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TIIVISTELMÄ
Tässä raportissa tarkastellaan Kissakosken kalatiessä vuonna 2017 havaittuja kalamääriä, -lajeja,
kokojakaumia sekä kalojen vaellusajankohtia. Seurantajakson aikana kalaporrasta pitkin nousi
yhteensä kymmenen eri kalalajia ja 17 287 kalaa. Lukumääräisesti yleisimmät lajit olivat salakka,
särki, ahven ja säyne. Lohikaloista havaittiin siikaa ja taimenta. Taimenet olivat yhtä lukuun
ottamatta merkkaamattomia, luonnonlisääntymisestä peräisin olevia kaloja. Kaikilla yleisillä
särkikaloilla selvin vaellushuippu oli kesäkuun puolivälin jälkeen. Yleisimpien kalalajien
nousuhuippu ajoittui ajankohtaan, jolloin veden lämpötila saavutti alkukesän huippunsa. Taimenet
ja siiat nousivat lähinnä toukokuun lopun ja kesäkuun alun aikana. Sen sijaan esim. ankeriaita
havaittiin heinäkuun lopulta lokakuun alkuun asti.

Taimenet ja siiat olivat pääasiassa melko pienikokoisia. Taimenten koko vaihteli välillä 30–50 cm ja
siikojen yleisin kokoluokka oli 26–30 cm. Säyneitä oli lukumääräisesti eniten kokoluokissa 21–30
cm sekä 36–45 cm. Lahnat olivat yleisimmin 41–45 cm:n, hauet 46–65 cm:n ja ankeriaat n. 36–55
cm:n mittaisia. Koko seuranta-aineistossa kalojen selvästi yleisin nousuajankohta vuorokauden
sisällä oli keskiyön aikaan (klo 00:00-01:00). Lajien välillä oli kuitenkin nousuajankohdissa
vaihtelua. Särjen ja salakan selvästi yleisin nousuajankohta oli keskiyö. Myös ahven nousi
aktiivisimmin yön aikana, mutta jakauma oli paljon tasaisempi kuin pienikokoisilla särkikaloilla.
Säyneellä ja ankeriaalla oli samantyyppiset nousujakaumat, joista oli erotettavissa kolme
nousuhuippua (keskiyö, iltapäivä sekä ilta-alkuyö). Lahnan nousu painottui varhaiseen aamuun
(klo 05:00-08:00).
Vuoden 2017 seurantatulosten perusteella Kissakosken luonnonmukainen kalatie toimii hyvin, sillä
kalatietä pitkin nousi avovesikaudella suuri määrä kalaa, ja kymmenen eri havaittua kalalajia
kertovat myös osaltaan siitä, että kalatie soveltuu hyvin eri lajeille. Vuoden 2017 seuranta antoi
Kissakosken kalaportaan toimivuudesta, kalamääristä ja –lajeista kuitenkin varsin erilaisen kuvan
kuin edellinen, vuoden 2013 tutkimus. Vuonna 2013 kalatietä pitkin laskettiin nousseen vain n. 300
kpl yli 4 cm korkeaa kalaa. Ankeriaita, särkiä, mateita, haukia ja siikoja ei havaittu vuonna 2013
lainkaan. Vertailun vuoksi vuoden 2017 tulos oli särkien osalta > 6400 kpl ja alueella toisen yleisen
särkikalan, säyneen, yksilömäärät olivat vuonna 2017 lähes kymmenkertaiset. Erot liittyvät
seurantamenetelmiin. Tulosten perusteella vedenalaisella videoseurannalla voidaan VAKI-laskuriin
nähden saada kattavampi kuva Kissakosken kalatien lajistosta ja kalamääristä.
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1 JOHDANTO
Suur-Savon sähkö tilasi Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ltä tutkimuksen, jolla selvitettiin yhtiön
Kissakosken voimalaitoksen kalatien toimivuutta. Seuranta oli jatkoa vuonna 2013 alkaneille
velvoitetarkkailuille. Voimassaolevan luvan (ISY-2008-Y-74) mukaan yhtiön on seurattava kalatien
toimivuutta Etelä-Savon TE-keskuksen (nykyisin ELY-Keskus) hyväksymällä tavalla. Kalatien
seurantaan laaditun tarkkailuohjelman (Haikonen 2013) mukaan seurantatutkimuksia on määrä
tehdä vuosina 2013, 2016 ja 2021. Vuoden 2016 tutkimus keskeytyi laitevian vuoksi jo
alkukaudesta, joten työ siirtyi vuodella eteenpäin. Tässä raportissa tarkastellaan Kissakosken
kalatiessä vuonna 2017 havaittuja kalamääriä, -lajeja, kalojen kokojakaumia sekä
vaellusajankohtia.

