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1. Johdanto 
 

 

1.1. Lohen ekologiaa 
 

1.1.1. Lohi – vaelluskala  
 

Lohi (Salmo salar L.) on anadrominen vaelluskala, joka viettää nuoruusvaiheensa 

makeassa vedessä, vaeltaa mereen ja kasvaa siellä sukukypsäksi. Kutu tapahtuu jokien 

voimakasvirtaisilla osuuksilla, suvantojen ja koskien vaihettumisalueilla, jonne naaraat 

saapuvat yleensä ensin. Ne kaivavat kutukuopan ja jäävät odottelemaan myöhemmin 

nousevia koiraita. Naaraat säännöstelevät mätiään ja kutevat yleensä useamman kuin 

yhden koiraan kanssa. Kuoriutuneet poikaset elävät soran seassa siihen asti, että niiden 

ruskuaispussin sisältämä ravinto loppuu. Keväällä jäiden sulamisen aikaan, ne nousevat 

soran seasta vapaan veden alueelle. Tästä eteenpäin niitä kutsutaan jokipoikasiksi eli 

parreiksi ja ne elävät valtaamillaan reviireillä, joiden sijainti ja koko vaihtelevat poikasten 

varttuessa. Koska tilaa ei riitä kaikille, tämä reviirikäyttäytyminen asettaa rajan jokien 

poikastuotannolle. Vietettyään joessa noin kaksi – kolme vuotta, poikaset smolttiutuvat, 

eli niistä tulee vaelluspoikasia. Tällöin niiden fysiologia ja ulkonäkö muuttuvat, ne 

luopuvat reviireistään ja hakeutuvat parviin. Keväällä jäiden sulamisen jälkeen ne 

aloittavat vaelluksen kohti merta. (Mills 1989, Lehtonen 2003, Louhi ja Mäki-Petäys 

2003). 

 

1.1.2. Ympäristötekijöiden vaikutus lohen kutuvaellukseen 
 

Yhdestä neljään merivuoden jälkeen lohet palaavat takaisin synnyinjokeensa kutemaan 

(Mills 1989, Lehtonen 2003). Synnyinjokensa ne löytävät sen merelle tuoman hajun 

perusteella. Vaeltaessaan kohti synnyinjokeansa, ei kalojen voida sanoa varsinaisesti 

suunnistavan, vaan pikemminkin ajautuvan sitä kohti. Tämä johtunee siitä, että kalat 

välttävät outoja ja suunnistavat kohti tuttuja hajuja (Mills 1989). Vaikka joissain joissa 

 3



lohien tiedetään nousevaan jokeen vuoden ympäri, rajoittuu kutunousu yleensä paljon 

pienempään aikaväliin. Pääosin nousu ajoittuu kesän puolesta välistä syksyyn (Mills 

1989). Vaelluksen meriosuuden jälkeinen etappi on jokisuu ja sen lähialue, josta jokeen 

nousun käynnistyminen riippuu ympäristötekijöistä. Sen ajoittumiseen vaikuttavat mm. 

vaihtelut vuorovesien korkeudessa, lämpötilaerot joen ja meren välillä, rantaan päin 

puhaltavat voimakkaat tuulet, sateet, valon määrä sekä joesta mereen valuvan virtaaman 

muutokset (Mills 1989,  Johnsson 1991, Trepanier 1996, Erkinaro ym. 1999). Millsin 

(1989) mukaan lämpötila on kaikkein tärkein yksittäinen jokivaelluksen alkuun ja 

etenemiseen vaikuttava tekijä. Toisaalta taas Jonssonin (1991) mukaan virtaamalla on 

tärkeä merkitys nousutapahtumassa. Myös Trepanier ym. (1996) korostivat virtaaman 

hallitsevaa vaikutusta, mutta totesivat, että se riippuu lämpötilasta sekä muista 

ympäristötekijöistä. Erkinaro ym. (1999) tutkimusten mukaan kohonnut virtaama lisäsi 

Tenojoen lohen vaellusaktiivisuutta kalojen uidessa ylävirtaan, muttei kuitenkaan 

laukaissut etenemistä. Tutkimuksen mukaan myös lämpötilalla oli samanlainen vaikutus 

kalojen liikkeisiin. Lundqvist ym. (2005) mukaan eri jokien populaatiot olisivat taas 

sopeutuneet reagoimaan eri tavoilla virtaamaan. Heidän mukaansa virtaaman vaikutus 

kalaan riippuisi lisäksi siitä, missä kohtaa jokea kala sen kohtaa (Lundqvist ym. 2005).  

 

1.2. Jokien virtaamansäännöstely ja kalojen ylisiirto 

 

Vaelluskalakannat kaikkialla maailmassa ovat heikentyneet ihmisen aiheuttaman 

ylikalastuksen, vesien pilaantumisen ja vesistöjen rakentamisen seurauksena (Mills 

1989). Viimeksi mainittuun kuuluu patojen rakentaminen, josta seuranneen kalojen 

vaelluksen katkeamisen on arvioitu aiheuttaneen noin 60 % Euroopan ja suuren osan 

myös Pohjois-Amerikan kalalajien vaarantumisesta (Therrien ja Bourgeois 2000). 

Padolla varastoidaan vettä ja säännöstellään virtaamaa. Tällöin virtaaman 

vuodenaikaisuutta muunnetaan siten, että virtaamaa tasataan vuoden yli tai 

virtaamahuiput siirretään ajallisesti. Lisäksi vettä voidaan ottaa joesta esim. teollisuuden 

tarpeisiin. Yleensä vettä kuitenkin lasketaan padon läpi niin, ettei joki kuivu kokonaan 

(Mills 1989). Virtaaman muuttaminen on yksi yleisimpiä ihmisen aiheuttamia häiriöitä 
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virtavesissä (Fraser 1972, Ward ja Stanford 1983). Sen seurauksena joen virtaaman ja 

lämpötilan vaihtelu sekä intensiteetti muuttuvat. Tämä johtaa edelleen muutoksiin 

habitaatissa, mm. pohjan laadussa (Bain 1988, Mills 1989). Elinympäristön muutokset 

taas heijastuvat kala- ja pohjaeläinyhteisöjen rakenteeseen (Bain ym. 1988, Fjellheim ym. 

1995, Travnicheck ym. 1995). Joen virtaaman sekä elinympäristön muutosten on lisäksi 

yhdessä patorakennelmien kanssa todettu vähentäneen lohi- sekä muille anadromisille 

vaelluskaloille sopivien kutualueiden määrää (Mills 1989, Dauble ym. 2003) ja 

haittaavan niiden mädin haudontaa, siitä kuoriutuneiden poikasten selviytymistä (Mills 

1989, McKinney ym. 2001) sekä aikuisten kalojen kutuvaelluksia (Rivinoja ym. 2001, 

Lundqvist ym. 2005, Paragiam ym. 2005). Kutuvaellus häiriintyy kun pato tai siitä 

juoksutettu poikkeava virtaama estää kokonaan tai osittain kalojen nousun. Vaelluksen 

estyessä osittain, sen kesto kasvaa, jolloin kalat joutuvat kuluttamaan enemmän resursseja 

kutualueille päästäkseen. Tämä saattaa taas johtaa kuolleisuuden kasvuun tai 

heikentyneeseen lisääntymiskykyyn. Lisäksi kalojen kertyminen vaellusesteiden alle lisää 

tautien leviämisriskiä sekä altistaa niitä suuremmalle saalistuspaineelle (Mills 1989, 

Arnekleiv ja Kraabøl 1996, Rivinoja ym. 2001, Lundqvist ym. 2005).  

 

Useimmiten padoista kalojen vaellukselle aiheutunutta haittaa on pyritty kompensoimaan 

rakentamalla jonkinlainen kalatie padon yhteyteen. Kalatie on keinotekoinen väylä, 

hydraulinen järjestely tai menetelmä, joka mahdollistaa vaeltavan kalan pääsyn esteen 

ohi. Tarkoitukseen soveltuvia menetelmiä on useita ja ne perustuvat yleensä kalaporras- 

tai sulkurakenteisiin. Oman joukkonsa muodostavat pyyntiin- sekä siirtoon perustuvat 

menetelmät (Northcote 1998, Therrien ja Bourgeois 2000). Tässä niin sanotussa 

ylisiirrossa kalojen vaellusta pyritään edistämään pyytämällä ja siirtämällä niitä joko ylä- 

tai alavirtaan; pyyntimenetelmiä on erilaisia ja kalat voidaan siirtää jollain mekaanisella 

laitteella tai kantamalla (Mills 1989). 
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1. 3. Kymijoen lohipopulaation tila  

 

Kymijoki on tyypillinen esimerkki joen patoamisen ja säännöstelyn vaikutuksista 

vaelluskalapopulaatioihin. Vielä 1900-luvun alussa joessa eli arviolta yksi etelä-suomen 

suurimmista lohipopulaatioista (Mikkola ym. 2000). Joen suuhaarojen umpeen 

patoamisen johdosta kutualueita tuhoutui ja kalojen kutuvaellus pääosalle 

lisääntymisalueista estyi. Samanaikainen vesistön likaantuminen haittasi lohen 

lisääntymistä ja populaatio hävisi 1950-luvun tietämillä (Seppovaara 1988). 1970-luvun 

lopulla aloitettiin lohen istutuskokeilut, tavoitteena palauttaa populaatio jokeen. 

Istutuskannaksi valittiin maantieteellisesti kaikkein lähin, Nevajoen kanta. Kehittyneen 

kalanviljelytekniikan ja tehokkaiden vesiensuojelutoimenpiteiden salliman veden laadun 

parantumisen ansiosta 1970-luvun lopulla jokeen tehdyt lohipoikasten istutukset 

onnistuivat ja 1980-luvulla kaloja alkoi taas nousta jokeen (Saura ja Mikkola 1996). 

Populaatiota ei kuitenkaan ole saatu palautettua pysyvästi, vaan sitä pidetään edelleen 

yllä istutuksin, joiden tuotto yllättäen heikentyi Vuosituhannen vaihteessa (Niemi 2000). 

Vaikka istutukset ovat lisääntyneet, saaliit ovat sitä vastoin laskeneet. Tämä johtunee 

vaelluspoikasten heikentyneestä selviytymisestä merellä, mikä on viime vuosina ollut 

erittäin heikkoa 1990-luvun alkuun verrattuna. Syytä heikentyneeseen selviytymiseen ei 

tiedetä, joskin esitettyjä hypoteeseja on useita aina taudeista ja hylkeiden aiheuttamasta 

saalistuspaineesta merellä vallitsevaan ravintotilanteeseen (Mikkola ym. 2000).  

 

Tällä hetkellä Kymijoen lohen luontainen lisääntyminen on taas vahvasti riippuvainen 

joen virtaamista. Virtaaman vaikutus on yhteydessä lohelle sopivien kutu- ja 

poikastuotantoalueiden sijaintiin. Näistä suurin osa sijaitsee patojen yläpuolella, itäisen 

sivuhaaran sekä päähaaran sekä ilmeisesti myös länsihaarassa sijaitsevan Hirvikosken 

alueella (Kuva 3.) (Rinne ym. julkaisematon). Näille alueille kalat voivat tällä hetkellä 

nousta vain Langinkosken suuhaarassa sijaitsevan Koivukosken säännöstelypadon 

luukkujen sekä säännöstelypadon ja viereisen voimalapadon kalaportaiden kautta (Kuvat 

1 ja 2). Nykyisen käytännön mukaan (Koivurinta 2002) säännöstelypadon luukut ovat 

auki vain, kun joen virtaama on poikkeuksellisen suuri (Saura ja Mikkola 1996). 

Säännöstelypadon kalaporrasta kalat eivät juurikaan käytä: kun padon luukut ovat kiinni, 
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koko haaran virtaama ohjautuu voimalan uomaan. Tällöin kalat nousevat voimalapadon 

alle, koska säännöstelypadon haarasta laskettu pelkkä kalaportaan virtaama (1,2 m3/s) ei 

niitä houkuttele (Saura ja Mikkola 1996) (Kuva 2). Myös voimalapadon kalaportaiden on 

todettu toimivan huonosti, joten niidenkin merkitystä lohen kutuvaellukselle pidetään 

melko vähäisenä (Päivärinta ym. 1992, Päivärinta ym. 1993, Päivärinta ym. 1994).  

 

Edelleen suurimman osan jokeen nousevista lohista uskotaan hakeutuvan 

Langinkoskenhaaran viereiseen Korkeakoskenhaaraan (Kuva3), jonne niitä houkuttelee 

suurempi virtaama (Anon 2004). Tämä vähentää kutulohien määrää myös 

Langinkoskenhaarassa Koivukosken patojen alapuolisilla alueilla (Anon 2004), jossa 

loput kutualueista sijaitsevat ja jossa suurin osa joen luonnonvaraisesta kudusta tällä 

hetkellä tapahtuu (Saura ja Mikkola 1996). Lisäksi vähäisten talviaikaisten virtaamien 

vuoksi noin viidesosa Koivukosken poikastuotantoalueista jää kuiville, mikä johtaa 

mädin ja poikasten heikentyneeseen selviytymiseen (Marttunen ja Järvinen 1999, 

Mikkola ym. 2000). Edelleen tilannetta vaikeuttaa Suomenlahden alueella voimistunut 

kalastuspaine: suurimman osan istutetuista kaloista on arveltu pyydettävän rannikolla ja 

jokisuussa, jolloin jokeen kudulle nousevien kalojen määrä jää hyvin pieneksi. Näin ollen 

populaation luontainen lisääntyminen joessa on siksi vähäistä, ettei se voimakkaan 

kalastuksen vallitessa pysty pitämään yllä itseään (Saura ja Mikkola 1996). 

 

Marttunen ja Järvinen (1999) korostivat, että yksi keskeisimmistä lähivuosien tavoitteista 

populaation hoitoa ajatellen, on sen luonnonkutua edistävät toimenpiteet. Koivurinnan 

(2002) mukaan Korkeimman hallinto-oikeuden päätös joen vallitsevasta 

säännöstelykäytännöstä ja kalateistä (KHO 18.2.1987) antaa edellytykset tällaisiin 

toimenpiteisiin. Päätöksen mukaan vaelluskalojen nousuun vaikuttava virtaamajako 

voidaan tarvittaessa ottaa uudelleen tarkastelun alaiseksi: ”Ajanmukaisesti rakennetuilla 

ja hoidetuilla kalateillä voidaan veden laadun tulevaisuudessa todennäköisesti edelleen 

parantuessa vähentää Kymijoen alaosan rakentamisen johdosta vaelluskaloille jokeen 

nousun estymisestä aiheutuvaa haittaa aikaa myöten tarkoituksenmukaisemmin ja 

enemmän hyötyä tuottavalla tavalla kuin kaloja istuttamalla” (KHO 18.2.1987). 
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Säännöstelypato
Kalaportaat 

Patoluukut 

Voimalapato

Kalaportaat

 
Kuva 1. Koivukosken voimala- ja säännöstelypadot. Kuvasta nähdään, miten päähaara 
jossa säännöstelypato sijaitsee, jää kuiville, kun suurin osa virtaamasta johdetaan 
voimalapadon uomaan (Lähde: Petri Koivurinta, esitelmä). 
 

 

KalaporrasKalaporras
Patoluukut

Neulapadot

 
Kuva 2. Koivukosken säännöstelypato patoluukkujen ollessa kiinni. Patoluukuista 
oikealla sijaitsevat neulapadot, joiden läpi vettä lasketaan vain äärimmäisen suurien 
virtaamien vallitessa. 
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1.4. Edeltävää tutkimusta 
 

1.4.1. Ylisiirtokokeilut Kymijoella 
 

Ensimmäisenä ylisiirron yrityksenä Kymijoella voidaan pitää joen länsihaaraan 

Ahvenkosken voimalaitoksen viime vuosisadan alussa rakennettua kalahissiä, joka 

kuitenkin osoittautui toiminnaltaan huonoksi. Joen lohipopulaation hävittyä hissi purettiin 

tarpeettomana (Seppovaara 1988). Varsinaisina ylisiirron yrityksinä voidaan kuitenkin 

pitää vasta 1990–1993 samaisella padolla tehtyjä kokeiluja, jotka nekään eivät 

osoittautuneet menestyksekkäiksi. Vaikka kalaa todettiin liikkuvan padon alla, 

pyyntilaitteina käytetyt nuotta ja siikaloukun osa olivat tehottomia, eikä ylisiirtoa päätetty 

jatkaa (Koskenala ym. 1990, Koskenala ym. 1991, Päivärinta ym. 1992, Päivärinta ym. 

1993). 

 

Vuosina 1991–1993 Ahvenkoskenhaarassa ylisiirrettyjen kalojen käyttäytymistä tutkittiin 

ultraääniseurannan avulla (Koskenala ym. 1990, Koskenala ym. 1991, Päivärinta ym. 

1992, Päivärinta ym. 1993). Ahvenkosken yläpuolelle vuosina 1991 ja 1992 siirretyt 

taimenet, lohet ja siiat eivät tuntuneet olemaan halukkaita nousemaan ylävirtaan, vaan 

kulkeutuivat pikemminkin alavirtaan. Tämä saattoi johtua käsittelyn aiheuttamasta 

stressistä ja toisaalta siitä, että kalat oli istutettu Ahvenkosken alapuolelle. Näin ollen 

niiltä saattoi puuttua luontainen nousuhalukkuus. Niinpä ylisiirrosta Ahvenkoskella 

päätettiin luopua (Koskenala ym. 1991, Päivärinta ym. 1992). Päivärinta ym. (1993) taas 

siirsivät ultraäänimerkittyjä Koivukosken ja joen suun alueelta pyydettyjä taimenia ja 

lohia kahteen otteeseen Koivukosken padon yläpuolelle. Osa kaloista jäi Korkeakosken 

haaraan, mutta suurin osa kaloista pyrki nousemaan aina Anjalankoskelle saakka. Näiden 

tulosten valossa Päivärinta ym. (1993) totesivat, että kalojen nousu on patojen 

yläpuolisilla alueilla mahdollista aina Anjalankoskelle asti (Kuva 3.) ja kalat ovat siihen 

halukkaita. 
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1.4.2. Mallinnus ympäristötekijöiden vaikutuksesta lohikalojen kutuvaellukseen 
 

Virtaamasäännöstelyn vaikutuksia Kymijoen lohen kutuvaelluksiin ei ole vielä tähän 

mennessä tutkittu, lukuun ottamatta havaintoja Langinkoskenhaaran virtaaman ja 

Koivukosken säännöstelypadon kalamäärän yhteydestä (Päivärinta 1992). Sen sijaan 

ympäristötekijöiden vaikutusta lohikalojen vaellukseen jokisysteemien alueella on 

mallinnettu eri näkökulmista ja erilaisin menetelmin. Lähtökohta mallinnukseen voi olla 

deterministinen, jolloin mallin rakenteessa ei oteta huomioon muuttujiin liittyvää 

epävarmuutta ja vastaukseksi saadaan piste-estimaatteja eli yksittäisiä lukuarvoja 

(Haddon 2001). Ongelman mallintamiseen voidaan käyttää myös ns. 

todennäköisyysmalleja, joissa epävarmuus pyritään huomioimaan käsittelemällä 

muuttujia todennäköisyysjakaumina (Haddon 2001). Esimerkiksi determinististä 

lähestymistapaa käyttivät Trepanier ym. (1996). Tutkimuksessaan he mallinsivat 

ympäristötekijöiden vaikutusta lohien vaellusaktiivisuuteen regressioanalyysien avulla. 

Kalaportaisiin nousseiden kalojen lukumäärää selittävinä tekijöinä käytettiin joen 

virtaamaa ja lämpötilaa sekä niiden muutoksia. Myös Erkinaron ym. (1999) tutkimus 

perustui regressioanalyysin käyttöön. Siinä tutkittiin nousuveden, lämpötilan ja virtaaman 

vaikutuksia radiomerkittyjen kalojen liikkeisiin. Goodwin ym. (2001) taas kehittivät 

mallin, jolla he pyrkivät yhdistämään insinöörien suosiman vedenlaatumallinnustekniikan 

eläinpopulaatioiden liikkeitä kuvaaviin malleihin, mallintaakseen kalapopulaation 

jakautumista akvaattisen ekosysteemin sisällä.  

 

Esimerkkejä todennäköisyysmalleista taas ovat Zabelin (2002) ja Zabelin ym. (1998) 

diffuusio-advektio-mallit, joilla kuvattiin kuningaslohen (Oncorhynchus tshawytscha) 

smolttien alavirtaan vaelluksen kestoa Columbia-joella. Zabelin (2002) tutkimuksessa 

vaelluksen keston todennäköisyysjakaumaan vaikuttavien parametrien annettiin vaihdella 

smolttien koon ja joen virtaaman mukaan. Zabel ym. (1998) lähestyivät samanlaista 

ongelmaa hiukan eri kantilta: tutkimusalue oli mallissa pilkottu kolmeen eri osaan ja 

smoltit kulkeutuivat alavirtaan siirtyen mallin osasta toiseen. Siirtymiin kuluneen ajan 

todennäköisyysjakaumat estimoitiin joen virtaaman, päivämäärän sekä smolttien joessa 

viettämän ajan mukaan (Zabel ym. 1998). Workman ym.(2002) taas mallinsivat 
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anadromisten kirjolohien (Oncorhynchus mykiss) nousua Pere Marquette ja St. Joseph-

jokiin differentiaalilasentaan perustuvalla todennäköisyysmallilla, joka oli jaettu kahteen 

eri osaan: jokeen vielä nousemattomaan lähdepopulaatioon sekä joen yläjuoksulla 

sijaitseville kutualueille nousseeseen populaatioon. Kalojen siirtymisen todennäköisyyttä 

ensin mainitusta toiseen mallinnettiin lämpötilaa ja virtaamaa selittävänä tekijänä 

käyttäen. 

 

Leonardsenin ym. (2005) tutkimuksessa mallinnettiin lohen nousua Uumaja-jokeen. 

Uumaja-joen tilanne on lohen nousulta melko lailla samanlainen, joskin yksinkertaisempi 

kuin Kymijoessa: kutunousun katkaisee Stockforsin voimalaitos, jonka turbiinien läpi 

laskettu virtaama houkuttelee kaloja enemmän kuin joen vanha uoma, joka toimii 

kalatienä (Lundqvist ym. 2005, Rivinoja ym. 2001). Laskentamenetelmänä Leonardsen 

ym. (2005) käyttivät Markovin todennäköisyysmallia, jossa joki oli pilkottu 

tutkimusongelman kannalta neljään osaan: alavirtaan, vesivoimalan vaikutusalueeseen, 

kalatiehen sekä kalatiestä ylävirtaan sijaitsevaan alueeseen. Näiden välillä siirtymisen 

todennäköisyyksiä mallinnettiin voimalan turbiinien ja kalatien läpi juoksutetun 

virtaaman sekä niiden erotuksen, joen lämpötilan, yön pituuden, kalojen jokeen 

saapumisen päivämäärään sekä niiden pituuden ja sukupuolen mukaan. 
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1.5. Tutkimuksen tarkoitus 
 

Tämän Pro gradu-työn tarkoituksena oli arvioida virtaamansäännöstelyn sekä 

ylisiirtotoiminnan vaikutuksia Kymijon lohen kutupopulaatioon kokoon. Tämä tehtiin 

merkintä-takaisinpyyntiin perustuvan bayes-laskennalla toteutetun todennäköisyysmallin 

avulla. Laskentamenetelmä soveltui hyvin tutkimukseen, koska sillä päästään suhteellisen 

helposti käsiksi monimutkaisiinkin tutkimusongelmiin ja voidaan yhdistää laadultaan ja 

määrältään vaihtelevaa aineistoa (Gelman ym. 1995). Tutkimuksessa pyrittiin 

selvittämään, miten joen virtaamansäännöstely vaikutti kalojen jakautumiseen joen eri 

suuhaaroihin ja nousuun Langinkoskenhaarassa sekä patojen yläpuolella sijaitseville 

kutualueille. Lisäksi pyrittiin selvittämään, kuinka suuri osa Korkeakosken padon yli 

vuosina 2004-2005 siirretyistä kaloista jäi padon yläpuolelle ja mikä oli niiden merkitys 

kutupopulaation koolle. Tutkimuksessa arvioitiin myös jokialueen vapakalastus- sekä 

Langinkosken suulla sijaitsevan Keisarinsataman saaliiden vaikutuksia joessa kutevan 

populaation kokoon. Tutkimuksen tuloksia käytettiin hyväksi arvioitaessa erilaisten 

virtaamasäännöstelymuutos- sekä kalatiehankkeiden vaikutuksia Kymijoen 

luonnonvaraisen lohen populaatioon. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 12



2. Aineisto ja Menetelmät 

 

2.1. Tutkimusalue  

 

2.1.1. Tutkimusalueen kuvaus 

 

Kymijoki on valuma-alueeltaan Suomen neljänneksi suurin joki. Sen valuma-alue on 

laajuudeltaan noin 37 000km2 (Seppovaara 1988) ja kattaa noin 11 % Suomen pinta-

alasta (Saura ja Mikkola 1996). Vesistön järvisyys on lähes 20 %. Mikäli joki olisi 

luonnontilainen, suuri järvipinta-ala tasaisi tehokkaasti virtaaman vaihteluita (Seppovaara 

1988). Enemmän virtaamien vaihteluihin vaikuttaa kuitenkin joen virtaaman säännöstely. 

Joki on voimakkaasti padottu, lähinnä voimatalouden tarpeeseen. Muita joen 

ympäristöongelmia ovat veden laatua heikentävät teollisuuden ja asutuksen jätevedet 

sekä maa- ja metsätaloudesta johtuva hajakuormitus. Jätevesien puhdistus on tosin 

tehostunut sitten 1970-luvun, joten joen veden laatu on parantunut (Saura ja Mikkola 

1996).  

