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Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeessa on toteutettu hoitokalastuksia vuosina 2016-2020. 
Hoitokalastukset ovat käsittäneet ostopalveluina toteutettavat rysäpyynnit (kesä ja syksy) sekä 
syysnuottaukset. Hoitokalastuksista on vastannut hoitokalastaja Veikko Nevala. Vuonna 2020 Etelä-
Karjalan kalatalouskeskus vastasi hoitokalastusten koordinoinnista ja Veikko Nevala aikaisempien 
vuosien tapaan kalastusten toteutuksesta. Vuosina 2019 ja 2020 syysnuottauksia ei tehty, sillä 
särkikalat eivät parveutuneet.  
 
Koentoja oli vuonna 2020 282 kappaletta, ja kalastukset suoritettiin Kuuksenenselällä, Uiminkapialla 
sekä Ruominkapialla (Kuva 1). Kesän kalastusjakso ajoittui ajalle 16.5-3.6 ja syksyn kalastusjakso 
1-15.9. Hoitokalastussaaliin kokonaiskilomäärä, massayksikkösaaliit ja saalislajisuhteet on arvioitu 
saalisotantojen perusteella. Eri hoitokalastusvuosien saalismääriä verrattaessa on huomioitava 
syysnuottausten puuttuminen vuosina 2019 ja 2020: vuosina 2016-2018 nuottasaaliin osuus 
kokonaishoitokalastussaaliista on ollut keskimäärin noin 27 %. Myös rysäkoentojen määrä on 
vaihdellut eri hoitokalastusvuosien välillä. 
 

 
Kuva 1. Kuuksene kuntoon –hankkeen hoitokalastusalueet vuonna 2020 
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Tähän mennessä Kuuksenenselältä, Ronkaanselältä, Uiminkapiasta ja Ruominkapiasta on poistettu 
kalaa hoitokalastustoimenpiteillä yhteensä 74180 kg (Taulukko 1). Vuosien 2016-2020 aikana 
salakkaa on poistettu 25234 kg, särkeä 26102 kg ja pieniä ahvenia 12574 kg. 
 
Hoitokalastussaalis oli vuonna 2020 yhteensä 8710 kiloa yksikkösaaliin ollessa noin 31 kg/rysä ja 
2893 kpl/rysä ja saaliiksi saatuja lajeja olivat salakka, särki, sorva, lahna sekä ahven (< 15 cm). 
Tämän lisäksi rysistä vapautettiin kuhat, petoahvenet (> 15 cm), hauet, taimenet, muikut sekä yksi 
made. Kokonaissaaliin biomassa laski vuonna 2020 noin 25 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 
jopa 63 % ensimmäisen hoitokalastusvuoden saalista pienempi.  
 
Taulukko 1. Hoitokalastussaaliiden lajibiomassat eri kalastusvuosina 

 

 
Vuonna 2020 eri kalalajien osuudet kokonaissaaliin biomassasta olivat seuraavat: salakka 46,9 %, 
särki 32,4 %, lahna 5,8 %, pieni ahven 14,3 % ja sorva 0,6 % (Taulukko 2). Hoitokalastussaaliin 
biomassasta särkikalojen osuus oli edellisvuotta (70,4 %) suurempi, noin 85,7 % ja pienten ahventen 
edellisvuotta (30,5 %) pienempi. Särkikalojen osuuden kasvu johtuu salakoiden saalismäärän 
selvästä kasvusta kahteen edellisvuoteen verrattuna. Salakan prosentuaalinen osuus 
hoitokalastussaaliin kokonaisbiomassasta olikin vuonna 2020 kahta edellistä hoitokalastusvuotta 
huomattavasti suurempi, jopa kaksinkertainen. Pienten ahventen prosentuaalinen osuus 
kokonaisbiomassasta oli taas vuoteen 2019 verrattuna jopa kaksi kertaa pienempi.  
  

2016 2017 2018 2019 2020 yhteensä kg

salakka 8967 6253 3187 2742 4085 25234

särki 7548 6149 6114 3473 2818 26102

sorva 43 159 173 362 55 792

lahna 4573 981 1943 1367 505 9369

ahven 2339 1637 3869 3482 1247 12574

kiiski 0 0 4 0 0 4

suutari 0 0 0 65 0 65

ruutana 0 0 0 40 0 40

yhteensä kg 23470 15179 15290 11426 8710 74180
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Taulukko 2. Hoitokalastussaaliiden biomassojen prosentuaaliset lajijakaumat eri kalastusvuosina  

 
 
 
Vuonna 2020 hoitokalastussaaliin biomassasta suurin osa saatiin kahden edellisvuoden tavoin 
Kuuksenenselältä (4530 kg) (Taulukko 3). Uiminkapian ja Ruominkapian saalismäärät olivat 
yhteenlaskettuna samaa luokkaa Kuuksenenselän saalismäärän kanssa (4180 kg). Saalismäärät 
ovat vähentyneet ensimmäiseen hoitokalastusvuoteen verrattuna jokaisella pyyntialueella.  
 
