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JOHDANTO 
Kalatiestä purkautuvan veden määrä on yksi keskeisimmistä kalatien toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä. 

Tämän  niin  sanotun  houkutusvirtaaman  tulisi  olla  riittävä  suhteessa  kohteen  kokonaisvirtaamaan,  jotta 

kalojen  hakeutuminen  kalatiehen  olisi  mahdollisimman  tehokasta.  Yleisesti  ottaen  kalojen  nousu  ja 

eteneminen on sujuvampaa, kun kalatiessä virtaa enemmän vettä. Kalateiden suunnittelun lähtökohtana on 

kuitenkin  ollut  vesivoiman  tuotannolle  aiheutuvien  haittojen minimoiminen  ja mahdollisimman  pienen 

vakioidun  vesimäärän  johtaminen  kalatiehen.  Nykyisten  yleisimmin  käytettyjen  kalateiden  rakenne  on 

suunniteltu  ja  mitoitettu  toimivaksi  pienellä  vakiovirtaamalla  ja  pienellä  virtaaman  vaihteluvälillä. 

Mahdollisuudet virtaaman lisäämiselle kalateissä ovat yleensä hyvin rajalliset. Lisävirtaus muuttaa kalatien 

hydraulisia olosuhteita, ja kalatietyypistä ja lisävesityksen määrästä riippuen muutokset ovat vaihtelevassa 

määrin haitallisia kalatien toimivuuden kannalta. 

Yläpuolisen vesistön  säännöstelemiseksi vettä  juoksutetaan  säännöstelypatojen kautta ajoittain  suuriakin 

määriä, mutta  tätä  ohijuoksutettavaa  vettä  ei  yleensä  hyödynnetä  kalateissä  eikä muutenkaan  kalojen 

elinolosuhteiden  tai  vaelluksen  parantamiseksi.  Kalateiden  houkutusvirtaamaa  on  kuitenkin  pyritty 

lisäämään  esimerkiksi  pumppaamalla  tai  juoksuttamalla  lisävettä  kalatien  alaosalle.  Kaloja  on  myös 

houkuteltu kalatien suulle juoksuttamalla vettä kalatien sisäänkäynnin läheisistä patoluukuista tai ohjaamalla 

turbiinien kautta enemmän vettä kalatien puolelle voimalaitoksen alakanavassa. Tällaiset  järjestelyt eivät 

kuitenkaan  lisää virtaamaa  itse kalatiessä. Lisäksi ne edellyttävät muutoksia  ja säätämistä voimalaitoksen 

järjestelmissä,  ja  niistä  aiheutuu  usein  myös  lisäkustannuksia  tarvittavien  erillisten  rakenteiden, 

pumppujärjestelmien ja turbiinien ohi juoksutettavien vesien muodossa. 

Uudenlainen  kalatieratkaisu mahdollistaisi  virtaaman  vaihtelun  ja ohijuoksutusvirtaamien hyödyntämisen 

kalojen houkuttelemiseksi  kalatiessä. Uudenlaisen  kalatien  tulee olla  rakenteeltaan  sellainen,  että  siihen 

voidaan perusvirtaaman lisäksi johtaa tarvittaessa moninkertainen määrä vettä kalojen nousuolosuhteiden 

pysyessä hyvänä virtaaman määrästä riippumatta. Uusi kalatieratkaisu ei välttämättä vaadi lisävesitystä, vaan 

se  voidaan  toteuttaa  nykyisten  säännöstelykäytäntöjen  ja  velvoitteiden  puitteissa  ohijuoksutusvesiä 

hyödyntämällä.  Vaihtelevan  virtaaman  käytön  sallivan  rakenteen  ansiosta  kalatie  voidaan  kytkeä  osaksi 

vesistön säätelyjärjestelmää,  ja säännöstelykäytäntöjä kehittämällä voidaan optimoida vesistön sääntelyn, 

vesivoiman  tuotannon  ja  kalatien  yhteiskäyttö.  Ohijuoksutuksia  kalatien  kautta  pyritään  ajoittamaan  ja 

mitoittamaan niin, että niistä olisi mahdollisimman suuri hyöty sekä nousuvaelluksella oleville että alaspäin 

pyrkiville kaloille. Jokivirtaaman vaihtelu ulottuu näin myös kalatien olosuhteisiin tehden siitä dynaamisen 

osan jokijatkumoa, jossa erityyppisille kaloille sopivat olosuhteet vaihtelevat kulloisenkin virtaamatilanteen 

mukaisesti. Kalojen nousuväylä olisi näin luontaisempi osa virtavesistöä. Monin paikoin tämä mahdollistaisi 

niin  sanotun  ekologisen  virtaaman  ja  elinympäristön  kehittämisen  ohijuoksutusuomissa  ja  vanhoissa 

luonnonuomissa kalatien alapuolella. Vaihtelevalla virtaamalla toimiva kalatie toimii myös alasvaellusväylänä 

ja oikein ajoitetulla virtaaman  lisäämisellä voidaan ohjata alasvaelluksella olevat kalat  turvallisesti padon 

alapuolelle kalatien kautta. 

Tässä  raportissa  esitellään  uudentyyppisen  kalatieratkaisun  idea  ja  perustelut.  Raportti  on  laadittu 

esiselvitykseksi  uudentyyppisen  kalatiemallin  kehittely‐  ja  suunnitteluhankkeen  käynnistämiseksi  ja 

taustatiedoksi  mahdollisia  rahoitushakemuksia  varten.  Raportissa  pyritään  myös  selventämään  idean 

toteuttamiskelpoisuutta  ja  sovellettavuutta  erilaisissa  patokohteissa  muutaman  teoreettisen  kohde‐

esimerkin avulla. 
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TAUSTAA 

Vaellusesteiden poistaminen on epäilemättä  jokiekosysteemin ennallistamisen kannalta paras vaihtoehto. 

Turhien  vaellusesteiden  ja  joidenkin  voimalaitospatojenkin  poistamisesta  ja  sitä  seuraavasta 

jokiekosysteemin nopeasta toipumisesta onkin saatu viime vuosina useita esimerkkejä (esim. O'Connor 2015; 

Birnie‐Gauvin ym. 2017; Watson ym. 2018). Vesivoiman käyttöön ja muuhun vesivarantojen hyödyntämiseen 

liittyvä  patojen  rakentaminen  on  kuitenkin  maailmanlaajuisesti  pikemminkin  lisääntymässä  kuin 

vähenemässä. Tälläkin hetkellä on käynnissä tai suunnitteilla tuhansia uusia padonrakennushankkeita Etelä‐

Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Etelä‐Amerikassa (esim. Zarfl ym. 2015; Weiss ym. 2018). Jokien lisääntyvä 

rakentaminen  heikentää  vesistöjen  monimuotoisuutta  katkaisemalla  kalojen  vaellusyhteyksiä  ja 

muuttamalla ekosysteemin rakennetta  ja toimintaa  (esim. Poff & Zimmerman 2010; Liermann ym. 2012). 

Kalojen  ja  muidenkin  vesieliöiden  liikkumisen  turvaaminen  onkin  tullut  yhä  enemmän  esille  yhtenä 

tärkeimmistä  kehityskohteista  virtavesiluonnon  elinvoimaisuuden  ja  monimuotoisuuden  säilyttämiseksi 

(mm. Liermann ym. 2012; European Commission 2015). 

KALATIEN LÄHTÖKOHDAT 

Kalateiden  rakenteellisen  suunnittelun  lähtökohtana  on  perinteisesti  ollut  kalojen  uintikyky.  Kalatien 

virtausolosuhteet pyritään luomaan sellaisiksi, että kalatie houkuttelee kaloja ja kalojen on mahdollista edetä 

kalatiessä ilman kohtuutonta ponnistelua. Suomessakin yleisimmin käytettyjä teknisiä kalateitä on alun perin 

kehitelty  pääasiassa  vahvoina  uimareina  tunnettujen  lohikalojen  nousuvaellusta  ajatellen.  Monet 

pienikokoiset  lajit  ja poikasvaiheet ovat kuitenkin selvästi aikuisia  lohikaloja heikompia uimareita. Kalojen 

uintikyky  myös  vaihtelee  mm.  veden  laadusta  ja  lämpötilasta  riippuen.  Myös  kalojen  vaellus‐  ja 

liikkumisaktiivisuus vaihtelee  lajeittain  ja siihen vaikuttaa myös yksilön elinkierron vaihe  ja ennen kaikkea 

yksilön motivaatiotaso (esim. Bunt ym. 2012,2016; Kemp 2016; Goerig & Castro‐Santos 2017). 

Sittemmin myös taloudellisesti vähemmän merkityksellisten kalalajien mahdollisuutta liikkua jokialueella on 

ruvettu pitämään tärkeänä osana jokien ekosysteemin elvyttämistä ja monimuotoisuuden turvaamista. Myös 

turvallisen  alasvaelluksen  mahdollistaminen  on  noussut  yhä  tärkeämmäksi  osaksi  uusien  kalateiden 

suunnittelun yhteydessä tehtävää tarkastelua.  

Kalateiden tulisi mahdollistaa kalojen mahdollisimman sujuva nousu vaellusesteen yläpuolelle. Valittavasta 

kalatietyypistä  riippumatta  suunnitellun  rakenteen  on  täytettävä  tietyt  kalatien  toimivuuteen  liittyvät 

vaatimukset.  Näistä  tärkeimmät  liittyvät  hydraulisiin  olosuhteisiin  kalatiessä  (mm.  virtausnopeus, 

pyörteisyys,  virtauksen  suunnat)  ja  etenkin  kalatien  sisäänkäynnin  oikeaan  sijoitteluun  vaellusesteen 

alapuolella.  

KALATIEN TOIMIVUUTTA MÄÄRITTÄVÄT TEKIJÄT 

Kalojen  nousu  kalatiehen  jakautuu  pääpiirteissään  kolmeen  vaiheeseen,  joiden  perusteella  kalatien 
toimivuutta voidaan tarkastella kolmen osatekijän suhteen (Bunt ym. 2012; 2016): 
 

1. Houkuttavuus (attraction efficiency); kalatien sisäänkäynnille hakeutuvien kalojen määrä suhteessa 

kalatien alapuolella liikkuvien kalojen määrään (esim. voimalaitoksen alakanavassa) 

2. Sisäänkäyntitehokkuus (entrance efficiency); kalatiehen nousevien osuus sisäänkäynnille 

hakeutuneista kaloista 

3. Läpäisytehokkuus (passage efficiency); kalatien läpi uivien osuus kalatiehen nousseista kaloista 

 
Kalatien tulee houkutella kaloja kalatien suulle ja saada ne myös nousemaan kalatiehen. Nämä kaksi asiaa 
ovat keskeisiä kalatien toimivuuden kannalta. Kalatiestä purkautuvan virtauksen (ns. houkutusvirtaus) tulee 
sijoittua  ja  suuntautua  oikein,  ja  vesimäärän  (virtaama, m3/s)  tulee  olla  riittävä,  jotta  kalat  havaitsevat 
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virtauksen  helposti  ja  se  houkuttelee  kaloja  nousemaan  kalatiehen. Myös  kalatiestä  purkautuvan  virran 
nopeus  (m/s)  on  tärkeä  houkutusvirtauksen  ominaisuus.  Suurempi  virrannopeus  houkuttelee  paremmin 
lohikaloja, mutta liian kova virrannopeus sisäänkäynnissä voi puolestaan estää kalojen nousun kalatiehen. 
Itse  kalatiessä  tulee olla  sellaiset olosuhteet,  että  kalatiehen nousseet  kalat  jatkavat nousuaan  sujuvasti 
yläpuoliseen  vesistöön  saakka.  Esimerkiksi  liian  kova  virran  nopeus  kalatiessä  voi  estää  uintikyvyiltään 
heikompien  lajien  ja  pienikokoisten  kalojen  etenemisen,  kun  taas  liian  alhainen  virrannopeus  ja  pieni 
virtaama voivat heikentää esim. lohikalojen nousumotivaatiota. 
 
Näiden kolmen  tekijän  (houkuttavuus, sisäänkäynti‐  ja  läpäisytehokkuus) yhdistelmänä voidaan määrittää 
kalatien  kokonaistehokkuus  (toimivuus).  Kalatien  toimivuutta  voidaan  tarkastella  kokonaistehokkuuden 
lisäksi myös nousun sujuvuudella eli selvittämällä kuinka nopeasti kalat hakeutuvat kalatien suulle, nousevat 
siihen  ja uivat kalatien  lävitse. Kokonaistehokkuuden  ja nousun sujuvuuden selvittäminen vaatii kuitenkin 
erillisiä tutkimusjärjestelyjä ja kalojen merkintöjä lähettimellä tai mikrosirulla. Kalateiden toimivuutta onkin 
yleensä arvioitu pelkästään kalatien läpi uineiden kalojen määrällä ilman suhteutusta kokonaiskalamääriin ja 
tutkimukset ovat suurimmaksi osaksi keskittyneet lohikaloihin (esim. Roscoe & Hinch 2010; Bunt ym. 2012). 
Suomessakin suuri osa kalateistä on ollut pääasiassa ilman säännöllistä seurantaa ja toimivuuden arviointia. 
 

