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TIIVISTELMÄ 

 

Tämä julkaisu käsittelee Heinolan Konniveden kalataloudellisen yhteistarkkailun tuloksia vuodelta 

2014. Tarkkailu koostui havasten likaantumistutkimuksista, verkkokoekalastuksista ja vapaa-ajan 

kalastajien saalistiedustelusta. 

 

Havasten likaantuminen oli voimakkaampaa päällysvedessä kuin alusvedessä. Tosin havaksista 

mitatut levä- ja kiintoainemäärät olivat yleisesti ottaen melko vähäisiä. Päällysveden havasten levä- 

ja kiintoainemäärissä havaittiin laskeva trendi vertailualueelta kohti Konniveden eteläosaa. 

Alusveden tulokset olivat sen sijaan päinvastaiset. 

 

Konnivesi-Ruotsalaisen neljän koealan verkkokoekalastuksissa tavattiin yhteensä kahdeksaa 

kalalajia. Valtalajit olivat kaikilla alueilla ahven ja särki. Näiden ohella myös kiiski ja salakka olivat 

melko yleisiä. Verkkokohtaiset yksikkösaaliit olivat karuille vesille tyypillisesti hyvin alhaisia 

(keskimäärin 17–35 kpl ja 500–590 g/koeverkko). Vuosien 2005–2014 tulosten vertailu osoitti, että 

yksikkösaaliissa on ollut vuosienvälistä vaihtelua, mutta vaihtelu on ollut samansuuntaista eri 

alueilla. 

 

Kalastustiedustelun perusteella Konnivedellä kalasti vuonna 2014 noin 1000 taloutta, joiden 

kokonaissaalis oli n. 38 t. Yleisimmät saalislajit olivat hauki (25 %), ahven (22 %), särki (18 %), 

kuha (7 %) ja lahna (7 %). Pyydysvuorokausia kertyi n. 107.000, ja yksikkösaalis oli 350 

g/pyydysvrk. Eniten käytetyt pyydykset olivat rapumerta, harvat verkot, katiskat sekä onkiminen. 

Rapusaalis oli yhteensä noin 140.000 kpl ja pyyntiponnistus arviolta 5500 pyydysvrk. Ravustajien 

yksikkösaalis oli keskimäärin noin 5 kpl/merta ja hehtaarisaalis 33 kpl/ha. Konniveden rapukannat 

ovat tiedustelun perusteella edelleen vahvistuneet.  
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15.9.2015 
 

1  JOHDANTO 
 

Itä-Suomen vesioikeus on 24.10.1994 antamassaan päätöksessä nro 79/94/1 edellyttänyt, että 

Heinolan kaupungin, Suomen kuitulevy Oy:n ja Enso-Gutzeit Oy:n (nykyisin Stora Enso Oyj 

Heinolan Flutingtehdas) on tarkkailtava jätevesien vaikutuksia kalastukseen ja kalakantoihin. 

Jätevedet lasketaan Jyrängönvirran alaosaan (Kuva 1), josta vedet virtaavat edelleen Konniveteen. 

Konniveden kalataloudellista velvoitetarkkailuohjelmaa uudistettiin vuonna 2005 (Raunio 2005). 

Hämeen TE-keskuksen kalatalousyksikkö (nykyisin Keski-Suomen ELY-keskus) hyväksyi 

ohjelmaesityksen päätöksellään 8.12.2005 (Dnro 1550/5723/05). Vuoden 2014 tarkkailu koostui 

verkkokoekalastuksista, pyydysten limoittumistutkimuksista sekä vapaa-ajan kalastajien 

kalastustiedustelusta. 

 

 

2  AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

2.1  HAVASTEN LIKAANTUMISTUTKIMUKSET 

 

Pyydysten limoittumista tarkkailtiin neljällä koealalla, joista yksi sijaitsee vertailualueella 

Ruotsalaisella ja loput kolme Konnivedellä eri etäisyyksillä kuormituspisteistä (kuva 1). 

Limoittumistutkimukset tehtiin ympäristöhallinnon ehdottamalla menetelmällä (Mäkelä ym. 1992). 

Kullakin näytepisteellä inkuboitiin kerralla kolmea havaspanelia (solmuväli 12 mm). Havakset 

kiinnitettiin reunoistaan metallisiin kehikkoihin (0,5*0,5 m). Havakset olivat vedessä kerralla yhden 

vuorokauden ajan. Havaskehikot laskettiin kohojen avulla yhden metrin syvyyteen ja yhden metrin 

yläpuolelle pohjasta (3+3 kehikkoa/syvyys). Veden syvyys näytepisteillä oli kuudesta kahdeksaan 

metriä. Maastossa havasten inkubointipisteet pyrittiin valitsemaan mahdollisimman 

samankaltaisiksi, jotta tuloksiin tulisi mahdollisimman vähän muista kuin vedenlaadusta johtuvia 

eroja. Havaskehikot laskettiin ja nostettiin aina samassa järjestyksessä, jotta inkubointiaika olisi 

yhteneväinen koealojen välillä. Havastutkimukset tehtiin elokuussa 2014 samaan aikaan 

koekalastusten kanssa. 

