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TIIVISTELMÄ 

 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry selvitti Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tilauksesta Kymijoen 

alaosan Koivukosken kalateiden vaelluskalojen määriä kesän ja syksyn 2013 aikana. Kalateihin 

asennettiin ns. VAKI-kalalaskurit, joiden avulla vaelluskalat voitiin laskea. Säännöstelypadon 

kalaportaaseen asennettiin lisäksi videokamera, joka mahdollisti kalojen lajintunnistuksen. 

 

Koivukosken säännöstelypadon ja voimalaitoksen kalaportaiden kautta nousi kesän ja syksyn 

aikana arviolta 947 kpl lohta, 592 kpl meritaimenta, 42 kpl vaellussiikaa ja 57 kpl kirjolohta. Osa 

lohikaloista (196 kpl) kuitenkin palasi kalaportaassa alaspäin ja nousi mahdollisesti myöhemmin 

uudestaan ylös, ja tuli siten laskettua kahteen kertaan. Vuoden 2013 lohikalojen kokonaismäärä oli 

n. 400 kpl suurempi kuin vuonna 2012. Muita kalaportaissa havaittuja lajeja olivat turpa, hauki, 

toutain, ahven, särki, salakka ja lahna. Näistä etenkin turpa ja lahna olivat molemmissa 

kalaportaissa hyvin runsaslukuisia. Lohikaloista suurin osa vaelsi voimalaitoksen kalatietä pitkin, 

sillä säännöstelypadon kautta ei ohijuoksutettu kesän ja syksyn aikana juurikaan vettä. Vuonna 

2012, jolloin vettä juoksutettiin paljon säännöstelypadon kautta, valtaosa lohikaloista käytti 

säännöstelypadon kalatietä. 

 

Videoaineiston perusteella lohista n. 16 % oli luonnonkaloja ja taimenista 17 %. Lohet ja taimenet 

olivat pääosin kooltaan 60–90 cm pitkiä, eikä keskikoossa (n. 75 cm) ollut lajien välillä eroa. 

Taimenia alkoi nousta jokeen ja kalaportaaseen jo seurantajakson ensimmäisten kuukausien 

(kesä-heinäkuu) aikana, mutta niitä tavattiin myös seurantajakson lopulla (loka-marraskuu). 

Ensimmäinen lohen nousuhuippu havaittiin elokuun puolivälissä. Suurimmat yksittäiset 

päiväkohtaiset kalamäärät ajoittuivat kuitenkin lokakuun loppupuolelle. Lohet nousivat Koivukosken 

kalaportaisiin lähinnä alkuillan aikana, mutta taimenella ei ollut yhtä selvää vuorokauden sisäistä 

vaihtelua vaellusaktiivisuudessa. 
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1  JOHDANTO              12.12.2013 

 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry selvitti Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tilauksesta Kymijoen 

alaosan Koivukosken kalateiden läpi kulkevien kalojen määriä kesä-marraskuun 2013 välisenä 

aikana. Tutkimus on jatkoa vuonna 2012 alkaneelle seurannalle, jolloin sekä Koivukosken 

säännöstelypadolla että voimalapadolla seurattiin vaelluskalojen nousua. Työn tavoitteena oli 

saada tietoa lohikalojen määristä, vaelluksen ajoittumisesta sekä virtaamien vaikutuksia kalojen 

nousukäyttäytymiseen. Lisäksi vuoden 2013 tuloksia verrattiin edellisvuoden havaintoihin 

vuosienvälisen vaihtelun selvittämiseksi. 

