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Virtaviesti
PVO-Vesivoiman tiedotuslehti 2008

Vesistön tila ja virkistäytymismahdollisuuksien säilyminen osoittautuivat
päällimmäisiksi huolenaiheiksi Kollajan
alueen kiinteistönomistajille osoitetussa kyselyssä. Kysely oli osa vesivoimahankkeen ympäristövaikutusten
arviointia. Tulokset ohjaavat osaltaan
hankkeen suunnittelua.

Vesistöasiat tärkeitä
Kollajan suunnittelussa

mallilaskelmien mukaan altaan happitilanne säilyy
pääosin hyvänä. Pääsyy siihen on se, että Kollaja on
läpivirtausallas, jolloin altaan viipymät ovat lyhyitä ja
happitulovirtaamat suuria. Läpivirtausta on paljon
siksi, että allas sijaitsee valuma-alueen alaosalla toisin kuin useimmat muut tekojärvet Suomessa.
Altaassa olisi näillä näkymin vain yksi syvännealue, jossa pohjan läheisissä vesikerroksissa voi kevättalvella esiintyä hapettomuutta. Hapettomuus on

Lähes 80 prosenttia Kollajan alueen kiinteis-

yhteydessä järven metaanipäästöihin, ravinteiden

tönomistajista vastasi PVO-Vesivoiman teettämään

vapautumiseen pohjasta sekä kalakannan hyvin-

kyselyyn. Tutkimuksen teki Ramboll Finland Oy,

vointiin. Happitilannetta voidaan kuitenkin tark-

joka toteuttaa Kollajan ympäristövaikutusten ar-

kailla, ja tarvittaessa siihen voidaan vaikuttaa. Kai-

vioinnin. Kyselyn tulos kertoo alueen asukkaiden

nua muistuttaa, että hapettomuutta esiintyy varsin

miettivän hankkeen vaikutuksia paitsi luonnolle,

yleisesti kevättalvella luonnonjärvienkin syvänteis-

myös vesistön virkistyskäytölle. Yhdeksi tärkeim-

sä, joten mistään aivan poikkeuksellisesta asiasta ei

mistä asioista Kollajan suunnittelussa nimettiin ve-

ole kyse.

den laadun säilyminen tai parantuminen Iijoessa ja

Pohjanmaan parhaimmistoa

järvissä.
-Huolien kohteena olevia asioita selvitetään

Rehevyyden kannalta olennaisen pääravinteen eli

parhaillaan. Kesän aikana on kerätty aineistoa luon-

fosforin pitoisuus asettuu arvion mukaan tasolle

nonuoman suvantoalueiden vedenkorkeuksista ja

20–30 mikrogrammaa litrassa. Kollajan vedenlaatu

vesikasvillisuudesta. Lisäksi on selvitetty muun

näyttäisi siten asettuvan hyvän ja tyydyttävän välil-

muassa sivu-uomien eli putaiden kautta kulkevan

le. Veden laadultaan Kollajan altaan vesi tulee ole-

virtaaman suuruutta, kertoo ryhmäpäällikkö Veli-

maan selvästi parempaa kuin Pohjanmaan tekoal-

Matti Hilla Ramboll Finland Oy:stä.

taissa keskimäärin.

Arviointityötä varten on saatavilla vedenlaatu- ja

Arvio perustuu veden virtaus- ja laatumalleihin,

virtaama-aineistoa usean vuosikymmenen ajalta.

jotka ovat Kainuan mukaan osoittautuneet hyviksi

-Tuloksia analysoidaan syksyn aikana, ja varsinainen arviointityö saataneen valmiiksi vuodenvaihteen jälkeen, Hilla arvioi.

ovat Veli-Matti Hillan mukaan keskenään hieman

työkaluiksi asiantuntija-arvion laadinnassa. Mahdol-

ristiriidassa.

lisen altaan rakentamisen jälkeen sen veden laatua

-Natura vaatii veden vaihtelua ja melko alhaista

tarkkaillaan säännöllisesti.

