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TIIVISTELMÄ
Tämä julkaisu käsittelee Kymijoen alaosan ja sen edustan merialueen kalataloudellista tarkkailua
vuodelta 2011. Tarkkailu koostui Kymijoen alaosan verkkokoekalastuksista ja koskien
sähkökoekalastuksista,
smolttitutkimuksista,
kalojen
käyttökelpoisuustutkimuksista
sekä
nahkiaissaaliin kirjanpidosta.
Kymijoen verkkokoekalastukset osoittivat, että yksikkösaaliissa (kpl ja g/verkkovrk.) oli selvää
kasvua joen alaosaa kohden. Lahnan, pasurin ja kiisken osuudet saaliissa kasvoivat kuormitetuilla
koealueilla. Tila-arvion perusteella Keltin ja Myllykosken välisen jokiosuuden kalasto poikkesi
kohtalaisesti, mutta Inkeroisten koeala melko paljon vertailualueiden kalastosta. Sen sijaan
Kuusankosken koealan ja vertailualueiden välillä ei havaittu eroa kalaston rakenteessa.
Kirjanpitokalastajien päiväkohtaiset nahkiaissaaliit poikkesivat selvästi edeltävien vuosien saaliista.
Vuonna 2011 ensimmäinen nousuhuippu ajoittui vasta syyskuun loppupuolelle. Aikaisempina
vuosina ensimmäinen nousuhuippu on tyypillisesti ollut jo syyskuun alussa. Yksikkösaaliiden
(kpl/merta/vrk) perusteella vuosi 2011 oli kohtalaisen hyvä.
Kymijoen alaosan neljän koskialueen (Piirteenkoski, Ahvio, Pernoo ja Langinkoski)
sähkökoekalastusten perusteella vuosi 2011 oli lohikalojen yksilötiheyksien osalta
tarkkailuhistorian 2005-2011 huonoin vuosi. Lohen ja taimenen kesän vanhoja (ikä 0+) poikasia
tavattiin ainoastaan Langinkosken länsipuolen koealoilla. Lukumääräisesti yleisimpiä lajeja
tutkituilla koskialueilla olivat seipi ja kivennuoliainen.
Langinkosken yläosalla sijainneen smolttipyydyksen ohi vaelsi keväällä 2011 n. 4075 lohen
luonnonsmolttia. Kun arvioon lisätään länsihaaran ja Korkeakosken kautta vaeltaneet kalat sekä
pyyntipaikan alapuolinen smolttituotanto, voidaan kokonaismäärän arvioida olleen n. 8193 lohen
smolttia.
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Kymijoen alaosan ja sen edustan merialueen kuormittajilla on Itä-Suomen ympäristölupaviraston
määräämä velvoite tarkkailla kuormituksen vaikutuksia vastaanottavassa vesistössä. Jätevesien
vaikutuksia Kymijoen ja merialueen kalakantoihin ja kalastukseen seurataan Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen kalatalousyksikön hyväksymän ohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelmaa
tarkistettiin vuoden 2007 alussa (Raunio 2007), ja se on voimassa toistaiseksi. Vuosi 2011 oli siten
voimassaolevan ohjelmakauden 2007-2011 viimeinen tarkkailuvuosi.
Vuoden 2011 tarkkailuun osallistuivat seuraavat kuormittajat:
1. UPM-Kymmene Oy, Solvay Chemicals Finland Oy ja Finnish Chemicals Oy
2. Kouvolan Vesi Mäkikylän ja Akanojan jätevedenpuhdistamoiden osalta
4. Myllykoski Paper Oy
5. Stora Enso Publication Papers Oy Ltd ja Stora Enso Ingerois Oy yhteisesti Anjalan
paperitehtaan ja Inkeroisten kartonkitehtaan jätevesien osalta.
6. Kotkamills Oy Kotkan tehtaiden jätevesien osalta. (Ennen Laminating Papers Oy ja Stora Enso
Publication Papers Oy Ltd)
7. Kymen vesi Oy Mussalon jätevedenpuhdistamon osalta
8. Sunilan Puhdistamo Oy jätevesien osalta
9. Stora Enso Oy Ltd
10. Haminan kaupunki
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT
2.1 VERKKOKOEKALASTUKSET
Kymijoen alaosan kalaston rakennetta selvitettiin NORDIC-yleiskatsausverkolla (ks. Kurkilahti &
Rask 1999). Verkko on kooltaan 30 m pitkä ja 1,5 m korkea. Verkko koostuu 12 eri harvuisesta 2,5
m levyisestä kaistaleesta. Verkon paneleiden solmuvälit (mm) ja langan paksuudet järjestyksessä
ovat seuraavat:

Solmuväli mm 43 19,5 6,25 10 55
8
12,5 24 15,5
5
35
29
Lanka mm
0,20 0,15 0,10 0,12 0,23 0,10 0,12 0,15 0,15 0,10 0,16 0,16
Koekalastusalueita oli Kymijoella yhteensä seitsemän: Verla, Voikkaa, Kuusankoski, Keltti,
Kouvola (Mäkikylä), Myllykoski ja Inkeroinen (kuva 1). Kymijoen koekalastusalueista ylin näytepiste
(Voikkaa) sekä Verlan kosken yläpuolinen alue toimivat vertailualueina viidelle kuormitetulle
alueelle. Kullakin näytealueella verkot laskettiin satunnaisiin paikkoihin ja kullakin alalla tutkittiin
vain 0-3 m:n syvyysvyöhykettä. Pyyntiponnistus koealaa kohti oli viisi verkkovuorokautta. Saaliista
laskettiin verkko- ja solmuvälikohtaisesti lajien kappalemäärät ja kokonaisbiomassat.
Yksikkösaaliita (kpl ja g/verkkovrk.) vertailtiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä (ANOVA).
Parittaisissa vertailuissa käytettiin Tukeyn testiä. Kymijoen kuormitettujen koealojen kalaston
rakennetta verrattiin Verlan ja Voikkaan vertailualueiden yksikkösaaliiden (kpl ja g/koeverkko) ja
särkikalojen osuuksien perusteella (Rask ym. 2009). Viitteellinen tila-arvio tehtiin vertaamalla
vertailualueiden saaliita (odotettu arvo) kuormitettujen alueiden havaittuihin saaliisiin.
2.2 NAHKIAISTUTKIMUKSET
Kymijokeen nousevien nahkiaisten kutuvaelluksen ajoittumista ja nahkiaissaaliita seurattiin
saaliskirjanpidon avulla. Saaliskirjanpidon palautti neljä kalastajaa, joista yksi kalastaa joen
itähaaralla ja kolme länsihaaralla. Aineistosta laskettiin keskimääräinen yksikkösaalis
pyyntiponnistusta kohden (kpl/merta/pyyntitunti). Vuoden 2011 päivittäisiä yksikkösaaliita verrattiin
myös vuosien 2007-2010 aineistoihin parittaisten näytteiden T-testillä.
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Kuva 1. Kymijoen verkko- ja sähkökoekalastusalueet sekä kalojen käyttökelpoisuustutkimusten näytealueet.
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2.3 KALOJEN KÄYTTÖKELPOISUUSTUTKIMUKSET
Vuonna 2011 kalojen käyttökelpoisuustutkimuksissa oli vuorossa kalojen aistinvaraiset arviot.
Näytteet analysoi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Kalanäytteet toimitettiin
pakastettuina laboratorioon. Kaloista arvioitiin raakana ulkonäkö ja haju, sekä kypsennettynä
lisäksi maku. Näytealueita oli Kymijoessa neljä (Voikkaa, Kymintehtaan alapuoli-Keltti, Huruksela
ja Tammijärvi) ja merialueella kolme (Haminanlahti, Keisarinsatama ja Ahvenkoskenlahti).
Ohjelman mukaisista tutkimusalueista kolmelta (Klamila-Kuorsalo, Summanlahti, Kyminsuu) ei
saatu näytekaloja (kuvat 1 ja 2). Näytekaloiksi pyydettiin kultakin alueelta kolme n. 1 kg:n painoista