KALATIEN VESIMÄÄRÄ JA HOUKUTUSVIRTAAMA 
 
Nousuvaelluksella  olevat  kalat  hakeutuvat  yleensä  voimakkainta  virtausta  kohti  virran  reuna‐alueita 
myötäillen  (esim. Williams  ym.  2012).  Tämä  asettaa  kalatien  houkuttavuudelle  aivan  erityisiä  haasteita 
kohteissa,  joissa  kalatievirtaama  kilpailee  kalojen  huomiosta  pääuoman  huomattavasti  suuremman 
virtaaman kanssa. Tällainen tilanne onkin hyvin tyypillinen esim. voimalaitosten alakanavissa, joissa kalatien 
virtaama  on  yleensä  vain  murto‐osa  voimalaitoksen  turbiinivirtaamasta.  Kalatien  virtaamaa  lisäämällä 
houkutusvirtaama  saadaan  ulottumaan  laajemmalle  alueelle,  jolloin  se  on  helpommin  havaittava  ja 
houkuttelevampi  (ks.  esim. Andersson  ym.  2012; Orell  ym.  2014a).  Yleisen  näkemyksen mukaan  kalatie 
houkuttelee kaloja sitä paremmin, mitä enemmän kalatiessä virtaa vettä (mm. Larinier 2002; Katopodis 2005; 
Armstrong  ym.  2010;  NMFS  2011;  Bunt  ym.  2012; Williams  ym.  2012).  Virtaaman määrän  ja  kalatien 
toimivuuden välinen yhteys tulee selvästi esille myös laajaan aineistoon perustuvassa saksalaisselvityksessä 
(Wolter & Schomaker 2019). 
 
Suositukset ja määrittelytavat kalatien houkutusvirtaaman määrälle vaihtelevat, ja virtaaman määrän tulee 
perustua  aina  kohdekohtaisiin  virtaamaolosuhteisiin.  Yleisesti  ottaen  houkutusvirtaaman  tulee  olla  sitä 
suurempi,  mitä  suurempi  joki  on  kyseessä  ja  mitä  vaikeammin  kalatie  on  löydettävissä.  Kalatiestä 
purkautuvan  veden  määrän  tulee  olla  riittävä  suhteessa  kilpaileviin  virtaamiin  (esim.  voimalaitoksen 
turbiinivirtaama). Virtaaman vähimmäismäärän tulee olla 1–5 % kohteen kokonaisvirtaamasta – suositeltava 
taso on kuitenkin 5–10 % (ks. Larinier 2002; Larinier & Marmulla 2004; Ferguson ym. 2002; Armstrong ym. 
2010; NMFS 2011; Wolter & Schomaker 2019). Suomessa kalateiden virtaama on ollut tyypillisesti hyvin pieni 
(0,2–1 m3/s), ja usein jopa alle yhden prosentin minimirajan etenkin suurissa lohijoissa. 
 

HOUKUTUSVIRTAAMAN LISÄÄMINEN 
 
Kalateiden houkutusvirtaamaa on  lisätty mm. pumppaamalla tai ohjaamalla  lisävettä kalatien alaosalle tai 
sisäänkäynnin kohdalle. Kaloja on myös pyritty ohjaamaan kalatien suulle suuntaamalla ohijuoksutuksia tai 
turbiinivirtaamia kalatien sisäänkäynnin lähettyville. Tämä vaatii kuitenkin erillisiä toimenpiteitä ja rakenteita 
sekä niiden huoltoa, mikä nostaa kalatien käyttökustannuksia.  
Turbiinivirtaamien säädöt ja ohijuoksutukset eivät useinkaan ole edes käyttökelpoisia toimenpiteitä kalatien 
sisäänkäynnin  sijainnin  takia. Ohijuoksutuskanavat  saattavat esimerkiksi olla väärässä paikassa  suhteessa 
kalatiehen  ja  voimakkaat  turbiinivirrat  voivat  pikemminkin  hankaloittaa  kalatiehen  nousemista.  Runsaat 
ohijuoksutusvedet saattavat myös peittää alleen kalatien sisäänkäynnin ja vaikeuttaa kalatien löytämistä (vrt. 
kansikuva). 
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Suomessa on kalatien  lisävesitystä tai  juoksutusvirtaamien säätämistä kalankulun edistämiseksi  järjestetty 
vain harvassa kohteessa ja lähinnä kokeiluluontoisesti. Aivan viime vuosina suunniteltuihin uusiin kalateihin 
on lisätty pumppujärjestelmät, joilla saadaan lisävesitystä kalatien alimpaan altaaseen. Esimerkiksi Kymijoen 
Korkeakosken voimalaitokselle vuonna 2016 valmistuneen kalatien virtaama on noin 0,5 m3/s, mikä on noin 
0,6  %  laitoksen  kokonaisvirtaamasta.  Kalatien  alaosalle  pumpattavalla  yhden  kuution  lisävesityksellä 
houkutusvirtaaman määrä nousee 1,7 prosenttiin. Iijoen Raasakan voimalaitokselle rakennettavan kalatien 
(Maveplan  Oy  2017a)  virtaaman  (0,6–2  m3/s)  osuus  tulee  olemaan  kalatien  säädöistä  ja  laskennan 
perusteesta  (voimalan  kokonaisvirtaama  tai  keskivirtaama)  riippuen  joko  0,15–0,5  %  tai  0,4–1,5  %. 
Vastaavasti kalatien alimpaan altaaseen voidaan pumpata  lisävesitystä  jopa 8 m3/s  (Maveplan Oy 2017a), 
mikä olisi  joko 2 % tai 6 % alakanavan vesimäärästä. Alimmassa altaassa on kuitenkin kaksi sisäänkäyntiä 
joiden kesken houkutusvirtaama jakautuu. 
 
Kuten em. esimerkeistäkin voidaan todeta, kalatien alaosalle suunnattu lisävesitys on usein selvästi suurempi 
kuin varsinainen kalatien virtaama. Lisävesityksen positiiviset vaikutukset voivat joskus olla kyseenalaisia, jos 
esim. suuren virtaaman lisäyksen aiheuttamia muutoksia sisäänkäynnin virtausolosuhteisiin ei ole huomioitu 
rakenteiden suunnittelussa. Lisävesitys saattaa myös harhauttaa kaloja vääriin paikkoihin tai ohitse kalatien 
sisäänkäynnistä.  Joissakin  tapauksissa  on  esimerkiksi  kalatien  suuaukon  viereen  johdettuun 
lisävesityskanavaan jouduttu tekemään erillinen kalatie, jotta kanavaan nousevat kalat pääsevät siirtymään 
varsinaiseen  kalatiehen  (Katopodis  1992).  Hyvin  toteutettuna  kalatien  alaosalle  suunnattu  lisävesitys 
kuitenkin houkuttelee kaloja kalatien suulle ja auttaa niitä havaitsemaan kalatiestä purkautuvan virtaaman.  
 
Kalojen hakeutumisesta säännöstelypatojen alle ohijuoksutusten yhteydessä on olemassa havaintoja myös 
suomalaisilta voimalaitoskohteilta  (Karppinen 2014; Orell ym. 2014b). Ohijuoksutukset  lisäävätkin yleensä 
kalatiehen  nousevien  kalojen määrää, mikäli  kalatie  sijoittuu  säännöstelypadon  yhteyteen.  Ylimääräinen 
ohijuoksutus saa voimakkaasti virtahakuiset lohikalat hakeutumaan lähemmäs patoa ja edelleen kalatiehen 
pienellä viiveellä (esim. Karppinen 2014). Useimmiten kalatien sisäänkäynti sijaitsee kuitenkin voimalaitoksen 
alakanavan  puolella,  jolloin  ohijuoksutukset  voivat  harhauttaa  kaloja  hakeutumaan  nousuvaelluksen 
kannalta  väärille  alueille.  Muille  kuin  lohikaloille  ohijuoksutusluukuista  kovalla  vauhdilla  syöksyvillä  ja 
kuohuvilla  vesimassoilla  voi olla pikemminkin  karkottava  vaikutus  (ks.  Liao  2007).  Patoluukuista  kalatien 
suulle  juoksutettu  lisävesitys aiheuttaa kaloille energiahukkaa  ja  jopa viivästynyttä kuolleisuutta,  jos kalat 
joutuvat uimaan voimakkaassa ohijuoksutusvirrassa hakeutuessaan kalatiehen (Burnett ym. 2014; 2017). 
 

JOKI‐ JA KALATIEVIRTAAMAN VÄLINEN PARADOKSI 
 
Mainitut  kalatien  alaosalle  ja  sisäänkäynnin  kohdalle  suunnatut  lisävesitykset  eivät  kuitenkaan  lisää 
virtaamaa  itse kalatiessä. Virtaama kalatiessä  sisäänkäynnin yläpuolisella osuudella pysyy vakiona, vaikka 
virtauksen  määrä  kalatien  suulla  lisääntyy.  Kalatien  virtaama  ei  myöskään  lisäänny  silloin,  kun  joen 
kokonaisvirtaama kasvaa. Toisin sanoen, mitä enemmän joessa virtaa vettä, sitä pienemmäksi käy kalatien 
suhteellinen  osuus  kokonaisvirtaamasta.  Kalatien  houkuttavuus  heikkenee  ja  kalojen  on  myös  yhä 
vaikeampaa  löytää  kalatien  sisäänkäynti.  Jokivirtaaman  kasvaessa  ylärajoilleen padon ohijuoksutusluukut 
aukeavat  ja myös  ohijuoksutusvirtaamat  alkavat  kilpailla  kalatievirtaaman  kanssa  (ks.  Kuva  1).  Tämä  on 
paradoksaalista  siksi,  että  jokivirtaaman  kasvaessa  etenkin  lohikalojen  nousuaktiivisuus  lisääntyy, mutta 
samanaikaisesti  kalatien  houkuttavuus  vähenee  ja  sen  löytäminen  vaikeutuu.  Vaikka  lisääntyneen 
liikehdinnän myötä kalatiehen nousevien kalojen määrä yleensä nouseekin, myös kalojen käyttämä aika ja 
energia kalatien löytämiseksi lisääntyy (vrt. Scruton ym. 2007).  
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Kuva 1. Kalatien sisäänkäynnin ympäristön olosuhteet muuttuvat  jokivirtaaman vaihdellessa. Ylemmässä kuvassa on 
tavanomaisin  tilanne,  jolloin  voimalaitoksen  läpi  kulkeva  jokivesi  houkuttelee  kaloja  hakemaan  nousureittiä 
voimalaitoksen  alta.  Kalatien  virtaama  on  vain murto‐osa  kokonaisvirtaamasta  ja  sen  houkuttelevuus  on  heikko. 
Jokivirtaaman kasvaessa virtaus lisääntyy voimalaitoksessa ja sen alapuolella, ja virtaaman edelleen lisääntyessä myös 
ohijuoksutusluukut aukeavat  (alempi kuva). Tällaisessa  tilanteessa kalatien virtaaman osuus kokonaisvirtaamasta on 
vieläkin pienempi ja houkuttavuus huonoimmillaan. (Piirrokset: Tupu Vuorinen 2019) 
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Kalateiden  houkuttavuus  on  siis  heikoimmillaan  silloin,  kun  joessa  virtaa  paljon  vettä.  Kun  virtaama 
ympäristössä kasvaa, kalatien virtaamassa ei tapahdu vastaavaa muutosta, ja kalatievirtaaman suhteellinen 
osuus kokonaisvirtaamasta pienenee (ks. Kuva 1). Kalatien alapuolella lisääntyneen virtaaman aktivoimana 
kalatiehen nouseva kala kohtaa kalatiessä selvästi pienemmän virtaaman, mikä todennäköisesti aiheuttaa 
kaloissa epäröintiä  ja vähentää niiden nousuhalukkuutta. Kala voi tulkita  jokivirtaaman kasvaessa samaan 
aikaan  muuttumattomana  pysyvän  kalatievirtaaman  merkiksi  edessä  odottavasta  umpikujasta  tai 
vaikeakulkuisesta kohdasta, jonne ei kannata edetä. Usein kalojen eteneminen kalatiessä pysähtyy tai jopa 
keskeytyy  kokonaan  kalan  palatessa  takaisin  päävirtaan.  Tällaista  käyttäytymistä  on  havaittu  monissa 
kalateissä  (esim. Webb  1990;  Karppinen  ym.  2002;  Karppinen  ym.  2008).  Kalat  todennäköisesti  kokevat 
kalatien  luonnottomaksi  ja  epävarmaksi  nousuväyläksi,  millä  on  negatiivinen  vaikutus  kalatien 
läpäisytehokkuuteen.  
 
