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TIIVISTELMÄ
Suomen ympäristökeskus tilasi Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ltä selvityksen Imatran
kaupunkipuroon nousevien taimenten lukumääristä. Työllä haluttiin selvittää kutunousun
ajoittumista, nousukalojen lukumääriä ja kalojen kokoa. Syksyn 2018 videoseurannassa
puroon arvioitiin nousseen kaikkiaan 21 nousukalaa. Todellinen kalamäärä voi olla hieman
suurempi, sillä seuranta päättyi laiterikon vuoksi ennakoitua aiemmin. Seurantakausi kattoi
kuitenkin pääosan taimenten kutunoususta, joten valtaosa emokaloista saatiin
todennäköisesti laskettua. Taimenen nousuhuippu näytti ajoittuvan lokakuun toiselle
viikolle (9.-11.10.). Taimenet olivat kooltaan keskimäärin n. 35–40 cm:n mittaisia. Näiden
lisäksi
seurantapaikalla
havaittiin
ahvenia,
särkiä
ja
taimenen
poikasia.
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Liite 1. Kuvakaappauksia kalahavainnoista

19.11.2018
1 JOHDANTO
Imatran kaupunkipuro (Kuva 1) valmistui syksyllä 2014 ja avattiin keväällä 2015. Puron
rakentamisen tavoitteena oli tarjota Vuoksen taimenelle lisääntymis- ja poikastuotantoalue,
jotka ovat pitkälti tuhoutuneet vesirakentamisen ja ruoppausten vuoksi. Kaupunkipuron
pituus on noin kilometri ja pudotusta tällä matkalla 24 metriä. Puron leveys vaihtelee n. 2-7
metrin välillä.
Vuonna 2015 kaupunkipuroon siirrettiin taimenia kahdessa erässä läheisestä
Voimanpurosta, yhteensä n. 80 kpl. Siirretyt kalat olivat keskikooltaan tuolloin n. 15 cm:n
mittaisia. Tämän jälkeen puroon ei ole enää istutettu taimenia. Vuoden 2016
sähkökoekalastuksissa huomattiin, että puroon on noussut edellisenä syksynä kutukaloja.
Pääosa vuoden 2016 koekalastuksissa havaituista taimenista oli kesän vanhoja (ikäluokka
0+), joiden lisäksi saatiin muutamia puroon edellisvuonna siirrettyjä taimenia. Kesän
vanhojen taimenen poikasten tiheydet ovat parhailla koealoilla olleet jopa yli 100 kpl/aari.
Taimenten lisäksi koekalastuksissa on tavattu kivisimppuja, kivennuoliaisia, ahvenia,
särkiä ja mateita. Näiden tiheydet ovat kuitenkin olleet pieniä. Kaupunkipuroon nousee
kaloja alapuolisesta Vuoksesta, mutta ilmeisesti jonkin verran kaloja päätyy puroon myös
yläosan vesitysputkia pitkin.
Kaupunkipuron virtaamaksi suunniteltiin kesäajaksi 300 l/s ja talviajaksi 170 l/s.
Käytännössä kesäaikaiset virtaamat eivät ole olleet vielä suunnitellulla tasolla. Vuoden
2015 syksyllä, taimenten nousuaikaan, virtaamaksi mitattiin noin 270 litraa sekunnissa.
Vuonna 2016 alkoi voimalan patoremontti ja Vuoksen vedenpintaa on pidetty normaalia
alempana. Tämä on vaikuttanut kaupunkipuron vesitykseen siten, että virtaamat ovat
jääneet alle 200 l/s. Talvella virtaamia on pidetty hyytöjen takia lähempänä 100 l/s.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus mittasi syksyllä 2018 puron yläosan virtaamaksi 166 l/s
(6.9.) ja 206 l/s (17.10.). Puron alaosalla virtaamat ovat vuotojen takia vielä pienemmät.
Suomen ympäristökeskus tilasi Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ltä selvityksen
kaupunkipuroon nousevien taimenten lukumääristä. Työllä haluttiin selvittää kutunousun
ajoittumista, nousukalojen lukumääriä ja kalojen kokoa. Hanke on saanut avustusta
kalastonhoitomaksuvaroista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja rahoitukseen on
osallistunut myös Fortum Power and Heat Oy.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT
Nousukalojen laskennassa hyödynnettiin vedenalaista videokameraa, joka asennettiin
puron alaosalla (Kuva 2). Kamerassa oli jatkuvasti päällä ja se tallensi videokuvaa viiden
kuvan sekuntinopeudella. Kuvan laatua ja kuvausnopeutta laskettiin, jotta videotallentimen
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Micro-SD –kortin tallennustila riittäisi mahdollisimman pitkään. Voimanlähteenä käytettiin
70 Ah akkua, joka oli tallentimen kanssa sijoitettuna sateelta suojaavaan laatikkoon.
Kamerassa oli automaattinen valon tunnistin, joka kytki hämärän tultua kameran
infrapunavalot päälle. Näin kalat voitiin havaita myös pimeän aikaan. Lisäksi kalat eivät
havaitse infrapunavaloa joten se ei vaikuttanut kalojen nousukäyttäytymiseen. Akku käytiin
vaihtamassa n. kuuden päivän välein, jolloin myös vaihdettiin tallentimen muistikortti.
Tallennetut tiedostot siirrettiin 1 TB ulkoiselle kovalevylle myöhempää analysointia varten.
Seuranta alkoi perjantaina 7.9.2018 ja sitä oli määrä jatkaa marraskuun puoliväliin asti.
Seuranta päättyi kuitenkin jo 24.10. sillä voimalapadolta tuli todennäköisesti ohitusuomaa
pitkin suurempi ohijuoksutus, jonka yhteydessä vettä pääsi akkukoteloon ja vesi rikkoi
videotallentimen.
Videoaineiston käsittelyssä hyödynnettiin hahmon- ja liikkeentunnistustekniikkaan
perustuvaa analysointimenetelmää, jonka avulla videotiedostoista etsittiin tapahtumia,
jolloin kameran edessä oli kaloja. Vaikka kamera oli sijoitettu puron alaosalle sellaiseen
kohtaan, jossa kalojen edestakainen liikkuminen oli todennäköisesti vähäisempää,
havaittiin etenkin taimenten liikkuvan alueella aktiivisesti ylä- ja alavirran välillä.
Nousukalojen osalta edestakaisin liikkuminen aiheutti virhelähteen, sillä sama kala saattoi
periaatteessa tulla lasketuksi nousukalaksi useampaan kertaan. Niinpä kaikki ylä- ja
alavirtaan uineet kalat merkittiin ylös ja nousukalat pyrittiin tunnistamaan yksilöllisen
pilkutuksen perusteella.
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Kuva 1. Imatran kaupunkipuron sijainti.

