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TIIVISTELMÄ
Kymijoen vesi ja ympäristö ry selvitti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tilauksesta Kymijoen
Koivukosken ja Korkeakosken kalateiden vaelluskalojen määriä kesän ja syksyn 2016 aikana.
Korkeakoskella tehtiin lisäksi ultraäänikaikuluotaimella kalojen seurantaa kalaportaan alapuolella.
Korkeakosken uuden kalaportaan kautta nousi yhteensä 77 taimenta, 10 lohta ja 20 kirjolohta,
muttei yhtään vaellussiikaa. Koivukosken säännöstelypadon ja voimalaitoksen kalaportaiden kautta
nousi kesän ja syksyn aikana arviolta 341 kpl lohta ja 116 kpl meritaimenta. Vaellussiikoja ei
tavattu kuin 3 kpl. Koivukosken voimalaitos oli remontissa syyskuun puolivälistä alkaen, joten vedet
juoksutettiin säännöstelypadon kautta. Kirjolohi oli yleisin lohikala vuoden 2016 seurantaaineistossa, muodostaen n. 44 % (yhteensä 335 kpl) säännöstelypadon lohikalahavainnoista.
Kalaportaita pitkin nousseiden lohien ja taimenten kokonaismäärä oli suurempi kuin vuosina 2014
ja 2015 yhteensä. Muita kalaportaissa havaittuja lajeja olivat turpa, hauki, toutain, ahven, särki,
säyne ja lahna. Joen paikalliskaloista ahven oli lukumääräisesti runsain voimalan kalatiessä (n. 82
% kaikista kaloista) ja lahna taas säännöstelypadon kalaportaassa (61 % kaikista kaloista).
Videoaineiston perusteella lohista n. 29 % oli luonnonkaloja ja taimenista vain 4 %. Tulokset olivat
näiltä osin samantyyppiset kuin kahtena edellisvuonna, tosin luonnontaimenten osuus on laskenut
tänä aikana 8 %:sta 4 %:iin. Taimenten ja lohien keskikoko oli yhtä suuri, noin 79 cm. Taimenia
nousi Korkeakosken ja Koivukosken säännöstelypadon kalaportaisiin runsaimmin kesä-heinäkuun
aikana. Lohia nousi vastaavasti runsaimmin elo-syyskuussa ja loka-marraskuun vaihteessa.
Korkeakosken kalaportaan alapuolella tehtyjen kaikuluotausten perusteella portaan suulla liikkui
syys-lokakuun vaihteessa ajoittain runsaastikin kalaa. Isokokoisia, >70 cm mittaisia kaloja
havaittiin parhaana päivä yli 150 kpl, tosin suuri osa havainnoista oli mahdollisesti samoista
kaloista. Samaan aikaan portaan läpi nousi vain yksittäisiä kaloja päivän aikana. Kalojen
aktiivisuuteen näytti vaikuttavan vedenpinnan korkeus, joka vaihteli tutkimusjaksolla huomattavasti
meriveden korkeuden mukaisesti. Vedenpinnan ollessa normaalia korkeammalla kaloja liikkui
runsaammin portaan suualueella.
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1 JOHDANTO
Kymijoen vesi ja ympäristö ry selvitti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tilauksesta Kymijoen
alaosan Koivukosken ja Korkeakosken kalateiden läpi kulkevien kalojen määriä kesä-marraskuun
2016 välisenä aikana. Työn tavoitteena oli saada tietoa mm. lohikalojen määristä ja koosta,
vaelluksen ajoittumisesta sekä istukkaiden ja luonnonkalojen suhteesta. Korkeakoskella tehtiin
lisäksi kaikuluotauksia kalaportaan alapuolella, jolla selvitettiin portaan suualueella liikkuvien
nousukalojen määriä ja verrattiin niitä portaan läpi uineisiin kalamääriin. Vuoden 2016 tuloksia
verrattiin edellisvuosien havaintoihin Koivukoskelta vuosienvälisen vaihtelun selvittämiseksi.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT
2.1 KOIVUKOSKEN KALAPORTAAT
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. Seurantajakso oli 1.6.–11.10.2016.
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Kuva 1. Koivukosken voimalaitoksen kalaportaaseen asennettu Vaki-kalalaskuri, ohjauskehikko sekä kalojen
lajintunnistuksessa apuna käytetty videokamera valoineen.

