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TIIVISTELMÄ
Tämä julkaisu käsittelee Kymijoen alaosan ja sen edustan merialueen kalataloudellista tarkkailua
vuodelta
2012.
Tarkkailu
koostui
merialueen
verkkokoekalastuksista,
kalojen
käyttökelpoisuustutkimuksista, Kymijoen koeravustuksista sekä nahkiaissaaliin kirjanpidosta.
Näiden lisäksi tehtiin ensimmäistä kertaa tarkkailuun liittyen vaelluskalojen laskentaa Koivukosken
voimalaitoksen kalaportaassa.
Kotkan edustan merialueen verkkokoekalastuksien yksikkösaaliit olivat melko korkeita,
keskimäärin n. 100 kpl ja 3 kg/verkkovrk. Kotkan edustalla lähes 80 % kappalemääräisistä saaliista
muodostui ahvenesta ja särjestä. Yksikkösaaliit olivat selvästi pienempiä kuin esim. Porvoon
edustalla merialueella.
Vuonna 2012 nahkiaisten nousuhuippu ajoittui syys-lokakuun vaihteeseen. Aikaisempina vuosina
ensimmäinen nousuhuippu on tyypillisesti ollut jo syyskuun alussa. Vuosienvälinen vaihtelu
nahkiaismäärissä ja nousun ajoittuminen on vaihdellut melko paljon ajanjaksolla 2007-2012.
Yksikkösaaliiden perusteella vuosi 2012 oli hyvä, ja vastasi saaliiltaan toista hyvää saalisvuotta
2008.
Kymijoen petokalojen elohopeapitoisuudet olivat analyysien perusteella edelleen melko korkeita.
Suurimmat pitoisuudet mitattiin joen alaosalta (Huruksela ja Tammijärvi) pyydetyistä näytekaloista.
Keskiarvona tarkasteltuna käyttökelpoisuuden raja-arvo 1 mg/kg ei ylittynyt millään alueella
Kymijoessa. Merialueella näytekaloja pyydettiin Pyhtään ja Kotkan edustalta. Kotkan edustan
hauissa ja ahvenissa pitoisuudet alittivat selvästi käyttökelpoisuuden raja-arvon. Pyhtään edustan
haukien elohopeapitoisuudet olivat sen sijaan hyvin korkeita (keskimäärin n. 1,7 mg/kg).
Pitoisuudet ovat noin kaksinkertaiset vuoden 2010 mittausten tasoon nähden. Pyhtään edustan
haukia ei siten tulisi käyttää ihmisravinnoksi. Todennäköistä on, että Ahvenkosken uuden sillan
rakentamiseen liittyvät paalutukset ja ruoppaukset ovat aiheuttaneet saastuneen sedimentin
vapautumisen ja sekoittumisen veteen.
Kymijoen Koivukosken kalatien toimivuutta tarkkailtiin ensimmäisen kerran vuonna 2012 VAKIkalalaskurin avulla. Tulosten perusteella kalaporrasta pitkin nousi kesän aikana vajaa 400 kalaa.
Valtaosa kaloista oli silti pienikokoisia särkikaloja ja ahvenia, joita ei voitu tunnistaa siluettikuvista.
Myös isompien kalojen tunnistaminen laskurin kuvista oli epävarmaa, mutta koon perusteella
arvioituna lohia ja taimenia nousi porrasta pitkin vain n. 40 kpl. Näistäkin osa saattoi olla esim.
kirjolohia tai toutaimia.
Kymijoen viiden alueen koeravustuksissa täplärapua tavattiin Kuusankoskelta, Myllykoskelta ja
Pernoosta. Yksikkösaaliit olivat selvästi suurimmat Myllykoskella (keskimäärin n. 2,2 kpl/merta).
Saaliiksi saadut ravut olivat keskimäärin n. 120 mm mittaisia, eikä alueellisia eroja ollut juurikaan
havaittavissa.
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1 JOHDANTO

