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31.8.2022 

 

1  JOHDANTO 

 

Hyvät kalakannat ovat tärkeä ympäristötavoite ja kalakantojen tunnettavuus 

elinkeinokalatalouden perusta. Kalojen talvehtimisesta tiedetään verraten vähän ja 

jääkannen heikkeneminen, jopa puuttuminen, on tuonut muutoksia kalojen ympäristöön ja 

kalastukseen. Made (Lota lota) on erityisesti talvikaudella kalastettava perinteinen 

ruokakala, jonka poikastuotantoalueiden tilaa on nostettu esille kannan oletetun 

heikkenemisen syyksi. Hankkeessa oli tavoitteena kartoittaa soveltuvilla 

kalantutkimusmenetelmillä mateen poikastuotantoalueita ja verrata niiden erilaisia 

pohjanlaatuja toisiinsa. Kerätyn tiedon perusteella voidaan mahdollisesti myöhemmin 

arvioida muiden alueiden sopivuutta mateen poikasalueina yksinkertaisemmin esimerkiksi 

pelkän karttatarkastelun tai luotausaineiston perusteella. 

 

Kymijokeen on rakennettu vaelluskaloille useita kalaportaita rakennettujen voimalaitosten 

patojen yhteyteen. Kalaportaiden kautta on tavoite edesauttaa emokaloja pääsemään 

patojen yläpuolelle kutemaan, jotta ne pystyisivät ylläpitämään riittävää luon-

nonpoikastuotantoa. Kalateiden toimintaan vaikuttavat muun muassa virtaamat, kalatien, 

sen suuaukon rakenne ja sijainti sekä jokeen nousevien kalojen määrä ja kalastuspaine. Silti 

biologisillakin tekijöillä on suuri merkitys. Hankkeessa tarkasteltiin biologisista tekijöistä 

saukkoa (Lutra lutra), joka esiintyy tyypillisesti lukuisilla Kymijoen virta-alueilla. Kalateitä 

seuraamalla on havaittu, että saukko käyttää kalaportaissa olevaa nousukalaa tehokkaasti 

ravintolähteenä, mikä heikentää emokalojen pääsyä turvallisesti kalaportaasta läpi. 

Saalistuksen lisäksi saukko karkottaa kaloja laajoilta alueilta. Saukkojen esiintymistä 

kalateiden lähistöllä tarkasteltiin lumijäljistä ja esiintymistä itse kalateissä kalalaskureiden ja 

videokameroiden avulla. Saukkojen esiintymistä selvitettiin erityisesti Ahvenkosken sillan 

ympäristössä, jonne jollain aikavälillä on tarkoitus rakentaa kalatie. 

 

Selvitykset olivat osa Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n toteuttamaa ja Euroopan meri- ja 

kalatalousrahaston rahoittamaa Kymijoen kalataloudelliset ympäristöselvitykset -hanketta. 
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2  AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

2.1 MADETUTKIMUS 

 

Mateiden poikastuotantoalueiden sijainteja ja sopivuutta kartoitettiin sekä pohjan luotausten 

(kovuus ja karkeus -jaottelut) että koepyyntien avulla. Tarkoituksena oli, että luotaamalla 

saatuja pohjanlaatutietojen soveltuvuutta voidaan arvioida alueelta saadun saaliin 

perusteella ja samalla saaliista voidaan arvioida mateen ikäjakaumaa merialueella ja niiden 

mahdollisia alueellisia eroja. 

 

Tutkimukseen valittiin kuusi merenlahtea (Kuva 1), joista ennalta kerättyjen tietojen 

perusteella oli oletettavaa löytää mateita, tai jotka tiedettiin suosituiksi mateenpyyntialueiksi. 

Sopivia alueita kyseltiin suoraan Etelä-Suomen Merikalastajain liitolta, osakaskunnilta, 

kalastajilta sekä paikallisilta asukkailta. Tutkimusalueiden valinnassa konsultoitiin myös 

muita kalatalousasiantuntijoita, sekä käytettiin saatavilla olevia kartta- ja kalarekisteritietoja 

apuna. Alueet ja pyydyspaikat pyrittiin valitsemaan hieman toisistaan poikkeaviksi, 

esimerkiksi avoimuuden ja syvyyden sekä pohjanlaadun osalta. 