 

 

2  AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Kesäkuun 5. päivänä asennettiin Koivukosken säännöstelypadon ja voimalapadon kalateiden 

ylimpiin altaisiin ns. Vaki-kalalaskurit (kuvat 1 ja 2). Kalalaskurit kiinnitettiin metallisiin 

ohjauskehikkoihin, joiden avulla kalat ohjattiin uimaan laskureiden läpi. Laskureiden ohjausyksiköt 

sijoitettiin voimalaitosrakennuksen ja säännöstelypadon huoltokopin sisälle suojaan sateelta ja 

ilkivallalta. Laskureiden keräämät tulokset käytiin lukemassa viikoittain ja samalla laitteet putsattiin 

ja niiden kunto tarkistettiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Vaki-kalalaskuri, ohjauskehikko sekä kalojen lajintunnistuksessa apuna käytetty videokamera.  

Kuva: Tuomas Pöyry 

 

 



 

2              Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 215/2013 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Koivukosken säännöstely- ja voimalapatojen sekä kalateiden sijainti. 
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Koska kalaportaissa liikkuu paljon pieniä paikalliskaloja, kuten ahventa ja salakkaa, asetettiin 

laskureiden rekisteröimien kalojen minimikorkeudeksi 40 mm. Kalan korkeuden lisäksi laskuri 

rekisteröi kustakin kalasta myös uintinopeuden, sijainnin skannausyksikössä, kellonajan ja 

uintisuunnan. Laite rekisteröi tunnin välein myös veden lämpötilan. Laskuri piirtää kalasta 

siluettikuvan, kalan läpikulun aikaisesta kuvasarjasta (8 kuvaa/sek., kuva 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Kalalaskurin piirtämä siluettikuva. Kuvassa taimen. 

 

Kalojen laskennallinen pituus arvioitiin lajikohtaisten korkeus/pituus –suhdelukujen avulla (taulukko 

1). Huusko ym. (2012) ovat käyttäneet lohelle kerrointa 6, jolloin esim. 10 cm korkea kala on 

arvioitu 60 cm pitkäksi. 

 

Taulukko 1. Kalojen laskennallisen pituuden arviointiin käytetyt suhdeluvut. 

Laji Pituus/korkeus-suhdeluku 

  
Lohi, taimen, siika, kirjolohi 6 

Lahna 2 

Särkikala, turpa, toutain 5 

  

 

Kalalajien tunnistaminen laskurin piirtämästä siluettikuvasta on epävarmaa (ks. kuva 3), joten 

Koivukosken voimalaitoksen kalatien laskuriaineisto jaettiin taulukon 1 mukaisesti vain lajiryhmiin. 

Lohikalojen osalta lajikohtaisten kappalemäärien arviot tehtiin säännöstelypadon havaintojen, eli 

lajien suhteellisten runsauksien perusteella. Valtaosan nousukaloista oletettiin vuoden 2012 

tulosten valossa käyttävän säännöstelypadon kalatietä, joten säännöstelypadon kalalaskurin 
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rinnalle asennettiin myös videokamera. Kamera oli käytössä elokuun alusta seurantakauden 

loppuun (marraskuun 12. päivä), eli lohikalojen keskeisimmän nousujakson. Laskurin ja videon 

keräämien aikatietietojen perusteella havainnot voitiin linkittää toisiinsa ja lajit tunnistaa. Lokakuun 

lopulla ja marraskuussa Kymijoen vesi alkoi sateiden myötä voimakkaasti samentua, eikä kaloja 

enää voitu videolta luotettavasti tunnistaa. Loka-marraskuun sekä seurantajakson alun (kesä-

heinäkuu) säännöstelypadon aineisto käsiteltiin tilastollisen luokittelumallin avulla (liite 1). 

