko laitoksen 

käytössä tapahtuvat muutokset haittaa yksityiselle tai yleiselle edulle. Yksityinen etu voi 

olla esimerkiksi rantakiinteistöjen käytön vaikeutumista ja yleistä etua esimerkiksi 

kalojen lisääntymisen vaikeutuminen.  
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