 

Kuva 2. Made- ja saukkotutkimusten tutkimusalueet.  
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Mateiden pyynnissä käytettiin Kivikangas Oy:n Aapo-kalatupia. Käytetyt kalatuvat olivat 

viiden metrin pituisia ja 30 cm korkeita, 50 cm leveitä muovitetusta rautalankakehikosta ja 

vihreästä PE-havaksesta koostuvia pyydyksiä (Kuva 2). Kalatuvat ovat erityisesti 

suunniteltuja mateiden pyyntiin, ja ne koostuivat yhteensä kahdeksasta nielusta, mikä 

mahdollistaa kalojen kulun pyydykseen molemmilta sivuilta. 

Kuva 2. Madepyynnissä käytetty kalatupa. 

 

Kuudesta valitusta tutkimusalueesta viidelle vietiin pyydys. Pyydyksen paikanvalinnassa 

käytettiin apuna paikallisia asukkaita, osakaskuntaa, Humminbird-viistokaikuluotainta 

(Kuva 3) sekä merikarttaa. Pohjanlaatua tunnusteltiin painolla sekä matalammilla paikoilla 

kepillä. Pyydyksille ostettiin tai kysyttiin luvat osakaskunnilta ennen koekalastuksia. 

Kalatupia pidettiin vedessä 18.1.–24.2.2022 välisenä aikana. Kolme kalatuvista laskettiin 

veteen 18.1. ja kaksi 19.1. Tuvat koettiin viikoittain. Syöttikalojen houkutteluun käytettiin 

ensimmäisen viikon jälkeen kaurahiutaleita. 

Kuva 3. Pyydyspaikanvalinnassa käytettiin apuna avannosta tehtävää viistokaikuluotausta, jolla 

arvioitiin pyydyksen lähiympäristöä. Kuvassa Neuvottoman tutkimusalueen luotauskuva, jossa näkyy 

runsaasti alueen pohjakivikkoa. 
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Yhden valitun tutkimusalueen mateenpyynti päätettiin toteuttaa ostamalla paikalliselta 

kalastajalta rysäsaaliista osa mateista. Samoin toimittiin kotkalaisen kalastajan kanssa, jotta 

saatiin seitsemänneltä alueelta tutkimustietoa mateista iänmääritystä varten. Kalastajat 

valitsivat saaliistaan noin kaksikymmentä erikokoista madetta. Kotkan mateet pyydettiin 

19.1. ja Ahvenkoskenlahden 2.2.2022. 

 

Saadut mateet punnittiin ja mitattiin, sukupuoli ja sukukypsyys määritettiin ja mateista 

kerättiin sagitta-otoliitit talteen iänmääritystä varten. Kaikki kalat verestettiin ennen 

punnitusta. Otoliitit puhdistettiin, kuivattiin ja säilöttiin tyhjiin muovipurkkeihin määrityksiä 

varten. Ennen mikroskopointia otoliitit vielä punnittiin, katkaistiin, hiottiin vesihiomapaperilla 

sekä värjättiin neutraalipunalla Raitaniemen ym. (2000) ohjeistuksen mukaisesti. 

 

Kuva 4. Mateiden iät määritettiin halkaistuista, hiotuista ja värjätyistä sagitta-otoliiteista, joista 

tummemmat hyaliinivyöhykkeet olivat erotettavissa vaaleista opaakkivyöhykkeistä. Kuvassa arviolta 

neljävuotiaan madenaaraan otoliitti.  

 

Tutkimusalueet luodattiin pyydyspaikkojen osalta avoveden aikaan touko-kesäkuussa 

Humminbird-viistokaikuluotaimella sekä Simrad EK15-tutkimuskaikuluotaimella (taajuus 

200 kHz) tarkoituksena selvittää pohjanlaatua. Luotauksista ilmoitettiin etukäteen Suomen 

puolustusvoimille ja luotausalat pidettiin pieninä. Pohjanlaadun vaihtelua tulkittiin pohjakaiun 

voimakkuuden perusteella, jonka käsittelyyn käytettiin Sonar 5 -ohjelmaa (Balk ym. 2021). 

Tutkimusalueen pohjan kovuudesta (hardness) ja karkeudesta (roughness) muodostettiin 

kartta QGIS -paikkatieto-ohjelman avulla. 

 

 
  



 

_______________________________________________________________________

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 572/2022  5 

2.2  SAUKKOKARTOITUKSET 

 

Saukkojen esiintymistä kalateiden alueella tarkasteltiin lumijäljistä vuosina 2021 ja 2022. 

Kartoituksia tehtiin Pyhtäällä Ahvenkosken sillan ympäristössä, jonne on suunnitelmissa 

rakentaa kalatie tulevaisuudessa, sekä Kotkan Korkeakoskella ja Koivukoskella (Kuva 1). 

