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TIIVISTELMÄ
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kymijoen alaosan Langinkoskenhaaran vaellussiian
poikastuotantoa vuonna 2013. Tutkimus liittyy Kymijoen kuormittajien saamaan velvoitteeseen, ja
selvittää jätevesikuormituksen nykyistä kalataloudellista haittaa. Vaellussiika on muiden
vaelluskalojen, kuten merilohen ja –taimenen tavoin kärsinyt joen patoamisesta, koskien
perkauksista ja menneinä vuosikymmeninä myös joen heikosta vedenlaadusta. Menetettyä
poikastuotantoa on kompensoitu säännöllisin istutuksin. Vaellussiian nykyisestä poikastuotannosta
ei ollut kuitenkaan ajantasaista tietoa.
Tutkimus toteutettiin merkkaamalla vastakuoriutuneita vaellussiian poikasia radioaktiivisella
aineella (strontiumkloridi; 85SrCl2). Merkattujen poikasten määrä oli n. 100 000 kpl. Merkkiaineella
leimatut kalat vapautettiin Kymijoen Koivukosken säännöstelypadon alapuolelle toukokuun alussa,
samoihin aikoihin kuin vaellussiian poikasten kuoriutuminen ja siirtyminen joesta merelle
käynnistyi. Poikasia pyydettiin joesta käsihaavien avulla kuudesta kohtaa Koivukosken ja
Langinkosken väliseltä alueelta. Lisäksi poikasia pyydettiin Keisarinsataman alueella
poikasnuotalla. Saaliiksi saadut poikaset lähetettiin tutkittaviksi Helsingin yliopistoon, jossa merkityt
ja luonnonpoikaset erotettiin toisistaan merkkiaineen perusteella gammamittauslaitteistolla.
Merkintä-takaisinpyynti–menetelmän
perusteella
laskettiin
arvio
luonnonpoikasten
kokonaismäärälle.
Vaellussiian poikasia saatiin saaliiksi kaikkiaan 3911 kpl. Näistä merkkaamattomia
luonnonpoikasia oli 1688, eli n. 43 %. Joen ja rannikon eri pyyntipaikkojen yhteenlaskettu
estimaatti luonnonpoikasten määrälle oli n. 2 255 000 kpl. Valtaosa luonnonpoikasista saatiin
Hinttulankosken ja Tattarinkosken väliseltä alueelta, kuten oli myös edellisessä, vuoden 1994
tutkimuksessa. Vuoden 2013 poikasmäärän arvio jäi selvästi vuoden 1994 arviosta (5 milj.
poikasta). Tulokset viittasivat siihen, että joen vedenlaadun kohentuminen viimeisen 20 vuoden
aikana ei ole vaikuttanut positiivisesti vaellussiian poikastuotantoon. Poikasista kuolee
ensimmäisen kesän aikana keskimäärin n. 80 %, joten kesänvanhoiksi poikasiksi selviää arviolta n.
450 000 poikasta.
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Vaellussiika, merilohi ja –taimenen ovat olleet taloudellisesti merkittävin Kymijoella lisääntyvät
vaelluskalalaji. Vaelluskalojen poikastuotto romahti joen patoamisen, koskien perkausten ja heikon
vedenlaadun johdosta. Kymijoen lohen katsotaan kuolleen sukupuuttoon jo 1950-luvun tietämissä.
Kymijoen lohen ja taimenen poikastuotannon arvioidaan olleen luonnontilaisena n. 400 000 kpl
(lohi) ja 40 000 kpl (taimen) vaelluspoikasta eli smolttia. Vaellussiian poikastuotoksi on arvioitu n.
400 000-500 000 kpl kesän vanhaa poikasta (Lind 1981). Menetettyä vaelluspoikastuottoa on
kompensoitu poikasistutuksin. Viime vuosina (2011–2013) Kymijokeen on istutettu n. 146 000-177
000 kpl lohen ja 9400–77 000 kpl taimenen 2-vuotiaita vaelluspoikasia, sekä 250 000-1,1 milj. kpl
vaellussiian kesänvanhoja poikasia. Vedenlaadun paraneminen, joka alkoi 1980-luvulla, tarjoaa
vaelluskalojen lisääntymiselle paremmat edellytykset. Toisaalta kalojen kutualueita on laajalti
hävitetty koskien perkauksien ja patoamisten johdosta. Lohen viime vuosien poikastuotto on ollut
luokkaa 15 000-20 000 kpl vaelluspoikasta vuosittain, ja taimenella tätä vielä pienempi (A. Saura,
tiedonanto, Raunio & Mäntynen 2011). Vaellussiian osalta ajantasaista arviota ei kuitenkaan ole
käytettävissä. Edellinen poikastuottoa selvittänyt tutkimus tehtiin 1994, jolloin Kymijoen vaellussiian
poikastuotoksi arvioitiin n. 5 milj. yksilöä (Vähänäkki 2004).
Kymijoen ja sen edustan merialueen kuormittajat saivat Vaasan hallinto-oikeudelta velvoitteen
selvittää vesistökuormituksen nykyistä kalataloudellista haittaa ja kompensaatiotarvetta. Korkein
hallinto-oikeus säilytti omassa ratkaisussaan selvitysvelvoitteen. Uutta velvoitetta koskeva
ohjelmaesitys on jätetty kalatalousviranomaisen hyväksyttäväksi vuoden 2010 alussa.
Selvityskauden (2010–2014) tulosten sekä velvoitetarkkailutulosten perusteella tehdään
yhteenveto kuormittajien tämänhetkisestä kalataloushaitasta ja esitys uudeksi kompensaatioksi.
Osana selvitysvelvoitteen mukaisia tutkimuksia tehtiin vaellussiian poikastuotannon arviointi.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT
Vaellussiian
luonnonpoikasten
määrää
selvitettiin
merkintä-takaisinpyyntikokeella.
Vastakuoriutuneita vaellussiian poikasia leimattiin radioaktiivisella strontiumilla (85SrCl2-aktiivisuus
50 μCi/l (1850 kBq/l)) Ahvenkosken hautomon tiloissa, voimalaitoksen alakerrassa. Yhteensä
leimattiin n. 100 000 kpl siianpoikasia. Kymijoen vaellussiikakantaa olevat poikaset hankittiin EteläSuomen Merikalastajain Liiton Kantturakosken laitokselta. Leimaus tapahtui kolmessa
muoviastiassa, joissa kussakin oli n. 30 l keinotekoista järvivettä (kuvat 1 ja 2). Altaita ilmastettiin
jatkuvasti akvaarioilmastimilla. Altaisiin annosteltiin ruiskulla pieni määrä merkkiainetta (kuva 3).
Leimaus kesti noin kaksi päivää. tämän jälkeen siianpoikaset kuljetettiin happipakkauksissa ja
istutettiin Kymijokeen Koivukosken säännöstelypadon alapuolelle (kuva 4).
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Kuva 1. Siianpoikasten leimaamiseen käytetyt astiat.

