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TIIVISTELMÄ 
 

Tämä julkaisu käsittelee Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn 

kalataloudellista tarkkailua vuodelta 2015. Tarkkailu koostui lohikalojen 

kutualueselvityksistä sekä pyyntikokoisten kirjolohien merkintäkokeista. 

 

Kaikuluotausten perusteella Kymijoen yläosan pohja oli kartoitusalueella (Tolppakosken 

yläpuolelta Vesikallionsalmelle) pääosin kovaa kivikkopohjaa. Linnasaaren yläpuolisella, 

suvantomaisemmalla alueella oli havaittavissa myös tasaisempia, pehmeämmän pohjan 

alueita. Kovan pohjan alueella sedimentti koostui erikokoisesta kivijakeesta: kalliota, 

hiekkaa, kiveä ja louhikkoa. Kartoitusalueella oli pohjassa myös jonkin verran uppotukkeja. 

 
Pyyntikokoisina istutetuista 990 kirjolohesta saatiin kauden 2015 aikana saaliiksi yhteensä 

112 kalaa eli noin 11 %. Istutuserien välillä oli vaihtelua kalojen palautusprosenteissa. 

Suurin osa saaliskaloista oli saatu läheltä istutuspaikkaa, mutta joukossa oli joitakin 

kauemmas vaeltaneita. Kaksi kalaa saatiin Jaalan Puolakankoskelta ja niin ikään kaksi 

kalaa Voikkaan padon yläpuolelta. Suurin osa istutetuista kaloista saatiin vapavälinein. 

Verkkoihin oli jäänyt vain kuusi merkittyä kalaa. Valtaosa istutetuista kaloista saatiin 

saaliiksi kesäkuukausien aikana. 
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1  JOHDANTO 
 

Oy Mankala Ab:llä on saanut Itä-Suomen ympäristölupavirastolta (entinen Itä-Suomen 

vesioikeus) kaksi päätöstä: 25.7.1975 (nro 65/Ym/75) ja 26.10.1984 (nro 92/Vall/84). 

Ensimmäinen lupa koskee Mankalan voimalaitoksen rakentamista Kymijoen 

Kaurakoskeen. Vuoden 1984 lupa koskee Arrajärven ja eräiden sen kanssa samassa tai 

lähes samassa tasossa olevien järvien säännöstelyä Mankalan voimalaitoksen patoa 

hyväksikäyttäen. Asiaa käsittelevät myös Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 

15.10.1985 nro 4407 ja Vesiylioikeiden päätös 12.9.1986 nro 58/1986. Vuoden 1975 

luvassa edellytetään kalaistutuksia ja näiden istutusten vaikutusten tarkkailua 

voimalaitoksen vaikutusalueella. Vuoden 1984 luvassa edellytetään kalaistutuksia Arra- ja 

Sylvöjärveen. Molemmissa luvissa annetaan mahdollisuus istutusohjelman muuttamiseen 

tarkkailutulosten antaessa siihen aihetta. Lisäksi säännöstelyluvassa velvoitetaan luvan 

saajaa tarkkailemaan säännöstelyn vaikutuksia kalakantoihin ja kalastukseen sekä 

suoritettujen hoitotoimien tuloksellisuudesta. Oy Mankala Ab haki 26.11.1998 

vesioikeudelta muutosta lupaehtoihin siten, että Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven 

säännöstelyn lupapäätöksissä määrätyt kalaistutusvelvoitteet muutettaisiin 

kalatalousmaksuiksi. Vesioikeus (31.3.1999) ja Vesiylioikeus (4.10.1999) pitivät kuitenkin 

päätöksillään vanhojen lupien mukaiset velvoitteet voimassa. 

 

Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellinen tarkkailuohjelma 

perustuu Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n vuonna 2011 tekemään ehdotukseen, jonka 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kalatalousyksikkö (nykyisin osana Varsinais-Suomen 

ELY-keskusta) vahvisti kirjeellään (Dnro. 1074/5723-2011). Tarkkailuohjelma on voimassa 

viisivuotisjakson 2011–2015. Tämä raportti käsittelee ohjelman viimeistä tarkkailuvuotta ja 

se sisältää yhteenvedon kuluneen viisivuotisjakson tuloksista. Vuoden 2015 tarkkailu 

koostui lohikalojen kutualueselvityksistä sekä pyyntikokoisten kirjolohien 

merkintätutkimuksista. 

