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Abstract 

Downstream migration is a crucial part of the life cycle for migratory fishes and therefore, securing the migration is 

essential for the vitality of the migratory fish populations. Dams in regulated rivers affect local flow conditions, slow 

down the downstream migration speed and reduce the chances of survival for migratory fish. Guidance structures for 

migratory fish can be used to increase fish survival in downstream migration by directing fish past the dam turbines 

via fishway or another bypass. The objective of this thesis was to evaluate different guidance structures and 

implementations for migratory fish by studying the technical features and cost estimations of different structures. As 

a case study for this thesis different guidance structures were evaluated for Valajaskoski hydropower dam which is 

located in Kemijoki river. 

The subject of the thesis was first examined by studying the life cycle of migratory fish and addressing downstream 

migration which is an important standpoint of the life cycle. Focus in the latter was on factors that affected the starting 

date and location of downstream migration in the river channel since those factors are essential in selecting guidance 

structures. Guidance structures were first studied at a general level and then examined in depth in a literature review. 

After the literature review focus was placed on the case study of this thesis.  

Potential implementations for the case study site were primarily investigated by studying produced literature about 

different guidance structures. Studied options were selected by using formulated criteria based on the theoretical part 

of the thesis and investigation of the case study. Guiding solutions investigated in this thesis were floating guide wall, 

louver, inclined rack, pile wall and column solution. Pile wall and column solution were designed in pursuance of 

this thesis. The assessment of different implementations included operation of structures, alternative solutions, 

location of structures with respect to the hydropower dam and cost estimations. Cost estimations were based on 

available literature, unit cost of structures and expert evaluations. Different options were assessed independently 

rather than comparatively. Modeling and calculation software were used in the investigations in addition to literature.  

As a result of the thesis a basis for the preliminary selection of guiding structures was combined. In the investigation 

of different guiding structures it is important to focus on the behavioral habits of the guided fish, flow patterns in the 

study site, and the special characteristics of the site. In addition, it is recommended that flow modelling (for the river) 

and monitoring study of the fish are used in the investigation of different guiding structures. 
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1 JOHDANTO 

Useiden Suomessa elävien vaelluskalakantojen tilanne on heikentynyt viimeisten 

vuosikymmenten aikana. Suomen uhanalaisluokituksessa Itämeren lohikannat 

luokiteltiin vaarantuneiksi ja taimenen merivaelteiset kannat äärimmäisen uhanalaisiksi. 

Alkuperäisiä lohikantoja tavataan Suomessa enää Tornion- ja Simojoella, ja 

meritaimenkantojen tila Suomessa on heikompi kuin missään muussa Itämeren 

rantavaltiossa. (Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia 2020 Itämeren alueelle, 2014, s. 

8).  Vaelluskalojen huono tilanne on lisännyt pyrkimyksiä vahvistaa kalakantojen 

elinvoimaisuutta, ja tarvittavia toimenpiteitä on kartoitettu maa- ja 

metsätalousministeriön asettamissa kehitysryhmissä. Kehitysryhmien tärkeimmät 

toiminta-ajatukset ovat ilmaistu 2011 valmistuneessa kalatiestrategiassa sekä lohi- ja 

meritaimenstrategiassa, joka annettiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 2014. Tämän 

diplomityön kannalta olennaisimmat strategioissa esitetyt tavoitteet koskevat 

vaelluskalojen elinvoimaisuuden parantamista, alasvaelluksen turvaamista sekä 

vaelluskalakantojen hoitotoimien monipuolistamista. Suuri haaste on, kuinka padottujen 

jokien kohdalla voidaan parantaa vaelluskalojen kulkuyhteyksiä meri- ja 

jokiympäristöjen välillä. Strategioissa linjataan, että tavoitteiden saavuttamista voidaan 

edistää muun muassa alasvaellusta turvaavien rakenteiden tutkimustyöllä, kalateiden 

rakentamisella ja kalojen istutusvelvoitteiden tarkistamisella. Linjaukset edellyttävät 

lukuisia muutoksia tässä työssä tarkasteltavan Kemijoen kalakantojen hoitovelvoitteisiin, 

jotka ovat olleet voimassa vuodesta 1980 lähtien (Kansallinen kalatiestrategia, 2012, s. 

12–20; Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia 2020 Itämeren alueelle, 2014, s. 12; 

Lapin ELY-keskus 2017, s. 7). Seuraavissa kappaleissa pyritään esittämään lyhyt 

historiakatsaus niistä tapahtumista, jotka johtivat aikoinaan olemassa oleviin 

velvoitteisiin.  

Kemijoen vaelluskalojen yhteys kutualueilleen katkesi vuonna 1949, kun Isohaaran 

voimalaitospato rakennettiin jokisuulle. Tämä vaikutti suuresti paikallisiin 

vaelluskalakantoihin, sillä niiden poikastuotanto loppui sen myötä, kun reitti 

lisääntymisalueille katkesi. Joen valjastaminen jatkui seuraavina vuosikymmeninä ja 

1970-luvulla Kemijoella oli yhteensä jo yhdeksän voimalaitospatoa. Tuolloin 
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kalakantojen hoitovelvoite kirjattiin voimalaitosten rakennuslupien lupaehtoihin 

ennakkomaksujen muodossa. Ennakkomaksut olivat väliaikainen tapa suorittaa 

hoitovelvoite, kunnes lopullinen ratkaisu asiaan löydettäisiin. Asian käsittely alkoi 

edistyä, kun valtion kalatalousviranomainen jätti hakemukset voimalaitosten 

hoitovelvoitemaksuista 1968–1971. (van der Meer 1983, s. 1, 8, 17–18). 

Kalatalousviranomaisen hakemuksissa vesivoimayhtiöiltä vaadittiin 

voimalaitoskohtaisia perustamismaksuja ja vuotuismaksuja, jotka määräytyivät laitosten 

energiantuotannon perusteella. Perustamismaksuista ja vuotuismaksuista koostuva 

kompensaatiosumma oli määrä käyttää istutussuunnitelman toteuttamiseen erillisesti 

paikallisilla meri- ja jokialueilla. Hakemusten käsittely alkoi vuonna 1971 

alkukokouksissa, joissa asianomaisilla oli mahdollisuus tuoda omat näkemyksensä esille. 

Kokouksissa ilmeni että asianomaisten näkökannat poikkesivat vahvasti toisistaan, eikä 

kalatalousviranomaisen vaatimuksia pidetty kohtuullisina. Lähes koko ehdotuksen sisältö 

sai kritiikkiä ja sitä pidettiin puutteellisena sekä virheellisenä. Kritiikki kohdistui muun 

muassa esitettyjen velvoitemaksujen suuruuteen sekä istutussuunnitelmaan, jonka nähtiin 

painottuvan liiallisesti merialueille. Ratkaisuun ei myöskään päästy alkukokousta 

seuraavina vuosina, vaikka hakemuksen sisältöä muutettiin lisäselvitysten ja kokouksissa 

annettujen lausuntojen perusteella. Vuonna 1976 vesioikeus muutti päätöksessään 

maksuvelvoitteen toimenpidevelvoitteeksi, joka sitoi vesivoimayhtiöt järjestämään 

istutukset itse aiemmin esitetyn kompensaatiomallin sijaan. Lisäksi velvoitteen 

vastuunjaossa pyrittiin huomioimaan myös voimalaitosten sijainti Kemijoessa, mikä nosti 

Isohaaran voimalaitoksen osuutta velvoitteista. Asianomaisten tyytymättömyydestä 

huolimatta kyseiset muutokset jäivät voimaan myös lopulliseen päätökseen. Seuraavina 

vuosina tehdyt lisäselvitykset ja päätökset tarkensivat vielä istutuksien suuruutta, mutta 

muutoin lopullinen ratkaisu alkoi lähestyä, ja 30.5.1980 korkein hallinto-oikeus antoi 

asiasta päätöksen ilman valitusoikeutta. Päätöksen mukaisesti kalakantojen hoitovelvoite 

oli suoritettava toimenpidevelvoitteena tehtävinä istutuksina paikallisilla sisävesi- ja 

merialueilla. Vastuiden jakoperusteena käytettiin voimalaitosten sijaintia Kemijoessa, 

kuten vesioikeus oli vuonna 1976 asiasta päättänyt. (van der Meer 1983, s. 18–33). 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukainen istutusvelvoite on eritelty 

taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Korkeimman hallinto-oikeuden 1980 antaman päätöksen mukainen 

istutusvelvoite (mukaillen van der Meer 1983, s. 31). 

Kalalaji Merialue (kpl/a) Sisävesialue (kpl/a) 

Lohi 615 000 - 

Taimen 90 000 60 000 

Siika 3 100 000 2 100 000 

Harjus - 200 000 

Nahkiainen (ylisiirto) - 100 000 

 

Tälle diplomityölle syntyi tarve, kun vuonna 2017 Lapin elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus haki muutosta Kemijoen voimalaitoksille vuonna 1980 asetettuihin 

kalatalousvelvoitteisiin. Muutoshakemuksessa esitetään, että velvoitteet on mitoitettava 

vastaamaan paremmin nykytietämyksen mukaista kalakantojen hoidon tarvetta. 

Lupaehtojen muuttamisella pyritään lisäksi parantamaan vaelluskalojen edellytyksiä 

lisääntyä luontaisesti Kemijoen rakennetuilla osuuksilla. Hakemuksen tavoitteena on 

myös laittaa täytäntöön alueellisia toimenpiteitä kalatiestrategian sekä lohi- ja 

meritaimenstrategian linjausten toteuttamiseksi. Tämän diplomityön aihe liittyy lohen ja 

taimenen alasvaelluksen ohjaukseen voimalaitospadolla ja työn kannalta keskeisimmät 

lupaehtojen muutosehdotukset ovat esitettyinä alla. (Lapin ELY-keskus 2017, s. 2–4, 41).  

 

Kalatievelvoitteet. Luvanhaltioiden velvollisuutena on suunnitella ja toteuttaa 

kustannuksellaan Isohaaran, Taivalkosken, Ossauskosken, Petäjäskosken ja 

Valajaskosken yhteyteen tarkoituksenmukainen ja toimiva kalatie sekä 

alasvaellusreitti ohjausmenetelmineen. 

 

Kalatalousvelvoitteeen toteuttamissuunnitelma ja velvoitteen 

tuloksellisuuden tarkkailu. Luvanhaltijan tulee laatia yksityiskohtainen 

kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelma ja tarkkailla kalateiden ja 

alasvaellusreittien toimivuutta sekä ylisiirtojen ja istutusten tuloksellisuutta, 

luonnonpoikastuotantoa ja toimenpiteiden vaikutusta kalastukseen. 
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Kalatievelvoite a). Kalateiden ja alasvaellusreittien tulee soveltua lohelle ja 

taimenelle ja ne tulee toteuttaa parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla ja 

alan parhaita käytäntöjä noudattaen. Luvanhaltijan tulee vastata 

kustannuksellaan kalateiden toiminnasta, ylläpidosta sekä rakenteiden ja 

virtaamien säädöstä. Luvanhaltijoiden tulee luovuttaa maksutta kalateihin 

tarvittava vesi, jolla varmistetaan sopiva virtausnopeus kalatiessä ja kalatien 

suuaukolla joen virtaamasta riippuen. 

Kalatievelvoite d). Kunkin voimalaitoksen yhteyteen toteutettavan 

alasvaellusreitin tulee toimia niin, että Valajaskosken yläpuolelle tulevista 

vaelluspoikasista 60 % selviytyy viiden voimalaitoksen ohi Isohaaran 

voimalaitospadon alapuolelle. Voimalaitoksia on käytettävä niin, että se tukee 

vaelluspoikasten selviytymistä jokisuuhun. 

 

Huom. Muutoshakemus on Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen esitys 

tarvittavista toimenpiteistä Kemijoen vesistöalueella. Velvoitemuutokset koskevat 

alueellisia velvoitteiden haltijoita, eli Kemijoen ja sen sivu-uoman voimalaitoksia. 

Muutoshakemus on annettu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi. 

Tässä diplomityössä tarkastellaan lohen ja taimenen alasvaelluksen ohjausta 

voimalaitospatoalueella. Työn teoreettinen osuus käsittelee laajemmin kyseisten 

kalalajien elinkiertoa ja elinkierron kannalta tärkeää alasvaellusta sekä niitä haasteita, 

joita vaelluskalat kohtaavat padotuilla jokiosuuksilla. Pääpaino työssä on kuitenkin 

alasvaellusta ohjaavien rakenteiden tutkimuksessa, suunnittelussa ja rakenteiden 

teknisten ominaisuuksien arvioinnissa. Työn pääasiallinen tapaustutkimuskohde on 

Kemijoella sijaitseva Valajaskosken voimalaitospato, jonne pyritään kartoittamaan 

toimivia ohjausrakennevaihtoehtoja sekä arvioimaan niiden kustannuksia. 

Potentiaalisesti toimivia ratkaisuja tutkittiin perehtymällä ohjausrakenteista tuotettuun 

kirjallisuuteen, ja tarkasteluun valittiin vain sellaisia rakenteita, jotka täyttivät teoreettisen 

osuuden sekä kohdetarkastelun perusteilla tehdyt valintakriteerit. Ohjausrakenteiden 

tarkastelussa hyödynnettiin kirjallisuuden lisäksi mallintamista ja laskentaa. Rakenteiden 

kustannusarviot tehtiin tarkastelun jälkeen kaikille eri asemointi- ja 

toteutusvaihtoehdoille. 
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2 TEOREETTINEN TAUSTA 

2.1 Vaelluskalat 

Jokainen kalalaji vaatii ympäristön, jossa biologiset vaatimukset lajin eri kehitysvaiheille 

täyttyvät. Lajista riippuen kehitysvaiheet voivat tapahtua myös useammassa 

ympäristössä. (Lehtonen & Varjo 2017, s. 11). Vaelluskaloihin kuuluvat kalat vaativat 

tavallisesti ympäristön kutu- ja poikasalueille sekä näistä erilliset ravintoalueet (Häkkinen 

2007, s. 4). Erilaisten ympäristöjen suosiminen nostaa kalapopulaation 

eloonjäämismahdollisuuksia, sillä jokainen valituista ympäristöistä soveltuu kalalle 

tietyssä vaiheessa elinkiertoa. Esimerkiksi jokiympäristöön syntyviin kalanpoikasiin ei 

kohdistu kovin suurta saalistusuhkaa, mutta saatavilla olevaa ravintoa on vähemmän kuin 

meressä. Tietyssä elinkierron vaiheessa poikaset jättävät jokiympäristön ja suuntaavat 

merelle. Merellä kalat aikuistuvat runsaampien ravintovarojen keskellä ja saavuttavat 

kutukypsyyden. Lopulta aikuiset yksilöt palaavat jokiin kutemaan ja niiden elinkierto 

sulkeutuu. (Mulligan ym. 2017). Tärkeimmät vaelluskalojen elinkierron vaiheet ovat 

esitettynä kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Vaelluskalojen elinkierron päävaiheet. 
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2.1.1 Lohen elinkierto 

Lohen elinkierto alkaa keväällä jäiden sulamisen aikaan, kun poikaset kuoriutuvat joen 

pohjasoraikosta. Ensimmäisten päivien ajan poikaset saavat tarvitsemansa ravinnon 

ruskuaispussista. Kun ruskuaispussin ravintovarat ehtyvät, poikaset alkavat saalistamaan 

ravintonsa itse. Tätä ruskuaispussivaihetta seuraavaa ajanjaksoa kutsutaan 

jokipoikasvaiheeksi. (Lehtonen & Varjo 2017, s. 234). Jokipoikasvaihe kestää 

vallitsevista ympäristöoloista riippuen 1–6 vuotta ja loppuu poikasten saavuttaessa 12–

20 cm pituuden (Koli 1998, s. 76; Lehtonen & Varjo 2017, s. 234). Pohjoisilla alueilla 

jokipoikasvaihe kestää tavallisesti jonkin verran pidempään kuin etelässä (Lehtonen & 

Varjo 2017, s. 234). 

Seuraavassa elinkierron vaiheessa, smolttiutumisessa, poikaset käyvät läpi fysiologisia 

muutoksia, jotka valmistavat niitä vaellukseen kohti merellisiä syönnösalueita (Jaukkuri 

ym. 2013, s. 6). Silmin havaittavien muutosten lisäksi poikaset saavuttavat valmiuden 

elää suolaisessa vedessä ja niiden reviirikäyttäytyminen jää pois (Koli 1998, s. 76). 

Smolttiutuminen tapahtuu kevätkesästä, jolloin vaelluspoikaset eli smoltit kerääntyvät 

pieniin parviin ja vaeltaminen merelle alkaa (Koli 1998, s. 76; Jaukkuri ym. 2013, s. 6). 

Tyypillisesti alasvaellus käynnistyy, kun veden lämpötila kohoaa 10–12 asteeseen, ja 

suurin osa vaelluksesta tapahtuu touko-heinäkuussa (Koli 1998, s. 76; Laine ym. 2002, s. 

134).  

Alasvaelluksesta selvinneiden yksilöiden kasvu kiihtyy meressä suurten ravintovarojen 

ansiosta (Jaukkuri ym. 2013, s. 6). Syönnösvaihe meressä kestää yhdestä neljään vuotta, 

jonka aikana lohet saavuttavat 2–20 kilogramman painon. Lohen paino riippuu 

voimakkaasti meressä vietetyistä vuosista ja 15–20 kilogramman paino saavutetaan 

yleensä vasta neljäntenä merivuotena. Merellisen syönnösvaiheen jälkeen lohet 

suuntaavat kudulle kotijokeensa. (Lehtonen & Varjo 2017, s. 232–234). 