Saukkokartoitukset toteutettiin Suomen ympäristökeskuksen kehittämän ohjeistuksen 

(Sulkava 1995) mukaisesti. Vuonna 2021 saukkotarkkailuja toteutettiin kertaalleen 

joulukuussa ja kahdesti helmikuussa, ja vuonna 2022 kerran helmikuussa ja kahdesti 

maaliskuussa. 

 

Saukon esiintymistä kalateissä tarkkailtiin muun vaelluskalaseurannan ohella 

kalalaskureista ja videoista. Kalatieseurantaa tehtiin vuonna 2021 kaikkiaan kahdeksassa 

eri kalatiessä touko-lokakuun välillä. Saukkohavainnot tarkempine tietoineen kirjattiin ylös ja 

mahdolliset videoleikkeet tallennettiin. Myös vuonna 2022 seurantaa toteutettiin kuudessa 

eri kohteessa. 
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3  TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

 

3.1  MADETUTKIMUS 

 

Tutkimuksessa saatiin yhteensä 107 madetta, joista yhteensä 46 hankittiin kahdelta 

kalastajalta (Taulukko 1). Kaikki tutkimuksen mateet olivat sukukypsiä yksilöitä. Pituus 

vaihteli välillä 256–690 mm ja paino (verestettynä) 90–2 780 g. Saaduista mateista 65 oli 

koiraita ja 42 naaraita, eli suhteessa noin 61/39 mateista oli koiraita. Mateiden tiedot on 

esitetty tarkemmin kappalekohtaisesti liitteessä 1. 

 
Taulukko 1. Mateiden määrät, keskipituudet ja -painot eri tutkimusalueilla. 

Tutkimusalue 
Mateet 

kpl 

keskipituus 

(mm) 

keskipaino 

(g) 
Muut pyydyksen kalalajit 

Summanlahti 16 505,1 842,0 ahven, pasuri, särki 

Neuvoton 11 461,6 635,1 ahven, kiiski, pasuri, siloneula, särki 

Kaarniemenlahti 0 - - ahven, hauki, ruutana 

Siltakylänlahti 9 570,8 1 282,4 ahven, sorva 

Purolanlahti 25 532,0 1 007,4 särki 

Ahvenkoskenlahti 21 545,2 1 006,9 ei tietoa 

Kotka 25 511,6 1 058,8 ei tietoa 

Yhteensä 107 521,8 979,4  

 

 

Kaarniemenlahdesta ei saatu yhtään madetta tutkimuksen yli kuukauden koepyynnillä. 

Muilta alueilta mateita pyydettiin 9–25 kappaletta. Mateiden keskipituuksissa ja -painoissa 

oli havaittavissa eroavaisuuksia alueiden kesken, mutta pienen otoskoon takia ne saattoivat 

johtua osittain myös sattumasta. Esimerkiksi osaltaan Neuvottoman alueen vähäistä 

keskipainoa selittää se, että viimeisellä pyyntikerralla saatiin suurin osa kaloista, jolloin ne 

olivat jo kuteneet. Kuitenkin myös alueen mateiden keskipituus oli selvästi muita matalampi. 

Siltakylänlahdelta saatiin keskimäärin suurinta madetta. Ahvenkoskenlahden ja Kotkan 

alueiden tulokset eivät ole suoraan verrannollisia muihin, koska mateet valittiin satunnaisesti 

isommasta yhden päivän saaliista ennen varsinaista kutua. 

 

Neuvottoman mateiden keskipituus oli kuitenkin keskimääräistä suurempi verrattaessa niitä 

eri alueiden välillä samassa ikäryhmässä (Kuva 5). Sen sijaan Kotkan alueen mateet 

näyttivät olevan keskimäärin pienempiä saman ikäisenä kuin muiden alueiden kalat. 

Tarkasteltaessa kaikkia tutkimuksessa saatuja mateita ikäryhmittäin voidaan huomata 

suuret vaihteluvälit sekä pituudessa että erityisesti painossa (Taulukko 2). Painon 

vaihteluväli selittyy osin sillä, että osa punnituista kaloista oli vielä kutematta. Kaikki 

ikäryhmät kolmea ja yhdeksää ikävuotta lukuun ottamatta menivät osittain toistensa kanssa 

ristiin pituuksia tarkasteltaessa ja vain ikäryhmää 3 huomioimatta myös painoissa 

(Taulukko 2, Kuva 7). 
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Kuva 5. Mateiden eri ikäryhmien keskimääräiset pituudet alueittain ja kaikkiaan. Kaikilta alueilta ei 

saatu kaikenikäisiä mateita. 

