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TIIVISTELMÄ
Kymijoen vesi ja ympäristö ry selvitti Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tilauksesta Kymijoen
Koivukosken kalateiden vaelluskalojen määriä kesän ja syksyn 2015 aikana. Kalateihin asennettiin
ns. VAKI-kalalaskurit ja videokamerat, joiden avulla kalaportaisiin nousseet kalat voitiin laskea ja
tunnistaa.
Koivukosken säännöstelypadon ja voimalaitoksen kalaportaiden kautta nousi kesän ja syksyn
aikana noin 120 kpl lohta ja n. 60 kpl meritaimenta. Vaellussiikoja ei tavattu kuin 11 kpl, vaikka
siikoja nousi ainakin säännöstelypadon kalaportaan suulle. Kirjolohi oli yleisin lohikala vuoden
2015 seuranta-aineistossa (yhteensä noin 250 kpl), muodostaen yli 50 %:n osuuden
lohikalahavainnoista. Lohikalojen kokonaismäärä oli pienempi kuin aiempina vuosina (2012–2014).
Muita kalaportaissa havaittuja lajeja olivat turpa, hauki, toutain, ahven, särki, salakka, säyne,
lahna, kuha, ankerias ja suutari. Näistä suutaria ja ankeriasta ei ole havaittu aiempina vuosina.
Joen paikalliskaloista ahven oli lukumääräisesti runsain voimalan kalatiessä (n. 82 % kaikista
kaloista) ja lahna taas säännöstelypadon kalaportaassa (n. 69 % kaikista kaloista). Lohikaloista yli
90 % nousi säännöstelypadon kalatietä pitkin. Koivukosken voimala oli remontissa 9.9.–
19.11.2015, jolloin tätä uomaa pitkin johdettiin vain kalaportaan 1 m3/s vettä, mikä vaikutti kalojen
käyttäytymiseen.
Videoaineiston perusteella lohista n. 27 % oli luonnonkaloja ja taimenista 6 %. Tulokset olivat näiltä
osin samantyyppiset kuin vuonna 2014 (30 % ja 8 %). Taimenten keskikoko oli samaa luokkaa
kuin vuosina 2013 ja 2014 (n. 73 cm). Sen sijaan lohien keskikoko (n. 78 cm) oli pienempi kuin
vuonna 2014 (n. 90 cm). Taimenia nousi säännöstelypadon kalaportaaseen melko tasaisesti koko
tarkkailujakson aikana, mutta runsaimmin heinäkuussa. Lohia nousi vastaavasti runsaimmin heinäelokuussa ja loka-marraskuun vaihteessa.
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1 JOHDANTO
Kymijoen vesi ja ympäristö ry selvitti Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tilauksesta Kymijoen
alaosan Koivukosken kalateiden läpi kulkevien kalojen määriä kesä-marraskuun 2015 välisenä
aikana. Tutkimus on jatkoa vuonna 2012 alkaneelle seurannalle, jolloin sekä Koivukosken
säännöstelypadolla että voimalapadolla seurattiin vaelluskalojen nousua. Työn tavoitteena oli
saada tietoa lohikalojen määristä, vaelluksen ajoittumisesta sekä virtaamien vaikutuksia kalojen
nousukäyttäytymiseen. Vuoden 2015 tuloksia verrattiin edellisvuosien havaintoihin vuosienvälisen
vaihtelun selvittämiseksi.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT
Koivukosken säännöstelypadon ja voimalapadon kalateiden ylimpiin altaisiin asennettiin kesäkuun
alussa ns. Vaki-kalalaskurit ja videokamerat (Kuvat 1-3). Kalalaskurit kiinnitettiin metallisiin
ohjauskehikkoihin, joiden avulla kalat ohjattiin uimaan laskureiden läpi. Laskureiden ohjausyksiköt
sijoitettiin voimalaitosrakennuksen ja säännöstelypadon huoltokopin sisälle suojaan sateelta ja
ilkivallalta. Laskureiden keräämät tulokset käytiin lukemassa viikoittain ja samalla laitteet putsattiin
ja niiden kunto tarkistettiin.