 

Inkuboinnin jälkeen havakset säilöttiin muovipurkkeihin, joissa oli kussakin 50 ml de-ionisoitua 

vettä. Purkit säilytettiin pimeässä analysointiin saakka. Kustakin havaksesta määritettiin klorofylli a- 

ja kiintoainepitoisuus. Määritykset teetettiin KCL Kymen Laboratoriot Oy:ssä. Kukin havas 

punnittiin ennen ja jälkeen määrityksiä ja punnitusten keskiarvoa käytettiin tulosten laskennassa. 

Pitoisuudet on laskettu havasgrammaa kohden. Tulosten tilastollisessa analysoinnissa käytettiin 

varianssianalyysiä (ANOVA). Vuosien 2008, 2011 ja 2014 tulosten eroja tutkittiin niin ikään 

varianssianalyysillä. Analyysit suoritettiin SPSS 20-ohjelmalla. 
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2.2  VERKKOKOEKALASTUKSET 

 

Verkkokoekalastukset tehtiin samoilla neljällä koealalla (kooltaan 100 ha, Kuva 1). Kukin koeala 

jaettiin hehtaarin kokoisiin ruutuihin ja koeverkot (NORDIC) laskettiin satunnaisesti valituille 

ruuduille. Konnivedellä oli rantojen jyrkkyydestä johtuen vähän matalan (0-3 m) vyöhykkeen 

kalastuksiin soveltuvia alueita. Käytännössä kaikki arvotut ruudut eivät soveltuneet 

rantavyöhykkeen kalastukseen ja koeverkot laskettiin näissä tapauksissa lähimpään soveltuvaan 

kohtaan. Verkkokoekalastuksien pyyntiponnistus määräytyy maksimisyvyyden ja pinta-alan 

mukaan (Böhling & Rahikainen 1999). Koska Ruotsalaisen ja Konniveden koealat eroavat 

maksimisyvyydeltään, rajattiin kalastettavat vyöhykkeet kahteen ensimmäiseen 

syvyysvyöhykkeeseen (0-3 m, 3-10 m), jotka oli mahdollista kalastaa kaikilla aloilla. 

Verkkovuorokousien määrä koealaa kohti oli 21, eli yhteensä 84. Syvemmällä vyöhykkeellä 

koeverkkoja laskettiin pohjapyynnin lisäksi myös päällysveteen, ja verkkovuorokausien määrä tälle 

vyöhykkeelle oli kokonaisuudessaan 14. Koekalastukset tehtiin elokuun 2014 aikana. Pyyntiaika oli 

n. 16 tuntia. Kunkin koeverkon saalis mitattiin ja punnittiin laji- ja havaspanelikohtaisesti. 

 

Vuoden 2014 aineiston tilastollisessa analysoinnissa hyödynnettiin MRPP-testiä. MRPP-

menetelmä on kehitetty näytteiden lajistokoostumuksien vertailuun. Menetelmä soveltuu hyvin 

biologisille aineistoille, jotka harvoin täyttävät parametristen menetelmien oletuksia (McCune & 

Grace 2002). Koekalastusaineistosta käytettiin tilastollisessa tarkastelussa myös kappalemääräisiä 

yksikkösaaliita (kpl/verkkovuorokausi). Koealojen kalayhteisöjen rakennetta verrattiin vuosien 

2005–2014 tarkkailuaineistojen välillä Mantelin testillä. Testausta varten kullekin koealalle laskettiin 

lajikohtaiset keskimääräiset yksikkösaaliit (kpl/koeverkko), eroteltuna syvyysvyöhykkeittäin. MRPP- 

ja Mantelin testit tehtiin PC-ORD 6 -ohjelmalla (McCune & Mefford 1999). 

 

2.3  KALASTUSTIEDUSTELU 

 

Tutkimuksen toteuttamista varten haettiin Väestörekisterikeskukselta lupaa tiedustelualueen 

asukkaiden yhteystietojen poimintaan ja käyttöön. Väestörekisterikeskukselta pyydettiin arvio 

ruokakuntien sekä vapaa-ajan asuntojen kokonaismäärästä. Tiedustelu kohdistettiin seuraaviin 

postinumeroalueisiin:18100 HEINOLA, 18150 HEINOLA, 18200 HEINOLA, 18300 HEINOLA KK, 

18600 MYLLYOJA, 19160 HUUTOTÖYRY. 
 
2.3.1 Tutkimusalueen jako 
 

Konnivesi jaettiin kolmeen osa-alueeseen (Kuva 1). Alue 1 on pinta-alaltaan 1151 ha ja kattaa 

Jyrängönvirta-Saunasaari -alueen. Alue 2 on pinta-alaltaan 1708 ha ja kattaa Saunasaari-

Vuolenkoski -alueen. Alue 3 on pinta-alaltaan 2109 ha ja kattaa Sulkavankoski-Konniselkä -alueen.  
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Kuva 1. Konnivesi jaettiin kalastustiedustelussa kolmeen osa-alueeseen. 