Lohen kutuvaellus alkaa usein kuukausia ennen varsinaista kutuaikaa (Koli 1998, s. 77; 

Jaukkuri ym. 2013, s. 6). Kutuvaelluksen alkaminen vaihtelee jokien välillä, mutta 

tavallisesti vaellus alkaa keväällä jäiden lähdön aikaan ja suurin osa vaelluksesta tapahtuu 

kesäkuussa (Koli 1998, s. 77). Itse kutu tapahtuu syksyllä, kun veden lämpötila 

kutualueella laskee 3–6 celsiusasteen tasolle. Kututapahtuma heikentää lohia 
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voimakkaasti ja ne voivat menettää jopa kolmanneksen painostaan. Lisäksi heikoimmat 

yksilöt kuolevat kudun rasituksiin. (Lehtonen & Varjo 2017, s. 234). Kudusta selviytyvät 

yksilöt saattavat jäädä jokeen talvehtimaan tai palata mereen ennen talven tuloa. Alle 5 

% lohista kutee enää toista kertaa ja sitä enemmän kutevat yksilöt ovat hyvin harvinaisia. 

(Koli 1998, s. 77). 

2.1.2 Taimenen elinkierto 

Taimenen poikaset kuoriutuvat keväällä joen pohjasoraiskosta (Lehtonen & Varjo 2017, 

s. 238). Lohen tapaan myös taimenen poikaset saavat tarvitsemansa energian aluksi 

ruskuaispussista (Laine ym. 2002, s. 133). Ruskuaispussivaihetta seuraava jokivaihe 

kestää taimenella kahdesta kuuteen vuotta, jonka lopussa poikaset saavuttavat 18–24 cm 

pituuden. Lohesta poiketen taimen voi poikasvaiheen jälkeen joko vaeltaa merelle 

syönnöstämään tai jäädä elämään kotijokeen eli tammukoitua. (Lehtonen & Varjo 2017, 

s. 238).  

Alasvaelluksen alkaessa taimenen poikaset smolttiutuvat ja käyvät läpi niin sisäisiä kuin 

ulkoisia muutoksia. Fysiologiset muutokset ovat hyvin samankaltaisia kuin lohella ja 

myös taimen menettää reviirikäyttäytymisen smolttiutuessaan. Kevättulvien aikaan 

taimenen smoltit kerääntyvät parviin ja suuntaavat kohti merta. (Laine ym. 2002, s. 133–

134; Lehtonen & Varjo 2017, s. 238). 

Merellä taimen saavuttaa sukukypsyyden 4–8 vuoden iässä, tavallisesti kuitenkin 

kuusivuotiaana. Sukukypsyyden saavuttaminen riippuu taimenen kasvunopeudesta sekä 

poikasvaiheen pituudesta. Täysikasvuisen taimenen paino vaihtelee 0,2–3 kilogramman 

välillä, mutta suurimmat yksilöt kasvavat yli 10 kilogramman painoisiksi. (Lehtonen & 

Varjo 2017, s. 237–238). 

Taimenen kutunousu kestää lähes koko sulan ajan. Ensimmäiset yksilöt lähtevät 

vaeltamaan huhti-toukokuussa ja viimeiset yksilöt saapuvat kutualueelle vain muutamia 

päiviä ennen kutua. Lohen tapaan myös taimenen kutu alkaa, kun veden lämpötila laskee 

riittävän alas syksyllä. (Lehtonen & Varjo 2017, s. 237, 239). Kuitenkin lohesta poiketen 

huomattava osa taimenista käy elämänsä aikana läpi useita kutukiertoja (Larinier & 

Travade 2002, s. 181).  
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2.2 Ympäristötekijöiden vaikutus alasvaellukseen 

Alasvaelluksen ajoittuminen ja osa vaeltavien smolttien käyttäytymismalleista on 

sidoksissa vallitseviin ympäristötekijöihin. Esimerkiksi alasvaelluksen käynnistyminen 

keväällä riippuu veden lämpötilasta, virtaaman kasvusta sekä päivän pitenemisestä 

(Huusko ym. 2014, s. 6–7). Smolttien sijainti uomassa määräytyy puolestaan vahvasti 

paikallisten virtausolosuhteiden perusteella (Williams ym. 2011; Enders ym. 2012). 

Ympäristötekijöitä tarkastelemalla voidaan siten ennustaa alasvaelluksen tapahtumia ja 

erityispiirteitä. 

2.2.1 Alasvaelluksen ajoittuminen 

Sekä lohen että taimenen alasvaellus alkaa keväällä, mutta vaelluksen alkamisajankohta 

eroaa hiukan lajien välillä. Taimenen alasvaellus ajoittuu kevättulvien alkamiseen ja 

lohen smoltit lähtevät vaellukselle, kun jokiveden lämpötila nousee 10–12 

celsiusasteeseen (Laine ym. 2002, s. 134). Taimenen alasvaellus alkaa siten lohta 

aikaisemmin. 

Tutkimusten perusteella alasvaelluksen ajoittumiseen vaikuttavia ympäristötekijöitä ovat 

päivän piteneminen, veden lämpötila sekä virtaaman kasvu. Näistä päivän pitenemisellä 

ja veden lämpötilalla on havaittu olevan vahva sidos alasvaelluksen ajoittumiseen. 

Lisäksi on esitetty, että tarkan veden lämpötilarajan sijaan, vaelluksen alkaminen 

määräytyisi kumulatiivisen lämpösumman perusteella. Tätä teoriaa tukee se, että 

vaellushuiput pääuoman kylmempien sivujokien tapauksissa ajoittuvat myöhemmäksi 

kuin pääuomassa. (Huusko ym. 2014, s. 6–7). Taimenen tapauksessa veden korkeuden 

nouseminen keväällä voi selittää lämpötilaa paremmin alasvaelluksen alkamista, sillä 

veden lämpötila on vielä matala jäiden lähdön aikaan. Kuitenkin veden lämpötilan 

kohoamisella on taimenen alasvaellusta kiihdyttävä vaikutus. (Häkkinen 2007, s. 5–6). 

2.2.2 Valojakson ja vuorokaudenajan vaikutus alasvaellukseen  

Valojakson pidentyminen keväällä laukaisee kalanpoikasissa smolttiutumiseen liittyvät 

fysiologiset muutokset ja on siten yksi alasvaelluksen käynnistäviä tekijöitä. 

Tutkimuksissa on myös havaittu, että valoisuus ja vuorokaudenaika vaikuttavat 
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alasvaeltaviin smoltteihin monin tavoin. Tavallisesti alasvaellus painottuu yöaikaan, 

mutta vaellusjakson viimeisinä päivinä smoltit vaeltavat myös valoisaan aikaan. Alueilla 

missä on valoisaa ympärivuorokautisesti tai veden lämpötilat ovat korkeita, 

smolttivaellus on aktiivista päivänvalossa, mutta tapahtuu osaksi myös öisin. 

(McCormick ym. 1998). Utsjoessa tehdyssä seurannassa alasvaellus ei painottunut 

tiettyyn vuorokaudenaikaan, vaan liikehdintä jakaantui tasaisesti eri vuorokauden 

jaksoille (Orell 2003, s. 27, 44). Joillakin kalalajeilla alasvaellusreitin valinta tapahtuu 

vuorokausirytmin mukaisesti, ja vaelluspoikaset hakeutuvat yöaikaan syvemmälle 

vesipatsaassa kuin päivänvalossa. Kyseiset kalalajit voivat siten yöaikaan ohittaa 

voimalaitoksia syvältä vedenpinnan alapuolelta. (Huusko ym. 2014, s. 12). 

2.2.3 Alasvaelluksen sijoittuminen uomassa 

Alasvaeltavat smoltit eivät liiku satunnaisesti uomassa, vaan ne etsivät aktiivisesti 

virtausolosuhteita, jotka indikoivat niiden olevan joen päävirrassa. Muutoin smoltit 

voivat eksyä joen sivu-uomiin, mikä hidastaa alasvaellusta ja johtaa viivästymiseen 

optimaalisesta vaellusajankohdasta. Lisäksi alasvaeltava smolttiparvi liikkuu yleensä 

kohti aluetta, missä joen virtaama on suurin. (Williams ym. 2011).  

Välttääkseen potentiaalisesti haitallisia tilanteita, kuten vaelluksen hidastumista, 

vammautumista tai saalistusuhkaa, smoltit pyrkivät liikkumaan sellaisissa uoman 

kohdissa, missä virrannopeus on tasainen. Tämän vuoksi smoltit välttelevät sekä kiihtyviä 

että hidastuvia virtauksia. Nopeasti muuttuvien virtauksien välttäminen saattaa liittyä 

saalistuspaineen tai haavoittumisriskin alentamiseen. Hidastuvien virtauksien 

välttäminen puolestaan vähentää alasvaelluksen viivästymiä. (Enders ym. 2012). Lisäksi 

tutkimuksissa on havaittu, että alasvaellus tapahtuu veden pintakerroksissa noin 1–3 

metrin syvyydessä ja sijoittuu joen syvänneuran kohdalle (Rivinoja 2005, s. 4; Mulligan 

ym. 2017).  
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2.3 Alasvaelluksen ongelmakohtia rakennetuissa joissa 

Tutkimuksissa on havaittu, että vaelluspoikaset selviytyvät alasvaelluksesta heikosti 

rakennetuilla jokiosuuksilla (Huusko ym. 2016, s. 16). Alasvaelluksen kannalta 

merkittäviä ongelmakohtia rakennetuilla joilla ovat turbiinikuolleisuus, vaelluksen 

hidastuminen, kalojen stressaantuminen ja kaloihin kohdistuva saalistus, eli predaatio. 

Ongelmakohtien vaikutukset korostuvat, mikäli jokiosuudella on useita 

voimalaitospatoja. (Huusko ym. 2014, s. 11–17, 31).  

Vaelluspoikasten kokonaisselviytyminen rakennetulla jokiosuudella saadaan tutkimalla 

voimalaitoskohtaista selviytymistä. Usean voimalaitoksen tapauksessa jokiosuuden 

kokonaisselviytyminen riippuu voimalaitosten yhteisvaikutuksista, ja smolttien 

selviytyminen alenee voimalaitosketjun kasvaessa. Alasvaellusta edistävillä 

toimenpiteillä voidaan kuitenkin parantaa niin voimalaitoskohtaista selviytymistä kuin 

jokiosuuden kokonaisselviytymistä. Esimerkkinä tarkastellaan tilanteita, joissa 

voimalaitoskohtainen selviytyminen on 80 % ja 90 %, jolloin suurempi arvo johtaa viiden 

voimalaitoksen ketjussa lähes kaksinkertaiseen kokonaisselviytymiseen. (Lapin ELY-

keskus 2017, s. 37–38). Tätä on havainnollistettu kuvassa 2. 

Kuva 2. Voimalaitoskohtaisen kuolleisuuden kumulatiiviset vaikutukset viiden 

voimalaitospadon tapauksessa (mukaillen Lapin ELY-keskus 2017, s. 38). 
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2.3.1 Predaatiokuolleisuus 

Alasvaeltavat smoltit ovat hyvin alttiita predaatiolle ja niitä saalistavat niin petokalat kuin 

linnut. Smoltteja saalistavia kaloja ovat muun muassa hauki, made, kuha ja taimen. 

Mainituista kaloista etenkin hauki on vaelluspoikasille merkittävä uhka, sillä se saalistaa 

aktiivisesti lohikalojen poikasia. (Huusko 2014, s. 13). Jokivaiheessa poikaset pystyvät 

suojautumaan saalistajilta piiloutumalla, mutta tulvavirtojen mukana vaeltavilla 

smolteilla etua ei enää ole (Laine ym. 2002, s. 138). Predaatioriski kasvaa hitaasti 

virtaavissa patoaltaissa, sillä ne hidastavat smolttiparven vaellusnopeutta, eivätkä 

poikaset ole sopeutuneita vaeltamaan altaille tyypillisissä olosuhteissa. Lisäksi hitaasti 

virtaavat patoaltaat ovat usein sopivia elinympäristöjä smoltteja saalistaville petokaloille, 

mikä kasvattaa poikasiin kohdistuvaa predaatioriskiä. (Huusko 2014, s. 12–13).  

2.3.2 Turbiinikuolleisuus 

Usein alasvaeltavien smolttien ainoa vaellusreitti voimalaitospadon ohitse kulkee 

turbiinien kautta, jolloin on mahdollista, että smoltit haavoittuvat tai kuolevat 

voimalaitoksen ohituksessa (Lundström ym. 2010). Kuolleisuutta turbiinien läpi 

kulkeutuville poikasille aiheuttavat nopeat paineen muutokset, kavitaatio sekä törmäykset 

voimalaitosrakenteisiin tai turbiinien siipiin. Epäsuorasti turbiinikuolleisuuteen lasketaan 

myös kuolemat, jotka tapahtuvat padon ylityksen jälkeen haavoittumisen tai korkean 

stressitason johdosta. Tutkimusten mukaan turbiinikuolleisuus on Francis-turbiineja 

käyttävillä voimalaitospadoilla suurempi kuin padoilla, joilla käytetään Kaplan-

turbiineja. Syyksi eroon on epäilty Francis-turbiinien suurempaa siipimäärää ja toisaalta 

putouskorkeutta, joka on Francis-turbiineja käyttävillä padoilla suuri. (Huusko ym. 2014, 

s. 14–15). 

Lähteessä Huusko ym. (2014, s. 15) referoitujen tutkimuksien perusteella, smolttien 

turbiinikuolleisuus on ollut Kaplan-turbiineilla 0–35 %. Kyseisistä tutkimuksista laskettu 

turbiinikuolleisuuden keskiarvo on 11,3 %.  Saman lähteen perusteella Francis-turbiinien 

aiheuttama kuolleisuus on ollut 2,5–75 % ja keskiarvo 34,4 %. Nämä tulokset ovat 

esitettyinä taulukoissa 2 ja 3. 
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Taulukko 2. Eri tutkimuksien arvioita smolttien kuolleisuudesta Kaplan-turbiinien 

ylityksissä (mukaillen Huusko ym. 2014, s. 15).  

Joki Suora kuolleisuus % Viite 

Åbyälven 35 Gustafsson 2010 

Connecticut River 12–14 Stier & Kynard 1986 

Piteälven 12 Rivinoja 2005 

Emån 11 Calles & Greenberg 2009 

Columbia River 11  Schoeneman ym. 1961 

Columbia & Snake River 7–13 Bickford & Skalski 2000 

Iijoki 0–17 Huusko ym. 2012 

Columbia River 5–7 Mathur ym. 1996 

Oulujoki 0–11 RKTL 2007–2010 

Columbia & Snake River 4–7 Coutant & Whitney 2000 

 

Taulukko 3. Eri tutkimuksien arvioita smolttien kuolleisuudesta Francis-turbiinien 

ylityksissä (mukaillen Huusko ym. 2014, s. 15). 

Joki Suora kuolleisuus % Viite 

Testeboån 60–75 Stier & Kynard 1986 

Emån 38 Bickford & Skalski 2000 

Umeälven 17 Huusko ym. 2012 

Umeälven 2,5–28 Gustafsson 2010 

 

2.3.3 Alasvaelluksen hidastuminen  

Usein voimalaitospatojen välillä on hitaasti virtaavia järvimäisiä osuuksia, jotka 

hidastavat smolttien alasvaellusta. Voimalaitospatojen läheisyydessä vaellusnopeus 

hidastuu edelleen ja saattaa pysähtyä jopa yli vuorokauden ajaksi padon yläkanavaan. 

Hidastumisen epäillään johtuvan smolttien ongelmista löytää väylää 

voimalaitosrakenteiden ohitse muuttuvissa virtausolosuhteissa. Lisäksi voimalaitoksen 

syvältä tapahtuva vedenotto voi hankaloittaa vaellusreitin löytämistä. Esimerkiksi Iijoella 

suoritetuissa tutkimuksissa havaittiin, että smoltit pysähtyivät pitkiksi ajoiksi 

voimalaitokselle, jonka vedenotto oli yli 11 metrin syvyydessä. Alasvaellus saattaa 

hidastua myös voimalaitospadon ohituksen jälkeen, jolloin alakanavan turbiinien 

imuputket ja epäsäännölliset virtaukset saattavat sekoittaa smolttien suuntautumista. 

(Huusko ym. 2014, s. 11–12). 
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Alasvaelluksen hidastuminen pitkittää aikaa, jolloin smoltit ovat alttiita predaatiolle ja 

aiheuttaa siksi alasvaelluskuolleisuutta (Huusko ym. 2014, s. 12). On myös esitetty, että 

alasvaellukselle olisi olemassa ympäristötekijöiden perusteella määräytyvä aikaikkuna, 

jonka ulkopuolella vaeltavat smoltit kuolevat todennäköisemmin. Teorian mukaan 

tärkeimmät kuolevuuteen vaikuttavat ympäristötekijät olisivat smoltteihin kohdistuva 

predaatio sekä merellä saatavilla oleva ravinto ja sen laatu. (Laine ym. 2002, s. 138).  

2.3.4 Smolttien kokema stressi 

Smolttiutumisen aikana vaelluspoikaset käyvät läpi lukuisia fysiologisia muutoksia, 

joiden myötä ne herkistyvät ympäristötekijöistä aiheutuvalle stressille. Stressi ei 

välttämättä aiheuta suoraa kuolleisuutta smolteille, mutta se saattaa alentaa smolttien 

mahdollisuuksia selviytyä alasvaelluksesta tai vaikuttaa kalaan elinkierron seuraavissa 

vaiheissa. Alasvaeltavien kalojen kokema stressi jaetaan akuuttiin ja krooniseen stressiin. 

Näistä akuutti stressi aiheuttaa kalaan lyhytkestoisen voimakkaan reaktion ja sitä voi 

syntyä esimerkiksi voimalaitoksen ohituksessa. Krooninen stressi on puolestaan hitaasti 

kehittyvää pysyvää stressiä, jota syntyy ympäristötekijöiden pitkäaikaisesta 

epäedullisuudesta. Esimerkiksi veden lämpötilan nouseminen pidempiaikaisesti kalan 

sietorajalle voi johtaa kroonisen stressin syntymiseen. (Huusko ym. 2014, s. 17).  