Taulukko 3. Hoitokalastusten saalisbiomassan jakautuminen eri pyyntialueilla 

 

 
Vuonna 2020 petokaloja vapautettiin hoitokalastuksen yhteydessä 3016 kappaletta (Taulukko 4). 
Vapautetuista kaloista 2256 oli kuhia, 696 petoahvenia, 42 taimenia, 21 haukea sekä 1 made. 
Tämän lisäksi vapautettiin myös 32 muikkua. Yksittäisiä taimenia on tavattu hoitokalastussaaliissa 
aikaisempinakin vuosina, mutta vuonna 2020 niitä oli saaliissa yli 10-kertainen määrä edellisvuosien 
keskimääräiseen lukumäärään verrattuna. Petokalojen määrän on todettu kasvavan 
hoitokalastussaaliissa tasaisesti 2019-vuoteen asti. Suhteutettuna pyydysten lukumäärään 
petokaloja vapautettiin vuonna 2020 kuitenkin lukumääräisesti noin 40 % edellisvuotta vähemmän.  
 
Taulukko 4. Hoitokalastussaaliiden vapautettujen petokalojen kappalemäärät eri 
hoitokalastusvuosina  

 

2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 %

salakka 38,2 41,2 20,84 24,0 46,90

särki 32,2 40,5 39,99 30,4 32,36

sorva 0,2 1,0 1,13 3,2 0,63

lahna 19,5 6,5 12,71 12,0 5,80

ahven 10,0 10,8 25,30 30,5 14,32

kiiski 0,0 0,0 0,03 0,0 0,00

suutari 0,0 0,0 0,00 0,6 0,00

ruutana 0,0 0,0 0,00 0,4 0,00

yhteensä 100 100 100 100 100

vuosi Kuuksenenselkä Ronkaanselkä Uiminkapia Ruominkapia yhteensä kg

2016 8530 0 12235 2705 23470

2017 4770 0 6230 4180 15180

2018 7890 0 4080 3320 15290

2019 7001 360 2550 1620 11531

2020 4530 0 2095 2085 8710

yhteensä kg 32721 360 27190 13910 74181

2016 2017 2018 2019 2020 yhteensä kpl

kuha 1970 1622 2831 3816 2256 12495

petoahven 558 525 1335 1734 696 4848

hauki 69 36 31 28 21 185

taimen 0 4 4 1 42 51

made 0 0 0 0 1 1

yhteensä kpl 2597 2187 4201 5579 3016 17580
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Rysien koennat jakautuivat edellisvuosien tavoin kesäkauteen (146 kpl) ja syyskauteen (136 kpl). 

Kesäkauden kokonaisrysäsaalis oli 4380 kg ja syyskauden 4330 kg.   

 

Rysäsaaliiden saalislajisuhteissa ei juurikaan ollut eroa kokonaissaaliiden vastaaviin suhteisiin. 

Särjen prosentuaalinen osuus saaliista on pysynyt tasaisena hoitokalastusvuosien aikana, kun taas 

pienten ahventen osuus tippui huomattavasti edellisvuosien tasaisen nousun jälkeen (Kuva 2). 

Salakoiden prosentuaalinen osuus rysäsaaliista nousi tänä vuonna ensimmäisten 

hoitokalastusvuosien tasolle.  

 

 

 
 

Kuva 2. Salakka-, särki-, lahna-, ja pienen ahven saaliiden prosentuaaliset osuudet rysäsaaliin 
massasta eri hoitokalastusvuosina 

 

Rysien massayksikkösaaliissa ei ole ollut suuria eroja saman vuoden kesä- ja syyspyyntien välillä 

(Taulukko 5). Yksikkösaalismääriä tarkastelemalla voidaan huomata, että rysien keskimääräiset 

massayksikkösaaliit ovat vähentyneet joka hoitokalastusvuonna vuotta 2018 lukuun ottamatta. 

Vuonna 2016 yksikkösaalis oli keskimäärin 54 kg/rysä, ja vuonna 2020 vain noin 31 kg/rysä. 

Massayksikkösaalis on siis vähentynyt keskimäärin noin 43 % ensimmäiseen hoitokalastusvuoteen 

verrattuna ja noin 16 % vuoteen 2019 verrattuna.  

