
© Luonnonvarakeskus © Luonnonvarakeskus 

Iijoki Foorumi 18.5.2017, Pikku-Syöte 

Luonnonvarakeskus 

Smolttien alasvaellus: 
Ongelmia ja ratkaisumahdollisuuksia 

Kuva: A. Lamberg Kuva: PVO-Vesivoima Oy 



© Luonnonvarakeskus 

 

Alasvaelluksen ongelmat  

• Voimalaitokset katkaisevat alasvaellusreitin 

 Vaellus hidastuu/pysähtyy voimalaitoksilla, saalistuspaine kasvaa 

 Hidasvirtaisia patoaltaita, saalistuspaine kasvaa 

 Turbiinitappiot + viivästynyt kuolleisuus 
 

• Selviytyminen usean voimalaitoksen läpi heikkoa 

 Vaikutukset kertautuvat 

 Vaelluspoikaset voivat olla haluttomia vaeltamaan usean padon läpi 

 Voimalaitosten välillä on eroja 
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Toimenpiteitä tarvitaan! 

• Alasvaelluskuolleisuuden vähentäminen on keskeisiä 

toimenpiteitä rakennettujen jokien vaelluskalakantojen 

elvyttämispyrkimyksissä 
 

• Tämä korostuu voimakkaasti rakennetuissa vesistöissä, joissa 

vaellusreitillä on useita patoja 
 

• Alasvaelluksen varmistaminen ja toimivien vaellusyhteyksien 

avaaminen ei ole helppoa 

 Haasteita on erityisesti isoissa joissa 
 

• Ongelmien ratkaiseminen vaatii resursseja ja tutkimusta 
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Alasvaellusratkaisut 

 
1. Patojen poisto… aika vaikeaa 

2. Kalaystävälliset turbiinit… ei ole 

3. Voimaloiden käytön säätäminen ja ohijuoksutukset 

4. Kalojen ohjaaminen/kuljettaminen esteiden ohi 

 Kalojen ohjaaminen alasvaellusreitille 

 Kalojen kuljettaminen, ”trap & truck” 
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Kalojen ohjaaminen alasvaellusreitille 

• Vaelluspoikaset ohjattava nopeasti ja vahingoittumatta 

vaellusesteen ohi 
 

• Vaelluspoikasten ohjaukseen on useita vaihtoehtoja 

 Karkea jako fyysisiin esteisiin ja käyttäytymiseen perustuviin 

 Menetelmän valinta on aina kohdekohtaista 
 

• Alasvaellusreitti 

 Riittävä ja oikeanlainen houkutusvirtaama alasvaellusreitin 

sisäänkäynnillä 

 Turvallinen ja nopea alasvaellus esteen ohi 
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Alasvaellusratkaisu Stillwater, Penobscot, USA 

 
• Ohjausmenetelmänä pinnasta pohjaan 

ulottuva kiinteä välppärakenne  

 Loivassa kulmassa, välit 25 mm 
 

• Alasvaellusreittinä betoniramppi 

 Virtaama n. 2-3 m3/s 
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Alasvaellusratkaisu: Lockwood, Kennebec, USA 

• Ohjausmenetelmänä kelluva ohjausaita 

”Worthington boom” 

 Ulottuu n. 3 m syvyyteen 
 

• Alasvaellusreittinä lyhyt aukko-putki 

yhdistelmä padon läpi  

 Virtaama n. 10 m3/s  

 6 % voimalan virtaamasta 
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Alasvaellusratkaisut Iijoella: Iijoen OTVA 

• Iijoen OTVA-hankkeessa käynnistettiin alasvaellusratkaisujen 

suunnittelu ensimmäisenä Suomessa 

 Kelluva ohjausrakenne potentiaalinen ratkaisu Iijoen kokoluokan joella 

 Alasvaellusratkaisut tapauskohtaisia – tutkimus välttämätöntä 
 

• Vaelluspoikasten käyttäytymistä selvitetään keväällä 2017 

Haapakosken voimalaitoksen yläpuolella 

 Havainnot yhdistetään 3D-virtausmalliin ja käytetään tuloksia apuna 

Iijoen alasvaellusreittien yleissuunnitelmien laatimisessa 

 

 

 

 

 

8 24.5.2017 Alasvaellus 

Kuva: PVO-Vesivoima Oy 



© Luonnonvarakeskus 

Alasvaellusratkaisut Iijoella: suunnitelmia 

• Suunnitellaan ja rakennetaan Haapakosken voimalaitokselle 

kelluva ohjausaitarakenne 

 Ohjausaidan toimivuutta ja kehittämistarpeita arvioidaan 

vaelluspoikasten käyttäytymistutkimuksilla 
 

• Tavoitteena kehittää mahdollisimman hyvin isoille 

suomalaisilla joille sovellettavissa oleva alasvaellusratkaisu 

 Ohjausaidan rakenne 

 Ohjausrakenteen sijoittaminen (mm. virtausolosuhteet ja niiden 

vaikutus vaelluspoikasten käyttäytymiseen) 

 Alasvaellureitti/kiinniotto kuljettamista varten 
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