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 voitu videolta aina luotettavasti tunnistaa. Tällöin kalojen määritys jätettiin
ryhmätasolle (esim. lohi/taimen/kirjolohi).
2.2 KORKEAKOSKEN KALAPORRAS
Korkeakosken uusi kalaporras vihittiin käyttöön 6.6.2016, ja sen seuranta käynnistyi samana
päivänä. Koivukosken laitteistosta poiketen Korkeakoskella ei käytetty lainkaan VAKI-laskuria,
vaan
kalojen
seuranta
toteutettiin
videokameran
ja
konenäköön
perustuvan
hahmontunnistusjärjestelmän avulla. Hahmontunnistusohjelma ladattiin maastokannettavalle, joka
yhdistettiin portaaseen asennettuun videokameraan (Kuvat 5 ja 6). Ohjelma tallensi kaiken
videoaineiston ulkopuoliselle kiintolevylle, mutta se myös seurasi jatkuvasti videokuvassa näkyvää
liikettä ja mittasi liikkeen määrää. Videonauhat käytiin hakemassa portaalta viikoittain, jolloin myös
putsattiin ja huollettiin laitteet. Aineiston jälkikäsittelyssä käytettiin saman ohjelman ns. reviewtoimintoa, jonka avulla nauhoitteissa voitiin hyppiä tyhjien pätkien yli ja käydä läpi vain
potentiaaliset kalahavainnot. Videonauhat ajettiin myös toisen hahmontunnistusohjelman läpi, jolla
varmistettiin, ettei kaloja jäänyt havaitsematta.
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Kuva 5. Korkeakosken seurantalaitteisto asennettuna kalaportaan ylimpään altaaseen.

Kuva 6. Korkeakosken seurannassa käytetty maastokannettava sekä hahmontunnistusohjelma.
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2.3 KORKEAKOSKEN KAIKULUOTAUKSET
Korkeakosken kalaportaan alapuolella tehtiin myös syksyllä 2016 kaikuluotaustutkimus, jolla
pyrittiin arvioimaan portaan suualueella liikkuvien kalojen määriä suhteessa portaan läpi
kulkeneisiin kaloihin. Lisäksi tutkimuksella pyrittiin saamaan tietoa kalojen aktiivisuuteen
mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksen ajankohta oli syys-lokakuu (27.9.–10.10.2016),
jolloin padon alapuolella oletettavasti liikkui sekä lohia että taimenia. Työssä käytettiin ns.
DIDSON-ultraäänikaikuluotainta, jonka toimintataajuus oli 1800 kHz. Luotain asetettiin joen
länsirannalle, ja suunnattiin viistosti kohti kalaportaan suuta. Kalahavainnoiksi laskettiin tässä
työssä vähintään 40 cm pitkät kalat. Tausta-aineistoksi ladattiin Ilmatieteenlaitoksen sivuilta
seurantajakson tuntikohtaiset meriveden korkeustiedot Haminan mittauspisteeltä. Korkeakosken
alapuoliseen vedenkorkeuteen vaikuttaa oleellisesti meriveden korkeus, joten tulokset kertovat
myös joen pinnankorkeuden muutoksista.

3 TULOKSET
3.1 KOIVUKOSKEN KALAPORTAAT
Säännöstelypato
Vuoden 2016 tulosten perusteella yli 4 cm korkeita kaloja nousi säännöstelypadon kalaporrasta
pitkin yhteensä 2894 kpl (Kuva 7, Taulukko 2). Kalamäärät olivat siten samalla tasolla kuin
edellisvuonna. Lohikaloja oli näistä kaikkiaan 771 kpl (Taulukko 2). Lohikaloista yleisin oli kirjolohi
(11,6 % ja 335 kpl). Lohia havaittiin 324 kpl ja taimenia 108 kpl, mutta siikoja vain kolme
kappaletta. Joen paikalliskaloista yleisin oli jälleen lahna (n. 62 % kaikista havainnoista).
Seuraavaksi yleisimmät lajit olivat toutain, turpa ja ahven. Lohista luonnonkaloja oli videoaineiston
perusteella 29 %, eli samaa luokkaa kuin edellisvuosina. Taimenista luonnonkaloja oli vain vajaa 4
%, mikä oli myös hyvin lähellä edellisvuosien havaintoja (5-6 %).

Kuva 7. Koivukosken säännöstelypadon kalaportaalla havaitut kalojen kokonaismäärät vuosina 2012–2016
(> 4 cm korkeat).
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Taulukko 2. Koivukosken säännöstelypadolla ylävirtaan uineet kalalajit ja lajiryhmät sekä niiden runsaudet ja
pituustiedot.