Kuva 1. Koivukosken voimalaitoksen kalaportaaseen asennettu Vaki-kalalaskuri, ohjauskehikko sekä kalojen
lajintunnistuksessa apuna käytetty videokamera valoineen.
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Kuva 2. Koivukosken säännöstelypadon kalaportaaseen asennettu Vaki-kalalaskuri, ohjauskehikko sekä
kalojen lajintunnistuksessa apuna käytetty videokamera valoineen.
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Kuva 3. Koivukosken säännöstely- ja voimalapatojen sekä kalateiden sijainti.
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VAKI-kalalaskuri
VAKI-kalalaskuri koostuu ohjaavasta nielusta/teräskehikosta, skannausyksiköstä ja
pääteyksiköstä. Asennettuna skannausyksikkö jää kokonaisuudessaan vedenpinnan alle. Kalan
kulkiessa läpi kalaportaaseen asennetun nielun, se kulkee skannausyksikön kehyksen läpi.
Kehyksessä on molemmilla puolilla skannauslevyt, jotka rekisteröivät kalan profiilin sen
katkaistessa levyjen välillä kulkevat infrapunasäteet. Profiilista lasketaan kalan korkeus ja kalan
pituus on aina korkeuteen perustuva laskennallinen estimaatti. Laskuri piirtää kalasta
siluettikuvan läpikulun aikaisen kuvasarjan (laskuri ottaa 8 kuvaa sekunnissa) perusteella.
Tiedot kulkevat pääteyksikköön, jonne tallentuu n. 20.000 läpikulkuun asti tietoja. Häiriöitä
voivat aiheuttaa mm. lehdet, roskat tai virran pyörteily. Siluettikuviin voi tulla virheitä, jos
skannausyksikössä on yhtä aikaa useampi kala tai jos kalan uintinopeus on liian hiljainen tai
liian kova.
Kalalaskuri ei rekisteröinyt pienimpiä kaloja, sillä korkeuden raja-arvona käytettiin 4 cm.
Tunnistus siluetista on arvio ja pienimpien kalojen tunnistaminen sen avulla on lähes
mahdotonta. Myös lohikalojen lajintunnistus siluettikuvan perusteella on vaikeaa ja
epäluotettavaa (Kuva 4), jonka vuoksi laskurien rinnalla käytettiin videolaitteistoa. Laskuri
tallentaa kalan siluetin ja pituuden lisäksi havainnon päivämäärän ja kellonajan, kalan
kulkusuunnan, veden lämpötilan, kalan uintinopeuden ja sijainnin vesipatsaassa.

Kuva 4. Kalalaskurin piirtämä siluettikuva. Kuvassa taimen.

Kalojen laskennallinen pituus arvioitiin lajikohtaisten korkeus/pituus –suhdelukujen avulla
(Taulukko 1). Aikaisempien vuosien seurannoissa on käytetty lohikaloille kerrointa 6, jolloin esim.
10 cm korkea kala on arvioitu 60 cm pitkäksi.
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Taulukko 1. Kalojen laskennallisen pituuden arviointiin käytetyt suhdeluvut.

Laji

Pituus/korkeus-suhdeluku

Lohi, taimen, siika, kirjolohi

6

Lahna

2

Muut särkikalat

5

Videotallennin
Videointilaitteisto koostui vedenpitävästä videokamerasta ja tallentimesta. Videokuvaa voidaan
ladata usb-tikulle tai suoraan tietokoneelle verkkopiuhan (RJ-45) avulla (nopeimmaksi havaittu
tapa). Tallentimen asetuksia voitiin muuttaa verkkokaapelin avulla Internet-selainpohjaisen (IE)
käyttöliittymän kautta. Tallentimen tallennuskapasiteettia rajoittaa sen sisältämän kiintolevyn koko
ja tallennuslaadun asetukset. Käytetyillä asetuksilla tapahtumia tallentui kiintolevylle (1 Teratavu)
noin 4 viikkoa kerrallaan. Tallennin ei kuitenkaan lopeta tallentamasta kun tila loppuu, vaan alkaa
nauhoittaa vanhemman materiaalin päälle. Laskurin ja videon keräämien aikatietietojen perusteella
havainnot voitiin linkittää toisiinsa ja lajit tunnistaa. Sateisimpina jaksoina Kymijoen vesi alkoi
samentua, eikä kaloja enää voitu videolta luotettavasti tunnistaa. Tällöin kalojen määritys jätettiin
ryhmätasolle (esim. lohi/taimen/kirjolohi).