Yleisen  käsityksen mukaan  kalateiden  toimivuutta  ja  kokonaistehokkuutta  rajoittaakin nimenomaan  liian 
pieni vesimäärä. Vähäinen virtaus vaikuttaa kaikkiin kolmeen kalatien  toimivuutta määrittävään  tekijään: 
houkuttavuuteen  sekä  sisäänkäynti‐  ja  läpäisytehokkuuteen.  Kalateille  tyypillisen  vähäisen  vesimäärän 
taustalla ovat puolestaan taloudelliset syyt. Kalatien rakentamisen ja etenkin käytön kustannukset on pyritty 
minimoimaan.  Siksi  kalatiet  on  lähtökohtaisesti  suunniteltu  pienelle  vakioidulle  vesimäärälle,  ja 
virtausolosuhteet kalateissä säilyvät hyvinä vain suunnitellun virtaamamäärän rajoissa. Kalateiden rakenne 
ei käytännössä mahdollista virtaaman lisäämistä, ja toisaalta virtaus ei myöskään voi laskea liian alhaiseksi. 
Virtaaman  lisääntyminen  tai  väheneminen  muuttaa  nopeasti  kalatien  virtausolosuhteita  kaloille 
epäedulliseen suuntaan etenkin kalatien sisään‐  ja uloskäynnissä. Kalatietyypistä  ja mitoituksesta riippuen 
vesimäärä voi vaihdella jonkin verran tai ei ollenkaan (esim. Katopodis & Wlliams 2012).  
 
Virtaamassa tapahtuvilla muutoksilla on yleensä kaloja aktivoiva vaikutus (ks. Thorstad ym. 2008; Armstrong 
ym.  2010).  Nousuvaelluksella  olevat  lohet  jatkavat  vaellustaan  yleisemmin  virtaaman  kasvaessa, mutta 
toisinaan myös laskevalla virtaamalla on sama vaikutus (Trépanier ym. 1996; Thorstad ym. 2008; Milner ym. 
2012; Lennox ym. 2018). Virtaaman kasvun positiivinen vaikutus vaellusaktiivisuuteen tulee selvimmin esille 
pienissä jokivesistöissä ja etenkin tilanteissa, joissa kalat lähtevät nousemaan pääuomasta pieniin sivujokiin 
virtaaman kasvaessa (Webb 1989; Laughton 1991; Webb 1992; Acreman & Ferguson 2010; Milner ym. 2012). 
Kalatie  voidaan  tässä  mielessä  rinnastaa  pieneen  sivujokeen.  Kalatie  poikkeaa  kuitenkin  luonnollisesta 
sivujoesta monen muun tekijän  lisäksi siinä, että kalatien virtaama ei  lisäänny, vaikka pääuoman virtaama 
kasvaa.  Vaihtelevan  virtaaman  kaloja  aktivoiva  vaikutus  jää  siksi  kalateissä  hyödyntämättä.  Kalateiden 
toiminta  onkin  huonompaa  pienivirtaisissa  kalateissä,  koska  kalatie  ei  houkuttele  kaloja  nousemaan  ja 
etenemään kalatiessä kohti yläpuolista vesistöä. 
 

KALATEIDEN VALIKOIVUUS 
 
Kalateiden suunnittelun lähtökohtana on kustannusten minimoimisen ohella ollut pääasiassa taloudellisesti 
arvokkaimpien lohikalojen käyttäytyminen ja uintikyvyt. Kalateiden toimivuus onkin usein selvästi heikompaa 
muilla kalalajeilla (mm. Bunt ym. 2012,2016; Noonan ym. 2012). Kalatiet toimivat tässä mielessä valikoivasti. 
Kalojen vaellustutkimuksissa on  saatu myös viitteitä  siitä, että pienet  lohet,  joista  suurin osa on koiraita, 
nousevat kalateihin aktiivisemmin kuin suuret yksilöt (ks. Jaukkuri ym. 2013; Sigourney ym. 2015). Kalatiet 
saattavat siksi vääristää  jokeen nousevien  lohikalojen sukupuoli‐  ja kokojakaumaa, mikä on ongelmallista 
erityisesti  luonnonlisääntymisen  kannalta  tärkeiden  isokokoisten  naaraskalojen  osalta.  Pienten  ja  isojen 
lohien  välillä  on  havaittu  eroja  vaelluskäyttäytymisessä myös  luonnontilaisissa  joissa.  Suuremmat  lohet 
käyttävät  yleensä  enemmän  aikaa  ja  niiden  eteneminen  on  enemmän  virtaamasta  riippuvaista  niiden 
noustessa koskialueen  tai putouksen yläpuolelle  (Karppinen ym. 2004; Kristinsson ym. 2015; Lennox ym. 
2018). Toisinaan lohet nousevat mieluummin runsasvirtaisesta putouksesta kuin vieressä olevasta kalatiestä 
(Karppinen ym. 2002), vaikka samanaikaisesti pienemmät  lohet  saattavat käyttää aktiivisesti ko. kalatietä 
(Orell  2012).  Tämä  luontainen  ero  käyttäytymisessä  isojen  ja  pienten  lohien  välillä  ilmeisesti  korostuu 
kalateiden  yhteydessä,  todennäköisesti  kalateiden  pienen  koon  ja  vähäisen  virtaaman  takia.  Kalateiden 
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ahtaus on mahdollisesti  rajoittava  tekijä myös muiden  lajien  isokokoisten  yksilöiden  ja  suurissa parvissa 
liikkuvien pienikokoisempien kalalajien etenemiselle kalateissä (ks. Kynard, 1993; Liao 2007; Jager ym. 2016). 
 

VIIMEAIKAISIA PÄÄTELMIÄ KALATEISTÄ 
 
Kalateiden  toimivuudesta  ja  niiden  kehittämistarpeista  käydään  laajaa  kansainvälistä  keskustelua.  Viime 
vuosina  tehdyissä  laajoihin  aineistoihin  perustuvissa  kalateiden  toimivuutta  analysoivissa 
kirjallisuuskatsauksissa  (Bunt  ym.  2012,  2016;  Noonan  ym.  2012)  todetaan,  että  kalateiden  toimivuus 
vaihtelee suuresti. Yleisimmin käytössä olevissa kalatietyypeissä (allas, pystyrako ja luonnonmukaiset) sekä 
houkuttavuus että läpäisytehokkuus vaihtelivat välillä 0–100 %. Kalateiden keskimääräinen houkuttavuus oli 
65  %  ja  sisäänkäyntitehokkuus  alle  40  %  (Noonan  ym.  2012).  Keskimääräinen  toimivuus  eli 
kokonaistehokkuus  oli  noin  50  %.  Suuressa  osassa  tarkasteltuja  tutkimuksia  lähestymis‐  ja 
sisäänkäyntivaihetta  ei  ollut  eritelty.  Siksi  Bunt  ym.  (2012,  2016)  yhdistivät  houkuttavuuden  ja 
sisäänkäyntitehokkuuden yhdeksi  luvuksi,  jonka perusteella kalateihin hakeutui keskimäärin 53 % kaloista. 
Kalatiet toimivat selvästi tehokkaammin lohikaloilla (n. 62 %) kuin muilla kalaryhmillä (n. 31 %), ja lisäksi Bunt 
ym. (2016) nostavat esille myös suurikokoisten kalateiden hyvän houkuttavuuden lohikalojen kohdalla. 
 
Eri  kalatietyyppien  toimivuudessa  ei  voitu  osoittaa  selkeitä  eroja,  eikä  mitään  kalatietyyppiä  voitu 
perustellusti suositella muita parempana vaihtoehtona käytettävissä olleiden tietojen perusteella. Selvää oli 
myös se, että kalatiet eivät toimi riittävän hyvin kaikilla kalalajeilla, eikä toimivuus ole useinkaan tyydyttävää 
edes kohdelajien osalta (yleensä lohikalat). Kirjoittajat tuovat esille myös sen, että kalateiden toimivuuden 
analysointi  on  vaikeaa,  koska  kalateiden  seuranta  ja  tutkimus  on  puutteellista  ja määrittymätöntä  sekä 
painottunut  liiaksi vain  lohikaloihin  (ks. myös Cooke & Hinch 2013; Wilkes ym. 2018).  Joidenkin arvioiden 
mukaan  kalateiden  kokonaistehokkuuden  tulisi  olla  tasolla  90–100  %,  jotta  ne  täyttäisivät  tehtävänsä 
vaelluskalakantojen turvaamiseksi (Lucas & Baras 2001; Ferguson ym. 2002; Mäki‐Petäys ym. 2012).  
 
Yleisimmin käytössä olevat kalatiemallit ovat  rakenteeltaan verrattain yksinkertaisia  ja niiden  suunnittelu 
vesimäärän osalta laskennallisesti hallittavissa. Kalateiden toimivuuteen liittyy kuitenkin monia biologisia ja 
teknisiä,  toisiinsa  nähden  osin  ristiriitaisiakin  vaatimuksia.  Esimerkiksi  lohikalojen  houkuttelemiseksi 
tarvitaan riittävän suuria virrannopeuksia, kun taas monille muille lajeille nopeuksien pitää pysyä alhaisina. 
Kalatiehen pitäisi sovittaa monenlaisia, erilaisille ja erikokoisille kaloille sopivia olosuhteita, jotka pitää myös 
pystyä  luomaan pieneen  tilaan  ja pienellä vesimäärällä. Kalatien olosuhteet ovatkin yleensä monilta osin 
seurausta suunnittelussa tehdyistä kompromisseista. Kalateiden ennalta määritettyjen reunaehtojen sisällä 
pitäytyvä  kaavamainen  ja  tekninen  toteutus  tuottaa  rakenteen  ja  olosuhteet,  jotka  poikkeavat  selvästi 
luonnon  olosuhteista  ja  rajoittavat  kalateiden  toimivuutta.  Esimerkkeinä  voidaan mainita  esim.  kalatien 
altaasta toiseen samanlaisena pysyvä virtauskuvio ja jokivirtaaman vaihtelusta riippumatta samana pysyvä 
virtaama. Suunnittelulle asetetut  rajoitteet,  joista keskeisin on vesimäärä,  tarkoittavat että kalatien hyvä 
toimivuus edellyttää useiden asioiden samanaikaista ja optimaalista toteutumista.  
 
Onnistuneetkaan kalatiet eivät yleensä kuitenkaan toimi riittävän hyvin kaikille kaloille. Kalojen uintikyky ja 
niiden mieltymykset  virtausolosuhteiden  suhteen  tunnetaan  huonosti  ja  kalateihin  liittyvä  tutkimus  on 
keskittynyt  pääasiassa  viileissä  vesissä  eläviin  lohikaloihin. Nykyisten  kalatietyyppien mukaiset  lämpimän 
vyöhykkeen  jokivesistöihin  rakennetut  ratkaisut  ovat  osoittautuneet  huonosti  toimiviksi  (esim. Mallen‐
Cooper & Brand 2007; Wilkes ym. 2018). Vähitellen on myös käynyt selväksi, että nykyiset kalatieratkaisut 
eivät  riitä ylläpitämään  lajien monimuotoisuutta  ja elinvoimaisia  jokiekosysteemejä myöskään pohjoisissa 
joissa (mm. Brown ym. 2013).  
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UUDENLAISTA AJATTELUA JA INNOVATIIVISIA RATKAISUJA 
 
Nykyaikaiset  simulointi‐  ja  mallinnusmenetelmät  ovat  vieneet  kalateiden  hydraulisten  olosuhteiden 

kehittämistä eteenpäin (esim. Catopodis & Williams 2012; Bombač ym. 2017). Silti yleisin perusratkaisu on 

edelleen  suorakulmaisista  altaista  ja  erityyppisistä  väliseinistä  koostuva  kalatierakenne,  joka  on  pysynyt 

suunnilleen samana ainakin 150 vuoden ajan (Kuva 2). Lähestulkoon kaikki muutkin erilaiset kalatieratkaisut 

ovat olleet käytössä jo useita vuosikymmeniä. 

 

 
Kuva 2. Kalatie Collooney’n putouksella Irlannissa (Francis 1870).  

 

Yhä useampi kalojen käyttäytymisen  ja kalateihin  liittyvän problematiikan asiantuntija on sitä mieltä, että 

lienee mahdotonta  luoda sellaista kalatietä,  joka  täyttäisi kaikki vaatimukset  ja  toimisi kaikissa  tilanteissa 

optimaalisesti  kaiken  kokoisille  ja  erilaisille  kalalajeille  (esim.  Kemp  2016;  Silva  ym.  2017).  Useissa 

viimeaikaisissa kannanotoissa tuodaan esille tarve uudenalaiselle ajattelulle ja uusille innovaatioille. Nykyisen 

tieteellisen  tietämyksen  valossa  ei  ole  perusteltua  olettaa,  että  jossakin  tietyssä  kalatietyypissä  olisi 

optimaaliset  olosuhteet  monille  eri  lajeille,  jotka  eroavat  toisistaan  uintikyvyltään,  kooltaan  ja 

käyttäytymiseltään  (Bunt 2012; 2016; Kemp 2016; Silva ym. 2017; Birnie‐Gauvin ym. 2018). Konkreettisia 

ehdotuksia  tilanteen  korjaamiseksi  on  kuitenkin  toistaiseksi  vähän,  ja  yhtenä  ratkaisuna mainitaan mm. 

kahden tai useamman erilaisen kalatien rakentaminen samaan kohteeseen (Silva ym. 2017). 