Luokittelumallissa kalalajien tunnistamisessa käytettiin selittävinä tekijöinä kalan korkeutta, 

laskennallista pituutta, uintinopeutta, vuorokaudenaikaa, päivämäärää, kalan sijaintia skannerissa 

sekä vuorokauden että edellisen vuorokauden keskimääräistä virtaamaa. Virtaamia lukuun 

ottamatta tiedot saatiin VAKI-laskurin tallentamista tuloksista. Virtaamatiedot saatiin Statkraft 

Suomi Oy:ltä. Mallinnusaineisto koostui yhteensä 548 havainnosta, sisältäen 10 eri lajin havaintoja 

(ahven, hauki, kirjolohi, toutain, turpa, lahna, särki, lohi, taimen ja siika). Aineisto jaettiin 

satunnaistaen ns. opetus- ja testiaineistoihin suhteessa 95 % - 5 %. Testiaineistoa ei käytetty 

luokittelumallin muodostamiseen, vaan sen avulla arvioitiin mallin käyttökelpoisuutta uusien 

havaintojen luokittelussa. 

 

 

3  TULOKSET  

 

Säännöstelypato 

Säännöstelypadon kalalaskurin tulosten perusteella yli 4 cm korkeita kaloja nousi kalaporrasta 

pitkin yhteensä 1268 kpl. Näistä lohikaloja oli n. 52 % (kuva 4). 

Kuva 4. Koivukosken säännöstelypadon kalaportaassa tavatut lajit ja niiden osuudet (%) havainnoista. 
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Lohikaloista yleisimmät olivat lohi ja taimen. Lohia oli arviolta yhteensä 380 kpl (58 % lohikaloista) 

ja taimenia 240 kpl (36 % lohikaloista). Videoinnin aikana lohia ehti mennä 214 kpl ja taimenia 131 

kpl. Muita lohikaloja olivat siika (17 kpl) ja kirjolohi (23 kpl). Paikalliskaloista yleisin oli lahna, mutta 

myös turpaa ja toutainta tavattiin melko yleisesti (kuva 4). Lohista luonnonkaloja oli videoaineiston 

perusteella 17,1 % ja taimenista 15,8 %. 

 

Kalojen vaellusaktiivisuus näytti yleisesti ottaen ajoittuvan keskiyön (02-03) ja illan (19–21) aikaan 

(kuva 5). Lohen vaellus ajoittui vuorokaudenajan mukaan selvästi alkuiltaan (19–20, kuva 6). 

Tunnistetuista lohista lähes puolet (49 %) havaittiin tänä aikana. Sen sijaan taimenella ei näyttänyt 

olevan niinkään selvää ajankohtaa vuorokaudesta, jolloin kalat olisivat liikkuneet selvästi 

aktiivisemmin kuin muina aikoina (kuva 6). Tulokset viittasivat kuitenkin siihen, että aamu (06-07) 

ja keskipäivästä iltaan (12–20) olivat aktiivisimman vaelluksen aikaa. Lohista ja taimenista suurin 

osa oli 60–90 cm pituisia (kuva 7). Tämän kokoiset kalat kuuluvat todennäköisesti kahden tai 

kolmen merivuoden vaelluskaloihin. Lohilla suurimman luokan muodostivat 71–80 cm pitkät kalat, 

kun taas taimenilla kokoluokka (81–90 cm) oli runsaslukuisin. Taimenen keskikoko oli samaa 

luokkaa kuin lohen (kuva 7).  

 

Kuva 5. Säännöstelypadon kalaportaassa ylöspäin liikkuneiden kalojen määrät jaoteltuna vuorokaudenajan 

mukaan. 
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Kuva 6. Säännöstelypadon kalaportaassa ylöspäin nousseiden lohien ja taimenten määrät jaoteltuna 

vuorokaudenajan mukaan. 

Kuva 7. Säännöstelypadon kalaportaassa havaittujen lohien ja taimenten kappalemäärät pituusluokittain. 
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Havaittujen kalojen määrät näyttivät vaihtelevan hyvinkin paljon päivien välillä (kuva 8). 

Kalamäärien vaihtelu liittyi osittain säännöstelypadon kautta tuleviin ohijuoksutuksiin. Virtaaman 

koostuessa vain kalaportaan virtaamasta (1 m3/sek.) kaloja oli pääsääntöisesti hyvin vähän, mutta 

ohitusjuoksutuksen kasvaessa kalamäärätkin nousivat. Kalojen vaste kasvaneisiin virtaamiin oli 

usein nopea, ja jo saman päivän aikana tuli kalaportaaseen lisää kaloja. 

