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TIIVISTELMÄ
Kymijoen vesi ja ympäristö ry selvitti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tilauksesta Kymijoen
Koivukosken ja Korkeakosken kalateiden vaelluskalojen määriä kevään ja syksyn 2018 aikana.
Lisäksi ultraäänikaikuluotaimella (DIDSON) tutkittiin jokeen nousevien emokalojen määriä
Korkeakosken haarassa.
Korkeakosken kalaportaan kautta nousi yhteensä 115 taimenta, 41 lohta, muttei yhtään
vaellussiikaa. Lohien ja taimenten osalta yksilömäärät olivat kuitenkin tähänastisen seurannan
suurimmat. Koivukosken säännöstelypadon ja voimalaitoksen kalaportaiden kautta nousi kesän ja
syksyn aikana yhteensä 275 lohta ja 56 meritaimenta. Vaellussiikoja tavattiin 19 yksilöä.
Nousulohien osalta tulos oli selvästi edellisvuotta pienempi, mihin vaikutti Koivukosken
säännöstelypadon vähäiset ohijuoksutukset. Seuranta-aineiston perusteella lohista hieman yli 40
% oli luonnonkaloja ja taimenista n. 11 %. Taimenia nousi Korkeakosken ja Koivukosken
säännöstelypadon kalaportaisiin melko tasaisesti kesän ja syksyn aikana. Sen sijaan lohia nousi
runsaimmin syksyllä. Kalateihin nousseista lohista n. 65 % oli koiraita.
Korkeakosken haaraan arvioitiin kaikuluotausten perusteella nousseen vajaa 1000 lohta/taimenta
(>60 cm pitkät kalat). Korkeakosken saalistilaston perusteella lohia saattoi olla tästä n. 70 %.
Koivukosken haara mukaan luettuna Kymijoen itähaaraan arvioitiin nousseen n. 1166 lohta ja 454
taimenta. Koivukosken ja Korkeakosken kalateiden kautta nousi patojen yläpuolelle arviolta n. 27
% itähaaran nousulohista ja 38 % taimenista.
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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
2018 välisenä aikana. Työn tavoitteena oli saada tietoa mm. vaelluskalojen määristä ja koosta,
vaelluksen ajoittumisesta sekä istukkaiden ja luonnonkalojen suhteesta. Vuoden 2018 tuloksia
verrattiin edellisvuosien havaintoihin vuosienvälisen vaihtelun ja sen syiden selvittämiseksi.
Kalatietutkimusten lisäksi selvitettiin Kymijokeen nousevien lohien ja taimenten määriä
Korkeakosken haarassa.

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 voimalan kalatiellä 29.5.–11.11.2018 ja
säännöstelypadon kalatiellä 30.5.–9.11.2018.
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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
Koivukosken laitteistosta poiketen Korkeakoskella ei ole käytetty lainkaan VAKI-laskuria, vaan
kalojen laskenta on toteutettu videokameran, tallentimen ja konenäköön perustuvan liikkeen- ja
hahmontunnistusjärjestelmän avulla (Kuva 5). Seuranta-aineisto tallennettiin kokonaisuudessaan
tallentimen ulkopuoliselle kiintolevylle. Videonauhat käytiin hakemassa portaalta viikoittain, jolloin
myös putsattiin ja huollettiin laitteet. Aineiston jälkikäsittelyssä käytettiin hahmontunnistusohjelmaa,
joka poimi videoaineistosta kuvakaappauksia niiltä hetkiltä, jolloin kameran edessä oli
havaittavissa liikettä. Korkeakosken kalatien seurantajakso oli 6.6.–30.10.2018. Vaelluskalojen
laskennan ohella Korkeakoskella kokeiltiin kaudella 2018 kalatien kynnyksen säätöjen vaikutusta
vaelluskalamääriin. Kalatien kynnystä voidaan pitää välillä 20–50 cm, suurimman kynnysarvon
muodostaessa suurimman korkeuseron kalatien alaosan ja alapuolisen vedenpinnan välille.
Kynnyksen korkeutta muutettiin niin, että kutakin kynnyskorkeutta (20, 30, 40 ja 50 cm) pidettiin
viikon ajan arvottuna ajankohtana kuukaudessa.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 425/2019

5

Kuva 5. Korkeakosken seurantalaitteisto asennettuna kalaportaan ylimpään altaaseen.