Kuva 2. Noin 33 000 vastakuoriutunutta vaellussiian poikasta merkintäaltaassa.
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Kuva 3. Merkkiaineen annostelua poikasaltaaseen.
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Mereen laskeutuvien siianpoikasten haavipyynti aloitettiin 2.5. Poikasia pyydettiin rantavedestä 0-3
m:n päästä rantaviivasta varsihaavilla (kuvat 5 ja 6). Kehyksen halkaisija oli noin 30 cm ja haavin
varren pituus noin 2 m. Pyyntipaikkoja oli joella kuusi (kuva 7). Pyyntipaikat olivat samat kuin
vuoden 1994 tutkimuksessa (Vähänäkki 2004). Rannikolla siian poikasia pyrittiin pyytämään
poikasnuotalla, mutta tästä kuitenkin luovuttiin, sillä pyyntipaikoilta ei saatu juurikaan saalista.
Niinpä saalis koostui lähes yksinomaan joelta saaduista yksilöistä. Jokaisella haavintakerralla
merkittiin saalis ylös ja haavintasaalis säilöttiin strontiummääritystä varten etanolia sisältävään
purkkiin. Laboratoriossa poikaset asetettiin yksittäin kahden teippisuikaleen väliin ja lähetettiin
Helsingin yliopiston limnologian laitokselle, missä niiden yksilölliset pulssimäärät mitattiin Wizard
3@ -gammamittauslaitteistolla. Säteilytason perusteella erotettiin luonnonpoikaset leimatuista
poikasista. Leimaukset onnistuivat hyvin ja merkityt poikaset pystyttiin erottamaan
luonnonpoikasista tutkimuksen loppuun saakka. Merkinnän ja mittaukset suoritti Kari Nyberg
Helsingin yliopistosta kehittämänsä menetelmän pohjalta (Nyberg 1997).
Poikastuotannon arvioinnissa käytettiin kaikkien pyyntipaikkojen tuloksia. Luontaisen lisääntymisen
tuloksena syntyneiden siianpoikasten määrä laskettiin muunnetulla Petersenin menetelmällä
(Böhling ja Rahikainen 1999):