2.10.2013

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 2012 alussa (Raunio 2012), ja se on voimassa vuodet 2012-2016. Vuosi 2012
oli siten voimassaolevan ohjelmakauden ensimmäinen tarkkailuvuosi.
Vuoden 2012 tarkkailuun osallistuivat seuraavat kuormittajat:
1. UPM-Kymmene Oyj ja Oy Solvay Chemicals Finland Oy
2. Kemira Chemicals Oy
3. Kouvolan kaupunki Mäkikylän ja Akanojan jätevedenpuhdistamoiden osalta
4. UPM Myllykoski
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. Tuike Finland Oy (vain merialueen kalastustiedustelu)
10. Sandvikin lohi, Kalankasvatuslaitokset, Pyhtää (vain merialueen kalastustiedustelu)
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT
Tarkkailuohjelman mukaisista tutkimuksista smolttitutkimukset ja sähkökoekalastukset jäivät
olosuhteiden vuoksi tekemättä. Kymijoen virtaamat olivat keväällä ja syksyllä normaalia
suuremmat, jonka vuoksi smolttiruuvin asentaminen jokeen ei onnistunut eikä
sähkökoekalastuksien suorittaminen vakiokoealoilla ollut mahdollista.
2.1 VERKKOKOEKALASTUKSET
Kotkan edustan merialueen kalaston rakennetta selvitettiin COASTAL-yleiskatsausverkoilla.
Kotkan tutkimusalue kooltaan n. 3000 ha, ja se on jaettu 100 m * 100 m suuruisiin ruutuihin, joista
arvottiin kalastettavat ruudut (kuva 1). Verkkovuorokausia oli yhteensä 30. Koeverkko on kooltaan
45 m pitkä ja 1,8 m korkea. Verkko koostuu 9 eri harvuisesta 5 m levyisestä kaistaleesta. Verkon
paneleiden solmuvälit (mm) suuruusjärjestyksessä ovat seuraavat:

Solmuväli mm 10

12

15

19

24

30

38

48

60

Merialueen verkkokoekalastusten on määrä tuottaa aikasarjaa samojen pyyntiruutujen kalastosta
pitkällä aikavälillä. Koska vuosi 2012 oli ensimmäinen uuden ohjelman mukaista tarkkailua, ei
vertailuaineistoa ollut vielä samoilta ruuduilta saatavilla. Tuloksia verrataan kuitenkin Porvoon
edustan tarkkailun tuloksiin vuodelta 2011.
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 2012 päivittäisiä yksikkösaaliita verrattiin
myös vuosien 2007-2011 aineistoihin parittaisten näytteiden T-testillä.
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Kuva 1. Kotkan edustan verkkokoekalastusalue ja pyyntipaikat joilla koekalastukset suoritettiin.
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2.3 KALOJEN KÄYTTÖKELPOISUUSTUTKIMUKSET
Vuonna 2012 kalojen käyttökelpoisuustutkimuksissa oli vuorossa kalojen elohopeatutkimukset.
Näytteet analysoi KCL Kymen laboratoriot Oy. Kalanäytteet (ahven ja hauki) toimitettiin
pakastettuina laboratorioon. Näytealueita oli Kymijoessa neljä (Voikkaa, Kymintehtaan alapuoliKeltti, Huruksela ja Tammijärvi) ja merialueella kaksi (Kotkan edusta ja Ahvenkoskenlahti).
Ahvenkoskenlahdelta näytekaloiksi saatiin vain haukia.
2.4 VAELLUSKALOJEN LASKENTA KOIVUKOSKEN VOIMALAITOKSEN KALAPORTAASSA
Koivukosken voimalaitos sijaitsee kaivetussa uomassa Koivukosken luonnonuoman vieressä.
Voimalaitos on rakennettu vuonna 1933, sen pudotuskorkeus on 4,5 m ja teho 1,5 MW.
Voimalaitos tuottaa sähköä (rakennusvirtaamalla) noin 16 GWh vuodessa. Koivukosken
voimalaitoksen rakennevirtaama on 47 m3/s. Luonnontilassa Koivukosken haaraan on virrannut
noin 80 prosenttia Pernoon haaran vedestä (Blomqvist 1911). Koivukosken voimalan omistaa
Statkraft Suomi Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon vaelluskaloja nousee
kalaporrasta pitkin kesän ja syksyn aikana ja mihin ajankohtaan nousu ajoittuu. Saatuja tuloksia
verrattiin Statkraft Oy:ltä saatuihin virtaamatietoihin.
Nousukalojen laskennassa käytettiin ns. VAKI – kalalaskuria (kuva 2). Tutkimus käynnistyi
27.6.2012 ja lopetettiin 26.10.2012. Laskuri koostuu ohjaavasta nielusta (teräskehikko),
skannausyksiköstä ja pääteyksiköstä. Asennettuna skannausyksikkö jää kokonaisuudessaan
vedenpinnan alle. Kalan kulkiessa läpi kalaportaaseen asennetun nielun, se ui skannausyksikön
kehyksen läpi (kuva 2). Kehyksessä on molemmilla puolilla skannauslevyt, jotka rekisteröivät kalan
profiilin sen katkaistessa infrapunasäteet jotka kulkevat levyjen välillä. Profiilista lasketaan kalan
korkeus ja piirtyneen kalan pituus on aina tämän korkeudesta johdettu laskennallinen estimaatti.
Tämän vuoksi esimerkiksi lahna aiheuttaa epävarmuutta korkeammalla profiilillaan verrattuna
muihin kaloihin ja se pitää kalalaskurin omalla Winari-ohjelmalla erottaa muusta aineistosta profiilin
suhdelukuja muuttamalla. Laskuri piirtää kalasta siluettikuvan läpikulun aikaisen kuvasarjan
(laskuri ottaa kuvia 8 kuvaa sekunnissa) perusteella, tiedot kulkevat pääteyksikköön jonne tallentuu
n. 20 000 läpikulkuun asti tietoja. Häiriöitä voi aiheuttaa erilaiset 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 rekisteröi pienimpiä kaloja, raja-arvona oli korkeus n. 4 cm. Alle 30 cm pituisten
kalojen määritys on epävarmaa ilman tallentavaa kameraa. Tunnistus siluetista on arvio, ja
erityisesti pienimpien kalojen tunnistaminen on vaikeaa. Laitteisto tallentaa kalan siluetin lisäksi
havainnon päivämäärän ja kellonajan, kalan kulkusuunnan sekä veden lämpötilan. Laskurin
pääteyksikkö voitiin asentaa voimalarakennuksen sisään suojaan säänvaihteluilta ja mahdolliselta
ilkivallalta. Kalalaskurin tiedot kerättiin viikoittain, samalla mahdolliset roskat yms. puhdistettiin ja
laskurin yleiskunto tarkastettiin. Kerätty aineisto jaettiin luokkiin kalalaskurin omassa Winariohjelmassa, lopullinen käsittely suoritettiin Excel-ohjelmalla.
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Kuva 2. VAKI-kalalaskuri asennettuna Koivukosken voimalaitoksen kalaportaaseen.

