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TIIVISTELMÄ
Kymijoen vesi ja ympäristö ry selvitti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tilauksesta Kymijoen
Koivukosken voimalaitoksen ja Korkeakosken kalateiden vaelluskalojen määriä kesän ja syksyn
2020 aikana. Lisäksi ultraäänikaikuluotaimella (DIDSON) tutkittiin jokeen nousevien emokalojen
määriä Korkeakosken haarassa. Koivukosken haaran ja säännöstelypadon kalatien
vaelluskalamääriä selvitettiin osana Kymijoen ja sen merialueen yhteistarkkailua. Tulokset on
koottu tähän raporttiin.
Korkeakosken kalaporrasta pitkin nousi yhteensä 84 taimenta ja 38 lohta, muttei yhtään
vaellussiikaa. Lohien ja taimenten yksilömäärät laskivat kalatien ensimmäisten käyttövuosien
tasolle. Koivukosken voimalan kalatien vaelluskalamäärät olivat niin ikään pieniä; 14 taimenta ja 17
lohta. Ohijuoksutusten puuttuessa Koivukosken säännöstelypadon kalatien vaelluskalamäärät
jäivät seurantahistorian (2013–2020) pienemmiksi (15 taimenta ja 11 lohta). Korkeakosken ja
Koivukosken kalateillä havaituista lohista noin 50 % oli luonnonkaloja ja taimenista noin 35 %.
Lohista arviolta 50 % oli koiraita ja taimenista vastaavasti 41 %.
Korkeakosken haaraan arvioitiin kaikuluotausten perusteella nousseen n. 4000 lohta/taimenta (>60
cm pitkät kalat). Korkeakosken saalistilaston perusteella valtaosa näistä oli lohia. Korkeakosken
kalatielle ei kuitenkaan päätynyt nousulohista kuin noin 1 %, mutta taimenista arviolta yli 30 %.
Vaellussiikoja arvioitiin nousseen noin 5000 kpl, josta Korkeakosken heittolaiturin saalis oli 25 %.
Koivukosken haaraan nousi pienempien virtaamien vuoksi vähemmän vaelluskalaoja kuin
Korkeakosken haaraan, arviolta n. 1600 kpl lohta/taimenta (>60 cm pitkät kalat) ja vaellussiikoja n.
800 kpl. Todellisuudessa kaloja nousi hieman enemmän, sillä arvioissa ei ole mukana
luotauspaikan alapuoliseen Langinkoskeen jääneet kalat.
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1 JOHDANTO
Kymijoen vesi ja ympäristö ry selvitti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tilauksesta Kymijoen
alaosan Koivukosken voimalaitoksen ja Korkeakosken kalateiden läpi kulkevien kalojen määriä
kesä-marraskuun 2020 välisenä aikana. Kalatietutkimusten lisäksi selvitettiin Kymijokeen
nousevien vaelluskalojen määriä Korkeakosken haarassa. Kymijoen ja sen merialueen
yhteistarkkailun puitteissa tutkittiin Koivukosken haaran ja Koivukosken säännöstelypadon kalatien
vaelluskalamääriä. Vaelluskalatutkimusten tulokset koottiin tähän raporttiin. Työn tavoitteena oli
saada tietoa mm. vaelluskalojen määristä ja koosta, vaelluksen ajoittumisesta sekä istukkaiden ja
luonnonkalojen suhteesta. Vuoden 2020 tuloksia verrattiin edellisvuosien havaintoihin
vuosienvälisen vaihtelun ja sen syiden selvittämiseksi.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT
2.1 KOIVUKOSKEN VOIMALAN JA SÄÄNNÖSTELYPADON KALAPORTAAT
Koivukosken voimalan ja säännöstelypadon kalatien ylimpään altaaseen asennettiin kesäkuun
alussa ns. VAKI-kalalaskuri ja videokamera (Kuvat 1 ja 2). Kalalaskuri kiinnitettiin metalliseen
ohjauskehikkoon, jonka avulla kalat ohjattiin uimaan laskurin läpi. Laskurin ohjausyksikkö sijoitettiin
säännöstelypadon huoltokopin sisälle suojaan sateelta ja ilkivallalta. Laskurin keräämät tulokset
käytiin lukemassa viikoittain ja samalla laitteet putsattiin ja niiden kunto tarkistettiin. Seurantajakso
oli Koivukosken voimalan ja säännöstelypadon kalatiellä 28.5.–30.10.2020.
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Kuva 1. Koivukosken säännöstelypadon kalaportaaseen asennettu Vaki-kalalaskuri, ohjauskehikko sekä
kalojen lajintunnistuksessa apuna käytetty videokamera valoineen.
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Kuva 2. 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 3), 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 3. 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, mutta tämän kertoimen on havaittu yliarvioivan
kalojen pituutta, joten kerrointa laskettiin 5:een.
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Taulukko 1. Kalojen laskennallisen pituuden arviointiin käytetyt suhdeluvut.