Tämän jälkeen pystytään kertomaan, mitä vai-

vedenpintaa kesällä. Toisaalta asukkaat toivovat, että

Kainua kertoo, että altaan vedenlaatu on huo-

kutuksia hankkeella olisi esimerkiksi luonnonuoman

tulva olisi pienempi ja vedenpinta olisi kesällä kor-

noimmillaan heti täyttämisen jälkeen. Alussa myös

vedenlaatuun. Hilla kertoo, että suurin vaikuttava te-

keampi. Suunnittelussa etsitään ratkaisua, joka täyt-

petokaloissa esiintyy elohopeaa, mutta tämä näyttäi-

kijä on yläpuolelta tulevan veden laatu, mutta veden

täisi mahdollisimman hyvin molemmat tavoitteet.

si Kollajassa olevan pienempi ja lyhytkestoisempi il-

vaihtuvuudellakin on oma merkityksensä.

Vaikka alueen tulvien kanssa on totuttu elämään, 57 prosenttia kyselyyn vastanneista kiinteis-

Virkistäytyminen tärkeää

tönomistajista toivoi tulvien pienentymistä.

miö kuin yleensä, johtuen altaan hyvästä vedenlaadusta ja suhteellisen nopeasta järvettymisestä.
Ympäristövaikutukset otetaan suunnitteluprosessissa mahdollisimman hyvin huomioon ja keino-

Yhdeksi kyselyn merkittävimmistä seikoista nostettiin kalakannan säilymis- ja kehittämismahdollisuus

Tekojärvessä hyvä happipitoisuus

ja haittojen minimoimiseksi mietitään aktiivisesti.

Iijoessa ja järvissä. Merkittävinä pidettiin myös joen

Myös Kollaja-hankkeeseen liittyvän tekojärven ve-

Kainua toteaa, että sekä suunnittelu ja lainsäädäntö

veneilymahdollisuuksien ja koskien säilymistä sekä

den laatu nostettiin kyselyssä esille.

että yleiset arvot ja asenteet ovat muuttuneet paljon

kalateiden rakentamista.
Virtakalojen säilymistä koskissa tutkitaan par-

Tekoaltaan veden laatuennustetta laatinut KaKari Kainua

ri Kainua Pöyry Environment Oy:stä kertoo, että

siitä, kun ensimmäisiä tekoaltaita rakennettiin.
Teksti: Minna Salmi Kuvat: Jyrki Kallio-Koski

haillaan elinympäristömallilla, jossa mitataan ja luodataan luonnonuomaa. Mittaustulosten perusteella
laaditaan keskeisimpien virtavesikalojen esiintymis-

Virkistyskäyttömahdollisuuksia ei saa hävittää

tä kuvaava elinympäristömalli.
-Mallilla voidaan selvittää, missä eri-ikäiset taimenet ja harjukset esiintyvät ja mitä virtaaman muutos niiden kannalta merkitsisi, kertoo Veli-Matti Hilla.
Suvanto- ja järvialueiden kalastoa ja kalastusta
on selvitetty alueen asukkaille suunnatulla kalastustiedustelulla, johon on saatu hyvin vastauksia. Tie-

den rakentamista Kollajan alueelle hän ei vastustaisi.
-Toivoisin näkeväni laskelmia alueen hyödyn-

Vihreiden kunnallisvaaliehdokas,
opiskelija Riikka Niemitalo vastustaa
vesivoiman lisärakentamista. Kollajahankkeessa Niemitaloa huolestuttaa
erityisesti virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyminen.

tämisessä sähköntuotannossa myös muilla tavoin.
Jotain hyvääkin Niemitalo Kollajan ympäristövaikutusten arvioinnista löytää: Pohjolan Voiman
edustajat ovat tulleet rohkeasti "käärmeenpesään"
Pudasjärvelle ja järjestäneet esimerkiksi tiedotustilaisuuksia. Alueen asukkaita ei ole sivuutettu sa-

dustelun avulla pystytään selvittämään muun muas-

malla tavalla kuin aiemmin, mikä kertoo, että yh-

sa, minkä verran eri alueilla kalastetaan ja mitä pyy-

-Olen alueen mökkiasukas ja sieltä kotoisin. Tämä

teiskunta on muuttunut selvästi sitten 50-luvun ve-

dyksiä käytetään.