2.3 KORKEAKOSKEN HAARAN KAIKULUOTAUSTUTKIMUS
Kymijoen Korkeakosken haaraan nousevien lohien ja taimenten emokalojen määriä selvitettiin
ultraäänikaikuluotaimen (DIDSON, Sound Metrics Corp.) avulla. Luotain asennettiin kesäkuun
alussa jokihaaran alaosaan. Luotain asetettiin toimimaan 1100 KHz taajuudella, jotta lähellä
vastarantaa uineet kalat voitiin havaita. Seurantakausi päättyi marraskuunalussa. Luotainaineisto
tallennettiin paikan päällä tietokoneelle. Aineisto käytiin läpi pikakelauksella, ja havaitut nousukalat
(> 60 cm pitkät) merkittiin ja mitattiin luotainohjelman avulla. Osa kaloista ui takaisin alavirtaan ja
saattaa nousta myöhemmin ylös samaa tai toista jokihaaraa pitkin. Päiväkohtaiset
nousukalamäärät laskettiin vähentämällä ylös menneistä kaloista alavirtaan uineiden kalojen
lukumäärä. Lohia ja taimenia ei voida erottaa toisistaan luotainkuvan perusteella, joten
lajikohtaisten kokonaismäärien arvioimiseen käytettiin Korkeakosken heittolaiturin saalistilastoja.
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3 TULOKSET
3.1 KOIVUKOSKEN KALAPORTAAT
Säännöstelypato
Vuoden 2018 tulosten perusteella yli 4 cm korkeita kaloja nousi säännöstelypadon kalaporrasta
pitkin yhteensä 1724 kpl (Kuva 6, Taulukko 2). Tulos oli noin 100 kalaa vähemmän kuin
edellisvuonna. Lohikaloja oli kaikkiaan 284 kpl, mikä oli selvästi vähemmän kuin vuonna 2017
(Taulukko 2). Lohikaloista yleisin oli lohi (160 kpl). Kirjolohia havaittiin vain 64 kpl, taimenia 41 kpl
ja siikoja 19 kpl. Joen paikalliskaloista yleisin oli jälleen lahna (n. 81 % kaikista havainnoista).
Seuraavaksi yleisimmät lajit olivat toutain ja turpa. Lohista luonnonkaloja oli videoaineiston
perusteella 40,3 %. Taimenista luonnonkaloja oli sen sijaan vain noin 12,2 %. Luonnonlohien
osuus nousi edellisvuosista, mutta sen sijaan luonnontaimenten osuus oli edellisvuoden tasolla.

Kuva 6. Koivukosken säännöstelypadon kalaportaalla havaitut kalojen kokonaismäärät vuosina 2012–2018
(> 4 cm korkeat kalat).
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Taulukko 2. Koivukosken säännöstelypadolla ylävirtaan uineet kalalajit ja lajiryhmät sekä niiden runsaudet ja
pituustiedot.

Laji
Lahna
Lohi
Kirjolohi
Taimen
Toutain
Siika
Joku kala
Turpa
Ahven
Hauki
Kaikki yhteensä

Määrä (kpl) Osuus (%)
1394
160
64
41
23
19
12
9
1
1
1724

80,9
9,3
3,7
2,4
1,3
1,1
0,7
0,5
0,1
0,1
100

Keskipituus (cm)

Suurin pituus (cm)

Pienin pituus (cm)

