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Esitelmän pääasiallinen sisältö 

 Mikä on kalatie, miksi kalateitä tarvitaan 

 Kalatiesuunnitteluprosessi 

 Kalatieratkaisun reunaehdot 

 Kemijoen kalatiet (Taival-, Ossaus-, Petäjäs- ja Valajaskosken kalatiet) 

 Edellytykset toimivalle kalatielle 

 Kalatierakentamisen mahdollinen eteneminen 
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Mikä on kalatie? 

 Kalatiet ovat rakenteita, joiden tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi 

vesieliöiden kulku ylävirtaan ja alavirtaan ohi vaellusesteen. 

 

 Kalatiet voidaan jakaa luonnonmukaisiin ja teknisiin kalateihin. 

 

 Käytännössä rajanveto eri kalatietyyppien välillä on häilyvä 

 

 Luonnonmukaisen kalatien esikuvana pidetään luonnontilaisena virtaavaa 

puroa tai koskea. Luonnonmukaisessa kalatiessä on yleensä virtaamaa 

ympäri vuoden ja vuorokauden. Luonnonmukaisen kalatie tarjoaa 

elinympäristön virtaavan veden eliöstölle. 

 

 Teknisen kalatiessä ei välttämättä ole virtaamaa ympärivuoden ja 

vuorokauden  

 

 Teknisiä kalateitä on olemassa useita eri malleja.  



 Mihin kalatietä tarvitaan? 

Jarmo Huhtala 

 

 

 Kalatie on yleensä ainoa keino, jolla vesieläimille voidaan tehdä 

mahdolliseksi ohittaa patorakenne ja kalatiet ovat siten avainasemassa, 

kun parannetaan vesistöjen ekologisia olosuhteita 

 

 Vaellusesteiden poistamisen jälkeen toiseksi paras vaihto on ohittaa este 

kalatien avulla.  

 

 Kalatie  voi olla ympärivuotisesti toimiva luonnonmukainen ohitusuoma. 

tai tekninen kalatie. 

 

 Huom! Lohen ja taimenen houkuttelu tekniseen kalatiehen, joka toimisi myös 

heikomman uintikyvyn omaaville kalalajeille on miltei mahdotonta. 

 

 



Askel  

Ounasjoelle III 

 
Kemijoen pääuoman Taival-

,Ossaus-,Petäjäs- ja Valajaskosken 

voimalaitosten kalateiden 

suunnittelu 



Projektin tuloksia 

 Kemijoen kalateiden toteuttamismahdollisuuksien teknis-

taloudellinen tarkastelu → kalatietyypin valinta. Raportti on nähtävillä 

Askel Ounasjoelle III - projektin kotisivuilla 

 

 Taival-, Ossaus-, Petäjäs- ja Valajaskosken lupahakemustasoiset 

kalatiesuunnitelmat valitun kalatietyypin pohjalta 

 

 Tuotettu tutkimustietoa lohikalojen käyttäytymisestä Kemijoen 

voimalaitosten alakanavissa eri virtaamaolosuhteissa. 

 

 Lisäksi on edistetty alan toimijoiden kansallista ja kansainvälistä 

yhteistyötä kalateiden suunnittelun ja rakentamisen osalta. 
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Kalateiden suunnittelulle asetettu tavoite 
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Suunnitellaan toimivat ja tehokkaat kalatiet 

Kemijoen Taival-, Ossaus-, Petäjäs- ja 

Valajaskosken vesivoimalaitosten yhteyteen  
 

 

Tavoite on ilmaistu kalateiden suunnittelun tarjouspyynnössä 

seuraavasti:  

 

Tarjoajan on suunniteltava kalatiet, joiden suulle nousseista 

nousuhalukkaista lohista nousee kalatietä myöten seuraavaan 

yläaltaaseen vähintään 90 %”.  
 

 

 

 

 



Projektin asiantuntijaryhmä 

 Tilaajan tukena projektin tarjousasiakirjojen 

laadinnassa, kalateiden suunnittelun ohjauksessa ja 

kalatieratkaisun tekemisessä on ollut 

asiantuntijaryhmä 

 

 Ryhmässä ovat edustettuina Pohjois-Pohjanmaan 

ELY – keskus, Kemijoki Oy, Riista- ja kalatalouden 

tutkimuslaitos, Lohijokitiimi, Lapin ELY – keskus ja 

Oulun yliopisto 
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Kalatien suunnitteluprosessi 
 1. Yleissuunnittelu (sisältyi Askel Ounasjoelle III- projektiin) 

 Asiantuntijaryhmän päätehtävä. Kalatiehankkeen tavoitteen asettelu, kalatietyypin 

valinta, kalatien houkutusvirtaaman määrittely, kalatien suuaukon sijainti 

 Koska vaellusesteitä ei Kemijoella voida poistaa eikä luonnonmukaiset ohitusuomat 

ole ainakaan vielä realistinen vaihtoehto Kemijoella.  Kalateiden suunnittelun 

lähtökohdaksi valittiin teknisten kalateiden suunnittelu Kemijoen voimalaitoksiin. 