2.4 Alasvaelluksen ohjaus voimalaitospadoilla 

Smolttien ohjaamiseen voimalaitospadolla on kehitetty useita erilaisia ratkaisuja, jotka 

voidaan lajitella toimintaperiaatteen mukaan joko rakenteellisiin tai käyttäytymiseen 

perustuviin ohjausmenetelmiin (Huusko ym. 2014, s. 18). Ohjausrakenteiden toimintaa 

voidaan mitata ohjaustehokkuusprosentilla (engl. Fish Guidance Efficiency, FGE). 

Ohjaustehokkuus lasketaan yleensä tilanteelle, missä smolttiparvi saapuu padon 

yläpuoliselle osalle. FGE-arvo saadaan jakamalla onnistuneesti ohjattujen smolttien 

lukumäärä koko parven koolla (Scruton ym. 2008). 

FGE % = 
𝑋

𝑌
∗ 100  
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missä X on ohjatut smoltit 

 Y on smolttiparven koko 

 

2.4.1 Rakenteelliset ohjausmenetelmät  

Kalat voidaan ohjata kohti alasvaellusväylää käyttäen kiinteitä aitarakenteita, jotka 

sulkevat kalojen pääsyn turbiineihin. Tavanomaisia aitarakenteista ovat esimerkiksi 

metalliset kalterit, rei´itetyt levyt ja muovista tai metallista valmistetut verkkorakenteet. 

Ohjausrakenteet voidaan asentaa voimalaitoksella joko vedenoton sisä- tai etupuolelle. 

Aitarakenteet kaventavat uomaa pysty- tai vaakasuunnassa kohti alasvaellusväylää siten, 

että edellä mainitussa rakenteen kulma (α) syntyy uoman pohjaan nähden ja 

jälkimmäisessä kulma (β) syntyy uoman reunalle. (Huusko ym. 2014, s. 18). 

Rakenteellisten menetelmien toiminnallinen periaate on esitettynä kuvissa 3A ja 3B. 

Taulukossa 4 on puolestaan esitelty erilaisia rakenteellisia ohjausmenetelmiä ja niillä 

saavutettuja ohjaustehokkuuksia.  

 

Kuva 3. A) Alfa-rakenne. B) Beta-rakenne (mukaillen Huusko ym. 2014, s. 18).  
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Taulukko 4. Erilaisia rakenteellisia ohjausmenetelmiä ohjaustehokkuuden mukaan 

järjestettynä. Lyhennetyt kalalajit: Ss = Salmo salar (lohi), St = Salmo trutta (taimen), O 

= Oncorhynchus (Tyynenmerenlohi) (mukaillen Huusko ym. 2014, s. 19). 

Ohjausrakenne (Kalalaji) Joki (Virtaama m3/s) FGE % Viite 

Eicher screen (O.) Columbia River (7500) yli 90 Taft 2000 

Fish Guidance system (Ss.) Kennebec River (258) 75–83 Scott 2012 

Fish Guidance system (O.) Snake River (1553) 61–92 Scott 2012 

Submerged travelling screen (O.) Columbia River (7500) 60–90 Ferguson ym. 2005 

Fish Guidance system (O.) Columbia River (7500) 63–85 Scott 2012 

Inclined intake racks (Ss.) Ei tietoa 55–90 Travade & Larinier 2006 

Fish Guidance system (O.) Cowlitz River (258) 55–66 Scott 2012 

Submerged travelling screen (O.) Columbia River (7500) 35–75 Skalski ym. 1996 

Submerged travelling screen (O.) Columbia River (7500) 25–78 Gessel ym. 1991 

Rotation screen (Ss.) Elbbach (4) 8–39 Hartvich ym. 2008 

Inclined intake racks (Ss. & St.) 

 

Ätran (50) 8,5* Calles ym. 2012 

* Ohjaustehokkuus on keskiarvo lohen (FGE 17 %) ja taimenen (FGE 0 %) 

ohjaustehokkuuksista. 

 

2.4.2 Käyttäytymiseen perustuvat ohjausmenetelmät 

Käyttäytymiseen perustuvat ohjausmenetelmät hyödyntävät kalan reagointia erilaisiin 

aistiärsykkeisiin, kuten ääniin, valoihin sekä virtausmuutoksiin (Huusko ym. 2014, s. 21–

22). Kuitenkin kalalajit voivat käyttäytyä eri tavoin kohdatessaan saman aistiärsykkeen. 

Tämän vuoksi tietyllä menetelmällä voidaan saavuttaa hyviä tuloksia esimerkiksi 

lohikaloille, mutta suurimmalle osalle kaloista ne eivät välttämättä toimi. (Katopodis & 

Williams 2011). Tähän asti toimivimpia ratkaisuja ovat olleet erilaiset säleikkösuuntaajat, 

kelluvat ohjausrakenteet sekä virtauksien säätöratkaisut (Huusko ym. 2014, s. 21–22). 

Taulukossa 5 on esitelty erilaisia käyttäytymiseen perustuvia ohjausratkaisuja sekä niillä 

saavutettuja ohjaustehokkuuksia. 
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Taulukko 5. Erilaisia käyttäytymiseen perustuvia ohjausmenetelmiä saavutetun 

ohjaustehokkuuden mukaan järjestettynä. Lyhennetyt kalalajit: Ss = Salmo salar (lohi), 

O = Oncorhynchus (Tyynenmerenlohi) (mukaillen Huusko ym. 2014, s. 21–22). 

Ohjausrakenne (Laji) Joki (Virtaama m3/s) FGE % Viite 

Houkutusvalo (Ss.) Ei mainintaa (-) 99* Travade & Larinier 2006 

Säleikkösuuntaaja (Ss.) Connecticut River (521) 97 Odeh & Orvis 1998 

Säleikkösuuntaaja (Ss.) San Joaquin River (145) 93–97 Bates & Vinsonhaler 1957 

 Säännöstelypadon säätö (O.) Columbia River (7500) 84–95 Skalski ym. 1996 

Kelluva ohjausaita (Ss.) Connecticut River (521) 84 Odeh & Orvis 1998 

Pintaohitus (O.) Snake River (1553) 63–90 Johnson ym. 2000 

Säleikkösuuntaaja (Ss.) Connecticut River (521) 50–100 Ruggles ym. 1993 

Väylä säännöstelypadosta (Ss.) Exploits River (290) 62–72 Scruton ym. 2008 

Sähkö (O.) Yakima River (99) 50–84 Pugh ym. 1970 

Sähkö (O.) Yakima River (99) 40–70 Pugh ym. 1970 

Säleikkösuuntaaja (Ss.) Exploits River (290) 25–73 Scruton ym. 2002, 2003 

Ääniaallot + kupla-aita (Ss.) Frome (1699) 20–74 Welton ym. 2002 

Veden juoksutus + valo (Ss.) Mandal (-) 11–64 Fjeldstad ym. 2012 

Sähkö (Ss.) Ei tietoa (-) 8–28 Larinier & Travade 2002 

Kelluva ohjausaita (Ss.) Umeå (450) alle 4 RTKL 2013  

Ääniaallot + kupla-aita (Ss.) Nive (34) alle 1 Travade & Larinier 2006 

Ääniaallot (Ss.) Gave d'Ossau (20) alle 1 Travade & Larinier 2006 

* 99% smolteista vaelsi alas valon ollessa päällä 
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3 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Suomalaiset vesivoimayhtiöt istuttavat vuosittain runsaita määriä lohta ja taimenta niille 

määrättyjen kalatalousvelvoitteiden mukaisesti (taulukko 1). Velvoitteilla pyritään 

kompensoimaan vesirakentamisesta syntyneitä haittoja paikallisille 

vaelluskalapopulaatioille. Kansallinen kalatiestrategia ja kansallinen lohi- ja 

meritaimenstrategia 2020 linjaavat, että kalatalousvelvoitteiden painopistettä tulisi siirtää 

enemmän toimiin, jotka pyrkivät vaelluskalojen luonnollisen lisääntymiskierron 

palauttamiseen. (Kansallinen kalatiestrategia, 2012, s. 4; Kansallinen lohi- ja 

meritaimenstrategia 2020 Itämeren alueelle, 2014, s. 8, 12). Luonnollisen 

lisääntymiskierron palauttaminen edellyttää sekä ylös- että alasvaellusreittien toimivuutta 

niin, että vaelluskalojen liikkuminen lisääntymis- ja kasvualueiden välillä on mahdollista. 

Rakennettujen jokien osalta vaelluksen onnistumista voidaan edesauttaa kalateiden ja 

alasvaellusreittien toteuttamisella. (Huusko ym. 2016, s. 5). 

Vaelluskalojen ohjausta koskevassa kirjallisuudessa nousuvaellusta käsitellään varsin 

perinpohjaisesti, mutta sitä vastoin alasvaelluksen ohjaukseen liittyviä tutkimuksia on 

tuotettu vähemmän (Williams ym. 2012; Calles ym. 2013; Huusko ym. 2014, s. 5). Usein 

vaelluspoikasten tilanne on kuitenkin haastavampi kuin nousuvaeltavien aikuisten, ja 

ongelmat voivat vaatia monimutkaisia ratkaisuja (Calles ym. 2013). Ohjausratkaisujen 

suunnittelu voimalaitoksien muuttuviin olosuhteisiin on osoittautunut vaativaksi, ja 

varsinkin suuret joet sekä voimakkaasti rakennetut jokiosuudet ovat ongelmallisia 

kohteita (Huusko ym. 2014, s. 31; Huusko ym. 2016 s. 3). Alasvaelluksen ongelmia 

käsittelevä kirjallisuus on painottunut pääsääntöisesti lohikalojen tutkimiseen, eikä 

muista vaelluskaloista ole juurikaan julkaisuja. Lisäksi aihepiiriä koskeva kirjallisuus on 

tuotettu suurelta osin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. (Calles ym. 2013). Myös 

Suomen osalta tuotetun kirjallisuuden painopisteet ovat samankaltaisia. 

Alasvaellusohjauksen suunnittelussa tarvitaan tietoa siitä, miten ohjattavat kalalajit 

käyttäytyvät muuttuvissa virtausolosuhteissa. Oleellisinta on selvittää, minkälaiset 

olosuhteet houkuttelevat kaloja ja minkälaiset olosuhteet puolestaan karkottavat niitä. 

(Williams ym. 2012). Olemassa olevan tutkimustiedon tukena kalojen käyttäytymistä 

voidaan tutkia radiotelemetriatekniikoilla. Menetelmässä tutkittavat kalat merkitään 
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radiolähettimillä ja lähettimien signaalia seurataan vaelluksen ajan. Seurantatutkimuksen 

avulla saadaan tärkeää ensikäden tietoa siitä, mihin vaellus tutkittavalla jokiosuudella 

sijoittuu ja kuinka suuresta vaelluskuolleisuudesta on kysymys. (Huusko ym. 2014, s. 9–

10; Orell ym. 2014, s. 42; Huusko ym. 2016, s. 6, 16–18). Myös virtausmallinnusta 

voidaan hyödyntää alasvaellusratkaisun suunnittelussa ja toteutuksessa. Mallinnus on 

merkittävä apuväline varsinkin sellaisten ohjausratkaisujen suunnittelussa, joiden 

toiminta perustuu tietynlaisten virtausolosuhteiden luomiseen. Kyseeseen tulevia 

ohjausratkaisuja ovat esimerkiksi erilaiset ohjausaidat sekä säleikkösuuntaajat. (Scruton 

ym. 2003; Lundström ym. 2010). Sekä radiotelemetriatekniikoita että virtausmallinnusta 

voidaan hyödyntää myös alasvaellusratkaisun toteuttamisen jälkeen rakenteen 

ohjaustehokkuuden seurannassa ja toiminnan optimoimisessa. Ohjaustehokkuus voidaan 

mitata radiotelemetriatekniikoita hyödyntäen ja virtausmallinnuksella voidaan paljastaa 

ohjauksen kannalta haitallisia virtausesteitä. (Scruton ym. 2003; Vikström 2016, s. 13–

20). Ohjaustehokkuuden seuranta on tärkeä osa ohjausmenetelmän toiminnan 

arvioimista, mutta useissa tapauksissa tehokkuuden mittaus on jätetty syystä tai toisesta 

tekemättä (Calles ym. 2013). Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että ohjausratkaisun 

seurantatutkimus on kannattavaa ja sen avulla ohjaustehokkuutta voidaan kohottaa jopa 

kymmenillä prosenttiyksiköillä (Scruton ym. 2003). 

Seuraavassa kirjallisuuskatsauksessa käsitellään kolmea tapaustutkimusta. Ensimmäinen 

tutkimus osoittaa, kuinka virtausmallinnusta voidaan hyödyntää ohjauksen 

suunnittelussa. Toinen tutkimus keskittyy toteutetun alasvaellusratkaisun 

ohjaustehokkuuden mittaamiseen radiotelemetriakokein. Kolmas tutkimus on puolestaan 

ohjausratkaisun toiminnan pitkäaikaisseuranta, jossa toteutettua ratkaisua pyrittiin 

optimoimaan lukuisten tutkimuksien ja mallintamisen avulla. Kyseisten tutkimuksien 

valinnalla pyrittiin tuomaan esille ohjausratkaisun suunniteluun ja toteutukseen liittyvää 

kehityskaarta sekä niitä toimenpiteitä, joilla ohjauksen toimintaa voidaan tutkia ja 

kehittää. 

3.1 Piitimenjoen ohjausaidan mallinnus, Ruotsi 

Ruotsalaiselle Sikforsin voimalaitospadolle mallinnettiin smolttien ohjausratkaisua 2008. 

Ohjausratkaisun tarkoituksena oli ohjata alasvaeltavat smoltit pintaveden mukana 
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voimalaitoksen tulvaluukuille. (Lundström ym. 2010). Tutkimuksissa mallinnettiin 

kymmenen erilaista ohjausvaihtoehtoa ja viisi erilaista virtaustilannetta. 

Virtaustilanteiden virtaamat vaihtelivat 320 m3/s ja 920 m3/s välillä. Lisäksi jokaisessa 

virtaustilanteessa juoksutusvirtaukseen ohjattiin vähintään 70 m3/s vettä. Uoman 

geometriasta tehtiin virtuaalinen malli käyttäen ANSYS ICEM-CFD -ohjelmaa. 

Mallinnustilanteissa tutkittiin ohjausvaihtoehtojen ympärille muodostuvia 2- ja 3-D 

virtaviivoja sekä aitoihin kohdistuvia voimia. Tarkastellut kriteerit ohjausaidoille ovat 

esiteltyinä alla ja kuvassa 4 on näytetty mallinnetut ohjausvaihtoehdot. (Lundström ym. 

2010).  

 

1. Ohjausratkaisun tulee pystyä ohjaamaan pintavirtaus kohti tulvaluukkuja, 

jotta smoltit voidaan ohjata virtauksen mukana. 

2. Ohjausratkaisun tulee olla suunnattu alle 45 asteen kulmaan pintavirtauksen 

pääsuuntaan nähden. 

3. Ohjausratkaisun tulee synnyttää huomattava alaspäin suuntautuva 

virtauskiihtyvyys rakenteen ylävirralla. Näin pyritään estämään smolttien 

liike rakenteen alitse ja sen sijaan ohjataan ne rakennetta pitkin kohti 

tulvaluukkuja. Alaspäin suuntautuva virtauskiihtyvyys luodaan siksi, että 

smoltit pyrkivät välttämään nopeasti muuttuvia virtauksia (Enders ym. 2012).  

4. Virtauskiihtyvyyden tulee olla tasainen rakenteen ylävirran puolella ja 

virtauksen hidastuvuutta on vältettävä. Tämä helpottaa smolttien vaeltamista 

ohjausrakennetta pitkin, kun ensin varmistetaan, etteivät ne ajaudu rakenteen 

alitse. 

5. Ohjausratkaisun tulee olla käytännöllisesti katsoen toteutettavissa. 

 



27 

 

 

Kuva 4. Turbiinien (T) ja juoksutusluukkujen (JL) sijainnit sekä tutkitut 

ohjausaitavaihtoehdot numeroituna (mukaillen Lundström ym. 2010). 

 

Mallinnuksen perusteella rakenteilla oli mahdollista ohjata pintavettä ja sen mukana myös 

smoltteja tulvaluukkujen suuntaan. Lisäksi vaikutti mahdolliselta, että rakenteet voidaan 

suunnitella luomaan voimakkaampia alaspäin suuntautuvia virtauskiihtyvyyksiä kuin 

mitä rakenteen suuntaiset kiihtyvyydet tai hidastuvuudet ovat. Tutkimuksen perusteella 

paras virtauskenttä oli ohjausratkaisulla 10. Se oli korkeudeltaan 2 metriä ja pituudeltään 

144 metriä ja siten myös levein mallinnetuista vaihtoehdoista. (Lundström ym. 2010). 
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Mallinnettuja ratkaisuja vastaavia rakenteita asennettiin myöhemmin Piitimenjokeen ja 

Uumajanjokeen, joten vaihtoehdot olivat toteutettavissa myös käytännössä. 

Muita tutkimuksen esille nostamia huomioita olivat ohjausaitoihin kohdistuvat voimat, 

jotka nousivat nopeasti rakenteen koon kasvaessa. Esimerkiksi ohjausaidan korkeuden 

kasvaminen 0,3 metrillä lisäsi rakenteeseen kohdistuvaa x-suuntaisen voiman määrää 

useita prosenttiyksiköitä. Rakenteisiin kohdistuvia suuria voimia pidettiin tutkimuksessa 

yhtenä aitojen huomattavimmista huonoista puolista. Eri vaihtoehtojen arvioinnissa 

havaittiin myös, että oli kannattavaa ulottaa rakenne lähes koko uoman leveydelle. 

(Lundström ym. 2010). 

3.2 Piitimenjoen ohjausaidan tehokkuuden seuranta, Ruotsi 

Kelluva ohjausaita asennettiin Sikforsin voimalaitospadolle Piitimenjokeen vuonna 2010. 