2.5 KOERAVUSTUKSET
Rapuja pyydettiin elokuussa viideltä alueella Kymijoessa (Kuusankoski, Myllykoski, Inkeroinen,
Hirvivuolle ja Pernoo). Pyydyksenä käytettiin EVO-tyyppistä mertaa. Kullakin alueella käytettiin 20
merran pyyntiponnistusta ja yhden vuorokauden pyyntiaikaa.

3 TULOKSET
3.1 VERKKOKOEKALASTUKSET
Merialueen verkkokoekalastuksien kokonaissaalis oli > 3000 kpl ja 97 kg kalaa. Yleisimmät
saalislajit olivat särki ja ahven, joiden suhteellinen osuus kappalemääräisistä kokonaissaaliista oli
lähes 80 % (kuva 3). Massamääräisistä saaliista särjen osuus oli yli 50 % (kuva 4). Kaikkiaan
koekalastuksissa saatiin saaliiksi 14 eri lajia. Särkikalojen osuus kappalemääräisistä saaliista oli 55
% ja massamääräisistä saaliista 64 %. Yksikkösaaliit olivat 101 kpl ja 3,2 kg/verkkovrk (keskiarvo).
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Kuva 3. Kotkan edustan merialueen verkkokoekalastuksien saalislajit ja niiden suhteelliset runsaudet (%)
kappalemääräisistä saaliista.

Kuva 4. Kotkan edustan merialueen verkkokoekalastuksien saalislajit ja niiden suhteelliset runsaudet (%)
massamääräisistä saaliista.

