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16.9.2022 

 

1  JOHDANTO 

 

Suomenlahden kalatalouselinkeino on ollut laskevassa trendissä jo pitkään. Päätoimisten 

ammattikalastajien määrä on laskenut kymmenessä vuodessa puoleen, ja 

kalankasvatuslaitosten ympäristöluvissa määriteltyjä kasvatusmääriä on jatkuvasti 

supistettu. Tämä laskeva trendi on johtanut ulkomaisen kalan tuonnin kasvuun kotimaisen 

lähikalan kustannuksella. Ainoa maamme kasvava kalatalouselinkeino on ollut 

kalastusmatkailu, mutta sen tarkoituksena ei ole tuottaa kestävästi tuotettua elintarviketta 

kuluttajille. Kalatalouselinkeinojen kutistuminen ei johdu niinkään heikkenevistä 

kalakannoista tai kalastus- ja kalankasvatuksen mahdollisuuksista, vaan elinkeinon heikosta 

kannattavuudesta, työn rasittavuudesta ja yhä tiukentuvasta säätelystä. Lisäksi 

kalatalouselinkeinoja haittaavat kasvavat hylje- ja merimetso-ongelmat. Laskeva trendi on 

ymmärrettävä, eikä epävarmassa tilanteessa nuoria enää saada kalatalouselinkeinojen 

pariin. Toisaalta kasvava tietämys ympäristön tilasta, ekologisesti kestävästä 

elintarviketuotannosta puoltaisi huomattavasti tehokkaampaa lähiruuan, kuten paikallisesti 

kalastetun tai kasvatetun kalan hyödyntämistä. Kotimaista kalaa arvostetaan erityisesti sen 

terveellisyyden, ympäristöystävällisyyden ja työllistävän vaikutuksen vuoksi. Varsinkin 

elintarvikeala pyrkii energiatuotannon tavoin enemmän kohti hiilineutraalia tuotantoa joka ei 

rasita tai kuormita ympäristöä.   

 

Kymen maakunta on monella tavoin edelläkävijä ympäristön kuormituksen ja 

ympäristöhaittojen minimoimisessa. Esimerkiksi on teollisuuden aiheuttama ravinne- ja 

haitallisten aineiden kuormitus jäteveden puhdistusmenetelmien kehitystyön ansiosta 

pienentynyt merkittävästi muutamassa vuosikymmenessä ja samaan aikaan teollisuuden 

tuotanto on kasvanut. Kymenlaakson pitkäaikainen tavoite olisikin kasvattaa luonnonvarojen 

kestävää hyödyntämistä ja varsinkin elintarviketuotannon optimoimista kansainvälisen 

sopimusten mukaisesti kohti vähähiilijalanjälkisyyttä. Koska Kymenlaakson vesistöalueet 

soveltuvat hyvin kalatuotteiden paikalliseen tuotantoon, on syytä panostaa enemmän 

paikallisen elintarvikekalan mahdolliseen hyödyntämiseen. Viimeisen kymmenen vuoden 

aikana ovat kalatalouteen liittyvät tutkimustarpeet kasvaneet, ja suuntautuneet myös ns. 

sinisen biotalouden alueelle. 

 

ESKO kalatalousryhmän, alueen kalatalousjärjestöjen ja yritysten kanssa on yhteistyössä 

listattu nykyisiä ongelmia ja kehittämismahdollisuuksia kala- ja vesituotteille 

Kymenlaaksossa. Yhtenä merkittävänä kasvua rajoittavana tekijänä on tunnistettu 

kehittämisresurssien puute erityisesti kalataloudessa. Varsinaisia uusia tuotteita tai 

menetelmiä kalastuksessa, kalankasvatuksessa tai jalostuksessa ei ole saatu luotua. 

Lähiruuan kysynnän kasvaessa ja toisaalta kalan kasvatus- ja pyyntimäärien laskiessa 

tarvetta olisi uusien tuotteiden ja menetelmien kehittämiseen. Kymijoen vesi ja ympäristö 

ry:lle osoitettiin kolmea uutta konkreettista ympäristöselvitystarvetta vesistöihin ja 

kalakantoihin liittyen, joita hankkeessa lähdettiin selvittämään.  
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Hankkeen toteuttaja 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry 

Tapiontie 2 C 

45160 KOUVOLA 

 

Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Kymijoen kalataloudelliset ympäristöselvitykset 

Hankenumero 147510 

 

Hankeaika 

22.10.2020–31.8.2022 

 

 

2  HANKKEESSA TEHDYT TOIMENPITEET 

 

2.1 KYSELYTUTKIMUS SINISEN BIOTALOUDEN TUTKIMUS- JA SELVITYS-

KESKUKSESTA (LIITE 1) 

 

Erityisesti Etelärannikon Kalaleader-ryhmän Lähikala 2030 toiminnasta on syntynyt idea 

käynnistää uusi alueellinen tutkimus- ja kehittämistoimintaan perustuva sinisen biotalouden 

tutkimus- ja selvityskeskus, joka toimisi usean eri Kalaleader-ryhmän alueella toimivien jo 

olemassa olevien oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja elinkeinon edustajien välisenä 

yhteistyökonsortiona. Tällä alueella, johon kuuluvat Kymenlaakson ja Etelä-Uusimaan 

rannikkoalueet, on paljon elinkeinoa edistettäviä työaihioita, jotka eivät liity suoraan 

kalastamiseen tai jalostamiseen, vaan enemmänkin muihin ympäristö- ja yhteistoimintaan 

ja alan kehittämiseen tähtääviä uusia mahdollisuuksia. 

 

Alueellista mielenkiintoa sinisen biotalouden tutkimus- ja selvityskeskuksen tarpeeseen 

selvitettiin kyselytutkimuksen avulla. Kysely luotiin Google Formsin avulla ja se lähetettiin 33 

paikalliselle tai alueelliselle toimijalle sähköisesti maaliskuussa 2022, joista 14 vastasi 

määräaikaan mennessä.  

 

Vaikkakin kyselyyn vastanneiden määrä oli niukahko, edustivat vastaajat silti laajasti 

vesiosaamisen kanssa työskentelevää sektoria. Jopa 77 % vastaajista tarvitsee jatkossakin 

kalastosta ja kalastukseen liittyvää tietoa ja osaamista. Vastaus tukeekin mahdollista 

tarvetta Sinisen biotalouden osaamiskeskuksesta alueella. Saman verran vastaajia näkikin, 

että olisi melko tärkeää tai mahdollista kehittää sen kaltaista osaamiskeskusta eteläiselle 

rannikkoalueelle Kyselyn perusteella voinee tulkita, että paikallisella tasolla on haasteita 

liittyen siniseen biotalouteen, jotka kiteytyvät osittain erilaisen tiedon puutteeseen, vaikkakin 

mahdollisuudet liiketoiminnan lisäämiselle koetaan hyvinä. 
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2.2 UUSIEN KALANKASVATUSLAITOSTEN SIJAINNINTARKASTELU VESI-

NÄYTTEIDEN AVULLA (LIITE 2) 

 

Valtioneuvosto on asettanut tavoitteeksi kaksinkertaistaa kalankasvatus tällä 

hallituskaudella. Kymenlaaksossa tavoite on myös mahdollista saavuttaa. Kymenlaaksossa 

ja Itä-Uudellamaalla toimii kolme kalankasvatuslaitosta, jotka kaikki ovat ilmoittaneet, että 

heidän olisi teknisesti hyvin helppoa kaksinkertaistaa nykyinen volyymi. Kasvatusaltaita ja 

kalankäsittelyvälineitä ja -tiloja on siihen riittävästi, ongelmana ovat vain koko ajan 

tiukentuvat ympäristöluvat. Ympäristölupia on kaikissa alueen kalankasvattajien uusissa 

hakumenettelyissä tiukennettu, vaikka kalankasvattajat ovat kehittäneet toimintaansa 

ympäristöystävällisemmäksi ja toiminnan rehevöittävä vaikutus pienentynyt koko ajan. 

