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1 Tausta

Oulujoen kalateiden suunnittelu ja tukitoimenpiteet – Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu -hankkeissa
(2009–2011) on tehty suunnitelmat kalan kulun toteuttamiseksi Merikosken yläpuolisilla
Oulujoen voimalaitospadoilla. Vaelluskalojen palauttamisen on todettu vaativan suunnitelmalli-
suutta ja pitkäjänteisyyttä. Peruslähtökohtana on Oulujoen sivujokiin ja yläosiin leimautuneen ja
sinne kutunousullaan takaisin pyrkivän vaelluskalaston aikaansaaminen. Tämä tulee tehostamaan
jokisuussa olevan Merikosken kalatien toimintaa, mutta muille padoille suunniteltujen kalateiden
toiminnalle se on välttämätön edellytys.

Kun Oulujokeen saadaan lisää kalateitä, tulee niiden toiminnan turvaamiseksi ottaa huomioon
myös lohikalojen vaelluspoikasten selviytyminen alasvaelluksella sekä säilyvyyden
parantaminen merellä tapahtuvan syönnösvaelluksen aikana. Nämä yhdessä vaikuttavat jokeen
palaavien ja kalateitä käyttävien kalojen määriin. Tärkeintä on saada tuotantoalueet tehokkaasti
käyttöön, mikä edellyttää riittävän emokalamäärän varmistamista. Kalastusjärjestelyjen
suunnittelun ja kehittämisen tuleekin jatkossa olla oleellinen osa Oulujoen kokonaisvaltaista
kehittämistä ja vaelluskalaston palauttamista.

Merikosken kalatien toimivuus on keskeisessä asemassa vaelluskalojen palauttamisessa
Oulujokeen. Sen toiminta ratkaisee kuinka hyvin jokisuulle ja alakanavaan tulleet kalat jatkavat
vaellustaan ylemmäksi jokialueelle. Merikosken kalatien toimintaa on arvioitu useiden
selvitysten ja tutkimusten avulla vuosina 2005–2010. Tässä raportissa on koottu yhteen
keskeisimmät tulokset. Niiden sekä uusimman kalateihin liittyvän tietämyksen pohjalta on tehty
arvio siitä, mitä tarpeita ja mahdollisuuksia on tehostaa kalatien toimivuutta.

Merikosken kalatiellä jo tehty sekä jatkossa tehtävä tutkimus hyödyttää Oulujoen muiden
kalateiden toteutuksen lisäksi Kemijokea, Iijokea ja Kymijokea, joilla on meneillään
vaelluskalojen palauttamiseen liittyviä hankkeita.

2 Kalatien kuvaus

Merikosken kalatie rakennettiin Oulujoen suistossa olevan voimalaitoksen yhteyteen vuonna
2003 ja otettiin käyttöön seuraavana vuonna.

Voimalaitoksen kohdalla kalatie on toteutettu käytöstä poistettuun nippu-uittokanavaan ja
säännöstelypadon se kiertää Hupisaarten puiston kautta (kuva 1). Näiden kahden osuuden välille
on kaivettu nousu-uoma vanhaan jokiuomaan tehdyn ns. kauneuspatoaltaan pohjaan. Kalatien
pituus on kauneuspatoaltaan uoma mukaan lukien 750 metriä. Nousua on alaveden korkeudesta
riippuen noin 11 metriä. Alaveden korkeus seuraa meriveden korkeuden vaihtelua.

Kalatie avataan vuosittain vapun tienoilla ja suljetaan lokakuun lopulla.
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Kuva 1. Merikosken kalatie. Ylhäällä vasemmalla on koneasema ja nippukanavan kalatie. Oikealla on
säännöstelypato ja Hupisaarten kalatie. Nousu-uoman linjaus kauneuspatoaltaassa erottuu vaaleana.