 

Pääasialliseen tutkimusalueeseen kuuluu joen päähaara Anjalankoskelta alajuoksuun, 

itäinen Pernoonhaara sekä Ahvenkoskenhaaran yläjuoksu Hirvivuolteen padolle asti 

(Kuva 3). Tutkimusalueen yläraja, Anjalankoski, joka toimii vaelluskalojen ylimpänä 

nousuesteenä, sijaitsee joen yläjuoksulla 42 km mereltä. Pudotuskorkeus matkalla on liki 

32 m joten joki on melko vuolasvirtainen (Saura ja Mikkola 1996). Noin 20 km 

Anjalankoskelta alavirtaan joki haaroo läntiseksi Hirvikoskenhaaraksi sekä itäiseksi 

Pernoonhaaraksi. Itäinen sivuhaara haarautuu edelleen Itäiseksi Korkeakoskenhaaraksi 

sekä läntiseksi Langinkoskenhaaraksi, joista jälkimmäisestä erottuu vielä pienehkö 

Huumaanhaara. Läntinen sivuhaara taas laskee mereen Ahvenkosken sekä Pyhtään 

suuhaaroina (Seppovaara 1988). Itäistä sivuhaaraa voidaan kuvailla koskiseksi kun taas 

läntinen sivuhaara on lähinnä sarja peräkkäisiä patoaltaita (Saura ja Mikkola 1996). 
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Pernoonkosket 

Anjalankoski Korkeakosken 

 
K 
 
 

2.1.2. Joen virtaamajako ja Kutualueet 
 

Kymijoen virtaamia säädellään voimakkaasti patojen juoksutuksilla. Yläjuoksulla tehty 

säännöstely vaikuttaa pääuoman virtaamaan, kun taas alajuoksulla se vaikuttaa virtaaman 

jakautumiseen eri sivu- ja suuhaarojen välillä. Joen pääuoman virtaama määräytyy 

pääasiallisesti Päijänteestä ja lisäksi Mäntyharjun ja Valkealan reiteiltä purkautuvan 

veden mukaan (Marttunen ja Järvinen 1999). Kesä- (1.5.-31.8.) ja talvi (1.9.-30.4) 

säännöstelykäytännöt eroavat toisistaan (Liite 2) (Koivurinta 2002). 

 

Yläjuoksulla merkittävin säännöstely tapahtuu Kalkkisten padolla, jolla säännöstellään 

Päijänteestä jokeen purkautuvaa vesimäärää. Säännöstelyn pääasiallisena tarkoituksena 

on tasata joen virtaamaa niin, että se hyödyttäisi mahdollisimman paljon 

vesivoimatuotantoa ja estäisi tulvavahinkoja. Myös joen virkistyskäyttöä on pyritty 

huomioimaan. Luonnontilaisessa joessa virtaamahuiput ajoittuisivat kevääseen ja kesään. 

Suomenlahti

Länsihaara 

Itähaara

Langinkosken
haara Korkeakoskenhaara

heittolaituri 

Korkeakosken 
Venealue 

Siikakosken 
Kalastusalue

Langinkosken
Kalastusalue Keisarinsatama

Koivukosken

 pato 

padot Hirvivuolteen
pato 

Tammijärvi 

Pyhtään 
haara 

Ahven- 
Kotkakoskenhaara 

Kuva 3. Kymijoen alaosa ja tutkimusalue. Padot on merkitty suorakaiteilla ja 
potentiaaliset lisääntymisalueet harmaalla.  
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Nykyisen säännöstelykäytännön mukaan ne kuitenkin ajoitetaan talveen (Marttunen ja 

Järvinen 1999). Itäisen Pernoonhaaraan ja läntisen Hirvikoskenhaaran välistä jakoa 

säädellään Hirvivuolteen padolla (Kuva 3)(Liite 2). Luonnontilaisessa joessa virtaamat  

kahden haaran välillä jakautuivat tasan, kun virtaama oli noin 360 m3/s. Tätä pienemmillä 

virtaamilla suurin osa virtaamasta meni Hirvikosken haaraan (Blomqvist 1911). 

Suuremmilla virtaamilla suurin osa virtaamasta taas kääntyi Pernoon haaraan. Nykyisen 

säännöstelykäytännön mukaan virtaamajako pyritään toteuttamaan luontaista tilaa 

vastaavasti (Koivurinta 2002). 

 

Hirvikosken sivuhaarassa suurin osa virtaamasta johdetaan läntiseen Ahvenkosken 

suuhaaraan itäisemmän Pyhtään haaran virtaaman jäädessä käytännössä olemattomaksi. 

Pyhtään Suuhaarassa sijaitsevalla Stråkan voimalan padolla on kalaportaat, jotka eivät 

kuitenkaan nykyisten virtaamaolojen vallitessa toimi (Koivurinta 2002). Pernoon 

sivuhaarassa virtaamajakoa läntisen Langinkoskenhaaran ja itäisen Korkeakoskenhaaran 

välillä säädellään Koivukosken säännöstelypadolla. Luonnontilaisesti vedestä noin 80 % 

virtaisi Langinkoskenhaaran kautta ja 20 % Korkeakoskenhaaran kautta (Blomqvist 

1911). Säännöstelyllä suurin osa vedestä ohjataan nykyisin Korkeakosken haaraan (Liite 

2) (Koivurinta 2002). Langinkoskenhaaran sisäisen virtaamansäännöstelykäytännön 

mukaan suurin osa haaran virtaamasta johdetaan Koivukosken voimalaan (Kuva 1) (Liite 

2).  

 

Joen läntisen sivuhaaran kosket on käytännössä hävitetty ja uoma on moneen kertaan 

padottu umpeen, joten sen merkitystä vaelluskalojen luonnonkutualueena pidetään 

pienenä. Itäisessä sivuhaarassa ja päähaarassa on taas useita lohikalojen poikastuotantoon 

sopivia koski-alueita (Kuva 3.) (Rinne ym. julkaisematon). Koskialueiden lisäksi joessa 

on myös syviä sorapohjaikkoja eli niva-alueita. Nevajoen lohella tehtyjen tutkimusten 

valossa lohen uskotaan lisääntyvän myös niissä (Saura, keskustelu). Rinteen ym. (2006) 

sukelluskartoitusten mukaan lohen kutuun sopivien alueiden yhteispinta-ala on noin 74 

hehtaaria josta 80 %, sijaitsee patojen yläpuolella. Ainoat kutu- ja poikastuotantoalueet 

patojen alapuolella sijaitsevat Langinkosken haarassa (Rinne ym. 2006).  
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2.2. Aineisto 
 

Aineistona tutkimuksessa käytettiin: 

1) ylisiirretyistä nuolimerkityistä kaloista joki- ja merialueelta saatuja 

merkkipalautuksia 

2) ylisiirretyistä radiomerkityistä kaloista saatuja merkkipalautuksia, 

3) carlin-merkkipalautuksia joen ja Keisarinsataman alueelta, 

4) joella sijaitsevien vapakalastusalueiden saalispäiväkirjoja, 

5) jokialueelta kerättyjä hajanaisia saalistietoja, 

6) Keisarinsataman verkkokalastuskyselyiden saalistietoja,  

7) joen virtaamatietoja, 

8) ICES:n tuottamia arvioita Suomenlahden vaelluslohikannan koosta (Anon 2004), 

9) geneettisiä estimaatteja Kymijoen lohen osuudesta Suomenlahden lohen 

vaelluskannasta sekä 

10) asiantuntijahaastatteluita. 

Kappaleessa kerrotaan tarkimmin kalojen ylisiirrosta sekä niiden radioseurannasta joihin 

osallistuin kesällä 2005. Sama koskee myös haastatteluita, joiden toteuttaminen oli osa 

tätä työtä. Muu aineisto saatiin valmiina tai perustuu muiden tekemiin tutkimuksiin.  

 

2.2.1. Ylisiirto- ja nuolimerkkiaineisto 
 

Lohien ja taimenten ylisiirrot tehtiin Korkeakosken padolla  12.7. –15.10.2004. Kalastajat 

pyydystivät kalat padon alapuolelle kalastuskäyttöä varten rakennetulta heittolaiturilta. 

Pyydyksenä käytettiin vapaa ja vieheenä useimmiten putkiperhoa. Korkeakosken 

heittolaiturille annetun kalastussäännön mukaan muusta kuin suustaan kiinni jääneet 

lohet ja taimenet eli ns. kylkikalat on luovutettava ylisiirtoprojektin käyttöön. Kalastajat 

laskivat näin saadut kalat heittolaiturin vieressä olevaan sumppuun, jossa niitä säilytettiin 

ylisiirtoon asti. Siirto tehtiin yleensä kalojen pyydystämistä seuraavana aamuna. Kalat 

nostettiin sumpusta haavilla (Kuva 4), jonka jälkeen ne kannettiin padon yläpuolelle 

tarkoitukseen suunnitellun pressukankaisen pussin avulla. Jokainen kala siirrettiin 

yksittäin, ja siirto tehtiin niin nopeasti kuin mahdollista kalan happivajeen 
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minimoimiseksi. Ennen patoaltaassa sijaitsevaan vedenalaiseen häkkiin vapauttamista 

kala punnittiin (Kuva 4) ja sen pituus mitattiin. Sitten kala merkittiin upottamalla 

nuolimerkki nahan läpi selkäevän viereen (Kuva 4). Veteen laskemisen jälkeen kalan 

annettiin toipua pohjallisessa kyljestä avoimessa häkissä (kuva 4). Mikäli kala käyttäytyi 

passiivisesti, se pyrittiin nostamaan pystyasentoon puukepin avulla niin, että ilma tulisi 

pois sen sisältä. Kalojen lähtöä häkistä (Kuva 4) tarkkailtiin, ja tarvittaessa poistumista 

sieltä autettiin. Kuolleet kalat poistettiin häkistä. Pöytäkirjat merkinnöistä saatiin 

Kaakkois-Suomen TE-keskuksen kalatalousyksiköltä ja merkkipalautustiedot saatiin 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta. Aineistosta hyödynnettiin merkintävuonna 

saatuja merkkihavaintoja. 

 
Kuva 4. Lohen ylisiirto ja merkintä Korkeakosken padolla. (vasen ylänurkka:) Niko 
Lehtola haavii lohen sumpusta; (oikea ylänurkka:) Mikko Malin punnitsee lohta 
ylisiirtoon käytetyssä purjekangaspussissa; (vasen alanurkka:) nuolimerkki on työnnetty 
naskalilla selkäevän viereen; (oikea alanurkka:) ylisiirrosta toipunut lohi jatkaa häkistä 
kohti ylävirtaa. 
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2.2.2. Radiomerkkiaineisto 
 

Radiomerkinnät tehtiin Korkeakoskella suoritetun ylisiirron yhteydessä 28.7. – 

29.7.2005. Kalojen käsittely tapahtui samoin kuin nuolimerkinnän yhteydessä; kaikki 

radiolähetintä kantavat kalat merkittiin myös nuolimerkillä. Radiolähetin (Kuva 5) 

asetettiin kalan mahalaukkuun kahden sisäkkäisen putken avulla, joista pienempi toimi 

mäntänä, joka irrotti radiolähettimen isomman putken päästä. Näin isommasta putkesta 

irronnut lähetin jäi mahalaukkuun. Antenni tuli ulos kalan suusta. Radioseuranta 

aloitettiin samana päivänä kuin merkinnät ja sitä jatkettiin lähes päivittäin 5.10.2005 asti. 

Signaaleja paikannettiin Radiovastaanottimella vaihtelevista havaintopaikoista joen 

rannalta tai veneestä. Signaalien taajuus ilmoitti, oliko kala elossa vai kuollut. 

Havaintopaikat joissa kalan signaali kuultiin, kirjattiin kalojen senhetkisiksi 

olinpaikoiksi. Sijaintia tarkennettiin edelleen signaalin voimakkuuden ja lähteen suunnan 

mukaan.  

 

 
 
 
 
 
 
Kuva 5.  Radiomerkinnöissä käytetty kalan mahalaukkuun asetettava lähetin. 
 

2.2.3. Carlin-merkkiaineisto 

 

Tutkimuksessa käytetty carlin-merkkiaineiston saatiin Riista- ja kalatalouden 

tutkimuslaitoksen kalanmerkintäkeskuksen rekisteristä. Tutkimuksessa käytettiin 

merkintä ja palautustietoja vuodesta 1980 lähtien kaikista Kymijoen vaikutusalueella 

merkityistä lohista, joista merkkipalautus oli saatu aikaisintaan merkintää seuraavana 

vuonna. Mallissa käytettyyn aineistoon ei laskettu merkkipalautuksia, joita ei pystytty 

selkeästi kohdentamaan tiettyyn osaan tutkimusaluetta tai tiettyyn pyyntivälineeseen. 

Kalojen merkintämenetelmästä kertovat Saura ym. (1992). 
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2.2.4. Vapakalastusalueiden saalispäiväkirjat 

 

Tiedot patojen alapuolisten jokialueiden vapaa-ajankalastuksen saaliista saatiin Kotkan 

kaupungin internet-sivustolta (Verkkolähteet 1–3). Saaliskalan saatuaan kalastajat 

merkitsivät sen pituuden, painon, kellonajan, pyyntivälineen jne. kalastusalueiden 

saalispäiväkirjaan. Sivuston saalistiedot päivitettiin vuorokausittain päiväkirjan mukaan. 

Saaliista vähennettiin takaisin jokeen lasketut kalat. 

 

2.2.5. Hajanaiset jokikalastuksen saalistiedot 
 

Patojen yläpuolisena saaliina käytettiin eri pyytäjien saalispäiväkirjoja, sen mukaan mitä 

oli saatavilla. Vuoden 2004 osalta käytettiin saalistietoja Kaakkois-Suomen 

Ympäristökeskuksen Pernoonkoskien alueella järjestämästä pyynnistä. Pyynti suoritettiin 

6.8. – 4.11.2004. Pyydystys suoritettiin vapavälineillä joko uistellen tai heittokalastaen. 

Pyytäjien määrä oli vakioitu kolmeen. Saaliin paino ja pituus merkittiin ylös. Vuonna 

2005 sama ryhmä suoritti pyynnin Pernoossa, kuin edellisenäkin vuonna. Menetelmät ja 

ryhmän kokoonpano olivat samat. Pyynti suoritettiin välillä 4.9. – 29.11.2005.  

 

Vuodelta 2004 oli myös saatavilla kahden erillisen pyytäjän saaliit Pirteen-kosken ja 

Anjalankosken väliseltä alueelta, sekä yhden pyytäjän saalistiedot Ahvionkoskilta. 

Lisäksi Petteri Takasuo on suorittanut sekalaista pyyntiä vapavälineillä vuosina 1999–

2002. Hajanaisia saalistietoja käytettiin minimihavaintona eri alueiden kokonaissaaliista. 

Keisarinsataman saaliin tiedot saatiin vuosina 2003 ja 2004 suoritetusta saaliskyselystä. 

Alueella tapahtuva kalastus on pääosin verkkokalastusta. 

 

2.2.6. Virtaamatiedot 
 

Joen virtaamaa aikavälillä 1.1.1987-31.122005  tarkasteltiin Korkeakosken voimalan 

sekä Koivukosken voimalan ja säännöstelyaltaan padoilla mitattujen päivittäisten 

virtaamakeskiarvojen (m3/s) avulla. Virtaamatiedot saatiin Statkraft-voimayhtiöltä.   
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2.2.6. Kymijoen lohen osuus Suomenlahden kutuvaelluskannasta 

 

Jokeen nousevien kalojen enimmäislukumäärän estimaatit vuosille 2004 ja 2005 saatiin 

ICES:n Lohikalakantojen arviointiryhmän vuoden 2004 raportista (Anon 2004). Arvioksi 

jokeen nousevien kalojen enimmäismäärästä vuosille 1999 – 2004 valittiin 

Suomenlahden yhden merivuoden ikäisten (A1) ja vanhempien  kalojen lukumääräarvio 

toiselta vuosipuoliskolta (heinä-joulukuu) 2004. Vuodelle 2005 arvio saatiin lyhyen 

aikavälin ennusteesta. Koska tässä on mukana kaikki Suomenlahdella esiintyvät kannat, 

Nevanlohen osuuden laskemisessa hyödynnettiin Koljosen (2006) esittämiä arvoja 

Nevalohen osuudesta.  

 

2.2.7. Asiantuntijahaastattelut 
 

Mallissa ratkaisevassa osassa olevien todennäköisyyksiä kuvaavista muuttujista sekä 

niiden yhteydestä muuhun aineistoon ei ollut saatavilla perustutkimukseen perustuvaa 

tietoa. Niiden mittaaminen olisi yleensäkin ollut hankalaa, jollei miltei mahdotonta. 

Morganin ja Henrionin (1999) mukaan tällaisessa tilanteessa voidaan käyttää hyväksi 

asiantuntijatietoa. Niinpä mallin toimintaan saattamiseksi, ennakkokäsitykset joillekin 

kalojen saaliiksi jäämisen todennäköisyyttä kuvaaville sekä virtaamasta riippuville 

muuttujille luotiin asiantuntijahaastattelujen avulla (Morganin ja Henrionin 1999). 

Haastateltavat valittiin paikallisen tietämyksen ja kokemuksen eli asiantuntemuksen 

perusteella. Vuosien varrella hankittujen kalastukseen liittyvien kokemusten sekä muun 

joen alueella liikkumisen yhteydessä karttuneiden havaintojen ajateltiin yhdessä 

kirjallisuudesta saadun tiedon kanssa muodostuneen käsityksiksi kyseisten muuttujien 

todennäköisyyksistä. Mikäli haastateltava taas koki, ettei pystynyt arvioimaan 

luotettavasti hänelle esitettyjä kysymyksiä, haastattelua ei otettu huomioon kyseistä 

muuttujaa arvioitaessa. Asiantuntija-arvioiden käyttöä lohen biologiaa kuvaavassa 

todennäköisyysmallissa ovat aiemmin hyödyntäneet mm. Uusitalo ym. (2005). 
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2.3. Menetelmät 
 

2.3.1. Bayes-päättely ja mallinnus 

 
Tutkimuksen laskentamenetelmässä sovellettiin Bayes-päättelyä, joka perustuu Thomas 

Bayesin (1702-1761) ehdollisen todennäköisyyden laskennassa soveltamaan sääntöön. 

Oletetaan esimerkiksi kaksi tapahtumaa: A ja B sekä niiden vastatapahtumat Ac ja Bc. 

Tapahtuman B todennäköisyys ehdolla, että myös A tapahtuu )( ABP , voidaan laskea 

jakamalla A:n ja B:n samanaikaisen tapahtumisen todennäköisyys P(A,B) tapahtuma-A:n 

todennäköisyydellä P(A) (esim. Gelman ym. 1995):  

 

( ) ( )
)(

,
AP
BAPABP =   (1), 

 

jossa P(AB) = tapahtumaketju, jossa vain A ja B tapahtuvat; P(A) = kaikkien 

tapahtumaan A johtavien tapahtumaketjujen todennäköisyyden summa. Näin saadaan 

Bayesin kaava: 

 

( )
∑

=
+

=
A

cc BAPBP
BAPBP

BAPBPBAPBP
BAPBP

ABP
)()(

)()(
)()()()(

)()(
  (2). 

 

Bayesilaisessa päättelyssä luodaan todennäköisyysmalli, joka sovitetaan havaintoihin ja 

tulokset ilmoitetaan muuttujien tai mallin avulla saatujen ennusteiden 

todenäköisyysjakaumana, eli posteriorijakaumana. Analyysissä edetään seuraavasti: 

  

1) Muuttujalle tai parametrille määritellään ensin prioritodennäköisyysjakauma 

)(θp , eli ennakkotieto parametrin arvoista. Tämä voi perustua muihin 

tutkimuksiin tai asiantuntijatietoon. 

2) Tämän jälkeen määritellään havainnon  riippuvuus muuttujasta tai 

parametrista, eli määrätään ehdollinen todennäköisyysjakauma

y

)( θyp . 
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3) Posteriorijakauma )( yp θ lasketaan sijoittamalla prioritodennäköisyys )(θp  

sekä ehdollinen todennäköisyysjakauma )( θyp  bayesin kaavaan (1), eli 

(Gelman ym. 1995): 

 

)()(
)()(

)(
θθ
θθ

θ
yPP

yPP
yP

Σ
=   (3). 

 

Posteriorijakauma (paras tietämys ottaen huomioon etukäteistiedon, aineiston ja valitun 

mallirakenteen) kuvaa sitä tietämystä joka syntyy kun kaikki tietolähteet yhdistetään. 

Posteriorin epävarmuus on samalla viesti siitä, kuinka laadukasta tieto on.  Saatua 

posteriorijakaumaa voidaan käyttää edelleen priorijakaumana seuraavassa analyyisissä, 

joten menetelmä mahdollistaa tieteessä oppivan järjestelmän ja muiden tutkimusten tiedot 

voidaan huomioida systemaattisemmin kuin pelkän tulosten tarkastelun kautta. Bayes-

laskennassa tieto siirtyy muuttujista rakennetussa verkossa eteenpäin. Mikäli havainnot 

puuttuvat, niitä voidaan ennustaa laskemalla ns. marginaalijakauma, joka kaavassa (3) 

vastaa viivan alapuolta. Yksityiskohtaisemmin Bayes-laskennan perusteita ja sovelluksia 

käsittelevät mm. Gelman ym. (1995) ja Mäntyniemi (2006). 

 

Koska Bayes-laskennassa tuloksiksi saadut posteriorijakaumat ovat 

todennäköisyysjakaumien muodossa, laskentamenetelmän luonne mahdollistaa 

yksinkertaisen tulkintatavan tilastolliselle päättelylle: arvioon liittyvä epävarmuus on 

nähtävissä suoraan posteriorijakaumista sen sijaan, että se ilmoitettaisiin epäsuorasti 

tunnusluvuilla. Esimerkiksi klassisen tilastotieteen p-arvo kuvastaa todennäköisyyttä 

saada samanlainen tai vielä poikkeavampi aineisto, jos nollahypoteesi on totta (esim 

Ranta ym. 1992) . Siinä siis koetellaan epäsuorasti ajattelun todennäköisyyksiä 

aineistojen hankkimisen todennäköisyyden kautta, joka on tiedon käyttäjälle varsin 

monimutkainen tapa mieltää todennäköisyysajattelu. 

 

Toinen menetelmän mainittavimmista eduista on erittäin monimutkaisten ongelmien 

mallintamisen mahdollisuus. Näiden yhteisjakaumat johtavat kuitenkin usein erittäin 
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vaikeisiin, jopa mahdottomiin laskutoimituksiin (Gilks ym. 1996). Yksi ratkaisu 

ongelman kiertämiseen on ”Monte Carlo-simulaatioiden” käyttö. Tutkimuksessa 

käytettiin laskennassa Winbugs-ohjelmaa, joka perustuu Markov-chain-tyyppiseen Monte 

Carlo-simulaatioon (Gilks ym. 1996). Siinä ohjelman laskemat posteriorijakaumat 

”saadaan esille” poimimalla niistä yksittäisiä lukuja. Poimitut luvut muodostavat 

frekvenssijakauman joka lähenee oikeaa posteriorijakaumaa, kun simulaatiokierrosten 

lukumäärä kasvaa. Tälläkin menetelmällä on kuitenkin oma heikkoutensa: poiminta-

algoritmin täytyy ensin konvergoitua, eli löytää posteriorijakauma ja asettua poimimaan 

lukuja siitä. Tämän vuoksi osa simulaation ensimmäisistä kierroksista on hylättävä. 

Algoritmin konvergoitumisen tarkastelu onkin olennainen osa analyysiä (Gilks ym. 

1996).  

 

2.3.2. Merkintä-takaisinpyyntimallin rakenne 
 

Analyysissä käytetyn malli luotiin ja toteutettiin yhteistyössä Samu Mäntyniemen kanssa, 

joka toimii tutkijana Helsingin Yliopistolla, Biotieteellisessä tiedekunnassa, FEM-

tutkimusryhmässä. Malli kuvaa sekä Korkeakosken padon yli siirrettyjen että merestä 

kutuvaelluksen aikana Kymijokeen pyrkivien kalojen määriä, liikkeitä sekä kuolevuutta 

joen itäisen haaran sekä Langinkosken suuhaaran jokisuun alueella. Tutkimusalue jaettiin 

viiteen eri osaan: Langinkoskenhaaran jokisuu eli ”Keisarinsatama”, Langinkosken 

suuhaaran vapakalastusalueet eli ”Langinkoskenhaara”, Korkeakosken suuhaaran 

vapakalastusalueet eli ”Korkeakoskenhaara”, Pernoonkoskien pyyntien vaikutusalue eli 

”Pernoonkosket” sekä Patojen yläpuoliset alueet Pernoonkoskien pyyntien 

vaikutusaluetta lukuun ottamatta eli ”patojen yläpuoliset alueet”. 

 

Mallin lähtökohtana on yksittäisen kalan kohtalon kuvaaminen: se kulkeutuu johonkin 

edellä mainittuun tutkimusalueen osaan ja jää sinne tai joutuu saaliiksi. Jokaiselle reitin 

solmukohdalle on määritelty kaksi mahdollista vaihtoehtoa ja niille molemmille oma 

todennäköisyyteensä: esim. kala jää saaliiksi tai jatkaa matkaansa. Mallilla lasketaan 

jommankumman tapahtuman todennäköisyys P(A) ( ”Kala jää saaliiksi”). Toinen 

vaihtoehto on taas tämän tapahtuman vastatapahtuma, eli sen todennäköisyys on 1-P(A) ( 
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”Kala ei jää saaliiksi, vaan jatkaa matkaansa”). Tapahtuman P(A) todennäköisyyttä p 

tietyssä solmukohdassa voidaan mallintaa dikotomisia tapahtumia kuvaavalla bernoullin 

jakaumalla (esim. Ranta ym. 1992). 

 

Ylisiirrettyjen kalojen liikkeitä mallinettiin nuoli- ja radiomerkkiaineistojen ja 

nousukaloja carlin-merkki- sekä merkittömistä kaloista saadun aineiston avulla. 

Tutkimusongelman kannalta olennaisen virtaaman oletettiin olevan ainut mallissa 

vaikuttava ympäristötekijä. Oletus perustui asiantuntijahaastatteluihin. Muita mallin 

rakenteeseen vaikuttavia oletuksia olivat: 

 

1) Kalan liikkumisen ja saaliiksi jäämisen todennäköisyydet ovat kaikille kaloille 

yhtäläiset. 

2) Kalat eivät liiku parvissa. 

3) Pyynti ja sen yhteydessä tapahtuva merkintä eivät lisää kuolleisuutta 

4) Kalojen nousu jokeen tapahtuu kesäkuun alusta syyskuun loppuun ja kalojen 

liikkuminen joen alueella jatkuu lokakuun loppuun (Malin, keskustelu). 