3 TULOKSET
Säännöstelypato
Vuoden 2015 tulosten perusteella yli 4 cm korkeita kaloja nousi säännöstelypadon kalaporrasta
pitkin yhteensä 2714 kpl (Taulukko 2). Vuonna 2013 vastaava määrä oli 1268 kpl ja vuonna 2014
yhteensä 1317 kpl. Näistä lohikaloja oli vain 15 %, mutta kappalemäärät (406 kpl) olivat jopa
hieman edellisvuotta suuremmat (358 kpl vuonna 2014) (Taulukko 2). Lohikaloista yleisin oli
kirjolohi (7,4 % ja 201 kpl). Lohia tunnistettiin 97 kpl ja taimenia 54 kpl, mutta jonkin verran
molempia lajeja jäi vaille varmaa määritystä. Mikäli nämä epävarmat määritykset (yht. 34 kpl)
jaetaan lohen, taimenen ja kirjolohen suhteellisten runsauksien mukaan, päädytään lohen osalta
arvioon n. 110 kpl ja taimenen osalta n. 55 kpl. Siikoja havaittiin vain 11 kappaletta. Joen
paikalliskaloista yleisin oli jälleen lahna (n. 70 % kaikista havainnoista). Seuraavaksi yleisimmät
olivat toutain, turpa ja ahven. Uusia lajeja seuranta-aineistossa olivat suutari ja ankerias. Lohista
luonnonkaloja oli videoaineiston perusteella 27 %, eli sama osuus kuin edellisvuonna. Taimenista
luonnonkaloja oli vain 6 %, mikä oli myös hyvin lähellä vuoden 2014 havaintoa (5 %).
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Taulukko 2. Koivukosken säännöstelypadolla ylävirtaan uineet kalalajit ja lajiryhmät sekä niiden runsaudet ja
pituustiedot.

Laji/lajiryhmä
Lahna
Kirjolohi
Joku kala
Lohi
Toutain
Turpa
Taimen
Ahven
Lohi/taimen/kirjolohi
Lohi/taimen
Siika
Hauki
Taimen/kirjolohi
Särki
kuha
Ankerias
Suutari
Kaikki yhteensä

Määrä /
kpl
Määrä / %
1888
69,6
201
7,4
198
7,3
97
3,6
89
3,3
68
2,5
54
2,0
41
1,5
20
0,7
14
0,5
11
0,4
9
0,3
9
0,3
5
0,2
5
0,2
3
0,1
2
0,1
2714
100

Keskiarvo / Pituus
(cm)
29,9
51,2
40,1
77,8
50,9
48,2
72,5
33,7
53,5
77,9
51,9
44,7
52,3
34,4
58,0
87,5
25,4
36,8

Suurin / Pituus
(cm)
44,4
69,0
69,0
123,0
81,0
64,0
99,0
42,0
76,0
96,0
73,0
69,0
64,0
39,0
66,0
96,0
32,1
123,0

Pienin / Pituus
(cm)
15,0
34,0
30,0
43,0
30,0
30,0
42,0
30,0
45,0
60,0
40,0
37,0
45,0
31,0
43,0
82,5
18,6
15,0

Lohikaloja nousi säännöstelypadon kalaportaaseen melko tasaisesti koko tarkkailujakson ajan
(Kuva 5). Suurimmat päiväkohtaiset kalamäärät ajoittuivat kirjolohien osalta kesäkuuhun ja
heinäkuun alkuun. Toinen pieni piikki oli elo-syyskuun vaihteessa. Lohia tavattiin eniten heinäelokuussa sekä seurantakauden lopulla loka-marraskuussa. Taimenia nousi jokeen lähinnä
kesäkuukausien aikana (kesä-elokuu), mutta yksittäisiä kaloja nousi myös syksyllä.
Säännöstelypadon kautta johdetut virtaamat laskivat kesäkuun alusta syyskuun alkuun, jolloin
virtaamat jälleen nousivat voimalan huoltotauon vuoksi. Lohikalojen määriin kasvaneilla virtaamilla
ei kuitenkaan ollut juurikaan vaikutusta. Muista lajeista lukumääräisesti merkittävin oli lahna, jonka
aktiivisuus ajoittui kesäkuukausiin (Kuva 6). Syyskuussa lahnojen määrät laskivat, eikä niitä enää
tavattu kalaportaassa loka-marraskuussa.
Lohikalojen nousuaktiivisuus näytti yleisesti ottaen nousevan ja laskevan valoisuuden mukaan
(Kuva 8). Selvin aktiivisuuspiikki oli iltapäivällä, noin klo 15–17 välisenä aikana.
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Kuva 5. Säännöstelypadon kalaportaassa ylöspäin liikkuneiden lohikalojen määrät seurantajaksolla 4.6.–
19.11.2015.