 

 

2  AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

Kutualueselvitykset 

Mankalan voimalaitoksen yläpuolisen Kymijoen pohjanlaatua selvitettiin kaikuluotaimen 

avulla. Luotaimen toimintataajuus oli 200 kHz. Pohjan koostumus määritettiin luotaintiedon 

(pohjan kovuus) sekä vedenalaisen videokameran avulla. Luodattava alue sijaitsi n. 10–15 

km Mankalan voimalaitoksen yläpuolella (Kuva 1). Selvityksiä tehtiin ensimmäisen kerran 

vuonna 2013, jolloin luodattiin Linnasaaren alapuolista jokiosuutta (Raunio 2014). Vuoden 

2015 kartoituksen oli tarkoitus täydentää tehtyjä selvityksiä Linnasaaren ympäristössä ja 

etenkin sen pohjoispuolella. Säyhteen osakaskunta on istuttanut alueelle taimenen 
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poikasia mätirasioilla. Tavoitteena oli selvittää, löytyykö alueelta lohikaloille soveltuvia 

kutu- ja poikasalueita. 

 

Kirjolohien merkintäkokeet 

Tarkkailuohjelman mukaisesti pyyntikokoisten lohikalojen merkintäkokeet oli sijoitettu 

vuoteen 2013, mutta työ siirtyi vuoteen 2015. Kalanviljelylaitoksilta ei ollut enää tänä 

vuonna saatavilla pyyntikokoista taimenta, joten se korvattiin 2-vuotiailla kirjolohilla. Kalat 

merkattiin T-ankkurimerkein. Kalat (990 kpl) istutettiin 17.6.2015 kolmessa erässä eri 

kohtiin tarkkailualuetta: Vuolenkoskelle (434 kpl), Eskolan rantaan (225 kpl) sekä 

Mankalan voimalaitoksen alakanavaan (331 kpl). Kalastajat palauttivat saaliiksi saatujen, 

merkittyjen kalojen tiedot (mm. pyyntipaikka, paino, pituus jne.) Luonnonvarakeskukseen. 

 

 

3  TULOKSET  
 
Kutualueselvitykset 

Kaikuluotausten perusteella Kymijoen yläosan pohja oli kartoitusalueella pääosin kovaa 

kivikkopohjaa (Kuvat 1-3). Linnasaaren yläpuolisella, suvantomaisemmalla alueella oli 

havaittavissa myös tasaisempia, pehmeämmän pohjan alueita. Kovan pohjan alueella 

sedimentti koostui erikokoisesta kivijakeesta (Kuva 3). Linnasaaren alapuolisella alueella, 

etenkin jos kapeimmalla alueella, pohja oli pääosin suurikokoista kiveä ja louhikkoa. 

Rannan tuntumassa oli myös pienempää kiveä ja soraa, paikoin myös hiekan, kiven ja 

kallion muodostamaa sekapohjaa. Linnasaaren pohjoispuolella pohjanlaatu oli kovan 

pohjan alueella pääosin samankaltaista hiekan ja erikokoisen kivikon vaihtelua. Alueella oli 

pohjassa myös jonkin verran uppotukkeja. 
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Kuva 1. Kaikuluotaimella arvioitu pohjan suhteellinen kovuus kartoitusalueella. Sininen väri kuvaa 
kovaa pohjaa ja oranssi-punainen pehmeää pohjaa. 
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Kuva 2. Kaikuluotaimella arvioitu pohjan suhteellinen epätasaisuus kartoitusalueella. Sininen väri 
kuvaa epätasaista pohjaa (louhikkoa ja isoa kiveä) ja oranssi-punainen tasaista pohjaa (mutaa tai 
pientä kiveä/hiekkaa/kalliota). 
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Kuva 3. Linnasaaren alapuolella Kymijoen pohja koostui lähinnä erikokoisesta kivestä. 
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Kuva 4. Vesikallionsalmen eteläpuolella Kymijoen pohja koostui lähinnä erikokoisesta kivestä, 
hiekasta ja kalliosta. 

 

Kirjolohien merkintäkokeet 

Pyyntikokoisina istutetuista 990 kirjolohesta saatiin kauden 2015 aikana saaliiksi yhteensä 

112 kalaa eli noin 11 %. Istutuserien välillä oli vaihtelua kalojen palautusprosenteissa. 

Vuolenkoskelle istutetuista kaloista saatiin takaisin suhteellisesti eniten, noin 19 %, 

Eskolanrannan erästä noin 8 % ja Mankalan voimalan alapuolelta vain 3 %. Suurin osa 

saaliskaloista oli saatu läheltä istutuspaikkaa, mutta joukossa oli joitakin kauemmas 

vaeltaneita. Kaksi kalaa saatiin Jaalan Puolakankoskelta ja niin ikään kaksi kalaa Voikkaan 

padon yläpuolelta. 