Laji

Pituus/korkeus-suhdeluku

Lohi, taimen, siika, kirjolohi

5

Lahna

2

Muut särkikalat

5

Videoseuranta
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 levytila loppuu, vaan
alkaa nauhoittaa vanhemman materiaalin päälle. Laskurin ja videon keräämien aikatietietojen
perusteella havainnot voitiin linkittää toisiinsa ja lajit tunnistaa.
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 4). Seuranta-aineisto tallennettiin kokonaisuudessaan
tallentimen ulkopuoliselle kiintolevylle. Videonauhat käytiin hakemassa portaalta viikoittain, jolloin
laitteet myös putsattiin ja huollettiin. Aineiston jälkikäsittelyssä käytettiin liikkeen- ja
hahmontunnistusohjelmaa, joka poimi videoaineistosta kuvakaappauksia niiltä hetkiltä, jolloin
kameran edessä oli havaittavissa liikettä. Korkeakosken kalatien seurantajakso oli 1.6–30.10.2020.
Vaelluskalojen laskennan ohella Korkeakoskella kokeiltiin kaudella 2020 kalatien kynnyksen
säätöjen vaikutusta vaelluskalamääriin. Kalatien kynnystä voidaan säätää 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. Lohet ja taimenet eivät aina
olleet tunnistettavissa videokuvasta, jolloin kalojen määritys jätettiin ryhmätasolle (lohi/taimen).
Nämä jaettiin lohen ja taimenen välillä kunkin vuorokauden suhteellisen runsauden perusteella.
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Kuva 4. Korkeakosken seurantalaitteisto asennettuna kalaportaan ylimpään altaaseen.

2.3 KORKEAKOSKEN JA KOIVUKOSKEN HAARAN KAIKULUOTAUSTUTKIMUKSET
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 myös lähellä
vastarantaa uineet kalat voitiin havaita. Seurantakausi päättyi lokakuun lopulla (27.10.).
Luotainaineisto tallennettiin paikan päällä tietokoneelle. Aineisto käytiin läpi pikakelauksella, ja
havaitut nousukalat (30–60 cm ja > 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.
Koivukosken
haaran
kaikuluotauksissa
käytettiin
Simrad
EK80-lohkokeilaluotainta.
Monikeilaluotaimeen nähden erona on, että kaloista ei saada videokuvan kaltaista näkymää.
Kalojen kulkusuunta ja koko voidaan kuitenkin arvioida laskentaohjelman avulla.
Lohkokeilaluotaimessa kalan koon arviointi perustuu kalan kohdevoimakkuuteen (target strength,
TS), joka on yhteydessä kalan pituuteen. Koivukosken haaran luotauspaikalla Korelassa joen
leveys oli suurempi kuin Korkeakosken haarassa (n. 60 m). Lohkokeilaluotaimen keilan osuessa
pintaan tai pohjaan, ei tämän etäisyyden jälkeen kaloja voida käytännössä enää erottaa, koska
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kalakaiut sekoittuvat voimakkaisiin pinta- ja pohjakaikuihin. Koivukosken haarassa luotainkeila osui
pohjaan noin 30–35 m etäisyydellä anturista, joten lähempänä vastarantaa uineet kalat arvioitiin
luotaustulosten perusteella. Koivukosken luotausten seurantajakso oli 28.5.–27.10.

3 TULOKSET
3.1 KOIVUKOSKEN SÄÄNNÖSTELYPADON KALAPORRAS
Vuoden 2020 seurannan aikana > 4 cm korkeita kaloja nousi säännöstelypadon kalaporrasta pitkin
yhteensä vain 229 kpl (Kuva 5, Taulukko 2). Kokonaiskalamäärä oli seurantahistorian (2014–2020)
pienin ja vuodesta 2017 alkanut laskeva trendi sai siten jatkoa (Kuva 5). Säännöstelypadon kautta
ei tapahtunut alkukesää lukuun ottamatta juuri lainkaan ohijuoksutuksia (Kuva 6), mikä oli suurin
syy pieniin nousukalamääriin. Lohikaloja havaittiin kaudella 2020 vain 30 kpl, mikä oli myös pienin
kalamäärä koko seurantahistoriassa. Lohikaloista yleisin oli taimen (15 kpl). Kirjolohia havaittiin
vain neljä ja lohia 11 kpl. Vaellussiikoja ei havaittu lainkaan. Joen paikalliskaloista yleisin oli jälleen
lahna (n. 64 % kaikista kalahavainnoista).

Kuva 5. Koivukosken säännöstelypadon kalaportaalla havaittujen lohikalojen ja muiden lajien (> 4 cm
korkeat kalat) ja kokonaismäärät vuosina 2014–2020.
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Taulukko 2. Koivukosken säännöstelypadolla ylävirtaan uineet kalalajit ja lajiryhmät sekä niiden runsaudet
vuonna 2020.

Laji/lajiryhmä
Lahna
Muu kala
Taimen
Toutain
Lohi
Kirjolohi
Kaikki yhteensä

2020
147
38
15
14
11
4
229

Kuva 6. Koivukosken voimalaitoksen ja säännöstelypadon virtaamat kaudella 2020 (vuorokausikeskiarvot).

Lohikaloja nousi säännöstelypadon kalatielle jo kesäkuussa (Kuva 7). Taimenet nousevat
Kymijokeen pääsääntöisesti ennen lohia, mutta säännöstelypadon kalatielle nousi kesäkuussa
myös muutama lohi. Toinen lyhempi nousujakso ajoittui elokuun loppuun. Ohijuoksutusten
puuttuessa lohikaloja ei noussut enää syys-lokakuun aikana. Lohet ja taimenet nousivat
säännöstelypadon kalatielle aamuyön ja aamun aikana (Kuva 8).
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Kuva 7. Säännöstelypadon
kappalemäärät vuonna 2020.

kalaportaassa

ylöspäin

liikkuneiden

lohikalojen

vuorokausikohtaiset

Kuva 8. Koivukosken säännösteypadon kalaportaassa ylöspäin liikkuneiden lohien ja taimenten
kappalemäärät vuorokaudenajan mukaan jaoteltuna.

