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SOPIJAPUOLET
FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum")
PL 100, 00048 FORTUM,
ja
MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS
UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI
VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,
jälkimmäiset jäljempänä yhdessä "Kunnat".
HANKKEEN NIMI JA TAVOITTEET
MONTAN KALOJEN KIINNIOTTOLAITE, MUHOS,
jäljempänä "Kiinniottolaite".
Fortum yhteistyössä valitsemiensa alihankkijoiden kanssa toteuttaa hankkeessa Kiinniottolaitteen rakentamisen Montan voimalaitoksen yhteyteen. Sopijapuolet yhdessä vastaavat laitteen käytöstä, kunnossapidosta ja ohjauksesta alla tarkemmin todetulla tavalla. Kyseessä on valtakunnallisen tason pilottihanke, sillä tällaisena kalojen kiinniottolaitetta ei ole aiemmin Suomessa tehty.
Tarkoituksena on kehittää uutta tekniikkaa ja sen perusteella jakaa tietotaitoa
myös muualle. Hankkeella tavoitellaan lisääntymiskykyistä kalakantaa tai kalakantaa, jota voidaan kalastaa. Mahdollista on myös emokalojen ja mädin talteenotto. Sopijapuolet huolehtivat siitä, että hanke toteutetaan tämän sopimuksen alla olevia ehtoja noudattaen.
SOPIMUSEHDOT
1. KIINNIOTTOLAITTEEN RAKENTAMINEN
1.1

Fortum rakentaa Montan voimalaitoksen yhteyteen Kiinniottolaitteen insinööritoimisto Maveplan Oy:n 24.11.2015 päivätyn suunnitelman pohjalta Muhoksen
kunnan rakennusvalvonnalta saadun toimenpideluvan mukaisesti.

1.2

Fortum on saanut 14.12.2015 tarjoukset Kiinniottolaitteen rakentamisesta,
joiden perusteella hankkeen investointikustannukset, sisältäen rakennuttamiskustannukset, ovat arviolta 2.650.000 euroa (ilman arvonlisäveroa). Investointikustannukset jaetaan sopijapuolten kesken seuraavasti: Fortum 70% ja kuitenkin enintään 1.850.000 euroa ja Kunnat ja valtio yhteisesti 30% ja kuitenkin
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enintään 800.000 euroa, josta Muhoksen kunta enintään 100.000 euroa, Utajärven kunta enintään 50.000 euroa ja Vaalan kunta enintään 50.000 euroa.
Fortum laskuttaa kultakin Kunnalta erikseen niiden osuuden investointikustannuksista toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Jos valtion rahoitusta
hankkeeseen liittyen ei saada tai se ei riitä kattamaan yhdessä Kuntien osuuden kanssa yllä mainittua kolmannesta investoimiskustannuksista, niin sopijapuolet neuvottelevat uudestaan kustannusten jakamisesta ja mikäli neuvotteluissa ei päästä kaikkia tyydyttävään lopputulokseen, tämä sopimus voidaan
purkaa kohdan 6.3 mukaisesti.
1.3

Fortum huolehtii rakennuttamisesta ja vastaa työmaiden teknisistä valmiuksista, kuten sähköliittymän järjestämisestä.

1.4

Rakennustyömaan aloituskokouksessa, joka pidetään vähintään yhtä viikkoa
ennen töiden aloittamista, sovitaan tarkemmin rakennustyön aikaisista järjestelyistä. Kokoukseen osallistuvat Fortumin, Kuntien ja pääurakoitsijan edustajat.

1.5

Kiinniottolaitteen rakentaminen aloitetaan vuoden sisällä sopijapuolien ja
ELY:n myönteisien investointi- ja rahoituspäätöksien tekemisestä ja voimaantulosta. Rakentaminen on saatettava loppuun kahden (2) vuoden kuluttua rakennustyömaan aloituskokouksesta lukien.

1.6

Oulujoen voimalaitosten käytöstä tai kunnossapidosta saattaa aiheutua työmaalle viivästystä tai muita vaikutuksia, minkä sopijapuolet hyväksyvät ja Fortum ottaa hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon mahdollisuuksien mukaan. Voimalaitosten käytöstä tästä huolimatta aiheutuvat mahdolliset
viivästykset pidentävät kohdan 1.5 mukaisia määräaikoja.

