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1 YLEISTÄ

Lemin Kivijärven pohjoisosassa sijaitseva Kuuksenenselkä oli ennen hankkeen aloittamista välttä-

vässä tilassa oleva järvialue. Ulkoisesta kuormituksesta johtuvat sinileväkukinnot olivat harmillisen

yleisiä, kuin myös rehevöitymisestä johtuva kalakannan vinoutuminen vahvasti särkikalapainot-

teiseksi edesauttoi rehevöitymiskehitystä entisestään.

Ensimmäisen hankekauden (2016–2018) ja nyt meneillään olevan toisen hankekauden (2019–2021)

ensisijaisena tavoitteena on ollut parantaa Kuuksenenselän veden laatua ja vesialueen käyttökel-

poisuutta. Yhtälailla hankkeella tähdätään pitkäjänteisen vesiensuojelun jatkumiseen ja kehittymi-

seen Kivijärven alueella. Kuuksenenselän kunnostushanke painottuu vahvasti käytäntöön. Valtaosa

hankkeen resursseista käytetään vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen sekä hoitokalastukseen.

Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeen toimet näyttäisivät vaikuttaneen Kuuksenenselän ja Lahnajär-

ven tilaan positiivisesti, sillä vuoden 2019 ekologisessa luokittelussa päästiin Kuuksenenselällä vält-

tävästä tyydyttävään luokkaan ja Lahnajärvellä tyydyttävästä hyvään luokkaan

Hanketta hallinnoi Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry. Yhteistyökumppaneina toimivat Lappeenran-

nan seudun ympäristötoimi, Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry, Uiminniemen osakaskunta, Ruomin

osakaskunta, Suontakaisen osakaskunta, Torviniemen osakaskunta ja Kaakkois-Suomen ELY-kes-

kus. Hanketta on rahoittanut Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö sekä

Suomen valtio Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen myöntämällä valtionavustuksella, Kivijärven ka-

lastusalue, Pro Kivijärvi ry, Savitaipaleen kunta, Uiminniemen osakaskunta, Ruomin osakaskunta,

Suontakaisen osakaskunta, Torviniemen osakaskunta, Etelä-Karjalan maataloussäätiön kalatalous-

rahasto, Lemin kotiseutuyhdistys, Lemin kunta, Lemin Osuuspankki sekä Luumäen kunta.

2 KÄYTÄNNÖN TOIMET

Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeen pääasialliset toimenpiteet ovat valuma-alueen vesiensuojelu-

rakenteiden toteuttaminen sekä järven ravintoverkkokunnostus (hoitokalastus). Valuma-alueen ve-

siensuojelulla pyritään vähentämään Kuuksenenselkään kohdistuvaa ulkoista ravinne- ja kiintoaine-

kuormitusta. Ravintoverkkokunnostuksella puolestaan pyritään vähentämään alueen särkikalastoa.

Erityisesti pyritään vähentämään pienikokoisten särkien, salakoiden sekä lahnojen määrää, sillä ne

laiduntavat eläinplanktonia ja osin myös pöyhivät pohjaa vapauttaen näin sedimentin ravinteita uu-

delleen kiertoon.

2.1 VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELU

Hankkeen vuoden 2020 määrällisenä tavoitteena oli vuoden 2019 tavoin perustaa 8 uutta kosteik-

koa, eli noin 4 hehtaarin edestä uusia kosteikkoalueita. Vuonna 2020 valmistuikin 8 kosteikkoa, joi-

den yhteenlaskettu pinta-ala oli noin 3,05 hehtaaria, joten pinta-alan suhteen tavoitteeseen ei ihan

päästy. Vuoden 2020 aikana valmistuneita kosteikkoja olivat Pusikko (0,3 ha), Kesämaa (0,35 ha),
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Sammallahti (0,4 ha), Kytöniitty (0,5 ha), Uusitupa (0,1 ha), Koivusenlahti 1 (0,6 ha), Koivusenlahti

2 (0,45 ha) sekä Nukkasuo (0,35 ha). Koko Kuuksenenselän kunnostuksen aikana (2016-2020) kos-

teikkoja on tähän mennessä valmistunut 40 kappaletta, noin 20,3 hehtaarin alueelle (kuva 1). Tämän

lisäksi kosteikkosuunnitelmia on valmiina useita, ja kosteikkoja tullaan vielä rakentamaan vuonna

2021.