 
Taulukko 2. Mateiden eri ikäryhmien keskimääräiset pituudet ja painot sekä niiden vaihteluvälit. 

 

 

Koiraiden ja naaraiden välillä ei ollut keskipituuksissa suurta eroa ikäryhmittäin 

tarkasteltuna. Keskipainossa sen sijaan oli suurempia eroavaisuuksia sukupuolten välillä, 

mutta niiden vertailua vaikeuttaa se, että osa yksilöistä oli jo kuteneita pyydykseen 

jäädessään. Keskimäärin ikäryhmissä 4 ja 5 koirasmateet olivat naaraita painavampia, ja 

sitä vanhemmissa ikäryhmissä 6–9 taas naaraat olivat painavampia. 

 

Tutkimukseen pyydettyjen mateiden pituudet ja painot korreloivat keskenään selvästi 

(R2 = 0,94) (Kuva 6), vaikka osa kaloista ehti kutea tutkimuksen aikana. Myös kalojen 

pituuden ja iän suhteen voitiin piirtää selvästi korreloiva (R2 = 0,93) suuntaviiva (Kuva 7). 

Paino ja ikä ei mateella korreloi keskenään yhtä selvästi, minkä takia pituuden ja iän suhteen 

arviointi on ikäarvioissa suositeltavampaa. Hankkeen tulosten avulla voidaankin arvioida 

lopputalvesta merialueelta kalastetusta mateesta ikäarvio pituuden perusteella vähintäänkin 

suuntaa-antavasti. Ikäarvion tarkkuutta heikentää tiettyjen pituuksien jakautuminen kahteen 

eri ikäryhmään sekä tietenkin suhteellisen pieneksi jäänyt otoskoko. 

 

 

IKÄRYHMÄ 3 4 5 6 7 8 9 

Näytemäärä 1 7 27 27 26 16 3 

Keskipituus (mm) 256,0 370,3 443,3 521,7 565,9 635,4 684,0 

Pituuden vaihteluväli - 355–394 385–496 460–556 515–605 598–660 672–690 

Keskipaino (g) 90,0 283,7 501,1 848,7 1132,2 1844,1 2445,3 

Painon vaihteluväli - 212–332 282–854 544–1202 820–1524 1064–2570 1956–2780 
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Kuva 6. Tutkimuksessa pyydettyjen mateiden painon ja pituuden suhde. 

Kuva 7. Tutkimuksessa pyydettyjen mateiden ikäluokkien ja pituuden suhde. 

 

Mateen kasvua ei saatu tarkasteltua ikäryhmiä tarkemmin käytetyn laitteiston ja tekniikan 

avulla. Tarkempi kasvun arviointi olisi vaatinut otoliittien kasvuvyöhykkeiden leveyksiä 

mittaamista, kuten Elorannan (1982b) tekemissä mateen kasvututkimuksissa. 

 

Hankkeessa tehtyihin iänmäärityksiin tulee suhtautua sopivalla varauksella, sillä otoliittien 

ensimmäinen kasvurengas voi helposti katkaistessa ja hioutuessa jäädä näkymättä. Lisäksi 

iänmäärityksessä käytettiin Elorannan (1982a) esittämää periaatetta, jossa mateen 

ensimmäisenä kesänä muodostuvaa hyaliinivyöhykettä (ns. poikasvyöhyke) ei tulkittu 

vuosirajaksi. Mateiden syntymäpäivänä käytettiin 1.1., eli vuosiluokissa voi olla muihin 

tutkimuksiin verrattuna yhden yksikön ero, jos niissä on käytetty syntymäpäivänä mateiden 

kohdalla toisinaan suositeltua päivämäärää 15.5. (Eloranta 1982b). 
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Sagitta-otoliittien massan ja mateen kokonaispituuden välinen suhde tutkittiin, sillä ne 

korreloivat keskenään hyvin Elorannan (1982b) aikaisemmissa tutkimuksissa. Vastaavuus 

oli edelleen havaittavissa (R2 = 0,81), vaikka korrelaatiokerroin jäi selvästi Elorannan 

tutkimusta (R2 = 0,98) heikommaksi. Täysin epämuodostuneita otoliitteja havaittiin vain yksi 

ja hieman kristallisoituneita muutamia. Yleensä tällaisia täysin epämuodostuneita sagittoja 

on mateilla vain noin alle prosentilla (Eloranta 1982a). 