haukea.
2.4 SÄHKÖKOEKALASTUKSET
Sähkökoekalastukset suoritettiin elo-syyskuussa 2011. Koekalastuksia tehtiin neljällä koskialueella:
Piirteenkoski, Ahvio, Pernoo ja Langinkoski (kuva 1). Piirteenkoskea lukuun ottamatta kullakin
koskialueella kalastettiin kaksi tai kolme erillistä koealaa. Laitteina käytettiin Hans Grassl:n
valmistamia aggregaattikäyttöisiä sähkökoekalastuslaitteita. Kultakin koealalta pyrittiin
kalastamaan noin 100 m2:n suuruinen alue. Koealat kalastettiin kolmen poistopyynnin
menetelmällä (Junge & Libosvarsky 1965). Saaliiksi saadut kalat nukutettiin, jonka jälkeen ne
mitattiin ja punnittiin. Lohikalat mitattiin ja punnittiin yksilöllisesti, muiden lajien osalta mitattiin
kokonaispaino ja laskettiin yksilömäärä.
2.5 SMOLTTITUTKIMUKSET
Vuonna 2011 jatkettiin Kymijoen alaosan velvoitetarkkailun vaelluspoikastutkimuksia ns.
smolttiruuvin avulla. Smolttitutkimusten tavoitteena on selvittää Kymijoen lohen ja taimenen
smolttien eli vaelluspoikasten vuosittaisia määriä. Ruuvi asennettiin edellisvuoden tavoin
Langinkosken niskalle huhtikuun lopulla ja pyynti päättyi kesäkuun puolivälissä. Ruuvin saalis
käytiin yleensä kokemassa joka toinen päivä. Smolttiruuvi on kehitetty pyytämään joelta merelle
vaeltavia lohen ja taimenen smoltteja, mutta saaliiksi päätyy muitakin joessa alaspäin vaeltavia tai
laskeutuvia lajeja. Saaliiksi saadut lohen ja taimenen poikaset mitattiin ja punnittiin. Muista lajeista
laskettiin yksilömäärät. Kymijoen luonnontuotannosta peräisin olevien smolltimäärien arvioinnissa
hyödynnettiin merkintä-takaisinpyynti –menetelmää (Seber 1973). Tässä tapauksessa merkittyjä
kaloja edustivat jokeen keväällä istutetut smoltit, joiden määrät saatiin Kaakkois-Suomen ELYkeskukselta. Luonnonpoikasten määrät voidaan arvioida saaliiksi saatujen istutettujen ja
luonnonkalojen suhteesta. Koska smolttiruuvin saaliissa ei ollut yhtään luonnonkudusta peräisin
olevaa taimenen smolttia, voitiin smolttiamääriä arvioida vain lohen osalta. Osa istutetuista kaloista
laskettiin joen itä- ja länsihaarojen yläpuolelle, jolloin itähaaraan päätynyt istukasmäärä arvioitiin
Mikkolan ym. (2009) tutkimuksen mukaan; eli 40% itähaaraan ja 60% länsihaaraan. Summasta
vähennettiin edelleen Korkeakosken haaran kautta vaeltaneiden kalojen osuus: 60% Koivukosken
haaraan ja 40% Korkeakosken haaraan.
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3 TULOKSET
3.1 VERKKOKOEKALASTUKSET
Kymijoen verkkokoekalastuksien pienimmät yksikkösaaliit saatiin Verlan vertailualueelta, ja
suurimmat yksikkösaaliit Inkeroisten Koskenalusjärvestä (kuvat 2 ja 3).