 

Taimenia alkoi nousta jokeen ja kalaportaaseen jo seurantajakson ensimmäisten kuukausien 

aikana (kuva 9), mutta taimenia tavattiin myös seurantajakson lopulla. Vaellushuiput ajoittuivat 

virtaamahuippuihin tai -piikkeihin. Ensimmäinen lohen nousuhuippu havaittiin elokuun puolivälissä 

(kuva 9). Suurimmat yksittäiset päiväkohtaiset kalamäärät ajoittuivat kuitenkin lokakuun puoliväliin 

ja loppupuolelle. Taimenen tavoin lohen nousuhuiput liittyivät usein suurempiin ohijuoksutuksiin, 

mutta yksittäisinä päivinä kaloja saattoi mennä paljonkin ilman virtaamien muutoksia. Siikoja 

havaittiin aineistossa vain vähäisiä määriä ja ne ajoittuivat lokakuun loppuun-marraskuun alkuun.   

 

 

Kuva 8. Säännöstelypadon kalaportaassa havaittujen kalojen kappalemäärät seurantajakson (5.6.-12.11.) 

aikana. 
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Kuva 9. Säännöstelypadon kalaportaassa havaittujen lohikalojen kappalemäärät seurantajakson (5.6.-

12.11.) aikana. 

 

 

Voimalaitospato 

Voimalaitospadon kalalaskurin tulosten perusteella yli 4 cm korkeita kaloja nousi kalaporrasta 

pitkin yhteensä 4682 kpl. Näistä lohikaloiksi tulkittiin 977 kpl, eli n. 30 % (kuva 10). Valtaosa 

havaituista kaloista oli pikkukaloja (mm. turpa, särki jne.). 

Kuva 10. Koivukosken voimalapadon kalaportaassa tavatut lajiryhmät ja niiden osuudet (%) havainnoista. 
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Säännöstelypadon videoaineiston perusteella voidaan lohikaloista n. 6 % arvioida olleen muita kuin 

lohia ja taimenia (siika/kirjolohi), joten lohen ja taimenen määräksi saadaan n. 918 kpl. Mikäli 

oletetaan lohen ja taimenen runsaussuhteiden olleen samat kuin säännöstelypadolla, saadaan 

lajikohtaisiksi kappalemääriksi 566 kpl lohia ja 351 kpl taimenia. Kirjolohia ja siikoja olisi siten 

yhteensä mennyt vajaa 60 kpl. 

 

Voimalaitoksen puolella virtaamat vaihtelivat etenkin kesä-elokuun ajan vain vähän (kuva 12), joten 

virtaamien vaikutus kalojen nousukäyttäytymiseen on ollut todennäköisesti pienempi kuin 

säännöstelypadolla. Lohikaloiksi luokitelluilla kaloilla vaellusaktiivisuus kasvoi iltaa kohden, 

kalamäärien ollessa huipussaan klo 17–19 välisenä aikana (kuva 11). Ottaen huomioon 

säännöstelypadon havainnot lohien ja taimenten käyttäytymisessä (ks. kuva 6), valtaosa voimalan 

kalatiessä havaituista kaloista voidaan olettaa olleen lohia. 

 

Kuva 11. Voimalaitospadon kalaportaassa ylöspäin liikkuneiden lohikalojen määrät jaoteltuna 

vuorokaudenajan mukaan. 

 

Lohikaloilla oli havaittavissa voimalapadon kalatiessä kolme erillistä nousuhuippua (kuva 12). 

Ensimmäinen oli heti seurantajakson alussa kesäkuussa (koostuen todennäköisesti lähinnä 

taimenista), toinen elokuun alkupuoliskolla (lohta ja taimenta) ja kolmas lokakuun lopulla (valtaosin 

lohta). 
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Kuva 12. Voimalapadon kalaportaassa havaittujen lohikalojen kappalemäärät seurantajakson (5.6.-12.11.) 

aikana. 