28
79
54
89
67
48
51
55
31
55
37

50
>100
72
>100
96
63
70
66
31
55
>100

18
39
43
45
39
36
40
40
31
55
18

Kirjolohia nousi säännöstelypadon portaaseen jo heti seurannan alkuvaiheessa touko-kesäkuussa
(Kuva 7). Kirjolohien nousu kalatiehen painottui alkukesään. Ensimmäiset taimenet nousivat
säännöstelypadon kalatiehen kesäkuun alussa, ja kirjolohen tavoin nousu painottui lakukesään
(Kuva 7). Vaellussiiat nousivat sen sijaan seurantakauden lopulla. Lohien suurimmat
vuorokausikohtaiset kappalemäärät ajoittuivat lyhyisiin ohijuoksutuksiin syys-lokakuussa (Kuva 7).
Särkikaloista lahnan nousuhuippu ajoittui toukokuun loppuun ja kesäkuun loppupuoliskolle. Turpia
ja toutaimia havaittiin sekä alkukesästä että syksyllä.
Taimenia ja kirjolohia nousi melko tasaisesti eri vuorokaudenaikoina (Kuva 8). Sen sijaan
vaellussiiat nousivat lähinnä vuorokauden valoisana aikana. Lohien nousuaktiivisuus oli suurinta
vuorokauden valoisimpana aikana sekä myöhään illalla. On huomattava, että etenkin lohien
nousuun vaikuttivat lyhyet ohijuoksutukset ja näiden ajoittumien vaikutti myös kalojen
nousuajankohtaan vuorokaudesta.
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Kuva 7. Säännöstelypadon kalaportaassa ylöspäin
kappalemäärät 1.6.–9.11.2018 sekä uoman virtaamat.

liikkuneiden

lohikalojen

vuorokausikohtaiset

Kuva 8. Säännöstelypadon kalaportaassa ylöspäin liikkuneiden lohikalojen kappalemäärät jaoteltuna
vuorokaudenajan mukaan.
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Voimalaitospato
Voimalaitospadon kalatiestä nousi yli 4 cm korkeita kaloja yhteensä 392 kpl, mikä oli lähellä
edellisvuoden lukumäärää (375 kpl). Näistä lohikaloja oli 247 kpl, eli n. 63 % (Taulukko 3).
Lohikaloista suurin osa oli jälleen kirjolohia (117 kpl), mutta lohia havaittiin lähes yhtä paljon (115
kpl). Sen sijaan taimenia havaittiin vain 15 kpl, ja vaellussiikoja ei tavattu lainkaan.
Seurantahistorian aikana eniten kaloja on havaittu vuosina 2013–2014, jolloin vastaavasti
säännöstelypadon kalatiellä oli vähän ohijuoksutuksia ja kaloja (Kuva 9).
Lukumääräisesti eniten havaittiin lahnoja (128 kpl). Luonnonlohia oli voimalan aineistossa 49 %, ja
luonnonlisääntymisestä peräisin olevia taimenia 20 %. Vähäisten taimenmäärien vuoksi voimalan
kalaportaan tulokset ovat näiltä osin vain suuntaa antavia.
Taulukko 3. Koivukosken voimalapadolla ylävirtaan uineet kalalajit ja lajiryhmät sekä niiden runsaudet ja
pituustiedot.

Laji
Lahna
Kirjolohi
Lohi
Taimen
Ahven
Turpa
Toutain
Kaikki yhteensä

10

Määrä (kpl)

Osuus (%)

Keskipituus (cm)

Suurin pituus (cm)

Pienin pituus (cm)

128
117
115
15
13
3
1
392

32,7
29,8
29,3
3,8
3,3
0,8
0,3
100 %

63
59
74
71
39
55
88
64

92
88
>100
96
45
66
88
>100

36
39
34
39
34
36
88
34
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Kuva 9. Koivukosken voimalan kalaportaalla havaitut kalojen kokonaismäärät vuosina 2012–2018 (> 4 cm
korkeat).

Kirjolohia havaittiin voimalan kalaportaassa lähinnä kesä-heinäkuun aikana (Kuva 10). Sen sijaan
lohet alkoivat nousta voimalan portaaseen elokuun alusta lähtien, nousuhuipun ajoittuessa
lokakuun loppupuolelle. Vähäiset taimenet nousivat sen sijaan melko tasaisesti keskikesän ja
syksyn välisenä aikana. Voimalan virtaama pysyi n. 40 m3/s tuntumassa syyskuun alkuun asti,
jolloin juoksutus muuttuu ja virtaama laskee 20 m3/s. Loppusyksystä voimalan juoksutuksissa oli
kaksi lyhyttä taukoa.