2.1 Nippukanavan kalatie

Nippukanavan kalatie avautuu alakanavaan parikymmentä metriä Merikosken koneasemalta
alavirtaan (kuva 2). Kalatie on toteutettu pystyrakotyyppisenä (Kuva 3). Sen puolivälistä,
altaasta 11, haarautuu Denil-osuus, jonka sisäänkäynti on aputurbiinikanavassa (kuvat 4 ja 5).
Vesi nippukanavan kalatiehen saadaan kauneuspatoaltaasta, jonka vesitys hoidetaan yläkalatien
sekä Lasaretinhaarasta vetensä saavien Hupisaarten purojen kautta. Lisäksi vettä ohjataan
ohijuoksutusluukkujen kautta kauneuspatoaltaaseen tulvajuoksutusten aikaan ja mahdollisissa
häiriötilanteissa. Nämä tilanteet ovat harvinaisia ja lyhytkestoisia.

Kalatie on suunniteltu virtaamalle 2 m3/s. Tällöin saadaan Denil-osuuteen sopiva virtaama (noin
0,6–1,0 m3/s) ja sen yläpäähän sopiva vesisyvyys (vähintään 0,75 m lamellien loven pohjasta)
suurimmalla osalla alavedenkorkeuden vaihteluväliä.  Muu osa vedestä (1,0–1,4 m3/s) purkautuu
nippukanavan suulla olevan kalatien sisäänkäynnin kautta. Pienemmillä tai suuremmilla
virtaamilla Denil-osuus ei toimi toivotulla tavalla.

Kalatien ensimmäisenä toimintavuotena Denil-osuus oli ajoittain käytössä, mutta sen keskellä
olevaan levähdysaltaaseen kerääntyi suuria määriä nahkiaisia ja pieniä kaloja, jotka eivät
jatkaneet matkaansa ylöspäin (Ahti Sipola, suullinen tiedonanto). Syynä saattaa olla alaveden
padottaminen, mikä on mahdollistanut kalojen ja nahkiaisen ajoittaisen nousun Denil-osuuden
puoliväliin saakka. Denil-osuus on ollut suljettuna ja koko virtaama (noin 2 m3/s) on purkautunut
alakanavaan nippukanavan suulla olevasta pystyraosta (ks. kuva 2).

Nippukanavan kalatien alla on kolme lisävesiputkea, joiden kautta kauneuspatoaltaasta saadaan
tarvittaessa lisävesitystä kalatien altaaseen 11. Venttiileillä avattavien putkien virtaama riippuu
altaiden 11 ja 16 välisestä putouserosta. Yhden putken kautta saadaan noin 0,4–0,6 m3/s
tilanteesta riippuen. Virtaamaa voidaan säätää pienentämällä putken yläpään aukkoa sen suulle
asennettavalla levyllä. Jos Denil- kalatie on suljettuna, voidaan pystyrako-osuuden kautta johtaa
sisäänkäyntiin yhteensä noin 3 m3/s riippuen alavedenpinnan tasosta. Toistaiseksi lisävesiputkia
ei ole käytetty.
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Kuva 2 Nippukanavan kalatien sisäänkäynnissä on käytetty toistaiseksi vain uoman puoleista pystyrakoa.
Aputurbiinikanavan suu näkyy vasemmalla olevan koneaseman vieressä (Kuva: Anne Laine).

Kuva 3. Nippukanavan kalatien keskellä olevasta altaasta haarautuu Denil-osuus kohti koneasemaa
(Kuva: Anne Laine).
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Kalatien suunnittelussa yhtenä periaatteena oli mahdollistaa lohen lisäksi muidenkin kalalajien
nousu. Tämän takia pystyrako-osuuksilla altaiden väliset putouserot on pyritty pitämään
korkeintaan 0,2 m suuruisina. Alimmissa altaissa putouseroihin vaikuttaa kuitenkin meriveden
korkeuden vaihtelu. Tästä johtuen ne voivat olla 0,18–0,35 m.