Taulukko 5. Rysäpyyntien keskimääräiset massayksikkösaaliit eri hoitokalastusvuosina  

 

2016 kg 2017 kg 2018 kg 2019 kg 2020 kg

kesä 50,9 38,5 39,1 36,1 30,0

syksy 57,3 35,8 43,4 37,6 31,8

keskiarvo 54,1 37,2 41,2 36,8 30,9
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Myös lajikohtaiset massayksikkösaaliit ovat laskeneet ensimmäisen hoitokalastusvuoden jälkeen 
kaikkien lajien osalta (Kuva 3), niin kesä kuin syyspyynneissä. Vuoden 2019 saaliiseen verrattuna 
massayksikkösaalis laski kesän rysäpyynneissä sorvan, lahnan ja ahvenen osalta ja syksyn 
pyynneissä särjen, lahnan ja pienen ahvenen osalta.  Kun koko hoitokalastusvuotta tarkastellaan 
kokonaisuutena, olivat särjen, sorvan, lahnan sekä pienen ahvenen massayksikkösaaliit pienempiä 
edellisvuoteen verrattuna ja ainoastaan salakan massayksikkösaalis oli edellisvuotta suurempi.  
 
 

 
 
Kuva 3. Rysäpyyntien lajikohtaiset massayksikkösaaliit eri hoitokalastusvuosina 

Hoitokalastussaaliin keskipainot ovat vaihdelleet eri kalastusvuosien välillä seuraavasti (Taulukko 

6/Kuva 4): särjen ja pienen ahvenen keskipainot ovat pienentyneet vuosina 2017-2019 

ensimmäiseen hoitokalastusvuoteen verrattuna, mutta molempien lajien osalta keskipainot ovat 

lähteneet nousuun vuonna 2020. Sama on havaittavissa salakan osalta, mutta vaihtelu ei ole yhtä 

suurta. Lahnojen keskipaino nousi tänä vuonna aikaisempien vuosien keskipainosta jopa 62 %. 
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Sorvan osalta suuret vaihtelut keskipainossa johtunevat pienistä saalismääristä ja täten 

pienemmästä otannasta.  

 

Taulukko 6./Kuva 4. Hoitokalastuksen saalislajien keskipainot eri hoitokalastusvuosina 

 

 

 

Hoitokalastuksen vuosittaiset kokonaissaaliit sekä massayksikkösaaliit ovat laskeneet ensimmäisen 

hoitokalastusvuoden jälkeen selvästi.  

Särjen prosentuaalinen osuus saaliin massasta on pysynyt tasaisena, mutta sen 

massayksikkösaaliit ovat olleet tasaisessa laskussa ja yksilöiden keskipaino on noussut 

ensimmäisten vuosien laskun jälkeen.  

Salakan prosentuaalinen osuus saaliin massasta sekä massayksikkösaaliis nousivat selvästi 

edellisvuodesta, mutta yksikkösaalis on edelleen ensimmäistä hoitokalastusvuotta selkeästi 

alemmalla tasolla. Salakan keskipainoissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia hoitokalastusvuosien 

välillä. 

Pienen ahvenen prosentuaalinen osuus saaliin massasta sekä massayksikkösaalis pienentyivät 

huomattavasti edellisvuodesta lähennellen ensimmäisen hoitokalastusvuoden tilannetta. Myös 

pienten ahventen keskipaino nousi tänä vuonna ensimmäisen hoitokalastusvuoden tasolle. 

2016 g 2017 g 2018 g 2019 g 2020 g

salakka 10,5 8,0 7,5 9,0 11,0

särki 18,0 6,5 9,0 7,5 13,5

sorva 19,0 54,0 45,0 79,0 35,0

lahna 15,5 16,0 16,0 15,5 40,5

ahven 8,0 4,5 4,5 3,5 8,5
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Lahnan massayksikkösaalis sekä prosentuaalinen osuus kokonaissaaliin massasta pienenivät 

vuoteen 2019 verrattuna lahnojen keskipainon kuitenkin noustessa huomattavasti edellisvuosiin 

nähden.  

Muikkua esiintyi myös tänä vuonna hoitokalastussaaliissa, minkä on luultavasti mahdollistanut 

särkikalojen vähentyminen Kuuksenenselällä. Myös taimenia tavattiin yli kymmenkertainen määrä 

edellisvuosiin verrattuna. Vapautettujen petokalojen määrä oli selvästi edellisvuotta pienempi. Uimin 

kapian kokonaissaalis on tippunut vuosi vuodelta, mikä voisi kertoa Kuuksenenselältä alas vaeltavan 

kalan määrän vähenemisestä.  

Tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että hoitokalastuksella on onnistuttu vähentämään särkikalojen 

sekä pienten ahventen määrää Kivijärven pohjoisosassa, ja että hoitokalastuksesta seurannut 

kalojen keskipainon lasku on tasoittunut ja kalojen kokorakenne lähenee vuoden 2016 tilannetta. 

  

 

SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY  
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