5) Kalat liikkuvat vain eteenpäin niille määriteltyä reittiä (Kuva 6.) pitkin. Tämä ei 

kuitenkaan koske Korkeakosken padon yli siirrettyjä kaloja, jotka voivat liikkua 

padosta sekä ylä- että alavirtaan. 
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Kuva 6. Mallin mukaiset Korkeakosken padon yli siirretyn (vaaleanharmaa laatikko) ja 
jokeen nousevan (tummanharmaa laatikko) kalan kohtaloa kuvaavat reitit Kymijoen 
itähaarassa. Harmaat suorakaiteet kuvaavat patoja. Mallin määrittelemiä tapahtumien 
todennäköisyyksiä kuvaavat ns. todennäköisyys- eli p-muuttujat (harmaat pallot). Loput 
tapahtumista ovat niiden vastatapahtumia. 
 

 

Koska kaikkien kalojen oletettiin käyttäytyvän samalla tavalla, merkki- ja saalisaineiston 

sisältämä informaatio yhdistettiin määräämällä niille yhteiset solmukohtien tapahtumien 

todennäköisyyttä kuvaavat ehdolliset jakaumat. Sen sijaan, että jokaisen kalan reitti 

mallinnettaisiin erikseen, voitiin kaikkien kalojen kohtaloa mallintaa bernoulli-jakaumien  

summalla eli binomijakaumalla (esim. Ranta ym. 1992), jossa otetaan huomioon myös 

kalojen lukumäärä (Mäntyniemi 2006). 

 

 

 Kala nousee
Langinkoskenhaaran 

jokisuuhun 

Kala nousee
Korkeakoskenhaaraan

Kala nousee
Kymijokeen 

 Kala jää saaliiksi 

 Kala kulkeutuu
Langinkoskenhaaraan Kala jää saaliiksi 

 Kala jää saaliiksi

 Kala nousee Koivukosken
patojen alapuolelle 

Kala pysyy Korkeakosken
Padon yläpuolella 

 Kala kulkeutuu Kala kulkeutuu
Pernoonkoskien pyynnin

vaikutuspiiriin 
Muille padon yläpuolisille 

alueille 

 Kala nousee
Koivukosken patojen ylle

 Kala jää saaliiksi  Kala jää saaliiksi 

 Kala jää 
Pernoonkoskien  
Pyynnin alueelle 

  
qu qp 

pP
 Kala jää muille patojen 

Yläpuolisille alueille 
  

Py P 

 Kala jää Koivukosken Kala laskeutuu 
 Kala jää patojen alapuolelle Korkeakosken 

 KorkeakoskenhaaraanPadon alapuolelle 

ql 
qk 

qj 
Pl 
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Niinpä kalojen johonkin tutkimusalueen osaan kulkeutumisen tai saaliiksi jäämisen 

todennäköisyyden ehdollinen jakauma ),( pnxp  määrättiin noudattaa binomijakaumaa 

parametrein n ja  p  eli: 

 

),(~),( pnbinpnxp    (4), 

 

jossa: n = kalojen määrä, x = saaliiksi jääneiden kalojen tai jollain tutkimusalueen osalla 

oleskelevien kalojen määrä, p = todennäköisyys kalan saaliiksi jäämiselle tai 

kulkeutumiseen edellä mainitulle tutkimusalueen osalle (Tästä eteenpäin nimitetään p-

muuttujiksi.). Jotta simulaatio saatiin toimimaan, joidenkin muuttujien tapauksessa 

ehdollinen jakauma oli korvattava binomiaalista jakaumaa vastaavilla muunnoksilla. 

 

Kalan kohtaloa kuvaavat p-muuttujat (Kuva 6) voivat saada arvoja nollan ja yhden 

väliltä, joten muuttujien jakaumatyypiksi valittiin kriteeriin sopiva beta-jakauma: 

 

),( βαpp ~ beta (α ,β  )   (5), 

 

jossa α  ja β  ovat jakauman muotoa ja odotusarvon sijaintia kuvaavia parametreja.  

 

Näistä p-muuttujista ei ollut saatavilla aiempiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa, joten osa 

niiden priorijakaumista määritettiin asiantuntijahaastatteluiden avulla, kuten kappaleessa 

2.2. todettiin. Haastatteluissa muuttujille ja parametreille määriteltiin aina 95 % 

todennäköisyysväli sekä mediaani. Haastatteluilla saadut jakaumien ehdot sovitettiin 

beta-jakaumaan excel-ohjelmalla (Verkkoliite 5.). Osa p-muuttujista määriteltiin 

asiantuntijoiden lausuntojen mukaisesti virtaamasta riippuviksi. Kun haastateltava oli 

ilmaissut, että muuttuja on virtaamasta riippuvainen, kysyttiin ensin millainen riippuvuus 

on laadultaan.  Haastattelujen perusteella riippuvuus määritettiin joko lineaariseksi: 

 

y ax b= +     (6), 
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tai epälineaariseksi, toisen asteen yhtälöksi: 

 

y ax bx c= + +2  .   (7), 

 

joissa x = virtaama, y = muuttujan arvo; a, b, ja c ovat parametreja. Tämän jälkeen 

kysyttiin mitkä virtaamatilanteet vastaavat muuttujan pienimpiä ja suurimpia arvoja. 

Tämän jälkeen p-muuttujille määritettiin todennäköisyysvälit ja mediaanit kuten edellä. 

Koska muuttujien piti saada arvoja nollan ja yhden väliltä, tuli riippuvuus määrätä 

muuttujien logit-muunnosten kautta: 

 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
p

ppLogit
1

log  (8). 

 

Eli: 

 

( ) βα += xpLogit  (9)  tai:  ( ) δβα ++= xxpLogit 2  (10),  

 

jolloin: 

 

βα

βα

+

+

+
= x

x

e
ep

1
 (11) ja vastaavasti:  δβα

δβα

++

++

+
=

xx

xx

e
ep 2

2

1
 (12). 

 

Virtaamasta riippuvaisten muuttujien sovittaminen haastattelun ehtoihin aloitettiin Excel-

ohjelmalla: riippuvuusyhtälöstä tehtiin joko yhtälön (11) tai (12) mukainen muunnos, 

jonka parametreja a, b ja c muuttamalla viritettiin siten, että se täytti haastattelujen 

antamat ehdot. Yhtälön sovittaminen loppuun tehtiin Winbugs-ohjelmalla, jossa Excel-

ohjelmalla määritellyille parametreille määrättiin hajonta. Ehdot haastattelujen 

muuttujille antamista kriteereistä pyrittiin täyttämään parametrien hajontaa muuttamalla.  

Osassa asiantuntijahaastatteluin määritellyistä priorijakaumista pyrittiin yhdistämään 

monen eri asiantuntijan tieto. Tämä toteutettiin poimimalla tasaisesti eli arpomalla arvoja 
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eri asiantuntijoiden haastatteluihin perustuvista jakaumista. Näin lopullinen mallille 

annettu priorijakauma oli kompromissi asiantuntijoiden mielipiteistä (Uusitalo ym. 2005), 

jonka epävarmuudessa huomioitiin asiantuntijoiden mahdollisesti ristiriitaiset 

näkemykset. Vastaavat asiantuntijanäkemysten eroavuudet ovat tavallisia useissa 

soveltavissa ongelmissa, ja itse asiassa aina kun esitetään useita vaihtoehtoisia 

hypoteeseja vallitsevista syy-seuraussuhteista. 

 

Vain virtaamasta riippuvaiset sekä kalojen kiinnijäämisen todennäköisyyttä Korkekosken 

alueella kuvaavat p-muuttujat määriteltiin asiantuntijahaastatteluiden avulla. Loput p-

muuttujista jätettiin simulaation päivitettäviksi. Tämä johtui siitä, että ne kuvasivat 

tapahtumia, joista asiantuntijoiden arveltiin tietävän kaikkein vähiten. 

Määrittelemättömien p-muuttujien priorijakaumat määrättiin noudattamaan eräänlaista 

epäinformatiivista- eli tasaista jakaumaa muistuttavaa beta-jakaumaa. Oletuksena 

jakaumassa oli suurin todennäköisyys jakauman puolessa välissä ja pienimmät 

todennäköisyydet aivan nollan ja yhden lähellä. Tämä kuvaa sitä, että muuttujan arvojen 

"nolla" ja "yksi" ei ajateltu olevan mahdollisia 

 

Tutkimusjakso käsitti vuodet 1999 – 2005 sekä hypoteettisen ennustevuoden t. Näin ollen 

malli indeksointiin yhteensä kahdeksalle vuodelle (i=1,2,3,...,8).  Nuolimerkintäaineistoa 

oli analyysin aloittamisen hetkellä saatavilla vuoden 2005 loppuun, joten tutkimusvuotta 

seuraavan vuoden aikana saatuja merkkipalautuksia ei otettu tarkasteluun mukaan. 

Ennustevuodella ei pyritty kuvaamaan mitään tiettyä vuotta, vaan sitä käytettiin 

virtaaman ja p-muuttujien välisen yhteyden havainnollistamiseen (Kuvat 8 – 11). 

 

Seuraavassa kuvataan jokeen nousseiden sekä ylisiirrettyjen kalojen kohtalon mallinnus 

tutkimusalueen eri osissa (Kuva 7). Tutkimusalueen eri osia nimitetään tämän kappaleen 

alussa esiintyvän jaottelun mukaan. Mallin muuttujia käsitellään nimillä, jotka perustuvat 

2 –3-kirjaimiseen tunnukseen. Sen ensimmäinen kirjain kuvaa kalojen lukumäärää (N), 

saaliiksi jääneiden kalojen lukumäärää (C) tai todennäköisyyttä (P). Tunnuksen toinen 

osa kuvaa merkittömiä kaloja (toinen kirjain puuttuu), carlin- (c) tai nuolimerkkiaineistoa 

(n). Kirjain x kuvaa kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi: 
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Nck = ”Carlin-merkittyjen kalojen lukumäärä Korkeakosken suuhaaran alueella” tai 

Nxl = ”Kaikkien kalojen lukumäärä Langinkosken suuhaaran alueella”. 

 

Jokeen nousseet kalat 

 

Jokeen kudulle nousseiden kalojen kohtaloa mallinnettiin carlin-merkittyjen sekä 

merkittömien kalojen (Kuva 7, kohdat c ja b) avulla ja kalojen nousun jokeen uskottiin 

tapahtuvan 1.6. – 30.9. (Malin, keskustelu). Priorijakaumaksi jokeen pyrkivien 

merkittömien kalojen lukumäärälle määrättiin: 

 

Nm = Ntoti ∗  g ∗b,  jossa: ( )7,..,1=i ,  

 

ja carlin-merkityille: 

 

Ncmi = Nctoti – i * p (b),  jossa: CT ( )7,..,1=i  

 

ja: Ntot = Suomenlahden kutuvaelluskannan koon arvio (Anon 2004), g = Geneettisesti 

estimoitu Kymijoen populaation osuus Itäisen Suomenlahden vaelluskannasta (Koljonen 

2006) ( i=2,3,4 ), Nctot = Vähintään yhden merivuoden ikäiset carlin-merkityt neljän 

edellisen vuoden ajalta, C = Edellisistä jo merialueella saaliiksi jääneet yksilöt + 

epäselvät merkkipalautukset, = apumuuttuja joka noudattaa edellä mainittua ns. 

epäinformatiivista beta-jakaumaa (4). 

T

p b( )

 

Jokeen nousseiden merkittömien kalojen prioriksi ennustevuonna t määrättiin tasainen 

jakauma: 

 

baNmt , ~ ,   ( baTas , )

 

jossa (i = 8)ja a = 0 ja b = kuvitteellinen enimmäismäärä jokeen nousevista lohista. 
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Jokeen nousevien kalojen uskottiin jakautuvan kahteen Langinkosken ja Korkeakosken 

suuhaaroihin sitten, että kalojen määrä Langinkosken suulla eli Keisarinsatamassa 

noudattaisi jakaumaa (9): 

 

PlNxmNx ij ,  ~ ( )PlNxmBin j , , jossa: ( )8,..,1=i . 

 

Kalojen todennäköisyys Langinkoskenhaaran jokisuuhun nousemiselle (Pl) taas 

määrättiin virtaamasta riippuvaiseksi yhtälön (9) mukaisesti (Malin, haastattelu): 

 

( ) iVpkjPlit ∗+=log  ,  jossa: ( )8,..,1=i  

 

ja Vp = Langinkoskenhaaran virtaama kesäkuun alusta syyskuun loppuun (Vl)jaettuna 

samalle aikavälille lasketulle koko itäisen haaran keskimääräisellä virtaamalla (Vtot); j ja 

k ovat parametreja, jotka noudattavat normaalijakaumaa. 

 

Keisarinsataman alueelle kulkeutuneet kalat vähennettiin Korkeakosken kaloista: 

 

Nxki  = Nxmi – Nxji ,  jossa: ( )8,..,1=i . 

 

Saaliiksi Keisarinsatamassa jäävien kalojen lukumäärän Cxj oletettiin noudattavan 

binomijakaumaa (2): 

 

iCxj  ~ ,  jossa: ( )qjNxjbin i , ( )8,..,1=i , 

 

sekä: 

 

Cji  ≥ Cjmin,i  jossa: ( )  6,5=i

 

ja 
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Ccji  ≥ Ccjmin,I  jossa: ( ) , 7,..,1=i

 

joissa Cjmin = Kalastuskyselyissä saatu vähimmäissaalis Keisarinsataman verkkosaaliille 

ja Ccjmin = Keisarinsataman saalis- ja merkkipalautustietojen käsittely minimihavaintoina 

perustettiin jokisuun verkkokalastajien oletettuun haluun salata saaliinsa kalastuksen 

säätelyn tiukentumisen pelossa (Laamanen 1999). Kalojen määrä Langinkoskenhaaran 

kalastusalueilla Nxl saatiin vähentämällä jokisuun saalis sinne tulleista kaloista: 

 

 Nxli = Nxji  – Cxji  ,  jossa: ( )8,..,1=i . 

 

Saaliiksi jäävien kalojen lukumäärä Cxl Langinkoskenhaaran kalastusalueilla oletettiin 

noudattavan binomijakaumaa (2): 

 

qlNxlCxl ii ,  ~ ,  jossa: ( )qlNxlbin i , ( )8,..,1=i . 

 

Langinkosken kalastusalueen saaliskirjanpito puuttuu vuodelta 1999, joten merkittömien 

kalojen saalis jätettiin tältä vuodelta tuntemattomaksi ja sen alaraja määrättiin 

siikakosken kalastusalueen saalishavainnon mukaan. 

 

Saaliiksi jäämisen todennäköisyys Langinkosken alueella ql määrättiin riippumaan 

Langinkoskenhaaran virtaamasta yhtälön (9) mukaisesti (Malin ja Taimisto, haastattelut): 

 

iVledqlit ∗+=)(log  , jossa: ( )8,..,1=i . 

 

Kalojen lukumäärä Koivukosken patojen alapuolella Npx saatiin siis vähentämällä 

Langinkoskenhaaran kalastusalueiden kaloista niistä saatu saalis: 

 

Npxi  = Nxli – Cxli ,  jossa: ( )8,..,1=i . 
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Merkittömien kalojen ja vuosien 2002 – 2005 tapauksessa tähän lisättiin vielä 

Langinkoskenhaaran kalastusalueiden pyynnin jälkeen vapautettu saalis (Cri) . 

Padon yli nousseiden kalojen lukumäärän Nxy oletettiin noudattavan binomijakaumaa: 

 

PyNpxNxy ii ,  ~ ,  jossa: ( PyNpxbin i , ) ( )8,..,1=i  

 

ja  

 

Ny  ≥ Nymin,  jossa: ( )  8,..,5=i

 

ja 

 

Ncy  ≥ Ncymin,  jossa: ( ) . 7,..,1=i

 

Näissä: Nymin = sekalaisista jokisaalistiedoista patojen yläpuolelle laskettu pienin 

mahdollinen saalis ja Ncymin = carlin-merkkihavainnot patojen yläpuolella 31.10. – 31.12. 

 

Kalojen todennäköisyys Koivukosken patojen toiselle puolelle pääsylle Py määrättiin 

virtaamasta riippuvaksi yhtälön (9) mukaisesti (Malin, Rinne ja Takasuo, haastattelut): 

 
2

,,)(log iKohiiKohi VhVgfPyit ∗+∗+=  , jossa: ( )8,..,1=i  

 

ja = Koivukosken säännöstelypadon luukkujen kautta juoksutettu keskimääräinen 

virtaama kesäkuun alusta lokakuun loppuun; f, g ja h ovat parametreja. 

KohiV

 

Ylisiirretyt kalat 

 

Ylisiirrettyjen kalojen kohtaloa (Kuva 7, kohdat a ja b) mallinettiin nuolimerkittyjen 

kalojen avulla, joista osa merkittiin vielä radiolähettimillä. Myös nämä radiomerkityt 

yksilöt muodostivat oman merkkiaineistonsa. Nuolimerkittyjen kalojen lukumäärä (Nn) 
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saatiin vähentämällä ylisiirron yhteydessä kuolleet kalat kaikista ylisiirretyistä. 

Radiomerkittyjen määrä (Nr) saatiin taas vähentämällä lähettimen signaalin perusteella 

kuolleeksi todetut kalat merkittyjen kokonaismäärästä. Padon yläpuolelle jääneiden 

ylisiirrettyjen kalojen lukumäärän Nxy ajateltiin noudattavan binomijakaumaa: 

 

PNxxNxy ii ,  ~ ,  jossa: Nny  ≥ Nnymin , ( )PNxxbin i ,

 

ja: nuolimerkityille i = 6,7 ja radiomerkityille i = 7, P = kalojen todennäköisyys padon 

yläpuolelle jäämiselle ja Nnymin = patojen yläpuolella 31.10.-31.12. saaliiksi jääneet 

nuolimerkityt kalat. Muuttujista Nxx vähennettiin ensin ylisiirrossa kuolleiden yksilöiden 

lukumäärä. Lisäksi muuttujasta Nny vähennettiin Länsihaarasta saadut 

nuolimerkkihavainnot . Takaisin padon alapuolelle siirtyneiden yksilöiden määrä 

laskettiin edelleen vähentämällä: 

muuNn

 

Nxki = Nxxi – Cxki, jossa: nuolimerkityille i = 6,7 ja radiomerkityille i = 7. 

 

Kaikkien merialueelle kulkeutuneiden kalojen oletettiin laskeutuvan ensin Korkeakosken 

voimalapadon alapuolelle, joten merialueelta saadut merkkipalautukset  

vähennettiin padon alle kulkeutuneiden nuolimerkillisten kalojen lukumäärästä. 

meriNn

 

Korkeakoskenhaara 

 

Korkeakoskenhaarassa saatu saalis Cxk mallinnettiin binomijakaumalla: 

 

qkNxkCxk ii ,  ~ ,  ( )qkNxkbin i ,

 

jossa nuolimerkityille: i = 6,7 ja radiomerkityille: i = 7, qk = kalan todennäköisyys 

saaliiksi jäämiselle Korkeakosken alueella. 
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Patojen yläpuoliset alueet 

 

Patojen yläpuolella olleista kaikkiin merkkiaineistoihin kuuluvista kaloista (NxP) osa 

kulkeutui Pernoonkoskien alueella vuosina 2004 ja 2005 suoritetun pyynnin 

vaikutuspiiriin. Tämän määrättiin noudattavan binomijakaumaa kuten edellä, mutta 

simulaation toimivuuden varmistamiseksi ehdollinen jakauma toteutettiin muunnoksella: 

 

ii NxyNxP ∗Θ=  , jossa: 

 

( )βα ,~ betaΘ , 

 

jossa nuolimerkityille: i = 6,7 ja muille: i = 1,..,8; 01,0+∗Θ= Nxyα ja 

01,01 +∗Θ−= Nxyβ . Lisäys 0,01 tehtiin niin ikään simulaation toimivuuden 

varmistamiseksi. Muuttujaa Θ  käsiteltiin beta-jakauman muunnoksella. Se määrättiin 

noudattamaan normaalijakauman logit-muunnosta (8) parametrein: 

 

( )σµ,)(log Nit =Θ . 

 

Pernoon pyyntien saaliin (CxP) oletettiin noudattavan binomijakaumaa: 

 

qpNxPCxP ii ,  ~ , ( )qpNxPbin i ,

  

jossa nuolimerkityille: i = 6,7 ja muille: i = 1,..,8;  qp = kalan todennäköisyys saaliiksi 

jäämiselle Pernoonkoskien pyynneissä. Muuttuja määrättiin virtaamasta riippuvaksi 

yhtälön (9) mukaan (Rinne ja Takasuo, haastattelut). 

 

itotP Vbaqit ,)(log ∗+= 2
,itotcV  , jossa: ( )8,..,1=i  
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ja = Itähaaran keskivirtaama Pernoonkoskien pyyntien ajalta; a, b ja c ovat 

parametreja. Kalojen määrä patojen yläpuolella Pernoonkoskien pyynnin vaikutusaluetta 

lukuun ottamatta (Nxu) saatiin näin ollen vähentämällä: 

totV

 

Nxui  = Nxyi – NxPi  ,  

 

jossa nuolimerkityille: i = 6,7 ja muille: i = 1,..,8. Alueella kaloista saatu saalis (Cxu) 

noudatti binomijakaumaa parametrein: 

 

quNxuCxu ii ,  ~ , ( )quNxubin i ,

 

Jossa ylisiirretyille: ( i = 6,7 ) ja muille: ( i = 1,..,8), paitsi muuttujan Cu tapauksessa, joka 

simuloinnin toimivuuden varmistamiseksi määrättiin noudattamaan log-normaalia 

jakaumaa muunnoksin: 

 
νeCui = , jossa: (  ja: )7,..,1=i ( )σµν ,~ N , jossa: 

 

( )iCumin,log≥ν ,     ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
−= 1)1(log*5,0log

ζ
ζµ qu       ja     ( )1)/()1(log

1
+−

=
ζ

σ
qu

,  

 

joissa: 0000001,0+∗= Nuquζ ; Cumin = patojen yläpuoliselta alueelta saadut 

saalishavainnot. Lisäys 0,00001 tehtiin, jottei parametri  ζ  laskisi alle nollan. Tämä 

varmisti simulaation toiminnan.  

 

Ennustevuoden virtaamat 

 

Vuonna t virtaamien vaikutusta muuttujiin haluttiin tutkia mahdollisimman monessa eri 

tilanteessa. Niinpä koko itäisen haaran virtaamaksi ( ) valittiin tasainen jakauma: ttotV ,
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baV itot ,,  ~ , ( )baTas i ,

 

jossa a = 0 ja b = kuvitteellinen päähaaran virtaaman maksimi. 

 

Itäisen haaran virtaamaa jaettiin edelleen Langinkoskenhaaran virtaamaksi (Vlt ) kertomalla 

se apujakaumalla: 

 

Vst  ~ , eli: ( )1,0Tas

 

Vlt  = . tttot VsXV ∗,

 

Koivukosken ohivirtaama saatiin edelleen kertomalla: tkoiV ,

 

tttkoi VlVskV ∗=, ,  jossa: 

 

Vskt  ~  ( )1,0Tas

 

Kutupopulaatioiden koot ja yksilömäärä Korkeakoskella nousujakson lopussa 

 

Jotta voitiin vertailla kutupopulaation kokoa Korkeakoskenhaaraan eli kutualueiden 

ulkopuolelle ajautuneiden yksilöiden määrään, laskettiin kutupopulaation koko 

Langinkoskessa ja Patojen yläpuolella sekä yksilömäärä Korkeakoskessa tutkimusjakson 

lopussa. Nämä laskettiin yksinkertaisesti vähentämällä alueella olevista yksilömäärien 

arvioista saaliit, ja mahdolliset pois siirtyneet yksilöt: 

 

ipääN ,  = Ncui + Nui + Nnui + NPi + NcPi + NnPi –  Ccui – Cui – Cnui, 

 

jossa ylisiirretyille: (  ja muille kaloille: )7,6=i ( )8,..,1=i ,   
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ikorkN ,  =   Nnki + Ncki + Nki – Cnki – Cki – Ccki + CkR,i , jossa: ( i = 1,..,8)  

 

ja 

 

ilangN ,  = Npi + Npci – Ncyi – Nyi , jossa: ( i = 1,..,8).  

 

Näissä  = Kalojen kokonaislukumäärä patojen yläpuolisilla alueilla (31.10),  = 

Kalojen kokonaislukumäärä Korkeakosken haaran alueella (30.9.),  =  Kalojen 

kokonaislukumäärä Langinkoskenhaaran alueella 30.9.). CkR 

N Pää N Kork

N Lang

= Pyynnin jälkeen 

vapautetut kalat korkeakoskella. Patojen yläpuolisten alueiden kokonaiskalamäärästä ei 

vähennetty Pernoonkoskien pyyntien saaliita, koska kalat vapautettiin pyynnin jälkeen. 

 

2.3.3. Winbugs ajo ja tulosten analysointi 
 

Mallin (Liite koodista) posteriorijakaumien laskenta suoritettiin Winbugs-ohjelman 

versiolla 2.1., joka on saatavilla ilmaiseksi internetistä (Verkkolähde 4). Mallia pyrittiin 

ajamaan niin kauan kuin tutkimuksen aikataulu antaisi periksi. Toistuvien ongelmien 

aiheuttaman kiireisen aikataulun vuoksi aikaa pyrittiin säästämään ajamalla malli vain 

yhdellä rinnakkaisketjulla. Ohjelman ajon vaatimat alkuarvot luotiin antamalla koneen 

arpoa ne. Autokorrelaation välttämiseksi vain joka sadas ohjelman suorittamista 

kierroksesta poimittiin talteen. Muuttujien konvergoitumista tarkasteltiin muuttujien 

iteraatiokierrosten edetessä saamien arvojen avulla. Poiminnat lopullisiin 

posteriorijakaumiin aloitettiin vasta, kun malli näytti konvergoituneen. Simulaation 

päätyttyä poimintoja edelleen harvennettiin, mikäli autokorrelaatio oli vielä tässäkin 

vaiheessa runsasta. Simulaatiosta saatujen jakaumien simulaatiovirhettä, eli 

prosentuaalista etäisyyttä oikeisiin posteriorijakaumiin tarkasteltiin muuttujien MCMC-

virheen ja keskihajonnan suhteella.  
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Kuva 7. Mallin muuttujien sijainti tutkimusalueella ja vuorovaikutus selkeyden vuoksi 
aineistoittain esitettynä: a) nuolimerkityt, b) carlin-merkityt, c) merkittömät ja d) carlin-
merkityt kalat. Neliöt kuvaavat havaintoja; valkoiset ympyrät mallin tuottamia arvioita. 
Harmaat todennäköisyysmuuttujat sekä niiden parametrit a – k ovat kaikille kaloille 
samat, joten ne kytkevät aineistot toisiinsa. 
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3. Tulokset  
 

 

Tuloksista käsitellään aluksi ylisiirrosta tehdyt havainnot. Tämän jälkeen käydään 

lyhyesti läpi muusta analyysille syötetystä aineistosta tehdyt keskeiset huomiot. 