Koivukosken säännöstelypadolla havaituista lohista suurin osa oli viitteellisen luokituksen mukaan
isokokoisia, kolmannen merivuoden kaloja (Kuva 9). Kalojen vähäisen määrän vuoksi tuloksissa on
kuitenkin paljon epävarmuutta, eikä tulos ole välttämättä yleistettävissä koko emokalakantaan.
Pieniä, ensimmäisen merivuoden kaloja on ollut jaksolla 2014–2020 keskimäärin n. 9 % kalatiellä
havaituista lohista.
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Kuva 9. Säännöstelypadon kalaportaassa ylöspäin nousseet lohet jaoteltuna ikäluokittain (merivuosia).

3.2 KOIVUKOSKEN VOIMALAN KALAPORRAS
Kauden 2020 aikana kaloja nousi Koivukosken voimalan kalaporrasta pitkin yhteensä 109 kpl
(Taulukko 3). Tosin särkikalojen määrä oli todellisuudessa suurempi, sillä osa kaloista nousi
parvissa, joiden koosta ei saatu tarkkaa kuvaa. Voimalan kalatiellä ei ollut seurantaa vuonna 2019,
mutta vuosiin 2017 ja 2018 nähden kalojen kokonaismäärät olivat pienempiä. Sen sijaan vuoteen
2016 nähden kausi 2020 oli kalamäärissä mitattuna samankaltainen. Lohikaloja havaittiin kaudella
2020 vain 63 kpl, ja yleisin laji oli kirjolohi (32 kpl). Lohia havaittiin vain 17 kpl ja taimenia 14 kpl.
Vaellussiikoja ei havaittu lainkaan. Kirjolohia tavattiin eniten alkukesästä, mutta lohi- ja
taimenhavaintoja oli eniten syksyllä (Kuva 10). Lohien ja taimenten nousu painottui Koivukosken
voimalan kalatiellä iltapäivään (Kuva 11).
Taulukko 3. Koivukosken voimalan kalatiellä ylävirtaan uineet kalalajit ja lajiryhmät sekä niiden runsaudet
vuonna 2020.

Laji
Kirjolohi
Särki/särkikalaparvi
Lohi
Taimen
Ahven
Lahna
Toutain
Kaikki yhteensä

10

2020
32
28
17
14
10
7
1
109
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Kuva 10. Koivukosken voimalaitoksen kalaportaassa ylöspäin liikkuneiden lohikalojen vuorokausikohtaiset
kappalemäärät vuonna 2020.

Kuva 11. Koivukosken voimalaitoksen kalaportaassa
kappalemäärät vuorokaudenajan mukaan jaoteltuna.

ylöspäin

liikkuneiden

lohien

ja

taimenten

3.3 KORKEAKOSKEN KALAPORRAS
Korkeakosken kalaporrasta pitkin nousi kesän ja syksyn 2020 aikana yhteensä 168 kalaa
(Taulukko 4), mikä oli vähemmän kuin edellisvuosina. Vuosi 2019 oli nousukalamäärissä mitattuna
tähänastisen seurannan paras vuosi (422 kalaa). Vuoden 2020 nousukalamäärät olivat lähellä
vuotta 2017 (178 kalaa ja vuonna 2018: 291 kalaa). Taimen oli Korkeakosken kalatiellä jälleen
lohikaloista yleisin laji (84 kpl). Lohia tavattiin yhteensä 38 kpl ja kirjolohia 18 kpl (Taulukko 4, Kuva
12). Vaellussiikoja ei tavattu yhtään kappaletta. Lohikalojen ohella tavattiin myös lahnaa (21 kpl),
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turpaa (3 kpl), yksi toutain sekä särkikaloja (3 kpl). Lisäksi havaittiin yksi ankerias, joka oli
todennäköisesti laskeutunut padon yläpuolelta.
Taulukko 4. Korkeakosken kalatiellä ylävirtaan uineet kalalajit ja lajiryhmät sekä niiden runsaudet vuonna
2020.

Laji
Taimen
Lohi
Kirjolohi
Lahna
Särkikala
Turpa
Toutain
Kaikki yhteensä

2020
84
38
18
21
3
3
1
168

Taimenia nousi Korkeakosken kalaportaaseen melko tasaisesti läpi seurantakauden (Kuva 12).
Lohia nousi kalatielle myöhemmin ja nousu myös päättyi aiemmin syksyllä. Lohien ja taimenten
nousuhuippu ajoittui heinäkuun loppupuolelle. Nousu ajoittui vuorokauden valoisimpaan aikaan
(Kuva 13). Aktiivisuudessa oli havaittavissa kaksi huippua, ensimmäinen aamun aikana ja toinen
iltapäivällä. Lohen ja taimenen nousukäyttäytymisessä ei ollut tässä suhteessa suuria eroja.

Kuva 12. Korkeakosken kalaportaassa havaitut lohen, taimenen ja kirjolohen kumulatiiviset summat vuonna
2020.
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Kuva 13. Korkeakosken kalaportaassa ylöspäin liikkuneiden lohien ja taimenten kappalemäärät
vuorokaudenajan mukaan jaoteltuna.

Korkeakosken haaran virtaamat olivat läpi seurantakauden melko korkeita, virtaamien vaihdellessa
n. 60–90 m3/s välillä (Kuva 14). Kalatien virtaamat (0,4-0,6 m3/s) vaihtelivat päinvastaisessa
rytmissä voimalan virtaamiin nähden.

Kuva 14. Korkeakosken voimalaitoksen ja kalatien virtaamat kaudella 2020.