Hankkeessa tarkasteltiin merialueen soveltuvuutta kalankasvatukseen alueilla, joissa ei tällä 

hetkellä ole kalankasvatusta, mutta joilla kalankasvatus on mahdollista. Lisäksi hankkeessa 

osallistuttiin kalankasvatuksen ympäristövaikutusten selvittämiseen yhdessä 

Lähikalafoorumi 2030 -työryhmän kanssa. Selvityksessä käsiteltiin muun muassa itäisen 

Suomenlahden kalankasvatuksen kuormitusta verrattuna muuhun eläinperäiseen 

proteiinintuotantoon. Selvityksen toteutti Pia Lindberg-Lumme (Growth4Blue Consulting Ky). 

 

Uusia mahdollisia kalankasvatukseen soveltuvia alueita tiedusteltiin suoraan 

kalankasvattajilta ja näytepisteet valittiin ehdotusten pohjalta. Näytteitä otettiin maaliskuun 

2021 ja elokuun 2022 välisenä aikana Loviisan ja Virolahden edustalta. Hankkeessa 

otettujen vesinäytteiden perusteella kalankasvattajien valitsemat alueet eivät juurikaan eroa 

vedenlaadultaan muusta lähialueesta ja todennäköisesti sopivat kalankasvatukseen. 

Saatujen tulosten perusteella alueiden soveltuvuutta kalankasvatukseen ei voi kuitenkaan 

luotettavasti arvioida, mutta näytteenotoilla saatiin kerättyä aineistoa eri vuodenajoilta 

mahdollisia jatkotutkimuksia, kuten esimerkiksi tarkempia virtaus- ja 

vedenlaatumallinnuksia, varten. 

 
 

2.3 KYMIJOEN JA SEN MERIALUEEN MADE- JA SAUKKOTUTKIMUKSET 2021–2022 

(LIITE 3) 

 

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 on erityisesti talvikaudella kalastettava perinteinen ruokakala, jonka 

poikastuotantoalueiden tilaa on nostettu esille kannan oletetun heikkenemisen syyksi. 

Hankkeessa oli tavoitteena kartoittaa pohjan luotauksilla ja koepyyntien avulla mateen 

poikastuotantoalueita ja verrata niiden erilaisia pohjanlaatuja toisiinsa. Tutkimukseen valittiin 

kuusi merenlahtea, jotka ympäristöoloiltaan hieman poikkesivat toisistaan esimerkiksi 

syvyyden, avoimuuden sekä pohjanlaadun osalta. 
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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. 

Hankkeen tutkimuksissa saatiin myös määritettyä mateelle kasvukäyrää merialueella 

iänmääritysten avulla. 

 

Lisäksi hankkeessa tarkasteltiin viimevuosina kalateiden rakentamiseen ja toimivuuteen 

vaikuttavista biologisista tekijöistä saukkoa, 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. 

Saukkoja havaittiin kaikilla kolmella kartoitusalueella lumijäljistä sekä Koivukosken ja 

Korkeakosken kalatiellä nousukalaseurannan ohella. On edelleen hyvin todennäköistä, että 

saukon esiintyminen näillä alueilla vaikeuttaa kalojen vaellusta. 
 
 

3  TALOUDELLINEN TOTEUMA 

 

Hankkeeseen myönnetty budjetti oli 42 000,00 €. Hanke rahoitettiin ESKO-

kalatalousryhmän ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastosta. Kansallinen rahoitusosuus oli 65 prosenttia ja EU:n rahoitusosuus 35 

prosenttia. Julkisen tuen osuus oli siten kokonaisuudessaan 100 prosenttia hankkeesta. 

 

Hankkeen kokonaiskustannukset ylittivät hieman alkuperäisen budjetin niiden ollen 

yhteensä 42 498,17 €. Budjetin ylittävää osaa 498,17 € ei haeta maksuun rahoittajalta, vaan 

sen kustantaa hankkeen toteuttaja. Hankkeen aikana ei tehty yhtään muutoshakemusta. 

 

3.1  HANKKEEN KUSTANNUKSET 20.10.2020–31.8.2022 

 

Hankkeen maksatus hoidettiin yhdellä loppumaksuhakemuksella. Kaikkiaan 

palkkakustannuksia syntyi hankkeelle yhteensä noin 24 976 € (Taulukko 1). Seuraavaksi 

suurimmat kulut syntyivät vesinäytteiden analyyseistä sekä muista ostopalveluista, kuten 

madehankinnoista ja venekuljetuksista (yht. 8 412,66 €, Taulukko 1). Ostopalveluiden 

lisäksi sekä matkoista että kone- ja laitehankinnoista kertyi hieman enemmän kustannuksia 

kuin oli budjetoitu. Erillisiä toimitila- tai toimistokuluja ei hankkeessa kertynyt, vaan 

hankehenkilöstön käyttöön varattujen toimitilojen kustannukset sekä toimistokustannukset 

katettiin kiinteämääräisen rahoituksen osuudesta. 
  



 

_______________________________________________________________________

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 573/2022   5 

Taulukko 1. Yhteenveto Kymijoen kalataloudelliset ympäristöselvitykset -hankkeen kustannuksista 
22.10.2020–31.8.2022. 

KUSTANNUKSET 
  

Myöntö 
Toteutunut (€) Osuus 

budjetista 2020 2021 2022 Yhteensä 

HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET      25 000,00 €            377,98 €         4 196,76 €       20 401,23 €       24 975,97 €  99,9 % 

MATKAKULUT        3 000,00 €                      -   €            918,24 €         2 886,30 €         3 804,54 €  126,8 % 

TOIMITILAT JA TOIMISTOKULUT        1 000,00 €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €  0,0 % 

KONE- JA LAITEHANKINNAT        1 250,00 €                      -   €         1 249,00 €            309,60 €         1 558,60 €  124,7 % 

OSTOPALVELUT        8 000,00 €                      -   €         2 455,54 €         5 957,12 €         8 412,66 €  105,2 % 

KIINTEÄMÄÄRÄINEN RAHOITUS        3 750,00 €               56,70 €            629,51 €         3 060,18 €         3 746,40 €  99,9 % 

              

YHTEENSÄ      42 000,00 €            434,68 €         9 449,05 €       32 614,43 €       42 498,17 €  101,2 % 

              

 

 

4  YHTEENVETO 

 

Kymijoen kalataloudelliset ympäristöselvitykset -hankkeessa tuotettiin tietoa 

kalankasvatukseen uusien laitosten sijoittamista varten ja tuettiin kalankasvatuksen 

ympäristövaikutusten selvittämistä. Kyselytutkimuksella haettiin alueen toimijoilta 

mielipidettä sinisen biotalouden tutkimuskeskuksen tarpeellisuudesta ja 

tulevaisuudennäkymistä. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin mateen lisääntymisalueita sekä 

selvitettiin saukkojen esiintymistä kalateillä ja niiden lähistöllä. Kaikista kolmesta hankkeen 

eri osa-alueesta tehtiin omat tutkimusraportit (Liitteet 1–3). 

  

Hankkeen tutkimuksilla saatiin tuotettua uutta tietoa Suomenlahdelta liittyen kalatalouteen. 

Hanke onnistui tavoitteissaan, vaikka kaikkiin kysymyksiin ei pienimuotoisella hankkeella 

saatu vastauksia, vaan ne vaatisivat jatkotutkimuksia. 

 

 

Paikka ja aika    Allekirjoitus 

 

Kouvola 16.9.2022    

 

Matias Hyrsky, projektipäällikkö 
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29.8.2022 

 

1  JOHDANTO 

 

Erityisesti Etelärannikon Kalaleader-ryhmän Lähikala 2030 toiminnasta on syntynyt idea 

käynnistää uusi alueellinen tutkimus- ja kehittämistoimintaan perustuva sinisen biotalouden 

tutkimus- ja selvityskeskus, joka toimisi usean eri Kalaleader-ryhmän alueella toimivien jo 

olemassa olevien oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja elinkeinon edustajien välisenä 

yhteistyökonsortiona. Tällä alueella, johon kuuluvat Kymenlaakson ja Etelä-Uusimaan 

rannikkoalueet, on paljon elinkeinoa edistettäviä työaihioita, jotka eivät liity suoraan 

kalastamiseen tai jalostamiseen, vaan enemmänkin muihin ympäristö- ja yhteistoimintaan 

ja alan kehittämiseen tähtääviä uusia mahdollisuuksia. Alueellisesta yhteistoiminnasta 

tutkimuksen ja kehittämisen osalta on käyty jo alustavia rakentavia keskusteluja mm 

Helsingin yliopiston (taloustieteen osasto, maa- ja metsätaloustieteen tiedekunta), XAMK ja 

LUKE:n kanssa ja tehtävämme on selvittää edellytykset alueelliselle tutkimus- ja 

kehittämisyhteistoiminnalle. 