Kuva 10. Voimalaitospadon kalaportaassa ylöspäin
kappalemäärät seurantajaksolla 29.5.–11.11.2018.

liikkuneiden

lohikalojen
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vuorokausikohtaiset
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Kirjolohien ja lohien nousuaktiivisuus oli voimalan kalaportaalla yleisesti ottaen suurinta päivän
valoisimpana aikana (Kuva 11). Taimenet nousivat sen sijaan eri vuorokaudenaikoina, kuten
säännöstelypadolla havaittiin. Voimalan aineisto on etenkin taimenten suhteen niin suppea, että
kalojen nousukäyttäytymisestä ei saatu kovin selvää kuvaa.

Kuva 11. Koivukosken voimalan kalaportaassa ylöspäin liikkuneiden lohikalojen määrät jaoteltuna
vuorokaudenajan mukaan.

Koivukosken kahden kalatien aineistoissa havaitut lohet jakaantuivat melko tasaisesti
pituusluokkiin välillä 44–104 cm. Tätä pienempiä ja suurempia kaloja havaittiin vain vähän.
Kokojakauman perusteella suurin osa nousulohista oli todennäköisesti 2. merivuoden kaloja.
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Kuva 12. Koivukosken voimalan ja säännöstelypadon kalaportaissa havaittujen lohien ja taimenten
yhteenlasketut kappalemäärät pituusluokittain.

3.2 KORKEAKOSKEN KALAPORRAS
Korkeakosken kalaporrasta pitkin nousi kesän ja syksyn 2018 aikana yhteensä 291 kalaa, joka oli
selvästi enemmän kuin edellisvuonna (2017: 178 kalaa). Meritaimenia nousi jälleen lajeista
runsaimmin, 115 kpl. Muista lohikaloista tavattiin kirjolohia 51 kpl ja lohia 41 kpl (Kuva 13).
Taimenten ja lohien määrät olivat hieman suurempia kuin vuonna 2017. Lohikalojen ohella tavattiin
myös lahnaa, turpaa ja särkiä. Korkeakosken haaran virtaama oli vielä kesä- heinäkuussa > 90
m3/s, mutta elokuusta alkaen virtaamat vaihtelivat ja olivat välillä n. 20–60 m3/s (Kuva 14).
Meritaimenia nousi portaaseen läpi seurantakauden, mutta suurimmat päiväkohtaiset kalamäärät
havaittiin heinäkuun lopulla ja syyskuussa (Kuva 14). Lohia alkoi nousta edellisvuoden tavoin
heinäkuun lopulta alkaen. Vuorokausikohtaisissa kalamäärissä ei ollut loppukesän ja syksyn
aikana suuria ajallisia vaihteluita (Kuva 14). Lohet ja meritaimenet ohittivat portaan ylimmässä
altaassa sijainneen seurantapisteen vuorokauden valoisimpana aikana (Kuva 15). Lohien
käyttäytyminen oli nousuajan suhteen melko samanlainen kuin taimenella (Kuva 15).
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Kuva 13. Korkeakosken kalaportaassa havaitut kalalajit ja niiden kokonaismäärät vuonna 2018.

Kuva 14. Korkeakosken kalaportaassa ylöspäin liikkuneiden lohikalojen vuorokausikohtaiset kappalemäärät
vuonna 2018.
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Kuva 15. Korkeakosken kalaportaassa ylöspäin nousseiden lohien ja meritaimenten kappalemäärät
jaoteltuna vuorokaudenajan mukaan.

Korkeakosken kalatien alaosalla testattiin vuonna 2018 kalatien alaosan kynnyksen korkeuden
vaikutusta nousukalamääriin (Kuva 16). Tulosten perusteella kynnyksen korkeudella näytti olevan
merkitystä nousukalamääriin, vaikka hajonta oli kussakin luokassa melko suurta. Suuri hajonta
liittyy ajankohtien (mm. alkukesä-syksy) välisiin eroihin nousukalamäärissä. Sekä lohen että
taimenen osalta suurempi kynnyskorkeus näytti houkuttelevan enemmän kaloja (Kuva 16).
Taimenen osalta 40 cm kynnys näytti olevan optimaalinen. Lohia nousi sen verran vähemmän, että
yhtä selvää vaikutusta ei havaittu mutta 40 ja 50 cm olivat myös parhaiten toimineita
kynnyskorkeuksia.
Koivukosken ja Korkeakosken seuranta-aineistoista pyrittiin määrittämään myös nousukalojen
sukupuoli. Kesällä nousseista taimenista luotettavaa tunnistusta ei pystytty tekemään, mutta lohien
osalta tunnistus onnistui paremmin. Kauden 2018 aineiston perusteella kalateihin nousseista
lohista n. 65 % oli koiraita.
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Kuva 16. Korkeakosken kalatien alaosan kynnyskorkeuden vaikutus nousulohien ja -taimenten määriin
(keskiarvot ja keskihajonnat).