Korkeakosken kalatien alaosalla testattiin kalatien alaosan kynnyksen korkeuden vaikutusta
nousukalamääriin, vaihtamalla kynnyskorkeutta satunnaisessa järjestyksessä viikoittain (Kuva 15).
Tulosten perusteella kynnyksen korkeudella näytti olevan merkitystä nousukalamääriin. Aiempina
vuosina suurimmat kynnyskorkeudet (40 ja 50 cm) ovat houkutelleet enemmän etenkin lohia.
Vuonna 2020 paras tulos saavutettiin 30 cm:n kynnyskorkeudella, ja tulokset olivat lajien välillä
samanlaiset.
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Kuva 15. Korkeakosken kalatien alaosan kynnyskorkeuden vaikutus nousulohien ja -taimenten määriin (eri
viikkojen keskiarvot).

3.4 KORKEAKOSKEN JA KOIVUKOSKEN HAARAN KAIKULUOTAUSTUTKIMUKSET
Korkeakoski
Ultraäänikaikuluotausten perusteella ensimmäisiä lohikaloja alkoi nousta Kymijokeen kesäkuun
alkupuolella (Kuva 16). Kaloja nousi melko tasaisesti läpi seurantakauden, eniten kuitenkin heinäelokuun aikana. Korkeakosken haara on syvyysprofiililtaan melko huonosti luotauksiin soveltuva,
sillä joen rannat ovat jyrkät ja uoma luotauspaikalla n. 3-4 m syvää. Tällöin luotaimen lähelle jää
katvealue, jonka kalamäärä joudutaan arvioimaan. Kaudelle 2020 luotainta siirrettiin aiempiin
vuosiin nähden alavirtaan päin, jossa uoman pohja oli tasaisempi. Tuloksista havaittiin, että
valtaosa nousukaloista ui luotauspaikan ohitse alle 10 metrin etäisyydellä anturista jossa keila on
kapeimmillaan. Tuloksia korjattiin sen mukaan kuinka suuri osuus vesipatsaasta luotainkeilan
ulkopuolelle jäi. Korjaus tehtiin 0-10 m etäisyyksille, joissa keilan ylä- ja alapuolelle jäi katvealueita.
Kokonaisuudessaan Korkeakosken haaraan arvioitiin nousseen vuonna 2020 yht. 4025 kooltaan
>60 cm lohta/taimenta (Taulukko 5).
Korkeakosken heittolaiturin saalistilaston perusteella kalat voidaan jakaa edelleen lohiin ja
taimeniin (Taulukko 5). Kalatiellä havaittuihin kalamääriin suhteutettuna nousukaloja olisi päätynyt
kalatielle ja padon yläpuolelle vain n. 3 % (Taulukko 5). Mikäli Korkeakosken heittolaiturin saaliin
suhdeluku lohien ja taimen osalta vertautuu suoraan nousukalojen määriin, voidaan kalatielle
arvioida nousseen taimenista kuitenkin noin 34 %. Sen sijaan lohista kalatielle päättyi arviolta vain
n. 1 %. Lohia ja taimenia saatiin saaliiksi seurannan aikana Korkeakosken haarasta yhteensä 818
kpl (lohia 768 kpl ja taimenia 50 kpl). Näissä ei kuitenkaan mukana ole Korkeakosken soutualueen
saaliita sekä seurantakauden jälkeen saatuja kaloja, joten kokonaissaalis lienee lähempänä tuhatta
kalaa. Yhteissaalis edusti siten arviolta n. 25 % Korkeakosken haaraan nousseista lohista ja
taimenista.
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Kuva 16. Korkeakosken haaraan nousseiden vaelluskalojen (>60 cm) kumulatiivinen summa kaudella 2020.

Taulukko 5. Kaikuluotausten perusteella arvioidut nousukalamäärät Kymijoen itähaarassa vuonna 2020.

Lohia&taimenia (>60 cm) kpl
Lohia&taimenia kalatielle %
Lohia (saaliin perusteella)
Taimenia (saaliin perusteella)

Korkeakosken haara,
nousukaloja havaittu
694

Katvealueella
korjattuna
4025
3
3779
246

Luotaushavaintojen perusteella lohet ja taimenet (>60 cm) ohittivat luotauspaikan useimmiten
aamun-aamupäivän aikana (Kuva 17). Suhteellisesti eniten kalaa havaittiin klo. 6-8 välisenä
aikana, ja vähiten vuorokauden pimeimpään aikaan. Vuonna 2019 nousu painottui klo. 9-11 välille
ja vuonna 2018 klo. 6-10 välille. Vähävetisenä vuotena (vuosi 2019) lohen ja taimenen nousu
ajoittui siis hieman myöhemmäs.
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Kuva 17. Korkeakosken haaraan nousseiden vaelluskalojen (>60 cm) nousuajankohta vuorokaudesta
kaudella 2020.