_______________________________________________________________________________

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 409/2018

3

Kuva 2. Imatran kaupunkipuron videoseurantalaitteiden asennusta puron alaosalla.

3 TULOKSET
Syksyn 2018 videoseurannassa havaittiin kolmea eri lajia: taimenta, ahventa ja särkeä.
Taimenten osalta tavattiin sekä poikasia, että puroon nousevia emokaloja. Ahvenia ja
särkiä näytti nousevan puroon alapuolisesta uomasta, mutta joitakin yksilöitä, jotka olivat
nousseet puroon jo aiemmin kesällä, myös laskeutui alavirtaan. Ahvenia ja särkiä havaittiin
läpi koko seurantajakson (Kuva 3).
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Kuva 3. Ahven- ja särkihavaintojen (ala- tai ylävirtaan) lukumäärät vuorokautta kohden syksyn 2018
seurantajakson aikana..

Lähes kaikki videoseurannassa havaitut taimenen poikaset olivat ikäluokkaa >1+. Syksyn
aineistossa oli vain yksi 0+ ikäluokan kesän vanha poikanen. Poikasia havaittiin läpi
seurantajakson, mutta päivien välillä oli melko paljon vaihtelua. Taimenen poikaset
liikkuivat puron alaosalla edestakaisin lähinnä valoisaan aikaan, mutta ajoittain niitä
havaittiin liikkuvan kameran ohi myös pimeän aikaan. Eniten havaintoja taimenen
poikasista oli aamun, keskipäivän ja iltapäivän tuntien aikaan (Kuva 4).
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Kuva 4. Taimenen poikasten lukumäärät (ala- tai ylävirtaan) vuorokautta ja tuntia kohden syksyn
2018 seurantajakson aikana.

