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1 JOHDANTO
Itä-Suomen vesioikeus on 3.7.1987 antamallaan päätöksellä (n:o 55/Va II/87) myöntänyt
Kymenlaakson Vesi Oy:lle luvan Kuivalan tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen, veden
ottamiseen Haukkajärvestä ja tekopohjaveden valmistukseen. Kuivalan tekopohjavesilaitos
aloitti toimintansa 1992. Luvan mukaisesti yritys saa ottaa Haukkajärvestä vettä
tekopohjaveden valmistukseen enintään 0,39 m3/s vuosikeskiarvona (= 33 700 m3/vrk) ja
0,50 m3/s kuukausikeskiarvona (= 43 200 m3/vrk). Pohja- ja tekopohjavettä saa ottaa
vastaavasti
0,39 m3/s
vuosikeskiarvona
(= 33 700 m3/vrk)
ja
0,502 m3/s
kuukausikeskiarvona (= 43 400 m3/s).
Ympäristöluvan ehdoissa mainitaan, että luvan haltijalla on velvollisuus tarkkailla veden
ottamisen vaikutuksia vesistön kalakantoihin ja kalastukseen. Vanha tarkkailuohjelma
sisälsi koskialueiden vapakalastajien saaliskirjanpidon ja sähkökoekalastukset (Scc Viatek
Vesihydro 2003). Kaakkois-Suomen TE-keskus (nykyinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
pyysi luvan haltijaa päivittämään kalataloudellista tarkkailuohjelmaa kirjeellään 19.1.2009
(TE-keskus 1827/5723-2001). TE-keskus katsoi, että tarkkailuohjelman tulisi tuottaa
saaliskirjanpidon ja koskien sähkökoekalastuksien ohella tietoa myös lohikalojen
lisääntymisestä ja vedenottovesistön (Haukkajärvi) kalaston rakenteesta (Raunio 2009).
Ohjelmaan lisättiinkin Haukkajärven verkkokoekalastukset ja mätirasioilla tehtävät
taimenen lisääntymis- ja selviytymistutkimukset. Kaakkois-Suomen TE-keskus hyväksyi
vesistön kalataloudellista tarkkailua koskevan ohjelmaehdotuksen kirjeellään 1.7.2009
(Dnro. 1827-5723-2001). Ohjelmaa päivitettiin jälleen vuonna 2014 (27.1.2014 Janne
Raunio), sillä osa aiemman ohjelman tutkimuksista oli todettu toimimattomiksi. Vuoden
2018 tarkkailua suoritettiin uuden ohjelman mukaisesti.

2 VESISTÖN YLEISKUVAUS
Valkealan reitti (14.182_y01) eli ns. Väliväylä kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen.
Valkealan reitin valuma-alueen pinta-ala on 1282 km2. Reitti saa alkunsa useista
pienvesistöistä Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Lappeenrannan alueilta. Nämä
pienvedet laskevat vesistön yläosan keskusjärvenä olevaan Ylä-Kivijärveen, josta vedet
purkautuvat Huopanaisenvirran kautta Ala-Kivijärveen ja siitä edelleen Tuohtiaiseen. Reitti
jatkuu Kannuskoskelta jokimaisena levittäytyen paikoin järvimäisiksi laajentumiksi ja
laskee lopulta Rapojärveen ja Haukkajärveen (Kuva 1). Reitin alin ja suurin järvi on
Lappalanjärvi, josta Väliväylä yhdistyy Harjunjokea pitkin Kymijokeen Pessankosken
alapuolella. Jokiosuudella on useita matalia virta- ja koskipaikkoja, mutta yleisesti ottaen
reitin alaosa on järvivaltainen.
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Kuva 1. Valkealan reitin alaosa sekä kalataloustarkkailuun kuuluvat sähkökoekalastuksien
koealueet.