Kuva 2. Kymijoen verkkokoekalastuksien keskimääräiset yksikkösaaliit (kpl/koeverkko) sekä tulosten
keskihajonnat.

Kuva 3. Kymijoen verkkokoekalastuksien keskimääräiset yksikkösaaliit (g/koeverkko) sekä tulosten
keskihajonnat.
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Viitteellisen tila-arvion mukaan Kymijoen kuormitettujen koealat Keltistä Myllykoskelle erosivat
kohtalaisesti ja Inkeroisten koeala melko paljon Verlan ja Voikkaan vertailualueiden
yksikkösaaliista (kuva 4). Sen sijaan Kuusankosken (Kymintehtaan alapuoli) koealan kalasto ei
poikennut yläpuolisista vertailualueista.

Kuva 4. Kymijoen kuormitettujen koealojen (Kuusankoski-Inkeroinen) viitteellinen ekologisen tilan arvio
kalayhteisöjen rakenteeseen perustuen. Värien selitykset: tumman sininen = ei eroa vertailuyhteisöön, vihreä
= kohtalainen ero ja oranssi = melko suuri ero vertailuyhteisöön.

3.2 NAHKIAISTUTKIMUKSET
Kirjanpitokalastajat aloittivat nahkiaisen pyynnin elokuun puolivälissä. Ensimmäinen nousuhuippu
ajoittui syyskuun loppupuolelle (kuva 5). Aikaisempina vuosina ensimmäinen nousuhuippu on
tyypillisesti ollut jo syyskuun alussa. Vuonna 2011 suurimmat saaliit saatiin lokakuun aikana.
Vuosien 2007-2011 yksikkösaaliiden vertailu osoitti, että päiväsaaliissa oli useimmiten selviä
vuosienvälisiä eroja (p < 0,0001). Vuosienvälisissä yksikkösaaliiden vertailuissa vain vuosien
2007/2011 ja 2009/2011 saaliit eivät poikenneet tilastollisesti toisistaan (p > 0,05). Kohtalaisia tai
huonoja saalisvuosia ovat olleet vuodet 2009 ja 2010 (kuva 6). Vuosi 2008 on ollut tähänastisen
seurannan paras saalisvuosi. Vuosi 2011 oli saaliiltaan melko samantyyppinen kuin vuosi 2007, ja
saaliit olivat melko hyviä.

6

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 221/2012

Kuva 5. Kirjanpitokalastajien nahkiaissaaliin kehitys syksyllä 2011 (keskiarvo, kpl/merta/vrk).

Kuva 6. Kirjanpitokalastajien keskimääräinen nahkiaissaalis (kpl/merta/vrk) vuosina 2007-2011.

3.3 KALOJEN KÄYTTÖKELPOISUUSTUTKIMUKSET
Merialueen kalojen käyttökelpoisuustutkimusten perusteella kalojen käyttökelpoisuudessa ei ollut
merkittäviä alueellisia eroja (kuvat 7 ja 8, liite 1). Ahvenkoskenlahden näytekalat arvioitiin
keskimäärin hieman paremmiksi kuin Keisarinsataman ja Haminanlahden näytekalat. Kaikkien
kolmen alueen kalat arvioitiin käyttökelpoisuudeltaan melko hyviksi ruokakaloiksi.
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Kymijoen näytekalat arvioitiin sekä raakana että kypsennettynä paremmiksi ruokakaloiksi kuin
merialueen kalat (kuvat 9 ja 10, liite 1). Alueelliset erot olivat melko pieniä. Raakana arvioiduista
kaloista parhaat arviot saivat Voikkaan vertailualueen kalat. Sen sijaan kypsennettynä arvioiduista
kaloista parhaat arviot saivat Hurukselan näytekalat. Kymijoen näytekalat arvioitiin
käyttökelpoisuudeltaan melko hyviksi tai hyviksi ruokakaloiksi.

Kuva 7. Merialueen näytekalojen aistinvaraisten arvioiden tulokset vuodelta 2011 (aluekohtaiset keskiarvot)
raakana arvioiduista kaloista.

Kuva 7. Merialueen näytekalojen aistinvaraisten arvioiden tulokset vuodelta 2011 (aluekohtaiset keskiarvot)
kypsennettynä arvioiduista kaloista.
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Kuva 9. Kymijoen näytekalojen aistinvaraisten arvioiden tulokset vuodelta 2011 (aluekohtaiset keskiarvot)
raakana arvioiduista kaloista.