 

Eri alueita vertailtiin pohjanlaadun osalta luotaamalla ne viistokaikuluotaimella (Kuvat 8 ja 9) 

sekä Simrad EK15-tutkimuskaikuluotaimella. Luotaussyvyydet vaihtelivat pääsääntöisesti 

välillä 1,7–2,8 metriä, mutta tätä matalampia syvyyksiä luodattiin Kaarniemenlahdella ja 

Siltakylänlahdella, ja syvempiä Neuvottaman alueella.  

 

Kuva 8. Viistokaikukuvaa luotauslinjoilta Summanlahdelta (vas.), Neuvottomalta (kesk.) ja 

Kaarniemenlahdelta (oik.). 

 

Viistokaikuluotauskuvien perusteella eri alueiden pohjanlaatu vaihteli paljon niin toisiinsa 

verrattuna kuin myös luotausalueen sisällä. Summanlahdelta valitulla tutkimusalueelta 

havaittiin runsaasti uppotukkeja yhdellä kohdalla luotauslinjaa. Yksittäisiä puita havaittiin 

myös muilla alueilla, mutta ei suurin määrin. Ruovikkoa kasvoi runsaasti kaikilla 
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tutkimusalueilla Neuvottoman aluetta lukuun ottamatta, jonka pohja koostui suurelta osin 

kivikosta. Kiviä oli runsaasti myös Purolanlahdella sekä osalla linjalla myös 

Ahvenkoskenlahdella, Siltakylänlahdella ja Summanlahdella. 

 

 

Kuva 9. Viistokaikukuvaa luotauslinjoilta Ahvenkoskenlahdelta (vas.), Purolanlahdelta (kesk.) ja 

Siltakylänlahdelta (oik.). 
 

Luotausdatasta arvioitiin pohjan kovuus ja karkeus pohjakaikujen voimakkuuksien 

perusteella erillisellä ohjelmalla. Luotaimen lähettämä äänipulssi heijastuu pohjasta ja veden 

pinnasta aina uudestaan takaisin vesipatsaaseen, kunnes se vaimenee. Pohjan 

heijastuvuus ja siitä palautunut kaiku on sitä vahvempi mitä kovempaa sedimentti on 

koostumukseltaan. Löyhä ja pehmeä sedimentti vaimentaa luotaimen lähettämän 

äänipulssin tehokkaasti ja siitä heijastunut kaiku on heikko. Luotaamalla arvioitu pehmeä 

pohja koostuu esimerkiksi liejusta, savesta ja hiekasta, kun taas kovempi pohja on 

enemmän kiveä ja kalliota. Pohjan karkeus kertoo taas sen hienojakoisuudesta, eli 

esimerkiksi kiintoaineksen tai vaikka sileämmän kallion esiintymisestä verrattuna 

epätasaisempaan kivikkoon. 

 

Neuvottoman alueen pohja oli luotausdatan perusteella keskimäärin kovinta ja karkeinta, ja 

vastaavasti Kaarniemenlahden pohja pehmeintä ja sileintä (Kuvat 10 ja 11). Muilla neljällä 
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alueella pohja vaihteli enemmän luotausalueen sisällä. Tutkimukseen valitut ja luodatut 

alueet olivatkin kohtuullisen monipuolisia niin pohjanlaadun kuin esimerkiksi 

kasvillisuudenkin osalta lukuun ottamatta Kaarniemelahtea, jonka valittu pyydyspaikka oli 

muita matalampi ja kesällä luotausten aikaan havainnoituna myös kohtuullisesti rehevämpi. 

 

Kuva 10. Tutkimusalueiden pohjan suhteellinen kovuus (hardness) luotaamalla arvioituna. Ylärivillä 

Summanlahti ja Neuvoton, keskellä Kaarniemenlahti ja Ahvenkoskenlahti, alarivillä Purolanlahti ja 

Siltakylänlahti. 
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Luotausten ja koekalastusten perusteella voidaan arvioida, että Kaarniemenlahden tapainen 

hyvin pehmeä pohja ei sovi mateen lisääntymisalueeksi. Muuten mateen lisääntymiseen 

sopii sekä pehmeämpi ja sileä savipohja että sitä kovempi sekä karkeampi pohja aina 

kivikkoon ja kallioonkin asti. 
 