Ympäristöhallinnolla on virtaamanmittausasemat Valkealan reitillä Kannuskoskella (asema
1408950) ja Jyräänkoskella (asema 1409120). Käytännössä Jyräänkosken mittauksista
vastaa UPM-Kymmene Oyj Energia ja Kannuskosken mittauksista KSS Energia.
Jyräänkoskella vuoden 2018 keskivirtaama oli noin 10,8 m³/s, joka on edellisvuoteen
nähden hieman matalampi (12,1 m3/s vuonna 2017). Jyräänkosken virtaama oli tammimaaliskuussa pitkän ajan keskiarvoa korkeampi ja kesä-joulukuussa keskimääräistä
matalampi (Kuva 2). Kannuskosken keskivirtaama oli 7,1 m³/s, joka on aavistuksen
edellisvuotta matalampi (7,5 m³/s vuonna 2017). Kannuskosken virtaama vaihteli samalla
tavalla kuin Jyräänkosken virtaama, mutta Kannuskoskella keväinen virtaamapiikki oli
suurempi kuin keskimäärin (Kuva 2).
Valkealan reitin neljästä vedenkorkeusasemasta Haukkajärven (asema 1409110) ja
Jyräänkosken (asema 1409120) asemat sijaitsevat tarkkailualueella. Vuonna 2018
vedenkorkeus ylitti tammi-maaliskuussa kummallakin asemalla pitkän ajan keskiarvon
(Kuva 3). Kesäkuusta joulukuuhun vedenkorkeus alitti keskimääräisen vedenkorkeuden ja
Haukkajärvellä jopa ajoittain pitkän ajan minimiarvot.
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Kuva 2. Valkealan reitin virtaama (m³/s) Jyräänkoskella ja Kannuskoskella vuonna 2018 sekä
keskimääräinen virtaama ajanjaksolla 1990–2017 (Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmä).

Kuva 3. Valkealan reitin vedenkorkeus Jyräänkoskella ja Haukkajärvellä vuonna 2018 sekä
keskimääräinen vedenkorkeus (W) ja sen minimi- ja maksimiarvot ajanjaksolla 1990–2017
(Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmä).

Valkealan reitin alaosa voidaan luokitella vedenlaadultaan hyväksi (Aroviita ym. 2012).
Fosfori- ja klorofyllipitoisuuksien perusteella järvien vesi on lievästi rehevää (Kuvat 4 ja 5).
Fosforipitoisuuden suhteen merkittäviä muutoksia ei ole havaittavissa mittausajanjaksolla,
mutta veden klorofyllipitoisuus (Kuva 5) näyttää hieman kasvaneen. Valkealan reitin
alaosan järvillä havaittiin jo 90-luvulla rehevöitymisestä aiheutuvia ongelmia. Levämäärä
vaihtelee kuitenkin hyvin paljon vuosien välillä. Kemiallinen hapenkulutus kuvaa
kohtalaista humusleimaisuutta ja on noussut 1980-luvun lopun tasosta (Kuva 6). Reitillä
suoritettiin vuosina 2004–2006 kunnostushanke, joka tähtäsi valuma-alueen kuormituksen
vähentämiseen ja reitin järvien kunnostamiseen särkikalojen tehopyynnin avulla (Hovi ym.
2006). Reitin yläosan järvillä kalaston rakenteen korjaamiseen tähtääviä
kunnostushankkeita on ollut jo aiemmin 1990-luvulla.
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Kuva 4. Valkealan reitin järvien (1 m) kokonaisfosforipitoisuuden vuotuiset keskiarvot vuosina
1987–2018 (Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmä).

Kuva 5. Valkealan reitin järvien (0–2 m kokoomanäyte) klorofyllipitoisuuden vuotuiset keskiarvot
vuosina 1987–2018. Haukkajärveltä ja Käyrälammelta ei ollut dataa vuosina 1992–1993
(Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmä).
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Kuva 6. Valkealan reitin järvien (1 m) kemiallisen hapenkulutuksen vuotuiset keskiarvot vuosina
1987–2018 (Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmä).

Valkealan reitin järvialueiden kalastoon kuuluvat seuraavat luontaisesti vesistössä
esiintyvät lajit: hauki, siika, lahna, särki, ahven, made, muikku, kuha, suutari, sorva,
salakka, säyne, kiiski, seipi ja järvitaimen. Virtavesissä elävistä lajeista reitillä tavataan
kivisimppua ja kivennuoliaista. Luonnonvaraisten lajien lisäksi vesistöön on istutettu
harjusta, puronieriää, kirjolohta, karppia ja ankeriasta sekä joki- ja täplärapua. Yleisimmät
kalakantojen hoidossa käytetyt lajit ovat viime vuosina olleet siika, järvitaimen ja kuha.
Reitillä ei ole lainkaan ammattikalastusta, mutta joki- ja järvialueilla on ympärivuotista,
paikoin erittäinkin aktiivista vapaa-ajan kalastusta. Järvialueilla kalastus tapahtuu seisovin
pyydyksin ja vapavälinein. Reitin koskilla harrastetaan perho- ja viehekalastusta. Valkealan
reitin koskialueita kunnostettiin Kaakkois-Suomen TE-keskuksen (nykyisin VarsinaisSuomen ELY-keskus) toimesta vuosina 1996–1997. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen
vuonna 2013 tekemän ekologisen tilan arvion perusteella reitti on hyvässä tai
erinomaisessa tilassa.