Nippukanavan kalatien alin seinä on tehty teräsrakenteisena. Sen suunnittelussa on otettu
huomioon muunneltavuus. Seinä on asennettu settiuriin siten, että se tukeutuu alareunasta
kynnykseen ja yläreunasta teräspalkkiin. Rakenne on helppo nostaa ylös tarvittavia muutoksia
varten. Seinään on kummankin reunan pystyrakojen lisäksi varattu paikka ylivirtauskynnykselle
seinän keskialueelle.

Kuva 4. Nippukanavan kalatien altaasta 11 aputurbiinikanavaan lähtevä Denil-osuus, joka käsittää kaksi
alle 10 m pitkää, 1,1 m leveää kourua sekä niiden välisen lepoaltaan (Kuva: Riitta Kamula).
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Kuva 5. Aputurbiinikanavaan avautuvan Denil-osuuden sisäänkäynti (oikealla) ja 1950-luvulla
toiminnassa olleen kalahissin suuaukko (taustalla oikealla). Aputurbiinin käytöstä ollaan luopumassa,
jolloin kanavaan kaloja ohjaava 5 m3/s virtaama poistuu. (Kuva: Anne Laine)

2.2 Hupisaarten kalatie

Hupisaarten kalatien alin osuus säännöstelypadon alapuolella on toteutettu osin betoni-
rakenteisena pystyrakokalatienä, joka on louhittu kallioon (kuva 6). Ylin osuus on kokonaan
betonirakenteinen (kuva 7). Näiden välissä on loivempi maarakenteinen puro-osuus, jossa
betoniset, lohkarein verhoillut väliseinät erottavat altaita toisistaan (ks. kansikuva). Myös puro-
osuudella nousuaukot on toteutettu pystyrakotyyppisinä.

Kalatien virtaamaa voidaan säätää ylimpään aukkoon asetettavalla levyllä ja sulkuluukun
vieressä olevalla lisävesiaukolla sekä siinä olevalla levyllä. Virtaama on ollut kalatien toiminnan
ajan 1,2 m3/s. Vesipinta puro-osuudella on saatu asettumaan sopivalle korkeudelle puro-osuuden
aukkoihin asennetuilla säätölevyillä. Suurin mahdollinen mitoitusvirtaama on noin 2 m3/s. Näin
suurella virtaamalla vesi voi tulvia kynnysten ohi maarakenteisella osalla, mikä heikentää
rakenteiden kestävyyttä eroosiota vastaan. Tämä johtuu siitä, että kynnysten betonirakenteet on
esteettisistä syistä piilotettu kiviverhousten alle, jolloin kynnysten purkauskyky on jäänyt
alkuperäistä suunnitelmaa pienemmäksi.
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Kuva 6. Hupisaarten kalatien alin, vanhaan jokipohjaan louhittu osuus. Taustalla oikealla Merikosken
voimalaitoksen koneasema (Kuva: Anne Laine).

Kuva 7. Hupisaarten kalatien ylin osuus (Kuva: Anne Laine).
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3 Kalatien tarkoitus

Lupahakemusasiakirjojen mukaan Merikosken kalatie on toteutettu joen virkistyskalastuksen
kehittämiseksi, pysyvän tutkimuskohteen tarjoamiseksi sekä Hupisaarten alueen maisema-
arvojen lisäämiseksi.

Kalatielle asetetut perustavoitteet ovat täyttyneet:
- Kalatien toteuttamisen jälkeen kalastus etenkin seuraavan padon, Montan, alapuolella on

vilkastunut. Toisaalta merivaellukselta jokisuulle nousevien kalojen määrän jatkuva
väheneminen on näkynyt myös kalatien kautta nousseiden kalojen määrässä.

- Kalatiellä on tehty sen toiminnan ajan biologista seurantaa ja tutkimusta.
- Kalatie on elävöittänyt Hupisaarten aluetta ja sen toteutus on saanut runsaasti kiitosta.