Kuva 11. Tutkimusalueiden pohjan suhteellinen karkeus (roughness) luotaamalla arvioituna. Ylärivillä 

Summanlahti ja Neuvoton, keskellä Kaarniemenlahti ja Ahvenkoskenlahti, alarivillä Purolanlahti ja 

Siltakylänlahti. 
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3.2  SAUKKOTUTKIMUS 

 

Saukkojen esiintymistä ja käyttäytymistä kalateistä on seurattu aikaisemmin tarkemmin 

vuosina 2015–16 (Alaoutinen & Korkeamäki 2017). Tutkimuksessa todettiin, että saukko voi 

vaikuttaa kalojen liikkumiseen kalatiessä. Seurannan perusteella kaloja havaittiin kalatiessä 

merkitsevästi enemmän kahden tunnin ajan ennen saukkohavaintoa, kuin kahden tunnin 

aikana sen jälkeen. Saukon vaikutusta tarkemmin juuri lohikalojen esiintymistiheyteen ei 

saatu luotettavasti selvitettyä matalien havaintomäärien takia. 

 

Saukko jättää veteen todennäköisesti voimakkaan hajujäljen, jonka kalat voivat haistaa 

(Wisenden 2000). Pedon hajun takia kalat voivat välttää kalaportaaseen nousemista, sillä 

siellä ne voisivat olla saukolle helppoa saalista. Hankkeen aikaisen videoseurannan 

perusteellakin saukot saalistavat aktiivisesti kalateillä ainakin Kotkan Korkeakoskella ja 

Koivukoskella (Kuva 12). Kuudella muulla seurannassa olleilla kalateillä ei havaittu 

saukkoja. 

 

Kuva 12. Saukkojen esiintymistä kalateissä havainnointiin muun videoseurannan yhteydessä. 

Kaikkiaan vain Korkeakoskelta ja Koivukoskelta havaittiin saukkoja hankkeen tutkimusvuosina. 

Videoista nähtiin useasti saukkojen käymässä saalistamassa kaloja kalateiltä. Kuvassa 

Korkeankosken saukkoyksilö pyydystämänsä särkikala suussaan. 

 

Korkeakoskelta havaittiin kaikilla käyntikerroilla aikuisen saukon jälkiä ja kertaalleen myös 

mahaliuku. Jäljen koko oli noin 6 cm ja mahaliu’un 20 cm. Vastaavan kokoinen aikuinen 

saukko havaittiin myös jokaisella kartoituskäynnillä Ahvenkosken voimalaitoksen alapuolella 

(Kuva 13). Saukon havaittiin liikkuneen padon molemmissa haaroissa ja jopa nähty siika 

suussaan paikalla olleen kalastajan toimesta. Havaintojen perusteella on oletettavaa, että 
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saukko pesi uoman kivipenkereessä. Myös Koivukosken säännöstelypadolla havaittiin 

talvella aikuisen saukon jälkiä molemmilla puolilla uomaa ja kalaportaassa. Sekä 

Koivukosken säännöstelypadon saukko että Korkeakosken yksilö havaittiin myös 

kalatieseurannassa. Tosin Korkeakosken saukko havaittiin vain vuonna 2022. Eri havaintoja 

oli kalatiellä vuosittain useita kymmeniä. 

 

Kuva 13. Saukon jälkiä ja mahaliukuja havaittiin runsaasti Pyhtään Ahvenkoskenlahdelta (vas.) 

maastokartoituksissa. Koivukoskella jälkien lisäksi saukko havaittiin kalatiessä VAKI-kalalaskurin 

avulla lukuisina eri päivinä (oik.). 

 

Merkkejä mahdollisista pentueista ei havaittu miltään alueelta. 

 

Saukkokartoitusten perusteella juurikin molemmilla merialueen lähistöllä sijaitsevalla 

kalatiellä (Kotkan Korkeakoski ja Koivukoski) sekä suunnitteilla olevalla kalatien lähistöllä 

Ahvenkoskenlahden voimalaitoksella esiintyy saukko tai saukkoja. Tutkimuksessa ei saatu 

tarkemmin varmistettua, onko eri alueilla useampia yksilöitä. Todennäköisesti Koivukosken 

säännöstelypadon kalatiellä on liikkunut useampi aikuinen yksilö VAKI-kalalaskurin 

silhuettikuvien perusteella. 
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4  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Hankkeen madetutkimuksissa saatiin saaliiksi yhteensä 107 madetta, joille tehtyjen 

iänmääritysten perusteella voitiin mallintaa mateen kasvukäyrää merialueella ja eri 

ikäluokkien keskimääräisiä pituuksia ja painoja. Lisäksi pyyntialueiden luotauksissa 

havaittiin alueilla erilaisia pohjan kovuuksia ja karkeuksia, joita verrattiin koepyyntien 

saaliisiin. Pienellä otannalla ei pystytä tekemään selviä johtopäätöksiä, mutta edelleen 

voidaan todeta mateen lisääntyvän matalassa alueella, jossa pohja voi olla vaihtelevaa aina 

mudasta hiekkaan, hietaan, soraan ja kivikkoon. Kutu tapahtuu tavallisesti kovalle pohjalle 

ja aivan pehmeällä liejupohjalla lisääntyminen ei todennäköisesti onnistu. Tutkimusten 

perusteella pohjanlaadun laaja sopivuus mahdollistaa mateen lisääntymisen lukuisilla eri 

alueilla, ja ei siten todennäköisesti ole kovin vaikuttava tekijä madekantojen kokoon. 