3 AINEISTO JA MENETELMÄT
3.1 SÄHKÖKOEKALASTUKSET
Sähkökoekalastukset suoritettiin 7.9.2018 neljällä koskella: Sulunkoski (Kyykoski),
Paaskoski, Ruunakoski ja Jokelankoski (Myllynkoski) (Kuva 1). Sähkökoekalastukset
suoritettiin akkukäyttöisellä, Hans Grassl IG200/2 -merkkisellä laitteella. Kultakin alueelta
valittiin koeala, joiden koot vaihtelivat 120–200 m2:n välillä. Koealat kalastettiin kahden
poistopyynnin menetelmällä (Seber & LeCren 1967). Saatu saalis punnittiin ja laskettiin
lajikohtaisesti.
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3.2. VERKKOKOEKALASTUKSET
Haukkajärven verkkokoekalastukset suoritettiin kuutena yönä 23.7.–1.8. välisenä
ajanjaksona. Verkkoöitä kertyi ajanjaksolla yhteensä 31 kappaletta. Kalastukset suoritettiin
Nordic-yleiskatsausverkoilla. Verkot ovat 30 metriä pitkiä ja 1,5 metriä korkeita.
Nordic-yleiskatsausverkko koostuu 12:sta eri silmäkoolla varustetusta 2,5 m:n levyisestä
verkkopaneelista. Verkon eri paneeleiden silmän solmuvälit (mm) ja langan paksuudet
ovat seuraavassa järjestyksessä:

Solmuväli (mm)

43

19,5

6,25

10

55

8

12,5

24

15,5

5

35

29

Lanka (mm)

0,2

0,15

0,1

0,12

0,23

0,1

0,12

0,15

0,15

0,1

0,16

0,16

Koekalastuksia varten Haukkajärvi jaettiin koealoihin, joista valittiin kalastettavat alat
arvonnan perusteella. Koealat olivat samat kuin aiemmissa tutkimuksissa. Kalastukset
suoritettiin suunnitelman mukaisesti kahdella eri syvyysvyöhykkeellä (0–3 m ja 3–10 m).
Matalammalle vyöhykkeelle kohdennettiin 10 verkkovuorokauden ponnistus ja syvemmälle
vyöhykkeelle yhteensä 21 verkkovuorokauden ponnistus (10 pohjaan ja 11 pintaan).
Verkot laskettiin pyyntiin iltapäivällä ja nostettiin heti aamulla jolloin kalastusajaksi
muodostui n. 20 tuntia/yö. Saatu saalis laskettiin ja punnittiin lajeittain ja
solmuvälikohtaisesti.

4 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU
4.1. SÄHKÖKOEKALASTUKSET
Vuoden 2018 sähkökoekalastuksissa tavattiin kaikkiaan kahdeksaa kalalajia: ahven,
ankerias, kivisimppu, made, salakka, seipi, särki ja taimen. Ahventa ja kivisimppua tavattiin
kaikilta koealoilta, särkeä kaikilta muilta koealoilta paitsi Jokelankoskelta, ankeriasta vain
Paaskoskelta ja muita lajeja kahdelta koealalta (Kuva 7). Suurimmat kalatiheydet olivat
Ruunakoskella ja pienimmät Jokelankoskella.
Jokelankoskella (Myllykoskella) tavattiin vain kahta eri kalalajia (Kuvat 7 ja 8). Kivisimppuja
tavattiin kaksi ja ahventa yksi yksilö. Vuonna 2018 kokonaiskalatiheys oli vain 1,5 yks./100
m2 ja kokonaisbiomassa 15 g/100 m2. Kokonaiskalatiheys ja -biomassa pienenivät reilusti
edellisvuodesta (Kaasonen 2018). Taimenia koealalta on tavattu viimeksi vuonna 2009.
Paaskoskella tavattiin lajeja koealoista eniten eli seitsemän eri kalalajia: ahven, ankerias,
kivisimppu, made, salakka, seipi ja särki (Kuva 7). Kivisimppua tavattiin koealalla eniten,
mutta biomassassa mitattuna ankeriasta oli enemmän kuin muita lajeja (Kuva 8).
Edellisvuonna Paaskoskella tavattiin vain madetta (Kaasonen 2018). Lohikaloja saatiin
koealalta viimeksi vuonna 2009.
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Ruunakoskella tavattiin kuutta eri kalalajia: ahven, kivisimppu, salakka, seipi, särki ja
taimen (Kuva 7). Lajimäärä kaksinkertaistui edellisvuodesta (Kaasonen 2018). Särkeä oli
selvästi eniten sekä tiheydeltä että biomassalta mitattuna (Kuvat 7 ja 8).
Sähkökoekalastuksessa saatiin yksi taimen, mutta sen lisäksi näköhavaintoja oli kuudesta
taimenesta. Edellisvuonna koealalla tavattiin kaksi taimenta, jota ennen taimenia oli
viimeksi tavattu vuonna 2009.
Sulunkoskella (Kyykoskella) tavattiin viittä eri kalalajia: ahven, kivisimppu, made, särki ja
taimen (Kuva 7). Kivisimppua oli eniten tiheydeltä mitattuna, mutta biomassalta mitattuna
taimenta oli selvästi eniten (Kuvat 7 ja 8). Sähkökoekalastuksessa saatiin yksi taimen, kun
edellisvuonna koealalla tavattiin neljä kesänvanhaa taimenta (Kaasonen 2018).