Vesiensuojelurakenteiden valmistelusta, suunnittelusta ja rakentamisen ohjauksesta on vastannut

pääosin Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kosteikkoasiamies Antti Happonen.

Kuva 1. Valmistuneet ja suunnitteilla olevat kosteikot vuonna 2020

© MML

© SVSY ry
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Kuva 2. Vuonna 2020 rakennettu Kesämaan kosteikko

2.2 RAVINTOVERKKOKUNNOSTUS

Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeessa on toteutettu hoitokalastuksia vuosina 2016-2020. Hoitoka-

lastukset ovat käsittäneet ostopalveluina toteutettavat rysäpyynnit (kesä ja syksy) sekä syysnuot-

taukset. 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.

Tähän mennessä Kuuksenenselältä, Ronkaanselältä, Uiminkapiasta ja Ruominkapiasta on poistettu

kalaa hoitokalastustoimenpiteillä yhteensä 74180 kg (Taulukko 1). Vuosien 2016-2020 aikana sa-

lakkaa 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 vapau-

tettiin kuhat, petoahvenet (> 15 cm), hauet, taimenet, muikut sekä yksi made. Kokonaissaaliin bio-

massa laski vuonna 2020 noin 25 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli jopa 63 % ensimmäisen

hoitokalastusvuoden saalista pienempi.

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
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sekä massayksikkösaaliis nousivat selvästi edellisvuodesta, mutta yksikkösaalis on edelleen ensim-

mäistä hoitokalastusvuotta selkeästi alemmalla tasolla. Salakan keskipainoissa ei ole tapahtunut

suuria muutoksia hoitokalastusvuosien välillä. Lahnan massayksikkösaalis sekä prosentuaalinen

osuus kokonaissaaliin massasta pienenivät vuoteen 2019 verrattuna lahnojen keskipainon kuitenkin

noustessa huomattavasti edellisvuosiin nähden.

Pienen ahvenen prosentuaalinen osuus saaliin massasta sekä massayksikkösaalis pienentyivät

huomattavasti edellisvuodesta lähennellen ensimmäisen hoitokalastusvuoden tilannetta. Myös pien-

ten ahventen keskipaino nousi tänä vuonna ensimmäisen hoitokalastusvuoden tasolle.

Muikkua esiintyi myös tänä vuonna hoitokalastussaaliissa, minkä on luultavasti mahdollistanut sär-

kikalojen vähentyminen Kuuksenenselällä. Myös taimenia tavattiin yli kymmenkertainen määrä edel-

lisvuosiin verrattuna. Vapautettujen petokalojen määrä oli selvästi edellisvuotta pienempi. Uimin ka-

pian 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 kalo-

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

Kuuksenen ravintoverkkokunnostuksien vuoden 2020 tulokset löytyvät kokonaisuudessaan Kuuk-

senenselkä kuntoon –hankkeen hoitokalastukset vuonna 2020 –raportista.

2.3 KALASTON RAKENNE

Luonnonvarakeskus on toteuttanut Kuuksenenselällä kalaston rakenteen arvioimiseksi koekalastuk-

set vuosina 2010, 2013, 2016 sekä 2019, joka vuonna 40 pyyntiruutua. Koekalastukset on toteutettu

NORDIC-yleiskatsausverkoilla, jotka ovat kooltaan 1,5 x 30 metriä. Verkossa on 12 paneelia eri sol-

muväleillä (5; 6,25; 8; 10; 12,5; 15,5; 19,5; 24; 29; 35; 43 ja 55 mm). Periaatteessa verkko pyytää

siis kaiken kokoisia kaloja aivan suurimpia kaloja lukuun ottamatta. Käytäntö on osoittanut, että pie-

nimpien silmäkokojen pyytävyys heikentyy suuria silmäkokoja enemmän, jos verkko limoittuu. Myös

haukien osuus saaliissa on todettu todellista populaatiokokoa pienemmäksi. Vuonna 2019 koeverk-

kokalastukset oli toteutettu 5-8.8.

