
 

 

   

 

 

 

 

 

Koskirauha on säilytettävä 
 
Ympäristöjärjestöt vaativat vapaiden virtojen pysyvää ja uskottavaa suojelua. Elinkeinoelämän 
keskusliiton ehdotus koskiensuojelulain avaamisesta Kollajan tekoaltaan rakentamisen 
mahdollistamiseksi perustuu vanhentuneeseen käsitykseen siitä, että uusiutuva energia tarvitsisi 
Suomessa tällä hetkellä lisää säätövoimaa. Toisaalta EK osoittaa myös ymmärtämättömyyttä siitä, miten 
tärkeää virtavesien suojelu on suomalaiselle luonnolle, virkistykselle ja matkailulle. 
 
Koskiensuojelulaki on Suomen vesiluonnon perusturva eikä siihen tule kajota. Lailla suojeltu vesiluonto 
on uhanalaista. Esimerkiksi valjastamisella nyt uhatun Iijoen alueella on lähes 30 
jokihelmisimpukkakantaa, omat alkuperäiset vaelluskalakantansa sekä runsaasti muita arvokkaita lajeja. 
Iijoki on myös yksi maamme suosituimmista kalastuskohteista ja kansallisen kalatiestrategian 
kärkikohde. Iijoki ja samoin suojeltu Ounasjoki edustavat erittäin uhanalaista luontotyyppiä ja ovat 
muiden vapaana virtaavien jokien tapaan suomalaisten virkistyksen ja kalastuksen suosikkikohteita.         
 
Käytännössä kaikki maamme käytettävissä oleva vesivoima on jo rakennettu. Kalojen vaellusyhteyksien 
ja kutusoraikkojen palauttaminen on nykypäivää. Uusiutuvan energian lisääminen tai 
ilmastonmuutoksen torjunta eivät tarvitse uusien koskien valjastamista. 
 
Kollajan tekoaltaan perään haikailun on loputtava ja paikalliset ihmiset ja luonto jätettävä rauhaan. Jos 
koskiensuojelulakia lähdettäisiin avaamaan Kollajan tekoallashankkeen takia, yhtiöt voisivat vaatia 
tasapuolisuuden vuoksi muidenkin suojeltujen koskien rakentamista. Näin yhden hankkeen myötä 
Suomi olisi vaarassa suistua takaisin koskisotien aikaan. 
 
Kollajalla on laaja paikallinen ja valtakunnallinen vastustus. Valtio on maksanut Pohjolan Voima Oy:lle 
Iijoen suojelusta ja Kollajan rakentamatta jättämisestä kymmenien miljoonien eurojen korvaukset. Silti 
yhtiö ajaa altaan rakentamista vuodesta toiseen, ja nyt EK on lähtenyt tähän mukaan. Hanke ei 
kuitenkaan ole yhteiskunnallisesti merkittävä. Rakentaminen toisi vain parin promillen lisän Suomen 
energiantuotantoon. Lisäksi Kollajan alueen maaperä on turvepitoista, minkä vuoksi altaasta tulisi 
turpeen mädättämö ja metaanin uusi merkittävä päästölähde. 
 
Kollajan allashanke on kuollut ja kuopattu. Sitä ei pidä millään tavoin edistää eikä tarvetta 
lisäselvityksille ole. 
 
Koskiensuojelulain avaaminen ei mahdollistaisi Kollajan tai muiden vesivoimahankkeiden toteutumista, 
sillä kyseessä on laajempaa ympäristöoikeudellista tarkastelua vaativa kysymys, johon liittyvät Suomea 
velvoittavat EU-direktiivit. Suomea sitoo muun muassa tavoite virtavesien hyvästä ekologisesta tilasta 
vuoteen 2020 mennessä. Tähän on vielä matkaa. 
 



 

 

Koskiensuojelulaki on säädetty tulevien sukupolvien oikeuksien vuoksi. WWF:n alkuvuodesta 
teettämästä kyselystä selviää, että suomalaisista 72 % haluaa suojella vapaana virtaavat jokemme 
vesirakentamiselta myös tulevaisuudessa. Vain 9 % ei koe suojelua tarpeelliseksi. 
 
Koskiensuojelulailla on kansalaisten vahva tuki ja sen pitävyyteen on voitava luottaa. 
 
Ystävällisin terveisin, 
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