Kuva 7. Valkealan reitin koskien sähkökoekalastuksissa tavattujen kalalajien tiheys (yksilöä/100 m2)
syyskuussa 2018.

Kuva 8. Valkealan reitin koskien sähkökoekalastuksissa tavattujen kalalajien biomassa (g/100m2)
syyskuussa 2018.
_______________________________________________________________________________
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4.2 VERKKOKOEKALASTUKSET
Haukkajärven vuoden 2018 verkkokoekalastuksissa tavattiin kymmentä eri kalalajia:
ahven, hauki, kiiski, kuha, kuore, lahna, ruutana, salakka, sorva ja särki (Kuvat 9 ja 10,
Taulukko 1). Vuoden 2018 lajimäärä oli sama kuin vuonna 2009. Vuosina 2012 ja 2015
tavattiin koeverkotuksissa vain seitsemää lajia. Yleisin kalalaji vuonna 2018 oli ahven niin
massa- kuin kappalemääräisesti tarkasteltuna. Seuraavaksi yleisimmät lajit olivat särki ja
salakka. Keskimääräinen yksikkösaalis oli molemmat syvyysvyöhykkeet huomioiden 68
kpl/verkkovrk ja 1226 g/verkkovrk. Vuoden 2015 koekalastuksissa yksikkösaalis oli
vastaavasti 35 kpl/verkkovrk ja 772 g/verkkovrk.

Kuva 9. Haukkajärven verkkokoekalastuksen yksikkösaaliit (kpl) lajeittain vuonna 2018.

Kuva 10. Haukkajärven verkkokoekalastuksen yksikkösaaliit (g) lajeittain vuonna 2018.

_______________________________________________________________________________
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Taulukko 1. Yhteenveto Haukkajärven verkkokoekalastuksen tuloksista.
Kokonaissaalis (g)

Yksikkösaalis
(g/verkko)

Biomassaosuus (%)

Kokonaissaalis (kpl)

Yksikkösaalis
(kpl/verkko)

Lukumääräosuus (%)