Kuva 6. Säännöstelypadon kalaportaassa ylöspäin liikkuneiden kalojen määrät seurantajaksolla 4.6.–
19.11.2015.
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Kuva 7. Säännöstelypadon
vuorokaudenajan mukaan.

kalaportaassa

ylöspäin

liikkuneiden

lohikalojen

määrät

jaoteltuna

Lohien keskipituus oli n. 78 cm, kun taas taimenilla keskipituus oli n. 73 cm. Lohien ja taimenten
kappalemääräisesti suurimman pituusluokan muodosti luokka 64–84 cm (Kuva 8). Kirjolohella
selvästi suurin luokka oli 44–64 cm (Kuva 8). Vähäiset siiat jakautuivat melko tasaisesti kolmen
pienimmän kokoluokan välillä.

Kuva 8. Säännöstelypadon kalaportaassa havaittujen lohikalojen kappalemäärät pituusluokittain.
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Voimalaitospato
Voimalaitospadon kalatiessä nousi yli 4 cm korkeita kaloja yhteensä vain 470 kpl. Näistä lohikaloja
oli 41 kpl (Taulukko 3). Lohikaloista suurin osa oli voimalankin kalatiessä kirjolohia (32 kpl). Lohia
oli vain 8 kpl ja taimenia 1 kpl. Tunnistamattomia kaloja oli 19 kpl, joiden seassa on tosin saattanut
olla muutama lohikala. Valtaosa kalaportaassa havaituista kaloista oli joen paikalliskaloja (ahven ja
lahna). Lohikalojen vähäiseen määrään vaikutti voimalan huoltotauko kalojen nousuaikaan 9.9.–
19.11.2015, jolloin koko uoman virtaama koostui vain kalaportaan 1 m3/s vesimäärästä. Ahvenen
osuus kappalemäärissä (82,6 %) oli selvästi suurempi kuin säännöstelypadolla. Viime vuosien
tulokset osoittavat, että joen paikalliskaloista ahven on selvästi yleisin voimalan kalaportaalla ja
vastaavasti lahna säännöstelypadolla. Luonnonlohia oli voimalan aineistossa 38 %, mutta
luonnonlisääntymisestä peräisin olevia taimenia ei ollut lainkaan. Koko vuoden 2015 aineistossa
osuudet olivat 27 % (lohi) ja 6 % (taimen), joten tulokset olivat hyvin samanlaiset kuin vuonna
2014.
Taulukko 3. Koivukosken voimalapadolla ylävirtaan uineet kalalajit ja lajiryhmät sekä niiden runsaudet ja
pituustiedot.

Laji/lajiryhmä
Ahven
Kirjolohi
Joku kala
Lahna
Lohi
Turpa
Särki
Taimen
Kaikki yhteensä

Määrä /
kpl
388
32
19
15
8
4
3
1
470

Määrä / % Keskiarvo / pituus cm Suurin / pituus cm Pienin / pituus cm
82,6
6,8
4,0
3,2
1,7
0,9
0,6
0,2
100