Emokalojen nousu kaupunkipuroon käynnistyi lokakuun alussa (Kuva 5). Taimenet
nousivat puroon suhteellisen lyhyen ajan sisällä. Suurimmat päiväkohtaiset
nousukalamäärät havaittiin 9.-11.10. Kaikkiaan emokaloja laskettiin nousseen
kaupunkipuroon 21 kpl. Vaikka videoseuranta päättyi suunniteltua aiemmin 24.10.,
näyttäisi tulosten valossa siltä, että puroon on tämän jälkeen noussut enää vain yksittäisiä
kaloja. Taimenet olivat arviolta keskimäärin n. 35–40 cm:n mittaisia, ja pituusvaihtelua oli
melko pientä. Nousukalojen joukossa oli ainoastaan yksi muita selvästi pienempi yksilö
(pituus arviolta n. 20 cm). Lähes kaikki olivat merkkaamattomia, luonnonkudusta peräisin
olevia kaloja. Yhden nousukalan rasvaevä oli leikattu, eli se oli todennäköisesti peräisin
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6

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 409/2018

alapuolisen Vuoksen istutuksista. Emokalat nousivat puroon lähinnä aamun ja iltapäivän
aikaan. Aktiivisuus purossa oli poikasten tavoin suurinta valoisaan aikaan. Emokalojen
nousu näytti aiheuttavan myös poikasten aktiivisuuden lisääntymistä, etenkin lokakuun
alkupuolen nousupäivien aikaan (vrt. kuvat 4 ja 5).

Kuva 5. Taimenen lukumäärät (ylävirtaan) vuorokautta ja tuntia kohden syksyn 2018
seurantajakson aikana.
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4 TULOSTEN TARKASTELU
Imatran kaupunkipuron vuoden 2018 videoseurannassa puroon arvioitiin nousseen
kaikkiaan 21 nousukalaa. Todellinen kalamäärä voi olla hieman suurempi, sillä seuranta
päättyi laiterikon vuoksi ennakoitua aiemmin. Seurantakausi kattoi kuitenkin pääosan
taimenten kutunoususta, joten valtaosa emokaloista saatiin todennäköisesti laskettua.
Taimenen nousuhuippu näytti ajoittuvan lokakuun toiselle viikolle (9.-11.10.).
Lähes kaikki nousukalat olivat merkkaamattomia, eli luonnonkudusta peräisin olevia kaloja.
Taimenen kudun ajoittumisesta kaupunkipurossa videoseuranta ei antanut lisätietoa, mutta
17.10. puron alaosalla aktiivisesti liikkunut taimen saattoi kaivaa kutukuoppaa
seurantapaikan yläpuolelle, joka näkyi veden hetkellisenä samentumisena. Epävarmuutta
tuloksiin toi kalojen edestakainen liike ja kalojen uiminen aivan kameran linssin edestä,
jolloin yksilöllinen tunnistaminen ei aina ollut mahdollista. Tulevia seurantoja
suunniteltaessa on kameran sijoittamista pyrittävä entisestään parantamaan ja löytämään
sellainen kohta, jossa edestakainen liike olisi vähäisintä ja kalat eivät pääsisi uimaan yhtä
lähellä kameran linssiä.
Kaupunkipuron alaosalla havaittiin myös ahvenia, särkiä ja taimenen poikasia. Särkiä ja
ahvenia nousi puroon syksyn seurannan aikana, ja aiemmin nousseita kaloja laskeutui
takaisin Vuokseen. Särkikaloja ja ahvenia saattaa nousta keväällä ja alkukesästä
runsaastikin kaupunkipuroon. Särkien ja ahventen ohella puron alaosalla liikkui lähinnä
vanhempia (> 1+) taimenen poikasia. Ainoastaan yksi kesän vanha poikanen havaittiin
syksyn seurannan aikana.
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