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1. Vesivoiman ja kalastusintressin 
välinen suhde

 TAUSTAA

• Vesivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on n. 15-20 %

• Vesivoima on nykyään säätövoimaa

• Valtaväylän sulkeminen voimalaitospadolle estää vaelluskalan nousun kudulle joen 
ylävirtaan

• VL:n mukaisessa vesitalousluvassa kalatalousmääräys:

- kompensaatio kalastusintressille aiheutuvasta haitasta

- kalatiet, kalanpoikasistutukset, kalatalousmaksut, muut kunnostustoimet
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2. Silmäys HISTORIAan

Vesilainsäädännön pitkä historia

VOL 1902 (31/02)—VVL 1961 (264/1961)—VL 2011 (587/2011)

• Joustavat normit

• Vesivoiman pitkä rakentamiskausi

• Kalastusintressin aseman vaihtelut

• Ajankohtaista vesivoiman ja vaelluskalakantojen välinen suhde

• Erilaisia tilanteita

• Kalatalousvelvoitteen muuttamismahdollisuuksista 4



2. Silmäys HISTORIAan
A. Esiteollisesta ajanjaksosta teollistumiskehitykseen

Kalastuksella oli vahva asema yhtenä valtaväyläintressinä (Vesilaitosasetus 1868)

• Valtaväylä vapaana kalan kulkua varten

• Kalastus ei väistynyt vesirakentamisen tieltä

Vuoden 1889 asetuksessa näkyi jo vesivoiman hyväksikäytön lisäämistarpeet

• Valtaväylän sai jo sulkea, 

• mutta lohi ja siika oli vielä turvattu vaellusaikoina

Vesioikeuslaki (VOL) 1902

• Sisälsi julistuksen valtaväylän pitämisestä auki mm. kalan kulkua varten

• Isoon jokeen sai rakentaa kiinteän padon vain sinne, ”Mihin lohi ja siika eivät enää tavallisesti nouse”. 

• Valtaväylän sai sulkea erityisehdoin: laitevelvoitteet, kalatie
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2. Silmäys HISTORIAan
B. Vesivoimalaitosrakentamisen valtakausi

Teollisuuden kehittymisen takia höyryvoimasta siirryttiin vesivoimaan

Poikkeuslait (1934, 1939, 1940, 1941)

• Vesistötoimikunnat, väliaikaiset luvat

• Intressivertailu vesivoimalle edullinen

• Kalastusintressin asema heikko

Vesilaki 1961

• Kompensaationa edelleen kalatie ja muut toimenpiteet sekä kalatalousmaksu (2 luvun 22 §)

• Kaksivaiheiset menettelyt ja töidenaloittamislupa vesivoiman rakentamisen etuna

• Vahva lupamääräysten pysyvyyssuoja, rajoitetut mahdollisuudet puuttua luvan 
kalatalousmääräyksiin

• Laite- ja toimenpidevelvollisuudet ns. edellyttämättömät vahingot (2 luvun 27, 28 JA 29 §)
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2. Silmäys HISTORIAan
C. Käännekohta

Käännekohta luvan kalatalousmääräysten pysyvyyteen VVL:n voimassaoloaikana

Vuoden 1987 ja 1994 vesilain muutokset olivat käännekohta

• Vesilakiin tuli eri hanketyypeille yhteinen kalatalousvelvoitteiden tarkistamiseen oikeuttava 
säännös (2 luvun 22 §:n 4 mom.)

Mahdollisuus muuttaa kalatalousvelvoitetta ja –maksua

1) Olosuhteiden olennainen muutos

2) Epätarkoituksenmukainen velvoite

Voimassa olevassa vesilaissa on myös tämä sääntely. 
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3. MUUTOSMAHDOLLISUUDET
a. Kalatalousmääräysten muuttaminen 

voimassa olevan vesilain mukaan

      TAUSTAFAKTOJA

• Kalatalousmääräyksinä on ollut kalateitä, kalanpoikasistutuksia, kunnostuksia sekä 
kalatalousmaksuja

• Kalatieajattelu oli vahva etenkin VOL:n ja VVL:n aikana. Kalateistä oli tuohon aikaan 
huonoja kokemuksia.

• 1950-luvulla siirryttiinkin kalatalousmaksuihin ja 1970-luvulta lähtien 
kalanpoikasistutuksiin.

• Kalatieajattelun uusi tuleminen kalatiestrategian myötä v. 2012.