2.3.2 Otantamäärät ja valintaperusteet 
 
Tiedustelun otantamäärät kohdistettiin postinumeroalueittain väestörekisterin talouksien 

lukumääriin perustuen. Pyrkimyksenä oli saada vapaa-ajan asuntojen tiheämpi otanta vakituisiin 

nähden. Mikäli otantasuhde olisi ollut kaikilla alueilla sama, postitusmäärät ja tarkkailun 

kustannukset olisivat kasvaneet. Painottamalla otantaa haja-asutusalueille ja vapaa-ajan 

asuntoihin tavoitettiin todennäköisesti myös enemmän Konnivedellä kalastaneita henkilöitä. 

 

Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan tutkimusalueella oli 11334 vakituista taloutta sekä n. 

1151 vapaa-ajan asuntoa. Näistä perusjoukoista otettiin otantana 1648 vakituiseen alueella asuvan 

talouden ja 549 mökkiläisen satunnaisotos, eli yhteensä 2197 taloutta. Otantasuhde oli vakituisten 

asukkaiden osalta keskimäärin 14 % ja mökkiläisten suhteen n. 48 %. 
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2.3.3 Tiedustelun suoritus 
 
Kalastustiedustelun lomakkeena oli Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n käyttämä tiedustelulomake 

(Liite 1). Tiedustelussa käytettiin kolmea kontaktia eli postituksia oli maksimissaan kolme 

kappaletta. Ensimmäinen kierros postitettiin tammikuun 2014 alussa, ja seuraavat vajaan 

kuukauden välein. Vastausten käsittelyn ja tulosten laskemisen suoritti Kokemäenjoen vesistön 

vesiensuojeluyhdistys ry. 
 
2.3.4 Tiedustelun palautukset 
 
Tiedustelun vastasi 1279 taloutta eli palautusprosentti oli 58,2 % jota voidaan pitää kohtuullisena. 

Vastausprosentti oli samaa luokkaa kuin edellisessä, vuoden 2011 tiedustelussa. Vastanneista 

talouksista 1279 oli ei-kalastaneita (91,5 %) ja kalastaneita oli 108 (8,5 %). 

 

 

3  TULOKSET 
 

3.1  HAVASTEN LIKAANTUMISTUTKIMUKSET 

 

Havasten likaantumistutkimusten perusteella päällysveden havasten likaantuminen oli 

voimakkainta vertailualueella (Kuva 2, Liite 2). Levä- ja kiintoainemäärät laskivat tasaisesti mitä 

kauemmas Ruotsalaiselta siirryttiin kohti eteläistä Konnivettä. Alusveden havaksissa tulokset olivat 

päinvastaiset, eli pitoisuudet kasvoivat kohti vertailualueelta Konniveden eteläosaa kohden. 

Yleisesti ottaen levä- ja kiintoainemäärät olivat etenkin alusveden havaksissa pieniä. Tilastollisen 

tarkastelun perusteella alueelliset erot levä- ja kiintoainemäärissä olivat pääsääntäisesti 

merkitseviä (p < 0.05). Ainoastaan alusveden kiintoainepitoisuuksien vaihtelu ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää. Vuosien 2008, 2011 ja 2014 havastutkimusten tulosten välillä oli tilastollisesti 

merkitseviä eroja niin vuosien, syvyyksien kuin koealojenkin välillä. Systemaattisia eroja koealojen 

välillä ei siis ole ollut, vaan tulokset ovat vaihdelleet vuodesta toiseen.  
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Kuva 2. Koehavasten likaantumistutkimusten tulokset (klorofylli a-, µg/l ja kiintoainepitoisuus, mg/l) 
(keskiarvo ja keskihajonta) päällysvedessä (1 m, ylempi kuva) ja alusvedessä (pohja -1 m, alempi kuva). 

 

3.2  VERKKOKOEKALASTUKSET 

 

Verkkokoekalastuksissa tavattiin kaikkiaan kahdeksaa kalalajia. Kaikilla neljällä alalla yleisimmät 

saalislajit olivat ahven ja särki (Kuva 3). Näiden ohella myös kiiski ja salakka olivat melko yleisiä. 

Kuormituspisteiden alapuolisella alalla (ala 2) kiiski oli runsaslukuisempi kuin muilla alueilla. 