Laji
Lahna
Kirjolohi
Lohi
Taimen
Toutain
Turpa
Joku kala
Ahven
Särki
Hauki
Siika
Säyne
Taimen/kirjolohi
Kaikki yhteensä

Määrä (kpl) Osuus (%) Pituus (cm, keskiarvo) Suurin pituus (cm)
1784
61,6
28
45
335
11,6
52
70
324
11,2
79
129
108
3,7
79
102
107
3,7
58
94
96
3,3
40
69
69
2,4
43
70
56
1,9
34
48
5
0,2
31
33
4
0,1
52
66
3
0,1
61
61
2
0,1
34
34
1
0,0
73
73
2894
100
41
129

Pienin pituus (cm)
15
30
34
39
30
30
30
30
30
37
61
33
73
15

Kirjolohia ja taimenia nousi säännöstelypadon portaaseen jo heti seurannan alkuvaiheessa
kesäkuussa (Kuva 8). Kirjolohien ja taimenten nousukäyttäytyminen oli säännöstelypadon
kalaportaassa melko samankaltaista, ja päiväkohtaisten kalamäärien korrelaatio oli r = 0.49. Sen
sijaan lohet nousivat säännöstelypadolle selvästi myöhemmin, eli syyskuussa ja lokakuun lopulla.
Luonnonlohien ja istukkaiden nousukäyttäytyminen ei näyttänyt poikkeavan toisistaan (Kuva 9).
Päiväkohtaisten kalamäärien korrelaatio luonnonkalojen ja istukkaiden välillä oli r = 0.63, joka
ilmensi melko voimakasta samankaltaisuutta.
Lohikalojen nousuaktiivisuudessa oli vuorokauden ajan mukaan tarkasteltuna myös havaittavissa
lajienvälisiä eroja (Kuva 10). Taimenet ja kirjolohet nousivat suhteellisen tasaisesti vuorokauden
valoisana aikana, nousun painottuen kuitenkin aamuun ja iltapäivään, kun taas lohella
nousuaktiivisuus oli korkein vain iltapäivän tunneilla (klo 16–17).
Säännöstelypadon kautta johdetut virtaamat laskivat syksyä kohti, ja syyskuun puolivälissä
virtaama oli muutaman päivän ajan alle 2 m3/s. Tämän jälkeen virtaamat jälleen nousivat voimalan
huoltotauon vuoksi. Nopeasti noussut virtaama näytti nostavan etenkin lohien kappalemääriä
syyskuun lopun aikana (Kuva 8). Muista lajeista lukumääräisesti merkittävin oli lahna, jonka
aktiivisuus painottui kesäkuuhun (Kuva 11). Lahnojen määrät laskivat tasaisesti kohti syksyä, ja
samoin oli myös muiden lajien kohdalla (Kuva 11).
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Kuva 8. Säännöstelypadon kalaportaassa ylöspäin liikkuneiden lohikalojen määrät seurantajaksolla 1.6.–
11.11.2016 sekä virtaamat ja veden lämpötila.

Kuva 9. Säännöstelypadon kalaportaassa havaittujen istutettujen lohien ja luonnonlohien päiväkohtaiset
kappalemäärät.
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Kuva 10. Säännöstelypadon
vuorokaudenajan mukaan.

kalaportaassa

ylöspäin

liikkuneiden

lohikalojen

määrät

jaoteltuna

Kuva 11. Säännöstelypadon kalaportaassa ylöspäin liikkuneiden muiden kalalajien päiväkohtaiset
kappalemäärät sekä virtaamat ja veden lämpötila.
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Lohien keskipituus oli edellisvuoden tavoin n. 79 cm, ja taimenten keskipituus oli sama (Taulukko
2). Lohien ja taimenten kappalemääräisesti suurimman pituusluokan muodosti 64–84 cm (Kuva
12). Kirjolohella selvästi suurin kokoluokka oli 44–64 cm (Kuva 8). Vähäiset siiat sijoittuivat niin
ikään tähän samaan kokoluokkaan.

316

Kuva 12. Säännöstelypadon kalaportaassa havaittujen lohikalojen kappalemäärät pituusluokittain.