Lohien ja taimenten tavoin myös vaellussiiat nousivat kaudella 2020 rantojen tuntumassa. Niinpä
myös siikojen kappalemääräistä arviota korjattiin luotaimen lähialueen katveen osuudella.
Vaellussiiat pyrittiin erottomaan muista lajeista jo aineiston käsittelyvaiheessa uintinopeuden, kalan
koon ja käyttäytymisen perusteella. Vaellussiikoja nousi Korkeakosken haaraan arviolta n. 5000
kpl, joista saaliiksi saatiin Korkeakosken heittolaiturilla yli 1200 kpl (25 % siioista). Vaellussiikojen
nousu alkoi elo-syyskuun vaihteessa ja jatkui aina lokakuun lopulle, jolloin seuranta päättyi.
Koivukoski
Koivukosken vaelluskalalaskennoissa käytettiin Simrad EK80 lohkokeilaluotainta. Luotaimella
voidaan arvioida kalan koko, kulkusuunta ja sijainti vesipatsaassa. Monikeilaluotaimeen nähden
heikkoutuna on, että luotainkeilan osuessa pintaan tai pohjaan, ei kaloja käytännössä voida enää
havaita tämän etäisyyden jälkeen. Vastarannan tuntumassa uineita kaloja ei siis havaita, ja niiden
määrä on pyrittävä arvioimaan.
Luotain sijoitettiin Korelaan, noin kilometrin verran Langinkoskelta ylävirtaan. Langinkosken
alueelle jääneet nousukalat eivät ole siten näissä arvioissa mukana. Luotain sijaitsi joen
länsirannalla ja se suunnattiin poikki virran. Korelan luotauspaikan ohitti kesän ja syksyn aikana
yhteensä n. 800 kpl >60 cm (kohdevoimakkuus > -29 dB, Lilja 2004) pitkiä kaloja. Luotainkeilan
osuessa pohjaan ja/tai pintaan n. 35–40 m etäisyydellä, ei lähempänä vastarantaa uineita kaloja
voitu enää havaita. Todennäköistä on, että kutakuinkin saman verran kaloja on voinut nousta myös
itärannan puolta, jolloin nousukalamäärä olisi kokonaisuudessaan vajaa 1600 kpl (Kuva 18). Kaloja
nousi kasvavassa määrin kesän edetessä aina elo-syyskuun vaihteeseen asti, jolloin Koivukosken
haaran juoksutus laski 20 m3/s (Kuva 18). Syyskuun nousukalamäärät jäivät virtaamien laskettua
hyvin pieniksi. Kaloja nousi vielä lokakuussa kutuajan lähestyessä, mutta näiden kalojen joukossa
oli todennäköisesti kookkaita vaellussiikoja. Syys-lokakuun aikana luotauspaikan ohitti n. 750 kpl
pienempiä, n. 30–60 cm (kohdevoimakkuus -29 - -37 dB) kaloja, jotka olivat todennäköisesti
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vaellussiikoja. Kuitenkin noin puolet kaloista ui takaisin alavirtaan, jolloin luotauspaikan yläpuolelle
jäi kokonaisuudessaan, itäranta mukaan lukien, n. 800 vaellussiikaa. Siikojen määrän arviointia
vaikeuttaa se, että niiden kohdevoimakkuus on suhteessa korkeampi kuin lohen ja taimenen, eli
pienempi siika tuottaa yhtä vahvan kaiun kuin kookkaampi lohi tai taimen (Lilja ym. 2000). Isot
nousukalat uivat ylävirtaan välivedessä, melko lähellä keskiuomaa, noin 20–30 m etäisyydellä
rannasta (Kuva 19). Saalistietojen perusteella Ruhavuolteen, Siikakosken ja Langinkosken lohi- ja
taimensaalis oli kaudella 2020 yhteensä vajaa 150 kpl, eli n. 11 % nousukalamäärästä.

Kuva 18. Koivukosken haaraan, Langinkosken yläpuolelle nousseiden vaelluskalojen (kohdevoimakkuus > 29 dB eli >60 cm) kumulatiivinen summa kaudella 2020 (korjattu arvio) sekä Koivukosken haaran virtaamat.

Kuva 19. Koivukosken haaraan nousseiden isokokoisten vaelluskalojen (TS > -29 dB eli >60 cm pitkät lohet
ja taimenet) etäisyys (m) kaikuluotaimesta ja kalojen sijoittuminen vesipatsaassa (korkeus, m) keilan
keskilinjaan nähden. Oranssit viivat kuvaavat kaikukeilan ylä- ja alareunaa.
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4 VERTAILU AIKAISEMPIIN VUOSIIN
Kymijoen Koivukosken kalateiden vuosittaiset seurannat käynnistyivät vuonna 2012, mutta
seurannoissa käytettiin aluksi vain VAKI-laskureita. Videolaitteiston käyttöönoton myötä
lajikohtaisia tuloksia on molemmilta Koivukosken kalateiltä vuodelta 2014 alkaen. Korkeakosken
kalatien tuloksia on vastaavasti vuodesta 2016 alkaen. Korkeakosken uuden kalatien osuus
vuosittaisista lohimääristä oli kalatien ensimmäisinä käyttövuosina (2016–2018) hyvin pieni (Kuva
20). Vuonna 2020 emokaloja nousi jokeen arviolta enemmän kuin edellisvuonna, mutta kalatielle
lohia nousi vain 38 kpl. Patojen yläpuolelle pääsi kaikista kolmesta kalatiestä vain vajaa 70 lohta,
mikä oli seurantahistorian pienin määrä. Myös taimenten osalta yksilömäärät olivat Korkeakosken
kalatiellä edellisvuosia pienemmät ja melko lähellä ensimmäisien seurantavuosien (2016–2017)
tasoa. Taimenten suhteen Korkeakosken kalatien osuus on kaikkien itähaaran kalateiden
yhteismääristä ollut ensimmäisen viiden käyttövuoden aikana n. 40–74 % ja lohen osalta 3-58 %:n
luokkaa.