3.3 KORKEAKOSKEN HAARAN KAIKULUOTAUSTUTKIMUS
Ultraäänikaikuluotausten perusteella ensimmäisiä lohikaloja alkoi nousta Kymijokeen kesäkuun
alkupuolella (Kuva 17). Kesäkuun nousukalat koostuivat todennäköisesti lähinnä taimenista.
Seuraava nousuhuippu ajoittui heinäkuun loppupuolelle, joka koostui todennäköisesti lohista.
Kolmas lievempi nousuhuippu nähtiin vielä syyskuun aikana. Kokonaisuudessaan Korkeakosken
haaraan havaittiin nousevan vuonna 2018 yht. 648 lohta/taimenta (Taulukko 4). Korkeakosken
haara on syvyysprofiililtaan huonosti luotauksiin soveltuva, sillä joen rannat ovat jyrkät. Tällöin
luotainanturin lähellä sen alle jää katvealue, jonka kalamääriä ei ole em. laskentatuloksissa.
Luotainkuvan perusteella katvealue oli arviolta noin kolmasosan uoman leveydestä, joten
kokonaisarviota on korjattava katvealueella nousseiden kalojen osalta (Taulukko 4).
Mikäli kalojen oletetaan nousevan eri jokihaaroihin niiden virtaamien suhteessa, voidaan arvioida
myös Koivukosken haaraan nousseiden kalojen määrä ja itäisten päähaarojen kokonaiskalamäärä.
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Vuoden 2018 heinä-lokakuun aikana Koivukosken haaran virtaama oli vajaa 40 % itähaaran
kokonaisvirtaamasta. Tällöin Kymijoen itähaaraan nousseiden lohien ja taimenten kokonaismäärä
olisi ollut n. 1620 kpl (Taulukko 4). Korkeakosken saalistilastojen perusteella taimenten osuus oli n.
28 %, joten tällä perusteella Korkeakosken ja Koivukosken haaroihin olisi noussut kaudella 2018
yhteensä 454 taimenta ja 1166 lohta. Näin ollen Koivukosken ja Korkeakosken kalateiden kautta
nousi patojen yläpuolelle arviolta n. 27 % nousulohista ja 38 % taimenista.

Kuva 17. Korkeakosken haaraan nousseiden vaelluskalojen (>60 cm) kumulatiivinen summa kaudella 2018
(korjaamaton arvio). Lisäksi kalatien ja heittolaiturin vastaavat kalamäärät.
Taulukko 4.Kaikuluotausten perusteella arvioidut nousukalamäärät Kymijoen itähaarassa vuonna 2018.

Lohia&taimenia (>60 cm) kpl
Lohi
Taimen

Korkeakosken haara,
nousukaloja havaittu
648

Koivukosken haara,
Katvealueen korjaus nousukaloja arvioitu Yhteensä
972
648
1620
1166
454

Luotaustietojen perusteella lohet ja taimenet ohittivat luotauspaikan useimmiten aamun aikana
(Kuva 18). Kalamäärät laskivat melko tasaisesti iltaa ja yötä kohti, mutta nousuhavaintoja oli
kaikkina vuorokaudenaikoina.
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Kuva 18. Korkeakosken haaraan nousseiden vaelluskalojen (>60 cm) nousuajankohta vuorokaudesta
kaudella 2018