Ohjausaidan tarkoituksena oli ohjata alasvaeltavat smoltit padon ohi tulvaluukuista 

turbiinien sijaan. Kohteessa oli aiemmin havaittu, että 90 % smolteista käytti turbiineja 

padon ohitukseen. Sikforsin voimalaitokseen on asennettu kaksi Kaplan-turbiinia 

rakennevirtaamalle 260 m3/s. Molempien turbiinien tuottama tehomaksimi on 25 MW ja 

voimalaitospadon putouskorkeus on noin 19,5 metriä. Tutkimus yritti kartoittaa 

vastauksia alla oleviin kysymyksiin (Vikström 2016, s. 3, 6, 8).   

 

1. Kuinka tehokkaasti Piitimenjokeen asennettu ohjausaita ohjaa smoltteja 

tulvaluukkuille turbiinien sijaan? 

2. Tarjoavatko juoksutusluukut turvallisen ohitusreitin voimalaitospadon ohi? 

3. Kuinka monta yksilöä selviää alasvaelluksestaan merelle? 

 

Tutkittava ohjausaita koostui 26 kelluvasta aitaelementistä, jotka olivat kyllästetyillä 

puulankuilla päällystettyjä teräsrakenteita. Korkeudeltaan rakenteet olivat kahden metrin 

mittaisia ja niiden leveys oli viisi metriä. Aitarakenteet levenivät alhaalta ylös siten, että 
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alaosasta yksittäisen rakenteen leveys oli 0,2 metriä ja yläosasta 0,5 metriä. 

Kokonaisuutena aita oli noin 130 metrin mittainen. (Vikström 2016, s. 8–9). Ohjausaita 

oli asennettu uomaan kuvan 5A osoittamalla tavalla. Kuvassa 6 on esitetty uomasta ylös 

nostettu ohjausaita. 

Tutkimuksissa 117 smolttiin kiinnitettiin radiolähettimet ja ne vapautettiin 2,6 kilometrin 

päässä voimalaitokselta ylävirtaan. Radiolähettimien seurannan perusteella vapautetuista 

smolteista 87 yksilöä löysi tien voimalaitokselle. Näistä 87 yksilöstä 74 ohitti padon 

tulvaluukuista turbiinien sijaan. Tutkimuksen perusteella ohjausaidan tehokkuus oli siten 

85 %. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että smoltit selvisivät 80 % todennäköisyydellä 

tulvaluukkujen ohituksesta, kun taas turbiinien kautta kulkeutuneet smoltit selvisivät 69 

% todennäköisyydellä. Voimalaitospadon ohituksesta selvisi kokonaisuudessaan 68 

smolttia, joista 37 yksilöä selvisi edelleen merelle. Tutkimukset suoritettiin 25.05–

15.06.2016 välisenä aikana. (Vikström 2016, s. 19–20). Tutkimuksen tulokset ovat 

esitettyinä kuvassa 5B. 

 

Kuva 5. A) Kelluvan ohjausaidan asemointi Sikforsin voimalaitoksella merkittynä 

kuvaan katkoviivalla. B) Smolttien seurantatutkimuksen tulokset. (mukaillen Vikström 

2016, s. 8, 19).   
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Kuva 6. Piitimenjoen ohjausaita (kuvanottaja Peter Rivinoja). 

 

3.3 Exploits-joen säleikkösuuntaajan optimointi, Kanada 

1997 Exploits-joelle asennettiin säleikkösuuntaaja ohjaamaan lohismolttien alasvaellusta 

paikallisella voimalaitospadolla. Suuntaaja ulottui kaksi metriä vedenpinnan alapuolelle 

ja oli pituudeltaan 187 metriä. Suuntaajan säleet olivat 160 millimetriä leveitä ja 10 

millimetriä paksuja. Suuntaajan säleiden rakennusmateriaalina käytettiin 

polyvinyylikloridia. (Scruton ym. 2003). Ohjausratkaisun asemointi voimalaitokseen 

nähden, sekä yksittäisen sälesarjan rakenne, ovat esitettyinä kuvissa 7A ja 7B. 
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Kuva 7. A) Säleikkösuuntaajan sijoittuminen Exploits-joen voimalaitokseen nähden. B) 

Yksittäisen sälesarjan kaavakuva. (mukaillen Huusko ym. 2014, s. 23). 

 

Tutkimuksessa Exploits-joen ohjausratkaisun toimintaa ja tehokkuutta seurattiin vuosien 

1997–2001 välisenä aikana. Ensimmäisissä seurannoissa säleikkösuuntaajan 

ohjaustehokkuus oli noin 25 % ja alimmillaan se oli lähes 0 %. Seuraavina vuosina 

suoritettiin lukuisia tutkimuksia ja säätötoimenpiteitä, joiden tavoitteena oli 

ohjaustehokkuuden parantaminen. Myös virtausmallinnusta hyödynnettiin tavoitteen 

saavuttamisessa. Tutkimuksien ja mallinnuksen perusteella säleikkösuuntaajan toiminta 

oli vahvasti riippuvainen sen kulmasta sekä kanavan virtausolosuhteista. Tutkimustiedon 

mukaisesti säleikkösuuntaajaa asemoitiin uudestaan ja padon yläkanavasta poistettiin 

vanhan patorakenteen tukimuuri. Suoritetut toimenpiteet paransivat kanavan 

virtausolosuhteita ja johtivat myös ohjaustehokkuuden parantumiseen seuraavina 

vuosina. Vuoden 2001 seurannan perusteella ohjaustehokkuuden arvo oli yli 70 %. 

(Scruton ym. 2003). Säleikkösuuntaajan ohjaustehokkuuden keskiarvot vuosina 1997–

2001 ovat esitettyinä kuvassa 8. 
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Kuva 8. Exploits-joen säleikkösuuntaajan ohjaustehokkuus 1997–2001 (mukaillen 

Scruton ym. 2003). 

 

Tutkimuksen perusteella säleikkösuuntaajan ohjaustehokkuutta pystyttiin nostamaan sen 

asentamisen jälkeen. Huomattavimmat ohjaustehokkuuteen vaikuttaneet tekijät olivat 

kanavan virtausolosuhteet sekä säleikkösuuntaajan kulma. Kyseisiä tekijöitä 

optimoimalla ohjaustehokkuuden arvo kasvoi merkittävästi. Tutkimus osoittaa, että 

ohjausratkaisun toimintaa on mahdollista parantaa, vaikka se ei asentamisen jälkeen toimi 

suunnitellusti. 
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4 TUTKIMUSAINEISTO 

Pääasiallisena tutkimuksen kohteena tässä diplomityössä on Kemijoella sijaitseva 

Valajaskosken voimalaitos. Tutkimusaineistona olivat virtaamat Valajaskoskella ja 

veden lämpötilat Petäjäskoskella vuosina 2010–2013. Muuta työn tutkimusaineistoa 

olivat erilaiset kuvat, kartat ja tiedot Valajaskosken voimalaitokselta sekä Kemijoen 

vesistöstä. Myös suullisia tiedonantoja käytettiin työn lähdemateriaalina. Suurin osa 

tutkimusaineistosta on peräisin Kemijoki Oy:ltä. 

4.1 Tutkimuksen kohde 

Valajaskosken voimalaitos on varustettu kolmella Kaplan-turbiinilla, jotka tuottavat 

yhdessä 101 MW tehoa. Voimalaitos on mitoitettu rakennevirtaamalle 1050 m3/s ja 

keskivesiolosuhteissa se tuottaa 365 GWh energiaa vuodessa. Veden juoksutus tapahtuu 

padon neljästä tulva-aukosta. (Kemijoki 2017; tutkimusaineisto). Valajaskosken 

yläveden vaihteluväli on ollut +73,85–74,45 (N2000) pysyvyydellä 99% ja alaveden 

+62,71–64,51 (N2000) pysyvyydellä 98% (Lapin ELY-keskus 2014, s. 24). 

Voimalaitoksen pato koostuu 239 metrin mittaisesta betonipadosta, jonka molemmin 

puolin on 500 metriä maapatoa. Putouskorkeus voimalaitoksella on 11,5 metriä 

(Kemijoki 2017; tutkimusaineisto). Valajaskosken voimalaitoksen yläpuolisen alueen 

pohjan luotaus on esitetty liitteessä 1. 

4.1.1 Sijainti 

Valajaskosken voimalaitoksen sijainti on 66°25'28.0"N 25°32'25.9"E. Voimalaitoksen 

sijainti Kemijoella on esitetty kuvissa 9 ja 10.  Kuvassa 11 on viistokuva voimalaitokselta 

tulvaluukkujen ollessa auki.  
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Kuva 9. Valajaskosken voimalaitoksen sijainti mittakaavassa 1:100 000 

(Ympäristökarttapalvelu Karpalo 2.1). 

 

 

Kuva 10. Valajaskosken voimalaitoksen sijainti mittakaavassa 1:10 000 

(Ympäristökarttapalvelu Karpalo 2.1). 
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Kuva 11. Viistokuva Valajaskosken voimalaitokselta tulvaluukkujen ollessa auki 

(muokattu tutkimusaineistosta). 

 

4.1.2 Alueellinen vesistö 

Valajaskosken voimalaitos on rakennettu Kemijokeen, joka kuuluu Kemijoen 

vesistöalueeseen. Kemijoki on pituudeltaan yli 550 kilometriä ja sen keskivirtaama on 

571 m3/s. Kemijoen vesistö on kooltaan noin 51 000 km2 ja siihen on rakennettu 21 

vesivoimalaitosta. Alueellisessa vesienhoitosuunnitelmassa se on määritelty 

voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi. Vedenlaatu Kemijoella on erinomainen 

sekä Keski-Kemijoella että Kemijoen alaosalla. Joen ekologinen tila on tyydyttävä, sillä 

siihen rakennetut voimalaitospadot sulkevat lohikalojen pääsyn lisääntymisalueilleen. 

(Lapin ELY-keskus 2017, s. 6). Kemijoen vesistöalue ja siihen rakennetut voimalaitokset 

ovat esitettyinä kuvassa 12.  

Kemijoen vesistön järvisyysaste on alhainen, minkä johdosta joen vesi vaihtuu nopeasti 

(tutkimusaineisto). Keväällä tulvien aikaan veden mukana kulkeutuu suuria määriä jäätä 

ja roskaa. Lisäksi kevättulvan suuruudesta riippuen, Valajaskosken patoaltaan 

vedenpintaa joudutaan usein laskemaan, jotta vedenpinta Rovaniemen keskustan 

tuntumassa pysyy lupaehtojen rajoissa. Vedenpintaa lasketaan tilanteesta riippuen jopa 3 

metriä. (Sakke Rantala, suullinen tiedonanto 7.11.2017). 
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Kuva 12. Kemijoen valuma-alue ja siihen rakennetut voimalaitokset (muokattu 

tutkimusaineistosta). 

 

4.1.3 Voimalaitoksen kalatiesuunnitelma 

Valajaskosken voimalaitospadon yhteyteen ei ole rakennettu kalatietä, mutta padolle on 

suunnitelma pystyrakokalatiestä. Suunnitelman mukaan pystyrakoaltaiden koko olisi 2,8 

x 3,5 metriä ja pystyrakojen leveys 0,45 metriä. Virtaama kalatiessä on suunnitelmassa 

1–2 m3/s ja houkutusvirtaama voidaan säätää 1–10 m3/s välille. (Lapin ELY-keskus 2014, 

s. 23). Lapin ELY-keskuksen (2017, s. 39) mukaan kalatien mitoitusvirtaama tulee olla 

kuitenkin vähintään 2 m3/s. Kalatiesuunnitelma on esitettynä kuvassa 13. 
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Kuva 13. Valajaskosken kalatien suunnitelma merkittynä uoman pohjan luotaukseen 

sinisellä (mukaillen Lapin ELY-keskus 2014, s. 24). 

 

4.1.4 Kevättulvat ja alasvaelluksen ajoittuminen 

Valajaskosken virtaamatiedoista ja Petäjäskosken veden lämpötiloista laskettiin 

virtaamien ja lämpötilojen päiväkohtaiset keskiarvot ja piirrettiin niistä kuvaajat.  

Kyseisiin kuvaajiin merkittiin myös arvio alasvaelluksen ajoittumisesta. Työn 

teoreettisen osuuden perusteella alasvaelluksen käynnistymisen ajankohtana pidettiin 

kevättulvien alkamista ja päättymisen ajankohtana heinäkuun loppua.  Edellä mainitut 

tiedot ovat havainnollistettu kuvissa 14–17 ja taulukossa 6. 
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Kuva 14. Virtaama, veden lämpötila ja alasvaellus vuonna 2010.  

 

 

Kuva 15. Virtaama, veden lämpötila ja alasvaellus vuonna 2011. 
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Kuva 16. Virtaama, veden lämpötila ja alasvaellus vuonna 2012. 

 

 

Kuva 17. Virtaama, veden lämpötila ja alasvaellus vuonna 2013. 
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Taulukko 6. Tulvahuiput ja alasvaelluksen ajoittuminen Valajaskoskella vuosina 2010–

2013 (tutkimusaineisto). 

Vuosi Tulvahuippu (m3/s) Alasvaellus 

2010 2867,83 06.05.2010–31.07.2010 

2011 1064,12 30.04.2011–31.07.2011 

2012 3732,06 10.05.2012–31.07.2012 

2013 1995,02 06.05.2013–31.07.2013 
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5 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

Tutkimuksen pääasiallisena metodina on käytetty kirjallisuuskatsausta. Ennen 

tutkimuksen aloittamista kartoitettiin ohjausrakenteille asetetut vaatimukset, jotka 

samalla rajasivat tutkittavien vaihtoehtojen määrää. Seuraavaksi pyrittiin löytämään 

tutkimusperusteet työn suunnitteluosuudelle, jotta eri ohjausrakenteiden tarkastelu olisi 

toteutettavissa. Työn teoreettisen osuuden pohjalta arvioitiin, että alasvaelluksen 

erityispiirteistä smolttien sijoittuminen uomassa on järkevä valinta suunnittelun 

ensisijaiseksi perusteeksi. Valinta tehtiin saatavilla olevan tutkimusaineiston pohjalta, 

joka painottui osin samoihin lähtökohtiin. Muita alasvaelluksen erityispiirteitä pyrittiin 

arvioimaan tapauskohtaisesti eri toteutusvaihtoehtojen yhteydessä. Tutkimusperusteiden 

määrittämisen jälkeen siirryttiin tarkastelemaan eri ohjausrakennevaihtoehtoja. 

Potentiaalisesti toimivista ohjausvaihtoehdoista etsittiin kirjallisuudesta toimintaperiaate, 

rakennekuvaus sekä niillä saavutettuja ohjaustehokkuuksia. Mikäli kirjallisuutta ei ollut 

riittävästi tarjolla, suoritettiin tarkastelu laskennallisesti. Rakenteiden eri 

toteutusvaihtoehdot etuineen ja huonoine puolineen arvioitiin tapauksissa, joissa 

vaihtoehtoja oli tarjolla. Rakenteiden suunnittelussa ja asemoinnissa hyödynnettiin 

kirjallisuuden lisäksi mallinnusta ja laskentaa. Mallinnuksessa käytetty ohjelmisto oli 

Tekla Structures, ja laskennan pääasiallinen työkalu oli STAAD.Pro -ohjelmisto. 

Kustannusarvioiden laskemisessa käytettiin ensisijaisesti saatavilla olevaa kirjallisuutta, 

ja mikäli viitteitä ei ollut tarjolla kustannukset laskettiin rakenteille tyypillisten 

yksikköhintojen tai asiantuntija-arvioiden perusteella.   

5.1 Ohjausrakenteille asetetut vaatimukset  

Tutkittavien ohjausvaihtoehtojen määrää rajattiin ohjausrakenteille asetettujen 

vaatimuksien perusteella. Kyseisiä vaatimuksia pidettiin vähimmäistasona, jotka eri 

vaihtoehtojen oli täytettävä ennen kuin ne nostettiin tarkasteluun. Nämä vaatimukset ovat 

listattuina alla. 
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1. Suunniteltavalla ohjausrakenteella pyritään ensisijaisesti ohjaamaan lohen ja 

taimenen vaelluspoikasia. 

2. Potentiaalisesti toimivista ohjausratkaisuista rajataan pois ne, joilla ei 

arvioinnin perusteella saavuteta kovin suurta ohjaustehokkuutta. 

3. Alasvaeltavat smoltit tulee ohjata tulevaan kalatiehen tai voimalaitoksen 

uittokouruun.  

4. Rakenteen toteutuksessa tulee huomioida talven ja kevään aiheuttamat 

haasteelliset ympäristöolosuhteet. 

5. Suunniteltavan ohjausrakenteen on oltava toteutuskelpoinen myös 

käytännössä. 

 

Lapin ELY-keskuksen (2017, s. 41) mukaan Kemijoen viiden alimman voimalaitoksen 

ketjussa tulee pyrkiä vaelluspoikasten 60 % kokonaisselviytymiseen, jolloin 

voimalaitoskohtainen selviytyminen on noin 90 %. Voimalaitoskohtaiseen 

selviytymiseen huomioidaan smolttien selviytyminen voimalaitoksen patoaltaalla sekä 

voimalaitoksen ylityksessä. Tällöin voimalaitoskohtaiseen selviytymiseen vaikuttavia 

osatekijöitä ovat selviytyminen patoaltaalla, ohjausrakenteen tehokkuus, kuolleisuus 

alasvaellusreitillä sekä turbiinikuolleisuus. Matemaattisesti tarkasteltuna 

voimalaitoskohtainen selviytyminen voidaan ilmaista yhden alasvaellusreitin tapauksessa 

alla olevan yhtälön mukaisesti. 