Kuva 20. Korkeakosken ja Koivukosken kalaportaissa havaittujen lohien ja taimenten kokonaismäärät
vuosina 2014-2020.
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Luonnonlisääntymisestä peräisin olevien emokalojen osuus on niin ikään vaihdellut vuosien ja
lajien välillä (Kuva 21). Vuonna 2020 havaittiin sekä lohen että taimenen osalta eniten
luonnonkaloja koko seurantahistorian aikana. Kalateille nousseista lohista puolet oli
merkkaamattomia kaloja ja taimenistakin 35 %. Vapakalastajien saaliissa vastaavat
luonnonkalojen osuudet olivat vuonna 2020: 56 % (lohi) ja 17 % (taimen). Vuosien 2013–2020
välillä luonnonlohien osuus on korreloinut negatiivisesti Koivukosken kalateillä havaittujen
kappalemäärien kanssa (r = -0,51), mutta taimenella vastaavaa ei ole ollut havaittavissa (r = -0,05).
Toisin sanoen luonnonkudusta peräisin olevia lohia on noussut suhteessa eniten silloin, kun
yksilömäärät kalateillä ovat olleet pieniä. Kaikista Korkeakosken ja Koivukosken kalateillä
havaituista nousulohista 50 % oli koiraita. Taimenilla koiraiden osuus hieman pienempi, n. 41 %.
Kalateillä havaituista lohista yksikään ei ollut ankkurimerkitty, mikä kertoo smoltti-istutusten
heikosta tuotosta. Vuosittainen merkintäerä on 6000 kpl 2-v lohen smolttia. Vuosina 2014–2019
ankkurimerkittyjä lohia on havaittu 0-13 kpl/vuosi.

Kuva 21. Luonnonkalojen osuus nousulohista ja –taimenista vuosina 2013-2020.

Koivukosken säännöstelypadon vaelluskalamääriin vaikuttaa keskeisenä tekijänä ohijuoksutukset,
sillä muutoin uomaan johdetaan vain kalaportaan virtaama (n. 0,5 m3/s). Syksyisten
ohijuoksutusten yleisyys ja virtaama korreloivat selvästi säännöstelypadon kalatien vuosittaisten
lohimäärien kanssa (Kuva 22, Raunio ym. 2019). Myös Koivukosken voimalan kalatien vuosittaisiin
lohimääriin vaikuttaa jokihaaraan virtaamat, mutta eri tavoin kuin säännöstelypadolla.
Keskimääräisillä tai sitä suuremmilla virtaamilla nousulohimäärät ovat jääneet pieniksi.
Alivirtaamatilanteissa, kuten loppukesällä ja syksyllä 2018, kalamäärät yleensä kasvavat (Kuva 23,
Raunio ym. 2019). Korkeakosken kalatien osalta keskeiseksi vaelluskalamääriin vaikuttavaksi
tekijäksi nousee niin ikään jokihaaran virtaama (Kuva 24). Vuosina 2019 ja 2020 jokeen nousi
aiempaa runsaammin emokaloja. Vuonna 2019 Korkeakosken haaran virtaamat olivat normaalia
pienemmät, jolloin taimenet ja erityisesti lohet löysivät kalatien edellisvuosia paremmin. Sen sijaan
vuonna 2020 emokaloja nousi jokihaaraan vielä enemmän, mutta virtaamat olivat läpi
nousukauden korkeita ja kalatien nousukalamäärät jäivät ensimmäisten käyttövuosien tasolle
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(Kuva 24). Korkeakosken kalatien houkutusvirtaus ei suurilla virtaamilla ole riittävä etenkään
lohelle.

Kuva 22. Koivukosken säännöstelypadon kalatiellä havaittujen lohien ja taimenten kumulatiiviset summat
vuosina 2016-2020 sekä vuorokausikohtaiset keskivirtaamat. Vuonna 2019 vettä juoksutettiin pulsseina
säännöstelypadon kautta ja voimalan kalatie oli suljettuna.
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Kuva 23. Koivukosken voimalan kalatiellä havaittujen lohien ja taimenten kumulatiiviset summat vuosina
2016-2020 sekä vuorokausikohtaiset keskivirtaamat. Vuonna 2019 Koivukosken voimalan kalatiellä ei ollut
seurantaa, kun vettä pulssitettiin säännöstelypadon kautta.
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Kuva 24. Korkeakosken kalatiellä havaittujen lohien ja taimenten kumulatiiviset summat vuosina 2016-2020
sekä vuorokausikohtaiset keskivirtaamat.
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Korkeakosken haaran kaikuluotausten perusteella jokihaaraan nousi selvästi enemmän emokaloja
kuin vuosina 2018–2019 (Kuva 25). Tulos oli sikäli odotettu, että vuoden 2015 lohen 0+
poikastiheydet olivat seurantahistorian suurimmat. Tästä ikäluokasta kasvaneista emokaloista
suurin osa nousi vuosina 2019 ja 2020 takaisin jokeen. Lisäksi vuonna 2017 aloitettiin
laajamittaiset 1-v lohien istutukset Kymijoen alaosan koskille (v. 2017 yht. 94.000 istukasta), ja
näistä vuoden 2018 smolteista osa nousi vuonna 2020 Kymijokeen. Toisin kuin 2-v smolttiistukkaat, jokipoikasia ei ole evämerkitty, joten ne sekoittuvat emoina luonnonkaloihin.
Luonnonlohien suuri osuus vuonna 2020 antoi myös viitteitä 1-v istukkaiden kasvaneesta
osuudesta nousukaloissa.

Kuva 25. Korkeakosken haaraan nousseiden isokokoisten emokalojen (>60 cm)kappalemäärät vuosina
2018-2020.