37,3
55,1
35,2
31,0
69,8
66,0
30,0
58,0
39,0

58,0
71,0
43,0
39,6
88,0
69,0
30,0
58,0
88,0

27,0
45,0
24,0
15,0
49,0
57,0
30,0
58,0
15,0

Kirjolohia havaittiin voimalan kalaportaassa kesäkuun alusta syyskuun puoliväliin asti (Kuva 9).
Pieni piikki kirjolohien nousuaktiivisuudessa ajoittui elokuun puoliväliin. Vähäiset lohet nousivat
voimalan portaaseen lähinnä loka-marraskuussa, vaikka uoman virtaama oli huoltokatkon vuoksi
hyvin pieni. Paikalliskalojen nousu portaaseen painottui edellisvuoden tavoin heinä-elokuuhun.
Syyskuun puolivälin jälkeen voimalan kalaportaassa ei enää tavattu kuin yksittäisiä kaloja.
Vuosien 2013–2015 päiväkohtaisia lohikalamääriä verrattiin tilastollisin menetelmin (Kruskal-Wallis
-testi). Testi osoitti, että lohikalamäärien jakaumat olivat tutkimusvuosien välillä erilaiset
kummankin kalaportaan aineistoissa (p < 0.01). Toisin sanoen lohikalat ovat nousseet
kalaportaisiin eri aikaan vuosittaista seurantajaksoa (kesäkuun alusta marraskuun puoliväliin).
Kalamäärien päiväkohtaiset korrelaatiot olivat niin ikään heikkoja. Ainoastaan vuosien 2013 ja
2015 välillä oli säännöstelypadon kirjolohimäärissä lievä positiivinen korrelaatio (r = 0.25, p =
0.002).
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Kuva 9. Voimalaitospadon kalaportaassa ylöspäin liikkuneiden lohikalojen määrät seurantajaksolla 4.6.19.11.2015.

Kuva 10. Voimalapadon kalaportaassa ylöspäin liikkuneiden kalojen kappalemäärät seurantajaksolla 4.6.19.11.2015.

Lohikalojen aktiivisuus oli yleisesti ottaen suurinta iltapäivän aikaan (Kuva 11), kuten oli myös
säännöstelypadolla. Voimalan aineisto on kuitenkin niin suppea, että kalojen nousuajankohdista ei
saa yhtä selvää kuvaa kuin säännöstelypadolla.
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Kuva 11. Voimalan kalaportaassa ylöspäin liikkuneiden lohikalojen määrät jaoteltuna vuorokaudenajan
mukaan.

Lohikalojen määrät Koivukosken voimalan alapuolella syksyllä 2015
Koivukosken kalaporrastutkimuksista saatujen tulosten perusteella vaelluskalat näyttävät suosivan
nousureittinään säännöstelypadon kalaporrasta. Syksyllä 2015 tehtiin voimalan alapuolisessa
kanavassa kaikuluotaustutkimus, jolla pyrittiin selvittämään, onko voimalan alapuolella edes
nousemassa vaelluskaloja. Työssä käytettiin DIDSON-ultraäänikaikuluotainta. Luotain asennettiin
voimalan alapuolella olevan heittolaiturin, eli ns. ykköspoolin yläpuolelle. Luotain asetettiin
kuvaamaan poikkivirran, jolloin ylä- ja alavirtaan menevät kalat voitiin laskea. Tutkimus käynnistyi
syyskuun 2015 alussa, ja tavoitteena oli selvittää koko syyskuun kalojen määriä ja liikkeitä.
Voimalan mentyä epäkuntoon 9.9. ja virtaamien tyrehdyttyä seuranta kuitenkin keskeytettiin
turhana. Luotainaineistosta laskettiin kaikki ylä- ja alavirtaan menneet yli 60 cm pitkät kalat.
Kokorajaus tehtiin, koska voimalan alapuolisessa kanavassa oli paljon istutettuja kirjolohia, jotka
liikkuivat alueella edestakaisin. Näin laskettavaksi tulivat vain isoimmat kalalajit, eli lohi, taimen,
hauki, toutain ja kirjolohi. Lajien erottaminen luotainkuvasta ei ole kuitenkaan mahdollista. Samat
kalat liikkuivat luotauspaikalla edestakaisin, joten lasketut kalamäärät eivät kerro kalojen todellista
lukumäärää.
Luotauspaikan ohitti syyskuun alun seurantajaksolla 330 kalaa. Suurin osa kaloista oli
todennäköisesti isokokoisia kirjolohia. Isoimpia, yli 90 cm mittaisia kaloja havaittiin luotauspaikalla
54 kpl. Voimalaitoksen kalaportaan ylitti luotausjakson aikana vain kaksi kirjolohta ja yksi taimen
(Kuva 9). Vaikka luotaamalla havaituista kalamääristä suurin osa oli todennäköisesti samojen,
edestakaisin uivien kalojen aiheuttamia, oli voimalan ja sen kalaportaan alapuolella selvästi
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enemmän lohikaloja, kuin mitä portaaseen lopulta nousi. Useimmiten isot, lohiksi tulkitut kalat
pysyttelivät pitkiä aikoja paikoillaan.