 

Olisikin jo kenties aika  luopua tavoittelemasta rakennetta, jossa on ’kaikille kaloille koko ajan optimaaliset 

olosuhteet  pienellä  vakiovirtaamalla’.  Sen  sijaan  tulisi  alkaa  kehitellä  dynaamista  kalatieratkaisua,  joka 

mahdollistaisi  monenlaiset,  vaihtelevan  virtaaman  myötä  muuttuvat  olosuhteet.  Uudentyyppisessä 

kalatiessä olisi vähintään perusvirtaama, jonka lisäksi virtaamaa voitaisiin nostaa ajoittain moninkertaiseksi, 

mutta  kuitenkin  niin,  että  kalojen  nousuedellytykset  kalatiessä  säilyvät  hyvänä  virtaaman  määrästä 

riippumatta.  Kalatiessä  olisi  vaihtelevia,  erilaisille  kaloille  sopivia  olosuhteita,  jotka  olisivat  toisinaan 
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parhaimmat  jollekin  kalaryhmälle,  toisinaan  taas  joillekin  muille  lajeille.  Tämä  vastaisi  paremmin  niitä 

olosuhteita, joihin vesieliöstö ja kalat ovat sopeutuneet luonnontilaisessa ympäristössä.  

 
Ympäröivän jokivesistön luontaiseen virtaaman vaihteluun reagoiva kalatievirtaaman vaihtelu lisäisi kalatien 

houkuttavuutta huomattavasti. Kalatievirtaamaa voitaisiin vaihdella myös  jonkin muun halutun ohjelman 

mukaisesti,  esim.  lisäämällä  juoksutusta  kalojen  vaellushuipun  aikana.  Helpoimmillaan  kalatievirtaaman 

lisääminen  voidaan  toteuttaa  ilman  energianmenetyksiä  ja  nykyisten  säännöstelykäytäntöjen mukaisesti 

ohijuoksutusvirtaamia  hyödyntämällä.  Kalatie  tulisi  liittää  osaksi  kohteen  säännöstelymekanismia,  jolloin 

ohijuoksutukset  tehtäisiin  automatisoidusti  ja  ensisijaisesti  kalatien  kautta.  Kalojen  nousuväylän  kautta 

juoksutettavat vedet hyödyttäisivät paremmin kaloja ja muutakin jokieliöstöä, ja se mahdollistaisi myös ns. 

ekologisen  virtaaman  kalatien  alapuoliseen uomaan. Kalatiestä  tulisi näin dynaaminen osa  jokijatkumoa. 

Alapuolisen  uoman  elinkelpoisena  pitäminen  vaatisi  luonnollisesti  ympärivuotisen  vesityksen,  mutta 

talviaikaiseksi  virtaamaksi  riittää  usein  kuitenkin  pienempikin  vesimäärä,  ja  toisaalta  taas  talviaikaiset 

ohijuoksutukset  saattavat  ilmastonmuutoksen  myötä  lisääntyä  tulevaisuudessa  (esim.  SYKE  Vesikeskus 

2018). 

 

Säännöstelykäytäntöjä  kehittämällä  voitaisiin hakea  esim. mallintamalla optimaaliset  juoksutuskäytännöt 

niin,  että  kalatiehen  saadaan  lisävirtaamaa  aina  jokivirtaaman  salliessa.  Tuleva  ohijuoksutustarve 

ennakoitaisiin ja juoksutus kalatien kautta aloitettaisiin hyvissä ajoin ennen tulvahuippua ja sitä pitkitettäisiin 

niin, että  kalatiessä olisi mahdollisimman pitkään  ylimääräistä  vettä. Virtaamaa  voitaisiin  lisätä  jo ennen 

varsinaisia  ohijuoksutuksia  ja  nostaa  sitten maksimitasolle  ohijuoksutusten  alkaessa.  Kalatien  virtaamaa 

voitaisiin myös vaihdella suunnitellusti kalojen houkuttelemiseksi. Virtaama voitaisiin esim. laskea ajoittain 

jopa  perusvirtaaman  alapuolelle  ja  sitten  lisätä  sitä  jälleen.  Näin  kalatievirtaamaan  saataisiin  kaloja 

houkuttelevaa vaihtelua pienemmälläkin vesimäärällä.  

 

KALOJEN VAELLUS JA YMPÄRISTÖVIRTAAMA (EKOLOGINEN VIRTAAMA) 
 
Kalojen  ja muidenkin vesieliöiden esteetön kulku on noussut yhä  tärkeämmäksi osaksi  jokiekosysteemien 

monimuotoisuuden ja elinkelpoisuuden elvyttämistä. Kalakantojen tila ja kalojen vaellusyhteydet kuuluvat 

myös  Euroopan  unionin  vesipuitedirektiivin  ympäristökriteereihin.  Vaelluskalakantojen  elvyttämisen  ja 

vesienhoidon  tavoitteiden  saavuttamiseksi  on  viime  vuosina  kiinnitetty  yhä  enemmän  huomiota 

jokivesistöjen virtaamiin. 

Kalakantojen  ja  elinympäristöjen  turvaamiseen  liittyy  keskeisesti  ns.  ympäristövirtaaman  määrittely 

rakennetuissa  vesistöissä.  Virtavesien  säännöstely  muuttaa  mm.  joen  normaalia  virtaamaa  ja 

vedenkorkeutta,  ja säännöstelyllä on voimakas vaikutus  jokivesistön ekologiaan (esim. Poff & Zimmerman 

2010). Ympäristövirtaamalla  tarkoitetaan määrällisesti,  laadullisesti  ja ajallisesti  riittävää virtaaman  tasoa, 

jolla joen ekosysteemin hyvä tila voidaan turvata (Dyson ym. 2003; Olin 2012; Koljonen ym. 2017).  

Virtavesiluonnon ekologiset tarpeet huomioiva vesistöjen säännöstely on avainasemassa jokivesistön hyvän 

ekologisen  tilan  saavuttamisessa  ja  sen  ylläpitämisessä  (Acreman  &  Ferguson  2010).  Euroopan  unionin 

jäsenmaiden  tulee  kansallisissa  vesienhoito‐ohjelmissa  määritellä  ympäristövirtaaman  käyttö 

ympäristötavoitteiden  saavuttamiseksi  (Acreman  &  Ferguson  2010;  European  Commission  2015). 

Ympäristövirtaaman määrittäminen onkin tullut olennaiseksi osaksi jokiekosysteemin ja vaelluskalakantojen 

elvyttämishankkeita myös  Suomessa  (esim. Orell  ym.  2016;  Koljonen  ym.  2017).  Ympäristövirtaamaa on 

tarkasteltu pääasiassa vaelluskalojen poikastuotantoon sopivien elinympäristöjen luomisen ja ylläpitämisen 

näkökulmasta. Orell  ym.  (2016)  tuovat  kuitenkin  esille myös  lohen  jokivaelluksen  ohjaamisen  jakamalla 

virtaamia jokiuomien välillä. 
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Ympäristövirtaama on ollut painokkaasti esillä monissa viimeaikaisissa asiantuntijaraporteissa myös meillä 

Suomessa.  Kalatiestrategiassa  (Valtioneuvosto  2012)  sekä  Vaelluskalakantojen  elvyttäminen–

ympäristövirtaama ja muut ratkaisut ‐raportissa (Koljonen ym. 2017) mainitaan mm. seuraavaa: 

Kansallinen kalatiestrategia:  
 

’Vesivoimatuotannon kestävyyden parantamiseksi tulisi kalojen ja muiden vesieliöiden vapaan liikkumisen 
turvaaminen ottaa jatkossa paremmin huomioon myös rakennetuissa kohteissa. Asian kehittäminen 
antaisi mahdollisuuden myös uusien ekoinnovaatioiden kehittämiselle, joilla voisi olla kysyntää myös 
globaalisti. 
On tarpeen käydä keskustelua ja selvittää tarve muuttaa vesilainsäädäntöä niin, että se edellyttäisi 
minimivirtaaman tai tietyn virtaamaosuuden ('ekologinen virtaama') varaamisen turvaamaan osaltaan 
vaelluskalojen nousua ja vaelluspoikasten alasvaellusta vesirakentamishankkeissa. 
 
Tavoite: Jokiuomissa, teknisissä ja luonnonmukaisissa kalateissä sekä muissa kalan kululle ja lisääntymiselle 
olennaisissa habitaateissa on merkittävimpiä kalataloushaittoja ehkäisevä vesimäärä ja virtaama.  
 
Selvitetään tarve kehittää vesilainsäädäntöä niin, että se edellyttäisi minimivirtaaman tai tietyn 
virtaamaosuuden varaamisen, joka turvaisi osaltaan vaelluskalojen nousun ja vaelluspoikasten 
alasvaelluksen vesitaloushankkeissa. Samoin tulee selvittää kalojen vaellusyhteyden säilyttäminen, häviävien 
poikastuotantoalueiden kompensointi, vaelluspoikasten alasvaelluksen turvaaminen sekä mahdolliseen 
kalatiehen ohjattava houkutus- ja ekologinen virtaama.  
 

Säännöstelykäytäntöjen kehittämistoimenpiteiden tulisi tukea erityisesti vaelluskalojen 
nousumahdollisuuksia ja poikasten alasvaellusta. Lupakäsittelyä varten tulee selvittää tarve kalojen 
vaellusyhteyden säilyttämiseksi, patoamisen myötä häviävien poikastuotantoalueiden kompensoimiseksi ja 
vaelluspoikasten alasvaelluksen turvaamiseksi. Samalla tulee selvittää myös tarve kalatiehen ohjattavasta 
virtaamasta ja mahdollisesti lisäksi tarvittavasta houkutusvirtaamasta tai ekologisesta virtaamasta. 
 
Turvataan kalateiden vesitysjärjestelyt, poikasten alasvaellus ja tarvittaessa lisääntymisalueiden 
käyttökelpoisuus. Parannetaan nousevien kalojen nousuhalukkuutta kalateihin houkutusvirtaaman 
avulla tai vesityksen lisäämisellä ohijuoksutusuomaan ja kalojen lisääntymisalueelle.’ 
 
Vaelluskalakantojen elvyttäminen–ympäristövirtaama ja muut ratkaisut –raportti: 

’Raportissa keskitytään erityisesti vaelluskalojen elinkierron kannalta tarpeellisiin alueellisiin ja ajallisiin 
virtaamiin (ympäristövirtaama) sekä niiden ja vesivoimatuotannon yhteensovittamiseen  

Isojen jokien tulvauomien tai vanhojen kuivaksi jääneiden luonnonuomien hyödyntäminen voisi myös usein 
tarjota toimivan ratkaisun. 

Vesistöissä, joissa vaelluskalakantojen elvyttäminen on tärkeä tavoite, on tarpeen selvittää 
juoksutuskäytäntöjen muutostarve ja mahdollisuudet. Tämä edellyttää habitaattien määrän ja laadun sekä 
niiden ja poikastuotannon välisen riippuvuuden selvittämistä. Lisäksi tarvitaan tietoa virtaamien 
vaikutuksesta kalojen nousuhalukkuuteen ja kalateiden toimivuuteen. 

Vesistöjen säännöstelykäytäntöjen kehittäminen siten, että virtaamien ajallinen vaihtelu otetaan 
vaelluskalojen elinkierron periaatteiden mukaisesti huomioon. 
 

Suosituksena esitetään, että  

- vesistöjen säännöstelyjen kehittämisessä sekä padotus- ja juoksutussääntöjen tarkistamisessa 
ympäristövirtaamatavoitteet on otettava huomioon entistä paremmin vaelluskaloille tärkeissä 
vesistöissä,  

- vaelluskalojen virtaamatavoitteet ylös- ja alasvaelluksen sekä elinkierron muiden vaiheiden aikana 
otetaan huomioon vesistöjen operatiivisessa vuosisäännöstelyssä,  
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- vähennettäessä tulvasta ja kuivuudesta aiheutuvia haitallisia seurauksia vesilain nojalla kiinnitetään 
huomiota vaelluskalojen tarvitsemiin ympäristövirtaamiin, ja  

- selvitetään lyhytaikaisten juoksutuspulssien hyötyjä, kustannuksia ja toteuttamiskelpoisuutta 
vaelluskalojen kulun parantamiseksi.  

Luontaisen uoman vesitys olisi kustannustehokkain kunnostustoimi, sillä uomat ovat usein habitaatteina 
valmiita ja pienillä toimilla olisivat poikastuotantoon sopivaa elinympäristöä. Tällöin virtaama voisi 
mahdollisesti noudattaa luontaista virtaamavaihtelua.’ 

 

Ympäristövirtaama,  ekologinen  virtaama,  kalateiden  vesimäärä  ja  houkutusvirtaama,  ylimääräisten 

juoksutusten  ja  ohijuoksutusten  hyödyntäminen  kalojen  vaelluksen  edistämiseksi  ja  elinympäristöjen 

ylläpitämiseksi  säännöstelykäytäntöjä  kehittämällä ovat  siis  laajalti  tiedostettuja  ja  tavoitteiksi asetettuja 

asioita.  EU:n  vesipuitedirektiivin  mukaisten  tavoitteiden  saavuttamiseksi  jokivesistöissä  on  korostettu 

riittävän  ekologisen  virtaaman  ja  vaellusyhteyksien  tärkeyttä  (Acreman  &  Ferguson  2010;  European 

Commission  2015).  Lisäksi  esille  on  noussut  viime  vuosina  myös  vesien  säännöstelyyn  ja 

vesivoimantuotantoon  liittyvät  kalataloudellisten  haittojen  kompensoimiseksi  määrätyt  velvoitteet,  ja 

niiden, sekä vesilain säädösten riittämättömyys kalakantojen turvaamiseksi (Marttila ym. 2014; Salila 2018). 