Muuten alueelliset erot olivat melko pieniä. 
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Kuva 3. Verkkokoekalastusten saalislajit ja niiden osuudet koealakohtaisista kokonaissaaliista.  

 

Verkkokoekalastusten yksikkösaaliit olivat kaikilla neljällä koealalla pieniä (Kuva 4). Aloilla 1-3 

yksikkösaaliiden keskiarvot olivat 17-19 kpl/koeverkko, mutta alalla 4 hieman suurempia (35 

kpl/koeverkko), johtuen matalan vyöhykkeen suuremmista saaliista. Massamääräiset yksikkösaaliit 

olivat kaikilla aloilla myös pieniä, vaihdellen välillä 500-590 g/koeverkko. Yksikkösaaliit olivat 

yleisesti ottaen suurempia matalalla vyöhykkeellä (0-3 m). Tilastollisen testin perusteella koealojen 

kappalemääräisissä yksikkösaaliissa oli merkitsevä ero (p = 0.04), joka liittyi alan 4 suurempiin 

yksikkösaaliisiin matalalta vyöhykkeeltä. 
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Kuva 4. Verkkokoekalastusten yksikkösaaliit koealoittain vuonna 2014 

 

Vuosien 2005, 2008, 2011 ja 2014 koekalastusaineistojen tilastollinen vertailu osoitti, että 

tuloksissa oli eroja sekä koealojen että vuosien välillä (Kuva 5). Havastutkimuksista poiketen 

vuosien ja koealojen välinen interaktio ei kuitenkaan ollut merkitseviä, joten saaliiden ajallinen 

vaihtelu on ollut eri alueilla samantapaista. Analyysin perusteella vuosienvälisiä eroja tuotti etenkin 

ahvenen, kiiskin, kuoreen ja lahnan yksikkösaaliiden vaihtelu. Koealojen väliset erot taas liittyivät 

lähinnä lahnan ja kuhan yksikkösaaliiden eroihin. 
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Kuva 5. Verkkokoekalastusten yksikkösaaliit koealoittain vuosina 2005-2014. 

 

3.3  KALASTUSTIEDUSTELU 

 

3.3.1 Kalastajamäärät 
 
Eniten kalastajia oli alueilla 1 ja 3 (Taulukko 1). Kokonaisuudessaan Konnivedellä kalasti vuonna 

2014 n. 1000 ruokakuntaa. Vuonna 2008 vastaava arvio oli 1173 ruokakuntaa ja vuonna 2011 716 

ruokakuntaa. Otosten välillä on siis ollut jonkin vaihtelua, mutta vuoden 2014 otoksen mukainen 

arvio kuvaa melko hyvin keskimääräistä kalastaneiden talouksien määrää. Taloutta kohden 

kalastaneita henkilöitä oli noin 1,5 hlö/talous, joten kalastaneita henkilöitä oli vuonna 2014 arviolta 

1504. 

Taulukko 1. Kalastaneiden ruokakuntien määrät osa-alueittain Konnivedellä vuonna 2014. 

Osa-alue Kalastaneet 
ruokakunnat 

(kpl) 

Kalastaneita 
henkilöitä (kpl) 

Kalastaneita 
henkilöitä (kpl/100 ha)

1. Jyrängönvirta 
- Saunasaari 

390 576 34 

2. Saunasaari - 
Vuolenkoski 

114 192 7 

3. Sulkavankoski 
- Konniselkä 

495 736 24 

YHTEENSÄ 1000 1504

 

3.3.2 Pyyntiponnistus tutkimusalueilla 
 
Kokonaispyyntiponnistus oli Konnivedellä vuonna 2014 n. 107.700 pyydysvuorokautta (Liite 2), 

mikä oli noin kolmanneksen pienempi kuin vuonna 2011. Eniten kalastettiin alueilla 1 (36.800 

pyydysvrk.) ja 3 (53.800 pyydysvrk.). Eniten käytetyt pyyntimuodot olivat rapumerta, harvat verkot, 

katiskat sekä onkiminen (Kuva 6). Kalastajaa kohden laskettuna pyydysvuorokausia kertyi 

vuodessa keskimäärin 72. 
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Kuva 6. Eri pyyntimuotojen osuus alueellisesta kokonaispyyntiponnistuksesta Konnivedellä vuonna 2014. 

 
 
 
 



______________________________________________________________________________________ 

10            Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 250/2015 

3.3.3 Kokonais- ja hehtaarisaalisarviot 
 
Konniveden kolmen osa-alueen kokonaissaaliit heijastelivat aluekohtaisia pyyntiponnistuksia, ja 

suurimmat kokonaissaaliit saatiin alueelta 3 (Sulkavankoski-Konniselkä), noin 21 t. Vuonna 2014 

Konnivedeltä saatu kalansaalis oli arviolta vajaa 38.000 kg (Taulukko 2). Pinta-alaan suhteutettuna 

saalis oli keskimäärin 8 kg/ha. Ruokakuntakohtaiset saaliit vaihtelivat niin ikään osa-alueiden 

välillä, keskimäärin eniten vuoden aikana saalista saivat alueella 3 kalastaneet ruokakunnat. 