Voimalaitoskohtainen selviytyminen % = 𝑆𝑃 [ 𝐹𝐺𝐸 ∗ 𝑆𝐴 + (1 − 𝐹𝐺𝐸) ∗ 𝑆𝑇] ∗ 100 

missä SP on selviytyminen patoaltaalla 

 FGE on ohjausrakenteen tehokkuus 

 SA on selviytyminen alasvaellusreitillä 

 ST on selviytyminen turbiineista 

 

Esimerkiksi Piitimenjoen tapaustutkimuksessa selviytyminen patoaltaalla oli 74,4 % ja 

ohjausrakenteen tehokkuus 85 %. Selviytyminen alasvaellusreitiksi tarkoitetuista 
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juoksutusluukuista oli 80 % ja turbiineista 69 %. Tapaustutkimuksen perusteella 68 

yksilöä vapautetuista 117 yksilöstä selviytyi voimalaitoksen ohi (58 %) (kappale 3.2). 

Kyseisillä arvoilla laskettu voimalaitoskohtainen selviytyminen on esitetty alla. Lisäksi 

on tarkasteltu tilanteita, joissa pelkkä ohjausrakenne ja ohjausrakenne sekä 

alasvaellusreitti toimivat optimaalisesti. 

0,74 [ 0,85 ∗ 0,80 +  (1 − 0,85) ∗ 0,69] ∗ 100 = 58 % (Tapaustutkimus) 

0,74 [ 1 ∗ 0,80 + (1 − 1) ∗ 0,69] ∗ 100 = 59 %  (FGE 100 %) 

0,74 [ 1 ∗ 1 +  (1 − 1) ∗ 0,69] ∗ 100 = 74 %  (FGE ja SA 100 %) 

Yllä olevan tarkastelun perusteella Piitimenjoen tapauksessa ei saavuteta kovin hyvää 

voimalaitoskohtaista selviytymistä edes ohjausrakenteen ja alasvaellusreitin 

optimaalisella toiminnalla. Kuitenkin ohjausrakenteen ja alasvaellusreitin yhteistoiminta 

nostaa voimalaitoskohtaista selviytymistä useita prosenttiyksiköitä verrattuna 

tilanteeseen, jossa pelkästään ohjausrakenne toimii optimaalisesti. Voimalaitoskohtaisen 

selviytymisen parantaminen edellyttää kaikkien eri osatekijöiden hyvää yhteistoimintaa, 

ja Lapin-ELY keskuksen mukainen velvoite (90%) tarkoittaa osakokonaisuuksien 95 % 

toimintaa. 

5.2 Smolttien todennäköinen alasvaellusreitti  

Ohjausrakenteen suunnittelussa on huomioitava, että Valajaskosken voimalaitoksen 

yläpuoliselle osalle ei ole tehty virtausmallinnusta, eikä smolttien käyttämiä paikallisia 

vaellusreittejä ole kartoitettu. Uoman päävirtaussuunta ja smolttien todennäköinen 

alasvaellusreitti, on siten ennustettava kirjallisuuden ja karttatarkastelun perusteella. 

Useiden lähteiden perusteella smolttiparven todennäköinen alasvaellusreitti seuraa joen 

päävirtausta uoman syvänneuran kohdalla (Rivinoja 2005, s. 4; Williams ym. 2011; 

Mulligan ym. 2017). Lisäksi smolttiparven on havaittu vaeltavan vedenpintakerroksissa 

(Coutant & Whitney 2000; Scruton ym. 2003) noin 1–3 metriä vedenpinnan alapuolelle 

(Rivinoja ym. 2005, s. 4). Myös päävirtaus luonnollisessa avouomassa sijoittuu 

tavallisesti syvänneuran kohdalle vedenpintakerroksiin (Chow 1959, s. 25). Aivan 
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voimalaitoksen läheisyydessä päävirtauksen suunnan ennustaminen voi olla kuitenkin 

ongelmallista, sillä virtaus alkaa käydä turbulenttiseksi vedenoton läheisyydessä. Työn 

tutkimusaineistoon pohjaten turbulenttisen vyöhykkeen oletetaan alkavan noin sadan 

metrin päässä turbiineilta ylävirtaan. Kirjallisuuden ja kartta-aineiston pohjalta 

muodostettu smolttien todennäköinen alasvaellusreitti sekä turbulenttinen vyöhyke ovat 

esitettyinä kuvassa 18.  

 

Kuva 18. Alasvaeltavien smolttien todennäköinen vaellusreitti mustalla ja turbulenttinen 

vyöhyke voimalaitoksen läheisyydessä punaisella. 

 

5.3 Vaihtoehtoiset alasvaellusreitit voimalaitoksella 

Tutkimusaineiston perusteella Valajaskosken voimalaitoksella on kaksi vaihtoehtoista 

alasvaellusreittiä, joihin vaelluspoikasten ohjaus voidaan toteuttaa; tuleva kalatie ja 

voimalaitoksen vanha tukinuittokouru. Tulvaluukkujen arvioitiin olevan niin syvällä, että 

smolttien päätyminen luukuille oletettiin juoksutuksen aikana epätodennäköiseksi. 
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Tämän vuoksi luukkujen käyttöä alasvaelluksen ohjauksessa ei tarkasteltu, eikä 

juoksutuksen arvioitu vaarantavan vaelluspoikasia. Luukkujen vaikutusta 

alasvaellukseen kannattaa kuitenkin tarkastella smolttien seurantatutkimuksen 

yhteydessä. 

Kalatie on etäämmällä voimalaitoksen turbiineista kuin uittokouru, joten ohjauksen 

toteuttaminen kalatiehen pienentää smolttien riskiä päätyä turbiineihin. Huuskon ym. 

(2014a, s. 3) perusteella ohjaus kalatiehen ei kuitenkaan ole täysin riskitön vaihtoehto, 

sillä kalaportaat hidastavat smolttien vaellusnopeutta ja osa poikasista menehtyy 

kalatiessä saatuihin vammoihin. Esimerkiksi Kemi- ja Oulujoella tehdyissä tutkimuksissa 

vaelluspoikasten kuolleisuus seuratuissa kalateissä oli vajaa 10 %. Tutkimuksessa 

pidettiin kuitenkin mahdollisena, että kalatiet voisivat toimia alasvaellusreitteinä, mikäli 

vaelluspoikaset pystytään ohjaamaan niihin. (Huusko ym. 2014a, s. 3).  

Valajaskosken tapauksessa uittokourun hyödyntäminen mahdollistaa ohjauksen 

toteuttamisen kahteen eri alasvaellusreittiin yhden sijaan, sillä smoltit voivat valita sekä 

uittokourun että kalatien väliltä. Suurin riskitekijä uittokourun hyödyntämisessä ovat 

voimalaitoksen turbiinit, jotka sijaitsevat uittokourun suun lähellä. Turbiinien läheisyys 

nostaa smolttien riskiä päätyä kelluvien ohjausrakenteiden alitse voimalaitoksen 

vedenottoon. Riskin suuruus voidaan selvittää vasta myöhemmin smolttien 

seurantatutkimuksessa, ja riskin vakavuutta tarkasteltaessa on huomioitava myös 

turbiinikuolleisuuden suuruus.  
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6 SOVELTUVAT VAIHTOEHDOT 

6.1 Kelluva ohjausaita  

6.1.1 Toiminta, rakenne ja saavutettava ohjaustehokkuus 

Tavanomainen kelluva ohjausaita koostuu lukuisista toisiinsa kytketyistä kiinteistä 

aitaelementeistä, jotka kelluvat uomassa osittain vedenpinnan alla (Mulligan ym. 2017). 

Aitaelementtien lisäksi ohjausaita voidaan toteuttaa myös verkkotyyppisenä (Alatalo & 

Keskitalo 2017, s. 15). Kelluva ohjausaita voidaan kytkeä uomaan esimerkiksi 

ankkuroimalla se toisesta päästä patoon ja toisesta päästä rannalle. Voimalaitoksen 

tyypistä riippuen kannattavin asemointitapa voi vaihdella. (Lundström ym. 2015; 

Mulligan ym. 2017). Kuvissa 19A ja 19B on esitetty Worthington Products -yrityksen 

valmistama ohjausaita ja sen asemointi Kennebec -joella.  

Kelluvan ohjausaidan toimintaperiaate perustuu kolmeen käyttäytymismalliin, jotka ovat 

ominaisia useiden vaelluskalalajien poikasille (Mulligan ym. 2017). 

 

1. Vaelluspoikaset uivat tavallisesti veden pintakerroksissa. 

2. Vaelluspoikaset suosivat matalia vaellusreittejä syvien sijaan, mikäli ne voivat 

valita kyseisistä vaihtoehdoista. 

3. Vaelluspoikaset vaeltavat tavallisesti uoman syvänneuraa seuraten. 

 

Ohjausaidalla suunnataan pintavettä ja sen mukana uivia vaelluspoikasia kohti valittua 

alasvaellusreittiä (Lundström ym. 2010; Mulligan ym. 2017). Kelluvan aitarakenteen 

ohjausvaikutus perustuu siten smolttien käyttäytymisen ohjaamiseen.  

Kelluvilla ohjausaidoilla on saavutettu 80–85 % ohjaustehokkuuksia (Huusko ym. 2014 

s. 21, Vikström 2016, s. 19; Worthington Products 2018). Mikäli ohjausaidan 

suunnittelussa tai toteutuksessa epäonnistutaan, voi ohjaustehokkuus jäädä kuitenkin 
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alhaiseksi. Esimerkiksi Uumajanjoella ohjausaidalla saavutettu tehokkuus oli 3,4 %. Yksi 

selittävistä tekijöistä alhaiseen ohjaustehokkuuteen oli aidan riittämätön pituus. (Alatalo 

& Keskitalo 2017, s. 8). Eri kohteissa lohelle saavutettuja FGE-arvoja on listattu 

taulukkoon 7 alla. 

 

Kuva 19. A) Worthington products -yrityksen kelluva ohjausaita Kennebec-joella 

(kuvanottaja Riina Huusko). B) Kelluvan ohjausaidan asemointi Kennebec-joella 

(Google Earth). 

 

Taulukko 7. Kelluvilla ohjausaidoilla saavutettuja ohjaustehokkuuksia lohille (Huusko 

ym. 2014, s. 21; Vikström 2016, s. 19; Worthington Products 2018). 

Joki FGE % Virtaama (m3/s) Viite 

Kennebec River 85 258 Worthington Products 2018 

Piitimenjoki 85  158 Vikström 2016 

Connecticut River 84  521 Odeh & Orvis 1998 

Kennebec River* 80  258 Worthington Products 2018 

Uumajanjoki 4  450 RTKL 2013 

* Sama kohde pienemmällä juoksutusvirtaamalla 
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6.1.2 Rakenteen toteutusvaihtoehdot  

Kelluvat ohjausrakenteet voidaan toteuttaa joko verkkomaisina tai kiinteistä 

aitaelementeistä koostuvana. Verkkorakenteiden eduiksi voidaan lukea alhaiset 

kustannukset ja helppo siirreltävyys, mutta ne roskaantuvat todennäköisesti ja niiden 

puhdistamiseen on panostettava elementtiaitoja enemmän. Mikäli verkko valmistetaan 

oikeilla materiaaleilla, siitä voidaan tehdä biologisesti inertti niin, että se ei kerää juuri 

vesikasvustoa. Tämä vähentää puhdistustarvetta, mutta ei poista sitä kokonaan. Verkot 

soveltuvat hyvin kausiluontoiseen käyttöön helpon asennettavuuden ja siirreltävyytensä 

johdosta. (Alatalo & Keskitalo 2017, s. 15–16). 

Kiinteällä ohjausosalla varustetut rakenteet ovat toiminnaltaan luotettavia ja niiden 

puhdistustarve on alhainen. Rakenteesta voidaan saada myös itsestään puhdistuva, mikäli 

se asemoidaan riittävän loivassa kulmassa virtaamaan. Ohjausaidan ympärivuotinen 

käyttö on mahdollista, mikäli se toteutetaan jäätä kestävistä materiaaleista. Sopivia 

materiaaleja ovat esimerkiksi teräs ja erilaiset muovit. Rakenteen ympärivuotisella 

käytöllä voidaan ehkäistä jääpatojen syntymistä ja pienentää välppien puhdistustarvetta. 

(Alatalo & Keskitalo 2017, s. 15–17). Kiinteistä elementeistä koostuvan aidan 

kustannukset voivat nousta toteutuksesta riippuen suuriksi ja ne vaikuttavat 

voimalaitoksen tuotantoon todennäköisesti verkkoratkaisuja enemmän. Taulukkoon 8 on 

vertailtu kelluvan ohjausaidan toteutusvaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. 
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Taulukko 8. Kelluvan ohjausaidan toteutusvaihtoehtojen vertailua. 

Arviointiperuste Kiinteät aitaelementit Verkkorakenne 

Ohjausteho Hyvä ohjausteho Ohjaustehosta ei löytynyt 

viitettä 

Ylläpito Ei juuri likaannu ja on 

helposti puhdistettavissa 

Likaantuu herkästi ja 

vaatii puhdistusta 

Toimintasesonki Kausi- ja ympärivuotinen 

käyttö mahdollista 

Toimii hyvin 

kausittaisessa käytössä 

Tuotantovaikutukset Tuotantovaikutukset 

todennäköisiä 

Tuotantovaikutukset 

epätodennäköisiä 

Kustannukset Kustannukset voivat 

nousta suuriksi 

Kustannuksiltaan 

edullinen 

 

6.1.3 Asemointi ja kiinnitykset 

Kelluvan ohjausaidan toiminnan kannalta on tärkeää, että pintavirtauksen ohjaus tapahtuu 

mahdollisimman tehokkaasti. Sen vuoksi ohjausaita tulee linjata optimaalisesti suhteessa 

päävirran suuntaan. Kirjallisuuden perusteella ohjausaidan linjauksen ja päävirran 

suunnan välinen kulma tulisi olla alle 45 astetta. (Lundström ym. 2010). Kuitenkin 

ohjausaidan asemointi pieneen, lähes 15 asteen kulmaan, toimii ohjauksessa paremmin 

(Mulligan ym. 2017). Valajaskosken tapauksessa ohjausaita pyrittiin linjaamaan siten, 

että tutkimuksien mukainen kulma saavutetaan, ja oletettu alasvaellusreitti saadaan 

katettua kokonaan. Ohjausaidan linjauksessa havaittiin, että 40–45 asteen kulma on 

saavutettavissa, mutta pienemmän kulman toteuttaminen vaatii ohjausaidalta 

kohtuuttoman suurta pituutta. Alasvaelluksen ohjauksen toteuttaminen uittokouruun 

kaventaa kulmaa noin 8 astetta, mikä todennäköisesti parantaa ratkaisun 

ohjaustehokkuutta. 

Ohjauksen toteuttaminen kalatiehen edellyttää, että ohjausaita tehdään kahdesta linjasta. 

Ensimmäinen linja kiinnitetään patoon kalatien läheisyyteen ja ankkuroidaan uomaan 

noin 140 metrin päässä padolta yläjuoksulle likimain kalatien suuntaisesti. Ohjausaita 

ankkuroidaan uomaan kettingillä ja kolmella betonipainolla. Tarpeen vaatiessa 

ankkurointia voidaan lisätä, mikäli ohjausaidan linjaus ei pidä virtauksessa. Ohjausaidan 
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toinen linja kytketään uoman ankkurointipisteestä rannalle siten, että se ohjaa pintavettä 

oletetun alasvaellusreitin suuntaan. Siten myös toinen linja ohjaa smoltteja kohti kalatietä. 

Ennen toisen linjan kiinnittämistä, kannattaa tutkia voidaanko ohjausaita kytkeä rannalle 

ilman erillistä ankkuria. Mikäli kiinnityspaikkoja ei ole, voidaan ohjausaita ankkuroida 

esimerkiksi kettingillä betonipainoon. Ohjausaidan asemointi on esitetty kuvassa 20. 

Mallikuvat tarvittavista kiinnityksistä ovat puolestaan näytetty kuvissa 21A, 21B ja 21C.  

Myös ohjauksen toteuttaminen uittokouruun edellyttää kahta ohjauslinjaa. Ensimmäinen 

linja kiinnitetään vaihtoehdossa uittokouruun, mutta ankkuroidaan uomaan samoin kuin 

aiemmin. Toinen ohjauslinja kytketään uomaan samoin kuin kalatien tapauksessa ja 

ankkuroidaan rannalle samojen periaatteiden mukaisesti. Linjojen pituudet eivät 

juurikaan muutu verrattuna vaihtoehtoon, jossa ohjaus tehdään kalatiehen (muutos noin 

3–5 metriä). Ohjaustehokkuuden parantamiseksi toinen uittokourun seinistä kannattaa 

purkaa, jotta smoltit löytävät uittokourun suun paremmin. Aidan asemointi uittokourun 

yhteyteen on esitetty kuvassa 20, ja mallikuva ohjauksen toteuttamisesta uittokouruun on 

puolestaan esitetty kuvassa 22. 

 

Kuva 20. Kelluvan ohjausaidan vaihtoehtoiset asemoinnit päävirtauksen suuntaan 

nähden sekä tarvittavat kiinnitykset. 
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Kuva 21. A) Ohjausaidan kiinnitys patoon. B) Ohjausaidan kulmapalan ankkurointi 

uomaan. C) Ohjausaidan ankkurointi rannalle.  

  

 

Kuva 22. Ohjausaidan vaihtoehtoinen kiinnitys voimalaitoksen uittokouruun. 

 

A) B)

C)
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6.1.4 Kustannukset 

Kustannusten laskemiseksi arvioitiin, että vaadittava ohjausaita on pituudeltaan 310 

metriä riippumatta valitusta alasvaellusreitistä. Ohjaus uittokouruun kavensi hieman 

ohjauskulmaa, mutta linjojen pituus pysyi lähes samana. Molemmissa tapauksissa 

ohjauslinjat koostuvat kahdesta linjasta, joista ensimmäinen on 140 metriä ja toinen 170 

metriä. Kustannuslaskelmissa arvioidaan kahta vaihtoehtoa VE1 ja VE2. 

