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Luonnonmukaisten ohitusuomien käyttö on yleistynyt voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana. Ohitusuoman
avulla mahdollistuu useimpien kalalajien ja myös muun eliöstön liikkuminen patorakenteen ohi varmemmin kuin
perinteisen teknisen kalatien kautta. Monesti nämä uomat toimivat myös korvaavina elinympäristöinä eli
kompensaatiohabitaatteina patoamisen aiheuttaman menetetyn virtavesiympäristön hyvityksenä. Tähän
kirjallisuuskatsaukseen on koottu ajankohtaista tutkimukseen perustuvaa tietoa luonnonmukaisten ohitusuomien
hyödyistä ja haasteista.

Virossa kalatiet pyritään nykyisin korvaamaan luonnonmukaisilla ratkaisuilla, sillä niiden on todettu olevan kalan kulkemisen kannalta
varmempia kuin tekniset kalatieratkaisut (Kuusikun ohitusuoma).

Miksei kalatie riitä?
Padot ja rakenteet ovat maailmanlaajuisesti yleisiä esteitä jokivesissä ja niiden vaikutus virtavesien olosuhteisiin ja
ekosysteemien toimintaan on merkittävä 1, 2, 3, 4, 5. Luontaisen kaltaiset nopean virrannopeuden koskikohdat ja
hitaamman ympäristön suvannot eivät rakennetuissa vesissä vuorottele, sillä allastaminen tekee ympäristöstä
yksipuolisen. Lisäksi padotus katkaisee jokijatkumon, jolloin estyy paitsi kalojen kulku myös muiden eliöiden
vapaa liikkuvuus ja samalla sedimenttien ja orgaanisen aineksen kulku keskeytyy altaisiin 6. Useimmat kalalajit
vaeltavat elämänvaiheensa tiettynä aikana kutupaikoille, parempiin kasvuolosuhteisiin tai hakemaan suojaa
(esim. talvehtimispaikat) ja näissä vaelluksissa padot aiheuttavat merkittävää haittaa. Lisäksi geneettisen
monimuotoisuuden vähenemisen on havaittu haittaavan etenkin eristykseen jääneitä pieniä populaatioita7.
Perustavaa laatua oleva ratkaisu jokijatkumon palauttamiseksi on esteen poistaminen eli padon purkaminen, joka
on tosin yleensä ristiriitainen toimenpide etenkin, kun on kyse vesivoiman tarpeisiin tehdystä padosta. Uusimman
suosituksen mukaan kuitenkin padon purku on aina suositeltavin ratkaisu, eikä siis perinteisesti vaihtoehtona
pidetty kalatien rakentaminen1. Kalatie on yleensä tarkoittanut teknistä kalatietä eli pääosin betonirakenteista
kalatietä, jonka päätarkoituksena pidetään lohen tai taimenen emokalojen kutunousun onnistumista
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syönnösalueelta kutualueille ylävirtaan. Teknistä kalatietä ei voida yleisesti pitää optimaalisena ratkaisuna, jos
tavoitellaan kalaston parempaa eli luontaisen kaltaista tilaa kokonaisuudessaan8, saati sitten, jos pyritään
palauttamaan virtavesiekosysteemin toimintaa kohti luontaisempaa tilaa (jokijatkumon ylläpitäminen, koko
eliöstön vapaa liikkuminen)9. Viime vuosina suuntaus maailmalla on siirtänyt keskittymisen lohikaloista kohti
kokonaisuutta eli kalayhteisöjen vapaan kulkemisen mahdollistamiseen10. Toiminnallisesti ja rakenteellisesti
onnistuneeseen ratkaisuun tarvitaan sekä biologista että teknistä osaamista, sillä virtavesikalojen on todettu
olevan erityisen herkkiä sopivien virtausolojen valinnassa 11, 12.
Luonnonmukaiset ohitusuomat kalatienä on suositelluin ratkaisu kalatieksi, sillä niiden on todettu mahdollistavan
useimpien kalalajien vapaan kulkemisen molempiin suuntiin iästä ja koosta riippumatta13, 14, 15, 16, 10.
Luonnonmukainen ohitusuoma on keinotekoinen virtavesiuoma, joka on yleensä pyritty rakentamaan
luonnollisista materiaaleista (kivet, lohkareet, puumateriaali), joiden avulla virtaamaa muokataan
monimuotoisemmaksi ja luodaan hitaan virrannopeuden ympäristöjä myös jyrkkiin nousukohtiin. Yleisesti
luonnonmukaisen ohitusuoman kaltevuus on teknistä kalatietä
vähäisempi eli ne ovat pidempiä samansuuruisella
putouskorkeudella13. Ohitusuomien on todettu olevan
tehokkaampia (korkeampi läpimenotehokkuus) kuin
kalateiden etenkin heikommiksi uimareiksi
tunnettujen lajien osalta17, 15, 16, 10.
Luonnonmukainen ohitusuoma on paras ratkaisu
etenkin silloin, kun putouskorkeutta padolla on
vähän11. On arvioitu, että etenkin alle 3 m padon
korkeudella ohitusuomaratkaisu on helppo
toteuttaa ja alle 10 m putouskorkeudella usein vielä
mahdollista suhteellisen pienellä mutkittelulla.
Suurten putouskorkeuksien padoilla
luonnonmukainen ohitusuoma vaatii teknisiä ratkaisuja
huomattavasti suuremman pinta-alan, joka voi olla
rakennetuissa ympäristöissä haasteellista. Suomessa kuitenkin
padot sijaitsevat usein alueilla, joilla tilaratkaisujen puolesta
luonnonmukaiseen ohitusuomaan on hyvät mahdollisuudet. Imatran kaupunkipuro on rakennettu mutkittelemaan joutomaalle
sähkölinjojen alle.