, jossa
N = kannan koko
T = merkittyjen poikasten määrä
n = mittausotokseen valittujen poikasten määrä
m = merkittyjen poikasten määrä mittausotoksesta
Joen ylimmälle pyyntipaikalle estimaatti luonnonpoikasten määrästä saatiin siis alkuperäisestä
istukasmäärästä (100 000 kpl), koko pyyntikauden kokonaissaaliista (1327 kpl) ja merkittyjen
poikasten osuudesta saaliissa (1296 kpl). Eri pyyntipaikkojen tuloksia laskettaessa vähennettiin
alkuperäisestä istukasmäärästä aina ylemmiltä pyyntipaikoilta saaliiksi saatu merkittyjen poikasten
määrä. Eri pyyntipaikkojen tulokset laskettiin yhteen, josta saatiin arvio koko joen
poikastuotannosta. Menetelmä noudatteli pitkälti edellistä, vuoden 1994 tutkimusta, jotta tulokset
olisivat mahdollisimman hyvin vertailtavissa.
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Kuvat 5 ja 6. Vaellussiian poikasten pyyntiä varsihaavilla.
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Kuva 7. Vaellussiian poikasten istutus- ja pyyntipaikat Kymijoella.
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3 TULOKSET
Vaellussiian poikasia saatiin saaliiksi kaikkiaan 3911 kpl. Näistä luonnonpoikasia oli 1688 kpl (43
%). Merialueelta saatiin vain 155 siian poikasta, ja saalis painottui toukokuun alkuun. Suurimmat
päiväkohtaiset saaliit saatiin toukokuun 6.-8. päivän aikoihin. Veden lämpötila Kymijoessa oli
tuolloin n. 6,5-8 ºC. Luonnonkalojen ja merkittyjen kalojen päiväsaaliit korreloivat hyvin toistensa
kanssa (kuva 8), eli luonnonkaloja ei saatu missään vaiheessa merkittävästi enemmän tai
vähemmän kuin merkittyjä kaloja. Sen sijaan pyyntipaikkojen välillä oli huomattavaakin vaihtelua
saalismäärissä (kuva 9). Suurin osa merkityistä kaloista saatiin istutuspaikan tuntumasta,
Koivukosken säännöstelypadon alapuolelta. Luonnonkalojen määrät olivat kuitenkin suurimmat
pyyntipaikoilla 4 ja 5 (välillä Hinttulankoski-Tattarinkoski). Pyyntipaikkojen ja saaliiden suhteesta
voidaan havaita, että istutettujen kalojen osuudet laskivat melko tasaisesti mitä kauemmas
istutuspaikasta siirryttiin. Myös luonnonkalojen määrät laskivat samalla tavoin mitä kauemmas
keskeisimmiltä kutualueilta (Hinttulankoski-Tattarinkoski) siirryttiin.
Merkintä-takaisinpyynti –menetelmän perusteella tehtyjen arvioiden perusteella luonnonpoikasten
määrät olivat suurimmat joen alimmilla pyyntipaikoilla sekä Keisarinsataman alueella.
Kokonaisarvio Kymijoen alaosan Langinkoskenhaaran vaellussiian poikastuotosta keväälle 2013
oli n. 2 255 000 kpl (taulukko 1).

Kuva 8. Saaliiksi saatujen vaellussiian poikasten (luonnonkalat ja merkityt) määrät toukokuun pyyntipäivinä.
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Taulukko1. Vaellussiian poikasten määrät (pyydetty luonnonkaloja ja merkittyjä) sekä poikasmäärien arviot
alueittain.