 

VE1: Koko ohjausaita toteutetaan samanlaisena rakenteena. 

- Molempien linjojen ohjaustehokkuudet ovat likimain samat. 

- Molemmat linjat ovat kustannuksiltaan yhtä kalliita. 

VE2: Alasvaellusreitin puoleinen linja priorisoidaan ja toteutetaan kiinteänä aitana. Linja 

ankkurilta rannalle toteutetaan edullisemmin verkkoaitana. 

- Alasvaellusreitin puoleinen linja on ohjaustehokkuudeltaan parempi, mutta 

kustannuksiltaan kalliimpi. 

- Linja ankkurilta rannalle toteutetaan edullisimmalla vaihtoehdolla, sillä se ei ole 

yhteydessä alasvaellusreittiin. 

 

Kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto on Pacific Netting Products yrityksen valmistama 

dyneemaverkko. Kyseisen ratkaisun kustannukset ovat noin 540 € metriä kohden. Pacific 

Netting Products suunnittelee ja toimittaa myös kiinteistä elementeistä koostuvia 

ohjausaitoja, joiden hinta on 850–1740 € metriä kohden. Kustannuksiltaan kallein 

ratkaisu on Worthington products yrityksen valmistama ohjauspuomi, joka maksaa noin 

4080 € metriä kohden. Eri ohjausvaihtoehtojen kustannusarviot on laskettu taulukkoon 9. 

(Alatalo & Keskitalo 2017, s. 21). 
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Taulukko 9. Ohjausvaihtoehtojen VE1 ja VE2 kustannusarviot. 

Vaihtoehto Pacific Netting 

Products I 

Pacific Netting 

Products II 

Worthington 

Products 

VE1 167 000 € 264 000–539 000 € 1 265 000 € 

VE2 - 211 000–335 000 € 755 000 € 

 

6.2 Säleikkösuuntaaja  

6.2.1 Toiminta, rakenne ja saavutettava ohjaustehokkuus 

Säleikkösuuntaajan toiminta perustuu siinä olevien säleiden synnyttämiin 

virtausmuutoksiin, joita alasvaeltavat smoltit pyrkivät välttämään. Säleikkösuuntaaja on 

siten kalojen käyttäytymiseen perustuva ohjausmenetelmä ja se ohjaa tehokkaasti veden 

pintakerroksissa vaeltavia smoltteja. (Scruton ym. 2003). Suuntaajan säleet kiinnitetään 

pystysuunnassa ohjauskiskorakenteeseen, joka linjataan kohti alasvaellusreittiä. 

Ohjauskisko kytketään uomaan molemmista päistään siten, että toinen pää tulee 

alasvaellusreitin suulle. Säleet kiinnitetään kiskolle joko suoraan tai erillisinä 

sälesarjaelementteinä. Säleikkösuuntaajan ohjauskisko jää vedenpinnan yläpuolelle, 

mutta kiskon säleet ulottuvat noin 2–3 metriä pinnan alapuolelle.  (Huusko ym. 2014, s. 

22–23; Alatalo & Keskitalo 2017, s. 7–8, 11). Säleikkösuuntaajan toimintaa ja rakennetta 

on havainnollistettu kuvassa 23. 

Huuskon ym. (2014, s. 21) perusteella säleikkösuuntaajilla on saavutettu yli 90 % 

ohjaustehokkuuksia. Säleikkösuuntaajan toiminta on kuitenkin voimakkaasti 

riippuvainen paikallisista virtausolosuhteista, ja mikäli optimaalista toiminta-aluetta ei 

löydetä, voi säleikön ohjausteho jäädä alhaiseksi (Scruton ym. 2003). Taulukkoon 10 on 

listattu eri tutkimuksissa lohen smolteille saavutettuja ohjaustehokkuuksia. 
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Kuva 23. Mallikuva säleikkösuuntaajan ohjauskiskosta ja siihen kiinnitettävästä 

sälesarjaelementistä. 

 

Taulukko 10. Säleikkösuuntaajalla lohelle saavutettuja ohjaustehokkuuksia (Fish 

Protection at Water Diversions 2006, s. 290–292; Huusko ym. 2014, s. 21). 

Joki FGE % Virtaama (m3/s) Viite 

Connecticut River 97 521 Odeh & Orvis 1998 

San Joaquin River 93–97 145 Bates & Vinsonhaler 1957 

Holyoke Canal 80–92 Ei mainintaa FPWD 2006* 

Connecticut River 50–100 521 Ruggles ym. 1993 

Exploits River 25–73 290 Scruton ym. 2002, 2003 

* Fish Protection at Water Diversion 

 

6.2.2 Rakenteen toteutusvaihtoehdot 

Säleikkösuuntaajan synnyttämiin virtausmuutoksiin voidaan vaikuttaa suuntaamalla 

säleet eri tavoin suhteessa virtaamaan. Perinteisessä Louver-tyyppisessä säleikössä säleet 

ovat 90 asteen kulmassa virtaukseen nähden, kun taas erilaisissa kalteriratkaisuissa kulma 
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syntyy suhteessa rakenteen kehikkoon ja on suuruudeltaan joko 45 tai 90 astetta. (Alatalo 

& Keskitalo 2017, s. 6–8). Erityyppisiä säleikköjä on esitetty kuvissa 24A, 24B ja 24C.  

Säleikön toimintaan voidaan vaikuttaa myös säätämällä säleiden väliä. Tyypillisesti 

säleiden välinen etäisyys on suurempi kuin ohjattavien kalojen pituus, sillä säleikön 

ohjaus ei perustu fyysisen esteen luomiseen, vaan kaloja ohjaavaan virtauskenttään. 

Säleväli voi vaihdella muutamasta senttimetristä puoleen metriin. (Scruton ym. 2003; 

Fish Protection at Water Diversions 2006, s. 290–292). Alatalon & Keskitalon (2017, s. 

6) mukaan suositeltu säleväli on 2,5–5 senttimetriä. Pieni säleväli alentaa kalojen riskiä 

törmätä tai juuttua säleisiin, ja on myös viitteitä siitä, että ohjaustehokkuus olisi 

korkeampi pienemmillä säleväleillä (Fish Protection at Water Diversions 2006, s. 290–

292; Alatalo & Keskitalo 2017, s. 6). Taulukkoon 11 on koottu lohikaloille rakennettujen 

säleikkösuuntaajien sälevälejä sekä muita mittoja. 

Säleiden materiaalina on tavallisesti muovi tai metalli, mutta ohjauskehikoissa ja säleikön 

päälle tulevassa kävelytasossa voidaan käyttää myös puurakenteita (Scruton ym. 2003; 

Huusko ym. 2014, s. 22; Alatalo & Keskitalo 2017, s. 10–11). On todennäköistä, että 

jäätyminen estää säleikkösuuntaajan toiminnan (Fish Protection at Water Diversions 

2006, s. 298) ja kohdistaa säleisiin suuren rikkoutumisriskin. Säleikkösuuntaaja kannattaa 

siten suunnitella ensisijaisesti kausittaiseen käyttöön alasvaelluksen ajaksi. Asentamisen 

ja siirtojen helpottamiseksi kannattaa suosia kevyempiä vaihtoehtoja 

materiaalivalinnoissa.  

 

Kuva 24. A) Louver-tyyppinen säleikkö. B) Kalterisäleikkö 90 asteen kulmalla. C) 

Kalterisäleikkö 45 asteen kulmalla. (mukaillen Alatalo & Keskitalo 2017, s. 8). 
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Taulukko 11. Lohelle rakennettujen säleikkösuuntaajien mittoja (cm) (Scruton ym. 2003; 

Fish Protection at Water Diversions 2006, s. 290–292; Huusko ym. 2014, s. 22). 

Säleväli  Säleiden pituus  Säleiden leveys Säleiden paksuus  Viite 

50 200 6,5 1 Huusko ym. 2014 

10 240 16 1 Scruton ym. 2003 

7,6/30,5 244 Ei mainintaa Ei mainintaa FPWD 2006* 

* Fish Protection at Water Diversions 

 

6.2.3 Asemointi ja kiinnitykset 

Säleikkösuuntaajan ohjausteho perustuu kaloja ohjaavan virtauskentän synnyttämiseen. 

Oikeanlaisten virtausolosuhteiden luomisessa on tärkeää, että säleikkösuuntaaja saadaan 

suunnattua optimaalisesti sitä kohti tulevaan virtaukseen nähden. Kirjallisuuden 

perusteella ohjauslinjan kulma suhteessa virtaamaan tulisi olla alle 45 astetta (Scruton 

ym. 2003; Fish Protection at Water Diversions 2006, s. 292; Alatalo & Keskitalo 2017, s. 

7). Alatalon & Keskitalon (2017, s. 7) mukaan Louver-tyyppisellä säleiköllä tulisi 

saavuttaa 10–45 asteen kulma suhteessa virtaamaan ja kalterisäleiköllä puolestaan 30–45 

asteen kulma. Kuitenkin pienet noin 15 asteen kulmat ovat tutkimusten perusteella 

yleisempiä smolttien ohjauksessa (Scruton 2003; Fish Protection at Water Diversions 

2006, s. 292; Albayrak ym. 2015). 

Valajaskosken tapauksessa säleikkösuuntaaja pyrittiin asemoimaan siten, että oikean 

suuruinen kulma virtaukseen nähden saavutetaan ja säleikkö kattaa todennäköisen 

alasvaellusreitin kokonaan. Tarkastelussa havaittiin, että säleikkösuuntaaja on 

asemoitava noin 40–45 asteen kulmaan, kun alasvaellus ohjataan kalatiehen. 

Vaihtoehtoinen ohjaus uittokouruun kaventaa ohjauskulmaa arviolta 8 astetta. 

Säleikkösuuntaajan asemointi kalatiehen edellyttää ohjauksen toteuttamista kahdesta 

erillisestä linjasta. Säleikkösuuntaaja asemoidaan linjalle, joka kytketään padolla kalatien 

yhteyteen ja kiinnitetään uomassa noin 140 metriä ylävirtaan kalatien suuntaisesti. 

Säleikön kiinnitys uomaan voidaan toteuttaa esimerkiksi paaluilla. Mikäli 

säleikkösuuntaaja toteutetaan täysin kelluvana, voidaan kiinnitys uomassa toteuttaa myös 
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ankkuroimalla säleikkö betonipainoihin. Tällöin ankkurointi tehdään samoin, kuten 

kappaleessa 6.1.3 kelluvan ohjausaidan tapauksessa. 

Toinen ohjauslinja Valajaskoskella päätettiin toteuttaa kelluvana ohjausaitana, sillä 

tutkimusaineisto ei sisältänyt tietoa, jonka perusteella toisen ohjauslinjan toteuttamista 

säleikkösuuntaajana olisi voitu arvioida. Tarkastelun perusteeksi olisi tarvittu ainakin 

toista ohjauslinjaa kohti tulevan virtauksen pääsuunta. Päätöstä tuki myös se, että 

todennäköinen alasvaellusreitti ei ollut yhteydessä toiseen ohjauslinjaan. Toinen 

ohjauslinja kytketään uomassa säleikkösuuntaajan kanssa samaan kiinnitykseen ja 

ankkuroidaan rannalle siten, että linja ohjaa pintavettä alasvaellusreitin suuntaan. Mikäli 

rannalla ei ole otollista ankkurointipaikkaa, voidaan toinen ohjauslinja kiinnittää 

esimerkiksi betonipainoon. Kuvassa 25 on esitetty ohjauslinjojen asemointi ja kuvissa 

26A, 26B, ja 26C tarvittavat kiinnitykset patoon, uomaan ja rannalle. 

Ohjauksen toteuttaminen uittokouruun edellyttää kahta erillistä ohjauslinjaa. 

Säleikkösuuntaaja asemoidaan ensimmäiselle ohjauslinjalle, joka kiinnitetään padolla 

uittokouruun ja uomassa samaan kohtaan kuin kalatien tapauksessa. Ankkurointi ja 

kiinnitykset voidaan toteuttaa samoin kuin ohjauksessa kalatiehen. Toinen ohjauslinja 

toteutetaan kelluvana ohjausaitana samoin perustein kuin kalatien tapauksessa. Kyseinen 

ohjauslinja kytketään uomassa säleikkösuuntaajan kiinnitykseen ja ankkuroidaan rannalle 

niin, että pintavirtaus ohjautuu kohti alasvaellusreittiä. Säleikkösuuntaajan asemointi 

uittokourun yhteyteen on esitettynä kuvissa 25 ja 27. 
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Kuva 25. Säleikkösuuntaajan vaihtoehtoiset asemoinnit punaisella ja kelluvan 

ohjausaidan linjaus keltaisella. 

 

 

Kuva 26. A) Säleikkösuuntaajan kiinnitys patoon. B) Säleikkösuuntaajan kiinnitys 

uomaan paaluilla C) Toisen ohjauslinjan ankkurointi rannalle. 

 

 

A) B) 

C) 
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Kuva 27. Säleikkösuuntaajan vaihtoehtoinen kiinnitys voimalaitoksen uittokouruun. 

 

6.2.4 Kustannukset 

Kustannuslaskelmissa arvioitiin, että molemmissa vaihtoehdoissa ohjauslinjojen pituudet 

ovat noin 310 metriä. Ohjauksessa uittokouruun saavutettiin hieman kapeampi 

ohjauskulma, mutta linjojen pituudet pysyivät lähes samoina. 

Suomesta tilattuna ja toimitettuna säleikkösuuntaajan kustannuksien arvioidaan olevan 

2000 € metriltä (Alatalo & Keskitalo 2017, s. 21). Mahdollisen paalutuksen hinta-arviossa 

tuli huomioida työn vaativuus sekä tarvittavat ankkuroinnit. Tällöin paalumetrin hinnaksi 

muodostui 1100 €/m ja sen perusteella paalutuksen hinta-arvio on noin 100 000 €. 

Toteutusvaihtoehtojen kokonaiskustannukset eri ohjausaidoilla ovat listattuina alla 

(ilman paalutusta sekä paalutuksen kanssa).  

 

1. Säleikkösuuntaaja ja dyneemaverkko Pacific Netting Products: 540 €/m.  

→ Kokonaiskustannukset: 382 000–482 000 € 
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2. Säleikkösuuntaaja ja kiinteä ohjausaita Pacific Netting Products: 850–1740 

€/m. 

→ Kokonaiskustannukset: 435 000–676 000 € 

 

3. Säleikkösuuntaaja ja kiinteä ohjausaita Worthington Products: 4080 €/m. 

→ Kokonaiskustannukset: 984 000–1 084 000 € 

 

6.3 Viistot välppärakenteet 

6.3.1 Toiminta, rakenne ja saavutettava ohjaustehokkuus 

Välppärakenteet ohjaavat padolle saapuvia smoltteja ylöspäin uomassa ja sulkevat niiden 

pääsyn turbiineille. Rakenteet tulevat tällöin noin 30–60 asteen kulmaan uoman pohjaan 

nähden (Calles ym. 2013). Kokonaisuutena ohjaukseen kuuluu yleensä välppärakenne, 

rakenteen yhteyteen tulevat sisäänkäynnit sekä mahdollinen ohjausväylä, joka 

yhdistetään voimalaitoksen alasvaellusreittiin. (Huusko ym. 2014, s. 20). 

Välppärakenteet ja niiden yhteyteen tulevat ohjausjärjestelmät kiinnitetään 

voimalaitoksella patoon vedenoton etupuolelle (Travade & Larinier 2006; Calles 2013; 

Huusko ym. 2014, s. 19). Mallikuva välppärakenteesta ja sen yhteyteen tulevasta 

ohjauksesta on esitetty kuvassa 28. 

Viistot välppärakenteet voivat toimia sekä rakenteellisena (Huusko ym. 2014, s. 19–20) 

että käyttäytymiseen perustuvana ohjausmenetelmänä (Travade & Larinier 2006). 

Rakenteellinen ohjausvaikutus syntyy, kun välppärakenteilla estetään vaelluspoikasten 

pääsy turbiineille ja ohjataan ne sen sijaan valittuun ohitukseen (Huusko ym. 2014, s. 20). 

Rakenteet voidaan tehdä myös käyttäytymistä ohjaaviksi säätämällä välppien rakoväliä 

siten, että rakenteen ympärille muodostuu kaloja ohjaava virtauskenttä. Näin 

virtausmuutoksia välttelevät smoltit ohjataan muutoksien avulla voimalaitoksen 

alasvaellukseen. (Travade & Larinier 2006).  
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Huuskon ym. (2014, s. 19) mukaan välppärakenteilla on saavutettu hyviä 

ohjaustehokkuuksia ja rakenteet ovat toimineet hyvin etenkin pienillä voimalaitoksilla. 

Esimerkiksi ranskalaisilla voimalaitoksilla on saavutettu noin 90 % ohjaustehokkuuksia 

(Travade & Larinier 2006). Ruotsissa Äträforsin voimalaitoksella saavutettiin yli 90 % 

ohjaustehokkuus, kun välpän ohjauskulmaa pienennettiin 63 asteesta 35 asteeseen, jolloin 

ohjauksen toiminta parani huomattavasi (Alatalo & Keskitalo 2017, s. 5). Taulukossa 12 

on listattu tutkimuksissa mitattuja ohjaustehokkuuksia kohteissa, joissa smolttien 

alasvaellusta on ohjattu välppärakenteilla. 

Taulukko 12. Eri tutkimuksien mukaisia välppärakenteiden ohjaustehokkuuksia lohelle 

(Travade & Larinier 2006; Calles ym. 2013; Alatalo & Keskitalo 2017, s. 5). 