Suurin osa kalateihin kohdistuvasta tutkimuksesta ja seurannasta kohdistuu kalatien houkuttelevuuden ja kalojen
läpikulun tarkasteluun17, 13, 15, 18. Ohitusuomien ominaisuuksia toimia elinympäristönä, suojapaikkana tai
kutualueena ei ole tutkittu vielä paljoa (mutta kts. Pander ym.19). Ohitusuomissa olevat elinympäristöt ovat
yleensä putouskorkeudesta johtuen koskimaisia ja niiden pohjan rakenne koostuu karkeammasta kiviaineksesta,
jotta rakenteet ovat pysyvämpiä. Yleensä uomissa on mutkittelevuutta, koska sillä voidaan pituutta lisäämällä
vähentää kaltevuutta. Useimmat luonnonmukaiset ohitusuomat voisivatkin siis nykyisellään olla hyviä
elinympäristöjä lohelle ja taimenelle sekä useille pohjaeläimille, jota ovat luontaisesti koskiympäristöissä20, 21.
Tutkimusten perusteella luonnonmukainen ohitusuoma toimii suojapaikkana ja kompensoi menetettyä
koskialuetta padotussa joessa19. Kanadassa harjuksen todettiin käyttävän luonnonmukaista ohitusuomaa
molempiin suuntiin liikkumiseen, kun teknisemmät kalatiet eivät onnistuneet houkuttelemaan niitä, vaikka
rakennelmia ja houkuttelevuutta parannettiin22. Tehdyn tutkimuksen perusteella tutkimusryhmä kehottaa
välttämään kyseisellä alueella teknisiä kalateitä ja suosimaan luonnonmukaisia ohitusuomia. Alasvaelluksen
ratkaisuna ohitusuoma on turvallinen vaihtoehto, mutta sen löydettävyys on avainasemassa – etenkin, kun
alasvaelluksessa kaloilla on yleensä vähemmän aikaa löytää oikea reitti, jos ne seuraavat voimakkainta virtausta12.