2 TUTKIMUSALUE
Kissakosken voimalaitos ja kalatie sijaitsevat Mäntyharjun reitillä (Kuva 1). Kissakosken
yläpuolisen keskusjärven Puulan vedenkorkeutta säännöstellään padolla. Kissakosken
alapuolisella vesireitillä on ennen Voikosken voimalaa viisi suurempaa koskialuetta. Voikoski on
nykyisellään vaellusesteenä Vuohijärveltä ylävirtaan nouseville vaelluskaloille. Kissakoski on
vedenlaadultaan karu ja kirkasvetinen. Kokonaisfosforipitoisuudet olivat vuonna 2017 yläpuolisella
Puulan keskusaltaalla (näytepiste: Puulavesi 85) 3-3,6 µg/l ja kokonaistyppipitoisuudet vastaavasti
320–410 µg/l. Ekologiselta tilaltaan Mäntyharjunreitin kosket on luokiteltu hyvään tilaan.
Kissakosken yläpuoliset järvialtaat Ryökäsvesi-Liekune sekä Puula ovat erinomaisessa
ekologisessa tilassa.
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Kuva 1. Kissakosken voimalan ja kalatien sijainti Mäntyharjunreitillä.
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3 KISSAKOSKEN KALATIE JA SEN SEURANTA

Kissakosken uusi, luonnonmukainen kalatie valmistui vuonna 2012. Ennen paikalla oli tekninen
kalatie. Luonnonmukaisen kalatien pituus on noin 150 m (Kuva 2). Kalatiessä on kaksi suurempaa
levähdysallasta. Kalatie johtaa yläosalla betonirakenteiseen altaaseen (Kuva 3). Altaassa on kaksi
suljettavaa aukkoa, jotka purkavat kalatiehen vettä n. 0,4-0,8 m3/s, yläpuolisesta
vedenkorkeudesta riippuen. Yläaltaan vedenkorkeus on samassa tasossa Kissakosken yläveden
kanssa. Kalatiehen juoksutetaan vettä ympärivuotisesti, jolla turvataan elinolot kalatiessä eläville ja
lisääntyville kaloille.

Seurantalaitteisto asennettiin keväällä 2017 (2.5.) yläaltaan avoinna olevaan aukkoon. Laitteisto
koostui ohjauskehikosta, vedenalaisesta videokamerasta, led-valosta, videotallentimesta sekä
paineanturista. Kalat ohjattiin ohjauskehikon avulla uimaan kameran näkökenttään, joka oli valaistu
ympäri vuorokauden valolla. Kalojen mittausta ja tunnista helpottamaan kameran vastapäätä oli
ohjauskehikkoon kiinnitetty valkolevy (Kuva 4). Levy oli ruudutettu 10 * 10 cm ruutuihin. Kamera
asetettiin kuvaamaan nopeudella 10 kuvaa/s. Koko seurantajakson (2.5.–1.11.) videoaineisto
tallennettiin. Aineisto analysoitiin hahmontunnistusohjelmalla, joka poimi videoaineistosta
kuvakaappauksia niiltä hetkiltä kun kameran edessä oli havaittavissa liikettä. Kalat tunnistettiin ja
mitattiin kuvien perusteella. Kunkin kalan nousuajankohta merkittiin ylös.

Kuva 2. Kissakosken luonnonmukainen kalatie keväällä 2017.
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Kuva 3. Kissakosken kalatien yläallas, johon seurantalaitteisto asennettiin.

Kuva 4. Kissakosken kalatien seurantalaitteistoon kuuluneet ohjauskehikko sekä valkolevy, joka helpotti
kalojen mittausta ja tunnistamista. Kuvassa säyne (17.6.2017, klo 14.19).
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4 TULOKSET
Lajisto ja yksilömäärät
Seurantajakson aikana kalaporrasta pitkin nousi yhteensä kymmenen eri kalalajia ja 17 287 kalaa
(Kuvat 5 ja 6). Seurannan ensimmäiset viikot olivat melko hiljaisia, mutta toukokuun loppupuolella
kalatiehen nousi jo mm. säyneitä. Suurin nousuhuippu ajoittui kuitenkin kesäkuun puoliväliin.
Seurantajakson aikana oli vielä kolme pienempää nousuhuippua heinä-elokuun aikana (Kuva 6).
Syksy oli alkukauden tavoin jälleen kalannousun suhteen hiljaista aikaa. Lukumääräisesti
yleisimmät lajit olivat salakka, särki, ahven ja säyne (Kuva 7). Alavirtaan laskettiin menneen vain
23 kalaa.