Korkeakosken haaran nousukalamäärät ja vapakalastajien saaliit kasvoivat vuonna 2020
kutakuinkin samaa tahtia kauden edetessä (Kuva 26). Näihin verrattuna kalatien
nousukalamäärien kehitys oli hyvin vähäistä. Vuonna 2019 saaliit taas jäivät vähäisiksi, vaikka
jokihaaraan nousi melko runsaasti kalaa. Tällöin kalatien ja jokihaaran nousukalamäärät kasvoivat
samanaikaisesti (Kuva 26). Edelleen myös vuosi 2018 oli omanlaisensa, sillä jokeen nousi
suhteellisen vähän emokaloja. Nousukalamäärät, kalatien kalahavainnot sekä kalastajien saaliit
kasvoivat kaikki melko samassa tahdissa kauden edetessä. Vuodet 2018–2020 ovat siis olleet
hyvin erilaisia monessa suhteessa. Yksi vuosienvälinen ero oli virtaamissa (Kuva 26). Kauden
2020 keskivirtaamat olivat suurimat ja vuoden 2019 pienimmät. Pienillä virtaamilla, veden ollessa
matalalla kalansaaliit saattavat jäädä heikoiksi, mutta nousukalat löytävät kalatien paremmin,
johtuen kalatien suhteellisesti suuremmasta houkutusvirtaamasta.
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Kuva 26. Korkeakosken haaran nousukalamäärien (lohi ja taimen, >60 cm), vapakalastajien saaliiden sekä
kalatien nousukalojen kumulatiiviset summat vuosina 2018-2020. Huomaa kuvaajien erilaiset asteikot.

Virtaamilla on siis keskeinen rooli, sen vaikuttaessa niin jokihaarojen nousukalamääriin, saaliisiin
kuin kalateiden toimivuuteen. Koivukosken ja Korkeakosken haarojen välinen juoksutus riippuu
säännöstelyn mukaisesti vuodenajasta ja vesitilanteesta. Korkeakoskessa pyritään aina kuin
mahdollista pitämään 95 m3/s virtaama, jolloin voimalan kapasiteetti on kokonaan käytössä.
Virtaamaa joudutaan pudottamaan, kun Kymijoen itähaaran virtaama laskee ajalla 1.5.–30.8 alle
135 m3/s tai ajalla 1.9.–30.4. alle 115 m3/s. Aina kun virtaama Itähaarassa ylittää em. raja-arvot
Koivukosken virtaama alkaa kasvamaan (Kuva 27, Koivurinta 2002). Myös alivirtaamatilanteissa
Koivukosken virtaamat kasvavat suhteessa Korkeakosken haaraan. Keskimääräisten
virtaamaolojen voidaan nykytilanteessa katsoa olevan lohen luonnonlisääntymisen kannalta
heikkoja, koska valtaosa kaloista suuntaa tällöin virtaamien mukaisesti Korkeakosken haaraan,
josta lohien nousu patojen yläpuolelle on tähän asti ollut hyvin vähäistä ja padon alapuolelta ei
löydy juurikaan kutu- ja poikasalueita.
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Kuva 27. Kymijoen Koivukosken ja Korkeakosken haaran virtaamajako erilaisissa virtaamaoloissa. Kuvassa
on kesäaikainen virtaamajako. Syyskuun alusta huhtikuun loppuun Koivukosken minivirtaama on 20 m3/s,
muuten tilanne on samanlainen.

5 JOHTOPÄÄTÖKSET
Vuoden 2020 nousukalamäärät jäivät Koivukosken kalateillä kokonaisuutena ja erityisesti
säännöstelypadolla seurantahistorian (2013–2020) heikoimmiksi. Keskeinen syy oli
ohijuoksutusten vähäisyys tai puuttuminen lohen ja taimenen parhaimman nousukauden aikana.
Koivukosken voimalan kalatien nousukalamäärät jäivät myös pieniksi, mikä on ollut tyypillistä
keskimääräisillä tai sitä suuremmilla virtaamilla. Toisaalta säännöstelypadon vähäiset
ohijuoksutukset ovat joinakin vuosina kasvattaneet voimalan kalatien vaelluskalamääriä, mutta
näin ei käynyt vuonna 2020.
Korkeakosken kalatien nousukalamäärät tippuivat edellisvuosien nousujohteisesta trendistä
takaisin kalatien ensimmäisten käyttövuosien (2016–2018) tasolle. Vuonna 2019 lohia oli
ensimmäistä kertaa lukumääräisesti enemmän kuin taimenia, mutta vuonna 2020 palattiin tässäkin
suhteessa ensimmäisten seurantavuosien tasolle, jolloin taimenia nousi kalatielle lohia enemmän.
Vuonna 2020 jatkettiin Korkeakosken kalatiellä portaan alaluukun korkeuden säätöjen vaikutusten
testaamista nousukalamääriin. Tulosten perusteella keskimääräinen kynnys (30 cm) houkutteli
parhaiten sekä lohia että taimenia. Vuosina 2018 ja 2019 lohia on noussut parhaiten suuremmilla
kynnyskorkeuksilla (40–50 cm). Taimenelle matalampi kynnyskorkeus (esim. 30 cm) on toiminut
aiempinakin vuosina hyvin. Etenkin lohien vuosittaiset lukumäärät ovat olleet kalatiellä sen verran
pieniä, että kynnyskorkeuden vaikutuksesta on ollut vaikea saada selvää kuvaa.
Korkeakosken haaran vaelluskalamäärät olivat vuonna 2020 suurempia kuin vuosina 2018 ja
2019. Yli 60 cm pitkiä kaloja arvioitiin nousseen hieman yli 4000 kpl, kun vuonna 2018 vastaava
arvio oli vain 648 kpl ja vuonna 2019 n. 2300 kpl. Vaikka nousukalamäärät ovat
kokonaisuudessaan vaihdelleet lyhyen seurantahistorian aikana paljonkin, ovat arviot
nousutaimenten vuosittaisista määristä olleet lähellä toisiaan (n. 100–250 kpl/vuosi). Korkeakosken
haaran vapakalastajien lohi- ja taimensaaliit nousivat selvästi edellisvuosista, ollen arviolta noin
1000 kpl, eli 25 % jokihaaran nousukaloista. Korkeakosken kalatien kautta nousi patojen
yläpuolelle arviolta vain n. 1 % lohista, mutta kuitenkin noin kolmasosa taimenista. Näyttäisi siltä,
että lohi ei löydä Korkeakosken kalatien suuaukkoa yhtä hyvin kuin taimen. Todennäköisin syy