 

Selvitys on osa Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n Kymijoen kalataloudelliset 

ympäristöselvitykset -hanketta, jota rahoittaa Etelärannikon Kalaleader-ryhmä sekä 

Varsinais-Suomen ELY-keskus Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kautta.  

 

 

2  AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Alueellista mielenkiintoa sinisen biotalouden tutkimus- ja selvityskeskuksen tarpeeseen 

selvitettiin kyselytutkimuksen avulla. Kysely luotiin Google Formsin avulla ja se lähetettiin 33 

paikalliselle tai alueelliselle toimijalle sähköisesti maaliskuussa 2022, joista 14 vastasi 

määräaikaan mennessä.  

 

Kysely koostui 11 kysymyksestä, joiden avulla selvitettiin muun muassa minkä tyyppistä 

organisaatiota vastaaja edustaa sekä minkälaista vesiosaamiseen liittyvää tietoa 

organisaatio tuottaa. Kysymyksessä tiedusteltiin myös vastaajan näkemystä tarpeesta, 

perustaa Etelärannikon Kalaleader alueelle sinisen biotalouden yhteistyökonsortiota. 

Kyselytutkimuslomake löytyy tämän raportin liitteenä. 

 

Kyselyyn oli mahdollista vastata anonyymisti. 
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3  TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

 
Kyselyyn sinisen biotalouden osaamiskeskuksesta saatiin 14 vastausta. 
 
 

 
Kuva 1. Vastanneiden edustamat organisaatiot, (N = 13). 

 
 

Puolet vastauksista saatiin yrityksiltä sekä valtion tutkimus – tai asiantuntijaorganisaatioilta, 

muut vastaajat edustivat kuntia, oppilaitoksia sekä erilaisia yhdistyksiä. 
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Kuva 2. Vastanneiden organisaatioiden tuottamat vesiosaamiseen liittyvät tiedot ja palvelut, (N = 
13). 

 

Kyselyssä tiedusteltiin, minkä tyylisten vesiasioiden parissa organisaatiot työskentelevät. 

Vastaajilla oli mahdollisuus valita kaikki annetut vaihtoehdot sekä lisätä omia. Yli puolet 

vastaajaorganisaatioista tuotti muun muassa tietoa alueen kalastosta sekä kalastuksesta, 

puolet vastanneista vesiensuojelusta. Viisi organisaatiota tuotti tietoa kalan jalostuksesta ja 

kalakaupasta sekä vesiekosysteemin haitallisista aineista. 

 

Avoimissa vastauksissa kerrottiin, että tehtäviin kuului myös merialuesuunnittelua, 

maakuntasuunnitelmaa- sekä ohjelmaa, meriliikenteen vaikutusta ympäristön tilaan. Yksi 

vastaaja sanoi, että eivät tuottaneet lainkaan vesiosaamiseen liittyvää tietoa. 
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Kuva 3. Vastanneiden organisaatioiden yhteistyö alueellisten toimijoiden kanssa, (N = 14). 

 
 
Kyselyssä tiedusteltiin myös keiden kanssa vastaajat tekevät yhteistyötä. Kaikki vastanneet 

yhtä lukuun ottamatta tekevät yhteistyötä ELY-keskusten kanssa ja yli puolet vastanneista 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n kanssa. Kuusi toimijaa sanoi tekevänsä yhteistyötä 

Etelärannikon kalaleaderin kanssa.  

 
 



 

______________________________________________________________________ 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 569/2022                   5 

 
Kuva 4. Organisaatioiden tulevaisuudessa tarvitsema vesiosaamiseen liittyvä tieto (N = 13). 

 
Vastausten perusteella tulevaisuudessa suurimmalla osalla on tarvetta tiedolle kalastosta ja 

kalastuksesta, yli puolella vastanneista vesiekosysteemin haitallisista aineista, 

vesiensuojelusta sekä vesien virkistyskäytöstä. Yli puolet tarvitsevat myös tulevaisuudessa 

tietoa vedenlaadusta sekä kalankasvatuksesta. Kysymyksessä oli myös vaihtoehto 

tarkentaa vastausta liittyen tiedon tarpeeseen koskien muuta vesiviljelyä ja liiketoimintaa. 

Kysymykseen tuli kolme tarkennusta, jossa mainittiin tietotarpeiksi vesistöseuranta osana 

ympäristöluvan vaatimuksia, kaikki Itämeren tilaan vaikuttavan tiedon oleellisuus sekä 

markkinalähtöinen kalantuotanto. Edellä mainituista on tietotarpeita liittyen muuhun 

vesiviljelyyn. 

 
Kuudennessa kysymyksessä organisaatioita pyydettiin kertomaan, minkälaista veteen 

liittyvää liiketoimintaa tulevaisuudessa tulisi kehittää, jota tällä hetkellä ei tehdä. Vastauksia 

saatiin 9. 

 

- Palveluita ja sovelluksia, jotka yhdistäisivät ja selkeyttäisivät nykyistä 

palveluntarjontaa sekä markkinointia tähän. Esim. Kalastusmatkailutarjontaa on 

paljon, mutta se on hajanaista ja kuluttajat - erityisesti ulkomaiset, eivät löydä 

sivustoille ilman oikeanlaista kanavointia ja markkinointia. 

 

- Sisämaan vesiviljely kiertovesilaitoksissa. Yhteistyö muiden alojen ja erityisesti 

teollisuuden kanssa kannattavuuden löytämiseksi. 

 

- Kaupallinen vesilintujen metsästyspaikka. Etelärannikolla olisi sellaisella kysyntää, 

kun on paljon maattomia (ja vedettömiä) metsästäjiä. 
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- Vesien kunnostuksessa ravinteiden poisto ja hyötykäyttö. 

 

- Maailman tilanne antaa aiheen pohtia omavaraisuuteen liittyviä kysymyksiä. Noin 

yleisesti, on liiketoiminta mitä tahansa niin sen tulisi olla kestävällä pohjalla. 

 

- Virkistys, elämys ja matkailun saralla on hyödyntämätöntä potentiaalia. Kaupallisen 

kalastuksen menetelmien kehittäminen ja arvostuksen nostaminen. 

 

- Kalabiomassan seuranta tekniikan avulla. 

 

- Tarjota kysynnän mukaisesti riittävästi ja laadukkaasti kalaa elintarvikkeeksi. 
 
 
 
 

 
Kuva 5. Merkityksellisyys Sinisen biotalouden tutkimuskeskuksen kehittämiselle ESKO-toiminta-
alueella (N = 13). 

 
Seitsemännessä kysymyksessä pyydettiin vastaajia arvioimaan Sinisen biotalouden 

tutkimuskeskuksen kehittämistä Etelärannikon Kalaleader alueelle. Kymmenen vastaajaa 

koki kehittämisen melko tärkeänä, kaksi tärkeänä ja yksi ei tärkeänä. 
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Kuva 6. Vastaajien näkemys maamme vesiluonnonvarojen liittyvän volyymin lisäämiseksi (N = 13). 

 
Kahdeksannessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin arvioimaan tulevaisuuden 

mahdollisuuksia lisätä maamme vesiluonnonvaroihin liittyvän liiketoiminnan volyymiä. 

Kolmestatoista vastauksesta yksitoista näki mahdollisuudet melko hyvänä ja kaksi erittäin 

hyvänä. Kukaan ei arvioinut tulevaisuuden mahdollisuuksia melko huonoiksi. 