 

 2  Lupahakemustasoinen suunnitelma (sisältyi Askel Ounasjoelle III - projektiin) 

 Kalatien linjaus, teknisen kalatietyypin suunnittelu, kalatien virtaama ja 

houkutusvirtaama ja sen järjestäminen, vesilain ja asetuksen mukainen hakemus 

(valittu konsultti asiantuntijaryhmän ohjauksessa) 

 

 3  Yksityiskohtainen rakennesuunnittelu (ei sisältynyt projektiin) 

  Usein tarkoituksenmukaista laatia kalatien rakentamisen rahoituksen 

 varmentumisen jälkeen 

 

 4 Kalatien toimivuuden varmistaminen ja kehittäminen (ei sisältynyt projektiin) 

Kalatien valmistumisen jälkeen kalatien toimivuutta on  

seurattava ja tarvittaessa suunniteltava ja toteutettava kehittämistoimenpiteet 
Jarmo 

Huhtala 



Suunnittelulle annetut  lähtökohdat 

 Kalateiden suunnittelussa pääkohteena ovat lohikalat (lohi ja taimen). Myös muut kalat tulee 

ottaa suunnittelussa huomioon. 

 

 Perusperiaatteena kalateiden suunnittelussa on, että kalatien suulle nousseista 

nousuhalukkaista lohista nousee kalatietä myöten seuraavaan yläaltaaseen vähintään 90 %.  

 

 Kalatien sisäänkäynnissä tulee virtaaman olla riittävän suuri kalankulun onnistumiseksi ja 

vaelluksen jatkumiseksi keskeytyksettä. 

 

 Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että kalatie soveltuu isoille (5 – 20 kg) lohiyksilöille. 

Tämä on otettava huomioon virtaamien lisäksi nousuväylien mitoituksessa sekä etenkin 

suuaukon putouskorkeuksissa ja virtausnopeudessa.  

 

  Kalatiet ovat käytössä nousukauden toukokuusta lokakuun loppuun.  

 

 Kalatiet mitoitetaan 50 vuoden käyttöiälle.  

 

 Suunnitelmat tulee mitoittaa kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla toteutettavaksi 

(rakentamis- ja käyttökustannukset).  
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Edellytykset toimivalle kalatielle 
 

1. Kalateiden houkutusvirtaus ja 

sisäänkäynnin sijainti 
 

 Vaelluskalan on havaittava kalatien suu ja sen vuoksi; 

 
 Kalatien suu on sijoitettu sinne, mihin nousevat kalat virtausten ja rakenteiden määräämissä 

olosuhteissa kerääntyvät (nousuesteen alapuoli, turbiinien imuputki)   

 

 Kalatien suulle on muodostettava houkutusvirtaama, jonka mukaan kalat voivat suunnistaa ja päästä 

kalatiehen. Houkutusveden virtaama on oltava riittävän suuri  (2-10% pääuoman sen hetkisestä 

virtaamasta). Taival-, Ossaus-, Petäjäs- ja Valajaskosken kalateiden  houkutusvirtaama on 

säädettävissä 1 – 10 m3/s 

 

 Virrannopeus sisäänkäynnissä (lohi/taimen) 2,0 – 2,4 m/s 

 

 Putouskorkeus sisäänkäynnissä 0,3 – 0,4 m 

 

 Purkautuva virran suunta < 30 asteen kulmassa päävirtaukseen nähden 

 

 Kalatien suu on rannassa tai rannan läheisyydessä ja päävirtauksen suuntainen 

 

 Kalateiden valoisuus on huomioitava, ei pimeitä tunneleita, ei liian kirkasta valoa 

 

 



Edellytykset toimivalle 

kalatielle 

2. Voimalaitoksen 

käyttö 
 

 Voimalaitoksen käytön on tuettava 

kalatien toimintaa 

 

 Päävirtauksen oltava  

vaelluskalojen nousun aikana 

kalatien puolella uomaa  

 

 Vältettävä vaelluskalojen jojo- 

ilmiötä , voimalaitoksen läpi on 

tultava kalojen nousuaikana 

riittävästi virtaamaa , 

virtausolosuhteet oltava sopivat, 

turbiinien käyttö 

  

6.5.2014 12 

Uoman päävirtaus oltava kalatien puolella 



Edellytykset toimivalle 

kalatielle 

3. Toimivat 

kalastusjärjestelyt 
  Elvytettävässä jokivesistössä ja 

vaelluskalakannan syönnösalueella 

toteutettavilla kalastuksen 

säätelytoimenpiteillä tulisi 

edesauttaa riittävän kalamäärän 

pääsyä kalateihin ja edelleen 

lisääntymisalueille.  