Voimalaitospato
Voimalaitospadon kalatiestä nousi yli 4 cm korkeita kaloja yhteensä vain 90 kpl. Näistä lohikaloja
oli 46 kpl (Taulukko 3), eli lähes saman verran kuin edellisvuonna. Lohikaloista suurin osa oli
voimalankin kalatiessä kirjolohia (21 kpl). Lohia oli 17 kpl ja taimenia 8 kpl, mutta siikoja ei tavattu
lainkaan. Tunnistamattomia kaloja oli 3 kpl, mutta pituustietojen perusteella näissä ei
todennäköisesti ollut lohikaloja. Lukumääräisesti eniten havaittiin ahvenia (35 kpl). Kalojen
vähäiseen määrään vaikutti osaltaan voimalan huoltotauko kalojen nousuaikaan (alkaen 23.9.),
jolloin koko uoman virtaama koostui vain kalaportaan 1 m3/s vesimäärästä. Luonnonlohia oli
voimalan aineistossa 17 %, mutta luonnonlisääntymisestä peräisin olevia taimenia 25 %.
Vähäisten kalamäärien vuoksi voimalan kalaportaan tulokset ovat näiltä osin vain suuntaa antavia.
Koivukosken koko vuoden 2016 aineistossa luonnonkalojen osuudet olivat 28 % (lohi) ja 5 %
(taimen), joten tulokset olivat hyvin samanlaiset kuin vuosina 2014 ja 2015.
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Taulukko 3. Koivukosken voimalapadolla ylävirtaan uineet kalalajit ja lajiryhmät sekä niiden runsaudet ja
pituustiedot.

Laji
Ahven
Kirjolohi
Lohi
Taimen
Lahna
Joku kala
Kaikki yhteensä

Määrä
(kpl)
35
21
17
8
6
3
90

Osuus (%)
39
23
19
9
7
3
100

Pituus (cm, keskiarvo) Suurin pituus (cm)
33
43
53
70
67
109
66
85
40
59
39
49
52
109

Pienin pituus (cm)
30
45
45
30
30
30
30

Kirjolohia havaittiin voimalan kalaportaassa lähinnä kesäkuukausien aikana (Kuva 13). Sen sijaan
vähäiset lohet ja taimenet nousivat voimalan portaaseen syksyllä, vaikka uoman virtaama oli
huoltokatkon vuoksi hyvin pieni. Joen paikalliskaloja tavattiin eniten elo-syyskuun aikana (Kuva
14). Syyskuun puolivälin jälkeen voimalan kalaportaassa ei enää tavattu kuin yksittäisiä kaloja.
Vuosien 2013–2016 päiväkohtaisia lohikalamääriä verrattiin tilastollisin menetelmin (Kruskal-Wallis
-testi). Säännöstelypadon osalta testattiin myös eri lajien (lohi, taimen ja kirjolohi) päiväkohtaisia
kalamääriä. Testi osoitti, että lohikalamäärien jakaumat olivat tutkimusvuosien välillä erilaiset
kummankin kalaportaan aineistoissa (p < 0.01). Säännöstelypadon aineistoissa myös eri
lohikalalajien jakaumat poikkesivat eri vuosien välillä (p < 0.01). Toisin sanoen lohikalat ovat
nousseet kalaportaisiin eri aikaan eri vuosina.
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Kuva 13. Voimalaitospadon kalaportaassa ylöspäin liikkuneiden lohikalojen määrät seurantajaksolla 1.6.–
5.11.2016.

Kuva 14. Voimalapadon kalaportaassa ylöspäin liikkuneiden kalojen kappalemäärät seurantajaksolla 1.6.–
5.11.2016.

Lohikalojen nousuaktiivisuus oli voimalan kalaportaalla yleisesti ottaen suurinta iltapäivän aikaan
(Kuva 15), kuten oli myös säännöstelypadolla. Voimalan aineisto on kuitenkin niin suppea, että
kalojen nousuajankohdista ei saatu yhtä selvää kuvaa kuin säännöstelypadolla.
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Kuva 15. Voimalan kalaportaassa ylöspäin liikkuneiden lohikalojen määrät jaoteltuna vuorokaudenajan
mukaan.