Kalatielle ei asetettu kalataloudellisia tavoitteita. Sen toiminta kalojen vaellusväylänä synnytti
kuitenkin toiveita siitä, että lohi ja muut merelliset vaelluskalat saataisiin nousemaan vielä
ylemmäksi jokeen, aina Oulujärvelle saakka. Tältä pohjalta käynnistyivät Euregio Karelia-
rahoitteinen OuLo-hanke, jossa selvitettiin edellytyksiä ja mahdollisuuksia vaelluskalojen
palauttamiselle (Laine 2008) sekä Oulujoen kalateiden suunnittelu ja tukitoimenpiteet -hanke
(2009–2011).

4 Kalojen nousu Merikosken kalatiessä

Kalatien yläpäässä, säännöstelypadon lävistävässä aukossa, on ollut koko kalatien toiminnan
ajan infrapunatekniikkaan perustuva automaattinen Vaki-kalalaskuri. Sen rinnalla on useina
vuosina tehty seurantaa laskurin viereen sijoitetun vedenalaisen videokameran avulla.

Merikosken kalatietä käyttää useita kalalajeja. Seurannan aikana kalatiessä on havaittu muun
muassa velvoiteistutuksista peräisin olevia lohia, taimenia ja siikoja sekä jokeen pyyntikokoisena
istutettuja kirjolohia. Muita kalatiessä todettuja lajeja ovat muun muassa ahven, lahna, särki,
made, hauki ja nahkiainen.

Siian tiedetään nousevan kalatiehen myöhään syksyllä ja kalatiestä on kerätty mätisiikoja
Merikosken hautomoon. Nahkiaisen pääsy kalatiehen ei ole ollut toivottavaa, koska niiden
velvoitehoito on järjestetty ylisiirtona. Vuonna 2010 laskurilaite rekisteröi lähes 700 lahnaa.

4.1 Lohen ja taimenen määrät

Kalatien kautta uineiden lohien määrä vähentyi selvästi vuodesta 2004 vuoteen 2009.
Samanlainen suuntaus on todettu niin jokeen palanneiden kalojen määrissä kuin Itämeren alueen
kirjatussa lohisaaliissa. Vuonna 2010 lohien määrä kääntyi nousuun (kuva 8). Suurimmat
kalatiessä nousseet lohet olivat tuolloin kooltaan 10–11 kg. Naaraita kalatiessä oli vähän (4 %
kaikista lohista). Uutena ilmiönä havaittiin runsaasti pieniä sukukypsiä koiraita (61 kpl, 18 %
kaikista lohista). Koon perusteella voidaan olettaa, että ne eivät ole tehneet tavanomaista
syönnösvaellusta. Suurin osa kalatietä käyttävistä lohista on yhden merivuoden koiraslohia.

Taimenia on noussut vuosittain vähintään joitakin kymmeniä kappaleita, parhaimmillaan noin
sata vuodessa (kuva 8).
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Kuva 8. Merikosken kalatien yläpäässä rekisteröityjen lohien ja taimenten määrät vuosina 2004–2010.

Oulujoella vapautetaan vuosittain noin 70 000 velvoiteistutettua lohen vaelluspoikasta suoraan
jokeen Montan kalanviljelylaitokselta. Vastaavasti noin 130 000 istutetaan joen edustan
merialueelle. Merialueelle istutettujen kalojen motivaatio lähteä nousemaan jokeen on heikko,
mutta toisaalta nämä kalat on alun perin tarkoitettukin korvaamaan menetettyä saalista
merialueella.

Vuodesta 2005 lähtien on tehty poikasistutuksia eri tahojen yhteistyönä ns. istutus-
kokeiluhankkeessa Oulujoen suurimpiin sivujokiin (60 000 kpl/v).

Kesällä 2010 nousukalojen määrät romahtivat lähes jokaisessa Perämereen laskevassa joessa
Suomen ja Ruotsin puolella. Mahdollisiksi syiksi on esitetty toisaalta runsastuneita hyljekantoja
ja toisaalta ajosiimapyyntiä, joka on korvannut vuonna 2008 kielletyn ajoverkkopyynnin.
Itämeren tilassa on todennäköisesti tapahtunut myös muutoksia, jotka näkyvät muun muassa
vaelluspoikasten heikentyneenä eloonjääntinä niiden merivaelluksen alkuvaiheessa.