Asiantuntijahaastattelujen tuloksista päästään niiden sovituksiin eli mallille annettuihin 

priorijakaumiin. Tämän jälkeen käsitellään lyhyesti mallin simulaation kulku. Kappaleen 

lopussa esitellään simulaation avulla saadut posteriorijakaumat eli analyysin varsinaiset 

tulokset. 

 

3.1. Ylisiirretyt kalat 
 

Vuonna 2004 lohia siirrettiin Korkeakosken padon yli yhteensä 228 kpl, joista naaraita 

oli 60 (26 %) ja koiraita 168 (74 %). Ylisiirron yhteydessä kaloista kuoli häkkiin 

yhteensä 21 kpl (6 %), joista 5 oli naaraita. Yksi ylisiirretyistä kaloista oli myös carlin-

merkitty. Vuonna 2005 padon ylitti yhteensä 219 kalaa, joista koiraita oli 133 (61 %) ja 

naaraita 86 (39 %) kappaletta. Tänä vuonna kaloista kuoli 21 kpl (10 %), joista naaraita 

oli 8. 

 

Vuonna 2004 ylisiirretyistä kaloista nuolimerkkipalautuksia saatiin samana vuonna 

yhteensä 33; näistä 22 tutkimusjakson ajalta (Liite 1: Taulukko 10). Neljä kalaa jäi 

saaliiksi Korkeakosken puolella ja ne siirrettiin yli uudelleen. Yksi kaloista saatiin 

saaliiksi samasta paikasta vielä toisenkin ylisiirron jälkeen. Vuonna 2005 ylisiirretyistä 

kaloista saatiin saman vuoden puolella merkkipalautuksia yhteensä 30 kpl, joista 23 

ajoittui tutkimusjakson ajalle. Kolmesta merkitystä kalasta saatiin havainto kahteen 

kertaan. Näistä kaikki saatiin saaliiksi samasta paikasta kuin ensimmäiselläkin kerralla. 

Yksi kaloista pysytteli ainakin kaksi päivää Korkeakosken alapuolella, kun taas kaksi 

muuta näyttivät asettuneen, toinen päähaaran alueelle Kultainkoskille ja toinen 

Hirvivuolteen padon alapuolelle länsihaaraan.  
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Vuoden 2005 ylisiirron yhteydessä yhteensä 21 kalaa merkittiin myös radiolähettimellä. 

Näistä kuoli kahdeksan kappaletta. Henkiin jääneistä radiomerkityistä kaloista (mallissa 

Nr = 13) palautuksia saatiin tutkimusjakson aikana vain yksi, patojen yläpuolisilta 

alueilta Pernoonkoskien pyynnin ulkopuolelta (Cru = 1, CrP = 0 ja Ck = 0). 

Radioseurannan perusteella enemmistö kaloista oli tutkimusjakson loppuun mennessä 

jäänyt patojen yläpuolisille alueille (Nry = 11).  

 

3.2. Huomioita muusta aineistosta 
 

3.2.1. Carlin-merkityt kalat 
 

Jokeen pyrkivien carlin-merkittyjen enimmäismäärän arvio vaihteli tutkimusjakson 

aikana noin 14 000 – 17 000 kappaleen tietämissä (Liite 1: Taulukko 11). 

Merkkipalautuksia kaloista saatiin kuitenkin vähän. Tutkimusjakson aikana saatujen 

palautusten määrä oli muutamien kappaleiden luokkaa ja näytti lisäksi vähenevän 

vuodesta 1999 (Liite 1: Taulukko 11). Sama suuntaus on havaittavissa myös koko vuoden 

aikana saatujen carlin-merkkipalautusten määrässä (Liite 2: Taulukko 14). 

 

3.2.2. Merkittömät kalat 
 

Anon (2004) esitti, että arviot itäisen Suomenlahden lohikannan, eli kutuvaelluskannan 

kokonaismäärästä laskivat tutkimusjakson alusta loppuun mentäessä (Liite 1: Taulukko 

12). Vuodelle 1999 arvio oli noin 53 000 yksilöä, kun taas vuoden 2005 arvio oli lähes 

puolet pienempi. Arvio Suomessa viljellyn nevan kannan lohen osuudesta (Koljonen 

2005) näistä kaloista oli saatavilla vuosille 2003 – 2005, joista ensimmäisenä se oli 

kaikkein korkein. Vähiten merkintöjä saaliista koko vuoden saaliista oli kirjattu vuosille 

1999, 2001 ja 2004. Taas vuosina 2000, 2003 ja 2005 kaloja saatiin enemmän. 

Huippuvuosi oli 2002 (Liite 2: Taulukko 15.). Selkeästi suurin osa tutkimusalueelta 

vuosina 1999 - 2005 kalastetuista lohista saatiin Korkeakosken alueelta (Liite 2: 
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Taulukko 15.). Tämä päti myös tutkimusjakson aikana saatuun lohisaaliiseen (Liite 1: 

Taulukko 12.). 

 

3.2.3. Virtaamat 
 

Tutkimusjakson aikaiset virtaamat (Liite 1: Taulukko 13.) vaihtelivat vuoden 1999 

minimistä vuoden 2004 maksimiin, jolloin kesä oli poikkeuksellisen sateinen. Myös 

virtaamien vuoden sisäisessä vaihtelussa oli huomattavaa eroa eri vuosien välillä (Liite 

4.); joinain vuosina vaihtelu oli runsasta ja toisina, yleensä virtaamien ollessa matalia, ne 

eivät juurikaan vaihdelleet. 

 

Langinkoskenhaaran osuus koko itähaaran virtaamasta 1.6. – 30.9. oli koko 

tutkimusjakson ajalla keskimäärin noin 40 % ja (Liite 1: Taulukko 13.) näytti koko 

tutkimusjakson ajan pysyttelevän 0,5:n alapuolella, paitsi vuonna 2004. Tämä johtui 

Korkeakosken voimalan turbiinien kapasiteetin täyttymisestä, jonka seurauksena 

runsaasti vettä ohjattiin Korkeakosken suuhaarasta Langinkosken puolelle. Koivukosken 

säännöstelypadon virtaama 1.6. – 31.10. oli huomattavasti pienempi vuosina 1999, 2002 

ja 2003 kuin muina vuosina. 

 

Mallin ehdollistamisessa havaintoaineiston avulla tapahtui virhe: määriteltäessä 

virtaaman vaikutusta kalan kiinnijäämisen todennäköisyyteen Pernoonkoskien alueella, 

syötettiin malliin keskivirtaama virheellisesti ajalta 1.6. – 30.9., vaikka se olisi pitänyt 

syöttää aikaväliltä 1.6. – 31.10. Koska vielä lokakuun virtaamienkin olisi pitänyt 

vaikuttaa kiinnijäämisen todennäköisyyteen, päätettiin tarkastella virheellisesti 

määriteltyjen virtaamahavaintojen suhdetta todellisiin (Taulukko 5.). Virheen 

havaitsemisen hetkellä työn aikataulu oli jo ummessa, joten kuukausitolkulla kestävää 

simulaatiota ei ajettu uudelleen. Havaintojen virheiden suuruusluokka oli pääsääntöisesti 

alle 10 %. Kuitenkin vuonna 2002 arvo oli hieman suurempi. Toisaalta vuosina 1999, 

2003 ja 2004 virhe oli korkeintaan vain 2 %:n suuruusluokkaa.  
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Taulukko 5. Havainnon Vtot virheellinen sisäänsyöttö verrattuna todelliseen: kokonais- ja 
prosentuaalinen virhe. 
 

Vuosi Oikea Virheellinen Virhe Virhe %

1999 85.48 84.58 0.91 1.1

2000 123.86 114.60 9.26 7.5

2001 161.10 145.68 15.42 9.6

2002 107.56 95.55 12.01 11.2

2003 94.35 92.73 1.63 1.7

2004 191.62 188.67 2.95 1.5

2005 135.82 126.17 9.65 7.1
 

 

3.3. Asiantuntijahaastattelut ja ja priorijakaumat 
 

Haastateltavia asiantuntijoita oli yhteensä viisi: Mikko Malin, Kari Taimisto, Kari Lossi, 

Jukka Rinne sekä Petteri Takasuo. Liitteestä 3 sekä liitteen 7 taulukoista 16 ja 17 selviää, 

minkä muuttujan arviointiin kutakin haastateltavaa käytettiin. Yleisesti ottaen kaikki 

haastateltavat tunsivat olonsa haastattelutilanteissa melko itsevarmaksi ja kokivat 

kykenevänsä vastaamaan heille esitettyihin kysymyksiin. Haastatteluissa saatujen 

priorijakaumien sanalliset perustelut esitetään liitteessä 3. 

 

Kalojen kiinnijäämisen todennäköisyyden Korkeakoskessa (qk) asiantuntijat mielsivät 

melko suureksi. Arviot olivat myös melko lähellä toisiaan.  (Kuva 8). Lisäksi jakaumien 

sovitus onnistui suhteellisen hyvin (Liite 7: taulukko 16). Erot haastattelujen 

määräämissä 2,5 ja 97,5 %:n todennäköisyysväleissä ja mediaanissa olivat haastattelujen 

ja sovitusten välillä korkeintaan kolmen ja puolen prosentin luokkaa. Tämä johtui 

mahdollisuudesta sovittaa jakaumat excel-ohjelman solver-toiminnolla.  
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Kuva 8. Saaliiksi jäämisen todennäköisyys Korkeakoskenhaaran kalastusalueilla (qk ): 
sovitukset eri asiantuntijahaastatteluiden (p(1-3)) perusteella ja niiden keskiarvo eli 
mallissa käytetty priorijakauma sekä posteriorijakauma. Kuvattuna jakaumien mediaani, 
kvartiilit ja 95 %:n luottamusväli. 
 
 

Asiantuntijoiden virtaamasta riippuvaisiksi määrittelemien muuttujien ql, qp ja Py 

sovittaminen taas osoittautui vaikeaksi, jopa miltei mahdottomaksi. Odotusarvojen ja 

virtaamien riippuvuudet oli helppo sovittaa exel-ohjelman solver-toiminnolla. Samaa ei 

taas voi sanoa yhtälön parametrien hajonnan sovittamisesta: pelkästään y-akselin saamien 

arvojen maksimin sovittaminen oikeaan kohtaan x-akselia oli erittäin vaikeaa. Vaikka 

riippuvuudet oli alun perin tarkoitus sovittaa yhtä tarkasti kuin muuttujan qk tapauksessa, 

tämä ei teknisesti onnistunut (Kuvat 9–12, Liite 7: Taulukko 17). Kaikkein huonoimmin 

onnistuttiin muuttujan Py sovituksessa (Kuva 12, Liite 7: Taulukko 17).  
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Kuva 9. Langinkoskenhaaran kalastusalueilla kiinni jäämisen todennäköisyyden (ql) 
riippuvuus suuhaaran keskivirtaamasta (1.6.-30.9): asiantuntijahaastatteluiden (Kuvat a ja 
b) sekä niiden mallissa käytetyn keskiarvon (Kuva c) mukaiset riippuvuudet. 
Prioritilanteesta tehdyn simulaation tuottamat arvot on merkitty harmailla ympyröillä. 
Asiantuntijahaastatteluiden kriteerit (mediaani ja 95 %:n todennäköisyysväli) on merkitty 
mustilla poikkiviivoilla ja pisteillä.  
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Kuva 10. Pernoonkoskien pyynneissä saaliksi jäämisen todennäköisyyden (qp) 
riippuvuus Kymijoen itähaaran keskivirtaamasta (1.6.-31.10): asiantuntijahaastatteluihin 
perustuvat (Kuvat a ja b) niiden mallissa käytetyn keskiarvon (Kuva c) mukaiset 
riippuvuudet. Prioritilanteesta tehdyn simulaation tuottamat arvot on merkitty harmailla 
ympyröillä. Asiantuntijahaastatteluiden kriteerit (mediaani ja 95 %:n todennäköisyysväli) 
on merkitty mustilla poikkiviivoilla ja pisteillä.  
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Haastatteluilla määrittelemättömien muuttujien (pP, qj ja qu) priorijakaumat noudattivat 

epäinformatiivista- eli tasaista jakaumaa muistuttavaa beta-jakaumaa. Tällöin muuttujien 

priorijakauma määrättiin noudattamaan beta-jakaumaa parametrein α = 1.5 ja β  = 1.5 

(Kuva 13).  

 

3.4. Winbugs ja MCMC-simulaatio 
 

Mallin koodaamisessa Winbugs-ohjelman muotoon (Liite 9) oli rutkasti ongelmia. 

Onnistunutta simulaatiota edelsikin lukuisa joukko epäonnistumisia. Toimivan rakenteen 

aikaan saaminen kesti noin vuoden. Onnistuneeseen lopulliseen ajoon kului taas aikaa 

noin kuukausi. Tässä simulaatiota ajettiin yhteensä 107 347 kierrosta 100:lla kierroksella 

harvennettuna. Koska simulaatio tehtiin vain yhdellä ketjulla, sen konvergoitumisen 

tarkastelu on jossain määrin epävarmaa. Muuttujien historian perusteella (Liite 10: Kuvat 

21–25) näyttäisi kuitenkin siltä, että malli on jotakuinkin konvergoitunut. Suurimmat 

poikkeavuudet näyttäisivätkin olevan simulaation alkuvaiheessa, ennen 10 000:a 

kierrosta. Tämän jälkeen arvojen huojunta näyttäisi olevan ainakin jossain määrin 

säännöllistä. Vaikka muuttujat eivät vielä välttämättä olleet konvergoituneet, niiden 

historian kuvaajista voidaan kuitenkin päätellä, ettei ainakaan niiden suuruusluokka olisi 

tullut muuttumaan huomattavasti. Muuttujien lopulliset arvot poimittiin kierroksista 

10 000–107 347; autokorrelaation vähentämiseksi joka 50. arvo otettiin talteen.  

Simulaatiosta johtuva MCMC- virhe vaihteli muuttujittain 1–10 %:n tienoilla. 

 

3. 5. Posteriorijakaumat 
 

Simulaation tuottamat posteriorijakaumat (Taulukot 6–10, Kuvat 8–22, Liite 8: Taulukot 

18–21) poikkesivat yleisesti ottaen suhteellisen paljon niille annetuista priorijakaumista, 

joten aineisto päivitti ennakkokäsityksiä huomattavasti.. Virtaamista riippuvista 

muuttujista eniten näytti muuttuneen kalojen todennäköisyys saaliiksi jäämiselle 

Langinkoskenhaarassa (ql) (Taulukko 7, Kuva 14), vähiten taas kalojen todennäköisyys 
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saaliiksi jäämiselle Pernoonkoskien pyynneissä (qp) (Taulukko 7, Kuva 15). Virtaamasta 

riippumattomista muuttujista qu (Taulukko 7, Kuva 15) ja P (Taulukko 6, Kuva 15) 

poikkesivat eniten niille annetuista priorijakaumista. Yleisesti ottaen myös hajonta oli 

vähentynyt eli muuttujat olivat tarkentuneet niille annettuihin priorijakaumiin verrattuna. 

 

3.5.1. Kalojen kohtaloa kuvaavat todennäköisyysmuuttujat 
 

Jokeen nousevat kalat näyttäisivät kulkeutuvan suuremmalla todennäköisyydellä 

Langinkosken kuin Korkeakosken suuhaaraan, oli virtaamatilanne sitten mikä hyvänsä 

(Kuva 11). Virtaaman vaikutuksessa todennäköisyyksiin havaittiin selkeitä muutoksia 

prioritilanteeseen verrattuna: funktion muoto oli muuttunut s-kirjainta muistuttavasta 

kuperaksi. Jyrkin nousu todennäköisyydellä on kun Langinkoskenhaaran suhteellista 

virtaamaa nostetaan nollasta hieman yli 50 %:n (Kuva 11). Todennäköisyydet näyttivät 

lisäksi tarkentuvan Langinkoskenhaaran suhteellista virtaamaa kasvatettaessa. Kaikkiaan 

todennäköisyys on tutkimusjakson aikana pysytellyt melko ylhäällä ja sen vaihtelu eri 

vuosien välillä ei ole ollut huomattavaa poikkeuksellisen suurta vuotta 2003 lukuun 

ottamatta (Taulukko 6, Kuva 13).  

 

Kun kalat ovat nousseet Langinkoskenhaaran jokisuuhun eli Keisarinsatamaan, ne jäävät 

alueen verkkokalastuksessa saaliiksi melko suurella todennäköisyydellä (Taulukko 7, 

Kuva 15). Loput kaloista nousevat Langinkoskenhaaran kalastusalueille, jossa niiden 

kiinni jäämisen todennäköisyys riippuu virtaamasta, mutta on kuitenkin selkeästi 

pienempi kuin Keisarinsatamassa (Kuva 16, Taulukko 7). Myös Korkeakoskenhaaran 

kalastusalueille kulkeutuneista kaloista saaliiksi jäi suuri osa (Taulukko 7).  
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Kuva 11. Langinkosken suuhaaran suhteellisen keskimääräisen virtaaman (1.6. – 30.9.) 
vaikutus kalojen todennäköisyyteen Langinkosken haaraan nousemiselle: a) parametrien 
priorijakaumien mukainen yhtälö (Malin 2005), b) mallin laskema posteriorijakauma. 
Prioritilanteesta tehdyn simulaation tuottamat arvot on merkitty harmailla ympyröillä. 
Asiantuntijahaastatteluiden kriteerit (mediaani ja 95 %:n todennäköisyysväli) on merkitty 
mustilla poikkiviivoilla ja pisteillä.  
 
 
Taulukko 6. Langinkoskenhaaraan (Pl), Koivukosken patojen yläpuolelle (Py), 
Pernoonkoskien pyynnin alueelle kulkeutumisen (pP) sekä Korkeakosken padon 
yläpuolella pysymisen (P) todennäköisyyksien posteriorijakaumat. 
 

Keski- Keski- Mc-virhe /
Muuttuja Vuosi arvo hajonta Mc-virhe keskihajonta 2,5 % Mediaani 97,5 %

Pl 1999 0.683 0.136 0.016 11.53 0.370 0.708 0.872
2000 0.607 0.147 0.017 11.51 0.290 0.627 0.826
2001 0.696 0.134 0.015 11.53 0.385 0.720 0.879
2002 0.60 0.15 0.02 11.51 0.285 0.622 0.823
2003 0.87 0.08 0.01 11.47 0.658 0.887 0.957
2004 0.76 0.12 0.01 11.53 0.474 0.787 0.913
2005 0.66 0.14 0.02 11.53 0.345 0.685 0.860

Py 1999 0.07 0.02 0.00 2.39 0.047 0.073 0.110
2000 0.46 0.07 0.00 2.46 0.329 0.458 0.596
2001 0.60 0.08 0.00 2.48 0.445 0.596 0.740
2002 0.08 0.02 0.00 2.39 0.052 0.081 0.121
2003 0.08 0.02 0.00 2.39 0.049 0.077 0.115
2004 0.56 0.13 0.00 2.51 0.314 0.555 0.807
2005 0.27 0.05 0.00 2.43 0.181 0.266 0.367

P 0.841 0.093 0.009 9.348 0.603 0.863 0.953

pP 0.28 0.15 0.00 3.22 0.078 0.248 0.642  
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Taulukko 7.  Keisarinsatamassa (qj), Langinkoskessa (ql), Korkeakoskessa (qk), 
Pernoon pyynneissä (qp) ja patojen yläpuolisilla alueilla (qu) Kiinnijäämisen 
todennäköisyyksien posteriorijakaumat. 
 

Keski- Keski- Mc-virhe /
Muuttuja Vuosi arvo hajonta Mc-virhe keskihajonta 2,5 % Mediaani 97,5 %

qj 0.63 0.11 0.01 6.39 0.383 0.642 0.794

ql 1999 0.09 0.02 0.00 3.26 0.051 0.083 0.136
2000 0.08 0.02 0.00 3.27 0.045 0.073 0.122
2001 0.05 0.01 0.00 3.27 0.030 0.050 0.084
2002 0.08 0.02 0.00 3.27 0.050 0.080 0.132
2003 0.06 0.02 0.00 3.28 0.036 0.058 0.098
2004 0.03 0.01 0.00 3.25 0.020 0.033 0.059
2005 0.06 0.02 0.00 3.28 0.039 0.062 0.105

qk 0.26 0.14 0.02 10.93 0.072 0.218 0.581

qp 2004 0.07 0.04 0.00 2.78 0.024 0.066 0.178
2005 0.18 0.11 0.00 3.08 0.065 0.146 0.443

qu 0.07 0.03 0.00 4.29 0.037 0.065 0.154
 

 
 
Koivukosken patojen yläpuolelle pääsyn todennäköisyys näyttäisi riippuvan vahvasti 

säännöstelypadon läpi juoksutetusta virtaamasta ja tämä riippuvuus on kasvanut sekä 

tarkentunut huomattavasti prioriinsa verrattuna (Taulukko 6, Kuva 12). Vahva riippuvuus 

virtaamasta nähdään myös todennäköisyyden runsaana vaihteluna vuosien 1999 – 2006 

välillä (Taulukko 6, Kuva 14). Keskimäärin noin neljäsosa padon yläpuolisille alueille 

Koivukosken padon läpi päässeistä ja ylisiirretyistä kaloista taas kulkeutui 

Pernoonkoskien pyyntien vaikutusalueelle (Taulukko 6, Kuva 15). Näissä sekä niiden 

ulkopuolella kalojen saaliiksi jäännin todennäköisyys oli melko lailla sama luokkaa kuin 

Langinkoskenhaaran kalastusalueilla sekä patojen yläpuolisella alueella (Taulukko 7, 

Kuva 15). Ylisiirretyt kalat näyttäisivät taas jäävän patojen yläpuolisille alueille melko 

suurella todennäköisyydellä (Taulukko 6, Kuva 15).  
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Kuva 12. Koivukosken säännöstelypadon kautta 1.6. – 31.10. juoksutetun keskimääräisen virtaaman vaikutus kalojen 
todennäköisyyteen patojen yläpuolelle nousemiselle: asiantuntijalausuntoihin perustuvat sovitukset kriteereineen (kuvat a – c), 
parametrien priorijakaumien tuottama keskiarvo (kuva d) ja parametrien posteriorijakaumien tuottama riippuvuus (kuva e). 
Prioritilanteesta tehdyn simulaation tuottamat arvot on merkitty harmailla ympyröillä. Asiantuntijahaastatteluiden kriteerit (mediaani 
ja 95 %:n todennäköisyysväli) on merkitty mustilla poikkiviivoilla ja pisteillä.
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Kuva 13. Langinkoskenhaaraan kulkeutumisen todennäköisyyden a) priorijakaumat ja b) 
posteriorijakaumat vuosille 1999 – 2005. kuvassa jakaumien mediaanit, kvartiilit sekä 95 
%:n luottamusväli. 
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Kuva 14. Koivukosken säännöstelypadon yli nousun todennäköisyyden a) priorijakaumat 
ja b) posteriorijakaumat vuosille 1999 – 2005. kuvassa jakaumien mediaanit, kvartiilit 
sekä 95 %:n luottamusväli. 
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Kuva 15. Beta-priorijakauma sekä siitä lasketut muuttujien P, pP, qj ja qu 
posteriorijakaumat; kuvattuna jakaumien mediaani, kvartiilit ja 95 %:n luottamusväli. 
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Kuva 16. Langinkoskenhaarassa saaliiksi jäämisen todennäköisyyden a) priorijakaumat 
ja b) posteriorijakaumat vuosille 1999 – 2005. kuvassa jakaumien mediaanit, kvartiilit 
sekä 95 %:n luottamusväli. 
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Kuva 17. Pernoonkoskien pyynneissä saaliiksi jäämisen todennäköisyyden a) 
priorijakaumat ja b) posteriorijakaumat vuosille 2004 – 2005. kuvassa jakaumien 
mediaanit, kvartiilit sekä 95 %:n luottamusväli. 
 

3.4.2. Kalojen lukumääräarviot 
 

Tulosten mukaan jokeen pyrkivien lohien määrä kasvoi koko ajan vuosina 2002–2005. 

(Taulukko 8). Pääsääntöisesti suurimmat lohen yksilömäärät kutuvaelluksen lopussa (eli 

patojen alapuoliselta osalta 30.9.) patojen alapuolisilla alueilla olivat 

Korkeakoskenhaaran alueella (Taulukko 9, Kuva 19). Kalojen lukumäärä 

Langinkoskenhaarassa oli suurin piirtein samaa luokkaa, mutta jäi kuitenkin kaikkina 

vuosina toiseksi Korkeakoskelle (Taulukko 9, Kuva 18). Kalojen yksilömäärä patojen 

yläpuolisilla alueilla (31.10.) oli edellisten kanssa samaa suuruusluokkaa vain vuonna 

2004. Muuten se oli huomattavasti pienempi (Taulukko 9, Kuva 20).  

 
Taulukko 8. Kymijoen Itähaaraan pyrkivien merkittömien kalojen lukumäärä vuosina 
1999-2005.  
 