3.2 KORKEAKOSKEN KALAPORRAS
Korkeakosken uutta kalaporrasta pitkin nousi kesän ja syksyn 2016 aikana yhteensä 115 kalaa.
Meritaimenia nousi yhteensä 77 kpl ja lohia 10 kpl (Kuva 16). Näiden ohella tavattiin myös
kirjolohta, lahnaa, turpaa ja särkiä. Meritaimenet nousivat portaaseen pääosin kesä-heinäkuun
aikana, mutta myös syys-lokakuussa oli toinen pieni nousuhuippu (Kuva 17). Vähäiset lohet
nousivat elo-syyskuun aikana. Meritaimenet ohittivat portaan ylimmässä altaassa olleen
seurantapisteen yleensä aamun (klo 10–12) ja iltapäivän (klo 17–19) aikana (Kuva 18).
Luonnonkudusta peräisin olevien kalojen osuus oli taimenten osalta n. 9 % ja lohella n. 30 %.
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Kuva 16. Korkeakosken kalaportaassa havaitut kalalajit ja niiden kokonaismäärät vuonna 2016.

Kuva 17. Korkeakosken kalaportaassa ylöspäin liikkuneiden lohien ja taimenten vuorokausikohtaiset
kappalemäärät vuonna 2016.
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Kuva 18. Korkeakosken kalaportaassa ylöspäin nousseiden meritaimenten kappalemäärät jaoteltuna
vuorokaudenajan mukaan.

3.3 SEURANNAN LAADUNVARMISTUS
VAKI-laskurin ja Korkeakoskella käytetyn hahmontunnistusjärjestelmän luotettavuutta testattiin
Koivukosken säännöstelypadon aineistolla. Testiä varten koottiin videopätkiä loka-marraskuulta,
jolloin veden sameus vaihteli voimakkaasti. Näin ollen testiaineistossa oli erilaisissa valaistus- ja
näkyvyysoloissa havaittuja kaloja. VAKI-laskurin perusteella tutkitulta jaksoilta havaittiin yhteensä
99 kalaa. Näistä valtaosa oli lohia, mutta joukossa oli joitakin taimenia sekä yksi siika.
Koivukosken videoaineiston uudelleen analysointi konenäköön perustuvalla tekniikalla tuotti 101
kalahavaintoa. Yksi VAKI-laskurin havaitsema kala jäi videoseurannalla havaitsematta, mutta
toisaalta menetelmällä löydettiin kolme lohikalaa, joita laskuri ei ollut nähnyt. VAKI-laskurilta
havaitsematta jääneet kalat olivat kaikki nousseet pian edellä menneen kalan jälkeen (viive n. 5-15
sekuntia). Laskurin potentiaalisesti suurin virhelähde saattaa siten liittyä tilanteisiin, jolloin
portaaseen nousee samanaikaisesti useita kaloja. Näitä on Koivukoskella ollut mm. vuonna 2013,
jolloin ohijuoksutusten aikaan kalaportaaseen nousi lyhyen ajan sisällä paljon kaloja.
Hahmontunnistusmenetelmä näyttäisi ainakin Kymijoen olosuhteissa yltävän VAKI-laskurin
luotettavuuteen. Menetelmä on vahvimmillaan kirkkaissa vesissä, jolloin kalojen ja veden välillä on
selvä kontrasti, mikä helpottaa kalojen ja liikkeen havaitsemista. Veden sameuden suhteen ei
voida kuitenkaan esittää yksiselitteistä raja-arvoa, jonka ylittyessä menetelmä ei toimisi, sillä
kalojen havaitsemiseen vaikuttavat paljon myös mm. käytettävä valo (voimakkuus ja väri),
kameran valoherkkyys sekä kuvausetäisyys. Käytetyllä laitteistolla kalojen havaitseminen ja
tunnistaminen alkoi selvästi vaikeutua marraskuun alun olosuhteissa, jolloin jokiveden sameus oli
Hurukselan jatkuvatoimisen mittarin tulosten perusteella noin 10–15 NTU, kun Kymijoen
sameustaso on tyypillisesti luokkaa 3-5 NTU. Kymijoella veden voimakkaat samentumiset ovat
yleensä suhteellisen lyhytaikaisia ja liittyvät sateisiin.
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3.4 KORKEAKOSKEN KAIKULUOTAUKSET
Luotausjakson (27.9.–11.10.) aikana vedenpinnan korkeus vaihteli Korkeakosken padon
alapuolella voimakkaasti. Merivesi nousi syyskuun lopulla yli puoli metriä, ja arviolta samaa
suuruusluokkaa oleva muutos tapahtui myös Korkeakoskella (Kuva 19). Pian tämän jälkeen merija jokiveden pinnankorkeudet kääntyivät laskuun ja olivat luotausjakson loppupuolella noin puoli
metriä normaalia alempana. Vedenkorkeudella näytti olevan selvä vaikutus kalojen aktiivisuuteen
portaan suualueella. Syys-lokakuun vaihteessa pinnankorkeuden ollessa normaalia korkeammalla,
isokokoisia (> 70 cm) kaloja (lohi/taimen) havaittiin päivän aikana parhaimmillaan lähes 160 kpl
(Kuva 20). Tosin iso osa näistä oli todennäköisesti samasta kalasta eri ajankohtina saatuja
havaintoja. Vedenpinnan laskiessa kalojen aktiivisuus portaan suulla jälleen hiipui. Vedenpinnan
ollessa keskimääräisellä tasolla kalaportaan houkutusvirtaus oli luotauskuvan perusteella erilainen
kuin korkealla vedellä. Syksyn 2016 aikana kalaportaasta oli avoinna vain alapuolisen heittolaiturin
suuntaan osoittava suuaukko. Toinen, keskivirtaan kohdistettu suuaukko oli laitevian vuoksi kiinni.
Korkean veden aikaan portaan houkutusvirtaus suuntautui lähes suoraan ulospäin portaan
suuaukosta, kun taas normaalilla vedenkorkeudella houkutusvirtaus suuntautui kohti rantaa ja
muodosti pyörteen kalaportaan ylempien rakenteiden alle.