Keskimääräinen vuosisaalis oli n.38 kg ruokakuntaa kohden. 
 
Taulukko 2. Kokonais- ja hehtaarisaaliit osa-alueittain Konnivedellä vuonna 2014. 

Osa-alue 
Kokonaissaalis 

(kg) 
Hehtaarisaalis 

(kg/ha) 
Vuosisaalis 

(kg/ruokakunta) 
1. Jyrängönvirta - 
Saunasaari 

14.218 12,4 36,4 

2. Saunasaari - 
Vuolenkoski 

2515 1,5 22,1 

3. Sulkavankoski 
- Konniselkä 

21.372 10,1 43,2 

YHTEENSÄ 38.106 8,0 38,1 

 
 
3.3.4 Kalalajikohtaiset saalisarviot 
 
Alueen 1 (Jyrängönvirta-Saunasaari) saalis koostui pääosin ahvenesta, hauesta, särjestä ja siiasta 

(Kuva 7, Liite 3). Lohikalojen (taimen, kirjolohi, siika, muikku ja harjus) osuus oli yhteensä 19 %. 

Saunasaaren ja Vuolenkosken (alue 2) välisellä alueella lajien väliset runsaussuhteet 

kokonaissaaliissa olivat tasaisemmat kuin alueella 1. Eniten saatiin haukea, ahventa ja kuhaa. 

Lohikalojen osuus saaliista oli 14 %. Konniselän alueella (alue 3) hauki oli muiden alueiden tavoin 

yleisin saalislaji, särjen ja ahvenen ollessa seuraavaksi yleisimmät saalislajit. Alueiden välisiä eroja 

saalislajien suhteellisissa runsauksissa tarkasteltiin tilastollisin menetelmin (parittainen T-testi). 

Alueiden 1 ja 3 välillä ei havaittu eroja, mutta sen sijaan alueen 2 (Saunasaari-Vuolenkoski) 

saalislajien suhteelliset runsaudet poikkesivat kahdesta muusta osa-alueesta (p < 0,05). 
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Kuva 7. Eri kalalajien osuus alueellisesta kokonaissaaliista Konnivedellä vuonna 2014. 
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3.3.5 Rapusaaliit 
 
Saalistiedustelun perusteella Konnivedeltä saatu rapusaalis oli vuonna 2014 noin 140.000 kpl 

(Taulukko 3). Eniten rapuja saatiin saaliiksi alueilta 1 ja 3. Hehtaaria kohden laskettuna rapusaalis 

oli keskimäärin 33 kpl, ja pyydysvuorokautta kohden 5 kpl. Vuoden 2014 kokonaissaalis oli lähes 

2,5-kertainen vuoden 2011 rapusaaliisiin nähden, ja lähes 8-kertainen vuoden 2008 rapusaaliisiin 

nähden. Järven rapukannat näyttäisivät siten selvästi vahvistuneen kuluneen seitsemän vuoden 

aikana. Ravut ovat tänä aikana myös todennäköisesti levittäytyneet laajemmalle alueelle. 

 
Taulukko 3. Osa-aluekohtaiset ravustaneiden ruokakuntien määrät sekä rapusaalisarvio Konnivedellä 
vuonna 2014. 

Osa-alue 
 

Pyydysvrk. Kokonaissaalis  
 (kpl) 

Hehtaari-saalis  
(kpl/ha) 

1. Jyrängönvirta -
Saunasaari 

1276 79.306 68,9 

2. Saunasaari - 
Vuolenkoski 

854 10.461 6,1 

3. Sulkavankoski 
- Konniselkä 

3394 50.996 24,2 

YHTEENSÄ 5524 140.764 33,1 (ka) 

 

 

3.3.6 Kalastusta haittaavat tekijät 
 
Kuormituspisteiden lähialueella suurimmiksi kalastusta haittaaviksi tekijöiksi kalastajat kokivat 

vesiliikenteen, jätevedet, runsaan vesikasvillisuuden ja kalojen mahdolliset haitta-aineet. Eteläisellä 

Konnivedellä keskeisimmät haittatekijät olivat kutakuinkin samat kuin alueella 1. Konniselän 

alueella (alue 3) koettiin yleisesti ottaen hieman vähemmän kalastushaittoja kuin alueilla 1 ja 2. 