Keski- Keski- Mc-virhe /
Muuttuja Vuosi arvo hajonta Mc-virhe keskihajonta 2,5 % Mediaani 97,5 %

Nm 1999 5826 1038.00 103.10 9.93 3894 5795 8109
2000 8165 1814.00 183.50 10.12 5220 7984 12390
2001 6869 1155.00 113.90 9.86 4668 6842 9372
2002 12430 2779.00 283.80 10.21 7855 12180 19180
2003 14140 1474.00 182.10 12.35 10600 14530 15910
2004 10550 1425.00 144.20 10.12 7633 10650 13290
2005 10930 2032.00 203.00 9.99 7233 10880 15680  
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Taulukko 9. Kutupopulaation koot patojen yläpuolella 31.10. (Npää) ja 
Langinkoskenhaarassa (Nlang) sekä kalojen lukumäärä Korkeakoskessa 30.9. (Nkork). 
 

Keski- Keski- Mc-virhe /
Muuttuja Vuosi arvo hajonta Mc-virhe keskihajonta 2,5 % Mediaani 97,5 %

Npaa 1999 89.79 30.66 1.10 3.58 42 86 159
2000 683.1 191.40 7.50 3.92 369 662 1119
2001 895.7 247.70 9.90 4.00 485 870 1466
2002 182.7 60.93 2.14 3.51 88 173 328
2003 305.8 99.77 3.55 3.55 147 293 537
2004 1631 447.50 18.82 4.21 908 1576 2650
2005 782.5 176.40 8.42 4.78 481 761 1171

Nlang 1999 1219 352.70 11.31 3.21 663 1185 2018
2000 892.5 310.90 8.22 2.64 411 853 1621
2001 677.1 266.00 6.65 2.50 281 638 1323
2002 2220 640.70 20.72 3.23 1192 2137 3658
2003 3933 1116.00 34.79 3.12 2133 3812 6408
2004 1296 602.30 14.85 2.47 394 1198 2745
2005 1782 542.30 16.76 3.09 895 1721 3049

Nkork 1999 1599 1155.00 123.20 10.67 262 1326 4720
2000 2823 2046.00 219.20 10.71 471 2349 8313
2001 1807 1301.00 138.80 10.67 300 1490 5332
2002 4356 3112.00 333.40 10.71 767 3623 12870
2003 1540 1113.00 119.80 10.76 262 1278 4553
2004 2160 1560.00 166.60 10.68 364 1793 6491
2005 3249 2322.00 247.30 10.65 558 2701 9478  
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Kuva 18. Kalojen lukumäärän posteriorijakaumat Langinkoskenhaarassa 30.9. vuosina 
1999-2005. Kuvassa jakaumien mediaanit, kvartiilit sekä 95 %:n luottamusväli. 
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Kuva 19. Kalojen lukumäärän posteriorijakaumat Korkeakoskenhaarassa 30.9. vuosina 
1999 – 2005. Kuvassa jakaumien mediaanit, kvartiilit sekä 95 %:n luottamusväli. 
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Kuva 20. Kalojen lukumäärän posteriorijakaumat patojen yläpuolisilla alueilla 31.10. 
vuosina 1999 – 2005. Kuvassa jakaumien mediaanit, kvartiilit sekä 95 %:n luottamusväli. 
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Keisarinsatamassa saaliiksi jääneiden kalojen lukumääräarviot olivat tuhansien kalojen 

luokkaa (Taulukko 9, Kuva 21) ja huomattavasti korkeampia kuin saalisarviot sekä 

saaliista tehdyt havainnot tutkimusalueen muissa osissa (Kuva 22, Taulukko 10, Liite 1: 

Taulukko 12). Arvion mediaanit olivat jopa moninkertaiset muilla patojen alapuolisilla 

alueilla koko vuoden aikana saaliiksi jääneiden kalojen lukumäärään (Liite 2, Taulukko 

15) verrattuna. Patojen yläpuolisilla alueilla kalasaaliin arviot jäivät taas kaikkina vuosina 

korkeintaan sadan yksilön tienoille (Kuva 22, Taulukko 10).  
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Kuva 21. Keisarinsatamassa vuosina 1999 – 2005 saaliiksi jääneiden kalojen lukumäärän 
posteriorijakaumat. Kuvassa jakaumien mediaanit, kvartiilit sekä 95 %:n luottamusväli. 
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Kuva 22. Patojen yläpuolisilla alueilla (Pernoonkosken pyyntejä lukuun ottamatta) 
vuosina 1999 – 2005 saaliiksi jääneiden kalojen lukumäärän posteriorijakaumat. Kuvassa 
jakaumien mediaanit, kvartiilit sekä 95 %:n luottamusväli. 
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Taulukko 10. Keisarinsatamassa (Cj) sekä patojen yläpuolisilla alueilla Pernoonkoskien 
pyyntejä lukuun ottamatta (Cu) saaliiksi jääneiden kalojen lukumäärät. 
 

Keski- Keski- Mc-virhe /
Muuttuja Vuosi arvo hajonta Mc-virhe keskihajonta 2,5 % Mediaani 97,5 %

Cj 1999 2462 657.20 69.26 10.54 1135 2513 3664
2000 3009 797.60 83.97 10.53 1406 3061 4448
2001 2962 778.30 83.12 10.68 1378 3018 4358
2002 4536 1201.00 127.70 10.63 2123 4631 6658
2003 7761 1944.00 209.30 10.77 3774 7995 11090
2004 5044 1314.00 139.30 10.60 2339 5148 7323
2005 4450 1176.00 125.40 10.66 2064 4558 6504

Cu 1999 6.703 3.84 0.10 2.65 2 6 16
2000 50.4 20.57 0.60 2.93 22 47 100
2001 66.26 26.61 0.75 2.83 30 61 133
2002 13.62 6.75 0.18 2.69 4 12 31
2003 22.74 10.54 0.28 2.63 8 21 47
2004 73.14 26.98 0.65 2.42 36 68 137
2005 30.35 11.56 0.26 2.25 13 28 58
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4. Tulosten tarkastelu  
 

 

4.1 Jokeen nousevan populaatio koko 
 

Tulosten mukaan Kymijokeen nousi vuosina 1999 – 2005 runsaasti lohia ja niiden määrä 

kasvoi tutkimusjakson loppua kohden. Jokeen nousevien kalojen lukumäärää ei ole 

aikaisemmin tutkittu; populaation kokoa ja sen vaihtelua vuosien välillä on sen sijaan 

pyritty kuvaamaan jokialueen vapakalastussaaliiseen sekä lupamääriin perustuvilla 

indekseillä (Saura ja Mikkola 1996). Päivärinta (1992) esitti jonkinlaisia Koivukosken 

kalaporrasseurantoihin perustuvia arvioita jokeen nousevien kalojen määristä sekä 

virtaaman vaikutuksesta kalaportaiden toimivuuteen Kymijoen vaelluskalojen nousussa, 

jotka muistuttavat tämän tutkimuksen tuloksia ainakin suuruusluokaltaan. Toisaalta 

Päivärinta (1992) ei esitellyt arvioissaan käyttämäänsä logiikkaa, joten niihin tulee 

suhtautua varauksella. Lähin vertailukohta löytynee myös tässä tutkimuksessa aineistona 

käytetyistä ICES:n (Anon 2004) tekemistä Suomenlahden vaelluskannan kokoarvioista. 

Yllättäen tässä tutkimuksessa jokeen nousevien kalojen lukumääräarviot vuosille 1999–

2004 ovat ristiriidassa niiden kanssa: Anonin (2004) Kanta-arvioiden mukaan kannan 

koko olisi tutkimusjakson aikana jatkuvasti laskenut, mikä on mielenkiintoista, sillä tässä 

tutkimuksessa käytetyt jokeen pyrkivien kalojen lukumääräarvioiden priorijakaumat 

riippuvat suoraan niistä. Eräs selitys tähän voisi olla carlin-merkityistä lohista saatujen 

merkkipalautusten määrän väheneminen tutkimusjakson aikana. Verrattaessa carlin-

palautuksia jokeen nousevien kalojen lukumääräarvioon, tällaista yhteyttä ei kuitenkaan 

ole havaittavissa. Toisaalta tässä ja Anonin (2004) tutkimuksessa laskettujen arvioiden 

ristiriita voi yksinkertaisesti merkitä myös sitä, että vaelluskanta on laskussa, mutta yhä 

suurempi osa Itäisen Suomenlahden alueelle vaeltavista lohista nousee Kymijokeen. 

Tämä voisi taas selittyä sillä, että rannikkokalastus on vähentynyt kannan laskiessa, 

jolloin yhä suurempi osa kaloista selviytyy jokeen asti. 

. 
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4.2. Virtaama ja kalojen jakautuminen joen alueelle 
 

Jokeen nousevien kalojen jakautuminen Langinkosken ja Korkeakosken suuhaaroihin 

näytti riippuvan Kymijoen itähaaran virtaaman jakautumisesta suuhaarojen välille. Kalat 

päätyivät yleisesti ottaen suuremmalla todennäköisyydellä Langinkoskenhaaraan. 

Vertailtaessa todennäköisyyden priorijakaumia sen posteriorijakaumiin, havaitaan, että 

kalat kulkeutuvat huomattavasti suuremmalla todennäköisyydellä Langinkoskenhaaraan 

kuin luultiin. Tulosten mukaan suuhaarojen suhteellisilla virtaamilla näytti olevan eniten 

vaikutusta, kun Langinkoskenhaaran virtaaman osuus oli keskimäärin alle noin puolet 

itähaaran kokonaisvirtaamasta. Jokihaaran houkuttelevuus naapuriinsa nähden saanee 

jonkin näköistä tukea Hansenin (1980) sekä Bergin ja Johnssonin (1989) havainnoista 

siitä, että naapurijokiin ajautuvien kalojen määrä laskee joen koon kasvaessa. Lisäksi 

mereen istutettujen smolttien on havaittu merivaelluksensa jälkeen nousevan suurimpaan 

istutusalueen lähellä sijaitsevaan jokeen (Hansen ym. 1989). Leonardssonin ym. (2005) 

eräs mallissaan käyttämä rakenne muistuttaa taas teknisesti tässä mallissa käytettyä. Sen 

mukaan Uumaja-jokeen nousseiden kalojen todennäköisyys voimalapadon poistokanavan 

vieressä sijaitsevaan kalatiehen kulkeutumiselle riippui kalatien virtaamasta suhteutettuna 

koko joen virtaamaan. Trepanierin ym. (1996) mukaan virtaama vaikuttaa kuitenkin 

kalojen liikkeisiin joen sisällä eri tavalla kuin niiden noustessa merestä jokeen. Näin ollen 

Leonardssonin ym. (2005) käyttämä rakenne ei ole biologisessa mielessä 

vertailukelpoinen tässä mallissa käytetyn kanssa. 

 

Myös todennäköisyys Koivukosken patojen toiselle puolelle nousulle oli huomattavasti 

suurempi kuin oltiin luultu. Tämäkin todennäköisyys riippui tulosten mukaan selkeästi 

virtaamasta. Todennäköisyys kasvoi melko jyrkästi säännöstelypadon luukun läpi 

juoksutetun virtaaman lisääntyessä aina siihen asti kun se oli 40 m3/s ja kääntyi sitten 

paraabelimaisesti laskuun. Tämä sopinee Marttusen ja Järvisen (1999) esittämään 

väittämään siitä, että Langinkosken suuhaaran kesä-heinäkuun aikaisen virtaaman tulisi 

olla noin 100 m3/s, jotta kalat pääsisivät padon ohi. Tällöin voimalan kautta 

juoksutettaisiin noin 50 m3/s ja säännöstelypadon kautta suurin piirtein saman verran 

(Liite 2), joten luukun läpi laskettu juoksutus olisi hyvin lähellä tässä tutkimuksessa 
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laskettua patoluukkujen läpi uimisen kannalta otollisinta virtaamaa. Riippuvuuden 

paraabelimaista vastetta tukee taas Leonardsson ym. (2005) todennäköisyysmallillaan 

saama samansuuntainen tulos. He mallinsivat kalojen todennäköisyyttä luonnollisen 

kalatien päässä sijaitsevan vesiputoukseen ylitykseen, joka parhaan sovituksen mukaan 

riippui kaikista mallille tarjotuista selittävistä muuttujista vain vesiputouksen virtaamasta, 

jonka mukana se ensin kasvoi ja kääntyi sitten laskuun (Leonardsson ym. 2005). Myös 

Jensenin (1989) tutkimuksen mukaan Vesfna jokeen nousseet lohet eivät päässeet 

ylittämään yläjuoksulla sijaitsevaa vesiputousta, kun virtaama oli liian suuri. 

Toimintaperiaatteeltaanhan Koivukosken säännöstelypadon luukun läpi tulevan 

virtaaman voidaan lohen kannalta ajatella muistuttavan vesiputousta. Tilanne on 

kuitenkin eri kun luukku on kokonaan kiinni tai vain sen verran auki, etteivät lohet 

mahdu siitä sisään. Tämän tulisi aiheuttaa riippuvuuden alkuun jyrkän virtaaman 

kynnysarvon, jonka jälkeen todennäköisyys saa nollan ylittäviä arvoja. 

Asiantuntijahaastatteluiden mukaan todennäköisyys ei kuitenkaan luukkujen kiinni 

ollessa laske nollaan, koska kaloja pääsee pieniä määriä Koivukosken patojen toiselle 

puolelle myös voimalapadon kalatien kautta, vaikka säännöstelypadon luukut eivät 

olisikaan auki. Asiantuntijahaastatteluissa kävi kuitenkin ilmi, että mikäli otetaan kaikki 

virtaamatilanteet huomioon, Koivukosken säännöstelypadon luukkujen läpi uimisen 

todennäköisyys ei riipu virtaamasta paraabelimaisesti, vaan vaste muistuttaa 

pikemminkin kolmannen asteen yhtälöä, eli kääntyy toisen kerran nousuun virtaaman 

kasvaessa edelleen. Tämä johtuu säännöstelypadon ns. neulapatojen avaamisesta, kun 

haaran virtaama kasvaa poikkeuksellisen suureksi. Tällöin todennäköisyys kääntyy 

jälleen nousuun. Neulapatojen avaaminen vaatii kuitenkin siksi poikkeuksellisen suuret 

virtaamat, että sen vaikutus jätettiin mallin rakenteen yksinkertaistamiseksi tarkastelun 

ulkopuolelle. Tämä vääristää mallin kykyä ennustaa patojen yläpuolelle päässeiden 

kalojen määrää äärimmäisen suurilla virtaamilla. Toisaalta neulapatojen avaamiseen 

vaadittavat virtaamaolosuhteet esiintyvät hyvin harvoin, eikä niitä esimerkiksi koettu 

kertaakaan tutkimusjakson aikana. 

 

Tässä tutkimuksessa käytetty virtaaman vaikutus jokeen nousevien kalojen suuhaaroihin 

jakautumiseen sekä Koivukosken säännöstelypadon ylitykseen määrättiin 
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asiantuntijahaastattelujen perusteella. Muut kappaleessa 1.3. esitellyt 

todennäköisyysmallit tarjoavat erilaisen lähestymistavan: ympäristötekijöiden vaikutusta 

ei määrätä priorijakaumilla, vaan mallin rakenne pyritään osaksi optimoimaan tarjoamalla 

sille erilaisia muuttujiin vaikuttavia selittäviä tekijöitä sekä matemaattisia ratkaisuja. 

Parhaisiin sovituksiin johtavat yksittäiset ympäristötekijät tai niiden yhdistelmät valitaan 

malliin esim. log-likelihood-menetelmällä (Leonardsson ym. 2005). Esimerkiksi 

Leonardssonin ym. (2005) mallissa virtaama oli ensisijainen lohen nousuun vaikuttava 

tekijä. Paras sovitus saatiin kuitenkin ottamalla lämpötilan vaikutus kalatiestä 

laskeutumisen todennäköisyyttä kuvaavan muuttujan tapauksessa huomioon. Workmanin 

ym. (2002) tutkimuksessa anadromisen kirjolohen nousua kuvaava malli perustui 

yksinomaan lämpötilan vaikutukseen, eikä virtaaman vaikutuksen liittäminen parantanut 

mallin sovitusta. Workmanin ym. (2002) mallissa tähdättiin myös muuttujan 

ympäristömuuttujasta riippuvuuden muodon optimointiin: tutkimuksessa vertailtiin 

vaihtoehtoisesti esim. logit- ,eksponentti- ja muun tyyppisten riippuvuuksien sovituksia 

aineistoon ja valittiin niistä paras.   

 

Edellä mainitut mallit toimivat hyvänä vertailukohtana tämän tutkimuksen tuloksiin 

virtaaman hallitsevasta asemasta. Vertailua niihin ei kuitenkaan pidä ymmärtää viestinä 

siitä, että niissä hyödynnetty lähestymistapa olisi parempi menetelmä kuin tässä 

tutkimuksessa sovellettu asiantuntijatiedon käyttö. Priorijakaumien ja niiden luominen 

haastatteluin saattaa kyllä johtaa mielikuvaan holtittomasta subjektiivisuudesta. Tässä 

yhteydessä tulisi kuitenkin ottaa huomioon, etteivät myöskään vertailukohtana käytetyt 

aineiston avulla optimoiduit mallit ole täysin subjektiivisia; jo mallin rakenne eri 

sovitusvaihtoehtoineen on subjektiivinen valinta. Tietysti priorit olisi tullut ensisijaisesti 

määrittää joella tehdyn perustutkimuksen perusteella. Tällaista ei kuitenkaan ollut 

saatavilla. Tällöin paras mahdollinen tieto muuttujista saadaan siis asiantuntijoilta eli 

tässä tutkimuksessa asiantuntijatieto on rinnastettu perustutkimukseen sekä muuttujien 

vuorovaikutuksista että niiden todennäköisyyksistä. Haastatelluillahan on tavallaan 

takana vuosien tutkimukset siitä, miten optimoida kaloista saatu saalis Kymijoen eri 

osissa erilaisten olosuhteiden vallitessa. On yleistä tietoa, että kalastajilla on yleensä 

selkeä käsitys kalan käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä. Toki mallin rakenteen 
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optimointia aineiston perusteella olisi voitu yrittää myös tämän tutkimuksen tapauksessa. 

Näin tekivät esim.  Michielsens ja McAllister (2004). Tosin tämä olisi kuitenkin liiaksi 

monimutkaistanut jo ennestäänkin tarpeeksi monimutkaista mallin rakennetta.  

 

Ympäristötekijöiden lisäksi kutuvaelluksessa tulisi kiinnittää huomiota myös 

yksilökohtaiseen vaihteluun (Trepanier ym. 1995, Zabel 2001). Lohen 

vaelluskäyttäytymisessä yksilökohtaista vaihtelua aiheuttavat mm. fyysiset ominaisuudet: 

esim. ikä, hormonaalinen tila sekä kalojen muistiin perustuvat tekijät, esimerkiksi 

vaellusreittiin leimautuminen (Mills 1989). Esimerkiksi kalojen alkuperän vaikutusta 

vaellukseen voidaan havainnollistaa Rivinojan ym. (2001) sekä Karppisen ym.(2006) 

radioseurantaan perustuvilla tutkimuksilla, joissa havaittiin, että kalaportaista alavirtaan 

istutetut lohet olivat kykenemättömiä käyttämään niitä. Edelleen kaloista itsestään ja 

ympäristöstä johtuvien tekijöiden vaikutuksia muokkaavat kalojen sijainti joen alueella 

sekä vaelluksen sen hetkinen kesto (Lundqvist ym. 2005, Mills 1989). 

 

Vaikka tässä tutkimuksessa virtaamalle annetaan suuri merkitys, malli ei kuitenkaan sulje 

pois muiden tekijöiden vaikutusta, vaan niiden voidaan ajatella sisältyvän muuttujille 

määriteltyyn epävarmuuteen. Langinkosken sekä Korkeakosken suuhaarojen välinen 

houkuttelevuus ei prioritilanteen mukaan riipu pelkästään jokivirtaamasta vaan myös 

muista tekijöistä johtuvasta Langinkoskenhaaran suuremmasta houkuttelevuudesta: 

virtaaman ollessa suurempi kuin Korkeakoskenhaaran, se houkuttelee suhteessa 

enemmän kaloja, johtuen jokisuun sijainnista sekä vaelluspoikasten alkuperästä. 

Tuloksissa nähtävä virtaaman korostunut vaikutus tarkoittanee taas sitä, että sillä on 

luultuakin merkittävämpi vaikutus todennäköisyyteen, ainakin Langinkosken suhteellisen 

virtaaman ollessa pienimmillään. Pelkkä virtaaman vaikutus Koivukosken 

säännöstelypadon luukun läpi uimisen todennäköisyyteen saa taas tukea Leonardssonin 

ym. (2005) optimoiman mallinrakenteen kanssa, kuten edellä todettiin.  

 

Kirjallisuuskatsauksessaan Jonsson (1991) korosti virtaaman merkitystä kalojen nousuun 

erityisesti silloin, kun virtaamat vaihtelevat runsaasti kalojen vaelluksen aikana. Lisäksi 

vaikutus korostuisi edelleen jokien tapauksessa, joiden virtaama on pieni (Jonsson 1990, 
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Erkinaro ym. 1999). Tästä esimerkkinä on Norjassa sijaitseva virtaamaltaan pieni Imsa-

joki, jossa pienten virtaamien vallitessa suurikokoiset yli yhden vuoden merivaelluksella 

olleet lohet jäävät viivyttelemään joen edustalle (Jonsson ym. 1990). Tämä johtui 

ilmeisesti siitä, että suuremmat lohet tarvitsevat suuremman virtaaman jotta jokeen nousu 

olisi niille ylipäätänsä mahdollista (Jonsson ym. 1990). Toisaalta Jonsson (1991) totesi, 

että tällä ei olisi vaikutusta joissa, joiden virtaama on yli 40m3/s. Vaikka koko Kymijoen 

itähaaran keskivirtaamat ylittävät mainitun rajan, sinä aikana kun lohi nousee jokeen 

(tässä tutkimuksessa: 1.6. – 30.9.), Langinkoskenhaaran keskivirtaama jää 

vähävirtaisimpina vuosina sen alapuolelle (Liite 1: Taulukko 13). Tämän vuoksi 

suuhaaran virtaama saattaa vaikuttaa Langinkoskenhaaraan sekä Koivukosken 

säännöstelypadon toiselle puolelle nousseiden lohien määrän lisäksi myös niiden 

kokojakaumaan, suosien pienempikokoisia vain yhden talven ajan syönnösvaelluksella 

olleita kaloja. Koska Itämeren lohen lisääntymiskyky kasvaa sen iän ja koon myötä 

(esim. Romakkaniemi ym. 1995), vähäinen virtaama voisi vähentää jokeen nousevan 

populaation koon lisäksi myös sen lisääntymiskapasiteettia. 

 

Virtaamasta riippumattomaksi määrätty todennäköisyys Pernoonkoskien pyyntien 

vaikutusalueelle kulkeutumiselle oli melko suuri. Alue onkin yksi niistä, jonne jokeen 

nousevat lohet jäävät kutemaan. Tämä johtunee osaksi siitä, että suuri osa istutetuista 

lohista on alueelta peräisin. Loput kaloista kutevat alueesta ylävirtaan sijaitsevilla 

koskilla, jonne päästäkseen niiden on joka tapauksessa uitava Pernoonkoskien alueen 

läpi. Suuhaarojen patojen jälkeen pääsy Pernoonkoskien alueelle on lisäksi esteetön, eikä 

joki haaro ennen sitä.  

 

4.3. Saalisarviot   
 

Myös osalle saaliiksi jäämisen todennäköisyyksistä määrättiin virtaamasta riippuva 

priorijakauma. Tämä tehtiin molempien asiantuntijahaastatteluilla selvitettyjen 

todennäköisyysmuuttujien tapauksessa, joita olivat kalojen saaliiksi jäämisen 

Langinkosken vapakalastusalueilla (ql) ja sekä Pernoonkoskien pyyntien vaikutusalueella 

(qp). Loput todennäköisyyttä kuvaavat muuttujat jätettiin virtaamasta riippumattomiksi 
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mallin yksinkertaistamiseksi. Tämä oli sikäli keinotekoinen olettamus, että mikäli 

vapakalastuksen teho muuttuu virtaaman vaikutuksesta joen toisessa osassa, tulisi sen 

vaikeutua myös toisessa, vaikkei muutos olisikaan aivan samaa luokkaa. Myös joessa 

tapahtuvan verkkokalastuksen, jonka kalastustehokkuus vaikuttaa esim. saaliiksi 

jäämisen todennäköisyyteen Pernoonkoskien pyyntien ulkopuolelle jäävällä patojen 

yläpuolisella alueella (qj), oletetaan riippuvan joen virtaamasta (Laamanen 1999). 

 

Kalojen saaliiksi jäämisen todennäköisyys oli kaikkein suurin Langinkoskenhaaran 

jokisuussa eli Keisarinsatamassa, jonka verkkokalastuksessa Langinkoskenhaaraan 

pyrkivä kala todennäköisesti jäi saaliiksi. Laamanen (1999) arvioi Keisarinsataman 

kalasaaliin kokoa kyselytutkimusten avulla. Mikäli tutkimuksen perusteella arvioitu 

Keisarinsatamassa vuonna 1995 saatu verkkokalastuksen kokonaislohisaalis jaetaan 

Kymijoen lohen arvioidulla keskipainolla (n. 7 kg) (Taimisto, keskustelu), vastaisi 

saaliiksi jääneiden kalojen n. 2000 kappaleen lukumäärä suuruusluokaltaan tässä 

tutkimuksessa laskettuja. Laamasen (1999) arvioon perustuva kokonaissaalis on 

kuitenkin selkeästi pienempi kuin suurimmat tämän tutkimuksen tuottamat 

Keisarinsataman verkkosaalisarviot. Tämä voisi johtua kyselytutkimusten tulosten 

vinoutumisesta; Laamanen (1999) arvioikin, että kyselyiden perusteella laskettu 

kokonaissaalis saattaa antaa aliarvion todellisesta saaliista. Tämän hän arveli johtuvan 

kaikkein aktiivisimpien kalastajien haluttomuudesta vastata kyselyyn, koska nämä 

pelkäsivät tutkimustulosten vaarantavan harrastuksensa. Lisäksi osa kyselyyn 

vastanneista kalastajista saattoi vähätellä saalistaan (Laamanen 1999). Myös Kotkan 

kaupungin ympäristövirasto on pyrkinyt arvioimaan Keisarinsataman kalastussaalista 

vuodelle 1990 (Laamanen 1999). Arvion mukaan saalis oli kilomääräisesti noin puolet 

Laamasen tekemän tutkimuksen (1999) tuloksiin ja sitäkin pienempi tämän tutkimuksen 

tuloksiin verrattuna: esimerkiksi tässä tutkimuksessa vuodelle 1999 arvioidun saaliin 

posteriorijakauman pienimmät arvot olisivat sen kanssa samaa luokkaa. Toisaalta Kotkan 

ympäristöviraston kyselyjen tulosten vertailu Sauran ja Mikkolan (1996) indeksiarvioon 

jokeen nousevan lohipopulaation koosta eri vuosina antaa viitteitä siitä, että yleensäkin 

jokeen olisi vuonna 1990 noussut poikkeuksellisen vähän kalaa.  
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Saaliiksi jäämisen todennäköisyys Korkeakoskessa sekä Langinkoskessa oli pienempi 

kuin luultiin; priori- ja posteriorijakaumien ero oli erityisen selkeä Langinkosken 

tapauksessa. Kalojen saaliiksi jäännin todennäköisyys patojen yläpuolisilla alueilla oli 

samaa luokkaa kuin Langinkoskenhaarassa, eli melko pieni. Patojen yläpuolisilla alueilla 

vuonna 2004 tehtyjen kalastuskyselyiden sekä kalastajien haastattelujen tuloksia on 

koottu yhteen Kymijoen Kalataloudellisen Kehittämisen Toimikunnan 

projektisuunnitelmaan (Taimisto, julkaisematon). Mikäli suunnitelmassa esitetyn patojen 

yläpuolisille alueille arvioidun kilogrammamääräisen saaliin kokonaispaino jaetaan 

Taimiston (keskustelu) esittämällä arviolla populaation keskipainosta, saadaan saaliin 

kappalemääräksi n. 50 kalaa, mikä sopii hyvin yhteen tämän tutkimuksen tuottaman 

arvion kanssa. 