Kuva 19. Meriveden korkeus Haminassa tutkimusjakson (27.9.–11.10.) aikana.

Kookkaiden kalojen (lohi ja taimen) aktiivisuus näytti painottuvan aamun (klo 9-10) ja alkuillan (klo
17–19) tunneille (Kuva 21). Kun näitä havaintoja verrataan kalaportaan yläosassa havaittujen
taimenten liikkumiseen, voidaan kuvaajissa (Kuvat 18 ja 21) havaita samankaltaisuuksia. Tulokset
antoivat viitteitä siitä, että ainakin taimenten liikkuminen kalaportaassa oli melko ripeää, ja kalat
uivat portaan läpi keskimäärin ehkä noin muutaman tunnin aikana. Lohiin ja taimeniin verrattuna
keskikokoisten kalojen (pituus 40–70 cm) aktiivisuus painottui selvemmin vuorokauden
valoisimpaan aikaan (klo 9-16, Kuva 22). Näissä oli oletettavasti mm. siikaa ja kirjolohta.
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Kuva 20. Korkeakosken kalaportaan suulla havaitut kookkaat kalat (> 70 cm).

Kuva 21. Korkeakosken kalaportaan suulla havaittujen kookkaiden kalojen (> 70 cm) määrät tuntikohtaisesti
seurantajaksolla 27.9.–11.10.
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Kuva 22. Korkeakosken kalaportaan suulla havaittujen keskikokoisten kalojen (40–70 cm) määrät
tuntikohtaisesti seurantajaksolla 27.9.–11.10.