Kuva 12. Koivukosken voimalan alapuolisessa kanavassa ylöspäin liikkuneiden > 60 cm pitkien kalojen
määrät pituusluokittain, jaksolla 1.-9.9.2015.

4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA VERTAILU AIKAISEMPIIN VUOSIIN
Kausi 2015 oli lohimäärien (vajaa 120 kpl) suhteen samankaltainen kuin edellisvuosi, jolloin
kalaportaita pitkin nousi patojen yläpuolisille alueille n. 120–130 kpl lohta. Sen sijaan taimenia
(vajaa 60 kpl) nousi vain vajaat puolet edellisvuoden määristä (n. 120–130). Vuoden 2013 arvio
lohikalojen kokonaismäärästä oli n. 1400 kpl, kun taas vuoden 2012 vastaava arvio oli hieman yli
1000 kpl (Karppinen & Haikonen 2012, Raunio & Kirsi 2013, Raunio & Pönkä 2013). Vaikka
vuosien 2014 ja 2015 lohikalahavaintoihin laskettaisiin mukaan istutetut kirjolohet (2014 n. 320 kpl
ja 2015 n. 250 kpl), ovat viime vuosien lohikalamäärät olleet selvästi pienempiä kuin seurannan
kahtena ensimmäisenä vuotena. On huomattava, että ensimmäisinä vuosina seurantaa tehtiin
pääosin pelkillä VAKI-laskureilla, jolloin mm. isokokoisia särkikaloja (toutain ja turpa) on saattanut
tulla lasketuksi lohikaloiksi. Tästä huolimatta näyttäisi todennäköiseltä, että Kymijokeen
nousseiden lohien ja taimenten määrät ovat pudonneet.
Tähänastisen tarkkailuhistorian perusteella lohikalat näyttävät suosivan säännöstelypadon
kalaporrasta. Vuoden 2015 kaikuluotausten perusteella voimalan alapuolisessa kanavassa oli
melko runsaasti etenkin kirjolohia, mutta myös jonkin verran taimenia ja/tai lohia, jotka eivät
kuitenkaan menneet kalaportaaseen. Vuonna 2012 arviolta vain n. 5 % lohikaloista nousi
voimalaitoksen kalaporrasta pitkin, kun säännöstelypato oli runsaiden ohijuoksutusten vuoksi auki.
Tosin vuoden 2013 kalaporrasseurannan perusteella näytti siltä, että lohikalat käyttivät myös
voimalan kalatietä, kun pääsy säännöstelypadon kalaportaalle oli vähäisten virtaamien vuoksi
vaikeaa tai estynyt. Virtaamien osalta tilanne oli vastaavan tyyppinen myös seuraavana vuonna
(2014), jolloin kaloja ei kuitenkaan noussut kumpaankaan kalaportaaseen lähellekään samanlaisia
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määriä. Voimalan ollessa remontissa yli kahden kuukauden ajan syksyllä 2015, olosuhteet olivat
säännöstelypadon runsaiden ohijuoksutusten vuoksi otolliset runsaille nousukalamäärille. Näin ei
kuitenkaan käynyt, ja lohien sekä taimenten kokonaismäärät jäivät jopa vuoden 2014 tasosta.
Virtaamilla ja veden lämpötiloilla tuskin on ollut merkittää osuutta havaittuihin vaelluskalamäärien
laskuun (Raunio & Kirsi 2015), joten muut tekijät kuten smoltti-istutusten väheneminen, istukkaiden
kunto, kalojen kasvanut kuolleisuus merivaelluksen aikana ja luonnonkalojen heikot vuosiluokat
ovat saattaneet vaikuttaa lopputulokseen.
Vuonna 2013 lohet ja taimenet olivat keskimäärin n. 75 cm:n mittaisia, eikä lajien välillä ollut
keskipituuksissa eroja. Vuonna 2014 lohet olivat keskimäärin kookkaampia, keskipituuden ollessa
vähän yli 90 cm. Taimenten koko oli kuitenkin samaa luokkaa kuin vuonna 2013. Vuoden 2015
tulosten perusteella lohien ja taimenten keskipituudet (lohi 78 cm ja taimen 73 cm) olivat jälleen
samaa luokkaa kuin vuonna 2013. Eli lohien osalta kalaportaisiin nousseet kalat olivat vuonna
2014 keskimäärin kookkaampia ja vanhempia. Luonnonkalojen osuus oli vuonna 2013 lohilla ja
taimenilla n. 16–17 %. Sen sijaan vuonna 2014 lohista lähes 30 % oli luonnonkaloja, ja vuonna
vastaavasti 2015 n. 27 %. Vuosina 2014–2015 n. 6-8 % taimenista kaloista oli luonnonkaloja. Kun
suhteelliset osuudet muutetaan kappalemääriksi, on luonnonkalojen määrissä ollut havaittavissa
selvä romahdus vuosien 2013–2015 aikana (Kuva 13).