Kuva 5. Kissakosken kalatietä ylöspäin nousseiden kalojen kumulatiivinen summa seurantajakson aikana.

Kuva 6. Kissakosken kalatietä ylöspäin nousseiden kalojen vuorokausikohtaiset summat.
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Kuva 7. Kissakosken kalatietä ylöspäin nousseet kalalajit ja niiden kokonaismäärät (kpl) vuonna 2017.

Kissakoskella yleisillä särkikaloilla oli havaittavissa useampi nousuhuippu (Kuva 8). Särjellä ja
säyneellä ensimmäinen nousuhuippu ajoittui toukokuun lopulle, mutta kaikilla yleisillä särkikaloilla
selvin nousuhuippu oli kesäkuun puolivälissä. Särkikaloja nousi vielä heinäkuun ajan melko
runsaasti, mutta elokuusta lähtien havainnot vähenivät selvästi. Ahven liikkui särkikaloihin nähden
tasaisemmin seurantakauden aikana (Kuva 8). Ahvenen ensimmäinen voimakas vaellushuippu oli
särkikalojen tavoin kesäkuun puolivälissä ja toinen elokuun alkupuolella. Tämän jälkeen ahventen
määrät laskivat melko tasaisesti kohti seurantakauden loppua.
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Kuva 8. Yleisimpien kalalajien (lahna, ahven, särki, salakka ja säyne) vuorokausikohtaiset kappalemäärät
Kissakosken kalatiellä seurantajakson aikana.

Lohikaloista kalatiellä havaittiin siikaa ja taimenta (Kuva 9). Siikoja tavattiin yhteensä kymmenen ja
taimenia yhdeksän kappaletta. Taimenet olivat yhtä lukuun ottamatta merkkaamattomia,
luonnonlisääntymisestä peräisin olevia kaloja. Näiden lisäksi havaittiin ankeriaita (31 kpl), mateita
(7 kpl) ja haukia (4 kpl). Taimenet, hauet ja siiat nousivat toukokuun lopun ja kesäkuun alun aikana
(Kuva 9). Sen sijaan ankeriaita havaittiin heinäkuun lopulta lokakuun alkuun asti. Myös mateet
liikkuivat aktiivisemmin syksyllä.
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Kuva 9. Taimenen, mateen, siian, hauen ja ankeriaan vuorokausikohtaiset kappalemäärät Kissakosken
kalatiellä seurantajakson aikana.

Pituusjakaumat
Särkikaloista säyneitä tavattiin monesta eri ikä- ja kokoluokasta (Kuva 10). Pienimmät yksilöt olivat
n. 11–15 cm mittaisia ja suurimmat arviolta 51–55 cm pitkiä. Lukumääräisesti eniten säyneitä oli
kuitenkin 21–30 cm:n sekä 36–45 cm:n kokoluokissa. Salakoista valtaosa oli 11–15 cm:n mittaisia,
särjet yleisimmin 11–20 cm:n ja lahnat 41–45 cm:n mittaisia (Kuva 10).

Ahvenista suurin osa oli niin ikään pienikokoisia 5-15 cm:n mittaisia yksilöitä, mutta joukossa oli
jonkin verran kookkaita, arviolta yli 30 cm:n mittaisia yksilöitä (Kuva 11). Mateet olivat seurantaaineistossa harvalukuisia, ja tavatut yksilöt olivat pienikokoisia (16–30 cm). Hauet olivat niin ikään
melko harvinaisia, ja yksilöt olivat kooltaan n. 46–65 cm. Ankeriaat olivat yleisimmin n. 36–55 cm:n
mittaisia, mutta muutama kookas (pituus > 70 cm) yksilökin tavattiin (Kuva 11).
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Kuva 10. Lahnan, salakan, särjen ja säyneen pituusjakaumat vuonna 2017.

Kuva 11. Ahvenen, mateen, ankeriaan ja hauen pituusjakaumat vuonna 2017.

Taimenet ja siiat olivat pääasiassa melko pienikokoisia (Kuva 12). Taimenten koko vaihteli välillä
30–50 cm. Loppukaudesta kalatien yläosalla liikkui edestakaisia muutamia, arviolta kahden kesän
vanhoja taimenen poikasia, mutta näitä ei ole huomioitu kappalemäärien ja pituusjakaumien
laskemisessa. Siikojen yleisin kokoluokka oli 26–30 cm (Kuva 12).
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Kuva 12. Taimenen ja siian pituusjakaumat vuonna 2017.