Ahven

22354

721,1

58,8

1319

42,5

62,7

Hauki

578

18,6

1,5

1

0,0

0,0

Kiiski

222

7,2

0,6

81

2,6

3,9

Kuha

3618

116,7

9,5

11

0,4

0,5

Kuore

50

1,6

0,1

7

0,2

0,3

Lahna

1128

36,4

3,0

15

0,5

0,7

Ruutana

1508

48,6

4,0

2

0,1

0,1

Salakka

1270

41,0

3,3

181

5,8

8,6

Sorva

308

9,9

0,8

2

0,1

0,1

Särki

6982

225,2

18,4

484

15,6

23,0

Yhteensä

38018

1226

100

2103

68

100

Ahvenkalat

26194

845

68,9

1411

45,5

67,1

Särkikalat

11196

361

29,4

684

22,1

32,5

Ahven > 15 cm

9549

308

25,1

89

2,9

4,2

Petokalat

13745

443

36,2

101

3,3

4,8

Laji

Haukkajärven verkkokoekalastusten lajisuhteet ovat olleet pääosin varsin samanlaisia eri
tutkimusvuosina (Kuva 11). Ahventa, kiiskeä, kuhaa, lahnaa, salakkaa ja särkeä on tavattu
vuosittain. Biomassan osalta ahven on ollut valtalaji ja vuonna 2018 ahvenen biomassa
lähes kaksinkertaistui vuodesta 2015. Myös särjen osuus on ollut suuri. Vuoden 2018
verkkokoekalastuksissa lahnaa tavattiin hieman enemmän kuin edellisvuosina, ja lisäksi
ruutanaa ja sorvaa tavattiin ensimmäisen kerran sitten vuoden 2009. Vuonna 2018
biomassa kasvoi edellisvuosista n. 400 g/verkkovrk ja kappalemääräkin lähes
kaksinkertaistui, mikä johtui lähinnä ahvenen runsastumisesta (Kuva 12).

Kuva 11. Haukkajärven verkkokoekalastuksen eri lajien yksikkösaaliit (g/verkkovuorokausi) vuosina
2009, 2012, 2015 ja 2018
_______________________________________________________________________________
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Kuva 12. Haukkajärven verkkokoekalastuksen yksikkösaalis (g/verkkovuorokausi ja
kpl/verkkovuorokausi) vuosina 2009, 2012, 2015 ja 2018.

Verkkokoekalastusten tulosten perusteella arvioitiin myös Haukkajärven ekologista tilaa
(Aroviita ym. 2012). Haukkajärvi kuuluu keskikokoisiin humusjärviin (Kh). Särkikalojen
biomassaosuuden (%) perusteella Haukkajärvi sijoittui luokkaan ”erinomainen” ja
biomassan (g/verkkovrk) perusteella luokkaan ”tyydyttävä”. Yksilömäärän (kpl/verkkovrk)
perusteella luokka oli ”huono”.

5 VUOSIEN VÄLINEN VAIHTELU
Kalayhteisöjen tiheys ja biomassa ovat vaihdelleet vuosittain Valkealan reitillä (Kuvat 13 ja
14). Vuonna 2009 sähkökoekalastuksissa kaikilla koealoilla kalatiheys ja -biomassa olivat
melko suuria, mutta sen jälkeen ne ovat pienentyneet muutamia poikkeuksia lukuun
ottamatta. Vuonna 2018 Jokelankoskella kalatiheys oli tarkkailujakson pienin, mutta
Paaskoskella, Ruunakoskella ja Sulunkoskella hieman suurempi kuin kolmena
edellisvuonna. Niin ikään kalabiomassa oli vuonna 2018 muilla koealoilla hieman suurempi
kuin edellisvuonna paitsi Jokelankoskella. Biomassa on vaihdellut vuosittain runsaasti ja
etenkin viime vuosina Sulunkoskella.

_______________________________________________________________________________
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Kuva 13. Valkealan reitin sähkökoekalastusalojen saaliin tiheyden (yksilöä/100m2) kehitys vuosina
2009–2018.

Kuva 14. Valkealan reitin sähkökoekalastusalojen saaliin biomassan (g/100m2) kehitys vuosina
2009–2018.

Sähkökoekalastuksissa Valkealan reitillä on yleensä tavattu 6–7 kalalajia (Kuva 15).
Vuonna 2018 tavattiin kahdeksan lajia, sillä ankerias havaittiin Paaskosken koealalla
ensimmäisen kerran. Lajimäärä koealaa kohti oli heikko vuosina 2015–2017, mutta vuonna
2018 lajimäärä kasvoi kaikilla muilla koealoilla paitsi Jokelankoskella. Lajien esiintyminen
koskissa voi riippua ympäristötekijöiden ohella sähkökoekalastusten suoritusajankohdasta
ja veden lämpötilasta.

_______________________________________________________________________________
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Kuva 15. Valkealan reitiltä sähkökoekalastuksella saatujen kalalajien osuudet kokonaistiheydestä
(yksilöä/100m2) vuosina 2009–2018.