 

Vastaajia pyydettiin mainitsemaan kolme tekijää, jotka eniten haittaavat vesiluonnonvaroihin 

liittyvän liiketoiminnan kehittymistä Suomessa. Yli puolet vastanneista kokivat, että ongelmat 

vesiensuojelun ja elinkeinoelämän yhteensovittamisessa sekä vesialueiden pirstaloituneet 

omistukset haittaavat liiketoiminnan kehittymistä (6 vastaajaa). Neljä vastaajaa nosti myös 

esille kotimaisen pääoman puutteen haittaavana tekijänä. Avoimissa vastauksissa mainittiin 

tekijöinä vielä mahdollisesti liian vähäinen kehittämistyö, uudet innovaatiot toimijoiden ja 

organisoinnin puute riittävän volyymin saavuttamiseksi sekä ympäristönäkemysten 

poissulkevan vaikutuksen.    
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Kuva 7. Kolme suurinta tekijää, jotka vastaajien mielestä eniten haittaavat vesiluonnonvaroihin 
liittyvien liiketoimintojen kehittymistä, N = 12). 

 

Kyselyssä pyydettiin myös arvioimaan, mitä toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta vesivaroihin 

liittyvän lähiruoan käyttö lisääntyisi. Monet vastaajista nostivat esille viestinnän keinona 

lisätä lähiruoan käyttöä. Yksi vastaajista sanoi, ettei edes oikein tiedä, mistä saisi paikallista 

kalaa. Avoimet vastaukset esitetään alla.  
 

 

- Tutkimustiedon jakamista 'kansankielellä' ja yhteistyön edistämistä vesien 

omistajien, ympäristötoimijoiden sekä kalatalousalan toimijoiden kesken. 
 

- Lähikalan oikeanlainen markkinointi ja esittely kansalle. Tiedottaminen kaupallisen 

kalastuksen ja kalankasvatuksen tilasta sekä lähikalan ympäristöllisistä 

vaikutuksista. 
 

- Viestintä tuotteiden hyvistä ominaisuuksista ja kysynnän luominen. Tuotteiden 

saatavuuden lisääminen. Hinta kilpailukykyiseksi. 
 

- Aktiivista viestintää ja markkinointia. Lähiruuan ostamisen tulisi olla helppoa. En 

oikein tiedä, mistä edes saisin paikallista kalaa. 

- Tehdä perusteellisia muutoksia ympäristö- ja luonnonsuojelulainsäädäntöihin eli 

käytännössä muuttaa niitä elinkeinomyönteisemmäksi esim. kalankasvatuksen ja 

kaupallisen kalastuksen luvittamiseksi. 
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-  Olemme juuri käynnistäneet hankkeen, joka toivottavasti edistää asiaa Länsi- 

Uudenmaan alueella; keskitetty kalastus ja ohjaus hyötykäyttöön/mahdollisuuksien 

selvitys. 
 

-  Tuotekehitys horeca-sektorille, tiivis yhteistyö ja vuoropuhelu kalastajien/jalostajien 

ja loppukäyttäjän (horeca-ala, kuluttajat) kanssa, viestintä kotimaisesta kalasta. 
 

-     Elinkeinon ja ympäristö näkökulmien yhteen sovittaminen, jotta taataan 

ruokajärjestelmän huoltovarmuus ja omavaraisuus tuleville sukupolville. 

Kannattava lähiruoka edellyttää riittävää volyymiä. Eli riittävää tarjontaa ja kysyntää 

tehdä hoitokalasaaliin hyötykäytöstä ja särkikalan kalastuksesta ihmisruuaksi 

kannattavaa liiketoimintaa tukemalla yrittäjiä, kehittämällä kylmäketjuja. 

 

 

Vastaajat saivat myös mahdollisuuden antaa vapaata palautetta, joita tuli kaksi. Toisessa 

todettiin, että kysely ei oikein soveltunut vastattavaksi kunnalle ja toisessa, että vastaaja olisi 

mielellään yhteydessä hoitokalastussaaliin ravintokäytön lisäämiseksi. 
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4  YHTEENVETO 

 

Vaikkakin kyselyyn vastanneiden määrä oli niukahko, edustivat vastaajat silti laajasti 

vesiosaamisen kanssa työskentelevää sektoria. Puolet vastaajista sanoivat 

työskentelevänsä muun muassa vesiensuojelun parissa sekä hieman yli puolet kalaston ja 

kalastuksen parissa. Likipitäen kaikki tekevät yhteistyötä ELY-Keskusten kanssa. 

 

Jopa 77 % vastaajista tarvitsee jatkossakin kalastosta ja kalastukseen liittyvää tietoa ja 

osaamista. Vastaus tukeekin mahdollista tarvetta Sinisen biotalouden osaamiskeskuksesta 

alueella. Saman verran vastaajia näkikin, että olisi melko tärkeää tai mahdollista kehittää 

sen kaltaista osaamiskeskusta eteläiselle rannikkoalueelle. Jopa 85 % vastaajista näki, että 

mahdollisuudet lisätä maamme vesiluonnonvaroihin liittyvää liiketoimintaa ovat melko hyviä, 

ja loput kokivat, että erittäin hyviä. Kysyttäessä minkälaista veteen liittyvää liiketoimintaa 

voisi tulevaisuudessa kehittää, olivat vastaukset melko laidasta laitaan, mutta monet 

vastaukset liittyivät kumminkin palveluihin sekä kalaan elintarvikkeena ja sen arvostuksen 

kohottamiseen. Kysyttäessä mitä konkreettisia toimenpiteitä kannattaisi tehdä, jotta 

vesivaroihin liittyvän lähiruoan käyttö lisääntyisi, mainittiin useaan otteeseen viestintä. Täten 

voinee tulkita, että paikallisella tasolla on haasteita liittyen siniseen biotalouteen, jotka 

kiteytyvät osittain erilaisen tiedon puutteeseen, vaikkakin mahdollisuudet liiketoiminnan 

lisäämiselle koetaan hyvinä. 
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1  JOHDANTO 

 

Valtioneuvosto on asettanut tavoitteeksi kaksinkertaistaa kalankasvatus tällä 

hallituskaudella. Kymenlaaksossa tavoite on myös mahdollista saavuttaa. 

Kymenlaaksossa ja Itä-Uudellamaalla toimii kolme kalankasvatuslaitosta, jotka kaikki ovat 

ilmoittaneet, että heidän olisi teknisesti hyvin helppoa kaksinkertaistaa nykyinen volyymi. 

Kasvatusaltaita ja kalankäsittelyvälineitä ja -tiloja on siihen riittävästi, ongelmana ovat vain 

koko ajan tiukentuvat ympäristöluvat. Ympäristölupia on kaikissa alueen kalankasvattajien 

uusissa hakumenettelyissä tiukennettu, vaikka kalankasvattajat ovat kehittäneet 

toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi ja toiminnan rehevöittävä vaikutus pienentynyt 

koko ajan. Hankkeessa tarkasteltiin merialueen soveltuvuutta kalankasvatukseen alueilla, 

joissa ei tällä hetkellä ole kalankasvatusta, mutta joilla kalankasvatus on mahdollista. 

Lisäksi hankkeessa osallistuttiin kalankasvatuksen ympäristövaikutusten selvittämiseen 

yhdessä Lähikalafoorumi 2030 -työryhmän kanssa. Selvityksessä käsiteltiin muun muassa 

itäisen Suomenlahden kalankasvatuksen kuormitusta verrattuna muuhun eläinperäiseen 

proteiinintuotantoon. Selvitykset olivat osa Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n toteuttamaa ja 

pääosin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamaa Kymijoen kalataloudelliset 

ympäristöselvitykset -hanketta. 

 

Vuonna 2013 itäisen Suomenlahden kalankasvatuslaitoksilla tehtiin mm. 

nitraattisondauksia päällysvedestä kalanviljelyn tarkkailumenetelmien kehityshankkeessa. 