Pyyntipaikka

Merkittyjä kpl

Luonnonkaloja kpl

Arvio
luonnonkalojen
määrästä kpl

Joki 1

1296

31

2390

Joki 2

250

151

59 362

Joki 3

0

1

96 646

Joki 4

445

373

79 632

Joki 5

185

771

384 132

Joki 6

37

216

506 844

Meri

10

145

1 125 872

Summa

2223

1688

2 255 178
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET
Vuoden 2013 kokonaisarvio Kymijoen Langinkoskenhaaran vaellussiian poikastuotosta (n. 2,2 milj.
kpl) oli selvästi pienempi kuin edellisen, vuoden 1994 tutkimuksen arvio (5 milj. kpl). Tulos oli
yllättävä, sillä joen vedenlaatu on parantunut 20 vuodessa ja syksy-kevät (2012–2013) oli
Kymijoessa normaalia runsasvetisempi, joten kaloilla oli hyvät edellytykset nousta Koivukosken
kalaportaita pitkin ylemmäs kutemaan.
Vaikka vuoden 2013 poikasmäärä jäikin vuoden 1994 vastaavasta tasosta, olivat merkittävimmät
poikasalueet samat kuin vuoden 1994 tutkimuksessa, eli Hinttulankosken ja Tattarinkosken välinen
alue. Etenkin merialueen pyyntipaikat olivat monin paikoin liettyneet, umpeenkasvaneet tai
hävinneet rantarakentamisen johdosta. Toukokuussa myös vallitseva tuulensuunta oli idästä, joten
Keisarinsataman itärannalla sijainneille pyyntipaikoille ei ajautunut juurikaan poikasia.
Pyyntipaikkojen liettymistä ja umpeenkasvua oli havaittavissa myös joella. Samoilla pyyntipaikoilla,
joissa voitiin vuonna 1994 vetää poikasnuottaa, ei enää tullut kyseeseen kuin haavinta rannalta tai
rantavedestä. Liettyminen voi olla yksi poikastuottoon negatiivisesti vaikuttava tekijä, mutta sen
todentaminen edellyttäisi siian kutualueiden tarkempaa tutkimista.
Vuosien 1994 ja 2013 tuloksista voidaan myös havaita, että vaellussiika käyttää lisääntymiseen
lähinnä Koivukosken patojen alapuolisia alueita. Kesän ja syksyn vaelluskalaseurannat tukevat
näitä havaintoja, sillä kalaportaita pitkin nousi syksyn 2013 aikana vain hyvin vähäisiä määriä
vaellussiikoja. Siiat nousevat padoille asti, mutta eivät näytä syystä tai toisesta menevän
kalaportaisiin yhtä hyvin kuin lohet ja taimenet (kuva 10). Vaellussiian poikastuotannon
parantamisessa keskeistä olisikin kalojen nousun parantaminen Koivukosken kalateissä, ja
yläpuolisten kutualueiden tehokkaampi hyödyntäminen. Koivukosken alapuolisella alueella
lohikalojen poikastuottoa uhkaa vedenpinnan korkeuden vaihtelu ja jokiuoman ajoittainen
kuivuminen erityisesti säännöstelypadon alapuolella (kuva 11).
Kymijoen ja merialueen kuormittajien kannalta keskeinen kysymys on jätevesikuormituksen
nykyinen kalataloudellinen haitta. Tämän tutkimuksen perusteella joen vedenlaadun parantuminen
viimeisen 20 vuoden aikana ei ole vaikuttanut positiivisesti vaellussiian poikastuottoon.
Vaellussiian poikastuottoon näyttäisi vaikuttavan lähinnä muut tekijät, kuten huonosti toimivat tai
siialle huonosti soveltuvat kalatiet, kalastus merialueella ja sitä kautta emokalojen määrät sekä
patojen alapuolisen jokialueen vedenkorkeuden vaihtelut, jokiuoman kuivuminen ja mahdollisesti
mädin tuhoutuminen.
Kymijoen vaellussiian luontaisen poikastuoton on arvioitu olevan n. 400 000-500 000 kpl kesän
vanhaa (0+) poikasta (Lind 1981). Tätä arviota on käytetty vesivoimatuottajille ja
jätevesikuormittajille langetetussa kompensaatiovelvoitteessa. Jotta nykyinen kompensoitava
poikasmäärä voitaisiin arvioida, tulee kevään 2013 poikasmäärän arviosta vähentää kesän aikana
tapahtuva kuolleisuus. Siian kohdalla ensimmäisen kesän aikaista kuolevuutta ei kuitenkaan ole
juuri tutkittu, joten on tyydyttävä esittämään asiantuntija-arvioon perustuva haarukointi. Siialle
läheistä sukua olevaa muikkua on tutkittu Suomessa melko paljon, ja muikun poikasista n. 2/3
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kuolee kolmen ensimmäisen elinviikon aikana (Karjalainen ym. 2000). Siian poikaset ovat muikun
poikasia suurempia ja tiheydet luonnossa selvästi muikun poikasia pienemmät. Näin ollen voidaan
olettaa, että myös ensimmäisen kesän aikainen kuolevuuskin on pienempää kuin muikulla.
Siianpoikasten luonnollisen kuolevuuden ensimmäisen kesän aikana on arvioitu olevan n. 60–80%
(T. Marjomäki, henkilökohtainen tiedonanto). Luonnollinen kuolevuus on kuitenkin riippuvainen
mm. petojen määrästä poikasten elinalueilla. Vähänäkki ym. (2004) käyttivät vaellussiian istutusten
tuottoa arvioidessaan ensimmäisen vuoden luonnollisen kuolevuuden arvoina 50–75%.
Luonnonravintolammikoissa siian poikasten kuolevuudessa on havaittu merkittävää vuosienvälistä
vaihtelua (n. 50–96%). Yhdistettynä petojen aiheuttamaan kuolevuuteen voidaan kesänaikaisen
kuolevuuden olevan luonnonoloissa luokkaa 75–98% (M. Puska, henkilökohtainen tiedonanto).
Näiden arvioiden pohjalta n. 80 %:n kesänaikaista kuolevuutta voitaneen pitää keskimääräisenä, ja
sitä vastaava Langinkoskenhaaran vaellussiian 0+ poikasten tuotto olisi vuonna 2013 n. 450 000
kpl. Näin olleen Langinkoskenhaara näyttäisi tuottavan vaellussiian 0+ poikasia ainakin sen verran
mitä koko Kymijoen luonnontilaisen aikakauden normaaliksi poikastuotoksi on laskettu (n. 400 000500 000 kpl, Lind 1981). Luonnontilaisen Kymijoen poikastuotto on mitä ilmeisimmin aliarvio
todellisuudesta, mutta nykyinen vaellussiian kompensaatiotarve on päätetty mitoittaa tämän
mukaan.