 

 Keskeisiä säätelytoimenpiteitä ovat 

rauhoitusalueet ja -ajat, 

pyydystekninen säätely, sallittujen tai 

kiellettyjen pyyntimenetelmien 

määrittely sekä pyyntikiintiöt 

 

Uoman päävirtaus oltava kalatien puolella 

Kanadan Newfoundlandin Exploits Riverin toimivaan 

kalatieratkaisuun sisältyvät tehokkaat kalastusjärjestelyt  



Edellytykset toimivalle 

kalatielle 

4. Kotijokeen 

leimautunut 

vaelluskalakanta 
 

  Tutkimusten mukaan 

luonnonvaraiset lohenpoikaset 

leimautuvat syntymäjokeensa ja niillä 

on voimakas vietti palata kudulle 

kotijokeensa 

 

 Laitoskasvatetut lohenpoikaset 

istutuspaikkaansa. Kemijoella 

istutuspaikka on jokisuulla → 

laitospoikasilla ei voimakasta 

nousuviettiä  

Uoman päävirtaus oltava kalatien puolella 

Lohen kesänvanha, luonnossa syntynyt poikanen. Kuva Panu Orell 
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Ounasjoki lohen poikastuotantoalueena 

 
Ounasjoen vesistössä on potentiaalisia lohen  

lisääntymis- ja poikastuotantoalueita noin       

1 864 ha eli miltei yhtä paljon kuin Muonionjoessa 

 

Kuva Risto Similä 2002 Ounasjoki kunnostettu Riikonkoski 
Lap ELY Jarmo Huhtala 



Edellytykset toimivalle 

kalatielle 

4. Vaellusyhteys 

alavirtaan 
 
 Kalojen vaellusyhteyksien on toimittava sekä 

ylä- että alavirtaan  

 

 Alavirtaan vaeltavat vaelluspoikaset ja 

talvikot  

 

 Voimalaitokset katkaisevat alasvaellusreitin . 

Tutkimusten mukaan turbiinitappiot 0-17 %/ 

laitos, + viivästynyt kuolleisuus . Ei tutkittu 

Kemijoella. 

 

 Vaellus voi hidastua/pysähtyä voimalaitoksilla 

jolloin saalistuspaine kasvaa!  

 

 Pitkät  hidasvirtaiset patoaltaat, kasvattavat 

saalistuspainetta 

 

 

Uoman päävirtaus oltava kalatien puolella 

Smoltti = vaelluspoikanen  

Alasvaellus kevätkesällä  

Pituus 13-20 cm  

 Paino 15-50 g  

 

Kuva Ville Vähä 



VALAJASKOSKEN VOIMALAITOS 

Taival-, Ossaus-, Petäjäs- ja Valajaskosken 

kalatiesuunnitelmat 



Taivalkosken kalatie 
 Kalatie on mitoitettu virtaamalle 1 – 2 m3/s 

 Kalatien houkutusvirtaama on          

säädettävissä kalatien suulla 1 - 10 m3/s 

 Suunnitelma sisältää varauksen toiselle 

sisääntulolle 

 

 Houkutusveden järjestämistä on tarkasteltu 

pumppaamo ja miniturbiinivaihtoehtojen 

pohjalta 

 

 Pumppaamovaihtoehto: 

 Kokonaiskustannusarvio n. 2,9 milj.€ 

 Pumppaamon osuuus n. 1,0 milj.€ 

 Käyttökustannukset/a 65 000 € 

 

 Turbiinivaihtoehto: 

 Kokonaiskustannusarvio n. 4,4 milj.€ 

 Turbiinien + liittyvien rakenteiden osuuus n. 

2,4 milj.€ 

 Käyttökustannukset/a joko 275 000 € tai 

tuottoa 65 000 € (vesivoimatuotanto) 
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Ossauskosken kalatie 

 Ossauskosken padon korkeusero on noin 15 m 

 

 Kalatie on 330 m pitkä pystyrakokalatie 

 

 Pystyrakoaltaiden koko 2,8 x 3,5 m, pystyrakojen 

leveys 0,45 m ja putousero altaiden välillä 0,2 - 0,3 

m 

 

 Kalatiessä virtaama on säädettävissä välillä 1 - 2 

m3/s 

 

 Kalatien suuaukon houkutusvirtaama on 

säädettävissä välillä 1 – 10 m3/s 

 

 Ala-altaassa on kaksi vaihtoehtoista sisäänkäyntiä, 

joiden virtauksia voidaan säätää automatiikalla 

 

 Rakentamiskustannusarvio 2 milj. €, 

käyttökustannukset/a noin 60 000 € 6.5.2014 19 



OSSAUSKOSKEN 

KALATIE 



Petäjäskosken kalatie 

 Petäjäskosken padon korkeusero on noin 21 m 

 