6 YHTEENVETO
Valkealan reitin Haukkajärven ylä- ja alapuoliset sähkökoekalastusalat ovat olleet vuosina
2009–2017 lajistoltaan ja kalatiheyksiltään samankaltaisia, mutta vuonna 2018
alapuolisella Jokelankoskella lajimäärä sekä kalatiheys ja -biomassa jäivät pienemmiksi
kuin muilla koealoilla. Paaskoskella, joka myös sijaitsee Haukkajärven alapuolella, lajisto
sekä kalatiheys ja -biomassa kasvoivat edellisvuodesta, samoin kuin Haukkajärven
yläpuolisilla Ruunakoskella ja Sulunkoskella. Kalatiheys oli suurin Ruunakoskella ja
biomassa Sulunkoskella. Sähkökoekalastussaaliin lajikirjo kasvoi edellisvuodesta, ja lisäksi
ankerias tavattiin ensimmäisen kerran Paaskoskella. Sähkökoekalastuksilla arvioitujen
kalayhteisöjen koot ovat vaihdelleet runsaasti vuosien 2009–2018 aikana. Vuoteen 2017
asti kalaston tiheyden ja biomassan trendi vaikutti laskevalta, mutta vuoden 2018 tulos oli
suurempi kuin kolmena edellisvuonna. Sähkökoekalastusten perusteella Haukkajärven
vedenotolla ei näytä juuri olevan vaikutusta Valkealan reitin koskialueiden kalayhteisöihin.
Vuoden 2018 sähkökoekalastuksissa sekä Ruunakoskella että Sulunkoskella tavattiin yksi
taimen, joista Ruunakosken yksilö oli luonnonvarainen ja Sulunkosken yksilön alkuperästä
ei ole tietoa. Ruunakoskella tehtiin lisäksi näköhavaintoja kuudesta taimenesta. Vuonna
2009 usealla koskella havaittiin taimenen kesänvanhoja poikasia, ja vuoden 2017
koekalastuksissa niitä havaittiin jälleen Ruunakoskella ja Sulunkoskella. Kesänvanhat
poikaset olivat todennäköisesti peräisin mätirasiaistutuksista. Kesänvanhoja taimenia
varttuneempia yksilöitä on tavattu myös vuonna 2013, 2015 ja 2016 Sulunkoskelta. Osa
aiemmin tavatuista taimenista on ollut peräisin istutuksista, mutta myös luonnonvaraisia
yksilöitä on saatu saaliiksi. Kalataloudelliseen tarkkailuun on kuulunut taimenen mädin
haudontakokeita, joita on suoritettu vuosina 2010–2013 (Raunio 2009). Mädin
kuoriutuvuus on ollut hyvää tai erinomaista kaikilla koskilla, mutta taimenen poikasia on
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silti tavattu sähkökoekalastuksissa vain harvoin. Taimenen poikasten puuttuminen
koealoilta voi johtua sopivien poikasalueiden vähäisyydestä koealoilla (Pöyry 2014), vaikka
esim. Sulunkoskella on kunnostettu taimenen kutualueita vuonna 2014 (Kousa & Kousa
2014). Ruunakoski ja Sulunkoski sijaitsevat Haukkajärven yläpuolella, ja padoilla ja veden
säännöstelyllä voi olla vaikutusta taimenen esiintymiseen.
Verkkokoekalastusten perusteella Haukkajärven kalasto edusti melko tyypillistä lievästi
rehevöityneen humuspitoisen järven kalastoa. Yleisimpiä lajeja olivat ns. yleiskalalajit
kuten ahven, särki, salakka ja kuha. Vuoden 2018 verkkokoekalastuksissa tavattiin
rehevyyttä ilmentävää lahnaa hieman enemmän kuin edellisvuosina. Lisäksi tavattiin
ruutanaa ja sorvaa ensimmäisen kerran sitten vuoden 2009. Järven kalaston rakenteessa
ei tapahtunut suuria muutoksia vuosien 2009, 2012 ja 2015 koekalastusten tulosten
perusteella, mutta vuonna 2018 yksikkösaalis kasvoi sekä massa- että kappalemäärän
perusteella. Ahven on ollut selvästi Haukkajärven runsain kalalaji ja vuonna 2018 ahvenen
biomassa oli lähes kaksinkertainen vuoteen 2015 verrattuna. Haukkajärven ekologisesta
tilasta ei saatu vuoden 2018 koekalastusaineiston perusteella selvää kuvaa, sillä tilaa
kuvaavat indeksit vaihtelivat välillä huono-erinomainen. Verkkokoekalastusten tulosten
perusteella Haukkajärven vedenotolla ei näytä olevan merkittäviä vaikutuksia järven
kalastoon.
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Haukkajärven verkkokoekalastusten koealat 31 kpl.