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 508/2021

25

lienee kalatien riittämätön houkutusvirtaama suhteessa voimalan virtaamaan. Korkeakosken
voimalan alapuolisessa uomassa ei ole juuri hyviä lisääntymis- ja poikastuotantoalueita (Rinne ym.
2007), joten suhteellisen suuren emokalamäärän poikastuotto jää hyvin pieneksi. Vaellussiikoja
arvioitiin nousseen syksyn aikana noin 5000 kpl, josta Korkeakosken heittolaiturin saalis oli noin 25
%.
Koivukosken haaran arvioitiin nousseen vähemmän isokokoisia (>60 cm) lohia ja taimenia kuin
Korkeakosken haaraan (n. 1600 kpl). Tässä arviossa ei ole kuitenkaan mukana luotauspaikan
alapuolelle, Langinkoskelle jääneet kalat. Vaellussiikoja nousi luotauspaikan yläpuolelle n. 800 kpl,
mikä oli myös selvästi vähemmän kuin Korkeakosken haarassa. Syksyn pienet virtaamat
Koivukoskella vaikuttivat osaltaan nousukalojen vähäisempään määrään. Syyskuun alussa
toteutunut säännöstelyn mukainen virtaamien lasku 20:een m3/s näkyi etenkin isokokoisten
vaelluskalojen vähentyneinä määrinä.
Seuraavassa lyhyt yhteenveto tähänastisen seurannan keskeisimmistä havainnoista:
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Taimenet nousevat jokeen ja kalateihin jo kesän aikana ja niitä tavataan syksylle asti.
Lohien nousu alkaa tyypillisesti heinä-elokuussa ja suurimmat kalamäärät havaitaan
kalateillä syys-lokakuussa.
Vuosienvälinen vaihtelu Koivukosken haaran kalateissä havaituissa nousulohien määrissä
on ollut suurta, ja se on liittynyt pitkälti virtaamaoloihin ja säännöstelypadon
ohijuoksutuksiin.
Runsaiden ohijuoksutusten aikana (esim. vuodet 2016–2017) säännöstelypadon kalatietä
pitkin on saattanut nousta merkittävä osa Koivukosken haaran nousukaloista.
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 silloin, kun kalat eivät pääse nousemaan säännöstelypadolle.
Vuonna 2019 vaelluskaloja onnistuttiin houkuttelemaan virtaamia pulssittamalla hyvin
Koivukosken säännöstelypadon kalatielle. Tämä on tehokkain keino saada vaelluskaloja
patojen yläpuolelle Koivukosken haarassa.
Korkeakosken kalatie on toistaiseksi toiminut lähinnä taimenelle. Taimenia on noussut
viime vuosina Korkeakosken haaraan vain n. 100–250 kpl/vuosi, mutta kalatielle näistä on
löytänyt >30 %. Vastaavasti lohista kalatielle on löytänyt vain n. 1-9 %.
Korkeakosken voimalan virtaamien ollessa suuria, laskee kalatiellä havaittavien kalojen
lukumäärä. Kalatien houkutusvirtaama olisi saatava suuremmaksi, jotta etenkin lohet
löytäisivät sen paremmin. Myös muita kalan nousua edistäviä ratkaisuja tulisi kokeilla.
Luonnonkudusta peräisin olevien kalojen osuus vaihtelee vuosien välillä, mutta lohella
luonnonkalojen osuus on tähänastisen seurannan aikana ollut suurempi kuin taimenella.
Vuodesta 2017 alkaneet runsaat 1-v lohien istutukset nostivat todennäköisesti nousulohien
määriä sekä merkkaamattomien kalojen osuutta kaudella 2020, ja sama näkyy myös
lähivuosina.
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Vaellussiikoja on koko seurantajaksolla havaittu kalaportaissa vain hyvin pieniä määriä.
Eniten siikoja on noussut säännöstelypadon kalatielle Koivukosken pulssitusten
yhteydessä.
Kymijoen paikalliskaloista runsaslukuisimmat lajit kalateillä ovat olleet ahven ja lahna.
Lahna suosii säännöstelypadon porrasta ja ahven voimalaitoksen porrasta.
Luotaustulosten perusteella Korkeakosken haaraan nousi vuonna 2020 yhteensä n. 4000
lohta ja taimenta (>60 cm) ja Koivukosken haaraan n. 1600 kpl, mikä oli enemmän kuin
edellisvuosina (2018–2019) yhteensä. Myös vapakalastajien saaliit kasvoivat edellisvuosiin
nähden.
Kalojen nousu jokihaaroihin heijastelee virtaamaoloja. Keskimääräisissä virtaamatilanteissa
vettä juoksutetaan enemmän Korkeakosken haaraan, jonne myös valtaosa vaelluskaloista
nousee. Korkeakosken haarassa lohen lisääntyminen ja poikastuotto on hyvin vähäistä,
eikä kalatielle löydä kuin pieni osuus kaloista. Lohen poikastuoton näkökulmasta olisi
nykytilanteessa parempi, että suurempi osuus kaloista nousisi Koivukosken haaraan.
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