
Fortum, vesivoima 
ja ympäristö 



VESIVOIMANTUOTANNOLLA 
ON YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA 
KUTEN KAIKELLA MUULLAKIN 
SÄHKÖNTUOTANNOLLA    

Vesivoiman rakentaminen 

muuttaa vesistöä ja sen luon-

nonolosuhteita. Vesivoiman 

tuotannon aiheuttamat ympä-

ristövaikutukset ovat kuitenkin 

aina paikallisia ja ne tunnetaan 

hyvin. 

Tuotannon aikaiset ympäris-

tövaikutukset aiheutuvat lähin-

nä vesistön säännöstelystä. 

Vesivoimatuotannon ja 

säännöstelyn seuraukse-

na vesistöjen virtaaman ja 

vedenkorkeuden vaihteluväli 

ja -rytmi muuttuvat luonnon-

tilaan verrattuna. Voimalaitos-

padot estävät kalojen ja muun 

eliöstön vaelluksen sekä 

muodostavat kulkuesteen myös 

veneilijöille. Veden patoaminen 

ja säännöstely taas vähentävät 

kalojen lisääntymisalueita ja 

muuttavat ravinto-olosuhteita.

Muutokset vaikuttavat myös 

vesistön virkistyskäyttöön, 

kalatalouteen ja ekologiaan. 

 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA VOI 
LIEVITTÄÄ MONIN TAVOIN

Fortum lieventää aktiivisesti 

vesivoimantuotannon ympäris-

tövaikutuksia niissä vesistöis-

sä, joissa yhtiöllä on vesivoima-

laitoksia. 

Kalataloudelle aiheutuvia 

vaikutuksia vähennetään ka-

laistutuksilla ja elinympäristöjä 

kunnostamalla. Suomessa on 

kalaistutuksilla saatu palau-

tettua esimerkiksi luonnossa 

lisääntyvä kuhakanta Oulujär-

veen.   

Vesivoimaa tuottaviin jokiin 

ja säännösteltyihin järviin is-

tutetaan ennen kaikkea siikaa, 

kuhaa, taimenta ja lohta, joita 

kasvatetaan sekä Fortumin 

omilla kalanviljelylaitoksilla 

että sopimusviljelyssä Suomes-

sa ja Ruotsissa.

VESISTÖJEN TILAA PARANNE-
TAAN MYÖS USEILLA VAPAA-
EHTOISILLA HANKKEILLA

Fortum pienentää vesivoiman 

tuotantonsa ympäristövaikutuk-

sia lakisääteisten velvoitteiden 

lisäksi usealla vapaaehtoisella 

hankkeella yhdessä alueen 

asukkaiden, viranomaisten 

ja muun muassa kalastus- ja 

vesiosuuskuntien kanssa.

Veden säännöstelyä pyritään 

jatkuvasti kehittämään niin, 

että säännöstelyssä voidaan 

mahdollisimman hyvin ottaa  

huomioon muutkin kuin 

vesivoimantuotannon käyttö-

tarpeet.

Vesistöjen virkistyskäyttöä 

on parannettu rakentamalla eri 

puolille vesistöä esimerkiksi 

veneenpitopaikkoja, veneluis-

kia ja uimarantoja.

Jokiuomien ranta-alueita on 

kohennettu kunnostushankkeil-

la ja maisemoinnilla.

Ympäristövaikutusten 

vähentämismahdollisuuksia 

selvitetään useilla kalatalou-

teen liittyvillä tutkimushank-

keilla. Mukana hankkeissa 

on Fortumin  lisäksi muita 

voimayhtiöitä, kuntia, ympäris-

töjärjestöjä, alueen asukkaita ja 

tutkimuslaitoksia. 

Fortum on rahoittanut useita 

vaelluskalojen ja virtaavissa 

vesissä elävien simpukkalajien 

elinolojen parannus- ja tutki-

mushankkeita. Fortum käyttää 

vapaaehtoisiin ympäristöhank-

keisiin Suomessa ja Ruotsissa 

yhteensä useita satoja tuhansia 

euroja vuodessa. Osa varoista 

kertyy Fortumin asiakkaiden 

ostaessa Bra Miljöval ja Eko-

energiamerkittyä sähköä.

Fortumilla on Suomessa ja Ruotsissa yhteensä noin 
160 yhtiön kokonaan tai osittain omistamaa vesivoima-
laitosta. Suomessa vesivoimalaitoksia on 13 kappaletta 
Oulujoen ja Vuoksen vesistöissä. Fortumilla on lisäksi 
omistusosuus Kemijoki Oy:ssä. Fortum ohjaa myös 
Kemijoki Oy:n vesivoimalaitoksia.