• Istutuksista kalojen luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen. 8



3. MUUTOSMAHDOLLISUUDET
B. Vanhojen lupien kalatalousmääräysten muuttamisen 

mahdollisuudet TAUSTAA

• Luvan saajan omaisuuden suoja:

   Lupien pysyvyyden taustalla oikeussubjektin perusteltujen odotusten ja luottamuksen suoja          

   taloudellisissa asioissa

   Kalatalousmääräysten muuttamisessa on kysymys tästä luottamuksensuojasta

• Luottamuksensuojan vastapunnuksena ovat olosuhteiden muutokset, ympäristön tilaa ja toimintaa 
koskevan tiedon lisääntyminen, teknis-taloudelliset mahdollisuudet ym. - eli asioita, joita ei ole voitu 
ennakoida alkuperäisessä vesitalousluvassa

• Vesivoimalla suuri merkitys säätövoimana; tukee tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon vaihteluita 

• Kalastusintressin merkitys on vastaavasti kasvanut. Taustalla uudehkot strategiat, kuten 
kalatiestrategia, uhanalaisia vaelluskalalajeja (järvilohistrategia) ja EU:n vesipuitedirektiivin 
vaatimukset

• Puuttuminen vesitalousluvan kalatalousmääräyksiin VL:n erityissäännösten nojalla
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3. MUUTOSMAHDOLLISUUDET
C. Kalatalousmääräysten muuttamisen tilanteita

• Uuteen lupaan kalatalousmääräyksen 
tarkistusehto

• Luvassa voi olla kalatalousmääräysten 
tarkistusehto

• Luvan saaja haluaa itse hakea muutosta 
lupamääräyksiin

• Ennen vesilain voimaantuloa myönnetyn 
luvan lupamääräysten muuttaminen (vanhat 
luvat)

• Vanhassa luvassa ei lainkaan 
kalatalousmääräystä
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3. MUUTOSMAHDOLLISUUDET
D. VL 3 luvun 21 § ennakoimattomia haittoja koskevat 

säännökset  

 Rajoitetut mahdollisuudet tarkistaa vanhojen lupien lupamääräyksiä 

• 1) Hankkeen toteuttamisesta lupamääräysten mukaisesti aiheutuu haittaa

• 2) Hankkeen toteuttamisesta lupamääräysten mukaisesti aiheuttaa haittaa olosuhteiden 
muutosten takia

• 1) kohdan asioissa muutosta haettava 10 vuoden kuluessa hankkeen 
valmistumisilmoituksesta

• 2) kohdan asioissa hankkeen hyöty ei saisi sanottavasti vähentyä

•  Vähäistä suuremmat menetykset korvattava
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3. MUUTOSMAHDOLLISUUDET
E. VL19 luvun 10 §

 Voimassa olevan VL 19 luvun 10 §:n siirtymäsäännöksellä kalatalousmääräysten 
muuttaminen ulotetaan koskemaan myös ennen vesilakia voimassa olleiden säännösten 
nojalla annettujen lupien kalatalousmääräyksiä

 Tarkistamisen edellytyksenä yleisen tai tärkeän yksityisen edun tarve 
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3. MUUTOSMAHDOLLISUUDET
E. VL 3 luvun 22 §

1) Olosuhteiden olennainen muutos
2) Epätarkoituksenmukainen velvoite

 1) Olosuhteiden olennainen muutos

• Kalatalousmääräys ei enää yllä sille tasolle,                                                                        
 mihin voimassa oleva VL vaatisi (taso VL 3 luvun 14 §:ssä)

• Olosuhteiden pitää muuttua selvästi toisenlaisiksi

• Kysymys laitoksen ulkopuolella vaikuttavien tosiseikkojen muutoksista

• Uusia tosiseikkoja verrataan vanhan lupapäätöksen aikaiseen tilanteeseen

• Tapauskohtainen kokonaisharkinta

• Pelkkä tiedon lisääntyminen tai vedenlaadun muutos yksin ei ole riittävä peruste

• Lainkohdassa ei lausuta mitään luvan saajalle koituvista kustannuksista

• Toimenpiteistä ei saa aiheutua saavutettavaan hyötyyn verrattuna kohtuuttomia 
kustannuksia
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3. MUUTOSMAHDOLLISUUDET
E. VL 3 luvun 22 §

1) Olosuhteiden olennainen muutos
2) Epätarkoituksenmukainen velvoite

 2) Epätarkoituksenmukainen velvoite

• Voidaan tarkistaa, jos kalataloudellista tulosta voidaan velvoitteella parantaa sen 
toteuttamiskustannuksia merkittävästi lisäämättä