Koeverkkokalastustulosten tarkastelussa käytettiin seuraavia suureita: saalislajikohtainen kokonais-

saalis, yksikkösaalis (g/verkkoyö ja kpl/verkkoyö), keskipaino kalalajeittain, lajien osuus kokonais-

saaliin biomassasta, särkikalojen osuus kokonaissaaliin biomassasta sekä petokalojen biomassa-

osuus. Petokaloiksi laskettiin myös yli 15 cm pituiset ahvenet. Kuuksenenselän ekologista tilaa arvi-

oitiin kalayhteisön perusteella, hyödyntäen vuonna 2019 päivitettyjä vertailuarvoja keskikokoisille

humusjärville (Kh). Ekologinen tila voi olla erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä tai huono.
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2.3.1 KOEVERKKOSAALIIT 2019

Kuuksenenselän koeverkkokalastusten kokonaissaalis oli 85960 grammaa, ja keskimääräinen ko-

konaisyksikkösaalis (saalis/verkko) verkkoyötä kohden oli noin 2149 grammaa ja noin 99 yksilöä

(taulukko 1). Saaliiksi saadut lajit olivat ahven, kiiski, särki, lahna, salakka, suutari, kuore ja kuha.

Ahven oli runsain saalislaji kappalemääräisesti sekä kokonaisbiomassan osalta. Ahvenen jälkeen

runsaimpana lajina kappalemäärän sekä kokonaisbiomassan osalta oli särki. Kolmanneksi suurin

kappalemäärän sekä kokonaisbiomassan osalta oli kuha, vaikka yksilöiden ollessa suuria kappale-

määrät jäivät selvästi ahven- ja särkisaalista pienemmäksi. Petokalojen osuus saalisbiomassasta oli

noin 48 % ja särkikalojen noin 39 %. Saaliissa esiintyviä petokaloja olivat petoahvenet (yli 15 cm) ja

kuha. Saaliissa ei esiintynyt haukea.

Taulukko 1. Kuuksenenselän koeverkkosaalis vuonna 2019

2.3.2 ERI VUOSIEN SAALIIDEN VERTAILU

Vuosina 2010 ja 2013 9-11 cm pituiset särjet muodostivat yli 40 % kokonaissaaliista (kuva 3).

Vuonna 2016 suurin osa saaliista oli jakautunut pituusluokkien 11-17 cm välille, joista 13-15 cm

pituiset yksilöt muodostivat noin 56 %. Vuoden 2019 koeverkkokalastuksissa pienempien särkien

osuus oli kuitenkin taas suuri 8-10 cm pituisten yksilöiden muodostaessa noin 55 % saaliista. Saa-

lissa oli joka vuonna vain vähän saman kesän (0+) poikasia johtuen luultavasti siitä, että ne ovat

koekalastushetkellä olleet vielä liian pieniä tarttuakseen verkkoihin. Särjet tarttuvat myös huonom-

min verkkoihin kiinni kuin esimerkiksi piikikkäät ahvenet ja kiisket.

ahven kiiski särki lahna salakka suutari kuore kuha yhteensä petoahven

yksikkösaalis

kpl/verkkoyö
kpl 48,1 2,8 40,0 2,4 2,7 0,1 0,1 3,4 99,5 4,6

yksikkösaalis

g/verkkoyö
g 737,6 13,9 655,5 99,7 38,6 41,0 0,2 562,7 2149,1 478,9

yhteensä kpl 1922 110 1600 95 108 2 2 134 3973,0 184

yhteensä g 29502 554 26218 3989 1544 1640 6 22507 85960,0 19156

keskipaino g 15,3 5,0 16,4 42,0 14,3 820,0 3,0 168,0 104,1

osuus biomassasta % 34,3 0,6 30,5 4,6 1,8 1,9 0,0 26,2 100,0 22,3
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Kuva 3. Kuuksenenselän särkisaaliiden prosentuaalinen pituusjakauma vuosina 2010, 2013, 2016
ja 2019

Ahvenpopulaation kokorakenteessa ei ollut havaittavissa selkää muutosta (kuva 4) vuosien välillä.

Saaliiksi saatiin myös 0+ vuosiluokan yksilöitä ja vuotta 2010 lukuun ottamatta 5-7 cm pituiset ahve-

net muodostivat yli 60 % saaliista. Petoahventen osuus saaliissa on pysynyt tasaisena.