on minulle hyvin henkilökohtainen asia: haluan jat-

sivoimahankkeiden.

kossakin päästä Kollajalle hirvimetsälle, marjasta-

-Molempien osapuolten pitää pystyä asialliseen

Hankkeen toteutuminen vastaisi

maan, hiihtämään ja tarkkailemaan luontoa. Joella

monia toiveita

pitää pystyä kalastamaan ja veneilemään, enkä oi-

-Myös luontoarvot ovat tärkeitä. Tulvien ansios-

massa olevien laitosten turbiinien uusimisen ja ke-

Kolme neljäsosaa kyselyn vastaajista nosti tärkeäksi

kein luota siihen, että se olisi mahdollista säännös-

ta alueella on harvinainen suistomainen luontotyyppi.

hittämisen teknologian keinoin, mutta uusia voima-

Natura-arvojen säilymisen ja kaksi kolmasosaa vesi-

tellyssä joessa.

Jos tulvat katoavat, myös tämä luontotyyppi katoaa.

laitoksia ei minusta pitäisi enää rakentaa. Vaihtoeh-

voimakkaasti.

pintojen sääntelyn eli matalien vedenkorkeuksien

Niemitalo pohtii myös, miten turvallista olisi

Niemitalo ei usko voivansa hyväksyä tekojärven

nostamisen ja tulvien pienentämisen. Nämä toiveet

enää liikkua jäällä talvisin, jos veden pinta vaihtelee

rakentamista millään ehdoin. Sen sijaan tuulivoimaloi-

keskusteluun. Olen itse valmis hyväksymään ole-

toja on varmasti olemassa, Niemitalo uskoo.
Teksti: Hanna Komulainen Kuva: Jorma Autio

Pääkirjoitus

Keskusteluyhteys on auki
den myös vesivoiman lisäämiseen niin, ettei luon-

ka tahansa sai tulla keskustelemaan Kollaja-hank-

hoja, jotka eivät ole käyttäneet tilaisuutta hyväk-

nolle, ympäristölle tai ihmisille aiheudu lisäämises-

keesta tai vaikka vain kertomaan, mitä mieltä siitä on.

seen. Hankkeen suunnittelijan roolissa olemme yhä

tä huomattavaa haittaa. Paras työkalu mahdollisuuk-

Myös hankkeen omaa tiedotuslehteä on toivottu. Sik-

kiinnostuneita kuulemaan, miten suunnitelmaa pi-

sien selvittämiseen on ympäristövaikutusten ar-

si tämä Virtaviesti keskittyykin Kollajaan.

täisi eri sidosryhmien mielestä kehittää.

viointimenettely. Se on hallittu vuorovaikutuspro-

Infopiste toimi erinomaisesti. Pisteessä käytiin

Sodan jälkeen kansakunta nostettiin jaloilleen

sessi, jonka myötä suunnitelma saa lopullisen muo-

hyviä keskusteluja niin puolesta kuin vastaan. Tois-

vesivoimalla. Vesivoiman arvo ei ole siitä vähentynyt,

tonsa. Menettelyn ansiosta myös paikallisilla asuk-

ta sataa ihmistä kävi paikan päällä vaihtamassa aja-

vaikka perusteet ovat osin toiset. Tulevaisuuden säh-

Vesivoima poikkeaa muista energiantuotanto-

kailla on aito mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman

tuksia. Samalla hankkeen suunnitteluun saatiin kul-

köjärjestelmä tarvitsee lisää nopeaan säätöön kyke-

muodoista siinä, että tuotannon on sopeuduttava yh-

sisältöön.

lanarvoista tietoa.

nevää tuotantoa. Yhteiskunnan kokonaisedun mu-

teiseloon lukuisien muiden vesienkäyttömuotojen

Moni Kollajan vaikutusalueella asuva on esittä-

Erityisen hyvä oli huomata, että asioita oli mie-

kaista on toteuttaa se sellaisilla hankkeilla, jotka ko-

kanssa. Yhteiselo ei onnistu ilman toimivaa vuoro-

nyt toiveen, että jostain voisi kysyä asioista, jotka hank-

titty riippumatta siitä, mitä mieltä kukin hankkees-

konaisuutena rasittavat ympäristöä vähiten. Hyvin

puhelua kaikkien niiden tahojen kanssa, joita asia

keessa huolestuttavat tai herättävät kysymyksiä. Siksi

ta itse on. Ympäristövaikutusten arviointiin olennai-

suunniteltua vesivoimaa on tässä vertailussa vaikea

koskettaa.