 

Yhteenvetona laskuriaineistoista voidaan lohikaloja arvioida nousseen kesän ja syksyn 2013 

aikana Koivukosken kalaportaita pitkin 1638 kpl (taulukko 2). Osa kaloista kääntyi kuitenkin 

kalaportaassa vielä takaisin, ja nousi mahdollisesti myöhemmin uudelleen ylös ja tulivat siten 

laskettua kahteen kertaan. Alaspäin menneitä lohikaloja oli yhteensä n. 196 kpl (taulukko 3). Näistä 

taimenten osuus oli suurempi kuin ylöspäin nousseista kaloissa. Lisäksi valtaosa alaspäin 

menneistä kaloista oli säännöstelypadon kalaportaalla. 

 

Lohikeskus Kotkan saalistilastojen perusteella kaudella 2013 lohien ja taimenten osuudet 

yhteenlasketusta saaliista olivat 72 % (lohi) ja 28 % (taimen) (koko saalistilastossa lohia 69 % ja 

taimenia 31 %). Lohia saatiin siten saaliiksi yli kaksinkertainen määrä taimeniin verrattuna, mutta 

laskuriaineistojen mukaan taimenia oli noussut kalaportaita pitkin suhteellisesti hieman suurempi 

osuus (lohia 61 % ja taimenia 39 %). Ero oli 11 % saalistilastoihin nähden, joten tuloksia voidaan 

pitää samansuuntaisina, etenkin kun voimalaitoksen kalaportaassa lohia on saattanut olla 

suhteessa enemmän kuin säännöstelypadolla. 

 

Taulukko 2. Yhteenveto Koivukosken kalateissä nousseista lohikaloista. * Voimalan kalatien lajikohtaiset 

määrät ovat arvioita, jotka perustuvat säännöstelypadon havaintoihin (lajien suhteelliset osuudet 

lohikalahavainnoista). 

 Lohi Taimen Kirjolohi Siika 

     
Säännöstelypato 380 240 23 17 

Voimalapato 567* 352* 34* 25* 

Summa 947 592 57 42 
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Taulukko 3. Yhteenveto Koivukosken kalateissä alaspäin menneistä lohikaloista. * Voimalan kalatien 

lajikohtaiset määrät ovat arvioita, jotka perustuvat säännöstelypadon havaintoihin (lajien suhteelliset osuudet 

lohikalahavainnoista). Lohiksi ja taimeniksi on laskettu korkeudeltaan yli 70 mm olevat kalat, joka perustuu 

videoaineiston havaintoihin. 

 Lohi Taimen Kirjolohi Siika 

     
Säännöstelypato 88 71 6 4 

Voimalapato 14* 11* 1* 1* 

Summa 102 82 7 5 

 

 

4  JOHTOPÄÄTÖKSET JA VERTAILU VUODEN 2012 TULOKSIIN 

 

Vuoden 2013 kalaporrasseurannan tulokset osoittivat, että lohikalat käyttivät myös voimalan 

kalatietä, kun pääsy säännöstelypadon kalaportaalle oli vähäisten virtaamien vuoksi estynyt (kuva 

13). Vuonna 2012 virtaamatilanne oli erilainen ja arviolta vain n. 5 % lohikaloista nousi 

voimalaitoksen kalaporrasta pitkin. Vuoden 2013 arvio lohikalojen kokonaismäärästä oli 1638 kpl, 

kun taas vuoden 2012 vastaava arvio oli vain hieman yli 1000 kpl (Karppinen & Haikonen 2012, 