Tuolloin kalankasvatuslaitosten ei havaittu nostavan merkittävästi nitraattipitoisuutta 

alueella (Mänttäri & Raunio 2014). Kalankasvatuksen vaikutuksia selvitettiin 

virtausmallinnusten ja jatkuvatoimisten mittalaitteiden sekä tiheiden näytteenottojen avulla 

myös Lounais-Suomen saaristossa (Kettunen ym. 2015). Tutkimuksen perusteella 

kalankasvatuslaitoksen vaikutus alueen vedenlaatuun oli hyvin vähäistä. 

 

Typpi on fosforin ohella toinen vesistön rehevyyteen ja levien kasvuun vaikuttavista 

pääravinteista, joita seurataan myös kalankasvatuksen kuormituksen vaikutusten 

arvioinnissa. Ravinteita tulee vesistöön jätevesistä sekä valumavesien mukana. 

Rannikkovesissä pitoisuuksiin vaikuttavat erityisesti paikalliset päästölähteet, 

hydrodynaamiset olosuhteet ja rannikon morfometriset piirteet (Pitkänen 1994). Typpeä ja 

fosforia esiintyy vesistössä eri muodoissa, joista vain osa on leville käyttökelpoista. 
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2  AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Kalankasvatuksen ympäristövaikutuksen arviointia varten hankkeessa kerättiin aineistoa 

kalanviljelylaitosten tarkkailuista ja kuormituksista. Näiden tietojen avulla Lähikalafoorumi 

2030 -työryhmässä toteutettiin selvitys kalankasvatuksen ympäristövaikutuksista itäisellä 

Suomenlahdella (Lindberg-Lumme 2021). 

 

Uusia mahdollisia kalankasvatukseen soveltuvia alueita tiedusteltiin suoraan 

kalankasvattajilta ja näytepisteet valittiin ehdotusten pohjalta. Näytteitä otettiin maaliskuun 

2021 ja elokuun 2022 välisenä aikana Loviisan ja Virolahden edustalta (Taulukko 1, 

Kuva 1). Semilaxin näytteet otettiin Loviisan voimalaitoksen yhteistarkkailun yhteydessä 

vertailtavuuden vuoksi. Kellosalmen Lohen näytteitä otettiin vain vuonna 2022. 

 
Taulukko 1. Tutkimuksessa mukana olleet kalankasvatuslaitokset ja näytepisteet itäisellä 
Suomenlahdella. 

Yritys Näytepisteen nimi Merialue Koordinaatit (ETRS-TM35FIN)  

Semilax Oy Ab Lilla Rövarn Loviisa 6689726 - 465612 

Nakarin Kalanviljelylaitos Ky Klamilanlahti Virolahti 6703500 - 528693 

Kellosalmen Lohi Oy Pisi Virolahti 6701599 - 535946 

Kellosalmen Lohi Oy Santio Virolahti 6704086 - 540311 

 

Kuva 1. Vesinäytteitä otettiin yhteensä neljältä eri alueelta Loviisan ja Virolahden edustalta. © 
Maanmittauslaitos. 
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2.1 VESINÄYTTEET 

 

Loviisasta (Lilla Rövarn) hankkeen näytteet otettiin kuukausittain touko-lokakuussa 2021 ja 

huhti-heinäkuussa 2022 (Kuva 2). Hankkeessa Klamilanlahdelta otettiin näytteet 

maaliskuussa 2021, kesä-syyskuussa 2021 ja kesä-elokuussa 2022 (Kuva 3). Lisäksi 

samalta paikalta on tuloksia helmi-, kesä-syyskuulta 2021 sekä helmi- ja kesäkuulta 2022 

(Hellitöksenselkä 364). Hankkeessa Pisin ja Santion näytteet otettiin kesä-elokuussa 2022. 

Santion näytepisteeltä on tuloksia myös helmi- ja kesä-syyskuulta 2021 sekä helmikuulta 

2022. 

 

Näytteet otettiin 1 m pinnasta (päällysvesi) ja 1 m pohjan yläpuolelta (alusvesi). 

Näytteenoton yhteydessä määritettiin veden lämpötila, happi, pH, sameus, 

sähkönjohtokyky, väri, kokonaistyppi (Ntot), ammoniumtyppi (NH4), kokonaisfosfori (kok. 

P), fosfaattifosfori (PO4-P) sekä kesäaikaan a-klorofylli (analyysimenetelmät Liitteessä 1, 

tulokset Liitteessä 2).  

 

Kuva 2. Loviisan (Lilla Rövarn) näytepisteen sijainti. © Maanmittauslaitos. 
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Kuva 3. Virolahden näytepisteiden sijainnit. © Maanmittauslaitos. 

 

 

3  TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

 

3.1  LOVIISA 

 

Semilax Oy Ab 

Loviisassa Lilla Rövarn –pisteellä vesi oli varsin samanlaatuista kuin lähimmillä Loviisan 

voimalaitoksen tarkkailupisteillä (LOV4 ja LOV7). Vesi oli melko kirkasta (yleensä alle 2 

FTU); pintavedessä oli hieman sameutta ja väriarvo koholla huhtikuussa 2022, jolloin myös 

sähkönjohtavuus oli pienempää kuin muulloin. Alusvedessä oli hieman sameutta 

elokuussa 2021. Alusveden happikyllästys laski elo-syyskuussa vajaaseen 50 %:iin (Kuva 

3). Pintaveden pH oli alueella korkeimmillaan 8,6-8,9 toukokuussa 2021, jolloin myös 

levärunsaudesta kertova klorofyllipitoisuus oli koholla (Kuva 4). Klorofyllipitoisuuden 

perusteella alue oli lievästi rehevää (Oravainen 1999). Päällysveden typpipitoisuus oli 

keskimäärin hieman alle 400 µg/l ja fosforipitoisuus 30 µg/l (Kuvat 5 & 6). Alusveden 

typpipitoisuus ei juuri poikennut päällysveden pitoisuudesta, mutta fosforipitoisuus oli lähes 

kaksinkertainen alusvedessä. 
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Kuva 3. Alusveden happikyllästysaste Lilla Rövarnin ja Loviisan voimalaitoksen tarkkailupisteillä. 
Lilla Rövarnin ja LOV4:n näytesyvyys on noin 21 m, LOV7:n 31 m. 

 

Kuva 4. Klorofylli a:n pitoisuus (µg/l) Lilla Rövarnin ja Loviisan voimalaitoksen tarkkailupisteillä 0-4 
m:ssä.  
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Kuva 5. Kokonaistyppipitoisuus (µg/l) Lilla Rövarnin ja Loviisan voimalaitoksen tarkkailupisteillä 1 
m:ssä ja 1 m pohjan yläpuolella. 

 

Lilla Rövarnin päällysvedessä ei juuri ollut ammoniumtyppeä (<5-20 µg/l). Alusvedessä 

ammoniumtyppeä oli enimmillään 100 µg/l. Päällysveden fosfaattifosforipitoisuus oli myös 

yleensä vähäinen, syyskuussa 2021 sitä oli kohtalaisesti, 21 µg/l. Alusvedessä 

fosfaattifosforia oli enimmillään 59 µg/l. 

 

Näkösyvyyttä oli keskimäärin vajaat 3 m (Kuva 7). Huhtikuussa 2022 näkösyvyyttä oli vain 

noin 1,4 m ja heinäkuussa 2021 yli 4 m. 
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Kuva 6. Kokonaisfosforipitoisuus (µg/l) Lilla Rövarnin ja Loviisan voimalaitoksen tarkkailupisteillä 1 
m:ssä ja 1 m pohjan yläpuolella. 

 

Kuva 7. Näkösyvyys (m) Lilla Rövarnin ja Loviisan voimalaitoksen tarkkailupisteillä. 
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3.2  VIROLAHTI 

 

Nakarin kalanviljelylaitos Ky 

 

Klamilanlahden näytepisteellä vesi oli kirkasta. Ainostaan elokuussa 2022 alusvedessä oli 

hieman sameutta. Alusveden happikyllästys oli alhaisimmillaan vajaa 50 % (Kuva 8). 

Veden pH oli korkeimmillaan alkukesästä, 8,7-8,9. Klorofyllipitoisuus oli korkeimmillaan 

loppukesästä 2021 (Kuva 9). Klorofyllipitoisuuden perusteella alue oli lievästi rehevää. 