Pääasiassa velvoiteistutuksina hoidettavien kalanistutusten tuloksellisuus on viimeisen
vuosikymmenen aikana heikentynyt jatkuvasti (Karppinen ym. 2010). Oulujoella jokisuulle
palanneiden kalojen edellytykset päästä kalatielle asti ovat kuitenkin hyvät. Kalastusta jokisuulla
ja alajuoksulla on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Iijokisuulla tai Kemijokisuulla.

Lohen ja taimenen nousu Merikosken kalatiessä keskittyy elo-syyskuulle (kuva 9). Nousua
näyttävät syksyllä aktivoivan virtaaman ajoittainen kasvu ja toisaalta veden lämpötilan lasku
pysyvästi alle 20 ºC:n ja lohimäärät kasvavat selvästi vasta veden lämpötilan ollessa alle 15 ºC
(Isomaa ja Laine 2007).  Näin kävi myös vuonna 2010.
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Kuva 9. Merikosken kalatiessä nousseiden lohien ja taimenten määrät kuukausittain vuonna 2010.

4.2 Kalatien tehokkuus

Kalatien tehokkuudella tarkoitetaan karkeasti ottaen kalatien läpi kulkevien kalojen osuutta
niistä padon alle vaeltaneista kaloista, jotka ovat pyrkimässä ylemmäksi jokeen. Suurten
rakennettujen jokien suualueilla on aina myös merialueelle tehdyistä istutuksista peräisin olevia
kaloja, jotka eivät välttämättä ole menossa ylemmäksi jokeen. Kalateiden tehokkuutta onkin
tällaisessa tilanteessa vaikea arvioida.

Merikoskessa kalatien tehokkuutta on arvioitu vuosina 2005–2010 useilla menetelmillä: a)
radiotelemetrian avulla b) Didson-kaikuluotuksen avulla ja c) alakanavasta pyydystettyjen
kalojen PIT-merkintöjen avulla. Nämä selvitykset ja tutkimukset ovat keskittyneet loheen ja
osaksi taimeneen.

4.2.1 Radiotelemetriatutkimukset

Karppinen ym. (2007) ovat koonneet yhteen Merikosken kalatien alueella vuosina 2005–2007
tehtyjen radiotelemetriatutkimusten tuloksia ja arvioineet kalatien toimintaa lohen kannalta.

Monet radiolähettimillä varustetut lohet kävivät alakanavasta useita kertoja kalatiessä ja jotkut
viipyivät nippukanavan kalatiessä useita päiviä ennen kuin ne jatkoivat nousuaan padon
yläpuolelle. Kalatiessä kävi myös sellaisia yksilöitä, jotka jäivät lopulta jokisuulle. Noin puolet
radiolähettimillä merkityistä aikuisista lohista nousi kalatietä pitkin jokeen. Karppinen ym.
(2007) selittivät tätä istutuspaikan vaikutuksella. Leimautumiseen ja kotiutuskäyttäytymiseen
viittasi se, että radiolähetinkaloja havaittiin sekä jokisuun istutuspaikalla Vihreäsaaren
tuntumassa että Montan kalanviljelylaitoksen purkuputken suulla.
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Lohien nousuhuippu oli syyskuussa. Suurin osa kaloista (68 %) nousi jokeen vajaassa
vuorokaudessa. Aika, jonka lohet käyttivät kalatiessä nousemiseen, vaihteli kuitenkin yksilöiden
välillä huomattavasti (keskiarvo 44 tuntia, mediaani 15 tuntia). Kalatiestä jokeen nousseista
lohista suurin osa ui pysähtymättä Monttaan saakka. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta
lohet uivat Montan voimalaitoksen alapuoliselle alueelle 1-2 vuorokaudessa. Näistä suurin osa
hakeutui lopulta Montan kalanviljelylaitoksen edustalle.