Tämä on lisännyt tarvetta myös vesitalouslupien tarkistamiselle ja säännöstelykäytäntöjen kehittämiselle.  

Euroopan  komissio  on myös  antanut  palautetta  Suomen  vesipolitiikan  puitedirektiivin  ja  tulvadirektiivin 

täytäntöönpanon  edistymisestä.  Vesienhoidon  tavoitteiden  saavuttamiseksi  komissio  esittää  Suomelle 

kaikkien  vesivoimalaitosten  lupien  tarkastelua,  jotta  vesipuitedirektiivin  ympäristötavoitteet  toteutuisivat 

erityisesti ekologisen virtaaman, kalateiden ja muiden haittoja lieventävien toimenpiteiden osalta. Komissio 

kannustaa  Suomea  myös  jatkamaan  tulvariskien  hallintasuunnitelmien  yhteensovittamista 

vesienhoitosuunnitelmiin  ja  etsimään  molempien  tavoitteita  samanaikaisesti  edistäviä  toimenpiteitä.  
Vastaavansuuntaisia  lainsäädännöllisiä  toimia  on  vireillä  muun  muassa  Ruotsissa,  joiden  tavoitteena 

tavoitteena  on  saattaa  vesivoimalaitokset  kokonaisuudessaan  modernin  ympäristösääntelyn  piiriin.  

Tarkistamistarpeiden  on  arvioitu  kohdistuvan  muun  muassa  kalankulun  turvaamiseen  sekä 

vähimmäisjuoksutusvelvoitteisiin (Salila 2018). 

Virtavedet määriteltiin hiljattain yhdeksi Suomen uhanlaisimmaksi luontotyyppiryhmäksi (Kontula & Raunio 

2018), mikä tuo osaltaan vielä lisää tarvetta jokivesistöjen ylläpidon laajempaan tarkasteluun. Jokivesistöjen 

käyttö ja virtavesiympäristöjen ja ‐eliöstön turvaaminen ovatkin tällä hetkellä eräänlaisessa muutoksessa, ei 

ainoastaan  Suomessa  vaan  ympäri  maapallon  (esim.  Silva  ym.  2018;  Moran  ym.  2018).  Aiemmat 

menettelytavat  ovat  osoittautuneet  monilta  osin  toimimattomiksi,  ja  kalateiden  kehittämisen  rinnalla 

tarvitaan  uudenlaisia  ratkaisuja  ja  käytäntöjä  vaellusesteiden  virtavesiluontoa  heikentävien  vaikutusten 

minimoimiseksi (esim. Brown ym. 2012; Birnie‐Gauvin ym. 2018; Silva ym. 2018). 

Vaeltavien  ja  uhanalaisten  kalakantojen  elvyttäminen  on  myös  yksi  valtion  kärkihankkeista,  jolla  on 

vauhditettu  ja  tuettu  jo  aiemmin  käynnistyneen  Kansallisen  kalatiestrategian  (Valtioneuvosto  2012) 

hankkeita ja tavoitteita. Kalatiestrategian myötä Suomessa on viime vuosina käynnistynyt useita hankkeita 

mm.  kalateiden  rakentamiseksi.  Useisiin  kärkikohteiksi  nimettyihin  patokohteisiin  onkin  vihdoin  saatu 

kalatiet  rakennettua  jopa vuosikymmenien yrittämisen  ja odottelun  jälkeen,  ja monissa kohteissa valmiit 

suunnitelmat odottavat  toteutusta. Myös kalojen alasvaellukseen on alettu kiinnittää aiempaa enemmän 

huomiota,  ja  viime  vuosina  kalateiden  suunnittelun  yhteydessä  on  tehty  suunnitelmia myös  turvallisen 

alasvaelluksen järjestämiseksi. 
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ESIMERKKEJÄ UUDENTYYPPISEN KALATIEN TOTEUTUSKOHTEISTA 

Lähes  kaikilla  virtavesien  säännöstelyyn  käytettävillä  padoilla  tapahtuu  ajoittain  ohijuoksutuksia,  joissa 
patoluukkuja avaamalla päästetään ylimääräistä vettä patojen läpi joskus suuriakin määriä. Ilmastonmuutos 
saattaa myös muuttaa  vesistöjen  vuosivirtaamia  niin,  että  tarve  ohijuoksutuksille  painottuu  eri  tavalla 
ajallisesti  ja määrällisesti.  Esimerkiksi Mäntyharjun  reitillä,  jossa  on  useita  voimalaitospatoja,  virtaamat 
tulevat lisääntymään syksyisin ja talvisin, kun taas kevättulvat puolestaan pienenevät (SYKE Vesikeskus 2018). 
Vesistön  säännöstelyyn  liittyvien  juoksutusten  lisäksi  ohijuoksutuksia  tapahtuu  myös  voimalaitosten 
huoltoseisokkien aikana ja toisinaan pitkäänkin kestävien korjausten aikana. Uudenlainen kalatieratkaisu olisi 
toteutettavissa  missä  tahansa  säännöstelykohteessa,  jossa  tarvitaan  vaellusyhteyden  avaamista. 
Toteutuksen havainnollistamiseksi alla esitetään joitakin teoreettisia esimerkkejä kohteista, joissa virtaaman 
lisäämisen  mahdollistava  kalatie  voitaisiin  toteuttaa  kalojen  nousumahdollisuuksien  optimoimiseksi. 
Esimerkeissä ei ole otettu huomioon maanomistuksellisia, vesioikeudellisia tai muita mahdollisia ratkaisun 
toteuttamista  rajoittavia  tekijöitä. Osaan  esimerkkikohteista  on  jo  olemassa  suunnitelmat  tavanomaisen 
kalatien rakentamiseksi, jotka mainitaan kunkin esimerkkitapauksen yhteydessä.  
 

Kymijoen Koivukoski 
 
Kymijoen Koivukoski on otettu esille käytännön esimerkkinä, koska ajatus uudentyyppisestä kalatiestä sai 
alkunsa nimenomaan Koivukoskeen kohdistuvista ratkaisutarpeista ja siellä tehtyjen lähetinseurantojen sekä 
kalatieseurannan  yhteydessä  saaduista  havainnoista  kalojen  käyttäytymisestä  vaihtelevissa 
virtaamaolosuhteissa  (Karppinen  2014).  Kymijoki  on  kansallisen  kalatiestrategian  ykköskohde,  koska 
edellytykset  luontaisesti  lisääntyvän  lohikannan  elvyttämiseksi  joen  alimmalla  noin  40  km:n mittaisella 
osuudella ovat Suomen olosuhteissa poikkeuksellisen hyvät.  Langinkosken haaraan nousevat kalat voivat 
edetä  vapaasti  jokisuulta  noin  neljän  kilometrin matkan  Koivukosken  voimalaitos‐  ja  säännöstelypadolle 
saakka  (Kuva 3). Näissä molemmissa padoissa on kalaporras,  joihin kumpaankin  johdetaan voimayhtiöltä 
velvoitettu vesimäärä (0,4 ja 1 m3/s) vaelluskalojen nousukauden ajan.  
 
Kalaportaiden  toimivuus  ja  patojen  yläpuolelle  nouseva  kalamäärä  on  ollut  huolenaiheena  Kymijoella  jo 
vuosikymmenten  ajan.  Portaiden  toimivuutta  pyrittiin  selvittämään  1990‐luvun  alkupuolella,  jolloin 
Koivukosken  voimalaitokselle  valmistui  uusi  kalaporras  vanhan  tilalle.  Sittemmin  kalamäärät  joessa  ovat 
lisääntyneet,  ja  viime  vuosina  portaisiin  nousevien  kalojen määrästä  ja  kalateiden  toiminnasta  on  saatu 
tarkempaa tietoa portaisiin asennettujen automaattisten kalalaskureiden ansiosta  (esim. Karppinen 2014; 
Raunio  &  Kirsi  2016).  Myös  kalojen  käyttäytymisestä  patojen  alapuolella  ja  kalaportaissa  on  saatu 
täsmällisempää  tietoa  Kymijoella  tehdyissä  lohien  lähetinseurannoissa  (Karppinen  &  Haikonen  2013; 
Karppinen 2014). 
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Kuva 3. Koivukosken  voimalaitoksen  ja  säännöstelypadon alue, nykyisten  kalateiden  (kalaporras)  sijainnit,  ja  vanha 
luonnonuoma minimivirtaamaolosuhteissa. Kuvanottohetkellä vanhassa luonnonuomassa virtaa ainoastaan kalatiestä 
tuleva  yhden  kuution  virtaama  (vrt.  kannen  kuvat). Uuden  kalatien  sisäänkäynti  sijoittuisi  vanhan uoman  alaosalle 
(Sisältää Maanmittauslaitoksen ilmakuva‐arkiston aineistoja 2014). 

 
Koivukosken virtaamalla on suuri merkitys sille, miten kalat hakeutuvat ja nousevat kalaportaisiin. Runsaan 
jokivirtaaman  jaksoina  säännöstelypadon  ohijuoksutukset  saavat  kalat  hakeutumaan  lähes  pelkästään 
vanhaan luonnonuomaan ja nousemaan säännöstelypadon kalaportaaseen (Karppinen 2014; Raunio & Kirsi 
2016).  Näissä  olosuhteissa  kalat  eivät  juurikaan  hakeudu  voimalaitoksen  alakanavaan  eikä  niitä  nouse 
voimalaitospadon portaaseen. Sen sijaan vähäisen virtaaman aikana, jolloin vanhaan luonnonuomaan virtaa 
yleensä vain  kalaportaasta  tuleva vesimäärä  (Kuva 3  ja kansikuvat), kalat käyttävät myös voimalaitoksen 
kalaporrasta. Näissä olosuhteissa vähäinenkin ohijuoksutus säännöstelypadolla lisää padon kalaportaaseen 
hakeutuvien kalojen määrää muutaman  tunnin viiveellä  ja nousu voi  jatkua  jopa vuorokauden ajan vielä 
ohijuoksutuksen päättymisen jälkeen (Karppinen 2014). 
 
Virtaaman vaihtelut ovat Kymijoella suuria sekä vuoden sisällä että vuosien välillä. Edellä kuvatun kaltaiset 
tilanteet  toistuvatkin  Koivukoskella  usein.  Esimerkiksi  ajanjaksolla  2000–2018  on  ollut  ainoastaan  kaksi 
sellaista vuotta,  joina ohijuoksutuksia ei ole  tapahtunut kalojen nousuvaelluksen aikana. Poikkeuksellisen 
runsasvetisenä vuotena 2012 Kymijoen voimalaitoksilla juoksutettiin kymmeniä kuutioita ylimääräistä vettä 
lähes koko vaelluskalojen nousukauden ajan kesäkuusta marraskuuhun. 
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Lohen vaellusta Kymijoessa sekä virtaamaolosuhteiden ja säännöstelyn vaikutusta kalojen käyttäytymiseen 
Koivukosken padoilla on selostettu  tarkemmin  raportissa Lohen nousuvaellus Kymijoessa vuosina 2012  ja 
2013 (Karppinen 2014). 

 
Kymijoella on pitkään pohdittu ns. pulssijuoksutusten käyttämistä kalojen houkuttelemiseksi kalaportaaseen. 

Kalateiden kehittäminen  ja parantaminen  sekä pulssijuoksutusten hyödyntäminen ovat olleet esillä esim. 

Kymijoen vaelluskalakantojen elvyttämisen tulevaisuuskuvat, vaihtoehdot ja toimintaohjelma vuosille 2015–

2020  työryhmäraportissa  (LUKE  32/2015).  Pulssijuoksutuksissa  ohijuoksutettavan  veden määrää  lisätään 

hetkellisesti. Pulssijuoksutukset eivät lisää kalaportaassa virtaavan veden määrää, mutta ohijuoksutuspadon 

alla voimistuva virtaama johdattelee lähietäisyydellä olevat kalat alavirrasta kohti patoa. Pulssijuoksutusten 

vaikutus jää kuitenkin lyhytaikaiseksi, ja vähävetisinä vuosina pulssijuoksutukset edellyttävät kalaportaiden 

sulkemista siksi aikaa, kun pulssijuoksutuksiin käytettävää vettä kerätään patojen yläpuolelle. Kalaportaiden 

ajoittainenkin  sulkeminen  lohikalojen  nousuvaelluksen  aikana  on  kuitenkin  ongelmallista,  koska  kalojen 

nousu  portaisiin  estyy  sulkemisen  ajaksi.  Säännöstelypadon  alapuolinen  vanha  jokiuoma  jäisi  kalatien 

sulkemisen  seurauksena  tällaisissa  tilanteissa  lähes kokonaan kuiville, koska uomassa virtaa yleensä vain 

kalatiestä tuleva yhden kuution virtaama.  

Mahdollinen uusi kalatieratkaisu Koivukoskella: 

Koivukoskelle  rakennetaan  uudentyyppinen  vaihtelevilla  virtaamilla  (esim.  1–8  m3/s)  toimiva  kalatie. 