Kuva 10. Kymijoen näytekalojen aistinvaraisten arvioiden tulokset vuodelta 2011 (aluekohtaiset keskiarvot)
kypsennettynä arvioiduista kaloista.
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3.4 SÄHKÖKOEKALASTUKSET
Kymijoen alaosan koskien sähkökoekalastuksissa joen alaosan koskilta tavattiin kaikkiaan 14 eri
kalalajia (kuva 11, liite 2). Kivennuoliainen ja seipi olivat keskimäärin runsaslukuisimpia lajeja
tutkituilla koskilla. Koskikohtaisesti tarkasteltuna kalojen yhteenlasketut tiheydet olivat suurimmat
Piirteenkoskilla ja Ahviossa. Lohen ja taimenen kesän vanhoja (ikä 0+) poikasia tavattiin
ainoastaan Langinkosken länsipuolen koealoilla (kuva 11, liite 2). Sen sijaan vanhempia ikäluokkia
(> 1+) tavattiin useammalta koealalta. Harjusta tavattiin vain Pernoon koskilta.
Biomassoina tarkasteltuna kivennuoliainen, seipi ja ahven olivat tutkittujen koskien merkittävämmät
lajit (kuva 12, liite 2). Koskikohtaisesti tarkasteltuna Ahvion ja Pernoon koskilta tavattiin eniten
kalaa pinta-alayksikköä kohden tarkasteltuna.

Kuva 11. Kymijoen alaosan koskien (Piirteenkoski, Ahvio, Pernoo ja Langinkoski) kalojen keskimääräiset
yksilötiheydet (kpl/100 m2) vuonna 2011.
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Kuva 12. Kymijoen alaosan koskien (Piirteenkoski, Ahvio, Pernoo ja Langinkoski) kalojen keskimääräiset
biomassat (g/100 m2) vuonna 2011.

Piirteenkoskella on velvoitetarkkailun puitteissa tehty sähkökoekalastuksia vuodesta 2007 lähtien.
Lohta ja taimenta tavattiin ensimmäisen kerran vuonna 2008. Vuodet 2008 ja 2009 olivat
lohikalojen tiheyksien suhteen samankaltaisia (kuva 13). Sen sijaan vuosina 2010 ei tavattu kuin
taimenen vanhempia vuosiluokkia, ja vuonna 2011 lohikalat puuttuivat koealalta kokonaan.
Ahvionkoskilla lohikalojen yksilötiheydet ovat olleet suurimmillaan vuosina 2005 ja 2006 (kuva 14).
Vuonna 2007 yksilötiheydet tipahtivat selvästi edeltävistä vuosista, mutta tämän jälkeen lohen ja
taimen yksilötiheyksissä oli havaittavissa lievää nousua. Vuonna 2011 yksilötiheydet olivat hyvin
pieniä.
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Kuva 13. Piirteenkosken lohikalojen tiheydet (kpl/100 m2) vuosina 2005-2011.

Kuva 14. Ahvionkoskien lohikalojen tiheydet (kpl/100 m2) vuosina 2005-2011 (koealojen vuosikeskiarvot)

Pernoon koskien lohikalatiheydet eivät juuri vaihdelleet tarkkailujaksolla 2005-2008. Taimenen
yksilötiheyksissä oli selvä huippu vuonna 2009 (kuva 15), jonka jälkeen yksilötiheydet palasivat
takaisin samalle tasolle kuin ennen vuotta 2009. Lohen tiheyksissä vastaa huippua ei havaittu, ja
yksilötiheydet ovat olleet pieniä koko tarkkailujakson 2005-2011. Vuosi 2011 oli myös Pernoon
koskilla lohikalojen yksilötiheyksien kannalta huonoin koko tarkkailujaksolla.
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Langinkosken itäpuolen koealoilla lohen poikasten yksilötiheyksien huippuvuodet olivat 2009 ja
2010 (kuva 16). Vuonna 2011 lohen yksilötiheydet olivat samalla tasolla kuin vuosina 2005-2007
(kuva 16). Sen sijaan taimenen poikasia ei tavattu lainkaan vuonna 2011. Langinkosken
länsipuolen koealoilla vuosi 2011 oli lohen yksilötiheyksien suhteen yhtä huono kuin vuodet 2008
ja 2010. Vuosi 2009 erottuu aineistosta selvästi lohen suurien yksilötiheyksien vuoksi. Taimenen
yksilötiheyksissä ei ole tapahtunut yhtä suurta ajallista vaihtelua, mutta vuosi 2011 oli tälläkin
alueella koko tarkkailujakson heikoin.