 

4.4. Virtaamansäännöstelyn ja jokikalastuksen vaikutus kutupopulaatioon 
 

Vaikka tämän tutkimuksen tulosten mukaan jokeen nousevat kalat valitsivat yleensä 

Langinkosken suuhaaran paljon suuremmalla todennäköisyydellä kuin 

Korkeakoskenhaaran, olivat nousukauden lopulle lasketut kalojen lukumääräarviot 

suuhaaroissa päinvastaiset. Tämä johtui pääasiassa kalojen korkeasta saaliiksi jäännin 

todennäköisyydestä Keisarinsataman verkkokalastuksessa, johon todennäköisesti 

suurimman osan Langinkoskenhaaraan pyrkivien lohien nousuvaellus katkesi. Arviot 

lohen kutupopulaation koosta patojen yläpuolisilla alueilla jäivät tämän tutkimuksen 

mukaan hyvin pieneksi vuotta 2004 lukuun ottamatta. Tämä on selitettävissä sillä, että 

vain osa Langinkosken suuhaaraan nousseista ja Keisarinsataman verkkokalastuksesta 

sekä haaran vapakalastuksesta selvinneistä kaloista pääsee nousemaan Koivukosken 

patojen yläpuoliselle alueelle. Vaikka luultua suurempi osa Koivukosken patojen toiselle 

puolelle pyrkivistä kaloista onnistuu tavoitteessaan, pääsee niistä patojen toiselle puolelle 

vain pieni osa. Tämä johtuu siitä että todennäköisyys on luultua vahvemmin 

Koivukosken ohijuoksutuksesta riippuvainen. Nykyisestä säännöstelykäytännöstä 

(Koivurinta 2002) johtuen virtaamatilanne oli vain poikkeuksellisen runsassateisina ja 

siksi myös virtaamiltaan runsaina vuosina nousutapahtumalle edullinen. Toisaalta 

todennäköisyyden vahva riippuvuus virtaamasta antaa viitteitä säätelymahdollisuudesta: 
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vähäinenkin virtaaman kasvattaminen lisää padon yläpuolelle pääsyn todennäköisyyttä 

suhteellisen paljon, aina siihen asti kunnes saavutetaan keskimäärin 40 m3/s virtaama. 

Myös kalojen todennäköisyyttä Langinkoskenhaaraan nousulle voitaisiin kasvattaa 

nykyisestään muuttamalla hieman Itähaaran virtaamaa: suurin hyöty saataisiin 

kasvattamalla tutkimusjakson aikana vallinnutta keskimäärin noin 40 % osuutta 50 %:iin 

tai hieman yli. Tästä ei kuitenkaan saada suurta hyötyä, mikäli kalat eivät pääse 

Koivukosken patojen toiselle puolelle. Esimerkiksi vuonna 2003 jokeen pyrki tulosten 

mukaan ennätysmäärä kalaa ja näistä kaikkein suurin osa päätyi vallitsevan virtaamajaon 

vuoksi Langinkoskenhaaraan. Koivukosken padolla vallinneen vähäisen ohijuoksutuksen 

takia, suurin osa kaloista jäi kuitenkin patojen alapuolelle, eivätkä voineet hyödyntää 

suurinta osaa kutualueista. 

 

Mekanismi jolla virtaama tämän tutkimuksen tulosten mukaan vaikuttaa Kymijoen lohen 

kutupopulaatioon, on hyvin samantapainen Uumajajoella havaitun kanssa: molemmilla 

joilla kalojen ainoan nousureitin käyttökelpoisuus kärsii voimalaan ohjattavasta suuresta 

virtaamasta (Rivinoja ym. 2001, Lundqvist ym. 2005, Leonardson 2005). Lundqvist ym. 

(2005) totesivatkin, että mikäli Uumaja-joen kalatiestä ylävirtaan sijaitseville kutualueille 

pääsisi nousemaan nykyisen 30 % sijasta 75 % kaloista, populaatio voisi kasvaa jopa 500 

%. Lohen nousua tulisi edistää nimenomaan patojen yläpuolella sijaitseville kutualueille, 

koska suurin osa poikastuotantoalueista sijaitsee siellä (Rinne ym. julkaisematon). 

Lisäksi nykyinen säännöstelykäytäntö ei tällä alueella vaikuta poikasten selviytymiseen 

niin dramaattisesti kuin Langinkoskenhaarassa Koivukosken padoista alavirtaan 

sijaitsevilla kutualueilla (Marttunen ja Järvinen 1999).  

 

Kalojen kiinnijäämisen todennäköisyys Langinkoskenhaarassa vapakalastusalueella oli 

luultua pienempää. Näyttäisikin siltä ettei suuhaaran kalastus vaikutakaan ratkaisevasti 

siellä sekä patojen yläpuolisilla alueilla sijaitsevilla kutualueilla kutevien emokalojen 

lukumäärään. Myös kalastus patojen yläpuolisilla alueilla on tämän tutkimuksen tulosten 

mukaan niin pienimuotoista, ettei se kaipaa säätelyä. Sen sijaan kalastuksen rajoittaminen 

Keisarinsataman alueella lisäisi todennäköisesti emokalojen määrää sekä Langinkosken 

suuhaarassa että patojen yläpuolisilla alueilla sijaitsevilla kutualueilla.  
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Virtaamansäännöstelyn muuttamisen sekä kalastuksen rajoittamisen hyödyistä saadaan 

kuitenkin paljon realistisempi kuva, kun tiedetään, kuinka paljon poikasia yksi emokala 

voi tuottaa ja mikä on joen kantokyky. Tämän lisäksi huomioon voitaisiin ottaa 

toimenpiteisiin liittyvät kustannukset, jolloin voitaisiin huomioida myös 

säätelyhankkeiden haittoja. Laine (2006) otti nämä huomioon tarkastellessaan edellä 

mainittujen hoitotoimenpiteiden: virtaamajaon muuttamisen Langinkosken- ja 

Korkeakosken suuhaarojen välillä sekä Koivukosken säännöstelypadon virtaaman 

kasvattamisen hyötyjä bioekonomisella mallilla. Tutkimuksessa pohdittiin myös muiden 

mahdollisten hoitotoimenpiteiden: Koivukosken voimalan kalatien kunnostamisen sekä 

Korkeakoskeen rakennettavan kalaportaan hyötyvaikutuksia. Eniten populaatio kasvoi 

skenaarioissa, joissa oli mukana Korkeakosken kalaporras. Muiden hoitotoimenpiteiden 

toteuttaminen samaan aikaan Korkeakosken kalatien kanssa taas lisäsi hankkeista 

saatavaa hyötyä. Lisäksi Keisarinsataman kalastuksen vähentäminen vaikutti suuresti 

saavutettaviin hyötyihin (Laine 2006).  

 

4.5. Ylisiirto populaation hoitomenetelmänä 
 

Vuosina 2004 ja 2005 Korkeakosken padon yli siirretyt kalat näyttivät ylisiirron jälkeen 

pysyttelevän padon yläpuolisella alueella melko suurella todennäköisyydellä. Tässä 

tutkimuksessa laskettu todennäköisyys on jonkin verran suurempi kuin Rinteen ym. 

(julkaisematon) saman ylisiirtoaineiston perusteella laskema. Heidän mukaansa vain noin 

50 % kaloista pysyisi padon yläpuolella. Tutkimusten ero perustuu siihen, että tässä 

tutkimuksessa kalojen oletettiin jatkavan matkaansa ylävirtaan, mikäli ne selvisivät 

hengissä ylisiirrosta ja pysyivät häkistä lähdettyään patojen yläpuolella. Mallin 

rakenteessa olisi voitu ottaa huomioon mahdolliset ylisiirrosta kaloille aiheutuneet 

vauriot: suuri osa ylisiirretyistä kaloista osoitti haluttomuutta vaelluksen jatkamiselle ja 

pysytteli Korkeakosken padon yläpuolella sijaitsevassa patoaltaassa radioseurantojen 

loppuun asti. Padon yli siirrettyjen kalojen määrä oli joka tapauksessa vain murto-osa 

Korkeakoskenhaaraan nousevien kalojen määrästä ja niin vähäinen, ettei sillä näyttänyt 

olevan suurta merkitystä kutukalojen määrään patojen yläpuolella. Poikkeuksena olivat 
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tosin vuodet jolloin vähäisen virtaaman vuoksi kaloja pääsi nousemaan Koivukosken 

patojen toiselle puolelle vain hyvin pieniä määriä. Tällöin ylisiirretyt kalat saattoivat 

muodostaa merkittävän osan patojen yläpuolisten alueiden kutupopulaatiosta. Linnik ym. 

(2003) siirsivät Härkänieriöitä Clark Fork joella sijaitsevan Miltownin padon yli ja tulivat 

siihen tulokseen, että ylisiirrosta voidaan saada suuri hyöty, mikäli populaatio padon 

toisella puolella on pieni; tällöin jokaisen ylisiirretyn kalan osuus kutupopulaatiossa on 

merkittävä. Näin ollen ylisiirto voisi soveltua Kymijoen lohipopulaation 

hoitomenetelmäksi vuosina, jolloin virtaamat ovat pienet. Kaikkiaan menetelmän teho 

Kymijoen lohen tapauksessa on kuitenkin esimerkiksi toimivaan kalatiehen verrattuna 

niin pieni, että se tuskin soveltuu pitkäaikaiseksi populaation hoitomenetelmäksi. 

 

4.7. Virhelähteitä 
 

4.7.1. Mallin rakenne 
 

Tässä tutkimuksessa analysointimenetelmänä käytettiin Bayes-laskentaan perustuvaa 

todennäköisyysmallia, jolla kalojen joen alueelle jakautumisen sekä saaliiksi jäännin 

todennäköisyysarvioiden avulla kuvattiin Kymijokeen nousevan populaation 

yksilömääriä ja saaliita. Havaintoina pyrittiin käyttämään mahdollisimman monenlaista 

aineistoa ja niiden sisältämä informaatio yhdistämään mahdollisimman kattavaksi 

analyysiksi. Malli eroaa kappaleessa 1.3. mainituista malleista, joissa muuttujiin liittyvä 

epävarmuus pyritään huomioimaan (Zabel ym. 1998, Goodwin ym. 2001, Workman ym. 

2002, Zabel 2002, Leonardson ym. 2005) sikäli, että vaikka sillä arvioidaan virtaamaan 

vaikutusta kalojen nousuun, se on samaan aikaan myös jokeen nousevan populaation 

kanta-arvio. Muissa tutkimuksissa on taas pyritty mallintamaan ympäristöstä tai kalasta 

itsestään riippuvien tekijöiden vaikutusta pelkästään vaellustapahtumaan itseensä, joten 

ne ovat rakenteeltaan paljon yksinkertaisempia. Tällöin niissä käytettyjen mallien 

rakennetta voidaan yrittää sovittaa mahdollisimman hyvin juuri niissä tutkittuun 

ongelmaan (esim. edellä). Yksinkertaisuutta lisää edelleen vain yhden tyyppisen aineiston 

käyttäminen kerrallaan. Aineistona on käytetty radio- (esim. Lundqvist ym. 2005) tai 
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PIT-merkittyjä (esim. Zabel ym. 1998) kaloja ja lisäksi siihen itseensä ei ole oletettu 

liittyvän mallinnettavia epävarmuuksia. Toisaalta tämän tutkimuksen mallilla voidaan 

kalojen etenemisen ja virtaaman vuorovaikutuksen lisäksi tuottaa arvioita myös jokeen 

nousevan populaation koosta, sen jakautumisesta joen eri osiin ja edelleen siitä saatavasta 

saaliista, mihin edellä mainitut mallit eivät pysty. Esimerkiksi Leonardsenin ym. (2005) 

kehittämä malli soveltuu jo jokeen nousseiden kalojen esteiden läpi ylävirtaan nousseiden 

kalojen lukumäärien ennustamiseen, muttei sillä voida ennustaa saatikka ottaa huomioon 

niistä saatavia saaliita. 

 

Mallissa ajalliseksi erottelukyvyksi määrättiin yksi lohen nousukausi. Patojen alapuolta 

kuvattiin siltä ajalta jolloin kalat nousivat jokeen (1.6. – 30.9.) ja patojen yläpuolista osaa 

taas aikaväliltä, jolloin kalat nousivat sinne Koivukosken patojen kautta (1.6. – 31.10). 

Tämän luokan aikaväliä ollaan pidetty hyväksyttävänä joidenkin kalakanta-arvioiden 

tapauksessa (esim. Anon 2004). Edellä mainituissa ympäristötekijöitä ja lohen vaelluksia 

kuvaavien mallien tapauksessa niiden ajallinen erotuskyky oli kuitenkin yleensä 

tarkempi. Esimerkiksi Leonardsen ym. (2005) painottivat ajallisen erotuskyvyn 

merkitystä. Mallissaan he käyttivät ympäristömuuttujien keskiarvoja 24 tunnin ajalta, 

joka on melko pieni aikaväli tässä tutkimuksessa käytettyyn verrattuna. Myös Workman 

ym. (2002) esittivät mallin, jossa erottelukyky oli yksi päivä. Näiden lisäksi lohien 

radioseurantaankin perustuvat tutkimukset osoittavat, että lohet reagoivat virtaaman ja 

sen muutoksiin paljon lyhyemmällä kuin tässä tutkimuksessa käytetyllä aikavälillä 

(Rivinoja ym. 2001, Lundqvist ym. 2005, Karppinen ym. 2006). Tämä on havaittavissa 

myös Koivukosken säännöstelypadon käyttöaktiivisuudessa, joka lisääntyy 

ohijuoksutuspiikkien loppupuolella (Päivärinta 1992). Toisaalta keskivirtaaman voitaisiin 

ajatella toimivan jonkin näköisenä indeksinä, joka kuvaisi myös lyhyempiaikaisten 

virtaamanmuutosten yleisyyttä ja voimakkuutta. Tätä ei kuitenkaan ole todistettu tämän 

tutkimuksen yhteydessä ja väite perustuu vain visuaalisiin havaintoihin 

virtaamakuvaajista (Liitteet 5 ja 6). Lisäksi ajattelutapa on ristiriidassa 

asiantuntijahaastatteluiden kanssa: haastateltaviltahan kysyttiin miten virtaama – ei 

keskivirtaama, vaikuttaa kalojen nousun todennäköisyyteen. Virtaamia olisikin voitu 

kuvata, jollain paremmin asiantuntijahaastattelujen kanssa yhteensopivalla tunnusluvulla. 
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Epätarkan ajallisen resoluution johdosta malli ei sovellu kuvaamaan, miten lyhyen 

aikavälin virtaamajärjestelyt vaikuttavat kalojen nousuun. Esimerkiksi Gönczi (1992) 

kuvasi, miten virtaaman vaihtelu Indalsjoen alimman padon alla saivat lohet liikkumaan 

edestakaisin. Lundqvistin ym. (2005) mukaan tällainen edestakainen uinti viivyttää lohen 

vaellusta ja johtaa migraation viivästymiseen ja kasvaneeseen energiankulutukseen. 

Toisaalta taas Koivukosken säännöstelypadon läpi toistuvina piikkeinä juoksutetulla 

virtaamalla voitaisiin edistää kalojen nousua myös padon yhteydessä sijaitsevaan 

kalaportaaseen. Kun luukku on auki, kalaportaan pieni virtaama ei houkuta kaloja, mutta 

virtaaman laskiessa osa padon alle uineista kaloista siirtyy kalaportaaseen (Päivärinta 

1992). Siis sen sijaan että kalaportaasta laskettaisiin vallitsevan käytännön mukaisesti alle 

1 m3/s vettä, joka ei edistä kalojen nousua Koivukosken patojen yli, voitaisiin vettä 

säästää ja päästää pulsseina, jolloin kaloja pääsisi nousemaan sekä aukinaisen luukun 

läpi, että kalaportaasta. Tällaisten juoksutusten suunnittelu edellyttäisi kuitenkin 

huolellisia tutkimuksia lyhyen aikavälin virtaamanmuutosten vaikutuksista kalojen 

liikkeisiin sekä Koivukosken padon ylityksen todennäköisyyteen. 

 

Mallin ajallisen resoluution lisäksi tuloksiin vaikuttavat myös oletukset, esim. kalojen 

samanaikaisesta ja -suuntaisesta liikkeestä sekä kalastajien 

merkkipalautusaktiivisuudesta. Näiden ja muiden oletusten paikkansapitävyys voidaan 

kyseenalaistaa. Toisaalta ajallisen erotuskyvyn kasvattaminen sekä todellisen tilanteen 

mahdollisimman tarkka jäljittely johtaisivat rakenteen monimutkaistumiseen entisestään. 

Edelleen tällä hetkellä saatavilla oleva merkkiaineisto on määrältään aivan liian vähäinen 

ajallisen resoluution kasvattamiseen esimerkiksi vuorokauden tarkkuudelle. Mikäli 

tarkkuutta haluttaisiin siis kasvattaa, tulisi esimerkiksi radioseuranta-aineistoa kerätä 

huomattavasti enemmän kuin tällä hetkellä on tarjolla.  

 

4.7.2. Simulaatio ja MCMC-virhe 
 

Mallin monimutkaisen rakenteen vuoksi simulaatio eteni hitaasti ja pitkälläkin 

simulaatioajalla saadut tulokset olivat jonkin verran autokorreloituneita. Sen 
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poistamiseksi simulaation tuottamia posteriorijakaumiin käytettäviä arvoja jouduttiin 

harventamaan, mikä taas lisäsi muuttujien simulaatio- eli MCMC-virhettä. Virheen 

vaikutusta posteriorijakaumaan voidaan tutkia sen suhteella jakauman keskihajontaan, 

joka ilmaisee simulaatiolla saadun posteriorijakauman prosentuaalisen etäisyyden 

oikeasta posteriorijakaumasta. Tässä tutkimuksessa nämä etäisyydet vaihtelivat 

muuttujakohtaisesti yhdestä kymmeneen prosenttiin. Tulosten mukaiset 

posteriorijakaumat eroavat siis enintään kymmenen prosenttia oikeista. Virheen 

vähentämiseksi simulaatiota olisi voitu jatkaa. Tähän ei kuitenkaan ryhdytty, koska 

lisäsimulaatioon tarvittava aika olisi venyttänyt tutkimuksen aikataulua jopa useiden 

kuukausien verran. Sitä paitsi muutamien prosenttien suuruinen muutos saaduissa 

posteriorijakaumissa ei todennäköisesti vaikuttaisi ratkaisevasti tämän tutkimuksen 

tulosten perusteella tehtyihin johtopäätöksiin. 

 

4.7.3. Asiantuntijahaastattelut ja priorijakaumat 
 

Tässä tutkimuksessa haastattelut oli alun perin tarkoitus suorittaa siten, että haastateltava 

olisi piirtänyt todennäköisyysjakauman (Morgan ja Henrion 1999). Haastateltavien oli 

kuitenkin vaikea mieltää menetelmä, joten sitä muutettiin helpommin ymmärrettäväksi. 

Tämän tutkimuksen menetelmien mukaisen haastatteluissa ensin todennäköisimmän 

arvon jne. kysyminen saattaa johtaa kuitenkin ns. asiantuntijan mielipiteen 

”ankkurointiin”. Toisin sanoen ensin kysytyn piste-estimaatin ”lukitseminen” saattaa 

vaikuttaa koko todennäköisyysjakauman muotoon ja sijoittumiseen (Morgan ja Henrion 

1990). Morganin ja Henrionin (1990) mukaan haastatteluiden ongelmana on usein myös 

vastaajien liiallinen itsevarmuus; ts. vastauksena annettu todennäköisyysjakauma on 

paljon kapeampi, kuin haastateltavan todellinen käsitys. Toisaalta kaikki haastateltavat 

olivat tarkasti valittuja asiantuntijoita. Morgan ja Henrion (1990) totesivat, että tällaisessa 

tapauksessa vastaukset ovat yleensä perustellumpia kuin asiaan perehtymättömiltä 

kysyttäessä. Haastatteluin selvitettyjen priorijakaumien muotoa yritettiin lisäksi saada 

perustellummaksi pyytämällä asiantuntijoita perustelemaan sanallisesti arvionsa (Morgan 

ja Henrion 1990). Mikäli priorijakaumista olisi haluttu vielä perustellumpia, haastattelut 

olisi voitu suorittaa Morganin ja Henrionin (1999) esittelemien, ns. standardoitujen 
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menetelmäpakettien mukaan, joissa asiantuntijoita valmistetaan haastatteluun ja 

systemaattiset virheet heidän vastauksissaan kalibroidaan. Esimerkiksi haastateltavien 

käsityksiä kalojen kiinnijäämisen todennäköisyyksistä olisi voitu kalibroida kirjolohi-

istutusten sekä niistä saatujen saaliiden avulla. Tällaisissa standardipaketeissa 

pidättäytyminen olisi voinut olla aiheellista eritoten virtaamasta riippuvaisten muuttujien 

priorijakaumia määriteltäessä. Nimittäin Morganin ja Henrionin (1999) mukaan 

riippuvuuksien selvittäminen asiantuntija-arvioiden avulla saattaa sisältää riskejä ja näin 

toimittaessa tulisi olla erittäin varovainen.    

 

Joidenkin priorijakaumien sovituksessa Winbugs-ohjelman muotoon oli vaikeuksia. 

Tämä suoritettiin manuaalisesti, mikä johti niiden muuttumiseen 

asiantuntijahaastattelujen mukaisista. Tosin Korkeakoskessa saaliiksi jäännin 

todennäköisyyden osalta sovitukset vastasivat melko hyvin asiantuntijahaastattelujen 

avulla saatuja alkuperäisiä prioreita. Virtaamasta riippuvaisten muuttujien sovitus 

onnistui kuitenkin yleisesti ottaen huonosti, eritoten Koivukosken patojen toiselle 

puolelle pääsyä kuvaavan muuttujan (Py) tapauksessa. Riippuvuuksien sovittaminen 

priorijakaumiin olisi pitänyt suorittaa tarkoitukseen varta vasten kehitetyllä ohjelmalla, 

joka pystyisi vielä kommunikoimaan Winbugs-ohjelman kanssa tai muuttamalla 

Winbugsin lähdekoodia. Näihin toimenpiteisiin ei kuitenkaan tämän opinnäytetyön 

puitteissa ryhdytty.  

 

4.7.4. Kokonaisvirtaaman virheellinen syöttö 
 

Tuloksiin vaikuttanee jonkin verran päähaaran virtaaman (Vtot) virheellinen sisäänsyöttö, 

jolla ehdollistettiin kalojen saaliiksi jäännin todennäköisyys Pernoonkoskien pyyntien 

vaikutusalueella (qp). Virhe huomattiin vasta simulaation valmistuttua. Simulaatio 

oltaisiin voitu aloittaa alusta, mutta tähän ei tämän tutkimuksen aikataulun puitteissa 

ryhdytty. Aineiston vääristymä olikin joinain vuosina parin ja joinain lähemmäs 10 %:n 

luokkaa, millä on voinut olla tutkimuksen tuloksia ainakin jossain määrin vääristävä 

vaikutus.  
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5. Yhteenveto 
 

 

Kuten kappaleessa 1 todettiin, kymijoen virtaamansäännöstely vaikuttaa ratkaisevasti 

joen lohipopulaation kutuvaellukseen. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että vaikutus on 

luultua voimakkaampi. Mikäli Kymijoen lohen kutupopulaation kokoa haluttaisiin 

kasvattaa, voisi lisävirtaaman ohjaaminen Langinkoskenhaaraan auttaa, eritoten vuosina 

jolloin Langinkoskenhaaran osuus koko Itähaarasta on vähemmän kuin puolet. Tämä oli 

tutkimusjakson aikana vallitseva käytäntö vuotta 2003 lukuunottamatta, jolloin kaloja 

päätyi Langinkoskenhaaraan suhteessa enemmän kuin muina vuosina.  Suuhaarojen 

välisen virtaamajaon muuttamiseen tulisi kuitenkin yhdistää samanaikainen virtaamajaon 

muutos Koivukosken patojen välillä eli virtaaman kasvattaminen säännöstelypadon 

luukuista, jolloin kaloja pääsisi nousemaan enemmän patojen yläpuolelle, missä suurin 

osa lohelle soveltuvista kutualueista sijaitsee. Tämän tutkimuksen mukaan kalojen nousu 

olisi suurimmillaan ohijuoksutuksen ollessa keskimäärin n. 40 m3/s. Sen sijaan, että 

virtaama olisi jatkuvasti tätä luokkaa, voitaisiin nousua edistää mahdollisesti myös 

hetkittäisillä ohijuoksutuksilla. Tämän juoksutusjärjestelyn vaikutuksiin ei kuitenkaan 

tämän tutkimuksen puitteissa perehdytty ja sen vaikutuksia tulisi tutkia tarkemmin. 