3.2 NAHKIAISTUTKIMUKSET
Kirjanpitokalastajat aloittivat nahkiaisen pyynnin elokuun puolivälissä. Ensimmäinen nousuhuippu
ajoittui edellisen vuoden tavoin syyskuun loppupuolelle (kuva 5). Vuonna 2012 suurimmat saaliit
saatiin lokakuun alussa. Vuosien 2007–2012 yksikkösaaliiden vertailu osoitti, että päiväsaaliissa oli
useimmiten selviä vuosienvälisiä eroja (p < 0,0001). Kohtalaisia tai huonoja saalisvuosia ovat
olleet vuodet 2009 ja 2010 (kuva 6). Vuodet 2008 ja 2012 ovat olleet tähänastisen seurannan
parhaita saalisvuosia.
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Kuva 5. Kirjanpitokalastajien nahkiaissaaliin kehitys syksyllä 2012 (keskiarvo, kpl/merta/vrk).

Kuva 6. Kirjanpitokalastajien keskimääräinen nahkiaissaalis (kpl/merta/vrk) vuosina 2007-2012.

3.3 KALOJEN KÄYTTÖKELPOISUUSTUTKIMUKSET
Merialueen kalojen käyttökelpoisuustutkimusten perusteella kalojen elohopeapitoisuuksissa oli
merkittäviä alueellisia eroja (kuvat 7 ja 8, liite 1). Pyhtään edustalla haukien elohopeapitoisuudet
ylittivät keskiarvona selvästi käyttökelpoisuuden raja-arvon 1 mg/kg. Tulosten perusteella
keskimäärin jo n. 0,45 kg:n painoinen hauki sisältää Pyhtään edustalla liian korkeita pitoisuuksia.
Sen sijaan Kotkan edustalla pitoisuudet olivat matalia. Ahvenia saatiin analysoitaviksi ainoastaan
Kotkan edustalta. Pitoisuudet olivat haukiin nähden hieman korkeampia.
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Kuva 7. Merialueen haukien elohopeapitoisuuksia vuonna 2012. Viikset kuvaavat tulosten hajontaa (minimimaksimi)

Kuva 8. Merialueen ahventen elohopeapitoisuuksia vuonna 2012. Viikset kuvaavat tulosten hajontaa
(minimi-maksimi)

Kymijoen haukien keskimääräiset elohopeapitoisuudet olivat kaikilla tutkituilla alueilla alle
käyttökelpoisuuden raja-arvon (kuva 9). Pitoisuudet olivat kuitenkin korkeammat alavirran
näytealueilla, Hurukselassa ja Tammijärvellä. Myös ahventen elohopeapitoisuudet kasvoivat
alavirtaan päin mentäessä, mutta korkeimmat pitoisuudet mitattiin Tammijärven sijaan Hurukselan
näytekaloista. Hurukselan näytekalojen keskiarvo oli jopa lähellä käyttökelpoisuuden raja-arvoa 1
mg/kg. Vuosien 2010 ja 2012 analyysitulosten perusteella Kymijoen haukien elohopeapitoisuudet
saavuttavat käyttökelpoisuuden raja-arvon alueesta riippuen n. 3-7 kg painoisina. Huruksela on
poikkeus, sillä tällä alueella pitoisuudet eivät näytä olevan riippuvaisia kalan painosta vaan jostain
muusta, toistaiseksi tuntemattomasta tekijästä.
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Kuva 9. Kymijoen haukien elohopeapitoisuuksia vuonna 2012. Viikset kuvaavat tulosten hajontaa (minimimaksimi)

Kuva 10. Kymijoen ahventen elohopeapitoisuuksia vuonna 2012. Viikset kuvaavat tulosten hajontaa (minimimaksimi)

3.4 VAELLUSKALOJEN LASKENTA KOIVUKOSKEN VOIMALAITOKSEN KALAPORTAASSA
Tuloksissa kalat ovat jaoteltu pituuden mukaan (taulukko 1). Valtaosa (84 %) laskurin
läpimenneistä kaloista on ollut pientä kalaa, josta ei ole voinut tehdä tarkempaa laji-arviota
(taulukko 2). Lohikaloja kulki mittalaitteiston läpi vain vähäisiä määriä.
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Taulukko 1. Laskurin rekisteröimät kalat jaoteltiin etupäässä pituuden mukaan (Haikonen & Karppinen 2012).
pituus (cm)
Pienet kalat

16 - 30

Lahna

15 - 38

Taimen / siika

31 - 49

Lohi / meritaimen
/ (siika)

50 - 67

Lohi / meritaimen
Lohi / (meritaimen)