4.2.2 Didson-luotaus

Didson-luotaimella voidaan alakanavassa uivat aikuiset lohet erottaa riittävällä tarkkuudella jopa
80 metrin etäisyydellä. Merikosken alakanavassa seurattiin lohien liikkumista kahden luotaimen
avulla, joista toinen oli kalatien suulla ja toinen alakanavan vastakkaisella rannalla. Tutkimus
tehtiin syyskuussa 2009. Yksikään lohi ei viikon kestäneen seurannan aikana lähtenyt pyrkimään
kalatiehen (Lilja 2010). Veden lämpötila laski kesällä 2009 poikkeuksellisen hitaasti ja oli
korkealla vielä syyskuussa, kun seurantaa tehtiin.

Kalatien sisäänkäynnin tuntumassa liikkui eniten kaloja silloin, kun koneasemalta tuleva
kokonaisjuoksutus oli pieni. Juoksutuksen lisääminen kalatien viereisen turbiinin kautta vähensi
kalamääriä tällä alueella.

4.2.3 PIT-merkintä

Toimivatko kalatiet -hankkeessa vuonna 2010 tehtyjen PIT-merkintöjen avulla on saatu
ennakkotietoa lohien hakeutumisesta Merikosken kalatiehen (Orell 19.10.2010, esitys Rokuan
Oulujoki Workshopissa).

Kaikkiaan 143 alakanavasta pyydystettyä lohta ja 46 taimenta merkittiin yksilöllisillä merkeillä
22.7.–1.10. välisenä aikana. Merkityistä lohista noin kolmannes nousi kalatiehen ja jatkoi
matkaansa ylemmäksi jokeen. Taimenista ylävirtaan jatkoi matkaansa vain 17 %. Merkityillä
kaloilla kesti noin 19 vrk (havaintojen mediaani) ennen kuin niistä saatiin havainto yläkalatien
vastaanottimissa (Siira ym. julkaisematon).

PIT-seurannasta saadut arviot Merikosken kalatiehen hakeutuneiden lohien ja taimenten
osuuksista ovat minimiarvioita, sillä osa merkityistä kaloista todennäköisesti poistui merelle
merkinnän jälkeen. Toisaalta joistakin merkityistä kaloista ei tallentunut tietoa, vaikka ne olivat
hakeutuneet kalatiehen.

Alakanavasta vuonna 2010 merkintää varten pyydystetyistä kaloista 9 % oli naaraita. Kalatien
läpäisseistä lohista niiden osuus oli vain 4 %. PIT-seurannan aikana kalatiehen hakeutui noin
kolmannes merkityistä useamman merivuoden lohista (> 3 kg), mutta näistä vain puolet jatkoi
vaellustaan ylävirtaan kohti Monttaa. Yhden merivuoden lohilla vastaavaa vähenemää ei
havaittu.
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4.2.4 Mikä viivästyttää kalojen nousua?

Viljelyn myötä kalastossa on tapahtunut muutoksia. Kun mätiä kerätään myöhään syksyllä
nousevista emokaloista, vahvistuu jälkeläisissä taipumus myöhäiseen nousuun (esimerkiksi Orell
& Vähä 2010). Myös tulvalla on tärkeä merkitys, koska se ajoittaa ja ohjaa jokeen matkalla
olevien kalojen nousua. Oulujärven suuresta varastotilavuudesta johtuen kevättulva lienee ennen
joen valjastamistakin ollut kohtalaisen heikko, mutta säännöstelykäytäntö on poistanut
kevättulvan kokonaan (kuva 10). Säännöstellyissä Iijoessa ja Kemijoessa kevättulva on selvä ja
näissä joissa kalat nousevat huomattavasti aikaisemmin kuin Oulujoessa.
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Kuva 10. Keskimääräiset virtaamat säännöstellyissä Oulu-, Kemi- ja Iijoessa sekä
säännöstelemättömässä Tornionjoessa (vuorokausikeskiarvot laskettu vuosilta 1971–2000).