4 VERTAILU AIKAISEMPIIN VUOSIIN
Kymijoen Koivukosken kalateiden vuosittaiset seurannat käynnistyivät vuonna 2012, mutta
seurannoissa käytettiin alkuun vain VAKI-laskureita. Videolaitteiston käyttöönoton myötä vuosina
lajikohtaisia tuloksia on molemmilta Koivukosken kalateiltä vasta vuodelta 2014 alkaen.
Korkeakosken kalatien tuloksia on vastaavasti vuodesta 2016 alkaen. Korkeakosken uuden
kalatien osuus vuosittaisista lohimääristä on toistaiseksi ollut hyvin pieni (Kuva 19). Sen sijaan
taimenten osalta Korkeakosken osuus on ollut kolmena ensimmäisenä vuotena 40–67 %:n
luokkaa.
Vuosienvälinen vaihtelu etenkin lohimäärissä on ollut suurta (Kuva 19). Koivukosken
säännöstelypadon kalamääriin vaikuttaa keskeisenä tekijänä ohijuoksutukset, sillä muutoin
uomaan johdetaan vain kalaportaan virtaama. Syksyisten ohijuoksutusten yleisyys ja etenkin
virtaama korreloivat selvästi säännöstelypadon kalatien vuosittaisten lohimäärien kanssa (Kuva
20). Myös voimalan kalatien vuosittaisiin lohimääriin vaikuttaa jokihaaraan virtaamat, mutta eri
tavoin kuin säännöstelypadolla. Keskimääräisillä tai sitä suuremmillä virtaamilla nousulohimäärät
ovat jääneet pieniksi (Kuva 21). Alivirtaamatilanteissä, kuten loppukesällä ja syksyllä 2018,
kalamäärät kasvavat.
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Kuva 19. Korkeakosken ja Koivukosken kalaportaissa nousseiden lohien ja taimenten kokonaismäärät
vuosina 2014–2018.
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Kuva 20. Koivukosken säännöstelypadon keskimääräiset ohijuoksutukset (elokuun alku-lokakuun loppu)
vuosina 2013–2018 sekä vuosittaiset lohimäärät.

Kuva 21. Koivukosken haaran virtaamat (poikkeama pitkän ajan keskivirtaamasta) sekä nousulohien määrät
voimalan kalatiellä vuosina 2014–2018.

Luonnonlisääntymisestä peräisin olevien emokalojen osuus on niin ikään vaihdellut vuosien ja
lajien välillä, mutta tällä ei näytä olleen yhteyttä kalaportaissa havaittuihin nousukalojen määriin
(Kuva 22). Vuosina 2014–2016 luonnonlohien osuus oli n. 25–30 % tuntumaan. Toisaalta taas
vuodet 2013 ja 2017 olivat samankaltaisia, ja luonnonlohien osuus oli tällöin pieni. Kausi 2018 oli
tähänastisen seurannan huippuvuosi, sillä luonnonkaloja oli yli 40 % nousulohista. Taimenten
osalta luonnonkalojen osuus on vaihdellut 4-16 %:n välillä, ja kausi 2018 oli melko keskimääräinen
(11 % luonnonkaloja).
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Kuva 22. Luonnonkalojen osuus nousulohista ja –taimenista vuosina 2013-2018.