Luonnonmukaiset ohitusuomat elinympäristönä
Ohitusuomat ovat yleensä rakenteeltaan luontaista uomaa kapeampia, matalampia ja niissä on vähemmän
varjostusta ja suojapaikkoja. Tästä huolimatta kalayhteisöjen rakenteen on todettu olevan hyvin samankaltainen,
kuin luonnontilassa23. Samassa tutkimuksessa laajan aineiston (yli 30 ohitusuomaa) perusteella todettiin, että
taimenen poikasmäärät olivat myös samankaltaisia luonnontilaisissa puroissa ja ohitusuomissa. Virtavesikalojen
on todettu käyttävän luonnonmukaisia ohitusuomia mielellään myös kutualueina10, 24. Yllättäen Tamario ym.23
totesivat ahvenen olleen yleisempi ohitusuomassa kuin läheisissä luonnontilaisissa puroissa, jotka olivat samaa
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kokoluokkaa. Tämän perusteella ohitusuomat tarjoavat joitakin hyötyjä ahvenelle verrattuna niiden
luonnontilaiseen elinympäristöön, vaikka niitä pidetäänkin ennemmin seisovan veden lajina. Oletettavasti ainakin
ohitusuomien mataluus tekee niistä hankalia elinympäristöjä hauelle ja muille petokaloille, joten ne tarjoavat
turvaa saalistusta vastaan. Petokalojen on kuitenkin todettu kerääntyvän kalateiden ja ohitusuomien suuaukoille,
joten täysin turvallista kulkua ei pienille lajeille voida taata25.
Varjostuksen puute on yleinen ongelma kalateissä ja ohitusuomissa. Suuremmasta valon määrästä johtuen
perifyton levien on todettu olevan yleisin kasvillisuustyyppi. Tiheä levämassa saattaa vaikuttaa virrannopeutta
hidastavasti26 ja voi jopa estää hapekkaan veden pääsyn soraikon sisään, jolla voi olla merkittävä vaikutus pohjan
lähellä kehittyvän mädin kannalta, mutta lohikalojen osalta Suomessa tällä ei ole merkitystä, sillä mädinkehitys
tapahtuu levättömänä aikana. Puuston istuttamista kuitenkin on suositeltu, jotta leväbiomassa pysyy kurissa27, 28,
lehtikariketta tulee puroon ravintoketjun perustaksi29 ja lämpötilaa alenee jopa lyhyelläkin matkalla30. Varjostus ja
kasvillisuuden suoja hyödyttää myös kalalajeja, jotka kaipaavat suojaa, kuten taimen ja simppu20, 31.

Ohitusuomasta muodostuu luontainen virtavesi ympäristö (Sågarsforsin ohitusuoma Siuntionjoki).

Kompensaation näkökulma
Ohitusuoman tai kalatien ratkaisema vaellusesteen ohitus on vain pieni osa kokonaisuutta – ja kompensoinnin
tarvetta. Etenkin alavissa maissa (kuten Suomessa) patojen rakentaminen on poistanut virtavesihabitaatin yleensä
lähes kokonaan 9.
Pohdittaessa ohitusuomia kompensoivana habitaattina eli korvaavana elinympäristönä, tulee muistaa, että
kompensoitavan habitaatin määrä ohitusuomassa on yleensä marginaalinen verrattuna menetettyyn habitaattiin.
Habitaatin laadun on siten oltava erittäin korkea eli soveltuva elinympäristö on pyrittävä maksimoimaan kaikkina
elinkierron ja vuodenajan vaiheina. Tamario ym.23 suosittelevat, että useiden patojen ja patoaltaiden kohteissa
ohitusuoma pitäisikin rakentaa koko matkalle kattamaan rakennetun esteen lisäksi patoaltaan seisovan veden
elinympäristöt, jotka eivät sovellu virtavesilajeille. On ehdotettu, että menetetty habitaatti pitäisi olla
kaksinkertainen, kun rakennetaan elinympäristöjä keinotekoisesti, jotta todella voidaan kompensoida
aiheutuneet haitat. Suunnitelmia, joissa useamman vaellusesteen ohitus tehtäisiin pitkällä uomalla, on tehty
Suomessakin jo useissa kohteissa (Oulujoki, Iijoki). Tällaisten pitkien uomien avulla saataisiin huomattava määrä
poikastuotantoon soveltuvaa habitaattia. Luonnonmukainen pitkä uoma voisi myös lisätä smolttien eli poikasten
selviytymistä alasvaelluksesta, jos ne saataisiin ohjattua ohitusuomaan ja vältettäisiin vaellus patoaltaiden läpi ja
niissä yleinen predaatio eli saalistus sekä vaarallinen voimalaitosten ohitus turbiinien kautta.
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Vesipuitedirektiivin taustatuki
Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) keskeinen vaatimus on, että vaelluskalat pääsevät vapaasti
kulkemaan jokisysteemeissä (2000/60/EY). Monet vesistöt eivät täytä hyvän ekologisen tilan tai potentiaalin
ympäristötavoitetta juuri patojen vuoksi. Ongelman ratkaisemiseksi on toki jo rakennettu paljon kalateitä, mutta
niiden toimivuuteen ja tehokkuuteen ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Ensiarvoisen tärkeää olisikin VPD:n
hengessä keskittyä kaikkiin vaellushaluisiin kaloihin ja vielä laajemmin läpikulkukelpoisiin uomaverkostoihin.