2

KIINNIOTTOLAITTEEN TEKNINEN KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO

2.1

Kiinniottolaitteen teknisestä käytöstä ja kunnossapidosta vastaa Montan Lohi
Oy tai muu operaattori, jonka kanssa Fortum tekee erillisen sopimuksen.

2.2

Kiinniottolaitteen teknisen käytön ja kunnossapidon vuotuinen kustannus on
arviolta enintään 30.000 euroa (ilman arvonlisäveroa). Tehtävän sopimuksen
mukaiset vuotuiset käyttö- ja kunnossapitokustannukset (käyttö sisältää kalojen kiinnioton ja ylisiirrot ja emokalatäydennykset kalanviljelylaitokselle) jaetaan sopijapuolten kesken seuraavasti: Fortumin osuus on 10 % ja kuitenkin
enintään 3.000 euroa, kunkin Kunnan osuus on 30 % ja kuitenkin enintään
9000 euroa. Jos ELY osallistuu kustannuksiin, se vähentää kuntien osuutta.
Montan Lohi Oy laskuttaa kultakin sopijapuolelta erikseen niiden osuuden
kustannuksista toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Sopijapuolet pyrkivät
sisällyttämään nämä kustannukset Oulujoen moninaiskäytön puitesopimukseen.

2.3

Tarvittavista peruskorjaustyyppisistä töistä ja kustannuksista (esim. pumppujen uusiminen) vastaa Fortum.
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2.4

Fortum vastaa Kiinniottolaitteen energiakustannuksista omakäyttösähkönä tai
verkosta, kuitenkin enintään 5.500 euroa vuodessa.

2.5

Laitteen teknisen toiminnan säätämisestä aiheutuvat kustannukset sisällytetään kalojen kiinniotosta ja ylisiirtojen toteuttamisesta koituviin kustannuksiin
(kohta 2.2).

2.6

Kiinniottolaitteen esittelystä yleisölle ja yleisöturvallisuudesta vastaavat Fortum ja Muhoksen kunta, jotka voivat keskenään sopia yleisöesittelyistä tarkemmin. Tavoitteena on esittely paikallisesti ja positiivisen julkisuuden hyödyntäminen. Esittelyitä koskien laaditaan erilliset turvallisuusohjeet. Yleisöesittelyiden järjestäminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa tai häiriötä voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotoiminnalle.

2.7

Fortum vastaa Kiinniottolaitteen vakuuttamisesta normaalien vakuutustensa
puitteissa.

2.8

Mikäli Kiinniottolaitteeseen liittyen on muita kustannuksia, kuin yllä mainitut
kustannukset (esim. lisälaitteet toiminnan kehittämiseksi, kohdassa 2.4 mainitun energiakustannuksen ylittäminen), niistä sovitaan erikseen ja ne jaetaan
sopijapuolten kesken seuraavasti: käyttökustannuksista Fortumin osuus on 10
% ja kuitenkin enintään 10.000 euroa, kunkin Kunnan osuus on 30 % ja kuitenkin enintään 30.000 euroa. Jos ELY osallistuu kustannuksiin, se vähentää
kuntien osuutta.

3

KALOJEN KIINNIOTTO JA YLISIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN

3.1

Kiinniottolaitteen käyttötavoista (esim. siirrettävät kalalajit, määrät, ylisiirtojen
ajankohta, kalojen vapautuspaikat) päätetään yhteisesti sopijapuolien kanssa
lupien puitteissa. Käyttämistä ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä Liitteen 1
mukaisesti.

3.2

Kalojen ylisiirtoon tarvittavan ylisiirtoluvan hakemisesta vastaa Montan Lohi
Oy. Lupahakemukseen liittyvät kustannukset sisällytetään kalojen ylisiirrosta
aiheutuviin kustannuksiin (kohta 2.2).

4

TIEDOTTAMINEN
Sopijapuolet tiedottavat Kiinniottolaitteeseen liittyvistä asioista yhteisesti sovittavalla tavalla ja laajuudessa.

5

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

5.1

Kunnat voivat siirtää tällä sopimuksella saamansa oikeudet kolmannelle osapuolelle. Siirrosta on ilmoitettava Fortumille. Oikeuksien siirrosta huolimatta
tässä sopimuksessa mainitusta velvoitteista Fortumin suuntaan vastaavat
Kunnat.
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6

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN

6.1

Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

6.2

Sopimus on voimassa 10 vuotta sen allekirjoittamisesta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi molemminpuolisella vuoden irtisanomisajalla.