Lisätutkimuksia kaipaisi myös nykyisen virtaamasäännöstelykäytännön mahdollinen 

vaikutus kutupopulaation kokojakaumaan ja sitä kautta lisääntymiskapasiteettiin. 

 

Kutualueille nousseiden kalojen määrään vaikuttaa ratkaisevasti myös Langinkosken 

jokisuun eli Keisarinsataman verkkokalastus, jossa useimmat Langinkoskenhaaran 

nousevat kalat jäävät saaliiksi. Kutualueille nousevien kalojen määrän lisäämiseksi 

alueen kalastuspainetta tulisikin vähentää huomattavasti. Kalastuksen vähentämiseen 

Langinkoskenhaaran vapakalastusalueilla sekä patojen yläpuolisilla alueilla ei näyttäisi 

kudun onnistumisen kannalta olevan tarvetta. Toisaalta tässä tutkimuksessa käytetyssä 

mallissa ei huomioida kalastajien reagointia kasvavaan saaliin lukumäärään. Näin ollen  

Langinkoskenhaaraan pyrkivien ja patojen yläpuolelle päätyvien kalojen lukumäärän 

mahdollisesti kasvaessa, tulisi myös alueiden kalastusjärjestelyt suunnitella niin, ettei 

kalastajien lukumäärä nousisi liiaksi.  

 73



  

Suurin osa ylisiirretyistä kaloista näytti siirron jälkeen jäävän Korkeakosken padon 

yläpuolelle. Ylisiirron merkitys patojen yläpuolisen alueen kutupopulaatiolle riippuu 

kuitenkin siitä, kuinka paljon kaloja Koivukosken patojen kautta alueelle on päässyt 

nousemaan. Menetelmä voisi olla hyödyllinen vuosien aikana, jolloin Kymijoen 

virtaamat eli Koivukosken säännöstelypadon ohijuoksutukset ovat vähäiset sekä 

virtaamajako Langinkosken ja Korkeakosken välillä nousutapahtumalle epäedullinen ja 

sitä vasten patojen yläpuolisille alueille nousseiden kalojen lukumäärät pienet.  

 

Tässä tutkimuksessa käytetty malli kaipaisi vielä jonkin verran kehittelyä ja korjauksia. 

Analyysiä voidaan kuitenkin pitää onnistuneena, koska se muutti vallinneita käsityksiä 

jokea ylös vaeltavien lohien kohtalosta. Jokeen nouseekin luultua enemmän lohia, joista 

suurin osa ei päädykään Korkeakoskeen, kuten aiemmin luultiin, vaan suuntaa 

Langinkoskenhaaraa kohti, jossa niiden vaellusmenestyksen ratkaisee joen Koivukosken 

säännöstelypadon juoksutus sekä Keisarinsataman kalastuspaine. Analyysin 

onnistumisesta kertonee taas se, että tutkimusten tuottamat tulokset sopivat hyvin yhteen 

muiden Kymijoen lohipopulaatiosta tehtyjen tutkimusten tulosten kanssa.  

 

Tutkimusta voidaan pitää merkittävänä myös siksi, että kyseessä on ensimmäinen 

kymijoen lohelle ja tietääkseni millekään Suomenlahden alueen vaelluskalapopulaatiolle 

tehty jokikohtainen kanta-arvio. Tutkimuksessa kehitetyn mallin avulla saatiin tärkeää 

tietoa siitä, miten joen virtaamat ja lisäksi sen alueella saadut kalasaaliit sekä ylisiirto 

vaikuttavat lohen kutupopulaation kokoon ja tätä tietoa voidaan edelleen käyttää hyväksi 

suunniteltaessa populaation tilaa kohentavia toimenpiteitä.  Mallia sekä sen tuottamia 

posteriorijakaumia voidaan edelleen käyttää pohjana mahdollisille tulevaisuuden 

tutkimuksille, jotka pyrkivät kartoittamaan Kymijokeen nousevien lohien määrää sekä 

niiden poikastuotantoa. Lisäksi vaikka malli on kaikkiaan melko monimutkainen, sen 

muodostavien osasten perusrakenne on suhteellisen yksinkertainen, joten se on 

suhteellisen helposti muunneltavissa. Edelleen mallin avulla saadut posteriorijakaumat 

ovat helposti tulkittavissa. Näin ollen tässä tutkimuksessa kehitettyä mallia voidaan 
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soveltaa myös muiden sekä Kymijoen että muiden säännösteltyjen jokien alueella 

tavattavien vaelluskalapopulaatioiden tutkimuksessa. 
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Liitteet 
 
 

Liite 1. Analyysiin syötetyt havainnot 
 
 
Taulukko 10. Malliin syötetyt havainnot nuolimerkityistä kaloista. 

Nn Cnu CnP Nnymin Nmuu Cnk Nnmer yht.

2004 198 3 1 7 0 7 4 22

2005 215 12 1 6 2 2 0 23  
 

 
 
Taulukko 11. Malliin syötetyt havainnot carlin-merkityistä kaloista.  

Havainto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nctot 14216 16497 18728 21839 18054 18319 17860

Ccj 3 1 0 1 1 0 1

Ccl 3 3 1 1 0 0 0

Ccu 0 0 0 0 1 1 0

CcP – – – – – 1 0

Ncymin 0 0 0 0 0 1 0

Cck 0 5 2 1 0 2 1

yht. 6 9 3 3 2 5 2  
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Taulukko 12. Malliin syötetyt havainnot merkittömistä kaloista.  
 

Havainto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 t

Ntot * 52511 54474 39596 31538 27433 27574 26539 100000

g ** NA NA NA 0.932 0.585 0.636 NA NA

Cjmin 0 0 0 0 153 43 0 NA

Cl 199 106 104 162 200 86 158 NA

Clmin 199 – – – – – – –

Nymin *** 10 13 17 4 0 0 0 NA

Cumin 0 0 0 0 0 32 0 NA

CP – – – – – 25 30 NA

Ck 279 658 390 1032 418 497 726 NA  
  *    (Anon 2004) 

 **  (Koljonen 2006) 

*** (Takasuon saaliskirjanpito) 

 
 
Taulukko 13. Malliin syötetyt havainnot vuosien 1999-2005 tutkimusjakson aikaisista  
keskivirtaamista Koivukosken säännöstelypadolla, Langinkosken suuhaarassa, 
Itähaarassa sekä Langinkoskenhaaraan suhteellinen keskivirtaama. 
 

1.6.- 31.10.

Vuosi Koivukoski Langinkoski    Itähaara Langinkoski / Itähaara
Kohi Vl Vtot Vsl

1999 1.11 37.67 85.48 0.44

2000 17.52 46.02 123.86 0.37

2001 24.42 72.67 161.10 0.45

2002 1.69 39.80 107.56 0.37

2003 1.36 37.71 94.35 0.40

2004 50.18 99.02 191.62 0.52

2005 10.44 57.12 135.82 0.42

1.6.- 30.9.
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Liite 2. Carlin-merkkipalautusten ja saaliiden kokonaismäärät vuosina 1999-2005 
 

 

Taulukko 14. Carlin-merkkipalautukset Kymijoen vaikutusalueella vuosina 1999 – 2005 
(Riistan- ja Kalatalouden Tutkimuslaitos). 
 

Pyyntialue 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Meri 155 234 218 78 46 12 18
Langinkoski 5 4 3 1 0 0 0
Korkeakoski 1 6 2 2 1 3 2
Keisarinsatama 5 6 1 2 1 0 0
Patojen yläp. 0 0 0 0 0 2 0
Epäselvä 12 10 11 0 4 3 6

yht. 178 260 235 83 52 20 26
 

 

 

Taulukko 15. Saalispäiväkirjojen (Verkkolähteet 1 – 3) mukaiset koko vuoden aikaiset 
lohisaaliit Kymijoen alueella vuosina 1999 – 2005. 
 

Vuosi Korkeakosken Langinkosken Yhteensä
suuhaara suuhaara

1999 524 199 723

2000 1012 106 1118

2001 611 104 715

2002 2261 162 2423

2003 890 200 1090

2004 748 86 834

2005 1268 158 1426

Yhteensä 7314 1015 8329
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Liite 3: Asiantuntijoiden sanallisia perusteluja haastatteluissa  
 

 

Pl, Mikko Malin: Kalojen jakaantuminen Langinkosken- ja Korkeakosken suuhaaroihin 

suoraan virtaamien mukaan. Jos vettä on saman verran ja jos se on lämmintä, on 

Langinkosken suuhaara houkuttelevampi, koska sen vesi on hapekkaampaa ja suu 

ulompana merellä. Lisäksi kaikki istutukset tehdään Langinkosken suuhaaraan. 

 

qp, Jukka Rinne: Todennäköisyys kalan kiinnijäämiselle ensin kasvaa virtaaman 

mukana ja sitten kääntyy laskuun. Todennäköisyyden minimi määräytyy vuoden 2004 

pyynnin aikana vallinneen keskivirtaaman mukaan. Tällöin pyyntiolosuhteet olivat 

vaikeat tulvaolosuhteiden vuoksi; vesi sameaa ja pinta oli korkealla. Todennäköisyys on 

maksimissaan kun pyynnin aikainen keskivirtaama on 130 m3. Tällöin kalat ovat hyvin 

näkyvillä ja aktiivisia.  

 

qp, Petteri Takasuo: Todennäköisyys kalan kiinnijäämiselle ensin kasvaa virtaaman 

mukana ja sitten kääntyy laskuun. Todennäköisyyden minimi määräytyy historiallisesti 

pienimmän virtaamahavainnon mukaan. Todennäköisyys on taas maksimissaan kun 

pyynnin aikainen keskivirtaama vuoden 2005 luokkaa. Kun virtaama kasvaa edelleen 

vesi alkaa samentua ja kuljettaa roskia mukanaan, jolloin kaloja on vaikea tavoittaa. 

 

Py, Jukka Rinne: Todennäköisyys padon yli pääsyyn ensin kasvaa virtaaman mukana ja 

sitten kääntyy laskuun. Kun säännöstelypadon luukuista ei juoksuteta vettä, pieni osa 

kaloista, lähinnä pienikokoisimmat, käyttävät voimalaitoksen kalaportaita. 

 

Py, Mikko Malin: Todennäköisyys padon yli pääsyyn ensin kasvaa virtaaman mukana ja 

sitten kääntyy laskuun. Todennäköisyyden minimiarvo vallitsee, kun luukku on n. 20cm 

auki. Kalatien vaikutusta tässä vaiheessa on vaikea arvioida. Luukun aukiolo on 

olennaisinta. Kalojen pääsy padon toiselle puolelle maksimissaan, kun ohijuoksutus on 

noin 20m3. Tämän jälkeen vesi pyörteilee patoluukkua vasten, jolloin kaloja ei näy. 

Tällöin niiden ylimenosta ei ole tietoa, koska niitä ei voida havainnoida. Lisäksi 
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pintavirtaus kulkee patoluukkua päin eli väärään suuntaan ja pohjavirta kova, jolloin 

rekrytoitumisaluetta ei välttämättä muodostu. Mikäli toinen luukku on auki, 

rekrytoitumisalue huononee. Maksimivirtaama jolla kaloja vielä pääsee: 50 m3. 

Poikkeustilanne: kun neulapato ollut auki, kalaa on päässyt ylös runsaasti. 

 

Py, Petteri Takasuo: Todennäköisyys padon yli pääsyyn ensin kasvaa virtaaman 

mukana ja sitten kääntyy laskuun. Kun säännöstelypadon luukku on kiinni, kaloja menee 

jossain määrin ylös voimalaitoksen kalaportaan kautta. Kun luukku taas on auki 

minimissään, vedenpinta koivukosken säännöstelypadon alapuolella nousee, jolloin kalat 

voivat käyttää säännöstelypadon porrasta. Virtaaman kasvaessa kalaportaan 

houkuttelevuus vähenee ja kalat uivat luukun ali padon yläpuolelle. Eniten kaloja pääsee 

luukun ali, kun virtaama on samaa luokkaa kuin vuoden 2004 nousukaudella, eli 

keskimäärin 40,8 m3. Tästä virtaaman kasvaessa todennäköisyys alkaa taas heikentyä. 

Parhaiten kalat pääsevät padon toiselle puolelle neulapadon auki ollessa. 

 

qk, Mikko Malin: Suuhaara on voimakkaimmin kalastettu alue; ei kuitenkaan 

sataprosenttisesti, koska on niin pitkä. Kaloja jää siis jonkun verran henkiin. Saaliiksi 

jäämisen todennäköisyys ei riipu virtaamasta, ts. se on aina sama. 

 

qk, Kari Taimisto: Suuhaarassa vallitsee tehokas pyynti, toisaalta vain haaran yläosassa, 

jossa kala jää helposti saaliiksi. Haaran pyynnillä ei ole ollut suuria ”catch and release”-

pyynnin (eli kalan vapauttamisen pyynnin jälkeen) perinteitä. 

 

qk, Kari Lossi: Kalaa nousee haaraan aina paljon, virtaamasta huolimatta ja kalastus on 

aina tasaista. Pyydystettävyys ei siis muutu ajan mittaan, eikä ole myöskään riippuvainen 

virtaamasta. 

 

ql, Mikko Malin: Todennäköisyys kalojen saaliiksi jäämiselle on suoraan verrannollinen 

virtaamaan. Esim. vuonna 2004 virtaama oli suuri; kaloja pääsi nousemaan paljon ylös, 

jolloin niitä jäi saaliiksi vähemmän. 
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ql, Kari Taimisto: Virtaama vaikuttaa todennäköisyyteen suuresti. Kun virtaama on 

suuri, kalaa nousee myös paljon padon yläpuolelle, jolloin ne ovat alueella tapahtuvan 

kalastuksen ulottumattomissa. Lisäksi veden ollessa korkealla, suureen osaan 

kalastusaluetta ei pääse käsiksi; lisäksi kalaa on veden tilavuuteen nähden vähemmän. 
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Liite 4. Kymijoen nykyinen virtaamajako päähaarasta Koivukosken padoille 
(Koivurinta 2002) 
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Liite 5. Virtaamat Koivukosken padoilla vuosina 1999-2005   
 
Voimalan virtaamat (m3/s) on kuvattu harmaalla viivalla. Säännöstelypadon virtaama 
(m3/s) on kuvattu mustalla viivalla ja sen keskivirtaama (m3/s) tutkimusjakson aikana 
mustalla katkoviivalla. 
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Liite 6. Virtaamat Kymijoen Itähaaran suuhaaroissa vuosina 1999-2005.  
 
Korkeakosken virtaamat (m3/s) on kuvattu harmaalla viivalla. Langinkosken virtaama 
(m3/s) on kuvattu mustalla viivalla. 
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Liite 7. Haastattelujen ja saaliiksi jäämisen todennäköisyyksille sovitettujen priorijakaumien yhteensopivuudet 

 
 
Taulukko 16. Haastattelujen kalan saaliiksi jäännin todennäköisyydelle Korkeakosken kalastusalueilla asettamien kriteerien ja 
jakaumien sovitusten yhteensopivuus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muuttuja Lähde min odotusarvo max 2.5 % Md 97,5 % 2.5 % Md 97,5 % 2.5 % Md 97,5 %

qk (1) Malin (2005) 0.5 0.7 0.85 0.506 0.695 0.848 0.006 -0.005 -0.002 1.147 -0.792 -0.283

qk (2) Taimisto (2005) 0.55 0.7 0.8 0.551 0.685 0.799 0.001 -0.016 -0.001 0.127 -2.264 -0.150

qk (3) Lossi (2005) 0.5 0.6 0.65 0.505 0.581 0.654 0.005 -0.019 0.004 0.912 -3.324 0.566

Sovitus Erotus Erotus %Haastattelu
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Taulukko 17. Haastattelujen virtaamasta riippuvaisille priorijakaumille asettamien ehtojen ja niiden sovitusten yhteensopivuus. 

muuttuja lähde virtaama lausunto sovitus erotus erotus % virtaama lausunto sovitus erotus erotus % virtaama lausunto sovitus erotus erotus %

2,5 % 0.5 0.4476 0.052 10.5 0.1 0.0819 0.018 18.1 - - - -
ql (1) Taimisto Md 15 0.6 0.6233 -0.02 -3.9 270 0.2 0.1909 0.009 4.6 - - - - -

(2005) 97,5 % 0.75 0.7694 -0.02 -2.6 0.35 0.3933 -0.04 -12.4 - - - -

2,5 % 0.3 0.2653 0.035 11.6 0.05 0.0291 0.021 41.9 - - - -
ql (2) Malin Md 15 0.5 0.4681 0.032 6.4 270 0.15 0.1139 0.036 24.1 - - - - -

(2005) 97,5 % 0.65 0.6764 -0.03 -4.1 0.3 0.3485 -0.05 -16.2 - - - -

2,5 % 0.01 0.0108 -0 -8.1 0.1 0.0236 0.024 23.6 0.05 2E-06 0.05 100.0
Py (1) Malin Md 0.8 0.03 0.0533 -0.02 -77.6 20 0.3 0.196 0.196 65.3 50 0.2 0.0003 0.2 99.8

(2006) 97,5 % 0.05 0.2263 -0.18 -352.6 0.6 0.7256 0.726 0.2 0.5 0.0708 0.429 85.9

2,5 % 0.1 0.0855 0.015 14.5 0.3 0.2635 0.037 12.2 0.05 0.0318 0.018 36.4
Py (2) Rinne Md 8 0.15 0.1391 0.011 7.3 35 0.6 0.4986 0.101 16.9 60 0.1 0.1393 -0.04 -39.3

(2006) 97,5 % 0.3 0.2152 0.085 28.3 0.7 0.7338 -0.03 -4.8 0.25 0.4432 -0.19 -77.3

2,5 % 0.01 0.0056 0.004 44.1 0.01 0.0054 0.005 45.7 0.01 4E-05 0.01 99.6
Py (3) Takasuo Md 0.8 0.03 0.0151 0.015 49.6 40.8 0.25 0.0403 0.21 83.9 80 0.03 0.002 0.028 93.4

(2006) 97,5 % 0.05 0.0384 0.012 23.1 0.35 0.2225 0.128 36.4 0.05 0.0601 -0.01 -20.3

2,5 % 0.1 0.0755 0.024 24.5 0.2 0.1873 0.013 6.4 0.1 0.0562 0.044 43.8
qp (1) Rinne Md 34 0.15 0.1613 -0.01 -7.5 130 0.3 0.3727 -0.07 -24.2 186 0.15 0.1405 0.009 6.3

(2006) 97,5 % 0.2 0.3232 -0.12 -61.6 0.6 0.6044 -0 -0.7 0.2 0.3122 -0.11 -56.1

2,5 % 0.05 0.0267 0.023 46.5 0.2 0.0843 0.116 57.8 0.00 1E-06 0 0.0
qp (2) Takasuo Md 34 0.075 0.0533 0.022 28.9 130 0.25 0.1843 0.066 26.3 365 0.025 0.0001 0.025 99.6

(2006) 97,5 % 0.1 0.0997 3E-04 0.3 0.3 0.3502 -0.05 -16.7 0.05 0.0078 0.042 84.4

P(V1) P(V2) P(V3)

 
 
 

 
 
 
 

 98



Liite 8. Simulaation tuottamaa tulostusta. 
 

 
Taulukko 18. Merkittömien kalojen yksilömäärät patojen alapuolisilla alueillla, ennen 
saaliiden vähentämistä. 

Keski- Keski- Mc-virhe /
Muuttuja Vuosi arvo hajonta Mc-virhe keskihajonta 2,5 % Mediaani 97,5 %

Nm 1999 5826 1038.00 103.10 9.93 3894 5795 8109
2000 8165 1814.00 183.50 10.12 5220 7984 12390
2001 6869 1155.00 113.90 9.86 4668 6842 9372
2002 12430 2779.00 283.80 10.21 7855 12180 19180
2003 14140 1474.00 182.10 12.35 10600 14530 15910
2004 10550 1425.00 144.20 10.12 7633 10650 13290
2005 10930 2032.00 203.00 9.99 7233 10880 15680

t 48850 25080.00 598.60 2.39 5530 48130 93670

Nj 1999 3965 616.70 76.80 12.45 2679 4046 4994
2000 4723 740.40 92.45 12.49 3158 4827 5930
2001 4693 729.70 92.05 12.61 3152 4809 5872
2002 7106 1122.00 141.40 12.60 4789 7254 8931
2003 12200 1737.00 227.40 13.09 8376 12510 14740
2004 7945 1212.00 153.00 12.62 5282 8146 9924
2005 7024 1090.00 139.10 12.76 4748 7217 8774

t 33460 22800.00 753.20 3.30 2484 29480 84140

Nk 1999 1861 1145.00 122.10 10.66 537 1590 4966
2000 3442 2023.00 216.70 10.71 1115 2983 8838
2001 2176 1291.00 137.70 10.67 680 1862 5671
2002 5321 3103.00 332.50 10.72 1742 4586 13810
2003 1943 1109.00 119.40 10.77 670 1681 4937
2004 2609 1531.00 163.50 10.68 847 2250 6847
2005 3907 2298.00 244.60 10.64 1247 3354 10040

t 15390 16620.00 532.90 3.21 338 9415 61490

Nl 1999 1503 370.60 12.22 3.30 916 1466 2337
2000 1714 449.50 14.54 3.23 996 1661 2752
2001 1730 452.10 14.88 3.29 1008 1682 2774
2002 2571 682.00 22.46 3.29 1476 2485 4092
2003 4439 1182.00 37.74 3.19 2515 4307 7046
2004 2900 763.70 26.14 3.42 1662 2818 4639
2005 2574 664.30 22.77 3.43 1488 2496 4087

t 12500 9605.00 323.30 3.37 828 10320 35670

Np 1999 1304 370.60 12.22 3.30 717 1267 2138
2000 1608 449.50 14.54 3.23 890 1555 2646
2001 1626 452.10 14.88 3.29 904 1578 2670
2002 2409 682.00 22.46 3.29 1314 2323 3930
2003 4245 1182.00 37.74 3.19 2321 4113 6852
2004 2816 763.70 26.14 3.42 1578 2734 4555
2005 2418 664.30 22.77 3.43 1332 2340 3931

t 11960 9380.00 312.30 3.33 740 9757 34850  
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Taulukko 19. Carlin-merkittyjen kalojen yksilömäärät patojen alapuolisilla alueilla ennen 
saaliiden vähentämistä. 
 

Keski- Keski- Mc-virhe /
Muuttuja Vuosi arvo hajonta Mc-virhe keskihajonta 2,5 % Mediaani 97,5 %

Ncm 1999 52.13 25.43 1.09 4.27 16 48 114
2000 94.01 36.37 2.03 5.57 43 88 177
2001 54.63 27.49 1.02 3.72 16 50 121
2002 34.87 20.78 0.89 4.30 8 31 88
2003 55.26 34.72 2.04 5.88 10 48 145
2004 82.91 36.25 1.41 3.89 29 77 170
2005 27.81 18.89 0.77 4.06 5 23 75

Ncj 1999 37.64 18.02 0.85 4.69 12 34 82
2000 56.55 20.87 1.15 5.49 24 54 109
2001 38.04 19.67 0.90 4.56 10 35 86
2002 21.48 12.76 0.55 4.33 5 19 54
2003 49.33 31.75 2.04 6.42 9 42 130
2004 63.75 28.53 1.27 4.47 21 59 129
2005 18.15 12.59 0.50 3.93 2 15 49

Nck 1999 14.49 13.56 1.12 8.26 1 11 49
2000 37.46 27.19 2.46 9.06 8 30 105
2001 16.59 14.01 1.10 7.84 3 12 54
2002 13.39 12.69 0.96 7.56 1 10 50
2003 5.923 6.24 0.46 7.42 0 4 24
2004 19.16 16.14 1.41 8.71 3 14 63
2005 9.661 9.54 0.69 7.24 1 7 35

Ncl 1999 15.08 7.58 0.19 2.45 5 14 33
2000 21.29 9.06 0.26 2.84 8 20 43
2001 13.63 7.69 0.23 2.95 3 12 33
2002 8.079 5.31 0.14 2.66 1 7 22
2003 17.92 12.72 0.64 5.01 3 15 52
2004 23.58 11.73 0.27 2.29 7 22 53
2005 6.161 5.00 0.12 2.49 0 5 19

Npc 1999 12.08 7.58 0.19 2.45 2 11 30
2000 18.29 9.06 0.26 2.84 5 17 40
2001 12.63 7.69 0.23 2.95 2 11 32
2002 7.079 5.31 0.14 2.66 0 6 21
2003 17.92 12.72 0.64 5.01 3 15 52
2004 23.58 11.73 0.27 2.29 7 22 53
2005 6.161 5.00 0.12 2.49 0 5 19  
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Taulukko 20.  Merkittömien kalojen lukumäärät patojen yläpuolisilla alueilla ennen 
saaliiden vähentämistä. 
 

Keski- Keski- Mc-virhe /
Muuttuja Vuosi arvo hajonta Mc-virhe keskihajonta 2,5 % Mediaani 97,5 %

Ny 1999 95.66 31.44 1.09 3.45 46 91 167
2000 725.6 194.20 7.27 3.74 409 702 1175
2001 954.8 252.00 9.58 3.80 552 922 1542
2002 195.7 62.94 2.11 3.36 98 186 345
2003 327.3 102.90 3.48 3.38 166 313 566
2004 1531 456.90 17.55 3.84 818 1470 2590
2005 640.6 175.70 6.82 3.88 357 619 1044

t 2952 4334.00 128.10 2.96 0 1121 15420

NP 2004 403.5 221.70 6.53 2.95 124 350 972
2005 174.5 89.67 2.74 3.05 59 157 391

Nu 1999 95.66 31.44 1.09 3.45 46 91 167
2000 725.6 194.20 7.27 3.74 409 702 1175
2001 954.8 252.00 9.58 3.80 552 922 1542
2002 195.7 62.94 2.11 3.36 98 186 345
2003 327.3 102.90 3.48 3.38 166 313 566
2004 1127 475.40 18.36 3.86 362 1069 2190
2005 466.1 187.60 7.09 3.78 158 441 873

t 2952 4334.00 128.10 2.96 0 1121 15420  
 
 
Taulukko 21. Carlin-merkittyjen kalojen lukumäärät patojen yläpuolisilla alueilla. 
 