• Esim. väärä kalanistutuslaji tai kalatie ei toimi

• Toteuttamiskustannuksiin rajoitus

• Käytännössä voi olla vaikea erottaa olosuhteiden olennaista muuttumista ja 
epätarkoituksenmukaista velvoitetta toisistaan
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3. MUUTOSMAHDOLLISUUDET
E. VL 3 luvun 22 §

Oikeuskäytännön esimerkkejä

 Tapaus 1

• Yhtiöillä A ja B oli ennen vesilain voimaantuloa annetuissa lupapäätöksissä määrätty 
kalateiden rakentamisvelvoitteet. A:n laitokselle oli rakennettu kalahissi, joka ei toiminut. 
B yhtiö ei ollut rakentanut kalatietä. Kalateiden rakentamiseen liittyneiden 
epävarmuustekijöiden ja poikastuotantoalueiden vähäisyyden takia asiassa päädyttiin 
määräämään A ja B yhtiöille kalatalousmaksut A:n osalta 425 000 mk/v ja B:n osalta 207 000 
mk/v. Maksujen suuruutta määrättäessä voitiin ottaa huomioon uusien kalateiden 
rakentamis-ja käyttökustannukset. 
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3. MUUTOSMAHDOLLISUUDET
E. VL 3 luvun 22 §

Oikeuskäytännön esimerkkejä
• Tapaus 1 jatkuu..

• Yhtiöllä C oli ennen vesilain voimaantuloa annetussa päätöksessä määrätty 
kalatalousmaksuvelvoite (22 200 mk/v). Joessa oli muitakin voimalaitoksia. 
Kalatalousviranomainen vaati alimitoitettuna pitämänsä kalatalousmaksun korottamista 
tuntuvasti. VHaO:n päätöksessä päädyttiin korottamaan maksu 78 000 mk:aan/v. KHO pysytti 
VHaO:n päätöksen perusteluineen voimassa (KHO 2004:98). Olosuhteiden olennaisena 
muutoksena pidettiin:

• 1)veden laadun parantumista

• 2) kalakantojen aiempaa parempaa hoitoa

• 3) kalastoa koskevan tiedon lisääntymistä. 

• Tapaukseen sovellettiin VVL:n 2 luvun 22 §:n 4 momenttia ja 22 c §:ää.
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3. MUUTOSMAHDOLLISUUDET
E. VL 3 luvun 22 §

Oikeuskäytännön esimerkkejä

 Tapaus 2

• Yhtiölle oli määrätty VOL:n nojalla velvoitteena kalaportaan rakentaminen Virojoen 
Kantturakoskeen. Yhtiö ei ollut rakentanut kalaporrasta, mutta oli toimittanut veden 
kalahautomolle. Yhtiö haki kalaporrasvelvoitteen poistamista. KHO:n päätöksessä (KHO 2015:63) 
kalatievelvoite pysytettiin vastoin yhtiön kantaa. KHO perusteli ratkaisuaan monipuolisesti: 
Virojoki kuuluu vanhoihin meritaimenjokiin. Geneettiset tutkimukset olivat osoittaneet 
alkuperäisen meritaimenkannan olevan joessa. Virojoen vesi oli lohikaloille sopivaa. 
Kantturakosken alapuolella oli tehty kalataloudellisia kunnostustöitä ja Myllykosken avaaminen 
oli muuttanut siellä olosuhteita siten, että vaelluskalan nousu Kantturakosken laitokselle oli 
mahdollista. Meritaimen oli luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. 
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3. MUUTOSMAHDOLLISUUDET
E. VL 3 luvun 22 §

Oikeuskäytännön esimerkkejä

 Tapaus 2 jatkuu…

• Näiden faktapohjaisten perustelujen lisäksi KHO kiinnitti huomiota siihen, että Virojoen 
alajuoksun määrittely voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi ei merkinnyt sitä, että 
etteikö uoman ekologista tilaa olisi ollut edelleen tarpeen parantaa. Koska kalatalousmaksulla ei 
voitu päästä asetettuun tavoitteeseen, kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistamiselle ei ollut 
edellytyksiä. Kalatieratkaisun kustannuksia KHO ei liioin pitänyt kohtuuttomina. 



3. MUUTOSMAHDOLLISUUDET
F. Pienvesivoimalaitosten erityispiirteitä

• Suomessa on 153 alle 5 MW:n laitosta. Niistä 38:lla ei ole lainkaan kalatalousvelvoitetta. 
Laitosten saneeraukset: uusi laitos/laitoksen uusiminen ? 