Merikosken kalatie toimii kohtuullisen hyvin kalojen vaellusreitin osana ja sen käyttäjinä ovat
lohikalojen lisäksi monet paikallisemmat lajit. Se, että määrällisesti vain noin puolet radio-
lähettimillä merkityistä lohista ja kolmannes PIT-merkillä varustetuista kaloista (lohi, taimen) on
seurannan aikana noussut kalatiehen, saattaa ainakin osaksi heijastaa istutuskäytäntöä: valtaosa
kaloista  istutetaan  jokisuulle  eikä  itse  jokeen.  Näiden  kalojen  motivaatio  lähteä  syönnös-
vaellukselta palattuaan nousemaan ylemmäksi jokeen on vähäinen.

Kalatien alapuolella havaittua viivettä voi osaltaan selittää se, että Oulujoen alaosalle istutetuilla
kaloilla ei ole tarvetta lähteä jokivaellukselle aikaisin, koska noustava matka on varsin lyhyt.
Monttaan uiminen kestää suunnilleen vuorokauden. Rakentamattomissa joissa viimeisinä
nousevat ne lohet, jotka uivat joessa lyhyimmän matkan.

PIT-merkintöjen tulokset viittaavat siihen, että kalatie ei houkuttele suuria lohikaloja riittävän
hyvin. Tämä näkyy suurien lohien vähäisyytenä, nousun hidastumisena ja jopa keskeytymisenä.
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Yhden merivuoden lohilla vastaavia ongelmia ei ole havaittu. Merikosken kalatien sisäänkäynnin
sijoitus on hyvä, eikä kaloilla pitäisi olla vaikeuksia löytää sitä. Sen sijaan kalatiestä purkautuvan
veden määrä on pieni verrattuna lohelle annettuihin suosituksiin (Larinier 2002, Armstrong ym.
2010). Etenkin kookkaiden lohien saaminen kalatiehen edellyttää suuria virtausnopeuksia,
riittävän suurta virtaamaa sekä kalatiestä tulevan virtauksen erottumista muista alakanavan
virtauksista. Nykyinen kalatiestä voimalaitoksen alakanavaan purkautuva virtaama on vajaa 1 %
joen keskivirtaamasta. Suurissa joissa suositellaan kalatien virtaamaksi vähintään 2–5 % joen
keskivirtaamasta.

On mahdollista, että kesällä 2010 monet kalatiessä yhtä aikaa meneillään olleet tutkimukset ovat
jossain määrin vaikuttaneet kalojen käyttäytymiseen (alakalatien sulut, Denil-sisäänkäynnin
yhtäaikainen käyttäminen nippukanavan kalatien pystyrako-osuuden sisäänkäynnin kanssa ilman
lisävesitystä) ja mahdollisesti heikentäneet merkittyjen kalojen hakeutumista kalatiehen.
Kalamäärät kuitenkin kasvoivat edellisiin vuosiin verrattuna.

5 Kalatien toimivuuden tehostaminen

Mikäli kalatiet ylemmäksi Oulujokeen toteutuvat, on lohen ja siian nousua saatava aikaistetuksi.
Osin tämä toteutuu kotiuttamalla kaloja ylemmäksi jokialueelle ja suosimalla luonnossa
lisääntymistä, mikä edesauttaa samalla vaeltavan kannan kehittymistä. Merikosken kalatien
toimivuutta kalojen nousureittinä tulee myös tehostaa. Keinoina ovat kalatien vesimäärän
lisääminen sekä sisäänkäynnin houkuttelevuuden muu tehostaminen esimerkiksi
virtausnopeuksia kasvattamalla.

5.1 Vesimäärän lisääminen

Nippukanavan kalatien vesimäärää lisättäessä on otettava huomioon se, että yläpuolisen
kauneusvesialtaan vesipinnan tulee pysyä vähintään tasolla NN+2,4 m altaaseen asennettujen
vesisuihkujen toiminnan takia. Kalatiehen johdettavan virtaaman tulee siis olla yhtä suuri tai
pienempi kuin kauneuspatoaltaaseen Hupisaarilta kalatien ja purojen kautta tuleva virtaama.