Pohjolan Voima järjesti kesällä Pudasjärven kalastus-

sesti kuuluva vuorovaikutus toteutui hienosti.

voittaa.

Jos vuoropuhelu toimii, se antaa mahdollisuu-

matkailukeskuksen yhteyteen infopisteen, jonne ku-

Birger Ylisaukko-oja

Keskusteluyhteys on edelleen auki. Vielä on ta-

Vesivoiman rakentamisessa
kunnioitetaan nyt ympäristöarvoja
Vesivoimaa on käytetty Suomessa
sähkön tuotantoon jo yli sata vuotta.
Uusien voimaloiden rakentamisen
lähtökohdat ovat vuosikymmenien
saatossa muuttuneet teknis-taloudellisista kohti ympäristöä kunnioittavia.
Rakentamiseen ei enää ryhdytä ennen
kuin laitosten vaikutukset ihmisten
elinympäristöön ja luontoon on
selvitetty perin pohjin.

teiden kuluessa on mahdotonta.
Suurimpana käänteenä voidaan silti Aution mukaan pitää rakentamisen peruslähtökohtien muuttumista. Vettä ei enää oteta sataprosenttisesti sähköntuotantoon, vaan sitä jätetään virtaamaan vapaasti
myös luonnon hyödyksi ja ihmisten iloksi. Myös kalakantojen säilyminen pyritään aina turvaamaan, sitä vaatii lakikin.
-Vielä 1960-luvulla suunnittelun lähtökohta oli
puhtaasti teknis-taloudellinen. Kun rakennettiin
voimalaitos, joki laitettiin vain halki ja poikki. Voi-

Suomessa vesivoiman rakentaminen oli huipussaan

malaitoksen yläpuolella vesi nousi, ja asutus sai väis-

sotien jälkeen, jolloin vesi oli pitkään maamme ainoa

tyä rakentamisen tieltä. Esimerkiksi Iijoen kolmen

sähköenergian lähde. Suurimmillaan vesivoiman

ylimmän laitoksen alta purettiin tai siirrettiin yli 30

osuus Suomen sähköntuotannosta, jopa 90 prosent-

taloa, huomauttaa Autio.

tia, oli 1950- ja 1960-luvuilla.

Kosket pysyvät koskina

-Sotakorvauksien ja jälleenrakentamisen vuoksi tuolloin tarvittiin runsaasti sähköntuotantoa. Li-

Myöhempiä, Maalismaan ja Raasakan vesivoimalai-

säksi Neuvostoliiton puolelle oli jäänyt voimalaitok-

tosten suunnitelmia kehitettiin pidemmälle siten,

sia, joiden tilalle piti saada uusia, kertoo PVO-Vesi-

että jokivarren asutus säilyi ja joki pysyi vesialuee-

voiman johtava asiantuntija Jorma Autio.

na. Kosket kuitenkin hävisivät tulva-aikoja lukuun
ottamatta.

Ilmastonmuutos käänsi katseet

Tämänhetkisessä vesivoiman rakentamisen

jälleen vesivoimaa kohti

suunnittelussa otetaan huomioon koko ympäristö, se-

1960- ja 70-luvun taitteessa vesivoimaloita raken-

kä luonnon että ihmisten hyvinvointi. Perusajatus on,

nettiin edelleen. Samaan aikaan myös yleinen vas-

että kosket pysyvät koskina, kalojen elinmahdollisuu-

tustus vesivoimaa kohtaan kasvoi.

det turvataan ja vesistössä pystytään liikkumaan.