Keski- Keski- Mc-virhe /
Muuttuja Vuosi arvo hajonta Mc-virhe keskihajonta 2,5 % Mediaani 97,5 %

Ncy 1999 0.8258 1.02 0.02 1.78 0 1 3
2000 7.892 4.36 0.13 3.01 1 7 18
2001 7.209 4.61 0.14 3.12 1 6 19
2002 0.5576 0.85 0.02 2.32 0 0 3
2003 2.264 1.48 0.05 3.61 1 2 6
2004 13.33 6.62 0.17 2.50 4 12 29
2005 1.503 1.63 0.04 2.57 0 1 5

NcP 2004 4.022 2.79 0.07 2.47 1 3 11
2005 0.3941 0.74 0.02 2.24 0 0 2

Ncu 1999 0.8258 1.02 0.02 1.78 0 1 3
2000 7.892 4.36 0.13 3.01 1 7 18
2001 7.209 4.61 0.14 3.12 1 6 19
2002 0.5576 0.85 0.02 2.32 0 0 3
2003 2.264 1.48 0.05 3.61 1 2 6
2004 9.309 5.74 0.16 2.86 2 8 24
2005 1.108 1.40 0.04 2.63 0 1 5  
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Liite 9. Merkintä-takaisinpyyntimallin Winbugs-koodi 
 
 
# Winbugs jättää lukematta risuaidan jälkeiset tekstit; ne ovat kommentteja. 
 
model{ 
 
 
# Kalojen kokonaismäärät tutkimusalueen eri osissa 
 
for (i in 1:7){             
       # for = indeksoinnin koodi 
 
Npaa[i]<-Ncu[i]+Nu[i]+Nnu[i]+NP[i]+NcP[i]+NnP[i]-Ccu[i]-Cu[i]-Cnu[i]   
 
Nper[i]<-NP[i]+NcP[i]+NnP[i] 
 
Nul[i]<-Ncu[i]+Nu[i]+Nnu[i]-Ccu[i]-Cu[i]-Cnu[i] 
 
Nkork[i]<-Nnk[i]+Nck[i]+Nk[i]-Cnk[i]-Ck[i]-Cck[i]+CkR[i] 
 
Nlang[i]<-Np[i]+Npc[i]-Ncy[i]-Ny[i] 
} 
 
CkR[1]<-CkR99  
CkR[2]<-CkR00 
CkR[3]<-CkR01 
CkR[4]<-CkR02 
CkR[5]<-CkR03 
CkR[6]<-CkR04 
CkR[7]<-CkR05 
CkR[8]<-CkRX 
 
 
# Kymijokeen nousseiden merkittömien kalojen kokonaismäärä 
 
for(i in 1:8){ 
Nm[i]<-round(Ntot[i]*Napu[i]) 
 
Napu[i]~dbeta(alfa_1[i],beta_1[i]) # alfa ja beta -parametrit on numeroitu, jottei ohjelma sotke niitä keskenään 
alfa_1[i]<-m1[i]*e1[i]     
beta_1[i]<-(1-m1[i])*e1[i] 
m1[i]<-0.5    # m ja e ovat apumuuttujia, joiden avulla määritellään alfa ja beta 
e1[i]<-3 
} 
Ntot[1]<-Ntot99 
Ntot[2]<-Ntot00 
Ntot[3]<-Ntot01 
Ntot[4]<-Ntot02*g02 
Ntot[5]<-Ntot03*g03 
Ntot[6]<-Ntot04*g04 
Ntot[7]<-Ntot05 
Ntot[8]<-NtotX 
 
 
# Kymijokeen nousseiden carlin-merkittyjen kalojen kokonaismäärä 
 
for(i in 1:7){ 
Ncm[i]<-round(Nctot[i]*Napu2[i]) 
 
Napu2[i]~dbeta(alfa_6[i],beta_6[i]) 
alfa_6[i]<-m6[i]*e6[i] 
beta_6[i]<-(1-m6[i])*e6[i] 
m6[i]<-0.5 
e6[i]<-3 
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} 
Nctot[1]<-Nctot99 
Nctot[2]<-Nctot00 
Nctot[3]<-Nctot01 
Nctot[4]<-Nctot02 
Nctot[5]<-Nctot03 
Nctot[6]<-Nctot04 
Nctot[7]<-Nctot05 
Nctot[8]<-NctotX    
 
 
# Todennäköisyys Langinkoskeen nousemiselle, Malin (2006).  
 
for(i in 1:8){ 
logit(Pl[i])<-j+k*Vpl[i] 
} 
j~dnorm(-2.8,1.9) 
k~dnorm(6,20)  
 
Vp[1]<-Vl99/Vtot99   # Vl = Langinkoskenhaaran virtaama 1.6.-31.9. 
Vp[2]<-Vl00/Vtot00       # Vtot = Koko itäisen haaran virtaama 1.6.-31.9. 
Vp[3]<-Vl01/Vtot01 
Vp[4]<-Vl02/Vtot02 
Vp[5]<-Vl03/Vtot03 
Vp[6]<-Vl04/Vtot04 
Vp[7]<-Vl05/Vtot05 
Vp[8]<-VlX/VtotX 
 
 
# Merkittömät kalat Langinkosken jokisuussa  
 
for(i in 1:8){ 
Nj[i]~dbin(Pl[i],Nm[i]) 
} 
 
 
# Saalis merkittömistä kaloista Langinkoskenhaaran jokisuussa  
 
for(i in 1:7){  
Cj[i]~dbin(qj,Nj[i])I(CjMIN[i],) 
} 
CjMIN[1]<-0 
CjMIN[2]<-0 
CjMIN[3]<-0 
CjMIN[4]<-0 
CjMIN[5]<-CjMIN03 
CjMIN[6]<-CjMIN04 
CjMIN[7]<-0 
 
 
for(i in 8:8){   
Cj[i]~dbin(qj,Nj[i]) 
} 
 
 
# Saaliiksi jäämisen todennäköisyys Langinkoskenhaaran jokisuussa  
 
qj~dbeta(alfa_7,beta_7) 
alfa_7<-m7*e7 
beta_7<-(1-m7)*e7 
m7<-0.5 
e7<-3 
 
 
# Carlin-merkityt kalat Langinkoskenhaaran jokisuussa  
 
for(i in 1:7){ 
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Ncj[i]~dbin(Pl[i],Ncm[i]) 
} 
 
 
# Saalis carlin-merkityistä kaloista Langinkoskenhaaran jokisuussa 
 
for(i in 1:7){ 
Ccj[i]~dbin(qj,Ncj[i])I(CcjMIN[i],) 
} 
 
# Nk = Korkeakoskeen nousevat merkittömät kalat 
 
for(i in 1:8){ 
Nk[i]<-Nm[i]-Nj[i] 
} 
 
# Saalis Korkeakoskenhaaraan nousevista merkittömistä kaloista 
 
for(i in 1:8){ 
Ck[i]~dbin(qk,Nk[i])  
 
} 
 
# Korkeakoskenhaaraan nousevat carlin-merkilliset 
 
for(i in 1:7){ 
Nck[i]<-Ncm[i]-Ncj[i] 
} 
 
# Korkeakoskenhaaran saalis carlin-merkityistä 
 
for(i in 1:7){ 
Cck[i]~dbin(qk,Nck[i]) 
}   
 
 
# Kalan saaliiksi jäämisen todennäköisyys Korkeakoskenhaarassa  
 
qk<-pr1[m]   # qk:n keskiarvo saadaan eri asiantuntijoiden esittämistä priorijakaumista 
tasaisella jakaumalla (pr1) arpomalla 
pr1[1]<-p1qk    # arvonnassa kaikilla arvioilla on sama paino 
pr1[2]<-p2qk 
pr1[3]<-p3qk 
m~dcat(w[]) 
w[1]<-1/3 
w[2]<-1/3 
w[3]<-1/3 
q_k<-pr1[m] 
 
p1qk~dbeta(a31,b31)  # Malin (2005) 
a31<-m31*e31 
b31<-(1-m31)*e31 
m31<-0.687 
e31<-18.3 
 
p2qk~dbeta(a32,b32)  # Taimisto (2005) 
a32<-m32*e32 
b32<-(1-m32)*e32 
m32<-0.681 
e32<-38 
 
p3qk~dbeta(a33,b33) # Lossi (2005) 
a33<-m33*e33 
b33<-(1-m33)*e33 
m33<-0.58 
e33<-118 
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# Korkeakosken padon yläpuolelle jääneet nuolimerkilliset 
 
for(i in 1:5){ 
Nny[i]<-0 
} 
 
for(i in 6:7){ 
Nny1[i]~dbin(P,Nn[i])I(Nnymin[i],)  # Nnymin = nuolimerkkipalautukset 30.10-31.12.  
Nny[i]<-Nny1[i]-NnMUU[i]      # NnMUU = länsihaarasta saadut merkkipalautukset 
} 
 
NnMUU[6]<-NnMUU04 
NnMUU[7]<-NnMUU05 
NnMUU[8]<-0                
 
for(i in 8:8){ 
Nny[i]<-0 
} 
 
 
# Padon alle Korkeakoskeen laskeutuneet nuolimerkilliset 
 
for(i in 1:5){  
Nnk[i]<-0} 
 
for(i in 6:7){  
Nnk[i]<-Nn[i]-Nny[i]-NnMer[i]  # Nnmer = mereltä saadut nuolimerkkipalautukset 
} 
 
NnMer[6]<-NnMer04 
NnMer[7]<-NnMer05 
 
Nn[6]<-Nn04 
Nn[7]<-Nn05 
 
for(i in 8:8){ # Nnk tässä yksi mallin toimivuuden johdosta; todellisuudessa tuntematon; ei vaikuta tuloksiin 
Nnk[i]<-1 
} 
 
 
# Korkeakoskenhaaran saalis nuolimerkillisistä 
 
for(i in 1:8){ 
Cnk[i]~dbin(qk,Nnk[i])       
} 
 
 
# Korkeakosken padon yläpuolelle jääneet radiomerkilliset 
 
for(i in 1:6){ 
Nry[i]<-0 
} 
 
for(i in 7:7){ 
Nry[i]~dbin(P,Nr[i]) 
} 
 
Nr[7]<-Nr_05 
Nry[7]<-Nry_05 
 
for(i in 8:8){ 
Nry[i]<-0 
} 
 
 
# Padon alle Korkeakoskeen laskeutuneet radiomerkilliset 
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for(i in 1:6){ 
Nrk[i]<-0 
} 
 
for(i in 7:7){ 
Nrk[i]<-Nr[i]-Nry[i] 
} 
 
for(i in 8:8){ 
Nrk[i]<-0 
} 
 
 
# Korkeakoskenhaaran saalis radiomerkillisistä 
 
for(i in 1:6){ 
Crk[i]<-0  
} 
 
for(i in 7:7){ 
Crk[i]~dbin(qk,Nrk[i])       
} 
 
Crk[7]<-Crk_05 
 
for(i in 8:8){ 
Crk[i]<-0 
} 
 
 
# Ylisiirretyn kalan todennäköisyys Korkeakosken padon yläpuolelle jäämiselle  
 
P~dbeta(alfa_2,beta_2) 
alfa_2<-m2*e2 
beta_2<-(1-m2)*e2 
m2<-0.5 
e2<-3 
 
 
# Merkittömät kalat Langinkoskenhaaran kalastusalueilla 
 
for(i in 1:8){ 
Nl[i]<-Nj[i]-Cj[i] 
} 
 
 
# Saalis merkittömistä kaloista Langinkoskenhaaran kalastusalueilta 
 
for(i in 1:1){ 
Cl[i]~dbin(ql[i],Nl[i])I(Clmin99,)    # Clmin99 = siikakosken kalastusalueen saalishavainto vuodelta 1999 
}            
 
for(i in 2:8){ 
Cl[i]~dbin(ql[i],Nl[i]) 
} 
 
 
# Carlin-merkittyjen kalojen lukumäärä Langinkoskenhaaran kalastusalueilla 
 
for(i in 1:7){ 
Ncl[i]<-Ncj[i]-Ccj[i] 
} 
 
 
# Saalis carlin-merkityistä kaloista Langinkoskenhaaran kalastusalueilta 
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for(i in 1:7){  
Ccl[i]~dbin(ql[i],Ncl[i]) 
} 
 
 
# Kalan saaliiksi jäämisen todennäköisyys langinkoskenhaaran kalastusalueilla 
 
for(i in 1:8){ 
ql[i]<-pr[mq,i] 
pr[1,i]<-p2[i] 
pr[2,i]<-p1[i] 
 
logit(p1[i])<-d_1+e_1*Vl[i] 
logit(p2[i])<-d_2+e_2*Vl[i] 
} 
 
mq~dcat(w1[]) 
w1[1]<-1/2 
w1[2]<-1/2 
 
d_1~dnorm(0.613623,7.5)     # Taimisto (2005) 
e_1~dnorm(-0.00755332,600000)  
 
d_e~dnorm(-0.01476,5)     # Malin (2005) 
e_2~dnorm(-0.00755,200006.8) 
 
Vl[1]<-Vl99 
Vl[2]<-Vl00 
Vl[3]<-Vl01 
Vl[4]<-Vl02 
Vl[5]<-Vl03 
Vl[6]<-Vl04 
Vl[7]<-Vl05 
Vl[8]<-VlX 
 
 
# Merkittömien kalojen lukumäärä Koivukosken patojen alapuolella 
 
for(i in 1:3){ 
Np[i]<-round(Nl[i]-Cl[i])    
} 
 
for(i in 4:8){ 
Np[i]<-round(Nl[i]-Cl[i]+ClR[i]) 
} 
 
ClR[4]<-ClR02   
ClR[5]<-ClR03 
ClR[6]<-ClR04 
ClR[7]<-ClR05 
ClR[8]<-ClRX 
 
 
# Carlin-merkittyjen kalojen määrä koivukosken patojen alapuolella 
 
for(i in 1:7){ 
Npc[i]<-Ncl[i]-Ccl[i] 
} 
 
 
# Todennäköisyys että kalat nousevat Koivukosken patojen toiselle puolelle 
 
for(i in 1:8){ 
Py[i]<-pry[my,i] 
pry[1,i]<-Py1[i] 
pry[2,i]<-Py2[i] 

 107



pry[3,i]<-Py3[i] 
 
logit(Py1[i])<-f_1+g_1*Vkohi[i]+(h_1*(Vkohi[i]*Vkohi[i])   
logit(Py2[i])<-f_2+g_2*Vkohi[i]+h_2*(Vkohi[i]*Vkohi[i])       
logit(Py3[i])<-f_3+q_3*Vkohi[i]+(h_3*Vkohi[i]*Vkohi[i])       
} 
 
 
my~dcf_1t(wy[]) 
wy[1]<-1/3 
wy[2]<-1/3 
wy[3]<-1/3 
 
 
f_1~dnorm(-3.1074539,15)         ## Rinne (2006)                                                     
g_1~dnorm(0.1829404,6000)         
h_1~dnorm(-0.00269,2099999999)   
 
f_2~dnorm(-2.97735,1.4)                ## Malin (2006)                                  
g_2~dnorm(0.202,601)        
h_2~dnorm(-0.00602,2000999)  
 
f_3~dnorm(-4.24,4)                         ## Takasuo (2006)                                                
g_3~dnorm(0.079054196,2097)         
h_3~dnorm(-0.0013,209999999)   
 
 
Vkohi[1]<-Vkohi99 
Vkohi[2]<-Vkohi00 
Vkohi[3]<-Vkohi01 
Vkohi[4]<-Vkohi02 
Vkohi[5]<-Vkohi03 
Vkohi[6]<-Vkohi04 
Vkohi[7]<-Vkohi05 
Vkohi[8]<-VkohiX   
 
 
# Merkittömien kalojen lukumäärä patojen yläpuolella 
 
for(i in 1:4){      
Ny[i]~dbin(Py[i],Np[i])I(Nymin[i],) 
} 
 
for(i in 5:8){ 
Ny[i]~dbin(Py[i],Np[i]) 
} 
 
 
# carlin-merkittyjen kalojen lukumäärä patojen yläpuolella 
 
for(i in 1:7){ 
Ncy[i]~dbin(Py[i],Npc[i])I(Ncymin[i],) 
} 
 
 
# Kalan todennäköisyys Pernoonkoskien pyynnin vaikutusalueelle kulkeutumiselle    
 
for (i in 1:5){ # beta-jakauman muunnos 
theta[i]<-0 
} 
 
for (i in 6:7){ 
logit(theta[i])<-lPp   
 
} 
lPp~dnorm(0,0.8) 
for (i in 8:8){ 
pP[i]<-0 

 108



} 
 
 
# Merkittömät kalat Pernoonkoskien pyynnin vaikutusalueella 
 
for(i in 1:5){ 
NP[i]<-0 
} 
 
for(i in 6:7){                            # binomijakauman muunnos 
NP[i]<-round(th_np[i]*Ny[i]) 
th_np[i]~dbeta(a_th_np[i],b_th_np[i]) 
a_th_np[i]<-theta[i]*(Ny[i])+0.01 
b_th_np[i]<-(1-theta[i])*Ny[i]+0.01 
} 
 
for(i in 8:8){   
NP[i]<-0 
} 
 
 
# Carlin-merkityt kalat Pernoonkoskien pyynnin vaikutusalueella 
 
for(i in 1:5){ 
NcP[i]<-0 
} 
 
for(i in 6:7){ 
NcP[i]~dbin(pP[i],Ncy[i]) 
} 
 
 
# Nuolimerkityt kalat Pernoonkoskien pyynnin vaikutusalueella 
 
for(i in 1:5){    
NnP[i]<-0} 
 
for(i in 6:7){ 
NnP[i]~dbin(pP[i],Nny[i]) 
} 
 
for(i in 8:8){   
NnP[i]<-0 
} 
 
 
# Radiomerkityt kalat Pernoonkoskien pyynnin vaikutusalueella 
 
for(i in 1:6){ 
NrP[i]<-0 
} 
 
for(i in 7:7){ 
NrP[i]~dbin(pP[i],Nry[i]) 
} 
 
for(i in 8:8){ 
NrP[i]<-0 
} 
 
 
# Kalan todennäköisyys jäädä saaliiksi Pernoonkoskien pyynneissä 
 
for(i in 1:5){   
qp[i]<-0 
} 
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qp[6]<-qpa[6]   
qp[7]<-qpa[7] 
 
 
for(i in 6:7){ 
qpa[i]<-prp[mqp,i] 
prp[1,i]<-qp1[i] 
prp[2,i]<-qp2[i] 
 
logit(qp1[i])<-a_1+b_1*(Vtot[i]/100)+(c_1*((Vtot[i]/100)*(Vtot[i]/100)))  
 
logit(qp2[i])<-a_2+b_2*(Vtot[i]/10)+(c_2*(Vtot[i]/10)*(Vtot[i]/10))       
 
} 
mqp~dcat(wqp[]) 
wqp[1]<-1/2 
wqp[2]<-1/2 
 
a_1~dnorm(-3.05394,4.9)            # Rinne (2006) 
b_1~dnorm(4.905198,50)    
c_1~dnorm(-2.27818,209999999)  
 
a_2~dnorm(-3.99822,8)     # Takasuo (2006) 
b_2~dnorm(0.376727,209999999)  
c_2~dnorm(-0.01415,379990)   
 
Vtot[1]<-Vtot99 
Vtot[2]<-Vtot00 
Vtot[3]<-Vtot01 
Vtot[4]<-Vtot02 
Vtot[5]<-Vtot03 
Vtot[6]<-Vtot04 
Vtot[7]<-Vtot05 
 
for(i in 8:8){   
qp[i]<-0 
} 
 
 
# Pernoon pyynneissä saaliiksi jääneet merkittömät kalat       
 
for(i in 1:5){  
CP[i]<-0 
}   
  
for(i in 6:7){ 
CP[i]~dbin(qp[i],NP[i]) 
}  
 
for(i in 8:8){  
CP[i]<-0 
}   
 
CP[6]<-CP04 
CP[7]<-CP05 
 
 
# Pernoon pyynneissä saaliiksi jääneet carlin-merkityt kalat 
 
for(i in 1:5){ 
CcP[i]<-0 
} 
 
for(i in 6:7){ 
CcP[i]~dbin(qp[i],NcP[i]) 
} 
 
CcP[6]<-CcP04 
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CcP[7]<-CcP05 
 
 
# Pernoon pyynneissä saaliiksi jääneet nuolimerkityt kalat 
 
for(i in 1:5){ 
CnP[i]<-0 
} 
 
for(i in 6:7){ 
CnP[i]~dbin(qp[i],NnP[i]) 
} 
 
CnP[6]<-CnP04 
CnP[7]<-CnP05 
 
for(i in 8:8){ 
CnP[i]<-0 
} 
 
 
# Pernoon pyynneissä saaliiksi jääneet radiomerkityt kalat 
 
for(i in 1:6){ 
CrP[i]<-0  
} 
 
for(i in 7:7){ 
CrP[i]~dbin(qp[i],NrP[i])       
} 
 
CrP[7]<-CrP_05 
 
for(i in 8:8){ 
CrP[i]<-0  
} 
 
 
# Merkittömät kalat patojen yläpuolella Pernoonkoskien pyynnin vaikutusalueen ulkopuolella 
 
for(i in 1:8){ 
Nu[i]<-Ny[i]-NP[i] 
} 
 
 
# Carlin-merkityt kalat patojen yläpuolella Pernoonkoskien pyynnin vaikutusalueen ulkopuolella 
 
for(i in 1:7){ 
Ncu[i]<-Ncy[i]-NcP[i] 
} 
 
 
# Nuolimerkityt kalat patojen yläpuolella Pernoonkoskien pyynnin vaikutusalueen ulkopuolella 
 
for(i in 1:5){ 
Nnu[i]<-0 
} 
 
for(i in 6:7){ 
Nnu[i]<-Nny[i]-NnP[i] 
} 
 
for(i in 8:8){ 
Nnu[i]<-0 
} 
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# Radiomerkityt kalat patojen yläpuolella Pernoonkoskien pyynnin vaikutusalueen ulkopuolella 
 
for(i in 1:6){ 
Nru[i]<-0 
} 
 
for(i in 7:7){ 
Nru[i]<-Nry[i]-NrP[i] 
} 
 
for(i in 8:8){ 
Nru[i]<-0  
} 
 
 
# Kalan todennäköisyys jäädä saaliiksi patojen yläpuolella Pernoonkoskien pyynnin 
vaikutusalueen ulkopuolella 
 
qu~dbeta(alfa_12,beta_12) 
alfa_12<-m12*e12 
beta_12<-(1-m12)*e12 
m12<-0.5 
e12<-3  
 
 
# Saalis merkittömistä kaloista patojen yläpuolella Pernoonkoskien pyynnin vaikutusalueen  
ulkopuolelta 
 
for(i in 1:7){  
Cu[i]<-round(exp(LCu[i])) # binomijakauman muunnos 
 
Ecu[i]<-qu*Nu[i]+0.0000001   # lisätään hyvin pieni kalamäärä mallin toimivuuden varmistamiseksi               
 
LCu[i]~dnorm(mu_LCu[i],tau_LCu[i])I(LCumin[i],) 
mu_LCu[i]<-log(Ecu[i])-0.5*S2_LCu[i] 
LCumin[i]<-log(Cumin[i]) 
S2_LCu[i]<-log((1-qu)/Ecu[i]+1) 
tau_LCu[i]<-1/S2_LCu[i] 
} 
 
Cumin[1]<-0     
Cumin[2]<-0      
Cumin[3]<-0  
Cumin[4]<-0  
Cumin[5]<-0  
Cumin[6]<-Cumin04 
Cumin[7]<-0  
 
for(i in 8:8) 
{ 
 
Cu[i]~dbin(qu,Nu[i]) 
} 
 
 
# Saalis carlin-merkityistä kaloista patojen yläpuolella Pernoonkoskien pyynnin vaikutusalueen  
ulkopuolelta 
 
for(i in 1:8){ 
Ccu[i]~dbin(qu,Ncu[i]) 
} 
 
Cnu[6]<-Cnu04 
Cnu[7]<-Cnu05 
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# Saalis nuolimerkityistä kaloista patojen yläpuolella Pernoonkoskien pyynnin vaikutusalueen  
ulkopuolelta 
 
for(i in 1:5){     
Cnu[i]<-0 
} 
 
for(i in 6:7){     
Cnu[i]~dbin(qu,Nnu[i]) 
} 
 
for(i in 8:8){     
Cnu[i]<-0 
} 
 
 
# Saalis radiomerkityistä kaloista patojen yläpuolella Pernoonkoskien pyynnin vaikutusalueen  
ulkopuolelta 
 
for(i in 1:6){ 
Cru[i]<-0  
} 
 
for(i in 7:7){ 
Cru[i]~dbin(qu,Nru[i])       
} 
Cru[7]<-Cru_05 
 
for(i in 8:8){ 
Cru[i]<-0     
} 
 
 
# Ennustevuodelle-t simuloidut virtaamat 
 
VsX~dunif(0,1) 
 
VtotX~dunif(0,400) 
 
VlX<-VsX*VtotX 
 
 
 
VkohiX<-VskX*VlX 
 
VskX~dunif(0,1) 
} 
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Liite 10. Mallin todennäköisyysmuuttujien historia Winbugs-simulaatiossa. 
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Kuva 23. Muuttujien a) qu b) qj c) qk d) pP ja e) P historia (kierrokset 1-173500, joka 
500 poiminta) Winbugs-ajossa. 
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Kuva 24. Muuttujan Py historia (kierrokset 1-173500, joka 500 poiminta) Winbugs-
ajossa. 
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Kuva 25. Muuttujan Pl historia (kierrokset 1-173500, joka 500 poiminta) Winbugs-
ajossa. 
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Kuva 26. Muuttujan ql historia (kierrokset 1-173500, joka 500 poiminta) Winbugs-
ajossa. 
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Kuva 27. Muuttujan qp historia (kierrokset 1-173500, joka 500 poiminta) Winbugs-
ajossa. 
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