Lisäveden ohjaaminen Hupisaarten puistossa olevien purojen kautta tukisi purojen kehittämistä
poikastuotantoalueina. Lasaretin patoon asennetuista putkista voidaan johtaa vettä yhteensä n. 3–
3,5 m3/s riippuen siitä, puretaanko vesi padon yli vai putkien kohdilla olevista aukoista.

Hupisaarten kalatien virtaamaa (1,2 m3/s) on mahdollista kasvattaa jonkin verran. Jos virtaamaa
muutetaan, tulee puro-osuuden pystyrakojen säädöt tehdä uudelleen. Virtaaman lisäämis-
mahdollisuudet ovat puro-osuudelle aiheutuvan eroosioriskin takia rajalliset.

Jatkon kannalta tärkeintä on selvittää kuinka tehokkaasti virtaaman keskittäminen yhteen
sisäänkäyntiin (nippu-uittokanavan sisäänkäynti) parantaa erityisesti kookkaiden lohikalojen
hakeutumista kalatiehen. Nippukanavan Denil-osuus on suositeltavaa pitää kokonaan suljettuna.

Mikäli kauneuspatoaltaaseen tulevaa vesimäärää ei saada lisättyä, on mahdollista johtaa
houkutusvettä kalatien sisäänkäynnistä lyhytkestoisina pulsseina. Houkutusvettä voisi käyttää,
kun kaloja on sisäänkäynnin lähistöllä mutta laitokselta tuleva virtaama on vähäinen.
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5.2 Sisäänkäynnin rakenteelliset muutokset

Virtaaman kasvattamisen lisäksi nippukanavan kalatiestä purkautuvan veden nopeutta tulee lisätä
nykyisestä. Suositeltavaa olisi pyrkiä suuruusluokkaan 2,5–3,0 m/s. Sisäänkäynnissä olisi syytä
keskittää kaikki vesi keskellä olevaan pystyrakoja suurempaan nousuaukkoon. Osittain
ylisyöksytyyppinen putous olisi hyvä ratkaisu. Esimerkiksi Kemijoen Isohaaran kalatiessä sen
todettiin edistävän erityisesti kookkaiden lohien hakeutumista kalatiehen (Viitala & Laine 1999).
Ylisyöksytyyppinen putous on kuitenkin herkkä alaveden korkeusvaihtelulle, joten jatkossa
jouduttaneen miettimään alaveden korkeuden mukaan säätyvän sisäänkäynnin tarvetta.

Altaiden välisiä putouseroja voidaan tarvittaessa kasvattaa nykyisestä siten, että ne ovat 25–30
cm. Pystyrakojen kynnyskorkeuksia ja leveyksiä voi säätää settiuriin asennettavilla
lisärakenteilla.

Kaikki rakenteelliset ja virtaustiloihin vaikuttavat muutokset tulee suunnitella ja toteuttaa siten,
että mukana on hydrauliikan asiantuntija. Suositeltavaa olisi mallintaa sisäänkäynnin toimintaa
ennen sen toteuttamista.

5.3 Turbiinien hyödyntäminen kalojen ohjaamisessa

Turbiinien käytöllä on mahdollista jossain määrin vaikuttaa kalojen esiintymisalueisiin
alakanavassa. Merikoskella toteutettujen tutkimusten (Didson-kaikuluotaus, radiotelemetria,
PIT-merkintä) sekä 1980-luvun loppupuolella tehdyistä kalahavainnoista koottujen tietojen
(Matti Hervan alkuperäiset aineistot) perusteella näyttää siltä, että virtauksen keskittäminen
kalatietä lähinnä olevaan turbiiniin vähentää kalamääriä kalatien sisäänkäynnin tuntumassa
tilanteessa, jossa kokonaisvirtaama on suuri.

Olisi suositeltavaa tarkastella yksityiskohtaisemmin turbiinien käytön ja kalojen esiintymisen
suhdetta. Tämä voidaan tehdä jo olemassa olevien sekä vuonna 2011 kerättävien havaintojen
pohjalta.
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