 

Kuva 8. Happikyllästysaste (1 m ja 16 m) Hellitöksenselän/Nakarin tarkkailupisteellä. 

 

Kuva 9. Klorofylli a (µg/l) 0-4/6/8 m Hellitöksenselän/Nakarin tarkkailupisteellä.  
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Maaliskuussa 2021 Klamilanlahden näytepisteellä päällysveden typpipitoisuus oli koholla 

(Kuva 10). Muulloin sekä päällys- että alusveden typpipitoisuus oli noin 400 µg/l. 

Päällysveden fosforipitoisuus oli noin 25 µg/l ja alusveden 43 µg/l (Kuva 11). Enimmillään 

alusvedessä oli fosforia 66 µg/l.  

 

Kuva 10. Typpipitoisuus µg/l (1 m ja 16 m) Hellitöksenselän/Nakarin tarkkailupisteellä. 

 

Kuva 11. Fosforipitoisuus µg/l (1 m ja 16 m) Hellitöksenselän/Nakarin tarkkailupisteellä. 

 

Klamilanlahden päällysvedessä oli <5-79 µg/l ammoniumtyppeä. Alusvedessä 

ammoniumtyppeä oli enimmillään 150 µg/l. Päällysveden fosfaattifosforipitoisuus talvella 

26-40 µg/l, kesällä levien kuluttaessa fosfaattifosforia yleensä alle 10 µg/l. Alusvedessä 

fosfaattifosforia oli enimmillään 52 µg/l. 

 

Näkösyvyyttä oli keskimäärin 3,5 m (Kuva 12). 
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Kuva 12. Näkösyvyys m Hellitöksenselän/Nakarin tarkkailupisteellä. 

 

 

Kellosalmen Lohi Oy 

Virolahdella Pisin ja Santion alueella vesi oli kirkasta. Alusveden (13 m) happikyllästys 

pysyi Santion alueella erittäin hyvänä (Kuva 13). Syvemmällä Pisin alueella (23 m) 

happikyllästys laski heinäkuussa 48 %:iin, tuolloin myös alusveden fosforipitoisuus oli 

selvästi koholla (Kuva 16). Veden pH oli korkeimmillaan alkukesästä, 8,9. 

Klorofyllipitoisuus oli korkeimmillaan loppukesästä 2021 (Kuva 14). Klorofyllipitoisuuden 

perusteella alue oli lievästi rehevää. 

 

Kuva 13. Happikyllästysaste Pisin ja Santion alueen tarkkailupisteiden alusvedessä (23 & 13 m). 
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Päällys- ja alusveden typpipitoisuus oli Pisin ja Santion alueella noin 370 µg/l (Kuva 15). 

Päällysveden fosforipitoisuus oli noin 20 µg/l lukuun ottamatta Santion talvitulosta 41 µg/l 

(Kuva 16).  Kesäaikaan Santion alusveden fosforipitoisuus pysyi tasolla 20-30 µg/l. Pisin 

alusvedessä oli heinäkuun heikentyneessä happitilanteessa fosforia 120 µg/l.  

 

Kuva 14. Klorofylli a (µg/l) 0-4/6 m Pisin ja Santion alueen tarkkailupisteellä. 
 
 

Santion ja Pisin päällysvedessä oli vain vähän ammoniumtyppeä, <5-15 µg/l. Alusvedessä 

ammoniumtyppeä oli enimmillään 70 µg/l. Päällysveden fosfaattifosforipitoisuus oli talvella 

noin 30 µg/l, kesällä levien kuluttaessa fosfaattifosforia sitä ei juuri ollut. Santion 

alusvedessä fosfaattifosforia oli talvella noin 40 µg/l, kesällä <2-17 µg/l. Pisin alusvedessä 

fosfaattifosforia ei alkukesästä ollut, happitilanteen huonontuessa enimmillään 120 µg/l. 

 

Näkösyvyyttä oli kesällä Santion alueella keskimäärin 3,2 m ja Pisin alueella 3,9 m (Kuva 

12). Maaliskuussa 2022 Santiossa oli näkösyvyyttä vain 1,5 m. 
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Kuva 15. Typpipitoisuus (µg/l) Pisin ja Santion alueen päällys- ja alusvedessä. 
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Kuva 16. Fosforipitoisuus (µg/l) Pisin ja Santion alueen päällys- ja alusvedessä. Huom. kuvissa on 
eri asteikot Y-akseleilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



________________________________________________________________________

14 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 571/2022 

 

 
Kuva 17. Näkösyvyys m Pisin ja Santion alueen tarkkailupisteillä.  
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4  YHTEENVETO 

 

Uusien kalankasvatuslaitosten mahdollisia sijoitusalueita tutkittiin vesinäytteiden avulla 

vuosina 2021–2022 Loviisan ja Virolahden merialueilla. Selvitykseen valitut alueet valittiin 

tiedustelemalla Kymenlaakson kalankasvattajilta heitä kiinnostavia kohteita. Selvitykseen 

saatiin mukaan kolme eri kalankasvattajaa. Itäisen Suomenlahden kalankasvatuksen 

ympäristövaikutusselvitykseen osallistuttiin vain aineistoa keräämällä. 

 

Tutkittujen alueiden vedessä ei juuri ollut sameutta. Alusveden happikyllästys laski elo-

syyskuussa vajaaseen 50 %:iin lukuun ottamatta Santion aluetta, jossa se pysyi erittäin 

hyvänä. Pintaveden pH oli alueella korkeimmillaan 8,9. Korkeat pH:t ovat tyypillisiä 

leväkukintojen aikaan. Klorofyllipitoisuuden perusteella alue oli lievästi rehevää. 

Päällysveden typpipitoisuus oli keskimäärin hieman alle 400 µg/l.  Alusveden 

typpipitoisuus ei juuri poikennut päällysveden pitoisuudesta. Päällysveden fosforipitoisuus 

Pisin – Santion alueella noin 20 µg/l, Klamilanlahdella noin 25 µg/l ja Lilla Rövarnilla 30 

µg/l. Fosforipitoisuus oli lähes kaksinkertainen alusvedessä lukuun ottamatta Santion 

aluetta, jossa pitoisuus ei ollut juuri suurempi kuin päällysvedessä. Suurin alusveden 

fosforipitoisuus oli heikentyneessä happitilanteessa Pisin näytepisteellä 120 µg/l.  

 

Lilla Rövarnin, Pisin ja Santion päällysvedessä ei juuri ollut ammoniumtyppeä (<5-20 µg/l). 

Klamilanlahden päällysvedessä ammoniumtyppeä oli hieman enemmän, enimmillään 79 

µg/l. Alueen alusvedessä ammoniumtyppeä oli enimmillään 150 µg/l. Päällysveden 

fosfaattifosforipitoisuus oli kesäaikaan yleensä vähäinen. Alusvedessä fosfaattifosforia oli 

kohtalaisesti. Kesällä näkösyvyyttä oli Lilla Rövarnin alueella vajaat 3 m, Klamilanlahdella 

3,4 m, Santion alueella 3,2 m ja Pisin alueella 3,9 m. 

 

Kansallisen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelman (2014) mukaan tutkittu Loviisan alue 

sijaitsee tyydyttävällä alueella, kun taas muiden alueiden soveltuvuus on arvioitu 

välttäväksi. Vanhaa sijainninohjaussuunnitelmaa ei voi kuitenkaan hyödyntää sellaisenaan, 

sillä suunnitelmassa soveltuviksi esitettyjen alueiden syvänteissä on paikoin happikatoa. 