SUOMESSA TOTEUTETTUJA 
YMPÄRISTÖHANKKEITA

• Vuoksen virtavesikalojen 

elinympäristöjen kunnos-

tus 

• Imatran kaupunkipuro

• Kiantajärven tulvaniitty-

jen kunnostus

• Muhos-, Kutu- ja Utosjoen 

lohenpoikasten istutus-

kokeiluhanke

• Useiden uimarantojen 

sekä venelaiturien, 

-satamien ja -rantojen 

kunnostaminen

• Selvitys vedenlaadun 

parantamisvaihtoehdoista 

Utajärvellä

• Utosjoen pääuoman 16 

virtavesialueen kalatalou-

dellinen kunnostus

• Luontopolun kunnostus 

Muhoksella

• Oulujoella ja Oulujärvellä 

toteutettuja ympäristö-

hankkeita esittelevien 

infotaulujen pystytys 

RUOTSISSA TOTEUTETTUJA 
YMPÄRISTÖHANKKEITA

• Lohikalojen alasvaellus-

tutkimus Klarälven-joella

• Luonnon ja istutetun 

lohikalakannan tilan tutki-

mus Vänern-järvellä ja 

Klarälven-joella

• Valvtjärnsbäcken-puron 

kunnostus jokihelmi-

simpukan ja taimenen 

elinolosuhteiden paranta-

miseksi

• Tulvaniittyjen ja 

-metsien hoito ja kunnos-

tus Dalälven-joella

• Vuollejokisimpukan 

tutkimus

• Eldbäckenin biouomaan 

kotiutuneiden erilais-

ten eläin- ja kasvilajien 

tutkimus 



VALVTJÄRNSBÄCKEN KUNNOSTUSHANKKEELLA LUOTIIN EDELLYTYKSET 
JOKIHELMISIMPUKAN LISÄÄNTYMISELLE

Kesällä 2013 suoritettu kunnostustyö oli Fortumin, Nedre Härjedalenin 

luonnonsuojeluyhdistyksen ja Jämtlandin lääninhallituksen yhteistyöhan-

ke.

Hankkeen tavoitteena oli parantaa harvinaisen jokihelmisimpukan mah-

dollisuuksia lisääntyä Valvtjärnbäckenissä poistamalla esteet taimenen 

vaellukselle Ljustanasta ylös Valvtjärnsbäckeniin. Taimenen vaellus on välttämätöntä jokihel-

misimpukan lisääntymiselle. 

Valvtjärnsbäcken on viimeisiä ruotsalaisia vesistöjä, joista vielä löytyy uhanalaisia ja siksi rau-

hoitettuja jokihelmisimpukoita. Puron eliöstön kartoituksessa havaittiin, että simpukkayksilöt 

ovat vanhoja, ja että simpukoiden määrä on vähentynyt viimeisten 20 vuoden aikana. Tilanne 

johtuu siitä, että purossa elävät simpukat eivät ole kyenneet lisääntymään. Vaarana on, että 

koko simpukkakanta häviää tulevina vuosina, jos mitään ei tehdä.

Todennäköisin syy siihen, että jokihelmisimpukat eivät lisäänny Valvtjärnsbäckenissä ovat 

puroon joutuneet suuret kivet, jotka estävät taimenten nousun osittain ja paikoin kokonaan. 

Taimen on välttämätön jokihelmisimpukan lisääntymiselle. Simpukan alut elävät muutaman 

kuukauden ajan loisina taimenten kiduksissa, ennen kuin niistä kehittyy simpukoita.

Hankkeessa kivenjärkäleet poistettiin purosta ja paikoin purolle kaivettiin uusi uoma ohi 

kiviröykkiöiden. Raivaustyön jälkeen puron pohjaa muokattiin sekä taimenille että jokihelmi-

simpukoille sopivaksi. Lähivuosina näemme lisääntyvätkö jokihelmisimpukat jälleen Valvt-

järnsbäckenissä.

VUOKSEN VIRTAVESIEN KUNNOSTUSHANKKEESSA LUOTIIN UUSIA 
KUTUALUEITA

Fortumin, Imatran kaupungin, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen 

luonnonsuojeluliiton EKOenergian yhteishankkeen tavoitteena on vahvistaa 

virtavesissä elävien kalojen kantoja Vuoksessa. Tavoitteeseen pyritään kun-

nostamalla taimenelle ja harjukselle kutu- ja poikastuotantoalueita. Vuoksen 

vesistön erikoisuus on vahva harjuskanta. 

Vesistössä elää runsas paikallinen kalakanta. Lisäksi Saimaalta laskeutuu jokeen järvilohia, 

-taimenia ja muikkuja. Vuoksen vesistön taimenkantojen elinvoimaisuutta tuetaan säännöl-

lisillä istutuksilla.

Virtavesien kunnostushankkeen suunnittelu aloitettiin selvittämällä Fortumin kehittämän 

elinympäristömallinnuksen avulla harjukselle, taimenelle ja lohelle sopivia elinympäristöjä 

Vuoksen vesistön Suomen puoleisilla vesialueilla. Mallinnuksen ja maastokartoituksen avulla 

löydettiin useita alueita, jotka soveltuvat kunnostettaviksi kalojen kutu- ja poikastuotantoalu-

eiksi. Parhaille kutu- ja poikastuotantoon soveltuville alueille laadittiin kunnostussuunnitelma.

Fortumilla on Vuoksen vesistössä Imatran ja Tainionkosken voimalaitokset. Voimalaitosten 

välisellä alueella kunnostettiin syksyllä 2013 kolme vesialuetta virtakalojen ja muiden virta-

vesieliöiden elinympäristöksi. Kunnostuksissa rantamatalikkojen pohjia monimuotoistettiin 

muokkaamalla sekä lisäämällä pohjaan soraa ja kiviä. Veden virtausta ohjattiin rakentamalla 

kivistä suisteita. Näillä toimilla joenpohja soveltuu nyt aikaisempaa paremmin kutualueeksi ja 

poikasten suojaiseksi elinympäristöksi. Kunnostus pintakivineen monipuolisti myös jokimaise-

maa. Kunnostustyötä on tarkoitus jatkaa koko Vuoksen Suomen puoleisella vesialueella.     
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