• Velvoitteen puuttuminen on estänyt kalatalousmääräysten asettamisen (KHO 4.4.2013 T.1160).

• VL3 luvun 21§:n nojalla rajalliset mahdollisuudet puuttua vanhan luvan lupamääräyksiin. 

• Virtaamien ohjaaminen kalateihin saattavat heikentää tuntuvasti pienten laitosten 
kannattavuutta. 
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• Hiitolanjoki laskee Laatokkaan ja joen varrella on kolme vanhaa pienvesivoimalaitosta. Kahden 
laitoksen osalta kalatievelvoitetta ei ollut toteutettu. Velvoitteet muutettiin v. 1939 
kalanpoikasistutuksiksi. Vuonna 2001 Itä-Suomen ympäristövirasto kumosi aiemmat velvoitteet 
ja määräsi laitoksille yhteisen kalatalousmaksun. Vuonna 2009 virasto määräsi voimalaitosten 
omistajat tekemään selvityksen kalateiden rakentamisen vaihtoehdoista ja laatimaan 
hakemuksen sille. Yhtiö valitti asiasta. 

20

3. MUUTOSMAHDOLLISUUDET
F. Pienvesivoimalaitosten erityispiirteitä

Oikeuskäytännön esimerkki



• KHO ratkaisi asian päätöksellään (29.1.2013 t.358). Se pysytti VHaO:n päätöksen voimassa.         
    Perusteluina KHO esitti seuraavaa:

- Hiitolanjoki oli erittäin merkittävä Laatokan järvilohen lisääntymisjoki

- Simpeleen tehtaiden jätevesien tehostunut käsittely paransi veden laatua

- Venäjän puolelta oli poistettu kalojen nousuesteet

- Smolttituotantoon soveltuva koskipinta-ala kasvoi 0,1 ha:sta 2,75 hehtaariin

- Kalatieselvitys tuli jättää lupaviranomaiselle v. 2013 loppuun mennessä
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3. MUUTOSMAHDOLLISUUDET
F. Pienvesivoimalaitosten erityispiirteitä

Oikeuskäytännön esimerkki jatkuu…



- AVI määräsi päätöksellään v. 2016 kalatiet tehtäväksi. Perusteluin tuli vielä uusia asioita. 

- Kalatiehankkeet edistävät vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. 

- Hanke on kalatiestrategian kärkihanke

- Kalatiehankkeen hyödyt olivat niistä yleisille ja yksityisille eduille koituviin menetyksiin 
verrattuna huomattavat

- Suomen ja Venäjän rajavesistösopimus edellytti väylän aukipitämistä rajavesistössä kalan kulkua 
varten

• VHaO pysytti AVI:n päätöksen omalla päätöksellään v. 2018
22

3. MUUTOSMAHDOLLISUUDET
F. Pienvesivoimalaitosten erityispiirteitä

Oikeuskäytännön esimerkki jatkuu…



• Kalastusintressin asema esiteollisena aikana oli vahva, mutta teollisuuden kehittyessä sen asema 
heikkeni erityisesti poikkeuslakien aikana. 

• Kalatiet olivat varhain ensisijainen velvoitelaji, mutta kokemukset aiemmin huonoja. 

• Kalatalousmaksut 1950-luvulta ja kalanpoikasistutukset 1970-luvulta lähtien yleisesti käytössä

• Vesitalousluvilla perinteisesti vahva pysyvyyssuoja

• Vanhojen lupien kalatalousmääräyksiin liittyneiden ongelmien vuoksi taannehtiva puuttuminen 
vesitalouslupien kalatalousmääräyksiin tuli vesilainsäädäntöön v. 1987 (v.1994).
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• Kansallinen kalatiestrategia v. 2012 merkitsi kalatieajattelun uutta tulemista. 

• Kärkihankkeiden toteutuksessa yhteistyötä ja kustannusten jakamista tulisi edistää.

• Valtio osallistunut eräisiin vaelluskalahankkeisiin

• Oikeuskäytännön ratkaisut osoittavat, että vanhojen vesitalouslupien kalatalousmääräyksiä 
voidaan muuttaa VL:n erityissäännösten nojalla. 

• Kalatalousmääräysten asettamiseksi sellaisiin vanhoihin vesitalouslupiin, joista määräys 
puuttuu kokonaan, tulisi kaiketi hakea ratkaisua lainsäädäntöteitse. 

• Kompensaatio on uudehko keskusteluaihe

• Soveltuvuus vesitalousasioihin ? 

4. PÄÄTELMIÄ
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KIITOS!
Oulankajoen Kivakkaköngäs 

Venäjällä
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