Säännöstely, vesiliikenne, pyydysten likaantuminen ja jätevedet koettiin alueen merkittävimmiksi 

kalastushaitoiksi. 
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Kuva 8. Kalastusta haittaavat tekijät Konniveden osa-alueilla vuonna 2014. 
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4  TULOSTEN TARKASTELU 
 

Havastutkimuksien perusteella päällysveden havasten levä- ja kiintoainemäärät laskivat tasaisesti 

mitä kauemmas Ruotsalaiselta siirryttiin kohti eteläistä Konnivettä. Alusveden havaksissa tulokset 

olivat päinvastaiset, eli pitoisuudet kasvoivat kohti vertailualueelta Konniveden eteläosaa kohden. 

Alueelliset erot olivat pääsääntöisesti myös tilastollisesti merkitseviä. Vuosien 2008, 2011 ja 2014 

tulosten vertailu osoitti, että merkittäviä eroja oli havaittavissa niin vuosien, alueiden ja 

syvyysvyöhykkeiden välillä. Tämän perusteella jätevesikuormituksella ei ole ollut selvää vaikutusta 

havaspyydysten likaantumiseen Konnivedellä. Toisaalta tulosten voimakas ajallinen, alueellinen ja 

syvyyden mukainen vaihtelu viittaa menetelmän olevan melko herkkä muille kuin rehevyyden ja 

kuormituksen aiheuttamille muutoksille havasten likaantumisessa. 

 

Verkkokoekalastuksissa tavattiin kaikkiaan kahdeksaa kalalajia, mutta kaikilla neljällä koealalla 

yleisimmät saalislajit olivat ahven ja särki. Näiden ohella myös kiiski ja salakka olivat melko yleisiä 

saalislajeja. Yksikkösaaliit olivat kaikilla aloilla pieniä, ilmentäen karua vedenlaatua. Tilastollisessa 

tarkastelussa ainoastaan yhden alan (ala 4, Konniveden eteläosassa) saaliit poikkesivat muista, 

joka johtui rantavyöhykkeen hieman suuremmista ahvenen yksilömääristä. Vuosien 2005-2014 

koekalastusten tulosten vertailu osoitti, että kalaston rakenteessa oli tilastollisia eroja sekä 

koealojen että vuosien välillä. Vuosienvälisestä vaihtelusta huolimatta yksikkösaaliit ovat olleet 

hyvin pieniä koko tarkastelujaksolla 2005-2014. Suurta muutosta kalaston rakenteessa tuskin on 

millään alueella tapahtunut, eikä jätevesikuormituksella ei ole tulosten perusteella ollut merkittävää 

vaikutusta kalaston rakenteeseen. 

 

Konnivedellä on tehty verkkokoekalastuksia myös aiemmin, mutta eri menetelmin kuin nykyään. 

Ensimmäiset tulokset ovat vuosilta 1969 ja 1980. Vuoden 1980 koekalastuksissa verkkosarjojen 

yksikkösaaliit olivat Rautsaaren ympäristössä yli kymmenkertaiset ja Löysinselälläkin noin 

nelinkertaiset Ruotsalaisen vertailualueeseen nähden (Tirronen & Nousiainen 1980). Verrattaessa 

vuosien 1969 ja 1980 tuloksia havaittiin etenkin särjen yleistyneen ja olleen valtalaji Rautsaaren 

ympäristössä. Vuosien 1994-2002 koekalastuksissa Konniveden valtalajit olivat särki, ahven, kiiski 

ja lahna. Vuosiin 2005-2014 nähden muutoksia näyttäisi siten tapahtuneen etenkin lahnasaaliissa, 

jotka ovat pienentyneet merkittävästi ainakin koeverkkosaaliissa. Lahnan ja särjen yksikkösaaliiden 

pieneneminen sekä kokonaissaaliiden alueellisten erojen selvä vähentyminen viittaavat 

Konniveden kalaston rakenteen muuttuneen pitkällä aikavälillä sekä ekologisen tilan parantuneen. 

 

Konnivedellä kalasti vuoden 2014 tiedustelun perusteella n. 1000 taloutta. Yleisimmät saalislajit 

olivat hauki (25 %), ahven (22 %), särki (18 %), kuha (7 %) ja lahna (7 %). Aikaisempiin 

tiedusteluihin verrattuna muikun osuus kokonaissaaliista on laskenut ja toisaalta kuhan noussut. 

Vuoden 2014 kokonaissaalis oli arviolta 38 t, eli ruokakuntaa kohden keskimäärin 38 kg. 

Verrattuna esimerkiksi vuoteen 2008 (46 t ja 38 kg/ruokakunta) kalastuksessa ei näyttäisi 

tapahtuneen merkittäviä muutoksia. Pyydysvuorokausia kertyi n. 107.000, joten yksikkösaalis oli 

350 g/pyydysvrk. Eniten käytetyt pyyntimuodot olivat rapumerta, harvat verkot, katiskat sekä 

onkiminen. Muikkuverkkojen osuus oli selvästi laskenut edelliseen, vuoden 2011 tiedusteluun 
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nähden. Rapusaalis oli yhteensä noin 140.000 kpl ja pyyntiponnistus arviolta 5500 pyydysvrk. 