Alueiden soveltuvuutta arvioidessa on myös otettava huomioon uusimmat vesien tilaa 

koskevat tiedot (YM 2020). Esimerkiksi alueiden rannikkoveden ekologinen tila on 

parantunut yhden luokan 2. ja 3. vesienhoitokauden välillä (Vesikartta 2022). Hankkeessa 

otettujen vesinäytteiden perusteella kalankasvattajien valitsemat alueet eivät juurikaan 

eroa vedenlaadultaan muusta lähialueesta, ja näin ollen todennäköisesti soveltuvat 

kalankasvatukseen ottaen huomioon alueen rehevyystason. Alueiden tarkempi 

soveltuvuuden arviointi vaatisi lisätutkimuksia, kuten esimerkiksi erilaisia virtaus- ja 

vedenlaatumallinnuksia. 
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KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY
T u t k i m u s t u l o k s i a

Puhelin (05) 5445 920
Tapiontie 2 C, 45160 KOUVOLA

MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ

HAVAINTOPAIKAT

KERVES / Nakari = Klamilanlahti (6703500-528693)
KKY / Nakari = Klamilanlahti (6703500-528693)
KKY / Semilax = Semilax Lilla Rövarn (6689726-465612)
KKY / Tilli = Pisi (6701599-535946)
KKY / Tilli2 = Santio (6704086-540311)
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN

MÄÄRITYKSET

levä = Levätilanne
1 = levää vähän
0 = ei levää

Kok.syv. = Kokonaissyvyys
Näk.syv. = Näkösyvyys
Ilm.lt. = Ilman lämpötila
Tuulnop. = Tuulen nopeus
Tuulsuunt = Tuulen suunta

NW = Luode
SW = Lounas
SE = Kaakko
NE = Koillinen
W = Länsi
S = Etelä
E = Itä

Jää = Jään paksuus
lt = Lämpötila (Lämpötila)
Happi = Happi, vesi, titr. (Sisäinen menetelmä, perustuu kumottuun SFS 3040:1990)
Happi-% = Hapen kyllästysaste, vesi, titr. (Sisäinen menetelmä, perustuu kumottuun SFS 3040:1990)
Sameus = Sameus, vesi, nefelometr. (SFS-EN ISO 7027:2000)
Sähk = Sähkönjohtavuus, vesi, konduktometr. (SFS-EN 27888:1994)
pH = pH, vesi (SFS 3021:1979)
Väri = Väriluku, vesi, komparatiivinen (SFS-EN ISO 7887:2012)
Ntot = N(tot), merivesi, Aquakem (Sis.menetelmä, per. kumot. SFS 3031:1990)
N(NH4) = Ammoniumtyppi, vesi, fotometr. (SFS 3032:1976)
Kok.P = P(tot), vesi (Sisäinen menetelmä, perustuu kumottuun SFS 3026:1986)
PO4-P = P(PO4), vesi (Sisäinen menetelmä, perustuu kumottuun SFS 3025:1986)
Klorof. = Klorofylli-a, vesi (SFS 5772:1993)

MUITA MERKINTÖJÄ

P = määritys kesken, E = tulos hylätty, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ = noin.

LIITE 1



KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY
T u t k i m u s t u l o k s i a

Puhelin (05) 5445 920
Tapiontie 2 C, 45160 KOUVOLA

Kertaluonteiset vesistötutkimukset (KERVES)
Kymijoen kalataloudelliset ympäristöselvitykset (KKY)

Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Sähk pH Väri Ntot N(NH4) Kok.P PO4-P Klorof.
Näytepaikka oC mg/l % FTU mS/m mgPt/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

1.3.2021 KERVES / Nakari  Klamilanlahti Kok.syv. 17,9 m; Näk.syv. 4,7 m; Jää 36 cm; 
Klo 14:00; Näytt.ottaja JK, JMä; 

1m 0,5 13,0 92 0,9 546 7,5 20 1100 49 36 26
17 1,6 9,7 71 1,4 725 7,4 15 640 30 43 38

20.5.2021 KKY / Semilax  Semilax Lilla Rövarn Kok.syv. 22 m; Näk.syv. 1,9 m; 
Klo 12:40; Näytt.ottaja TV, JMä; levä 1 /3; Ilm.lt. 12 C-ast; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt NW; 

1m 13,6 12,0 118 2,2 663 8,7 25 470 <5 36 <2
21 3,4 10,4 81 1,8 892 7,7 15 400 <5 36 6
0-4 m 10

7.6.2021 KKY / Nakari  Klamilanlahti Kok.syv. 17,0 m; Näk.syv. 2,9 m; 
Klo 09:55; Näytt.ottaja hn,jn; levä 1 /3; Ilm.lt. 21 C-ast; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt NE; 

1m 16,5 12,4 130 1,1 642 8,7 30 360 <5 20 <2
16 7,7 8,3 71 1,7 681 7,6 30 390 8 30 <2
0-4 m 5,0

16.6.2021 KKY / Semilax  Semilax Lilla Rövarn Kok.syv. 22 m; Näk.syv. 1,9 m; 
Klo 12:50; Näytt.ottaja JN, JMä; levä 1 /3; Ilm.lt. 20 C-ast; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt SW; 

1m 15,8 9,2 95 1,7 667 8,2 20 390 <5 18 <2
21 4,8 8,2 66 1,0 893 7,6 15 450 75 54 40
0-4 m 3,6

15.7.2021 KKY / Semilax  Semilax Lilla Rövarn Kok.syv. 21 m; Näk.syv. 4,0 m; 
Klo 13:40; Näytt.ottaja US, JMä; levä 1 /3; Ilm.lt. 28 C-ast; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt S; 

1m 26,4 8,9 113 1,1 656 8,4 20 350 10 20 <2
20m 5,6 7,0 58 1,0 905 7,5 10 390 100 65 59
0-4 m 3,4

LIITE 2



KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY
T u t k i m u s t u l o k s i a

Puhelin (05) 5445 920
Tapiontie 2 C, 45160 KOUVOLA

Kertaluonteiset vesistötutkimukset (KERVES)
Kymijoen kalataloudelliset ympäristöselvitykset (KKY)

Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Sähk pH Väri Ntot N(NH4) Kok.P PO4-P Klorof.
Näytepaikka oC mg/l % FTU mS/m mgPt/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

19.7.2021 KKY / Nakari  Klamilanlahti Kok.syv. 17 m; Näk.syv. 4,5 m; 
Klo 14:05; Näytt.ottaja US, JMä; levä 1 /3; Ilm.lt. 20 C-ast; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt W; 

1m 18,5 7,8 85 1,2 694 7,8 20 340 11 22 3
16m 6,4 6,4 54 1,6 892 7,5 20 470 150 54 42
0-4 m 3,8

16.8.2021 KKY / Nakari  Klamilanlahti Kok.syv. 17 m; Näk.syv. 3,9 m; 
Klo 11:20; Näytt.ottaja JMä, JN; levä 1 /3; Ilm.lt. 18 C-ast; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt SW; 

1m 17,7 8,7 93 1,5 670 7,9 15 330 24 26 6
16m 8,7 6,7 59 1,4 869 7,4 10 370 47 43 33
0-4 m 6,1

23.8.2021 KKY / Semilax  Semilax Lilla Rövarn Kok.syv. 21,5 m; Näk.syv. 2,8 m; 
Klo 12:30; Näytt.ottaja JN, JMä; levä 1 /3; Ilm.lt. 14 C-ast; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt NW; 

1m 16,7 9,3 98 1,7 822 8,0 15 310 <5 27 5
20,5m 12,2 6,2 60 6,9 877 7,5 25 430 81 52 32
0-4 m 8,1

14.9.2021 KKY / Nakari  Klamilanlahti Kok.syv. 17 m; Näk.syv. 3,9 m; 
Klo 11:30; Näytt.ottaja JMä, JN; levä 1 /3; Ilm.lt. 10 C-ast; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt NW; 

1m 13,5 9,3 92 1,1 759 7,9 15 320 17 28 10
16m 11,9 7,2 69 0,8 840 7,6 10 330 21 42 30
0-4 m 6,6

16.9.2021 KKY / Semilax  Semilax Lilla Rövarn Kok.syv. 21,5 m; Näk.syv. 2,4 m; 
Klo 16:10; Näytt.ottaja JN, JMä; levä 1 /3; Ilm.lt. 10 C-ast; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt E; 

1m 11,9 9,2 88 1,7 861 7,8 15 420 15 38 21
20,5m 8,2 5,7 50 3,0 1020 7,4 7,5 410 27 60 49
0-4 m 6,4



KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY
T u t k i m u s t u l o k s i a