68 - 82
82 -

määrite
ei lajitasoista tietoa
siluetin perusteella tunnistettu
erikseen
lohikaloiksi tulkitut; pieni taimen,
vaellussiika sekä muita lajeja (ahven,
särki yms.)
1-merivuoden ikäiset lohet,
meritaimenet ja isot vaellussiiat
2-merivuoden ikäiset lohet,
meritaimenet ja isot vaellussiiat
3-merivuoden ikäiset lohet,
meritaimenet

Taulukko 2. Koivukosken voimalan kalatie, ylä- ja alavirtaan kulkeneet kalat (keskipituus ja yksilömäärä).

Pikkukala
Lahna
Taimen / siika
Lohi / meritaimen /
(siika)
Lohi / meritaimen

Ylävirta
keskipituus
(cm)
22,58
16,88
43,10

kpl
307
17
20

54,28

21

71,00

1

Alavirta
keskipituus
(cm)
21,41

60,67

kpl
22

3

Kalalaskuri oli toiminnassa 27.6.–26.10, tällä välillä lohikalojen kulku ylävirtaan jäi vähäiseksi eikä
varsinaista syysnousua voimalan laskurin kautta tapahtunut. Selkeätä viitettä veden lämpötilan tai
virtaaman vaikutuksesta tulosten vaihteluille ei voinut tuloksista havaita (kuva 11). Koivukosken
kokonaisvirtaamat ovat voineet tuloksiin vaikuttaa, valtaosan juoksutuksista tullessa Koivukosken
säännöstelypadon kautta ja padon virtaamissa on nähtävissä runsaasti vaihtelua (kuva 12).
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Kuva 11. Koivukosken voimala, ylävirtaan kulkeneet kalat (kpl).

Kuva 12. Koivukosken säännöstelypadon virtaamat ajalla 1.5.-31.10.2012.
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Suhteessa vuorokaudenaikaan kalojen läpikulku oli aktiivisinta keskipäivän aikoihin, lohikalojen
pienestä määrästä johtuen johtopäätöksiä tuloksista on vaikea esittää (kuva 13).

Kuva 13. Koivukosken voimalan kalatie, ylävirtaan kulkeneiden kalojen (kpl) läpikulku mittalaitteistosta
suhteessa vuorokaudenaikaan.

3.5 KOERAVUSTUKSET
Kymijoen viiden alueen koeravustuksissa täplärapua tavattiin kolmelta alueelta (kuva 14).
Yksikkösaaliit olivat selvästi suurimmat Myllykoskella (keskimäärin n. 2,2 kpl/merta),
Kuusankoskelta ja Pernoosta saatiin saaliiksi vain muutama rapu. Saaliiksi saadut ravut olivat
keskimäärin n. 120 mm mittaisia, eikä alueellisia eroja ollut juurikaan havaittavissa. Tosin
Kuusankosken ja Pernoon aineistot olivat hyvin suppeita.
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Kuva 14. Kymijoen koeravustusalueiden keskimääräiset yksikkösaaliit (kpl/merta).