 

Viime vuosina on pohdittu mahdollista madekannan heikentymistä pienenevien 

saalismäärien takia. Syynä on ollut todennäköisesti ainakin osittain se, että Suomessa 

vapaa-ajankalastajat saavat suuremman osan madesaaliista kaupallisiin kalastajiin 

verrattuna, ja lämpimien talvien aikaan madesaalis jää varsinkin heidän osaltaan pieneksi. 

Kuitenkin mateita saatiin saaliiksi runsaasti hankevuosina, joina talviaikainen jääpeite oli 

merialueella vähintäänkin kohtuullinen ja mahdollisti tehokkaan kaupallisten sekä vapaa-

ajan kalastajien madepyynnin. Kahtena edellisenä vuonna mateella ei ole ollut talvella 

enemmän kysyntää kuin mitä on pystytty tuottamaan, vaan mateiden hinta laski kysynnän 

pienentyessä koronapandemian sulkiessa ravintoloita ja tarjonnan ollessa 

poikkeuksellisenkin suurta. Mateen tuottajahinta laskikin hieman vuodelle 2021 

aikaisempien seitsemän vuoden perättäisen kasvun jälkeen (Luonnonvarakeskus 2022).  

 

Hankkeessa tehtyjen kartoitusten mukaan saukot viihtyvät kalateiden ympäristössä kerran 

sinne löydettyään. Aikaisempien tutkimusten ja hankkeen havaintojen mukaan ne 

saalistavat kalateissä ja vaikuttavat kalojen nousuun. Kalojen nousun turvaamiseksi olisi 

syytä tutkia rauhoitetun saukon torjuntakeinoja kalateillä tarkemmin. Poikkeusluvalla tehty 

loukutus ja saukon siirto toiselle alueelle on yksi tapa turvata kalojen nousua. Myös 

aitaaminen sekä ääneen tai erilaisiin hajuihin perustuvat karkottimet voivat estää saukkojen 

asettumista kalateiden läheisyyteen, mutta näiden keinojen toiminta on yleensä heikkoa 

saukon sopeutuessa tehokkaasti ympäristöönsä ja sen ääniin. Tämä olisi jo kalateitä 

suunnitellessa hyvä ottaa huomioon. Kalatieratkaisuista esimerkiksi lappotekniikkaan 

perustuva kalatie ei ole samanlailla sopiva saukkojen saalistukseen kuin perinteisempi 

rakokalatie. 
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  LIITE 1 

MADE 
pituus 
(mm) 

paino 
(g) 

sukupuoli sukukypsyys ikäarvio 
otoliittien 

painojen ka. (g) 
K1 620 2 035 N x 8 0,12205 
K2 520 1 176 N x 7 0,09280 
K3 650 2 570 N x 8 0,15425 
K4 425 480 K x 5 0,05855 
K5 515 882 K x 7 0,09505 
K6 650 2 490 N x 8 0,13125 
K7 585 1 304 N x 7 0,11920 
K8 560 1 186 N x 7 0,08490 
K9 415 408 K x 5 0,07245 
K10 435 428 K x 5 0,07055 
K11 635 2 015 N x 8 0,15985 
K12 550 932 K x 7 0,10570 
K13 630 2 015 N x 8 0,14840 
K14 660 2 070 N x 8 0,15970 
K15 385 282 N x 5 0,03940 
K16 540 910 N x 7 0,08840 
K17 535 1 032 N x 7 0,08100 
K18 490 744 N x 6 0,10940 
K19 400 358 K x 5 0,07190 
K20 460 544 K x 6 0,08335 
K21 360 268 N x 4 0,04875 
K22 355 212 K x 4 0,03660 
K23 410 324 N x 5 0,06570 
K24 565 1 346 K x 7 0,10780 
K25 440 460 K x 5 0,06055 
       