Nykyiset  kalatiet  jäävät  paikoilleen  ja  myös  niitä  hyödynnetään  ylivirtaamakausina.  Uuden  kalatien 

sisäänkäynti sijoitetaan vanhan  jokiuoman  ja voimalan alakanavan risteysalueelle (Kuva 3) paikkaan,  jossa 

kalatiestä  purkautuva  virtaus  erottuu  selvästi.  Uuteen  kalatiehen  johdetaan  vanhojen  kalaportaiden 

vesimäärä yhdistetysti (n. 1,4 m3/s), jolloin kalatien houkutusvirtaama on suurempi kuin vanhoissa portaissa. 

Vähintään  tämä  vesimäärä  kulkisi uudessa  kalatiessä  jatkuvasti myös  alivirtaamakausilla.  Joen  virtaaman 

lisääntyessä ohijuoksutettavalle tasolle voidaan veden määrää lisätä uudessa kalatiessä ja avata myös vanhat 

kalaportaat.  Uuden  kalatien  käyttökokemusten  myötä  voidaan  harkita  vanhojen  kalateiden  käytöstä 

poistamista.  Ainakin  voimalaitoksen  kalatie  voitaisiin  todennäköisesti  sulkea,  koska  siitä  nousee  kaloja 

pääasiassa vain silloin, kun vanhassa luonnonuomassa ei tapahdu ohijuoksutuksia. 

Uusi kalatieratkaisu mahdollistaisi ylimääräisen veden johtamisen ja jakamisen näiden kolmen kalatien välillä 

monella  eri  tavalla  verrattain  pienelläkin  vesimäärällä.  Jo  1,4 m3/s  ylivirtaama  riittäisi  kaikkien  kolmen 

kalaportaan samanaikaiselle käytölle. Virtaaman noustessa edelleen voidaan uuden kalatien virtaamaa lisätä 

asteittain maksimiin saakka. Suurella virtaamalla kalatiessä virtaisi suuri määrä vettä  ja houkutusvirtaama 

olisi  kalatien  mitoituksesta  riippuen  selvästi  suurempi  ja  joka  tapauksessa  moninkertainen  vanhoihin 

kalateihin verrattuna.  

Iijoen Raasakan säännöstelypadon uoma 

Iijoki  on  yksi  kalatiestrategian  kärkikohteita.  Iijoen  pääuoman  alimmainen  voimalaitos,  Raasakka,  on 

rakennettu  kaivettuun  kanavaan  (Kuva  4).  Voimalaitospato  ja  vanhaan  jokiuomaan  rakennettu 

säännöstelypato  estävät  kalojen  nousun  ylemmäksi  Iijokeen.  Raasakan  voimalaitokselle  tulevan  kalatien 

rakentaminen alkaa lähitulevaisuudessa. 

Raasakan säännöstelypato sijaitsee vanhassa luonnonuomassa noin seitsemän kilometrin päässä Raasakan 

voimalaitoksen alakanavan ja vanhan uoman risteyskohdasta (Kuva 4). Säännöstelypadon alapuolinen uoma 

toimii ohijuoksutusuomana. Vanhaan uomaan on  rakennettu pohjapatoja,  joilla uoma pyritään pitämään 

vesitettynä myös minimivirtaaman  aikana.  Alimmaista  Uiskarinkosken  pohjapatoa  on muokattu  kalojen 

kulun helpottamiseksi viime vuosina, ja pohjapatoa on ruvettu kutsumaan kalatieksi. 
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Kuva 4. Iijoen Raasakan voimalaitoksen ja säännöstelypadon ympäristö. (taustakartta: Maanmittauslaitos 2018). 

 

Vanhan uoman hyödyntäminen  kalojen nousuväylänä  ja  lisääntymis‐  ja poikashabitaattina on ollut esillä 

useasti vuosien varrella  jopa ensisijaisena vaihtoehtona vaellusyhteyden avaamiseksi patojen yläpuoliselle 

jokialueelle  (Laine  2010).  Säännöstelypadolle  on  myös  laadittu  suunnitelma  yhden  kuution  virtaaman 

pystyrako‐kalatiestä  (Maveplan  Oy  2017b).  Voimayhtiölle  asetetun  velvoitteen  mukaisesti 

ohijuoksutusuomaan on juoksutettava aina vähintään 1 m3/s:n suuruinen perusvirtaama, kesäisin virtaaman 

viikkokeskiarvon  tulee  olla  3,5  m3/s  ja  vuorokausikeskiarvon  2,0  m3/s  (Laine  2010).  Säännöstelypadon 

yhteydessä on pieni Pajarin voimalaitos, joka hyödyntää tästä vesimäärästä osan (max. 1,5 m3/s). Vanhaan 

uomaan on  juoksutettu  kokeiluluontoisesti  ylimääräistä  vettä  viime  vuosina. Raasakan  vanhaan uomaan 

nousikin Uiskarin pohjapadon kalatien kautta kymmeniä lohia ja muita kaloja kauden 2018 aikana (Haikonen 

& Kervinen 2018). Lohi myös lisääntyy jossakin määrin Raasakan vanhassa uomassa. 

Raasakan  säännöstelypadolla  toteutettuna uudentyyppinen  kalatie mahdollistaisi  vaihtelevien  virtaamien 

hyödyntämisen kalojen houkuttelemiseksi kalatiehen. Ylimääräistä vettä olisi todennäköisesti järjestettävissä 

kalatietä varten. Esimerkiksi vuonna 2015 Raasakassa oli ohijuoksutusta keskimäärin 55 m3/s, eniten huhti‐, 

touko‐,  ja  kesäkuussa,  ja  syyskuussa noin  13 m3/s  (Alakontiola & Åman  2015). Vanhaa  uomaa  voitaisiin 

kunnostaa lisääntymis‐ ja poikastuotantoalueiksi, ja riittävällä vesityksellä uoma voisi tuottaa huomattavan 

määrän lohen ja taimenen poikasia (Orell ym. 2016). Kalatien kautta johdettavat vedet hyödyttäisivät sekä 

alapuolisen  uoman  olosuhteita  että  kalojen  nousuvaellusta  kalatien  kautta.  Vanhan  uoman  ja  kalatien 

houkuttelevuus olisi todennäköisesti hyvä ja parhaimmillaan öiseen aikaan, jolloin Raasakan voimalaitoksen 

ja  sen  alakanavan  virtaus  usein  lähestyy  nollaa.  Vuonna  2018  tehdyssä  Uiskarin  pohjapadon 

kalatieseurannassa kalat nousivatkin vanhaan uomaan aktiivisimmin  juuri yöaikaan  (Haikonen & Kervinen 

2018). Uudentyyppisessä kalatiessä voitaisiin lisätä virtaamaa erityisesti yöaikaan säännöstelypadon kalatien 

houkuttavuuden maksimoimiseksi.  
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Kiskonjoki Koskenkoski 

Myös  Kiskonjoki  on  yksi  kalatiestrategian  kärkikohteita.  Lounais‐Suomessa  sijaitsevassa  joessa  on  useita 

kalojen  vaelluksen  estäviä  patoja,  joista  alin  on  Koskenkoskessa  sijaitseva  Kosken  voimalaitos.  Kosken 

voimalaitospadon  yhteyteen  on  laadittu  Freshabit  Life  IP  ‐hankkeen  yhteydessä  suunnitelma 

luonnonmukaisesta kalatiestä (Kuva 5), jonka minimivirtaamaksi on määritetty 0,1 m3/s (Ympäristötekniikan 

insinööritoimisto Jami Aho Oy 2017). Syyskaudella kalatien keskimääräiseksi virtaamaksi on arvioitu 0,3 m3/s, 

ja siihen voidaan juoksuttaa enintään noin 0,7–0,9 m3/s:n suuruinen vesimäärä. Kosken voimalaitos pystyy 

hyödyntämään  enimmillään  10 m3/s  suuruisen  virtaaman.  Kiskonjoen  keskivirtaama  on  5,9 m3/s,  joten 

voimala käyttää yleensä kaiken veden  ja vanha  luonnonuoma on kuivillaan. Kalatien rakentamisen myötä 

vanhaan  uomaan  virtaa  kuitenkin  aina  vähintään  kalatiestä  virtaava  vesimäärä.  Ylivirtaamakausina 

ylimääräiset  vedet  juoksutetaan  padon  säännöstelyluukkujen  kautta  vanhaan  uomaan  kalatien 

sisäänkäynnin  yläpuolelle  (Kuva  5).  Uudentyyppinen  kalatieratkaisu  mahdollistaisi  ylimääräisten  vesien 

juoksuttamisen kalatien kautta, mikä parantaisi kalatien houkuttavuutta ja ohjaisi kalat suoraan kalatiehen. 

Se mahdollistaisi myös tehokkaamman alasvaelluksen ohjauksen kevätaikaisten ohijuoksutusten aikana.  

Vuosina  1963–2018  (56  vuotta)  Kiskonjoen  virtaama  (SYKE,  Hertta  ‐tietokanta)  on  ylittänyt  voimalan 

rakennusvirtaaman 47:nä keväänä ja 16:na syksynä, jolloin vanhaan uomaan on juoksutettu useita kuutioita 

vettä,  enimmillään  jopa  24 m3/s.  Käytännössä  ohijuoksutusta  on  ollut  useammin,  koska  luvuissa  ei  ole 

huomioitu voimalan käyttökatkoksia,  joita on voinut olla vuosittain. Kiskonjoella ohijuoksutuksia voitaisiin 

hyödyntää uudentyyppisessä kalatiessä etenkin keväisin, mistä hyötyisivät useat keväisin vaeltavat kalalajit 

kuten esim. ahven, hauki, harjus, vimpa  ja monet muut särkikalalajit. Myös taimenet ovat usein  liikkeellä 

keväisin, mutta Koskenkosken kalatiejuoksutukset houkuttelisivat etenkin syksyisin jokeen pyrkiviä lohia ja 

meritaimenia.  Myös  Koskenkoskella  on  kaavailtu  tehtäväksi  ns.  pulssijuoksutuksia.  Pulssijuoksutusten 

houkutteluvaikutus menee kuitenkin osittain hukkaan, jos pulssijuoksutukset tehdään ohijuoksutusluukkujen 

kautta.  Uudentyypinen  kalatie  mahdollistaisi  ylimääräisten  vesien  juoksuttamisen  ja  kalojen 

houkuttelemisen kalatien kautta.  

 

Kuva 5. Kiskonjoen Koskenkosken voimalaitoksen alue ja suunnitellun kalatien linjaus (kuva: 

Ympäristötekniikan Insinööritoimisto Jami Aho Oy). 

YLÄKANAVA
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UUDENTYYPPISEN KALATIEN SUUNNITTELU JA EDELLYTYKSET 

Parhaimmillaan  uudentyyppisellä  kalatiellä  päästäisiin  hyödyntämään  ohijuoksutusvirtaamia  voimassa 

olevien velvoitteiden ja säännöstelykäytäntöjen puitteissa  ilman energianmenetyksiä. Virtaaman vaihtelun 

mahdollistavaa  kalatierakennetta  ei  ole  kuitenkaan  vielä  olemassa.  Nykyisissä  kalatietyypeissä  suuret 

virtaamanvaihtelut  eivät  ole  mahdollisia,  vaan  tarvitaan  uudenlaisia  rakenteellisia  ratkaisuja,  jotka 

mahdollistavat kalojen nousun kalatiessä suurillakin virtaamilla. 

Luonnonuomaa  jäljittelevä  rakenne  saattaisi  tarjota  hyvät  mahdollisuudet  kehitellä  toimivan  ja 

toteutettavissa olevan perusratkaisun  kalatien nousuosuudeksi.  Kalatien  yläpään uloskäynti  ja  virtaaman 

sääntelyyn  tarvittavat  tekniset  rakenteet  vaativat  kuitenkin  täysin  uudenlaisia  ratkaisuja.  Vastaavat 

vaatimukset  koskevat  myös  kalatien  sisäänkäyntiä.  Rakenteiden  pitää  mahdollistaa  suuret  virtaaman 

vaihtelut niin, että  kalojen on mahdollista nousta kalatiehen  ja poistua  kalatiestä yläpuoliseen vesistöön 

kaikissa tilanteissa. 

Perusvirtaaman  lisäksi kalatien virtaama voidaan nostaa moninkertaiseksi, mutta kasvava virtaama ei saa 

estää  kalojen  kulkua.  Virtausnopeus  ei  saa  nousta  liian  suureksi,  turbulenssia  ei  saa  olla  liikaa,  ja 

säätömekanismit eivät saa haitata kalojen kulkua. Luonnonmukaista uomaa  jäljittelevä toteutus tarjonnee 

parhaat mahdollisuudet kalatien varsinaisen nousuosuuden toteuttamiselle, mutta suunnittelun tuloksena 

pitää  syntyä myös  soveltamiskelpoinen  ratkaisu  kohteisiin,  joissa  luonnonmukainen  paljon  tilaa  vaativa 

ratkaisu ei ole mahdollinen. Kalatie voi olla yhdistelmä luonnonmukaisia ja teknisiä osuuksia. Kalatien yläosa 

ja vedenoton säätörakenteet ovat kriittisin  ja keskeisin suunnittelua vaativa osuus. Suunnitteluun sisältyy 

erilaisten  mahdollisten  rakenteiden  kehittelyä,  mallintamista  ja  virtausolosuhteiden  tarkastelua. 