4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA VERTAILU AIKAISEMPIIN VUOSIIN
Kausi 2016 oli Koivukosken kalaportaissa ylös nousseiden lohien ja taimenten osalta selvästi
parempi kuin kaksi edeltävää vuotta. Kun Koivukosken kalamääriin lisätään vielä Korkeakosken
porrasta pitkin nousseet kalat, voidaan meritaimenia arvioida nousseen kaikkiaan 193 kpl ja lohia
351 kpl (yht. 544 kpl). Näin ollen lohia ja taimenia nousi enemmän kuin vuosina 2014 ja 2015
yhteensä. Vertailu seurannan ensimmäisiin vuosiin on vaikeampaa, sillä vuonna 2012 käytössä oli
vain VAKI-laskurit ja vuonna 2013 laskureiden ohella yksi videokamera säännöstelypadolla. Vaikka
vuosien 2012–2013 osalta lohiksi ja taimeniksi lasketaan vain isoimmat, useamman merivuoden
kalat (> 70 cm), on vuoden 2012 arvio lohikalojen kokonaismäärästä n. 550 kpl, kun taas vuoden
2013 vastaava arvio hieman yli 800 kpl (Karppinen & Haikonen 2012, Raunio & Kirsi 2013, Raunio
& Pönkä 2013). Vuosien 2014–2015 vähäisten nousukalamäärien jälkeen vuosi 2016 oli käänne
parempaan päin.
Korkeakosken uusi kalaporras näytti soveltuvan vaelluskaloille, vaikka lohien määrät jäivätkin
taimeniin nähden pieniksi. Toisaalta etenkin lohien käyttäytymiseen saattoi vaikuttaa
Korkeakosken ja Koivukosken voimaloiden samanaikaiset remontit syksyllä 2016, jolloin vettä
juoksutettiin normaalia enemmän säännöstelypadon kautta. Korkeakoskella kalaportaan toinen
suuaukko oli myös koko syksyn kiinni laitevian vuoksi, eikä portaaseen tehty koko kauden aikana
muita säätöjä, kuin syksyinen portaan suuaukon kynnyksen nosto. Kalaportaan edustalla tehdyt
luotaukset myös viittasivat siihen, että padon alapuolisella vedenkorkeudella oli yhteys kalojen
käyttäytymiseen. Vedenpinnan ollessa korkealla, kalat liikkuivat aktiivisesti portaan suulla, kun taas
matalan veden aikaan aktiivisuus oli selvästi vähäisempää. Toisaalta ainakaan luotausjakson
aikana kalojen aktiivisempi liikkuminen portaan suulla ei vaikuttanut portaan läpi uineisiin
kalamääriin.
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Tähänastisen tarkkailuhistorian perusteella lohikalat näyttävät suosivan Koivukoskella
säännöstelypadon kalaporrasta. Vuosina 2012–2016 Koivukoskella havaituista lohista ja
taimenista (> 70 cm) on Koivukosken voimalan portaan osuus vaihdellut välillä 4-29 %. Vuodet
2012 ja 2016 olivat tässä suhteessa samankaltaisia (4-5 %) ja vastaavasti vuodet 2013–2015 (23–
29 %). Tuloksiin vaikuttaa kuitenkin voimalan remontit syksyllä 2015 ja 2016, mutta
normaalitilanteessakin vaelluskalat hakeutuvat säännöstelypadolle, vaikka sen virtaama on selvästi
voimalan uomaa pienempi.
Vuonna 2013 sekä vuosina 2015–2016 lohet ja taimenet olivat keskimäärin n. 73–79 cm:n mittaisia
(Raunio & Kirsi 2013, 2015). Vuonna 2014 lohet olivat keskimäärin kookkaampia, keskipituuden
ollessa vähän yli 90 cm. Taimenten koko oli kuitenkin samaa luokkaa kuin muina vuosina. 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
vuosina 2014–2016 lohista 27–30 % oli luonnonkaloja. Vastaavasti vuosina 2014–2016 taimenista
luonnonkaloja on ollut n. 6-8 %.
Vaellussiika oli edellisvuosien tavoin hyvin harvalukuinen seuranta-aineistossa. Siian lähes
olematon osuus seuranta-aineistossa kertoo siitä, että kalaportaat ovat lajille huonosti soveltuvia
(ks. myös Raunio & Nyberg 2013). Todennäköisesti vaellussiikoja on noussut kaikkien
kalaportaiden alapuolelle.
Korkeakoskella otettiin seurannan alkaessa avuksi uudenlaista, hahmontunnistukseen perustuvaa
tekniikkaa. Koivukosken aineistolla tehdyt menetelmien vertailut osoittivat, että videoinnin ja
hahmontunnistusjärjestelmän luotettavuus on Kymijoen olosuhteissa hyvä ja samaa luokkaa kuin
VAKI-laskurin. Konenäköön perustuvalle järjestelmälle haasteita voi muodostua jokiveden
ajoittaisesta samentumisesta, mutta toisaalta VAKI-laskuri ei välttämättä rekisteröi samanaikaisesti
tai peräkkäin nousevia kaloja.
Vuosien 2012–2016 tuloksissa on havaittavissa joitain yhtäläisyyksiä, mutta myös eroja ja
muutoksia. Seuraavassa lyhyt yhteenveto tähänastisen seurannan keskeisimmistä havainnoista:
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Toistaiseksi suurimmat lohikalamäärät on havaittu Koivukoskella vuonna 2013.
Vuosien 2014–2015 suhteellisten vähäisten vaelluskalamäärien jälkeen, vuosi 2016 oli taas
parempi
Vuonna 2014 lohien keskikoko oli suurempi kuin muina vuosina. Taimenen keskikoossa ei
ole ollut suuria vuosienvälisiä eroja.
Lohien nousuaktiivisuus ajoittui vuosina 2014–2016 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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