Kuva 15. Pernoon koskien lohikalojen tiheydet (kpl/100 m2) vuosina 2005-2011 (koealojen vuosikeskiarvot).

Kuva 16. Langinkosken itäpuolen lohikalojen tiheydet (kpl/100 m2) vuosina 2005-2011 (koealojen
vuosikeskiarvot).
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Kuva 17. Langinkosken länsipuolen lohikalojen tiheydet (kpl/100 m2) vuosina 2005-2011 (koealojen
vuosikeskiarvot).

3.5 SMOLTTITUTKIMUKSET
Smolttiruuvin saalis koostui vuonna 2011 seitsemästä eri kalalajista (taimen, lohi, särki, salakka,
nahkiainen, siika ja turpa). Kokonaisuudessaan ruuviin päätyi pyyntijakson aikana 511 kalaa. Lajija yksilömäärät olivat hieman edellisvuosia pienemmät. Todellinen kalamäärä on kuitenkin
havaittua suurempi, sillä ainakin osa keväällä kuoriutuneista siian poikasista näyttäisi menevän
ruuvista läpi. Lukumääräisesti eniten saatiin siikaa (347 kpl), lohta (93 kpl) ja taimenta (51 kpl).
Suurimmat yksittäiset taimensaaliit ajoittuivat huhtikuun loppuun ja toukokuun alkuun (kuva 18).
Lohen osalta suurimmat yksilömäärät tavattiin toukokuun puolessa välissä. Tulokset olivat siten
samansuuntaisia aiempien vuosien havaintojen kanssa, jonka perusteella etenkin lohen smolttien
vaellushuippu ajoittuu toukokuun puolivälin tietämiin. Veden lämpötila kohoaa samoihin aikoihin n.
10 celsiusasteen tuntumaan.
Vuoden 2011 aineistossa luonnonlohia oli 3 kpl, mutta luonnonkudusta peräisin olevia taimenia ei
ollut saaliissa lainkaan. Näin ollen taimenen poikasmääriä ei voitu laskea vuodelle 2011. Petersenestimaatin perusteella smolttiruuvin ohitti 4075 lohen smolttia (95%:n luottamusväli: 0-27 522 kpl).
Näitä lukuja on kuitenkin korjattava huomioiden joen länsihaaraa ja Korkeakosken haaraa pitkin
vaeltaneet luonnonpoikaset. Jotta korjaus voidaan tehdä, on ensin arvioitava kuinka suuri osuus
poikastuotantoaloista sijaitsee joen eri haarautumiskohtien ylä- ja alapuolilla. Apuna voidaan
käyttää Rinteen ym. (2007, 2009) esittämiä koskialuekohtaisia poikastuotantoaloja. Rinne ym.
(2007) arvioivat, että Koivukosken ja Korkeakosken yläpuolella olisi n. 73 ha poikastuotantoalaa, ja
patojen alapuolella 20 ha. Huomioiden kalojen vaelluskäyttäytyminen eri jokihaarojen välillä,
voidaan arvioida smolttiruuviin yläpuolella olevan potentiaalista tuotantoalaa n. 45 ha. Tämän
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ohella tuotantoalaa on vielä länsihaaralla, Korkeakosken haaralla, Huumanhaaralla ja
Langinkoskella yhteensä n. 9,6 ha, joiden mahdollinen smolttituotanto ei päädy ruuvin saaliiseen.
Edellä mainitut seikat huomioiden voidaan arvioida, että koko Kymijoen lohen smolttituotanto oli
vuonna 2011 n. 8193 kpl.