Yksikkösaalis oli siten keskimäärin noin 5 kpl/merta, ja hehtaarisaalis 33 kpl/ha. Merkittävin viime 

vuosina tapahtunut muutos Konniveden alueella on ollut rapukannan selvä vahvistuminen ja 

ravustuksen yleistyminen. Vuosien 2008-2014 tiedustelujen perusteella järven rapusaalis oli 

vuonna 2014 noin kahdeksankertainen vuoden 2008 saaliisiin nähden, ja miltei kolminkertainen 

vuoden 2011 tasoon nähden. Merkittävimmiksi kalastushaitoiksi koettiin vesiliikenne, jätevedet, 

runsas vesikasvillisuus, säännöstely ja pyydysten likaantuminen.  

 

Ohjelman jatkaminen 

 

Kertyneiden tarkkailutulosten perusteella Konniveden kalataloudellista tarkkailua voitaisiin 

tulevaisuudessa muuttaa jättämällä ohjelmasta pois havastutkimukset sekä vähentämällä 

koekalastusalojen määrää. Verkkokoekalastuksiin riittäisi nykyisen neljän alueen sijaan 

vertailualue (Ruotsalainen) sekä yksi tai kaksi kuormitettua aluetta. Ohjelman keventäminen näiltä 

osin jättäisi mahdollisuuden ottaa tarkkailuun mukaan uusia elementtejä, kuten kaikuluotauksin 

tehtäviä kalakanta-arvioita tai kutualueselvityksiä. 

 
 
VIITTEET 
 
Böhling, P. & Rahikainen, M. (toim.) 1999: Kalataloustarkkailu – Periaatteet ja menetelmät. Riistan- ja 

kalantutkimus, Helsinki, 303 s. 
 
McCune, B. & Grace, J. B. 2002: Analysis of Ecological Communities. MjM Software, Gleneden Beach, 

Oregon 97388 
 
McCune, B. & Mefford, M. J. 1999: PC-ORD: multivariate analysis of ecological data. MjM Software Design. 
 
 
Mäkelä, A., Antikainen, S., Mäkinen, I., Kivinen, J. & Leppänen, T. 1992. Vesitutkimusten 

näytteenottomenetelmät. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja B 10, 87 s. 
 
Tirronen, E. & Nousiainen, T. 1969. Koekalastukset Heinolan lähivesillä vuonna 1980. Kymijoen 

vesiensuojeluyhdistys ry, 6 s. 



 

                        K A L A S T U S T I E D U S T E L U vuodelta 2014           
 VASTATKAA ENSIMMÄISEEN 

KYSYMYKSEEN, VAIKKA ETTE 
OLISIKAAN 
KALASTANUT/RAVUSTANUT 
VUONNA 2014           

1. Kalastiko tai ravustiko joku kotitaloutenne jäsenistä Konnivedellä vuonna 2014? 

Kalastiko?    Ravustiko? 

  Kyllä kalasti ja sai saalista    Kyllä ravusti ja sai saalista  

  Kyllä kalasti, mutta ei saanut saalista   Kyllä ravusti, mutta ei saanut saalista 
  

  Ei kalastanut lainkaan vuonna 2014   Ei ravustanut lainkaan vuonna 2014   

 

2. Pääasiallinen kalastusalue. 1) Jyrängönvirta-Saunasaaret   

2) Saunasaaret-Vuolenkoski   3) Sulkavankoski-Konniselkä  
 

3. Vuonna 2014 kotitalouteenne kuului  ……..   henkilöä 
joista kalastukseen tai ravustukseen osallistui  ……..  henkilöä. 
 

4. Hankittiinko kotitalouteenne vuonna 2014 valtion läänikohtaisia viehekalastuslupia? Montako? 

          Ei        Kyllä, ..........viikkolupaa ja ..........vuosilupaa. 
 

5. Kalastusta haittaavia tekijöitä 
    Merkitkää rasti haitta-astetta osoittavaan ruutuun         
 
 ei vähäinen kohtalainen huomattava en osaa 
 haittaa haitta haitta haitta sanoa 

Pyydysten likaantuminen ............................       

Kalojen makuvirheet ...................................       

Vedenpinnan säännöstely ..........................       

Jätevedet ....................................................       

Tietoisuus jätevesien laskusta alueelle .......       

Runsas vesikasvillisuus ja umpeenkasvu ...       

Levähaitat ...................................................       

Vähempiarvoisten kalalajien runsaus .........       

Vesiliikenne ................................................       

Veden laadun muuttuminen ........................       

Kalojen mahdolliset myrkkypitoisuudet .......       