Kuva 13. Koivukosken kalaportaissa havaittujen luonnonlohien ja –taimenten arvioidut kokonaismäärät
vuosina 2013-2015. Huom! Vuonna 2013 voimalaitoksen kalaportaassa ei vielä ollut videokameraa, ja
kalamäärät on arvioitu säännöstelypadon havaintojen ja mallilaskentojen avulla.

Lohen ja taimenen nousuaktiivisuus ajoittui vuonna 2015 iltapäivän tunteihin (klo 15–17).
Aikaisemmin etenkin lohen vaellusaktiivisuus on painottunut alkuiltaan (Raunio & Kirsi 2013), joten
nousuajankohdissa näytti olevan vuosienvälisiä eroja. Vaellussiika oli edellisvuoden tavoin hyvin
harvalukuinen seuranta-aineistossa. Siian lähes olematon osuus laskuriaineistossa kertoo siitä,
että Koivukosken nykyiset kalaportaat ovat lajille huonosti soveltuvia (ks. myös Raunio & Nyberg
2013). Maastohavaintojen perusteella vaellussiikoja nousi syksyllä säännöstelypadon alapuolelle,
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mutta kalat eivät uskaltaneet uida kalaportaaseen. Todennäköisesti vaellussiikoja on noussut myös
voimalan alapuolelle ja sen kalaportaan suulle.
Vuosien 2012–2015 tuloksissa on siis havaittavissa joitain yhtäläisyyksiä, mutta myös eroja ja
muutoksia. Seuraavassa lyhyt yhteenveto tähänastisen seurannan keskeisimmistä havainnoista:









Lohikalojen määrät ovat laskeneet selvästi vuosien 2012–2013 tasosta. Taimenten
määrissä havaittiin edelleen puolittuminen vuosien 2014–2015 välillä.
Luonnonlohien ja –taimenten määrät ovat niin ikään laskeneet. Suurin muutos ajoittui
vuosien 2013–2014 välille.
Vuonna 2014 lohien keskikoko oli suurempi kuin muina vuosina. Taimenen keskikoossa ei
ole ollut suuria vuosienvälisiä eroja.
Lohikalojen nousuaktiivisuus ajoittui vuosina 2014–2015 iltapäivään, kun taas aikaisempina
vuosina aktiivisuus painottui alkuiltaan.
Lohikaloja nousi vuonna 2013 runsaasti myös voimalan kalaportaaseen. Muina vuosina
vastaavaa ei ole havaittu.
Lohikalojen nousuajankohta Koivukosken kalaportaisiin on vaihdellut vuosien välillä.
Vaellussiikoja on koko seurantajaksolla havaittu kalaportaissa vain hyvin pieniä määriä.
Kymijoen paikalliskaloista runsaslukuisimmat lajit ovat olleet ahven ja lahna. Lahna suosii
säännöstelypadon porrasta ja ahven voimalaitoksen porrasta.
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