 Kalatie on 450 m pitkä pystyrakokalatie 

 

 Pystyrakoaltaiden koko 2,8 x 3,5 m, 

pystyrakojen leveys 0,45 m ja putousero 

altaiden välillä 0,2 - 0,3 m 

 

 Kalatiessä virtaama on säädettävissä välillä  

 1 - 2 m3/s 

 

 Kalatien suuaukon houkutusvirtaama on 

säädettävissä välillä 1 – 10 m3/s 

 

 Ala-altaassa on kaksi vaihtoehtoista 

sisäänkäyntiä, joiden virtauksia voidaan säätää 

automatiikalla 

 

 Rakentamisen kustannusarvio 3.3 milj €,  
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PETÄJÄSKOSKEN 

KALATIE 



Valajaskosken kalatie 

 Valajaskosken padon korkeusero on noin 12 m 

 

 Kalatie on 250 m pitkä pystyrakokalatie 

 

 Pystyrakoaltaiden koko 2,8 x 3,5 m, 

pystyrakojen leveys 0,45 m ja putousero 

altaiden välillä 0,2 - 0,3 m 

 

 Kalatiessä virtaama on säädettävissä välillä 1 - 2 

m3/s 

 

 Kalatien suuaukon houkutusvirtaama on 

säädettävissä välillä 1 – 10 m3/s 

 

 Ala-altaassa on kaksi vaihtoehtoista 

sisäänkäyntiä, joiden virtauksia voidaan säätää 

automatiikalla 

 

 Rakentamisen kustannusarvio 2,4 milj € 

 Käyttökustannukset/a noin 60 000 € 
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VALAJASKOSKEN 

KALATIE 



Kalateiden rakentamis- ja käyttökustannukset 

Kohde Rakentamisen 

Kustannusarvio  

milj € 

Käyttökustan- 

nukset €/vuosi 

Taivalkoski 2,9 65 000 

Ossauskoski 2,4 60 000 

Petäjäskoski 3,3 60 000 

Valajaskoski 2,4 60 000 

Yhteensä 11,0 245 000 

Houkutusvirtaama alakanavasta pumppaamalla 

 

Huom !  Isohaaran padon Vallitunsaaren 

kalatien toimivuuden parantamiseksi 

tehtävät rakennustyöt lisättävä 

kustannuksiin 



Milloin Kemijoen kalateiden rakentaminen 

voisi alkaa ja minkä tahon toimesta? 

 Kemijoen kalateiden rakentaminen voidaan toteuttaa joko vapaaehtoiselta 

pohjalta tai voimassa olevaa velvoitetta muuttamalla.  

 

 Kalateiden rakentajina voivat toimia voimayhtiöt taikka muut tahot mm. 
kunta, kuntayhtymä, osuuskunta, ELY- keskus 

 

 Vastuukysymysten vuoksi parasta olisi jos luvanhakijana olisi voimayhtiö 
taikka vähintään kalatalousviranomainen  tai kunta, kuntayhtymä.  

 

 Kalateiden luvanhaltija vastaa hankkeesta ja siitä aiheutuvista seurauksista 
(Matti Hepola 2002) 
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Vaikutus kalakantojen hoitovelvoitteisiin 

 Jos kalatie toteutetaan vapaaehtoisen hankkeena, sillä ei ole 
suoranaista vaikutusta velvoitteeseen 

 

 Lähtökohtana on se, että velvoite pysyy voimassa niin kauan kunnes 
sitä ympäristöviraston päätöksellä muutetaan 

 

 Käytännössä istutusvelvoitteen poistaminen/muuttaminen edellyttää 
sitä, että kala lisääntyy luontaisesti ja kalakannalle ja kalastukselle 
aiheutuva vahinko tulee näin täysin kompensoida (Matti Hepola 
2002) 
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Kalateiden rakentamisen vaikutus 

kalastusoikeuteen 

 Kalaportaiden rakentamisella ei ole vaikutusta kalastusoikeuteen 

 

 Kalastusoikeus kuuluu normaalilla tavalla vesialueen omistajalle 

 

 Valtiolla on regaalin perusteella oikeus lohen ja meritaimenen 
kalastukseen 

 

 Voimassa oleviin kalastuksen järjestelyihin Itämeren pääaltaalla ja 
Pohjanlahdella ei hankkeella suoranaisesti liene suurempaa 

vaikutusta (Matti Hepola 2002) 

6.5.2014 28 



6.5.2014 29 Kuva Aapo Mäenpää 

Tavoite: 

Kemijoen vesistössä on tulevaisuudessa 

elinvoimainen, luonnonvaraisesti lisääntyvä 

lohi- ja meritaimenkanta 

Kiitos 

Kuva Risto Similä 