Muu. Mikä?..................................................       
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Kotitaloutenne käytössä olleet verkot ja niiden käyttöaika sekä saalis 

6. Arvioikaa alla olevaan taulukkoon kotitaloutenne yhteenlaskettu saalis Konnivedeltä 
vuonna 2014 kiloina. Arvioikaa saaliit perkaamattomana painona. Yhdessä muiden 
kotitalouksien kanssa saamastanne saaliista ilmoittakaa vain oman kotitaloutenne osuus. 

 
Muikkuverkot 

Verkot 
27 - 39 mm 

Verkot 
40 mm tai yli 

Pyydysten määrä pyyntipäivää 
kohti jääkalastuksessa kpl

 
kpl kpl

Pyydysten määrä pyyntipäivää 
kohti  avovesikaudella kpl

 
kpl kpl

Pyyntiaika jääkalastuksessa vrk vrk vrk

Pyyntiaika avovesikaudella vrk vrk vrk

 Siika kg kg kg

 Harjus kg kg kg

 Muikku kg kg kg

 Taimen kg kg kg

 Järvilohi kg kg kg

 Kirjolohi kg kg kg

 Kuore kg kg kg

 Hauki kg kg kg

 Sulkava kg kg kg

 Lahna kg kg kg

 Pasuri  kg kg kg

 Säyne kg kg kg

 Särki kg kg kg

 Karppi kg kg kg

 Suutari kg kg kg

 Sorva kg kg kg

 Toutain kg kg kg

 Ankerias kg kg kg

 Made kg kg kg

 Kuha kg kg kg

 Ahven kg kg kg

 Muu kala, mikä kg kg kg

 

Ravustus (vain tutkimusalueella) Merta Haavi Muu pyydys 

Pyydysten määrä / pyyntikerta  kpl kpl kpl

Pyyntikertojen lukumäärä kertaa kertaa kertaa 

Rapu kpl kpl kpl

Täplärapu kpl kpl kpl



 
 

 

Kotitaloutenne käytössä olleet rysät, katiskat ja koukkupyydykset, niiden käyttöaika 
sekä saalis vuonna 2014. 

 Rysät Katiskat Pitkäsiimat Syöttikoukut 

Pyydysten määrä pyyntipäivää 
kohti jääkalastuksessa 

 
kpl 

 
kpl 

 
kpl 

 
kpl

Pyydysten määrä pyyntipäivää 
kohti avovesikaudella kpl kpl

 
kpl kpl

Pyyntiaika jääkalastuksessa vrk vrk vrk vrk

Pyyntiaika avovesikaudella vrk vrk vrk vrk

 Siika kg kg kg kg

 Harjus kg kg kg kg

 Muikku kg kg kg kg

 Taimen kg kg kg kg

 Järvilohi kg kg kg kg

 Kirjolohi kg kg kg kg

 Kuore kg kg kg kg

 Hauki kg kg kg kg

 Sulkava kg kg kg kg

 Lahna kg kg kg kg

 Pasuri  kg kg kg kg

 Säyne kg kg kg kg

 Särki kg kg kg kg

 Karppi kg kg kg kg

 Suutari kg kg kg kg

 Sorva kg kg kg kg

 Toutain kg kg kg kg

 Ankerias kg kg kg kg

 Made kg kg kg kg

 Kuha kg kg kg kg

 Ahven kg kg kg kg

 Muu kala, 
mikä 

kg kg kg kg

 

                                     vapapyydykset seuraavalla sivulla    → 
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Kotitaloutenne käytössä olleet uistimet, onget ja muut pyydykset, niiden 
käyttöaika sekä saalis vuonna 2014. 

 Heittovapa Vetouistelu 
 

Onki ja 
pilkki 

Muu 
pyydys 
mikä ? 

Kalastajien määrä jääkalastuksessa 
henkilöä 

Kalastajien määrä avovesikaudella 
henkilöä henkilöä henkilöä 

Pyyntiaika jääkalastuksessa kertaa 

Pyyntiaika avovesikaudella kertaa kertaa kertaa 

 Siika kg kg kg 

 Harjus kg kg kg 

 Muikku kg kg kg 

 Taimen kg kg kg 

 Järvilohi kg kg kg 

 Kirjolohi kg kg kg 

 Kuore kg kg kg 

 Hauki kg kg kg 

 Sulkava kg kg kg 

 Lahna kg kg kg 

 Pasuri  kg kg kg 

 Säyne kg kg kg 

 Särki kg kg kg 

 Karppi kg kg kg 

 Suutari kg kg kg 

 Sorva kg kg kg 

 Toutain kg kg kg 

 Ankerias kg kg kg 

 Made kg kg kg 

 Kuha kg kg kg 

 Ahven kg kg kg 

 Muu kala, 
mikä 

kg kg kg 
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Liite 3. Kalastustiedustelun saalisarviot lajeittain ja alueittain. 
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