Rakentamisella oli sodan jälkeen kova kiire.

-Olemme nyt mallintamisen avulla selvittä-

Kun normaali lupamenettely olisi vienyt liikaa aikaa,

mässä, kuinka suuri osa vedestä on juoksutettava

säädettiin poikkeuslaki, jonka nojalla voitiin myön-

Kollajan luonnonuomaan, jotta perusajatuksemme

tää väliaikaisia lupia.

voidaan toteuttaa, Autio selvittää.

-Sähköntarpeen kasvaessa voimaloita raken-

-Tämä syö tietysti rakentamisesta saatavaa hyö-

nettiin paljon. Kun niiden vaikutukset olivat moni-

Parhaillaan on käynnissä myös vesivoimaa koskevia

Vesivoimalaitosten etuja muihin energian-

tyä, mutta toisaalta sähkön hinta näyttää voimak-

naiset ja lupaprosessit laajat, ei lupaviranomainen

lisäselvityksiä, kuten Pohjolan Voiman Kollajalla

tuotannon muotoihin verrattuna ovat tuo-

kaasti kohoavan. Siksi uskon hankkeen kannattavan

kyennyt hoitamaan kaikkea tehokkaasti, vaan käsit-

aloittama ympäristövaikutusten arviointi. Siinä sel-

tannon säätömahdollisuus ja ylivoimainen

näilläkin ehdolla. Ilman perusteellista mallintamista

tely ja päätökset viivästyivät. Se aiheutti kansalais-

vitetään, miten Iijoen voimalaitosten käyttöön saa-

energiatehokkuus, sanoo johtava asiantun-

ja ympäristövaikutusten arviointia hankkeisiin ei

ten vastustusreaktion, Autio taustoittaa.

taisiin vesivarasto pääasiassa tulvavesiä varten. Ym-

tija Jorma Autio PVO-Vesivoimasta.

enää tänä päivänä ryhdytä. Ja aina vesivoimahank-

Muun sähköntuotannon lisääntyessä vesivoi-

päristövaikutusten arviointi valmistuu vuonna 2009.

keeseen kuuluu tietysti myös perinpohjainen lupa-

man osuus maan kokonaistuotannosta on vuosien

sen avulla voidaan nopeasti ja taloudellisesti täyttää

käsittely, jossa vahingot selvitetään ja vahingonkorvaukset määritetään.

mittaan vähentynyt. Kun koskiensuojelulaki säädet-

Tekniikka ja asenteet muuttuneet

sähkön kulutuksen hetkittäin voimakkaastikin vaih-

tiin vuonna 1987, vesivoiman rakentaminen pysähtyi

Vesivoimalaitosten etuna muihin energiantuotannon

televat kulutushuiput, sanoo Autio.

lähes täysin.

muotoihin verrattuna ovat muun muassa voimaloi-

-Voimalaitokset ovat myös kehittyneet tehol-

tion mukaan se, että suomalaiset suhtautuvat positii-

den hyvät käyttöominaisuudet ja ylivoimainen

taan vuosien saatossa. Nyt koneista saadaan irti

visesti vedestä saatavan energian lisäämiseen. Tuoreen

energiatehokkuus.

EU:n uusiutuvia energianlähteitä koskevien ta-

Vesivoiman hyödyntämisen puolesta puhuu Au-

enemmän tehoa ja entistäkin parempi hyötysuhde.

mielipidemittauksen mukaan yhdeksän kymmenestä

suuksia alettiin kuitenkin kartoittaa uudelleen. Suo-

-Vesivoiman merkitys onkin pelkkää energian-

Tekniikkaa on kehitetty ympäristöystävällisem-

kannattaa vesivoimaa sähköntuotannossa ja kaksi kol-

messa on tällä hetkellä yli 200 vesivoimalaitosta, joi-

tuotantoa suurempi, sillä se on tärkein niin sanotun

mäksi niin, että esimerkiksi turbiinien siipitiivistei-

mesta haluaisi, että sen osuutta lisätään.

den yhteenlaskettu teho on noin 3000 megawattia.