Kalojen nousuajankohdat
Koko seuranta-aineistossa kalojen selvästi yleisin nousuajankohta vuorokauden sisällä oli keskiyön
aikaan (klo 00:00-01:00) (Kuva 13). Lajien välillä oli kuitenkin nousuajankohdissa vaihtelua (Kuvat
14 ja 15). Särjen ja salakan selvästi yleisin nousuajankohta oli em. keskiyön tunti (Kuva 14). Ahven
nousi aktiivisimmin yön aikana, mutta jakauma oli paljon tasaisempi kuin pienikokoisilla
särkikaloilla. Säyneellä ja ankeriaalla oli samantyyppiset nousujakaumat, josta oli erotettavissa
kolme nousuhuippua (keskiyö, iltapäivä sekä ilta-alkuyö) (Kuva 14). Lahnan nousu painottui
varhaiseen aamuun (klo 05:00-08:00), mutta jonkin verran kaloja nousi myös iltapäivän-illan
aikana.

Kuva 13. Kalojen nousuajankohdat kellonajan mukaan vuonna 2017.
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Kuva 14. Yleisimpien kalalajien nousuajankohdat kellonajan mukaan vuonna 2017.

Siikoja ja taimenia oli aineistossa sen verran vähän, että näillä lajeilla ei tulosten perusteella
näyttänyt olevan selviä vuorokauden sisäisiä nousuhuippuja (Kuva 15). Sen sijaan loppukaudesta
havaituilla taimenen poikasilla aamu (klo 08-09.00) oli aktiivisinta aikaa, mutta myös iltapäivällä
kaloja tavattiin yleisesti. On huomattava, että taimenen poikaset liikkuivat seurantapaikalla
edestakaisin ja todennäköisesti samat kalat näyttäytyivät useita kertoja. Kuva antaa kuitenkin
tietoa taimenen poikasten aktiivisuudesta vuorokauden aikajänteellä.
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Kuva 15. Siian ja taimenen nousu- ja havaintoajankohdat (taimen < 20 cm) kellonajan mukaan vuonna 2017.

Kalatien virtaamat ja veden lämpötilat
Kissakosken kalatien virtaamia selvitettiin paineanturin avulla, joka oli kiinnitettynä ohjauskehikon
alaosaan. Anturi mittasi tunnin välein veden painetta sekä lämpötilaa. Toinen paineanturi oli
ilmassa ja sen avulla vedenkorkeushavainnoista voitiin poistaa ilmanpaineen vaihtelut.
Vedenkorkeustulokset muunnettiin virtaamiksi maastohavaintojen avulla. Laitteiston huoltokäyntien
yhteydessä mitattiin virtausnopeusmittarilla uoman virtaama ja eri ajankohtien tuloksiin sovitettiin
regressioyhtälö jolla vedenkorkeudet muunnettiin virtaamiksi.

Kalatien virtaamissa ei ollut alkukaudesta suuria vaihteluita (Kuva 16). Virtaamat olivat toukokuun
alusta elokuun puoliväliin asti noin 0,6 m3/s, jonka jälkeen virtaamat laskivat tasaisesti. Lokakuun
sateet nostivat vain vähän virtaamia ja seurantakauden lopulla virtaamat tasaantuivat n. 0,4 m3/s.

Veden lämpötila oli seurantakauden alussa noin 5 °C. Lämpötilat nousivat nopeasti toukokesäkuun aikana. Heinä-elokuussa ei enää suuria muutoksia lämpötiloissa havaittu. Alkukesän
korkeimmat lämpötilat (n. 19,2 °C) mitattiin 17.–18.6.2017, jota edelsi muutaman viikon mittainen
lämpötilan nopea nousu. Alkukesän lämpötilahuippu osui ajallisesti hyvin yksiin yleisimpien
kalalajien vaellushuipun kanssa (Kuvat 8 ja 16). Elokuusta alkaen myös vuorokauden sisäinen
vaihtelu pintaveden lämpötiloissa pieneni kevääseen ja alkukesään verrattuna. Seurantakauden
lopulla veden lämpötila oli keskimäärin noin 3 °C.
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Kuva 16. Kissakosken kalatien arvioidut virtaamat ja veden lämpötilat seurantakauden aikana (tuntikohtaiset
havainnot sekä 24 h liukuvat keskiarvot).