A1 530 970 K x 6 0,10805 
A2 415 394 K x 5 0,06450 
A3 506 662 K x 6 0,08500 
A4 595 1 290 K x 7 0,12915 
A5 635 1 534 K x 8 0,12235 
A6 596 1 524 K x 7 0,11195 
A7 560 1 170 K x 7 0,12365 
A8 598 1 064 K x 8 0,15080 
A9 510 794 N x 6 0,09165 
A10 560 1 094 K x 7 0,10320 
A11 560 958 K x 7 0,08430 
A12 573 1 038 K x 7 0,10660 
A13 540 1 000 K x 6 0,09545 
A14 465 564 K x 5 0,06185 
A15 558 1 296 K x 7 0,09480 
A16 586 1 150 K x 7 0,11535 
A17 566 820 K x 7 0,10965 
A18 610 1 640 N x 8 0,13515 
A19 433 438 K x 5 0,06335 
A20 523 876 K x 6 0,10775 
A21 530 868 K x 6 0,09905 
       

N1 630 1 916 N x 8 0,12560 
N2 540 1 020 N x 6 0,09360 
N3 496 684 N x 5 0,08670 
N4 368 278 K x 4 0,04480 
N5 367 300 K x 4 0,05945 
N6 394 302 K x 4 0,05080 
N7 437 378 N x 5 0,06530 



K=Kotka, A=Ahvenkoskenlahti, N=Neuvoton, Su=Summanlahti, P=Purolanlahti, Si=Siltakylänlahti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

N8 383 294 N x 4 0,05650 
N9 530 904 K x 6 0,09030 
N10 448 524 K x 5 0,10675 
N11 485 386 N x 5 0,05895 
       

Su1 522 946 N x 6 0,09660 
Su2 553 1 110 K x 7 0,12350 
Su3 465 672 K x 5 0,08995 
Su4 465 532 K x 5 0,07260 
Su5 470 854 K x 5 0,07605 
Su6 435 446 K x 5 0,07650 
Su7 420 306 N x 5 0,06000 
Su8 507 690 N x 6 0,06860 
Su9 448 522 K x 5 0,08540 
Su10 460 576 K x 5 0,07580 
Su11 560 954 N x 7 0,10030 
Su12 620 2 020 K x 8 0,12700 
Su13 645 1 392 N x 8 0,10970 
Su14 436 538 K x 5 0,06935 
Su15 595 1 282 N x 7 0,13215 
Su16 480 632 N x 6 0,07400 
       

P1 672 2 600 N x 9 0,16605 
P2 518 1 004 K x 6 0,10575 
P3 575 1 142 K x 7 0,12575 
P4 542 952 K x 6 0,11060 
P5 652 1 930 N x 8 0,12150 
P6 458 632 N x 5 0,08040 
P7 528 852 K x 6 0,10670 
P8 587 1 480 N x 7 0,10300 
P9 460 646 K x 5 0,10025 
P10 570 1 030 K x 7 0,11810 
P11 556 1 202 N x 6 0,12890 
P12 540 872 N x 6 0,11175 
P13 465 596 K x 5 0,07485 
P14 652 1 702 K x 8 0,12745 
P15 365 332 K x 4 0,06400 
P16 422 396 K x 5 0,06785 
P17 256 90 K x 3 0,02210 
P18 550 1 180 K x 6 0,10475 
P19 550 740 K x 6 0,11785 
P20 520 650 K x 6 0,09500 
P21 535 986 K x 6 0,09300 
P22 605 1 076 K x 7 0,13225 
P23 515 616 K x 6 0,09715 
P24 585 1 144 K x 7 0,13025 
P25 623 1 336 N x 8 0,10190 
       

Si1 475 706 N x 5 0,10240 
Si2 560 1 112 N x 7 0,12565 
Si3 657 1 776 K x 8 0,18270 
Si4 473 596 K x 6 0,08680 
Si5 522 820 K x 6 0,08400 
Si6 690 1 956 K x 9 0,12600 
Si7 525 882 N x 6 0,12570 
Si8 545 914 N x 6 0,09160 
Si9 690 2 780 N x 9 0,17780 


	Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 572/2022
	Matias Hyrsky
	SISÄLLYS
	1 Johdanto          1
	2 AINEISTO JA MENETELMÄT        2
	2.1 Madetutkimus         2
	2.2 Saukkokartoitus         5

	3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU      6
	3.1 Madetutkimus         6
	3.2 Saukkokartoitus         13

	4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET      15
	viitteet           16
	LIITTEET
	1  JOHDANTO
	2  AINEISTO JA MENETELMÄT
	2.1 Madetutkimus
	2.2  Saukkokartoitukset

	3  TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU
	3.1  MAdetutkimus
	3.2  Saukkotutkimus

	4  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
	VIITTEET