säätöenergian lähde. Jos käytettävissä on vesivarasto,

den takana on vettä. Siten öljyn tihkuminen tiivis-

voitteiden myötä vesivoiman lisäämisen mahdolli-
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Teksti: Laura Akkila Kuva: Jyrki Kallio-Koski

Metaanipelko osoittautui turhaksi

Kollajan tekojärvialueelta mahdollisesti
vapautuvat metaanipäästöt ovat
huolestuttaneet monia. Onpa väitetty
sellaistakin, että päästöt olisivat samaa
luokkaa kuin hiilivoimaloissa.
Päästöpelko osoittautui kuitenkin
turhaksi Teknillisessä Korkeakoulussa
tehdyssä tutkimuksessa.
Tutkimuksen mukaan Kollajan alueen metaanipääs-

tarkastelee vain ihmisen toiminnasta aiheutuvia

Diplomityössään Kollajan alueen metaani-

Väitöskirja tukee Kollajasta

päästöjä, eikä niitäkään kaikkia.

päästöjä tutkinut Tiina Seppälä toteaa, että

saatuja tuloksia

järven happipitoisuus vaikuttaa merkittä-

Kuopion yliopiston tutkija Jari Huttunen on yksi Suo-

västi sen kasvihuonekaasupäästöihin.

men johtavista metaanitutkijoista. Huttusen väitös-

Päästöraportoinnin piirissä ovat muun muassa
ojitettu ja metsitetty suo, talousmetsä, viljelysmaa
ja turvetuotanto. Tekojärvien päästöjä ei toistai-

kirjassa tarkastellaan Vuotoksen altaan mahdollisia me-

seksi raportoida. Jos Kollajan päästöt raportoitaisiin

taa sähköntuotannossa 7 grammaa kilowattituntia

taanipäästöjä. Hän on päätynyt tutkimuksessaan sa-

eikä päästöistä vähennettäisi alueen luonnontilai-

kohden.

mansuuntaisiin tuloksiin kuin Kollajaa tutkinut Sep-

sia päästöjä, laskennalliset metaanipäästöt kasvai-

-Esimerkiksi hiililauhteen kohdalla puhutaan

pälä: tekojärvi ei suinkaan automaattisesti tarkoita me-

sivat noin 70 tonnia vuodessa. Tämä vastaisi

noin tuhannesta grammasta hiilidioksidia tuotettua

taanipäästöjen lisääntymistä. Huttusen tutkimuksessa

noin 1400 tonnia hiilidioksidia vuodessa, mikä vas-

kilowattituntia kohden. Jos Kollaja siis korvaisi kivi-

huomioidaan tekojärvialueesta sekä luonnontilassa et-

hiililauhdetta, päästöt vähenisivät noin 200 000 ton-

tä rakennettuna aiheutuvat päästöt, sillä ilmaston ti-

laskennassa huomioidaan sekä luonnosta itsestään

Kollajan alueelta pääsee luonnontilassa

nia vuodessa, laskee PVO-Vesivoiman toimitusjoh-

laan vaikuttaa nimenomaan päästöjen kokonaismäärä

vapautuva metaani että ihmisen toiminnasta aiheu-

ilmaan noin 235 tonnia metaania vuodessa

taja Birger Ylisaukko-oja.

– ei se, mistä päästöt ovat peräisin.

töt voisivat jopa vähentyä nykytilaan verrattuna, kun

tuvat päästöt.

Huttunen vertaa tutkimuksessaan Lokan ja

Esimerkiksi soista ja järvistä pääsee metaania

Porttipahdan tekojärvistä vapautuvan metaanin

myös luonnontilassa. Kollajan alueella päästö tällä

määrää veden alle jääneiden maiden ja soiden luon-

hetkellä metaania keskimäärin 235 tonnia. Tekojär-

nontilaan. Molemmat tekojärvet rakennettiin rehe-

ven rakentamiseen jälkeen päästö olisi keskimäärin

ville soille, jotka luonnontilassaan vapauttavat run-

80 tonnia vuodessa. Ilmastovaikutukseltaan metaa-

saasti metaania. Porttipahdassa päästöt ovat laske-

nin vähenemä vastaisi keskimäärin 3 640 tonnia hii-

neet, eivätkä Lokankaan päästöt ole ainakaan li-

lidioksidia. Kun mukaan arvioidaan alueen hiili-

sääntyneet, vaikka tekojärvi on kärsinyt ajoittaisista

dioksiditase, Kollajan allas olisi ilmastovaikutuksel-

hapettomista olosuhteista ja rehevöitymisestä.

taan suunnilleen neutraali.