Raunio & Pönkä 2013). Kokonaismäärä on todellisuudessa pienempi, sillä voimalan puolella kaloja 

ei voitu tunnistaa videon avulla, joten lohikaloiksi luokitelluissa oli todennäköisesti myös muita 

lajeja (mm. turpa ja toutain). Lisäksi säännöstelypadon videoaineiston perusteella osa kaloista 

meni kalaportaissa välillä myös alaspäin ja nousivat mahdollisesti myöhemmin uudelleen ylös ja 

tulivat siten lasketuksi kahteen kertaan. Säännöstely- ja voimalaitospadoilla lohen ja taimenen 

kokoisia alaspäin menneitä kaloja oli yhteensä 196 kpl. Lohikalojen kokonaismäärä oli siten 

arviolta n. 1440 kpl. Lohet ja taimenet olivat pääosin n. 60–90 cm:n pituisia (korkeus > 7 cm), eikä 

lajien välillä ollut keskipituuksissa eroja (keskipituus n. 75 cm).  
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Kuva 13. Kymijoen Koivukosken säännöstelypadon alapuolinen uoma syksyllä 2013. Kuva: Kymijoen 

kuvapankkihanke. 

 

Lohen nousuvaellus ajoittui lähinnä alkuiltaan (klo. 17-19), mutta taimenella ei olut yhtä selvää 

ajankohtaa vuorokaudesta, jolloin kalat olisivat liikkuneet selvästi aktiivisemmin kuin muina aikoina. 

Vuorokauden sisäisen vaellusaktiivisuuden ohella myös lohen ja taimenen nousukäyttäytyminen 

näytti eroavan toisistaan. Taimenia nousi jokeen jo kesä-heinäkuun aikana, ja niitä tavattiin läpi 

syksyn, mutta lohia nousi lähinnä elo-lokakuun aikana. Tosin alkukesän tuloksiin liittyy 

epävarmuutta, sillä videolaitteisto oli käytössä vasta elokuusta eteenpäin. Vuoden 2012 tulokset 

olivat samansuuntaisia, sillä lohikalojen vuorokauden sisäinen vaellusaktiivisuus poikkesi kesä-

heinäkuussa syyskuukausien vastaavasta (Karppinen & Haikonen 2012), mikä saattoi liittyä juuri 

taimenen merkittävään osuuteen kesäkuukausien nousukaloissa.  

 

Lohikaloja nousi etenkin säännöstelypadon kalaportaaseen ohijuoksutusten yhteydessä, mutta 

yksittäisiä nousuhuippuja havaittiin myös virtaamista riippumatta. Kalojen vaste virtaamien 

muutoksiin oli yleensä melko nopea, ja kalamäärät kasvoivat jo saman päivän aikana. 

Ohijuoksutusta pulssittamalla voitaisiin periaatteessa saada patojen alapuolella odottavat kalat 

nopeasti siirtymään kalaportaisiin ja ylemmäs jokea. Koska lohen vaelluksen tiedetään vuosien 

2012 ja 2013 havaintojen perusteella keskittyvän alkuiltaan, ja taimenellakin valoisin aika 

vuorokaudesta näyttäisi olevan aktiivista nousuaikaa, voitaisiin ohijuoksutus aloittaa esim. kerran 

viikossa aamupäivästä ja sulkea luukut jälleen iltayöhön mennessä. Pulssituksen ongelmana 

voidaan pitää sitä, että lyhyessä ajassa säännöstelypadon kalaportaaseen tulee paljon kalaa ja 

osa niistä kääntyy ruuhkassa takaisin (ks. liite 2, taulukko 3). 

 

Lohi ja taimen olivat vaellussiikaan nähden selvästi runsaslukuisempia. Siian lähes olematon 

osuus laskuriaineistossa kertoo siitä, että nykyiset kalaportaat ovat lajille huonosti soveltuvia ja/tai 
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siiat eivät jostain muusta syystä nouse kalateihin (Raunio & Nyberg 2013). Lohien ja taimenten 

suhteellinen osuus laskuriaineistoissa oli melko lähellä vapakalastajien saalistilastosta laskettua 

suhdelukua. Koska voimalapadon aineiston lajijakaumasta ei ole videolla varmennettua tietoa, on 

tuloksissa näiltä osin epävarmuutta. Havaittujen kalojen vaellusajankohta (havaintojen 

painottuessa alkuiltaan) antoi viitteitä siitä, että suurin osa kaloista oli ollut lohia. 