6.3

Sopijapuolilla on oikeus purkaa tämä sopimus, mikäli Fortumin vaikutuspiirin
ulkopuolella olevista ulkopuolisista syistä (esimerkiksi Oulujoen voimalaitosten
lupamääräykset, lainsäädännön muutos tai ylisiirtoluvan saamatta jääminen)
ilmenee olennaisia muutoksia, jotka pysyvästi estävät kiinniottolaitteen käytön.

6.4

Fortumilla on oikeus purkaa tämä sopimus, mikäli Kunnat rikkovat tämän sopimuksen ehtoja niin olennaisesti, että on kohtuutonta edellyttää Fortumin pysyvän tässä sopimuksessa. Kunnilla on mahdollisuus purkaa sopimus vastaavista syistä vastaavilla ehdoilla. Mikäli tämä sopimus päättyy yksittäisen Kunnan osalta, sopimus pysyy voimassa muiden sopijapuolten välillä.

6.5

Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain sopijapuolten kirjallisella sopimuksella.
Muunlaiset muutokset ovat pätemättömiä.

6.6

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet saatetaan ensisijaisesti ratkaistavaksi sovinnollisesti Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan tapahtuvassa sovintomenettelyssä. Mikäli riitaisuuksia ei saada ratkaistua sovintomenettelyssä, ne ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
Tätä sopimusta on allekirjoitettu neljä samasanaista kappaletta, yksi kullekin
sopijapuolelle.
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MUHOKSEN KUNTA

UTAJÄRVEN KUNTA

VAALAN KUNTA

FORTUM POWER AND HEAT OY
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LIITE 1 - OHJAUSRYHMÄ
Ohjausryhmään kutsutaan Fortumin, Montan Lohi Oy:n sekä Kuntien edustajat sekä
lisäksi yhdestä kahteen alueen osakaskuntien edustajaa, yksi tutkijoiden edustaja
(LUKE) ja ELY:n edustaja. Ohjausryhmään voidaan kutsua myös muita yhteisesti hyväksyttyjä asiantuntijoita tarpeen mukaan.
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Fortumin edustaja, joka kutsuu ohjausryhmän
kokoukset tarpeen mukaan, alustavasti puolivuosittain.
Ohjausryhmän työssä noudatetaan seuraavia periaatteita ja se ohjaa päätöksentekoa
seuraavista asioista:
- Käyttötavoista päättäminen. Kalojen siirtojen tarkoitus ja siirtokohteet (sivujoet, patoaltaat, kalanviljelylaitos) sekä määrät eri kohteisiin. Jos päätetään, ettei kaloja käytetä kaikkiin suunniteltuihin tarkoituksiin ja siirtokohteisiin, ja muutos on oleellinen,
voidaan sopimuksen kohdan 2.2 mukaista kustannuksien jakoa tarkistaa yhteisestä sopimuksesta.
- Laitteen toiminnan säätöjen ohjeistaminen. Kiinniottolaitteeseen pumpattavasta vesimäärästä ja sen ajoituksesta ja jaksotuksesta sekä pulssituksen käytöstä sovitaan
yleisperiaatteet ohjausryhmässä. Fortum on sopimuksessa sitoutunut vastaamaan
energiakustannuksista jotka vastaavat tilannetta, jossa Kiinniottolaitteeseen pumpataan vuosittain vettä ajalla 15.8.-31.10. ja lisäksi pumpataan houkutusvirtaamana pulssimaisesti 10 kpl 30 minuutin pulssia/vrk. Mikäli käyttöä päätetään muuttaa tästä niin
että energiakustannukset kasvavat, sovitaan niiden jakamisesta yhteisesti.
- Mahdollisten uusien tahojen mukaantulosta sopiminen (esim. Oulujärven yläpuoliset
reitit).
- Tiedottamisesta sopiminen.
- Kaikesta muusta paitsi ohjausryhmän päätettäväksi kuuluvista asioista voi päättää
Kiinniottolaitteen käyttäjä (suunnitellusti Montan Lohi Oy).
Ohjausryhmä tekee päätökset lähtökohtaisesti yksimielisesti. Jos yksimielisyyttä ei
saavuteta rakentavan keskustelun jälkeenkään, niin sopijapuolet tekevät päätöksen yksimielisesti. Jos tällöinkään yksimielisyyteen ei päästä, niin asiasta päättää laitteen
omistaja.
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