5 JOHTOPÄÄTÖKSET
Kausi 2018 oli Koivukosken voimalan kalaportaassa etenkin nousulohien osalta selvästi parempi
kuin edeltäneet neljä vuotta. Tulos selittyi jokihaaran pienillä virtaamilla, jonka vuoksi
ohijuoksutukset säännöstelypadon kautta puuttuivat muutamaa lyhyttä juoksutusta lukuun
ottamatta kokonaan. Näin ollen myös säännöstelypadon nousukalamäärät jäivät pieniksi, ja iso osa
lohista nousi lyhyiden ohijuoksutusten aikana. Tästäkin huolimatta säännöstelypadon kalatietä
pitkin nousi enemmän lohia ja taimenia kuin voimalan puolelta.
Korkeakosken kalatien nousukalamäärät olivat tähänastisen seurannan suurimmat, mutta
kalamäärät olivat siltä pieniä. Taimenia nousi jälleen lohia enemmän, vaikka kalaportaan
alapuolisen heittolaiturin saalistilastoissa lohi oli taimenta yleisempi (lohia n. 70 % lohien ja
taimenten yhteismäärästä). Näyttäisi siltä, että lohi ei syystä tai toisesta löydä kalatien suuaukkoa
yhtä hyvin kuin taimen. Vuonna 2018 testattiin Korkeakosken kalatiellä ensimmäisen kerran
portaan alaluukun korkeuden vaikutusta nousukalamääriin. Tulosten perusteella korkea kynnys (40
tai 50 cm) sopisi parhaiten lohelle, kun taas taimenelle näyttäisi riittävän hieman matalampikin (30
tai 40 cm) kynnys.
Vaellussiika oli edellisvuosien tavoin hyvin harvalukuinen seuranta-aineistossa. Siian lähes
olematon osuus seuranta-aineistossa kertoo siitä, että tekniset kalatiet ovat lajille huonosti
soveltuvia (ks. myös Raunio & Nyberg 2013).
Kymijokeen vuosittain nousevista vaelluskalamääristä ei ole aiemmin ollut tietoa, mutta vuoden
2018 kaikuluotausten avulla asiaa selvitettiin ensimmäisen kerran. Kymijoen itähaaraan arvioitiin
nousseen kaudella 2018 kokonaisuudessaan vajaa 1200 lohta ja n. 450 taimenta. Koivukosken ja
Korkeakosken kalateiden kautta nousi patojen yläpuolelle arviolta n. 27 % itähaaran nousulohista
ja 38 % taimenista.
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Vuoden 2018 seuranta-aineistossa havaittiin kaikkiaan neljä ankkurimerkittyä lohta. Jokeen
istutetaan vuosittain 6000 kpl ankkurimerkittyä lohta, ja merkinnät aloitettiin vuonna 2014. Mikäli
merkittyjen kalojen oletetaan olleen samasta istutuserästä ja hyödyntämällä em. patojen alle
jäävien kalojen osuutta, voidaan smolttien eloonjäämisprosentin arvioida tämän perusteella olevan
karkeasti arvioiden noin 0,3 %:n luokkaa. Tulos on lähellä meripyynnissä havaittua merkkien
palautusprosenttia 0,16–0,3 % (Raunio 2018).
Seuraavassa lyhyt yhteenveto tähänastisen seurannan keskeisimmistä havainnoista:














Toistaiseksi suurimmat vaelluskalamäärät on havaittu Koivukoskella tarkkailun
ensimmäisinä vuosina (2012–2013). Vuonna 2013 kaloja nousi normaalia enemmän myös
voimalan kalatien kautta, mutta lajistokoostumusta ei voitu laskurikuvista vielä selvittää.
Taimenet nousevat kalateihin jo kesän aikana ja niitä tavataan syksylle asti. Lohien nousu
alkaa tyypillisesti heinä-elokuun vaihteessa ja suurimmat kalamäärät havaitaan syyslokakuussa.
Vuosienvälinen vaihtelu kalateissä havaituissa nousulohien määrissä on suurta, ja se liittyy
pitkälti säännöstelypadon ohijuoksutuksiin.
Niinä vuosina, jolloin ohijuoksutuksia on Koivukosken säännöstelypadolla vähän tai
satunnaisesti, lohien nousu viivästyy ja kalojen nousu seuraa lyhyitä ohijuoksutuksia.
Koivukosken voimalan kalatien nousulohien määrät ovat yleensä suurimmillaan
alivirtaamatilanteissa ja kun kalat eivät pääse säännöstelypadolle.
Korkeakosken kalatie on houkuttanut toistaiseksi lähinnä taimenia, vaikka saalistilastojen
perusteella lohi on selvästi yleisempi saaliskala. Korkeakosken kalatien osuus kaikista
itähaaran kalateitä pitkin nousseista taimenista on ollut n. 40–67 %.
Luonnonkudusta peräisin olevien kalojen osuus vaihtelee vuosien välillä, mutta lohella
luonnonkalojen osuus on tähänastisen seurannan aikana ollut suurempi kuin taimenella.
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.
Uusien luotaustulosten perusteella Kymijoen itähaaraan nousi vuonna 2018 vajaa 1200
lohta ja n. 450 taimenta. Lohista arviolta 27 % ja taimenista 38 % nousi joen itähaaran
patojen yläpuolelle. Lohista suurin osa oli koiraita (65 %).
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