 

Luonnonkudusta peräisin olevien lohien ja taimenten suhteelliset osuudet olivat samaa tasoa (lohi 

17 % ja taimen 16 %). Mikäli kalojen oletetaan olleen pääosin vuoden 2011 smoltteja (eli takana 

kaksi merivuotta), voidaan takautuvasti arvioida myös luonnonsmolttien määrää. Istutustilastojen 

perusteella vuonna 2011 istutettiin 176 811 kpl lohen ja 72 247 kpl meritaimenen smolttia. 

Istutettujen kalojen selviytyminen merivaelluksen aikana voidaan karkeasti arvioida olevan kaksi 

kertaa huonompi kuin luonnonkudusta peräisin olevien kalojen (Salminen ym. 2013). Näin ollen 

arvio vuoden 2011 lohen luonnonsmolttien määrästä olisi: (176 811/2)*0,17 = 15 029 kpl ja 

vastaavasti taimenen: (72 247/2)*0,16 = 5780 kpl. Nämä arviot ovat suuntaa-antavia, mutta 

tulokset ovat suuruusluokaltaan hyvin linjassa mm. jokipoikasten tiheyksien perusteella tehtyjen 

arvioiden kanssa. Vuosina 2008–2012 lohen smoltteja on arvioitu olleen vuosittain n. 11 000-

26 000 kpl (A. Saura, henkilökohtainen tiedonanto). Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n suorittamissa 

vaelluspoikastutkimuksissa vastaavan ajanjakson lohen smolttimäärien estimaatit ovat vaihdelleet 

välillä 8000–40 000 kpl. 

 

Yhteenvetona vuoden vaelluskalaseurannasta voidaan todeta tutkimuksen onnistuneen hyvin ja 

tuloksista saatiin hyödyllistä lisätietoa vaelluskalojen ja paikalliskalojen liikkeistä ja määristä. VAKI-

laskurit toimivat moitteettomasti, mutta osoittautuivat myös melko herkiksi mm. pyörteiden 

aiheuttamille häiriöille. Näiden virhehavaintojen poistaminen aineistosta vaati jonkin verran 

lisätyötä. Suurempi työ oli kuitenkin kalojen tunnistamisessa videoaineistosta. Kalojen 

samanaikainen kuvaaminen on ainakin Kymijoella välttämätöntä, sillä kalaportaassa liikkuu monia 

eri lajeja samaan aikaan ja lisäksi lohet ja taimenet ovat hyvin samankokoisia. Näiden erottaminen 

siluettikuvista on käytännössä mahdotonta. Tilastollisin menetelmin lajit pystyttiin kuitenkin melko 

tarkasti (n. 90 % tarkkuudella) erottamaan toisistaan eri taustatietojen avulla (mm. ajankohta, koko 

ja uintinopeus). Luokittelumalleja voidaan hyödyntää tilanteissa, jolloin kalojen kuvaaminen ei 

esim. veden voimakkaan samennuksen vuoksi ole mahdollista. Joka tapauksessa tulevaisuuden 

seurantaa pohdittaessa videolaitteiden hankkiminen myös voimalan kalalaskurin yhteyteen olisi 

tärkeää. 
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Liite 1. Säännöstelypadon aineistolla tehdyn tilastollisen ennustemallin tarkkuus opetus- ja 

testiaineistoilla (95 %/5 % aineistosta). Luokitteluvirheet syntyivät lähinnä lohien ja taimenten 

erottamisessa. 
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Liite 2. Säännöstelypadon kalakameran kuvia. 

 

 

LIITE 2