Kuva 10. Vaellussiika Koivukosken säännöstelypadon alapuolella syksyllä 2013. Kuva: Tuomas Pöyry.
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Mikäli poikasista selviytyy emokaloiksi n. 0,05 % (Sormunen 1968), voidaan vuoden 2013
vastakuoriutuneista arvioida tulevan aikanaan vain n. 1000 yksilön emokalapopulaatio. Yhdessä
istukkaiden kanssa (vuosina 2010–2013 n. 250 000-1,1 milj. vastakuoriutunutta, liite 1) emokaloja
nousisi jokeen arviolta vain muutamia tuhansia yksilöä. Toisaalta aikaisemmin on istutettu paljon
myös kesänvanhoja poikasia (mm. vuonna 2010 n. 274 000 kpl, liite 1), jotka ovat todennäköisesti
turvanneet melko hyvät siikasaaliit. Vuosien 2012–2013 pienet 0+ istukkaiden määrät saattavat
näkyä pienempinä saaliina ja emokalamäärinä lähitulevaisuudessa.
Emokalojen määrää voidaan arvioida myös muiden jokien istutus- ja saalistietoihin perustuvien
havaintojen avulla. Siikajoen 1-4 milj. vastakuoriutuneen poikasen istutuspanoksella on saavutettu
jokeen nousevana kantana 15 000 kpl/vuosi vaellussiikaa (Pirttijärvi 2001). Koska em.
istutusmäärä vastaa hyvin Kymijoen nykyisen luonnontuotannon ja vastakuoriutuneiden poikasten
istutusmäärien summaa, voidaan Kymijoen vaellussiian vuoden 2013 vuosiluokasta arvioida
tulevan aikanaan kutakuinkin samansuuruinen emokalakanta. Mikäli oletetaan poikasista saatavan
saalistuoton olevan n. 100 kg/1000 kpl (0+) poikasta (Vähänäkki ym. 2004), on vuoden 2013 n.
500 000 kpl:een poikasmäärästä (luonnonkalat ja istukkaat) saatava tuleva saalis luokkaa 50 000
kg (55 000-71 000 kpl, keskipainolla 0,7-0,9 kg).

Kuva 10. Kymijoen Koivukosken säännöstelypadon alapuolinen uoma lähes kuivillaan syksyllä 2013. Kuva:
Kymijoen kuvapankkihanke.
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