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Vesilain mukainen lupahakemus 

 
Hakija Kemijoki Oy, osoite PL 8131, 96101 Rovaniemi, puh. 020 703 4400 

 
Asia Kurittukosken, Matarakosken, Kurkiaskan ja Kokkosnivan voimalaitosten vesitalouslupapää-

tösten kalankulun estolaitteita koskevien lupamääräysten poistaminen, Sodankylä ja Pelko-
senniemi 

 
Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

Kuvaus toiminnasta 
 

Kemijoki Oy hakee Kurittukosken, Matarakosken, Kurkiaskan ja Kokkosnivan voimalaitosten 
vesitalouslupien muuttamista siten, että kalankulun estolaitteita koskevat lupamääräykset 
poistetaan. Hakemus koskee seuraavia Pohjois-Suomen vesioikeuden antamia päätöksiä ja 
lupamääräyksiä: 
 
- Kurittukosken voimalaitos, P-S VeO 15.6.1982 nro 45/82/1, lupamääräys 1 toinen kap-

pale 
- Matarakosken voimalaitos, P-S VeO 10.12.1986 nro 79/86/1, lupamääräys 9 viides kap-

pale 
- Kurkiaskan voimalaitos, P-S VeO 29.12.1989 nro 107/89/1, lupamääräys 10 kuudes kap-

pale 
- Kokkosnivan voimalaitos, P-S VeO 12.6.1987 nro 39/87/1, lupamääräys 10 viides kap-

pale 
 
Päätösten edellä sanotuissa lupamääräyksissä on määrätty asettamaan voimalaitosten ylä-
kanavaan maa- ja metsätalousministeriön ohjeiden mukaisesti välppäaita tai muu laite kalo-
jen turpiiniin joutumisen estämiseksi. Määräykset perustuivat tuolloin voimassa olleeseen 
lainsäädäntöön. 1.1.2012 voimaan tullessa vesilaissa (587/2011) ei ole määräystä, joka edel-
lyttäisi vesivoimalaitokseen rakennettavaksi mainitun lainkohdan mukaista tai sitä vastaavaa 
kalankulun estolaitetta. 

 
Hakemuksen mukaan kalankulun sähköiset estolaitteet Kurittukosken, Matarakosken, Kur-
kiaskan ja Kokkosnivan voimalaitoksissa ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Hakijan mukaan 
näiden laitteiden toiminnalla ei ole kalataloudellista merkitystä ja ne ovat muutenkin tarpeet-
tomia. Nykytietämyksen mukaan niiden ohjausteho heikkenee nopeasti virrannopeuden funk-
tiona eivätkä ne pysty estämään esimerkiksi taimenen vaelluspoikasten alasvaellusta virran-
nopeuden ollessa vähintään 0,2 m/s. Tämä nopeus ylittyy Kitisen voimalaitosten edustalla 
selvästi. Lisäksi kalojen alasvaellus Kitisessä painottunee talviaikaan, jolloin voimalaitosten 
käyttö on tehokkainta, kun niiden kautta juoksutetaan Lokan ja Porttipahdan tekojärviin ke-
vään ja kesän aikana varastoidut vedet. Edelleen kalojen kyky vastustaa veden virtausvoimia 
on oletettavasti kylmyyden vuoksi kesäkautta heikompaa. Talviaikana sähköisiä kalankulun 
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estolaitteita ei kuitenkaan tarvitse eikä edes voi pitää toiminnassa. Lisäksi Matarakosken voi-
malaitoksella olevat kalankulun estolaitteet ovat vaurioituneet, kun ne irtosivat kiinnityksis-
tään 12.5.2018. 

Edellä mainituista syistä johtuen kalankulun sähköisten estolaitteiden uusiminen Kurittukos-
ken, Matarakosken, Kurkiaskan ja Kokkosnivan voimalaitoksissa on hakijan mukaan epätar-
koituksenmukaista ja kustannuksiltaan kohtuutonta niillä saavutettavaan hyötyyn nähden. 
 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 9.11.–10.12.2018 Pelkosenniemen ja Sodankylän kun-
tien ilmoitustauluilla ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja ha-
kemuksen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.  
 
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana sähköisenä yleisesti nähtävillä Pelkosenniemen kun-
nanvirastossa, osoite: Sodankyläntie 1 ja Sodankylän kunnanvirastossa, osoite Jäämeren-
tie 1. 
 
Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä 
(Linnankatu 3, Oulu). 

 
Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen 

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa 
koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuk-
sen johdosta. 
 
Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. 
 

Ohjeet muistutusten tekemiseen 
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero  
- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero PSAVI/2751/2018 
- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisteri-

kylä ja kunta (kiinteistötunnus) 
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti, selvitys asia-

miehen toimivallasta. 
 

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 10.12.2018 ensisijaisesti 
sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.poh-
jois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 
293, 90101 Oulu) kahtena kappaleena.  
 
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mah-
dollisille muille haltijoille. 

  

http://www.avi.fi/muistutus


3 
 

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO   
puh.  0295 017 500 
fax   08 3140 110 
 

kirjaamo.pohjois@avi.fi 
www.avi.fi/pohjois 

Linnankatu 1-3 
PL 293, 90101 Oulu 

 

 

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille 
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä 
maa- tai vesialueilla:  
 
758-425-876-4 Talon RN:o 22 yht. vesialueet Kitisenjoessa, Ala-Korpijoessa ym. 
 

Lisätietoja antavat 

ympäristöneuvos Anna-Maria Juntunen, puh. 0295 017 647 
sähköposti: anna-maria.juntunen@avi.fi 
ympäristöneuvos Marko Kiviniemi, puh. 0295 017 694 
sähköposti: marko.kiviniemi@avi.fi 
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