Kuva 18. Lohen ja taimenen smolttien (istutetut ja luonnonkalat) yksilömäärät smolttiruuvisaaliissa vuonna
2011.

4 TULOSTEN TARKASTELU
Kymijoen verkkokoekalastukset osoittivat kalaston rakenteen vaihtelevan tarkkailualueella.
Yksikkösaaliissa (kpl ja g/verkkovrk.) havaittiin selvää kasvua joen alaosaa kohden. Lahnan,
pasurin ja kiisken osuudet saaliissa kasvoivat kuormitetuilla koealueilla. Tulokset ovat
yhdenmukaisia aikaisempien koekalastusten tulosten kanssa. Viitteellisen tila-arvion perusteella
Keltin ja Myllykosken välisen jokiosuuden kalasto poikkesi kohtalaisesti, mutta Inkeroisten koeala
melko paljon vertailualueiden kalastosta. Sen sijaan Kuusankosken koealan ja vertailualueiden
välillä ei havaittu eroa kalaston rakenteessa.
Kirjanpitokalastajien päiväkohtaisissa nahkiaissaaliissa todettiin selviä vuosienvälisiä eroja.
Ainoastaan vuosien 2007/2011 ja 2009/2011 saaliit eivät poikenneet tilastollisesti toisistaan.
Vuosienvälinen vaihtelu voi olla yhteydessä mm. vallinneisiin sääoloihin ja virtaamiin. Vuonna 2011
ensimmäinen nousuhuippu ajoittui vasta syyskuun loppupuolelle. Aikaisempina vuosina
ensimmäinen nousuhuippu on tyypillisesti ollut jo syyskuun alussa. Yksikkösaaliiden perusteella
vuosi 2011 oli kohtalaisen hyvä.
Kymijoella ja merialueella kalojen käyttökelpoisuustutkimusten perusteella näytealueiden väliset
erot olivat melko pieniä. Sen sijaan Kymijoen ja merialueen välillä näytekalojen
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käyttökelpoisuudessa havaittiin lieviä eroja. Kymijoen kalat olivat aistinvaraisten arvioiden
perusteella melko hyviä tai hyviä ruokakaloja, kun taas merialueen kalat arvioitiin melko hyviksi
ruokakaloiksi. Jätevesikuormituksella ei näyttänyt olevan vaikutusta kalojen käyttökelpoisuuteen.
Kymijoen alaosan koskien sähkökoekalastusten perusteella vuosi 2011 oli lohikalojen
yksilötiheyksien osalta tarkkailuhistorian 2005-2011 huonoin vuosi. Lohen ja taimenen kesän
vanhoja (ikä 0+) poikasia tavattiin ainoastaan Langinkosken länsipuolen koealoilla. Taimenen
vanhempien vuosiluokkia tavattiin Pernoon ja Ahvion koskilta. Lukumääräisesti yleisimpiä lajeja
tutkituilla koskialueilla olivat seipi ja kivennuoliainen.
Smolttitutkimusten perusteella Kymijoelta vaelsi vuonna 2011 merialueelle n. 8200 lohen smolttia.
Arvioidut smolltimäärät olivat selvästi pienempiä kuin edeltävänä vuonna. Koska smolttisaaliissa oli
keväällä 2011 vain kolme lohen luonnonpoikasta, liittyy laskelmiin merkittävää epävarmuutta ja
tuloksen 95%:n luottamusväli on varsin suuri. Lisäksi smolttimäärien laskelmissa on tehty erilaisia
oletuksia mm. kalojen vaelluskäyttäytymiseen liittyen. Tulevina vuosina tulisikin pyrkiä
parantamaan ruuvin pyydystettävyyttä esim. kokeilemalla uusia pyyntipaikkoja, ja pyrkiä siten
tarkentamaan smolttimäärien arvioita.
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