4 TULOSTEN TARKASTELU JA VERTAILU VUOTEEN 2013
Vuoden 2017 seurantatulosten perusteella Kissakosken luonnonmukainen kalatie toimii hyvin, sillä
kalatietä pitkin nousi avovesikaudella suuri määrä kalaa (yli 17 000 kpl). Kymmenen eri havaittua
kalalajia kertovat myös osaltaan siitä, että kalatie soveltuu hyvin eri lajeille. Suurimmat
nousukalamäärät havaittiin kesä-heinäkuun aikana, mutta lajien välillä oli eroja nousun
ajoittumisessa. Taimen ja siika nousivat lähinnä kevään-alkukesän aikana, kun taas esim.
ankeriasta tavattiin heinäkuun lopulta lokakuun alkuun. Särkikalojen nousuhuippu ajoittuu
kesäkuun puoleen väliin, mutta esim. säynettä nousi kohtalaisesti jo toukokuussa. Yleisimpien
kalalajien nousuhuippu kesäkuun puolivälin jälkeen ajoittui ajankohtaan, jolloin veden lämpötila
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saavutti alkukesän huippunsa. Kalamäärien ja –lajien ohella positiivinen yllätys oli myös ankeriaan
yleisyys. Ankeriasta ei ole tiettävästi istutettu alueelle sitten 1990-luvun, mutta pitkäikäisenä lajina
sitä esiintyy yhä alueella.
Vuosi 2017 oli Kissakosken uuden, luonnonmukaisen kalatien aikana ensimmäinen, jolloin
tarkkailu perustui yksinomaan vedenalaiseen videoseurantaan. Vuonna 2013 käytettiin VAKIlaskuria ja kameraa. Lisäksi vuoden 2013 seuranta alkoi yli kuukautta myöhemmin (11.6.2016)
kuin vuonna 2017 (2.5.2017), joka vaikuttaa myös tuloksiin. Vuoden 2013 seurantatulosten
perusteella kalatietä pitkin arvioitiin nousseen vain noin 300 kalaa (Haikonen & Helminen 2013).
Eniten havaittiin lahnoja, säyneitä ja ahvenia. Näiden lisäksi laskettiin nousseen yhden taimenen ja
sorvan sekä tarkemmin määrittämättömiä pieniä kaloja 43 kpl. Laskuri oli tallentanut vain yli 4 cm
korkeat kalat, joten pienikokoiset lajit (mm. salakka) ja yksilöt eivät ole mukana näissä tuloksissa.
Tästä huolimatta vuosienväliset erot tuloksissa ovat erittäin suuret. Ankeriaita, särkiä, mateita,
haukia ja siikoja ei havaittu vuonna 2013 lainkaan. Vertailun vuoksi vuoden 2017 tulos oli särkien
osalta > 6400 kpl ja alueella toisen yleisen särkikalan, säyneen, yksilömäärät olivat vuonna 2017
lähes kymmenkertaiset. Erot selittyvät edellä mainittujen seikkojen lisäksi todennäköisesti
seuraavilla tekijöillä:






VAKI-laskuri ei tunnista pitkänmallia kalalajeja, kuten madetta ja ankeriasta, tai niistä
piirtyneet silhuetit sekoittuvat helposti pyörteisiin ym. virhehavaintoihin.
VAKI-laskuri ei sovellu peräkkäin tai parvissa nousevien kalojen laskentaan.
Kymijoella laskurin on havaittu jättävän laskematta peräkkäin nousevia lohikaloja
(Raunio & Kirsi 2017).
VAKI-laskuriin asetettu 4 cm:n korkeussuodin pienikokoisille kaloille ei ole välttämättä
tarkka, jolloin osa kookkaimmistakin kaloista (mm. säyneet) voi jäädä laskematta.
Lajintunnistus silhueteista on epävarmaa ja tulkinnanvaraista.

Lisäksi huomioitavaa:

Laskurin piirtämän silhuettien perusteella ei voida erottaa luonnonkaloja merkityistä
kaloista.

Alavirtaan uivien kalojen tunnistus silhueteista on vielä epävarmempaa kuin
nousukalojen.
Käytännössä ainoa laji, jonka yksilömäärät olivat vuosien 2013 ja 2017 aineistoissa lähellä toisiaan
oli lahna (116 ja 132 kpl). VAKI-laskuri näyttäisi siten soveltuvan parhaiten isokokoisten ja/tai
korkean mallisten kalojen (mm. lahna ja pasuri) havaitsemiseen. Tulosten perusteella Kissakosken
kalatien seurannassa kannattaa jatkossa hyödyntää videoseurantaa ja modernia
hahmontunnistustekniikkaa. Vedenalainen videoseuranta soveltuu parhaiten kohteisiin, joissa
näkyvyys on hyvä ja kalat erottuvat parhaiten. Kissakoski on tässä suhteessa lähes optimaalinen
seurantakohde.
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