Mallintamisen perusteella valituista ratkaisuista rakennetaan prototyypit, joita testataan käytännössä. 

Uudentyyppisen kalatien rakentamiskustannukset ovat todennäköisesti tavanomaisia kalateitä kalliimmat. 

Tavoitteena olevat nykyisiä kalateitä suuremmat vesimäärät vaativat väistämättä suuremman tilavuuden ja 

siksi myös suuremmat  rakenteet. Lisää  tilavuutta on  todennäköisesti  luontevinta hakea syvyyssuunnassa, 

joten uudentyyppisestä kalatiestä tulisi todennäköisesti tavanomaista syvempi. Tämä lienee todennäköisin 

rakentamiskustannuksia korottava tekijä.  

DYNAAMISELLA KALATIELLÄ LISÄÄ VIRTAA JA ELÄVYYTTÄ PATOKOHTEISIIN 

Uudentyyppisellä  kalatiellä  saavutettaisiin monia etuja. Kalateistä  tulisi  tehdä osa  säännöstellyn  vesistön 

sääntelymekanismia.  Vaihtelevan  virtaaman  ansiosta  kalateiden  houkuttavuus  ja  toimivuus  paranisi 

olennaisesti,  ja kalateistä  tulisi dynaaminen  ja  luontaisempi osa  jokijatkumoa. Säännöstelyn kehittämisen 

ohella  mahdollisuus  virtaaman  vaihtelulle  kalateissä  parantaisi  myös  jokiympäristön  ennallistamisen 

edellytyksiä ja mahdollisuuksia. 

Vesivoimarakentaminen  on  lisääntymässä  globaalilla  tasolla. Vanhat  kalatieratkaisut  ovat  osoittautuneet 

riittämättömiksi  ja monin  paikoin  huonosti  toimiviksi.  Kalojen  ja muidenkin  vesieliöiden  liikkuvuuden  ja 

virtavesiympäristöjen  elinvoimaisuuden  ja monimuotoisuuden  turvaamiseksi  tarvitaan uusia  ratkaisuja  ja 

uudenlaista ajattelua. Tässä Suomi voisi ryhtyä edelläkävijäksi ja suunnannäyttäjäksi. 

   



 

18 
 

Kirjallisuusviitteet 

Alakontiola, T. & Åman, K. 2015. Raasakan vesivoimalaitos. Energialaitokset ‐kurssi. Oulun 

ammattikorkeakoulu. Oulu. 

Acreman, M. C. & Ferguson, A. J. D. 2010. Environmental flows and the European Water Framework 

Directive. Freshwater Biology 55: 32–48. 

Andersson, A. G., Lindberg, D‐E., Lindmark, E. M., Leonardsson, K., Andreasson, P., Lundqvist, H. & 

Lundström, S. 2012. A study of the location of the entrance of a fishway in a regulated river with CFD and 

ADCP. Modelling and Simulation in Engineering, Volume 2012: 1‐12. 

Armstrong, G.S., Aprahamian, M.W., Fewings, G.A., Gough, P.J., Reader, N.A., & Varallo, P.V. 2010. 

Environment Agency Fish Pass Manual: Guidance notes on the Legislation, Selection and Approval of Fish 

Passes in England and Wales. 

Banks, J. W. 1969. A review of the literature on the upstream migration of adult salmonids. – Journal of Fish 

Biology 1: 85–136. 

Birnie‐Gauvin, K., Larsen, M. H., Nielsen, J., Aarestrup, K. 2017. 30 years of data reveal dramatic increase in 

abundance of brown trout following the removal of a small hydrodam. – Journal of Environmental 

Management 204: 467–471. 

Birnie‐Gauvin, K., Franklin, P., Wilkes, M. & Aarestrup, K. 2018. Moving beyond fitting fish into equations: 

Progressing the fish passage debate in the Anthropocene. – Aquatic Conservation: Marine and Freshwater 

Ecosystems 2018: 1–11. 

Bombač, M., Četina, M. & Novak, G. 2017. Study on flow characteristics in vertical slot fishways regarding 

slot layout optimization. Ecological Engineering 107: 126–136. 

Brown, J. J., Limburg, K. E., Waldman, J. R., Stephenson, K., Glenn, E. P., Juanes, F., & Jordaan, A. 2013. Fish 

and hydropower on the U.S. Atlantic coast: Failed fisheries policies from half‐way technologies. 

Conservation Letters, 6: 280–286. 

Bunt C. M., Castro‐Santos, T., Haro, A. 2012. Performance of fish passage structures at upstream barriers to 

migration. – River Research and Applications 28: 457–478. 

Bunt C. M., Castro‐Santos, T., Haro, A. 2016. Reinforcement and Validation of the Analyses and Conclusions 

Related to Fishway Evaluation Data from Bunt et al.: "Performance of Fish Passage Structures at Upstream 

Barriers to Migration". – River Research and Applications 32: 2125‐2137. 

Burnett, N. J., Hinch, S. G., Braun, D. C., Casselman, M. T., Middleton, C. T., Wilson, S.M., Cooke, S. J. 2014. 

Burst swimming in areas of high flow: delayed consequences of anaerobiosis in wild adult sockeye salmon. 

– Physiological and Biochemical Zoology 87: 587–598.  

Burnett, N. J., Hinch, S. G., Bett, N. N., Braun, D. C., Casselman, M. T., Cooke, S. J., Gelchu, A., Lingard, S., 

Middleton, C. T., Minke‐Martin, V. & White, C. F. H. 2017. Reducing Carryover Effects on the Migration and 

Spawning Success of Sockeye Salmon through a Management Experiment of Dam Flows. – River Res. 

Applic., 33: 3–15. 

Cooke, S. J., & Hinch, S. G. 2013. Improving the reliability of fishway attraction and passage efficiency 

estimates to inform fishway engineering, science and practice. – Ecological Engineering 58: 123–132. 

Dyson, M., Bergkamp, G. & Scanlon, J. (toim.) 2003. Flow: the essential of environmental flows. Gland, 

Switzerland and Cambridge, UK. IUCN, Water and Nature Initiative. 118 s. 



 

19 
 

European Commission 2015. Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive. 

Guidance Document No. 31. Technical Report ‐ 2015 ‐ 086. 

Ferguson, J. W., Williams, J. G. & Meyer, E. 2002. Recommendations for improving fish passage at the 

Stornorrfors Power Station on the Umeälven, Umeå, Sweden. Fish Ecology Division, National Marine 

Fisheries Service, Northwest Fisheries Science Center, Seattle, Washington. 

Francis, F. 1870. Reports on salmon ladders: With original drawings, plans and sections. London, UK: Horace 

Cox. 

Goerig, E. & Castro‐Santos, T. 2017. Is motivation important to brook trout passage through culverts? – 

Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 74(6): 885–893. 

Haikonen, A. & Kervinen, J. 2018. Iijoen vanhan uoman kalatieseuranta 2018. Kala‐ ja vesijulkaisuja nro 254. 

Kala‐ ja vesitutkimus Oy. 12 s. 

Jager, H. I., Parsley, M. J., Cech, J. J. Jr., McLaughlin, R. L., Forsythe, P. S., Elliott, R. F. & Pracheil, B. M. 2016. 

Reconnecting Fragmented Sturgeon Populations in North American Rivers. – Fisheries 41: 140–148. 

Jaukkuri, M., Orell, P., van der Meer, O., Rivinoja, P., Huusko, R. & Mäki‐Petäys, A. 2013. Nousulohien 

käyttäytyminen voimalaitosten alakanavissa ja kalatiehen hakeutumiseen vaikuttavat tekijät: 

kirjallisuuskatsaus. Riista‐ ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki. 

Karppinen, P., Mäkinen, T. S., Erkinaro, J., Kostin, V. V., Sadkovskij, R. V., Lupandin, A. I. & Kaukoranta, M. 

2002. Migratory and route–seeking behaviour of ascending Atlantic salmon in the regulated River Tuloma. –

Hydrobiologia 483: 23–30. 

Karppinen P., Erkinaro J., Niemelä, E., Moen, K. & Økland, F. 2004. Return migration of one‐sea‐winter 
Atlantic salmon in the River Tana. – Journal of Fish Biology 64: 1179–1192. 

Karppinen, P., Marttila, M., Jaukkuri, M., Annala, M., Männistö‐Vetoniemi, K., Heikkinen, S., Jørgensen, S., 

Vähä, V. & Erkinaro, J. 2008. Lohien ja haukien telemetriatutkimus Oulujoen alaosalla. – Teoksessa: Palaako 

lohi Oulujokeen? Loppuraportti Oulu‐ ja Lososinkajoilla tehdyistä selvityksistä 2006–2007 (Laine, .A, toim.). 

Pohjois‐Pohjanmaan ympäristökeskus. Suomen ympäristö 5/2008: 85–94. 

Karppinen, P. & Haikonen, A. 2013. Lohen nousuvaellus Kymijoessa vuonna 2012. Kala‐ ja vesitutkimuksia 

98. Kala‐ ja vesitutkimus Oy. 

Karppinen, P. 2014. Lohen nousuvaellus Kymijoessa vuosina 2012 ja 2013 – virtaamaolosuhteiden ja 

säännöstelyn vaikutus kalojen liikkeisiin. Kala‐ ja vesijulkaisuja 132. Kala‐ ja vesitutkimus Oy. 

Katopodis, C. 1992. Introduction to Fishway Design. Freshwater Institute, Canada. Fisheries and Oceans, 

Winnipeg, MB, Canada, 68 s. 

Katopodis, C. 2005. Developing a toolkit for fish passage, ecological flow management and fish habitat 

works. – J. Hydraul. Res. 43: 451–467. 

Katopodis, C. & Williams, J. G. 2012. The development of fish passage research in a historical context. –  

Ecol. Eng. 48: 8–18. 

Koljonen, S., Maunula, M., Artell, J., Belinskij, A., Hellsten, S., Huusko, A., Juutinen, A., Marttunen, M., 

Mustajoki, J., Mäki‐Petäys, A., Rotko, P., Soininen, N. & Vehanen, T. 2017. Vaelluskalakantojen elvyttäminen 

– ympäristövirtaama ja muut ratkaisut. Valtioneuvoston selvitys‐ ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 

69/2017. Valtioneuvoston kanslia 2017. 



 

20 
 

Kontula, T. & Raunio, A. (toim.). 2018. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien 

punainen kirja – Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet. Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö, 

Helsinki. Suomen ympäristö 5/2018. 388 s. 

Kristinsson, K. Ó., Gudbergsson, G. & Gislason, G. M. 2015. Variable migration and delay in two stock 

components of an Atlantic salmon population. – Environ Biol Fish 98: 1513–1523. 

Kynard, B. 1993. Fish Behavior Important for Fish Passage. Proceedings of Fish Passage Policy and 

Technology Symposium, Portland, OR, USA. American Fisheries Society, Bioengineering Section: 129–134. 

Laine, A., Jokivirta, T. & Katopodis, C. 2002. Atlantic salmon, Salmo salar L., and sea trout, Salmo trutta L., 

passage in a regulated northern river ‐ fishway efficiency, fish entrance and environmental factors. –

Fisheries Management and Ecology 9(2): 65‐77. 

Larinier, M. 2002. Location of fishways. Teoksessa: Larinier, M., Travade, F., Porcher, J. P. 2002: Fishways: 

biological basis, design criteria and monitoring. – Bull. Fr. Peche Piscic., 364 suppl., 39–53. 

Larinier, M. & Marmulla, G. 2004. Fish passes: types, principles and geographical distribution – an overview. 

Teoksessa: Welcomme, R. & Petr, T. (toim.). – Proceedings of the Second International Symposium on the 

Management of Large Rivers for Fisheries. s. 183‐207. 

Laughton R. 1991. The Movements of Adult Atlantic Salmon (Salmo Salar L.) in the River Spey as 

Determined by Radio Telemetry During 1988 and 1989. Edinburgh: Scottish Fisheries Research Report 50, 

35 s. 

Lennox R. J., Thorstad, E. B., Diserud, O. H., et al. 2018. Biotic and abiotic determinants of the ascent 

behaviour of adult Atlantic salmon transiting passable waterfalls. – River Res Applic. 34: 907–917. 

Liao, J. C. 2007. A review of fish swimming mechanics and behaviour in altered flows. – Phil. Trans. R. 
Soc. B 362: 1973–1993. 

Liermann C. R., Nilsson C., Robertson J. & Ng, R.Y. 2012. Implications of dam obstruction for global 
freshwater fish diversity. – BioScience, 62: 539‐548. 

Lucas, M. C. & Baras, E. 2001. Migration of freshwater fishes. Blackwell Science Ltd. Oxford, United 
Kingdom. 

Mallen‐Cooper, M. & Brand, D. A. 2007. Non‐salmonids in a salmonid fishway: What do 50 years of data tell 
us about past and future fish passage? – Fisheries Management and Ecology 14: 319–32. 