 

Suurin osa istutetuista kaloista saatiin vapavälinein. Heittouistimella saatiin yhteensä 61 

kalaa ja perholla 18 kpl. Verkkoihin oli jäänyt vain kuusi merkittyä kalaa. Osasta ei ollut 

ilmoitettu käytettyä pyydystä. Merkkien palautuspäivän perusteella suurin osa kaloista 

saatiin kesäkuukausien aikana (Kuva 5). Palautustietojen perusteella kalat eivät olleet 

istutuksen jälkeen juurikaan kasvaneet tai saaneet lisää painoa. Osaltaan tulos liittyi 

kalojen nopeaan pyydykseen jäämiseen. 
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Kuva 5. Merkittyjen kirjolohien kuukausikohtaiset saaliit (kpl/kk) vuonna 2015. 

 
 
4  TULOSTEN TARKASTELU JA YHTEENVETO 
 

Tarkkailujaksolla 2011–2015 kalastotarkkailujen puitteissa on selvitetty Arrajärven kuhan ja 

hauen lisääntymistä, kuhan kasvua, kartoitettu lohikaloille soveltuvia kutualueita ja 

selvitetty pyyntikokoisten kalojen istutusten tuloksellisuutta. 

 

Arrajärven kaikuluotaustutkimusten perusteella Arrajärven ulappa-alueen valtalajeina olivat 

ahven ja kuha, muodostaen yhdessä n. 70 % ulapan kalamääristä (Malinen ym. 2012). Yli 

95 % molempien lajien yksilöistä oli yksikesäisiä poikasia. Sen sijaan kalabiomassa 

koostui valtaosin lahnoista ja pasureista. Kuhan keskimääräiseksi tiheydeksi arvioitiin noin 

3000 yks/ha, poikasten keskipituuden ollessa 55,2 mm ja keskipainon 1,25 g. Tulosten 

perusteella kuhan lisääntyminen oli Arrajärvessä niin tehokasta, että istuttamisille ei nähty 

tarvetta. Kuhan kasvututkimukset vahvistivat käsitystä kuhan hyvästä menestymisestä 

Arrajärvessä, sillä kuhat saavuttivat 40 cm mitan keskimäärin jo neljävuotiaina (Raunio 

2013). Keskimääräistä viileämmät vuodet voivat tosin viivyttää kalojen kasvua. 

 

Hauen lisääntymistä selvitettiin tarkkailujakson alkuvaiheessa Arrajärvellä 

sähkökoekalastuksin. Kartoituksista luovuttiin, kun hauen poikasia ei löydetty. Järven 

haukikanta on suhteellisen vahva, joten lajin lisääntyminen oletettavasti onnistuu järvellä 

hyvin, mutta poikaset saattavat siirtyä ranta-alueilta ulommas jo hyvin varhaisessa 

vaiheessa. Hauenpoikasten kartoitusten sijaan tarkkailukauden lopulla keskityttiin 

kutualueselvityksiin Mankalan voimalan yläpuolisella Kymijoella. Kartoitetulla alueella 

(Tolppakosken yläpuolelta Vesikallionsalmelle) pohjanlaatu koostui pääosin erikokoisesta 

kivestä (sora-louhikko), jonka seassa oli paikoin hiekkaa, kalliota ja uppotukkeja. 

Lohikaloille soveltuvien sorapohjien laajuutta ei pystytty arvioimaan, mutta niitäkin alueelta 

näyttäisi löytyvän. Peratun uoman kova virtausnopeus ja pienpoikasille soveltuvien 
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elinympäristöjen puuttuminen saattavat kuitenkin rajoittaa tai estää virtakutuisten 

lohikalojen lisääntymisen alueella. 

 

Velvoiteistutusten tuloksellisuutta selvitettiin vuonna 2015 pyyntikokoisten kirjolohien 

merkintätutkimuksella. Istutetut kalat pyydettiin suurelta osin parin ensimmäisen 

kuukauden aikana vapautuksesta. Merkkipalautuksien perusteella kaloista saatiin takaisin 

n. 19 %, mutta todellinen luku lienee suurempi, etenkin kun valtaosa kaloista saatiin 

saaliiksi pian vapautuksen jälkeen. Suurin osa istukkaista jäi istutusalueelle, mutta 

muutama kala lähti vaeltamaan kauemmas alavirtaan (Voikkaa-Jaala).  

 

Tulevalla tarkkailukaudella (vuodesta 2016 alkaen) kalataloustarkkailussa kannattaisi 

seurata ainakin istutusten tuloksellisuutta. Myös kutualuekartoituksia voitaisiin jatkaa 

tulevalle tarkkailukaudella, ja kartoittaa esim. kuhan kutualueita ja niiden laajuutta 

Arrajärvellä. 
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