Kokemukset Suomessa
Luonnonmukaisia ohitusuomia on Suomessakin rakennettu jo vuosikymmeniä. Usein rakenne on toteutettu
pienemmissä virtavesissä ja sen on todettu olleen myös kustannustehokkain tapa järjestää kalaston
vaellusmahdollisuus. Monesti ohitusuoma on kulkuväylänä säännöstelypadolla, jossa putouskorkeus on pienehkö
eikä voimataloudellista haittaa suoraan ole. Ohitusuomien seuranta on kuitenkin pääosin jäänyt tekemättä, joten
toimivuudesta ei ole tarkkaa numeerista tietoa.
Imatralle rakennettiin kaupunkipuro vuonna 2014, joka suunniteltiin tarjoamaan kompensaatiohabitaattia
Vuoksen taimenelle. Puro ei toimi nousuväylänä (Imatrankoski on ollut ylävirtaan päin nousueste luontaisestikin),
mutta kalat pääsevät käyttämään kilometrin pituista virtavesihabitaattia kosken alta vapaasti. Puron kehitystä ja
taimenkantaa on seurattu alusta saakka vuosittain. Taimenen tiheydet ovat sähkökoekalastusten perusteella
olleet paikoin erittäin korkeita (jopa 150 poikasta / 100m2) ja puro näyttää soveltuvan erittäin hyvin pienille
taimenille. Seurantatutkimuksilla on selvitetty myös taimenen ravinnonkäyttöä ja ravintovarojen saatavuutta.
Taimenet ovat olleet erittäin hyväkuntoisia ja käyttäneet yksilöllisesti hyvinkin vaihtelevaa ravintoa.
Pohjaeläinseurannan perusteella puro on ekologiselta luokaltaan erinomaisessa tilassa, myös kasvillisuus on
luontaisesti kehittynyt hyvin nopeasti
monimuotoiseksi. Seurantaa on toteutettu
myös videokuvauksella syksyn ja kevään
aikana. Videoseurannan perusteella
ohitusuomaa käyttävät kulkuväylänään kalojen
(ainakin taimen, hauki, ahven, kirjolohi) lisäksi
ainakin saukko ja vesilinnut. Imatran
kaupunkipurolta saatujen kokemusten
perusteella rakennettua virtavesiympäristöä
voidaan pitää erittäin onnistuneena ratkaisuna
koko ekosysteemin kannalta. Ohitusuoma
soveltuvine habitaattiosuuksineen ei myöskään
tullut Imatralla kustannuksiltaan teknistä
ratkaisua kalliimmaksi, sillä koko hanke
Imatran kaupunkipuroon on tehty taimenen pienpoikasille sopivaa
toteutui alle 800 000 eurolla.
elinympäristöä.
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