Joki FGE % Virtaama (m3/s) Viite 

Gave de Pau 92,5 2,2 Travade & Larinier 2006 

Ätran n. 90 % 50 Alatalo & Keskitalo 2017 

Allier 90 2 Travade & Larinier 2006 

Emån 84 30 Calles ym. 2013 

Ätran 9* 50 Calles ym. 2012 

* Laskettu keskiarvo lohen ja taimenen ohjaustehokkuudesta. Huom. voimalaitoksella 

tehtyjen muutostöiden jälkeen FGE-arvo nousi noin 90 prosenttiin. 
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Kuva 28. Mallikuva välppärakenteesta ja sen yhteyteen tulevasta ohjauksesta (mukaillen 

Calles ym. 2013). 

 

6.3.2 Rakenteen toteutusvaihtoehdot 

Välppärakenteiden tukemisen ja kiinnityksen patoon arvioitiin olevan mahdollista 

ristikkorakenteella. Ristikkorakenteen toteutusta tarkasteltiin STAAD.Pro -ohjelmistolla 

simuloimalla rakenteeseen kohdistuvaa jääkuormaa. Tarkastelun päävaiheet ovat 

esitettyinä alla. 

 

1. Ensimmäiseksi tehtiin arvio ristikkorakenteessa tarvittavista teräsprofiileista. 

2. Arvion mukaisista profiileista toteutettu ristikkorakenne mallinnettiin 

STAAD.Pro -ohjelmistoa käyttäen. 

3. Mallinnettu rakenne simuloitiin kohdistamalla siihen jääkuorma, ja tutkittiin 

ylittyvätkö rakenteen murto- ja käyttörajatilat (RIL 201–3–2013, 2013, s. 33). 

*  

4. Ristikon murto- ja käyttörajatilojen ylittyessä profiilikokoja muutettiin, 

kunnes saavutettiin jääkuormituksen kestävä rakenne. 
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* Tutkimusaineiston rajallisuuden vuoksi laskennassa ei huomioitu dynaamisia 

jääkuormia, jotka voivat olla Valajaskosken tapauksessa suuria. 

Simulointiajojen perusteella suurin osa ristikon palkeista voitiin toteuttaa 200 x 200 x 12 

mm neliöputkipalkeista. Kuitenkin jääkuorman vastaanottaneet palkit jouduttiin 

toteuttamaan suuremmista profiileista. Tarkastelun perusteella HEA320-profiilit ja 600 

mm kotelopalkit olivat riittäviä jääkuorman vastaanottamiseen niissä osissa ristikkoa, 

joihin suurin kuorma kohdistui. Ristikkorakenteen lisäksi ohjausrakenteen vedenohjaus 

voidaan toteuttaa teräksestä (Alatalo & Keskitalo 2017, s. 5). Teräksellä on hyvät 

kestävyysominaisuudet ja se on toimiva materiaali myös ympärivuotista käyttöä ajatellen. 

Ohjaavan välppärakenteen toteutuksessa kannattaa huomioida markkinoille 

välppärakenteita toimittava Comprack AB. Kyseinen yritys toteuttaa komposiiteista 

valmistettuja välppärakenteita pieniin ja isoihin kohteisiin. Yksittäinen välppäelementti, 

vedenohjaus ja tuentaan vaadittava teräsristikko ovat esitettyinä kuvassa 29. 

Toteutustarkastelussa arvioitiin myös välppärakenteiden optimaalista rakoväliä. 

Kirjallisuuden perusteella rakenteellinen ohjausvaikutus saavutetaan, kun välppien 

rakoväli on noin kymmenesosa ohjattavien kalojen pituudesta. Lohen ja taimenen 

smolttien tapauksessa rakoväli tulee säätää siten noin 20 millimetriin. Käyttäytymistä 

ohjaava virtausvaikutus saavutetaan rakovälillä, joka on noin 1/8–1/4 ohjattavien kalojen 

pituudesta. (Travade & Larinier 2006). Valajaskosken tapauksessa arvioitiin, että rakoväli 

kannattaa säätää rakenteellista ohjausta varten sopivaksi, sillä käyttäytymistä ohjaava 

virtausvaikutus suuntautuisi alasvaellusreitteihin nähden vastakkaiseksi. 

Muita toteutustarkastelussa arvioituja kohteita olivat ohjausrakenteen liikuteltavuus sekä 

vedenohjauksen tarve rakenteen sisällä. Välppärakenteiden toiminnan kannalta on 

tärkeää, että ne asemoidaan lähes vedenpinnan rajaan. Tällöin asennuskorkeus tulee 

määrittää alasvaelluksen aikaisen vedenpinnan korkeuden perusteella. Mikäli 

vedenpinnan korkeuden vaihtelu on tuona aikana huomattavaa, voi olla tarpeen arvioida 

toteutusvaihtoehtoja, jotka mahdollistavat välppärakenteiden liikuteltavuuden 

pystysuuntaisesti. Toimiva ratkaisu voisi olla esimerkiksi ohjauskiskorakenteet ja niiden 

yhteyteen toteutettava voimansiirtojärjestelmä, jotka yhdessä mahdollistaisivat rakenteen 

nostamisen ja laskemisen. Lisäksi välppärakenteen sisälle tulevalle osuudelle on 
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varmistettava riittävä vedenohjaus kohti alasvaellusreittiä. Vedenohjaus voidaan toteuttaa 

esimerkiksi pumpulla, ja myös kaltevuuksien hyödyntämistä kannattaa arvioida. 

 

Kuva 29. Yksittäinen välppäelementti, vedenohjaus sekä niiden tukemiseen tarvittava 

ristikko profiilitietoineen. 

 

6.3.3 Asemointi ja kiinnitykset 

Välppärakenne kiinnitetään patoon vedenoton yläpuolelle, ja rakenteen sisäpuolelle 

tuleva ohjaus kohdistetaan voimalaitoksen uittokouruun. Ohjausta kalatiehen ei harkittu, 

sillä vaadittavan rakenteen kustannukset olisivat nousseet suuriksi, ja toisaalta ohjaus 

kalatiehen olisi estänyt uittokourun hyödyntämisen alasvaellusreittinä. Tutkimuksien 

perusteella välppärakenteet tulee asemoida noin 30–60 asteen kulmaan suhteessa uoman 

pohjaan (Calles ym. 2013). Kuitenkin pienempien, noin 30–40 asteen kulmien, on 

havaittu toimivan ohjauksessa paremmin (Calles ym. 2013; Alatalo & Keskitalo 2017, s. 

5). Valajaskosken tapauksessa ohjauskulmaksi pyrittiin saavuttamaan tutkimuksissa 

suositeltu 30–40 astetta. Hyvän ohjaustehokkuuden saavuttamiseksi arvioitiin, että toinen 

uittokourun seinistä kannattaa poistaa, jotta smoltit löytävät alasvaellusreitin suun 

paremmin. Lisäksi jäljelle jäävään seinään on puhkaistava reikä välppärakenteen ohjausta 

varten. Mallikuva voimalaitoksen yhteyteen toteutetusta välppärakenteesta on esitettynä 

kuvassa 30. 

 



65 

 

 

Kuva 30. Mallikuva välppärakenteen asemoinnista Valajaskosken voimalaitoksella 

(kuvan kirkkautta ja kontrastia on lisätty, jotta välppärakenne hahmottuu paremmin). 

 

6.3.4 Kustannukset 

Kustannusarvion laskemiseksi arvioitiin, että tarvittava välppärakenne on mitoiltaan 83 x 

6 metriä. Ruotsalainen Comprack AB toimittaa alasvaelluksen ohjaukseen 

välppärakenteita, joiden kustannukset ovat 1000 € neliömetriä kohden (Brydolf & 

Wiklund, 2014, s. 16). Tällöin rakenteen hinnaksi tulee 498 000 €. Rakenteen tuentaan 

vaadittavan ristikon hinta arvioitiin teräksen kilohinnan perusteella. Palkeissa käytettävän 

laadukkaan rakenneteräksen hinnaksi arvioitiin 6 €/kg. Tarvittavien palkkien profiilit ja 

pituudet huomioiden ristikon kustannukset ovat noin 172 000 €, ja välppärakenteen sisään 

tulevan ohjauksen hinta-arvio on noin 48 000 €. Koko ohjausrakenteen kustannukset ovat 

siten arvion mukaan 718 000 €. 
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6.4 Paaluseinä 

6.4.1 Toiminta, rakenne ja saavutettava ohjaustehokkuus 

Paaluseinä koostuu paaluista sekä niiden väliin asetettavasta betonielementtiseinästä. 

Seinä tuetaan molemmin puolin vinopaaluilla ja vahvistetaan vaakasuunnassa 

kotelopalkeilla. Seinä alaosa voidaan toteuttaa verkkona tai jättää avoimeksi. Toteutusta, 

jossa seinää jatketaan uoman pohjaan asti, ei tarkasteltu, sillä sen arvioitiin aiheuttavan 

suuria tuotantovaikutuksia voimalaitokselle. Kuvassa 31 on esitetty mallikuva 

paaluseinän rakenteesta.  

Paaluseinällä pyritään luomaan fyysinen este alasvaeltaville smolteille, joka sulkee 

smolttien pääsyn turbiineille alasvaellusreitin puoleiselta osalta. Toiminnallisesti 

paaluseinä on siten rakenteellinen ohjausmenetelmä. Kuitenkin toteutusvaihtoehto jossa 

paaluseinä jätetään alaosastaan avoimeksi, perustuu smolttien tapaan uida veden 

pintakerroksissa, ja on siten ohjausvaikutukseltaan osittain käyttäytymiseen perustuva. 

Kummassakin tapauksessa rakenne linjataan kohti valittua alasvaellusreittiä. 

Paaluseinällä saavutettava ohjaustehokkuus on todennäköisesti korkeampi kuin 

pintavirtauksen ohjaukseen perustuvilla rakenteilla. Tämä johtuu siitä, että 

pintavirtauksen ohjaukseen perustuvat rakenteet ovat ohitettavissa joko rakenteen väleistä 

tai alapuolelta, kun taas paaluseinä voidaan toteuttaa siten, että se ei ole ohitettavissa. 

Huomionarvoista kuitenkin on, että tuotantovaikutusten vuoksi paaluseinällä ei voida 

kattaa koko uomaa, vaan voimalaitoksen vedenotto on varmistettava. Tämän vuoksi 

turbiinien eteen tuleva linja kannattaa toteuttaa vaihtoehtoisella ohjausmenetelmällä, 

kuten esimerkiksi kelluvana ohjausaitana. Kyseisen linjan toteutus saattaa siten laskea 

kokonaisuuden ohjaustehokkuutta, koska on mahdollista, että smoltit pääsevät linjan 

alitse. Kuitenkin riskin suuruus voidaan olettaa pieneksi, sillä toinen ohjauslinja ei ole 

yhteydessä todennäköiseen alasvaellusreittiin. 
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Kuva 31. Mallikuva paaluseinän toteutuksesta. 

 

6.4.2 Rakenteen toteutusvaihtoehdot 

Paaluelementtiseinän toteutusvaihtoehtojen arvioinnissa käytettiin STAAD.Pro-

ohjelmistoa. Tarkastelu toteutettiin siten, että paaluseinä ensin mallinnettiin ja sitten 

simuloitiin tilanne, jossa siihen kohdistettiin jääkuorma ja virtausvoimat. Tarkastelun 

vaiheittainen eteneminen on esitettynä alla. 

 

1. Aluksi arvioitiin seinän vaatima paalutusväli ja tuennan tarve. 

2. Arvion mukainen seinärakenne mallinnettiin STAAD.Pro -ohjelmistoa 

käyttäen. 
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3. Malli simuloitiin kohdistamalla siihen jääkuorma ja virtausvoimat (RIL 201–

3–2013, s. 33, 71). Simulointiajon jälkeen tutkittiin ylittyvätkö rakenteen 

murto- ja käyttörajatilat. * 

4. Rakenteen mittoja, paalutusväliä ja tuennan määrää korjattiin, kunnes murto- 

ja käyttörajatilat eivät enää ylittyneet. 

 

* Tutkimusaineiston rajallisuuden vuoksi laskennassa ei huomioitu dynaamisia 

jääkuormia, jotka voivat olla Valajaskosken tapauksessa suuria. 

Tarkastelun perusteella rakenteen murto- ja käyttörajatilat eivät enää ylittyneet, kun 

paalujen halkaisijat asetettiin metrin mittaisiksi ja tukipaalut 0,8 metrin mittaisiksi. 

Paalutusväli asetettiin simulointiajojen perusteella 10 metriin, mutta tukipaalujen väliksi 

riitti 20 metriä. Seinä vahvistettiin 400 x 1000 mm ja 400 x 600 mm kotelopalkeilla, joista 

suuremman arvioitiin toimivan myös kävelytasona. Mikäli kävelytaso koetaan 

tarpeettomaksi, voidaan suuremman palkin kokoa pienentää. Tarkastelun yhteydessä 

arvioitiin myös, että voidaanko paaluseinä kiinnittää voimalaitoksen uittokouruun. Arvio 

pohjattiin uittokourun leikkaus- ja raudoitekuviin, joiden perusteella kiinnityksen 

arvioitiin olevan mahdollinen.  

Paaluseinän alaosan toteutus riippuu siitä, vaaditaanko siltä kaloja ohjaavaa vaikutusta. 

Elementtiseinän ohjaustehosta riippuen seinän alaosan toteutuksessa voidaan harkita 

kahta eri vaihtoehtoa; avointa tai verkkopeitteistä alaosaa. Alaosastaan avoimen 

paaluseinän toteutus tulee kyseeseen, mikäli elementtiseinän ohjaustehon katsotaan 

olevan riittävä. Verkkopeitteinen alaosa on parempi ratkaisu tilanteessa, jossa smolttien 

havaitaan päätyvän aidan alitse turbiineihin. Tällöin kannattaa tutkia, tarvitseeko verkkoa 

ulottaa koko seinälinjalle, vai riittääkö verkon toteutus pelkästään uittokourun lähellä. 

Sopiva silmäkoko ohjausverkolle on todennäköisesti samaa suuruusluokkaa kuin 

vaadittava rakoväli välppärakenteilla, eli vähintään 2 cm luokkaa. Travade & Larinier 

2006 mukaan välppärakenteet, joiden rakoväli oli 6–7 cm eivät enää luoneet 

estevaikutusta kohti tuleville smolteille, ja olivat siten ohitettavissa. Kyseisen 

tutkimuksen perusteella verkon silmäkoon yläraja olisi noin 6 cm luokkaa. 
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Välppärakenteet eivät kuitenkaan vastaa täysin verkkoa, joten tutkimus on lähinnä 

suuntaa antava. Mikäli verkon roskaantuminen koetaan ongelmalliseksi, voidaan sen 

ripustamista harkita vain alasvaellusjakson ajaksi.Asemointi ja kiinnitykset 

6.4.3 Asemointi ja kiinnitykset 

Valajaskosken tapauksessa arvioitiin, että paaluseinä kannattaa linjata kohti 

voimalaitoksen uittokourua, jotta padon molemmat alasvaellusreitit voidaan hyödyntää. 

Tällöin paaluseinä kiinnitetään padolla uittokouruun ja linjataan kourun suuntaisesti noin 

130 metriä ylävirtaan siten, että oletettu alasvaellusreitti tulee katetuksi. Toinen 

uittokourun seinistä kannattaa poistaa, jotta smoltit löytävät paremmin kourun suun. Linja 

uomasta rannalle toteutettiin tarkastelussa kelluvana aitana ja kyseisen linjan mitta oli 

noin 140 metriä. Toinen ohjauslinja kytketään uomassa paaluseinään ja ankkuroidaan 

rannalla esimerkiksi betonipainoon, ellei parempia ankkurointipisteitä ole tarjolla. 

Tarvittavien ohjauslinjojen asemointi on esitetty kuvassa 32 ja mallikuva paaluseinän 

toteutuksesta tapaustutkimuskohteessa puolestaan kuvassa 33. 

 

Kuva 32. Paaluseinän asemointi punaisella ja kelluvasta ohjausaidasta toteutettava linja 

keltaisella.  
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Kuva 33. Mallikuva paaluseinän toteuttamisesta tapaustutkimuskohteessa. 

 

6.4.4 Kustannukset 

Paaluseinän kustannuksien laskemiseksi arvioitiin, että seinän linjan mitta on 130 metriä. 

Linja uomasta rannalle arvioitiin 140 metrin mittaiseksi. Paalutustyön vaativuus ja 

kallioankkuroinnit huomioiden paalumetrin hinnaksi arvioitiin 1100 €. Elementtiseinän 

arvioitiin puolestaan kustantavan noin 200 €/m2, ja kotelopalkkien hinta laskettiin 

teräksen kilohinnan perusteella (6 €/kg). Verkon toteutuksen hinta oli 5–10 €/m2 

(laskelmissa käytetään hintaa 10 €/m2). Paaluseinän toteutuksen kustannukset ovat 

kiinteät ja kokonaiskustannukset riippuvat siten kelluvan ohjausaidan toteutuksesta. 

Toteutusvaihtoehtojen kokonaiskustannukset eri ohjausaidoilla ovat listattuina alla. 

 

1. Paaluseinä ja dyneemaverkko Pacific Netting Products: 540 €/m.  

→ Kokonaiskustannukset: 1 390 000 € 

 

2. Paaluseinä ja kiinteä ohjausaita Pacific Netting Products 850–1740 €/m. 
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→ Kokonaiskustannukset: 1 433 000–1 558 000 € 

 

3. Paaluseinä ja kiinteä ohjausaita Worthington Products 4080 €/m. 

→ Kokonaiskustannukset: 1 885 000 € 

 

Huom. Kappaleessa 6.5 esitellään ohjauspuomista, kuitukankaasta ja verkosta koostuva 

ohjauskokonaisuus, joka toimii myös betonielementtiseinän toteutusvaihtoehtona. 

Kustannuksiltaan kyseinen ohjauskokonaisuus tulisi noin 400 000 € halvemmaksi 

verrattuna yllä oleviin toteutusvaihtoehtoihin. 