Hapettomuus ja rehevöityminen edistävät me-

-Kasvihuonekaasupäästöjen kannalta on sitä

taanin syntymistä. Järvi – ihmisen rakentama tai

edullisempaa, mitä parempi tekojärven vedenlaatu

luonnonvarainen – on siis sitä pahempi päästölähde,

on. Erityisen suuri merkitys on veden happipitoi-

mitä enemmän siinä on orgaanista ainetta ja mitä vä-

suudella, kertoo tutkimuksen tekijä, diplomi-insi-

hemmän vedessä on happea.

nööri Tiina Seppälä. Kollaja olisi läpivirtausallas, jon-

-Kollaja olisi toteutuessaan läpivirtausallas,

ka happitilanne pysyy hyvänä.

jonka happipitoisuus säilyy läpi vuoden vähintäänkin kohtuullisena. Ainakaan metaanipäästöistä

Kollajasta vähän päästöjä

hankkeen yhteydessä ei siis tarvitse kantaa huolta,

hiililauhteeseen verrattuna

summaa Birger Ylisaukko-oja.

Päästöjä voidaan tarkastella myös YK:n hallitusten-

Teksti: Hanna Komulainen

välisen ilmastopaneelin puitteissa. Ilmastopaneeli

Yläkuva: Kimmo Brandt Alakuva: Ramboll Finland Oy
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Kalastus elpyy Iissä

Iin kuntaan rakennettiin 1970-luvun
taitteessa Raasakan vesivoimalaitos,
joka vaikutti luonnonolosuhteisiin
merkittävästi ja kuihdutti alueen
kalastuselinkeinoa. Nyt 2000-luvulla
vesivoimalaitos tuo Iihin paljon hyvää:
työpaikkoja, verotuloja sekä vakaasti
paluutaan tekevää kalakantaa.

Työpaikkoja ja vauhtia tonttikauppaan

"Tänä päivänä pystytään onneksi

vaukset, mutta monet kalastuksella leipänsä an-

Tällä hetkellä Pohjolan Voiman Raasakan tukikoh-

yhdistämään luonto ja vesivoiman

sainneet kuntalaiset joutuivat etsimään itselleen

dassa on töissä noin 60 henkilöä, joten se on merkittä-

rakentaminen", kunnanjohtaja

uuden elinkeinon. 1980-luvulta alkaen kalakan-

vä työllistäjä suhteellisen harvaan asutulla alueella.

Kyösti Tornberg toteaa

Kalansaaliin menetyksestä maksettiin kor-

toja on elvytetty istuttamalla lohta ja taimenta

-Saamme myös mukavasti kiinteistöverotuloa

Iijokeen.

vesivoimalaitoksesta. Nykyään Iissä suhtaudutaan

-Tilanteeseen on sopeuduttu vuosikymmenten

voimalaitokseen realiteettina, jonka kanssa eletään

saatossa hyvin. Nyt kehittyvässä Iissä menee hyvin.

sulassa sovussa, kertoo Tornberg.

Tänä päivänä pystytään onneksi yhdistämään luonIin kunnanjohtaja Kyösti Tornberg toteaa, että

Tonttien myyntiin Iissä vesivoimalaitos ei ole

to ja vesivoiman rakentaminen, Tornberg lisää.

vaikuttanut. Maanmittauslaitoksen kauppahintare-

nan kanssa.
-Ei ole kyse siitä, että aika olisi kullannut muistot, vaan Pohjolan Voiman, Iin kunnan sekä kyläläisten onnistuneista ympäristö- ja kehityshankkeista aluetalouden hyväksi.