Marttila, M., Orell, P., Erkinaro, J., Romakkaniemi, A., Huusko, A., Jokikokko, E., Vehanen, T., Piironen, J., 
Huhmarniemi, A., Sutela, T., Saura, A. & Mäki‐Petäys, A. 2014. Rakennettujen jokien kalataloudelle 
aiheutuneet vahingot ja kalatalousvelvoitteet. Riista‐ ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki. 96 s. 

Maveplan Oy 2017a. Raasakan voimalaitospadon kalatie, lupahakemussuunnitelma 9.1.2017. 

Maveplan Oy 2017b. Raasakan säännösteluypadon kalatie, lupahakemussuunnitelma 9.1.2017. 

Milner, N. J., Solomon, D. J. and Smith, G. W. 2012. The role of river flow in the migration of adult Atlantic 

salmon, Salmo salar, through estuaries and rivers. – Fish Manag Ecol 19: 537–547. 

Moran, E. F., Lopez, M. C., Moore, N., Müller, N., Hyndman, D. W. 2018. Sustainable hydropower in the 21st 

century. – Proceedings of the National Academy of Sciences Nov 2018, 115 (47): 11891–11898. 

Mäki‐Petäys, A., van der Meer, O., Romakkaniemi, A., Orell, P., Rivinoja, P. & Erkinaro, J. 2012. Lohikantojen 

palauttaminen rakennetuille joille – mallinnustyökalu tuki‐ ja säätelytoimien biologiseen arviointiin. Työ‐

raportti. Riista‐ ja kalatalouden tutkimuslaitos. 42 s. 



 

21 
 

NMFS (National Marine Fisheries Service) 2011. Anadromous Salmonid Passage Facility Design. NMFS, 
Northwest Region, Portland, Oregon. 

Noonan, M. J., Grant, J. W. A., & Jackson, C. D. 2012. A quantitative assessment of fish passage efficiency. 
Fish and Fisheries 13: 450–464. 

O'Connor, J. E., Duda, J. J., & Grant, G. E. 2015. 1000 dams down and counting. – Science 348(6234): 496–

497. 

Olin, S. 2012. Ympäristövirtaama – käsite ja sen sovellusmahdollisuudet rakennetuissa jokivesistöissä. Pro 

gradu ‐tutkielma. Helsingin yliopisto. Bio‐ ja ympäristötieteellinen tiedekunta. Ympäristötieteiden laitos. 

Akvaattiset tieteet. 

Orell, P. 2012. Video monitoring of the River Neidenelva salmon and seatrout migrations in 2006–2011. 

Working papers of the Finnish Game and Fisheries Research Institute 8/2012. 

Orell, P., Kanniainen, T., Jaukkuri, M., Huusko, R., van der Meer, O., Huusko, A. & Mäki‐Petäys, A. 2014a. 
Lohien vaelluskäyttäytyminen Kemijoen voimalaitosten alakanavissa: tietoa kalatiesuunnittelun tueksi. 
RKTL:n työraportteja 44. Riista‐ ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki. 

Orell, P., Jaukkuri, M., van der Meer, O., Huusko, R., Kanniainen, T., Siira, A., Laaksonen, T., Mäki‐Petäys, A., 
Erkinaro, J. & Laine, A. 2014b. Toimivatko kalatiet? Oulujoen Merikosken kalatietutkimukset v. 2009−2012. 
Riista‐ ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki. 

Orell, P., Vehanen, T., Mäki‐Petäys, A., Jaukkuri, M., Huusko, R., van der Meer, O., Huusko, A., Lahti, M., 

Erkinaro, J. & Sutela, T. 2016. Kollaja‐hankkeen vaikutukset Iijoen vaelluskalakantojen elvyttämiseen. Lohen 

elinkierto, populaatiomallinnus ja ympäristövirtaama. Luonnonvara‐ ja biotalouden tutkimus 25/2016. 

Luonnonvarakeskus. 

Poff, L. & Zimmerman, J. K. 2010. Ecological responses to altered flow regimes: a literature review to inform 
the science and management of environmental flows. – Freshwater Biology 55: 194–205. 

Raunio, J. & Kirsi, J. 2016. Vaelluskalojen määrän arviointi Kymijoen Koivukosken kalateissä vuonna 2015. 
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 323/2016. 

Roscoe, D. W. & Hinch, S. G. 2010. Effectiveness monitoring of fish passage facilities: historical trends, geo‐
graphic patterns, and future directions. – Fish and Fisheries 11: 12‐33. 

Salila, J. 2018. Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle. Selvityksiä ja ohjeita 36/2018. 
Oikeusministeriö, Helsinki 2018. 

Scruton, D. A., Booth, R. K., Pennell, C. J., Cubitt, F. McKinley, R. S. & Clarke, K. D. 2007. Conventional and 
EMG telemetry studies of upstream migration and tailrace attraction of adult Atlantic salmon at a 
hydroelectric installation on the Exploits River, Newfoundland, Canada. – Hydrobiologia 582(1):67–79. 

Sigourney, D. B., Zydlewski, J. D., Hughes, E. & Cox, O. 2015. Transport, Dam Passage, and Size Selection of 
Adult Atlantic Salmon in the Penobscot River, Maine. – North American Journal of Fisheries Management 
35: 1164 ‐ 1176. 

Silva, A. T., Lucas, M. C., Castro‐Santos, T., Katapodis, C., Baumgartner, L. J., Thiem, J. D., … Cooke, S. J. 

2018. The future of fish passage science, engineering, and practice. – Fish and Fisheries 19: 340–362. 

Thorstad, E. B., Økland, F., Aarestrup, K. & Heggberget, T. G. 2008. Factors affecting the within‐river 

spawning migration of Atlantic salmon, with emphasis on human impacts. – Reviews in Fish Biology and 

Fisheries 18: 345–371. 

Trépanier, S., Rodríguez, M. A. & Magnan, P. 1996. Spawning migrations in landlocked Atlantic salmon: time 

series modelling of river discharge and water temperature effects. – Journal of Fish Biology 48: 925–936. 

Valtioneuvosto 2012. Kansallinen kalatiestrategia. Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012.  



 

22 
 

Watson, J. M., Coghlan, S. M., Jr., Zydlewski, J., Hayes, D. B., & Kiraly, I. A. 2018. Dam Removal and Fish 

Passage Improvement Influence Fish Assemblages in the Penobscot River, Maine. – Transactions of the 

American Fisheries Society 147: 525–540. 

Wilkes, M. A., Mckenzie, M. & Webb, J. A. 2018. Fish passage design for sustainable hydropower in the 

temperate Southern Hemisphere: an evidence review. – Rev Fish Biol Fisheries 28: 117. 

Williams, J. G., Armstrong, G., Katopodis, C., Larinier, M. & Travade, F. 2012. Thinking like a fish: A key 

ingredient for development of effective fish passage facilities at river obstructions.– River Research and 

Applications 28, 407‐417. 

Webb, J. 1989. The movements of adult Atlantic salmon in the River Tay. Scottish Fisheries Research 

Reports 44. 32 s. 

Webb, J. & Hawkins, A. D. 1989. The movements and spawning behaviour of adult Atlantic salmon in the 

Girnock Burn, a tributary of the Aberdeenshire Dee, 1986. – Scottish Fisheries Research Report 40. 42 s. 

Webb, J. 1992. The behaviour of adult salmon (Salmo salar L.) in the River Tay as determined by 

radiotelemetry. – Scottish Fisheries Research Report 52. 19 s. 

Weiss, S., Apostolou, A., Đug, S., Marčić, Z., Mušović, M., Oikonomou, A., Shumka, S., Škrijelj, R., Simonović, 

P., Vesnić, A., Zabric, D. 2018. Endangered Fish Species in Balkan Rivers: their distributions and threats from 

hydropowern development. Riverwatch & EuroNatur. 162 s. 

Wolter, C. & Schomaker, C. 2019. Fish passes design discharge requirements for successful operation. – 

River Research & Applications 2019: 1–5. 

Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho Oy 2017. Kiskonjoen Kosken ja Hålldamin kalatiet sekä 

Kosken vanhan uoman kunnostus. Varsinais‐Suomen Ely‐keskus 2017. Freshabit Life IP ‐hanke. 

Zarfl, C., Lumsdon, A. E., Berlekamp, J., Tydecks, L., & Tockner, K. 2015. A global boom in hydropower dam 

construction. – Aquatic Sciences 77: 161–170. 



 

23 
 

                                                                                                                                   

SUMMARY           

ENHANCED FUNCTION OF FISH PASSES BY UTILIZING SPILL FLOWS – DEVELOPING A NEW 

TYPE OF FISH PASS 

Petri Karppinen, Researcher, Fish and Water Research Ltd. 

The amount of discharge in the entrance of a fish pass, the so‐called attraction flow, is probably the most 

important component in the function of a fish pass. It is essential for the discharge to be sufficient in relation 

to the total flow at the site, e.g. in the tailrace channel of a hydro power station, in order to effectively attract 

and motivate fish to enter the fish pass. Generally speaking, larger flow means better attraction and passage 

efficiency of  the  fish pass. However, as most  fish passes are built at hydroelectric  facilities,  the  fish pass 

discharge is usually set to minimize the loss of energy potential, leading to a fish pass design operating with 

a diminutive and  immutable  flow. Existing  commonly used  fish passes are designed  to operate within a 

narrow range of discharge, without possibilities for alteration of the fish pass flow. Any larger variation of the 

fish pass flow is not feasible, and an increase or decrease in the flow changes the hydraulic conditions in the 

fish pass, thus deteriorating the passage conditions and consequently the overall function of the pass.  

In  regulated watersheds  large  amount  of water  is  released  occasionally  from  regulatory  dams  into  the 

spillway  channels.  Yet,  these  spill waters  are  usually  not  used  in  benefit  of migrating  fish  or  the  river 

environment. Supplementary water has been discharged into the downstream section of the fish pass or at 

the entrance e.g. by pumping water  from  the  tailrace, or  releasing  spill water or  increasing  turbine  flow 

adjacent to the entrance of the fish pass. These attempts to enhance the attraction and efficiency of fish 

passes require additional structures and economical efforts, and do not necessarily lead to desired results. 

Particularly, none of these actions increase the flow in the fish pass itself.  

The function of a fish pass and the process of fish passage can be divided into three main phases: attraction, 

entry, and passage. All these stages are affected by the discharge of the fish pass. Also variations in flow are 

known  to activate  fish  to continue  their migration  in  the river and  to enter smaller  tributaries – another 

aspect in fish behavior not applied and taken advance of in present‐day fish passes. While the river flow and 

turbine flows in the tailrace increase, the fish pass discharge remains constant and its proportion of the total 

flow at the site decreases, impairing the attraction and function of the pass. A new type of fish pass design, 

where the fish pass flow can be altered and multiplied according to the natural flow regime of the river or 

some  other  desired  scheme, would  enhance  the  efficiency  and  function  of  the  fish  pass markedly.  The 

possibility  to  increase  the  fish  pass  flow  also  improves  the  potential  for  arranging  effective  and  safe 

downstream migration through the fish pass. 

Connected to the regulatory system of a hydroelectric facility, the regulation of the fish pass flow can be 

modelled and planned to optimize the operation of power generation, water regulation and fish passage. 

This would make the fish pass a more dynamic part of the river environment, in many cases enabling also 

ecological flow below the dams. 

River fragmentation and dam construction are widely recognized as one of the greatest global threats for 

freshwater biodiversity and ecosystem functioning. Several encouraging examples of successful removal of 

large  dams  and  rapid  recovery  of  ecosystems  have  been  witnessed  recently.  While  dam  removal  is 
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undoubtedly  the most effective action  in  restoration of  river ecosystems,  thousands of new hydropower 

dams are planned or under construction worldwide, especially in the Southern Hemisphere.   

The design of conventional fish passes is based mainly on information derived from studies on salmonid fish 

in the temperate Northern Hemisphere. However, different species and sizes of fish have variable swimming 

capabilities and  sometimes contrasting passage  requirements, and  fish pass designs  transferred  to other 

regions have  failed  to serve as passage routes  for southern  fish species, whose behavior and biology are 

poorly known and very different from salmonid fish. 

The conventional fish pass solutions have been questioned and widely discussed  in recent years.  In many 

cases the functionality of existing fish pass types have proven insufficient, and even so for the target species 

(usually  salmonid  fish). Concurrently, a paradigm  shift  from  target  species  to ecosystem  restoration and 

biodiversity conservation has generated international debate and questioning of the mitigation value of the 

conventional fish passage approach. Revised thinking and new  innovative solutions are required to create 

more  efficient  fish  passage  solutions  that  sustain  fish  stocks  on  ecosystem  level  and  function  in  better 

harmony with natural systems.  

The aim of this report is to present the concept and feasibility of a new type of fish pass. This multi‐flow fish 

pass would enable the utilization of spill water in benefit of fish migration and habitat diversity below the 

dam. At best, this could be done by using the excess water without additional losses to power generation. 

Larger attraction  flow enhances  the  function of  the  fish pass, and  further attraction  can be provided by 

alternating  the  fish  pass  flow.  This  report  is  intended  to  provide  preliminary  information  for  funding 

applications and launching of a development and design project for a new type of fish passage solution. 
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