6.5 Pylväsratkaisu 

6.5.1 Toiminta, rakenne ja saavutettava ohjaustehokkuus 

Pylväsratkaisu koostuu uomaan asetettavista betonisista pylväistä sekä niiden välisestä 

ohjauksesta. Ohjauskokonaisuuteen kuuluu ohjauspuomi ja puomiin liitettävä 

kuitukangas sekä painotettu verkko. Verkkoa voidaan jatkaa tarvittaessa syvälle uomaan 

ja harkinnan mukaan pohjaan saakka. Ohjauslinja vedetään kohti voimalaitoksen 

alasvaellusreittiä. Toteutus pohjautuu osittain lähteen Pacific Netting Products 2018 

mukaiseen kuvaukseen ja asiantuntija-arvioihin.  Mallikuva pylväsratkaisusta on esitetty 

kuvassa 34. 

Pylväsratkaisun ohjausvaikutus perustuu sekä rakenteelliseen esteen luomiseen että 

kalojen käyttäytymisen ohjaamiseen. Ohjaus koostuu kiinteästä osuudesta sekä vettä 

läpäisevästä verkosta. Ohjauksen kiinteällä osuudella on virtausta ohjaava vaikutus, 

minkä vuoksi se ohjaa tehokkaasti veden pintakerroksissa vaeltavia smoltteja. Pinnan alle 

tuleva verkko ei puolestaan ohjaa kovin hyvin virtauksia ja sen toiminta perustuu siten 

enemmän estevaikutukseen. 

Pylväsratkaisun ohjaustehon arvioidaan olevan parempi kuin pintavirtauksen 

ohjaamiseen perustuvissa menetelmissä. Ohjausteho riippuu ensisijaisesti asennettavan 



72 

 

verkon pituudesta; mitä enemmän verkko peittää avointa pintaa, sitä korkeampi on 

saavutettava ohjausteho. Mikäli osittaisella verkolla ei saavuteta riittävää ohjaustehoa, 

voidaan verkkoa jatkaa syvemmälle uomaan. Ratkaisun suureksi arvioitujen kustannus- 

ja tuotantovaikutuksien vuoksi turbiinien eteen tulevan linjan toteutusta arvioitiin 

kelluvana ohjausaitana. Tällöin kyseinen linja voi alentaa saavutettavaa ohjaustehoa, sillä 

smoltit pääsevät sen alitse. Toisaalta linja ei ole yhteydessä oletettuun alasvaellusreittiin, 

joten aidan alittavien smolttien määrä lienee vähäinen. 

 

Kuva 34. Mallikuva pylväsratkaisun toteutuksesta. 

 

6.5.2 Rakenteen toteutusvaihtoehdot 

Rakenteen toteutusta arvioitiin tilanteelle, jossa siihen kohdistui virtausvoimat ja 

jääkuorma. Tarkastelu toteutettiin iteratiivisesti siten, että rakenteelle arvioitiin alustavat 

mitat, joita pyrittiin muuttamaan, kunnes riittävä varmuus kaatumista vastaan saavutettiin 

ja rakenteen kokoluokka oli toteutettavissa. Tarkastelun päävaiheet ovat esitettynä alla. 
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1. Ensimmäiseksi arvioitiin rakenteen mitat. 

2. Rakenteen varmuutta tarkasteltiin siihen kohdistuvien virtausvoimien ja 

jääkuormien perusteella (RIL 201–3–2013, s. 33, 56, 71). 

3. Rakenteen mittoja muutettiin ja tutkittiin, kuinka varmuus kaatumista vastaan 

muuttuu eri tilanteissa. 

4. Tarkastelua jatkettiin, kunnes rakenteen kokoluokka oli toteutettavissa ja 

riittävä varmuus saavutettiin. 

 

* Tutkimusaineiston rajallisuuden vuoksi laskennassa ei huomioitu dynaamisia 

jääkuormia, jotka voivat olla Valajaskosken tapauksessa suuria. 

Tarkastelun perusteella pylväät voidaan toteuttaa 2 x 4 x 22 m mittaisina ja niiden anturat 

6 x 6 x 3 m mittaisina. Pylväiden väli asetettiin tarkastelun perusteella 20 metriin. 

Tarvittaessa uoman pohjaa voidaan vahvistaa esimerkiksi louhearinalla.  

Pylväiden väliin tuleva ohjauspuomi pyritään toteuttamaan ympärivuotista käyttöä 

ajatellen, jolloin esimerkiksi teräksiset ja muoviset rakenteet voivat tulla kyseeseen 

(Alatalo & Keskitalo 2017, s. 15). Puomin jatkeeksi tulee kuitukankaasta valmistettu vettä 

läpäisemätön verho, joka ohjaa smoltteja ja uomassa liikkuvaa roskaa. Verhoilu ei kerää 

vesikasvustoa ja sen ympärivuotinen käyttö on mahdollista (Pacific Netting Products, 

2018). Ohjauksen loppuosa toteutetaan verkkona. Verkon toteutuksen osalta tulee tutkia, 

kuinka laajalle alueelle se kannattaa levittää, jotta hyvä ohjausteho saavutetaan. 

Esimerkiksi turbiinien läheisyydessä voi olla kannattavaa jatkaa verkkoa syvemmälle ja 

kattaa ohjauksen muut osat lyhyemmällä verkolla, sillä verkon roskaantuminen on 

todennäköistä. Verkon jatkaminen on kompromissi ohjaustehokkuuden, kustannusten ja 

huollontarpeen suhteen; pitkä verkko on ohjaustehokkuudeltaan varma, mutta se nostaa 

samalla kustannuksia ja lisää ohjauksen puhdistustarvetta. Lähteiden Calles ym. 2013 ja 

Travade & Larinier 2006 perusteella tehdyn arvion mukaan sopiva silmäkoko verkolle on 
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2–6 cm luokkaa. Kyseinen arvio pohjautuu kuitenkin välppärakenteiden rakoväliin, joten 

se lienee lähinnä suuntaa antava. 

6.5.3 Asemointi ja kiinnitykset 

Tapaustutkimuskohteessa arvioitiin, että ohjauskokonaisuus kannattaa kytkeä 

voimalaitoksen uittokouruun, jolloin alasvaelluksen ohjaus voidaan toteuttaa sekä 

kalatiehen että uittokouruun. Tällöin ohjauslinja tulee padolta uittokourun suuntaisesti 

noin 130 metriä ylävirtaan, jotta oletettu alasvaellusreitti saadaan katettua. 

Ohjausvaikutuksen arvellaan parantuvan, mikäli yksi uittokourun seinistä poistetaan. 

Tällöin padolle saapuvat smoltit löytävät paremmin uittokourun suun. Toinen ohjauslinja 

uomasta rannalle oli tarkastelun perusteella 140 metrin mittainen ja se päätettiin toteuttaa 

kelluvana ohjausaitana. Kyseinen linja tulee kytkeä uomassa siten, että se ohjaa pintavettä 

oletetun alasvaellusreitin suuntaan. Ohjausaita ankkuroidaan rannalla esimerkiksi 

betonipainoon tai muuhun soveltuvaan kiinnityspaikkaan. Ohjauslinjojen asemointi on 

esitetty kuvassa 35 ja mallikuva pylväsratkaisun toteutuksesta voimalaitoksella kuvassa 

36.  

 

Kuva 35. Pylväsratkaisun asemointi punaisella ja kelluvan ohjausaidan linja keltaisella. 
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Kuva 36. Pylväsratkaisun toteuttaminen voimalaitoksella. 

 

6.5.4 Kustannukset 

Pylväsratkaisun kustannustarkastelussa arvioitiin, että pylväiden linjan mitta on noin 130 

metriä ja vaadittavan ohjausaidan pituus 140 metriä. Pylväät tulevat uomaan 20 metrin 

välein (jakojäännös pyöristetään ylöspäin). Pylväissä vaadittavan betonin arvioitiin 

kustantavan 1500 €/m3, kun huomioitiin tarvittava lujuus ja betonilta vaaditut 

ominaisuudet sekä pylväiden toteutuksen vaativuus. Ohjauspuomin hinta arvioitiin 

Pacific Netting Products -yrityksen hinnaston perusteella maksavan 1740 €/m, (Alatalo 

& Keskitalo 2017, s. 21) ja verkon kustannusarvio oli 5–10 €/m2 (laskelmissa käytetään 

hintaa 10 €/m2). Ohjauskokonaisuuden kustannukset ovat laskettuina alla eri kelluvien 

ohjausaitojen yhdistelmille.  

 

1. Pylväslinja ja dyneemaverkko Pacific Netting Products: 540 €/m.  

→ Kokonaiskustannukset: 3 113 000 €  
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2. Pylväslinja ja kiinteä ohjausaita Pacific Netting Products 850–1740 €/m. 

→ Kokonaiskustannukset: 3 157 000–3 284 000 € 

 

3. Pylväslinja kiinteä ohjausaita Worthington Products 4080 €/m. 

→ Kokonaiskustannukset: 3 609 000 € 

 

Huom. Kappaleessa 6.4 esitelty palkeilla vahvistettu betonielementtiseinä toimii myös 

pylväsratkaisun toteutusvaihtoehtona. Kustannuksiltaan kyseinen ohjauskokonaisuus 

tulisi noin 400 000 € kalliimmaksi verrattuna yllä oleviin toteutusvaihtoehtoihin. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA LISÄTUTKIMUKSEN TARVE 

Valajaskosken voimalaitos osoittautui monin tavoin haasteelliseksi tutkimuskohteeksi, 

minkä vuoksi lisätutkimukselle koettiin olevan tarvetta. Ongelmia aiheuttivat etenkin 

turbiinien läheisyys alasvaellusreitteihin nähden sekä uoman huomattava syvyys. 

Ongelmakohdista ensimmäisen arveltiin lisäävän alasvaelluskuolleisuutta kelluvan 

ohjausaidan sekä säleikkösuuntaajan tapauksissa. Uoman syvyys teki puolestaan 

rakenteellisten ohjausratkaisujen toteutustarkastelusta työn haastavimman osuuden ja 

toisaalta myös niiden kustannukset nousivat suuriksi. Lisäksi Valajaskoskella 

lupaehdoista johtuva alhainen vedenpinta keväällä aiheutti ongelmia välppärakenteiden 

tapauksessa, sillä niiden toiminta on riippuvainen vallitsevasta vedenpinnan tasosta. 

Lisätutkimuksena suositellaan voimalaitoksen yläpuolisen osan virtausolosuhteiden 

mallintamista, smolttien seurantatutkimusta, rakenteellisten ohjausmenetelmien 

tarkempaa tutkimusta sekä voimalaitoksen kiertävien ohitusuomien toteutustarkastelua. 

Virtausmallinnuksen merkitys korostuu etenkin pintavirtauksien ohjaamiseen 

perustuvissa menetelmissä, kuten kelluvan ohjausaidan ja säleikkösuuntaajan 

tapauksissa. Molempien ohjausmenetelmien asemoinnissa on tärkeää, että niitä kohti 

tulevan päävirtauksen suunta tiedetään. Lisäksi virtauskentän säännöllisyyttä 

voimalaitoksen yläpuolella kannattaa arvioida, sillä virtausten liiallinen pyörteisyys voi 

laskea pintavirtauksien ohjausta ja heikentää valitun menetelmän ohjaustehoa. 

Virtausmallinnuksen toteuttaminen voi olla edullista myös rakenteellisten ohjausten 

toteutuksen arvioimisessa, kuten paaluseinän ja pylväsratkaisun kohdalla. Kyseisissä 

tapauksissa virtauskenttien perusteella voidaan arvioida, kuinka asemointi kannattaa 

toteuttaa, jotta ohjausvaikutus saadaan suunnattua haluttuun alasvaellusreittiin.  

Toinen lisätutkimuksen tarve koskee smolttien seurantatutkimusta ja alasvaellusreittien 

kuolleisuutta. Smolttien paikalliset vaellusreitit voidaan selvittää seurantatutkimuksella, 

minkä myötä ohjauksien asemointi on helpompi toteuttaa. Seurantatutkimuksen 

perusteella selviää myös, kuinka suuri osa smolteista vaeltaa syvänneuran ulkopuolella. 

Tällöin voidaan tarkastella, tarvitseeko ohjauksen kattaa koko uomaa yhtä tarkasti, vai 

riittääkö kustannustehokkaat ratkaisut syvänneuran ulkopuolisille linjoille. 

Alasvaellusreittien kuolleisuutta tutkimalla voidaan selvittää, kannattaako ohjaus 
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toteuttaa kalatiehen vai uittokouruun. Seurantatutkimuksessa voidaan myös arvioida 

mahdollisen ohitusuoman tarvetta sekä sen sijoittamista suhteessa voimalaitokseen. 

Kolmantena lisätutkimuskohteena suositellaan, että smolttien ohjauksessa käytettäviä 

rakenteellisia ohjausmenetelmiä tutkitaan laajemmin, sillä ne estävät smolttien pääsyn 

voimalaitoksen turbiineihin ja ovat siten toiminnaltaan varmoja. Tutkimuksen yhteydessä 

kannattaa hyödyntää virtausmallinnusta ja arvioida millaiset rakenteet toimivat parhaiten 

toivotun ohjausvaikutuksen luomisessa. Lisäksi tarkastelussa tulisi kartoittaa, kuinka 

rakenteiden roskaantumista voidaan ehkäistä, ja onko roskaantumisongelma 

ratkaistavissa ilman suuria tuotantovaikutuksia. Tutkimuksen tarkastelukohteita voisivat 

olla erilaiset rakennevaihtoehdot ja rakenteiden materiaalivalinnat sekä voimalaitokselta 

kauemmaksi sijoitettavat roskien ohjausjärjestelmät.  

Tässä diplomityössä tarkastelluilla ohjausvaihtoehdoilla ei voida taata Lapin ELY-

keskuksen edellyttämää 90 % voimalaitoskohtaista selviytymistä. Vaatimuksen 

saavuttaminen edellyttää alasvaellukseen vaikuttavien osatekijöiden toimintaa 95 % 

varmuudella. Työssä tarkastellun kirjallisuuden perusteella vaatimuksen mukainen 

ohjaustehokkuus saavutettiin viidessä tutkimuksessa, kun koko aineistossa oli 36 viitettä 

eri kohteissa saavutetuista ohjaustehokkuuksista. Lisäksi osa tavoitteen saavuttamiseen 

vaikuttavista tekijöistä on hankalasti hallittavissa, kuten esimerkiksi predaatio ja 

vallitsevat ympäristötekijät. Myös voimalaitoksen alasvaellusreitin on toimittava 

riittävällä varmuudella tavoitteen saavuttamiseksi, jolloin esimerkiksi kalatiet eivät 

välttämättä sovellu alasvaellusreiteiksi. 
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8 YHTEENVETO 

Tässä diplomityössä perehdyttiin vaelluskalojen elinkiertoon ja kierron kannalta tärkeään 

alasvaellukseen sekä sen ohjaukseen voimalaitospadolla. Vaelluskalojen alasvaellus 

käynnistyy keväällä, kun kalanpoikaset smolttiutuvat ja suuntaavat merelle runsaampien 

ravintovarojen perässä. Rakennetut joet ovat alasvaelluksen kannalta ongelmallisia, sillä 

ne hidastavat vaellusta ja lisäävät alasvaelluskuolleisuutta. Ohjausrakenteilla voidaan 

edesauttaa vaelluspoikasten selviytymistä rakennetuilla joilla ohjaamalla poikaset 

turbiinien ohitse valittua alasvaellusreittiä pitkin. Tässä työssä kartoitettiin erilaisia 

ohjausrakennevaihtoehtoja, niiden toimintaa sekä tehokkuutta alasvaelluksen 

ohjauksessa. Tehty kartoitus alusti työn tärkeintä osaa; Valajaskosken tapaustutkimusta. 

Tapaustutkimuksessa nostettiin esille ohjausrakennevaihtoehtoja, joiden arveltiin 

soveltuvan Kemijoella sijaitsevalle Valajaskosken voimalaitokselle. Ohjausvaihtoehtojen 

runsauden vuoksi tarkastelua rajattiin asettamalla kriteerit, jotka ohjauksien oli täytettävä 

ennen varsinaista tarkastelua. Tarkasteltujen vaihtoehtojen osalta arvioitiin muun muassa 

ohjausratkaisun teknisiä ominaisuuksia, toteutusvaihtoehtoja, asemointia sekä 

kustannuksia.  

Tarkasteluun valikoitui yhteensä 5 erilaista ohjausrakennevaihtoehtoa; kelluva 

ohjausaita, säleikkösuuntaaja, viistot välppärakenteet, paaluseinä sekä pylväsratkaisu. 

Kyseisistä ohjauksista kelluva ohjausaita, säleikkösuuntaaja sekä viistot välppärakenteet 

edustivat tavanomaisempia ohjauksia ja niiden tarkastelussa voitiin hyödyntää 

tiedejulkaisuja. Paaluseinä ja pylväsratkaisu ideoitiin työn aikana ja kyseisten 

vaihtoehtojen toteutustarkastelu pohjautui kirjallisuuden sijaan enemmän laskentaan ja 

asiantuntija-arvioihin. Kaikkien vaihtoehtojen asemointi ja kiinnitykset 

havainnollistettiin karttojen sekä mallikuvien avulla, jotka luotiin Tekla Structures -

ohjelmalla. Laskenta toteutettiin STAAD.Pro -ohjelmistolla simuloimalla tarkasteltavaan 

rakenteeseen kohdistuvaa jääkuormaa ja virtausvoimia. Rakenteen vahvistusta lisättiin, 

kunnes murto- ja käyttörajatilat eivät enää ylittyneet. Vaihtoehtojen kustannuslaskelmissa 

pyrittiin hyödyntämään kirjallisuutta, ja mikäli viitteitä ei löytynyt pohjattiin 

kustannustarkastelu rakenteille tyypillisiin yksikköhintoihin sekä asiantuntijoiden 

arvioihin.  
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Liite 1. Valajaskosken voimalaitoksen pohjan luotaus. 

 