Raasakan vesivoimalan rakentaminen oli aikanaan

Viime aikoina on keskusteltu myös luon-

kisterin tietojen mukaan rakennettujen vesistöjen

Esimerkkinä Tornberg mainitsee jokakesäiset

suuri asia Oulun liepeillä sijaitsevalle kunnalle – niin

nonuoman kehittämisestä paremmin nousukalalle

äärellä kiinteistöjen hinnat ovat vuosi vuodelta pi-

tukkilaiskisat, jotka ovat muodostuneet suosituksi

hyvässä kuin pahassakin.

sopivaksi.

kemminkin nousseet kuin laskeneet.

tapahtumaksi.

-Se toi kuntaan yhtäkkiä runsaasti elämää ja

-Kalakantoja voidaan nykytekniikan turvin

Iin asukkaat suhtautuvat Raasakan voimalaan

-Suomen parhaat tukkilaiset pitävät siinä sa-

työmahdollisuuksia. Toisaalta vesivoimalaitos taas ai-

edistää tehokkaasti. Uskon, että tulevaisuudessa ka-

nykyään positiivisesti. Tornbergin mukaan asen-

malla yllä vanhaa suomalaista perinnettä, Tornberg

heutti vanhassa kalastuspitäjässä hämmennystä, sil-

lastusmatkailu on merkittävä elinkeino kunnassam-

nemuutokseen on vaikuttanut merkittävästi myös

hymyilee.

lä lohen nousu jokeen estyi.

me, Tornberg sanoo.

Pohjolan Voiman tekemä aktiivinen yhteistyö kun-

Rakennetun Iijoen rannat ovat
rakentamatonta kalliimpia

Teksti: Laura Akkila Kuva: Jyrki Kallio-Koski

Virtaviesti
PVO-Vesivoiman tiedotuslehti 2008
Julkaisija

Virkkulantie 207,

Vesistöjen rakentamisella ei näytä
olevan ainakaan negatiivista vaikutusta
alueen lomakiinteistöjen arvoon,
kertoo Kollajan ympäristövaikutusten
arviointia varten tehty selvitys.

seuraavaksi Yli-Iissä.

-Kollaja-hankkeen toteutumisesta aiheutuva kiin-

kuttanut alueen hintoihin, kun julkisuudessa on väi-

teistöjen arvon lasku on huolestuttanut monia.

tetty joen kuivuvan. Näin ei kuitenkaan ole, enkä näe

Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisterin tieto-

mitään syytä, miksi muiden rakennettujen alueiden

jen mukaan rakennettujen vesistöjen äärellä kiin-

hyvä hintakehitys ei toteutuisi myös Kollajalla. Hinta-

teistöjen hinnat ovat selvästi korkeammat kuin ra-

vertailuun tämänhetkinen tilanne ei ole vaikuttanut.

91100 Ii

-Yksi selitys tälle lienee se, että Pudasjärven

Puh. (08) 5508 6633

alueen tulvat vaikeuttavat loma-asuntojen rakentamista. Kollajan myötä ainakin tämä ongelma pois-

Päätoimittaja Jorma Autio

tuisi, Horsma huomauttaa.
-Voi olla, että Kollaja-keskustelu on juuri nyt vai-

kentamattomilla jokiosilla, kertoo ympäristöpäällikKuva: Jyrki Kallio-Koski

PVO-Vesivoima Oy

Vertailu koski vuosina 2001–2008 tehtyjä pinta-

kö Aaro Horsma PVO-Vesivoimasta.

alaltaan enintään 20 000 neliömetrin suuruisten ra-

Pudasjärven yläpuolisella Iijoella hinnat ovat

kentamattomien ja lomakäyttöön rakennettujen, Ii-

korkeammat kuin Pudasjärven alapuolisella osalla

joen rantaan rajoittuvien, haja-asutusalueella sijait-

Pudasjärven alueella. Parhaat hinnat lomakiinteis-

sevien kiinteistöjen kauppoja, joissa sekä myyjä et-

töistä on maksettu rakennetun joen rannoilla Iissä ja

tä ostaja olivat yksityishenkilöitä.
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