4 TULOSTEN TARKASTELU
Kotkan edustan merialueen verkkokoekalastuksien yksikkösaaliit olivat melko korkeita,
keskimäärin n. 100 kpl ja 3 kg/verkkovrk. Yksikkösaaliit olivat selvästi pienempiä kuin esim.
Porvoon edustalla, jossa tehtiin vastaavia koekalastuksia vuonna 2011. Porvoon edustan
keskimääräiset yksikkösaaliit vaihtelivat kahdella eri alueella välillä 5,5-6,1 kg/verkkovrk. ja 153193 kpl/verkkovrk. Ero yksikkösaaliissa on siis noin 1,5-2 –kertainen. Kotkan edustalla lähes 80 %
kappalemääräisistä saaliista muodostui ahvenesta ja särjestä. Porvoon edustalla näiden lajien
osuudet olivat kahdella koealalla n. 38 ja 74 %. Porvoon edustan saaliissa oli enemmän etenkin
kiiskeä, salakkaa ja pasuria, jotka ovat kuormitusta sietäviä tai siitä hyötyviä kalalajeja. Kalaston
rakenteen ja yksikkösaaliiden perusteella Kotkan edusta näyttäisi siten olevan Porvoon edustaa
karumpaa ja lievemmin kuormitettua aluetta.
Kirjanpitokalastajien päiväkohtaisissa nahkiaissaaliissa todettiin selviä vuosienvälisiä eroja.
Vuonna 2012 nahkiaisten nousuhuippu ajoittui syys-lokakuun vaihteeseen. Aikaisempina vuosina
ensimmäinen nousuhuippu on tyypillisesti ollut jo syyskuun alussa. Vuosienvälinen vaihtelu
nahkiaismäärissä ja nousun ajoittumisessa voi olla yhteydessä mm. vallinneisiin sääoloihin ja
virtaamiin. Yksikkösaaliiden perusteella vuosi 2012 oli hyvä, ja vastasi saaliiltaan toista hyvää
saalisvuotta 2008.
Kymijoen petokalojen elohopeapitoisuudet olivat analyysien perusteella edelleen melko korkeita.
Suurimmat pitoisuudet mitattiin edellisten analyysien tavoin joen alaosalta (Huruksela ja
Tammijärvi) pyydetyistä näytekaloista. Keskiarvona tarkasteltuna käyttökelpoisuuden raja-arvo 1
mg/kg ei ylittynyt millään alueella Kymijoessa. Ahventen pitoisuudet olivat Hurukselassa kuitenkin
hyvin lähellä tätä tasoa. Vuosien 2010 ja 2012 analyysitulosten perusteella Kymijoen haukien
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elohopeapitoisuudet saavuttavat käyttökelpoisuuden raja-arvon alueesta riippuen n. 3-7 kg
painoisina. Huruksela on poikkeus, sillä tällä alueella elohopeapitoisuudet eivät näytä olevan
riippuvaisia kalan painosta.
Merialueella näytekaloja pyydettiin Pyhtään ja Kotkan edustalta. Kotkan edustan hauissa ja
ahvenissa pitoisuudet olivat samaa luokkaa, ja pitoisuudet alittivat käyttökelpoisuuden raja-arvon.
Pyhtään edustan haukien elohopeapitoisuudet olivat sen sijaan hyvin korkeita (keskimäärin n. 1,7
mg/kg). Pitoisuudet ovat noin kaksinkertaiset vuoden 2010 mittausten tasoon nähden. Pyhtään
edustan haukia ei siten tulisi käyttää ihmisravinnoksi. Epäselvää on, mistä pitoisuuksien nopea ja
voimakas nousu johtuu. Lienee todennäköistä, että Ahvenkosken uuden sillan rakentamiseen
liittyvät paalutukset ja ruoppaukset ovat aiheuttaneet saastuneen sedimentin vapautumisen ja
sekoittumisen veteen. Muilla tutkituilla alueilla Kymijoella ja merellä pitoisuudet olivat samaa tasoa
kuin viime vuosina, joten Pyhtään edusta oli selvästi muista alueista poikkeava.
Kymijoen Koivukosken kalatien toimivuutta tarkkailtiin ensimmäisen kerran vuonna 2012 VAKIkalalaskurin avulla. Tulosten perusteella kalaporrasta pitkin nousi kesän aikana vajaa 400 kalaa.
Todellinen määrä on suurempi, sillä laskuri ei huomioinut pienimpiä kaloja (korkeus alle 4 cm).
Valtaosa kaloista oli silti pienikokoisia särkikaloja ja ahvenia, joita ei voitu tunnistaa siluettikuvista.
Myös isompien kalojen tunnistaminen laskurin kuvista oli epävarmaa, mutta koon perusteella
arvioituna lohia ja taimenia nousi porrasta pitkin vain n. 40 kpl. Näistäkin osa saattoi olla esim.
kirjolohia tai toutaimia. Koska Kymijoessa liikkuu ylävirtaan monia kalalajeja, tulisi kalalaskurin
yhteyteen liittää videokamera, jotta lajintunnistus voitaisiin luotettavasti tehdä. Kameran avulla olisi
myös mahdollista tarkistaa kalojen pituudet.
Kymijoen koeravustuksissa täplärapuja tavattiin kolmella alueella viidestä. Myllykoskella
yksikkösaaliit olivat odotetusti kaikkein suurimmat. Kuusankoskelle ei ole rekistereiden mukaan
istutettu rapua, joten sitä on mahdollisesti tuotu alueelle ravustajien toimesta.
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