Puhelin (05) 5445 920
Tapiontie 2 C, 45160 KOUVOLA

Kertaluonteiset vesistötutkimukset (KERVES)
Kymijoen kalataloudelliset ympäristöselvitykset (KKY)

Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Sähk pH Väri Ntot N(NH4) Kok.P PO4-P Klorof.
Näytepaikka oC mg/l % FTU mS/m mgPt/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

13.10.2021 KKY / Semilax  Semilax Lilla Rövarn Kok.syv. 22 m; Näk.syv. 2,8 m; 
Klo 14:00; Näytt.ottaja JN, JMä; levä 1 /3; Ilm.lt. 8 C-ast; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt NW; 

1m 10,7 10,7 99 1,5 828 8,0 15 430 <5 42 14
21m 10,5 10,3 95 1,6 845 7,9 15 440 15 31 18
0-4 m 14

21.4.2022 KKY / Semilax  Semilax Lilla Rövarn Kok.syv. 22 m; Näk.syv. 1,3 m; Jää 0 cm; 
Klo 12:55; Näytt.ottaja MH, JMä; 

1 4,3 15,3 120 4,5 535 8,0 35 500 20 40 2
21 2,5 14,3 108 1,5 851 8,1 20 320 7 40 8

19.5.2022 KKY / Semilax  Semilax Lilla Rövarn Kok.syv. 22 m; Näk.syv. 3,0 m; 
Klo 15:40; Näytt.ottaja JN, JMä; levä 1 /3; Ilm.lt. 12 C-ast; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt SE; 

1m 6,8 13,7 116 1,3 855 8,3 15 420 <5 29 5
21m 3,7 12,9 101 1,1 917 8,1 10 450 6 39 18
0-4 m 10,2

1.6.2022 KKY / Nakari  Klamilanlahti Kok.syv. 17,5 m; Näk.syv. 3,5 m; 
Klo 09:15; Näytt.ottaja al; levä 0 /3; Ilm.lt. 14 C-ast; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt S; 

1m 10,2 12,8 116 0,8 635 8,9 20 330 <5 16 <2
16,5 10,1 12,6 114 0,8 636 8,9 20 240 <5 15 <2
0-4 m 5,8

1.6.2022 KKY / Tilli  Pisi Kok.syv. 25,0 m; Näk.syv. 3,4 m; 
Klo 10:00; Näytt.ottaja al; levä 0 /3; Ilm.lt. 14 C-ast; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt S; 

1m 9,7 13,1 118 0,8 616 8,9 25 300 <5 19 <2
24 6,6 11,1 93 1,2 703 8,1 20 300 7 28 <2
0-4 m 9,8

LIITE 2



KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY
T u t k i m u s t u l o k s i a

Puhelin (05) 5445 920
Tapiontie 2 C, 45160 KOUVOLA

Kertaluonteiset vesistötutkimukset (KERVES)
Kymijoen kalataloudelliset ympäristöselvitykset (KKY)

Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Sähk pH Väri Ntot N(NH4) Kok.P PO4-P Klorof.
Näytepaikka oC mg/l % FTU mS/m mgPt/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

1.6.2022 KKY / Tilli2  Santio Kok.syv. 13,6 m; Näk.syv. 3,0 m; 
Klo 10:35; Näytt.ottaja al; levä 1 /3; Ilm.lt. 14 C-ast; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt S; 

1m 10,4 12,6 115 0,8 611 8,9 25 300 <5 23 <2
13 8,9 12,2 108 0,9 615 8,7 25 270 <5 19 <2
0-4 m 8,1

15.6.2022 KKY / Semilax  Semilax Lilla Rövarn Kok.syv. 22 m; Näk.syv. 3,7 m; 
Klo 15:40; Näytt.ottaja JN, JMä; levä 1 /3; Ilm.lt. 18 C-ast; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt NW; 

1m 10,2 10,5 96 0,8 826 8,1 10 310 <5 23 9
21m 5,2 10,2 83 1,4 897 7,9 7,5 330 25 39 24
0-4 m 2,97

5.7.2022 KKY / Nakari  Klamilanlahti Kok.syv. 17,8 m; Näk.syv. 4,1 m; 
Klo 10:00; Näytt.ottaja mh; levä 1 /3; Ilm.lt. 24 C-ast; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt NW; 

1m 22,4 9,1 107 1,7 516 8,2 25 360 19 22 5
17m 6,9 7,1 60 1,2 801 7,6 20 360 46 60 49
0-4 m 4,4

5.7.2022 KKY / Tilli  Pisi Kok.syv. 24,8 m; Näk.syv. 3,0 m; 
Klo 10:30; Näytt.ottaja mh; levä 1 /3; Ilm.lt. 24 C-ast; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt NW; 

1m 22,0 9,0 105 1,0 499 8,2 25 410 7 22 3
23,5m 4,1 6,1 48 0,7 929 7,5 15 420 70 120 120
0-4 m 4,5

5.7.2022 KKY / Tilli2  Santio Kok.syv. 13,9 m; Näk.syv. 3,5 m; 
Klo 11:00; Näytt.ottaja mh; levä 1 /3; Ilm.lt. 24 C-ast; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt NW; 

1m 22,2 8,8 102 0,8 440 8,1 25 340 6 22 <2
13m 10,3 8,0 73 1,8 689 7,8 20 320 36 33 17
0-4 m 5,2



KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY
T u t k i m u s t u l o k s i a

Puhelin (05) 5445 920
Tapiontie 2 C, 45160 KOUVOLA

Kertaluonteiset vesistötutkimukset (KERVES)
Kymijoen kalataloudelliset ympäristöselvitykset (KKY)

Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Sähk pH Väri Ntot N(NH4) Kok.P PO4-P Klorof.
Näytepaikka oC mg/l % FTU mS/m mgPt/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

14.7.2022 KKY / Semilax  Semilax Lilla Rövarn Kok.syv. 22 m; Näk.syv. 2,5 m; 
Klo 15:45; Näytt.ottaja RS, JMä; levä 1 /3; Ilm.lt. 20 C-ast; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt SW; 

1m 18,9 10,0 111 1,3 847 8,2 20 230 <5 24 <2
22m 6,3 7,2 60 1,3 895 7,5 15 310 70 47 36
0-4 m 5,8

18.7.2022 KKY / Nakari  Klamilanlahti Kok.syv. 17,5 m; Näk.syv. 2,4 m; 
Klo 14:05; Näytt.ottaja JMä, HN; levä 1 /3; Ilm.lt. 18 C-ast; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt W; 

1m 14,7 8,6 87 1,8 695 7,7 20 370 16 26 11
16,5m 6,0 7,4 61 0,9 845 7,5 15 410 49 46 37
0-4 m 3,1

2.8.2022 KKY / Nakari  Klamilanlahti Kok.syv. 18 m; Näk.syv. 4,0 m; 
Klo 10:20; Näytt.ottaja JMä; levä 1 /3; Ilm.lt. 18 C-ast; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt NW; 

1m 18,3 9,0 98 0,8 637 8,1 25 300 <5 19 <2
17m 13,2 5,6 55 6,7 713 7,6 25 380 71 43 28
0-4 m 4,9

2.8.2022 KKY / Tilli  Pisi Kok.syv. 24 m; Näk.syv. 5,2 m; 
Klo 10:50; Näytt.ottaja JMä; levä 1 /3; Ilm.lt. 18 C-ast; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt NW; 

1m 18,9 8,8 96 0,7 587 8,1 25 340 11 15 <2
23m 10,0 6,9 63 1,9 745 7,7 20 350 39 38 28
0-4 m 3,3

2.8.2022 KKY / Tilli2  Santio Kok.syv. 14 m; Näk.syv. 4,6 m; 
Klo 11:20; Näytt.ottaja JMä; levä 1 /3; Ilm.lt. 18 C-ast; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt NW; 

1m 18,8 8,8 96 0,7 567 8,0 25 370 8 20 <2
13m 18,0 8,4 91 1,2 634 8,0 20 330 6 16 <2
0-4 m 4,2

LIITE 2
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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. 
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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. 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 572/2022  15 

 

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 
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