Kuva 4. Kuuksenenselän ahvensaaliiden prosentuaalinen pituusjakauma vuosina 2010, 2013, 2016
ja 2019

Koeverkkokalastusten yksikkösaalismäärät ovat olleet suurimpia vuosina 2013 ja 2019. Särkikalojen

massayksikkösaaliissa ei ole havaittavissa selkeää muutosta, mutta petokalojen määrä vaikuttaisi

olevan kasvussa 2010-vuoden saaliiseen verrattuna (kuva 5). Kappaleyksikkösaaliissa ei ole havait-

tavissa selkeää ajallista muutosta muuta kuin pienten ahvenkalojen määrässä, joka vaikuttaisi nous-

seen hieman 2010-vuoden saaliseen verrattuna (kuva 6).
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Kuva 5. Kuuksenenselän massayksikkösaaliiden jakautuminen eri kalastusvuosina

Kuva 6. Kuuksenenselän kappaleyksikkösaaliiden jakautuminen eri kalastusvuosina

Särkikala-petokalasuhde on Kuuksenenselällä ollut hyvä jokaisena koekalastusvuonna, ja vuosina

2013 ja 2019 petokalojen prosentuaalinen osuus saaliin massasta oli särkikaloja selvästi suurempi

(kuva 7).
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Kuva 7. Petokalojen ja särkikalojen osuudet koeverkkokalastussaaliin massasta eri vuosina

Koeverkkokalastuksissa tavattiin muikkua vuoden 2016 kalastuksissa.

2.3.3 EKOLOGINEN LUOKITTELU

Vertailtaessa Kuuksenenselän koekalastustuloksia keskikokoisten humusjärvien (Kh) vertailuarvoi-

hin (Arvoviita ym. 2019), asettuu Kuuksenenselkä biomassan yksikkösaaliin (2149 g/verkko) perus-

teella huonoon ekologiseen tilaan (taulukko 2). Kappaleyksilömäärän (100 kpl/verkko) perusteella

Kuuksenenselän tila on niin ikään huono, ja särkikalojen biomassaosuuden (39 %) perusteella hyvä.

Luokitukset ovat olleet samat 2010-luvun muina koeverkkokalastusvuosina, lukuun ottamatta vuotta

2010, jolloin Kuuksenenselkä asettui biomassan yksikkösaaliin perusteella välttävään ekologiseen

tilaan.
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Taulukko 2. Koekalastuksien 2019 tunnuslukuja.

ekologinen luokittelu

2010 2013 2016 2019

yksikkösaalis g/verkko 1691,välttävä 2772, huono 1785, huono 2149, huono

yksikkösaalis kpl/verkko 70, huono 129, huono 65, huono 100, huono

särkikalojen biomassa-
osuus kokonaissaaliista

%
42, hyvä 38, hyvä 45, hyvä 39, hyvä

2.4 VEDENLAADUN TARKKAILU

2.4.1 VALUMA-ALUEEN VEDENLAATUTARKKAILU

Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy mittasi Kuuksenenselän valuma-alueen hajakuormituksen
määrää vuonna 2011-2012, jonka jälkeen Kuuksenenselkä kuntoon –hanke käynnistettiin. Kuormi-
tusmittaukset uusittiin vuonna 2020, jotta nähtäisiin, onko vesiensuojelutoimilla ollut vaikutusta va-
luma-alueelta tulevaan kuormitukseen. Vuonna 2019 mittaukset tehtiin kerran kesällä ja 2 kertaa
syksyllä. Vuonna 2020 mittaukset tehtiin kerran keväällä.

Virtaamatulosten perusteella vuosien 2011-2012 ja 2019-2020 tilanne valuma-alueiden uomissa on
erilainen. Pääosin Kivijärven pohjoiseen osaan laskevien uomien kuormitus on pienempi vuosien
2019-2020 näytteissä verrattuna 2011-2012 näytteenottoihin, mutta selittävänä tekijänä voi olla vir-
taamaerot vuosien välillä, muutokset valuma-alueilla (esimerkiksi vesiensuojelutoimet) tai näiden
yhdistelmä. Avarajoki pysyi edelleen Kuuksenenselän suurimpana kuormittajana 2019-2020 tulos-
ten perusteella. Kiintoainekuormituksen sekä ravinnekuormituksen osalta erityisesti Vatainniitynojan
ja Ukonsuonojan kuormitusprosentit Kuuksenen selkään ovat huomattavasti pienemmät 2019-2020
kuin aiemmalla tarkastelukaudella.

Kuuksenenselän valuma-aluetarkastelussa uomista valuvat vedet ovat edelleen pääosin reheviä tai
erittäin reheviä. Tulosten perusteella valuma-alueella on edelleen tarvetta vesiensuojelutyölle. Aino-
astaan yksittäisiin näytteenottoihin perustuvassa uomatarkastelussa jää tulkinnanvaraa tuloksissa,
sillä tarkemmat muutokset uomien vesitilanteessa jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Jatkuvatoimisella
tarkastelulla olisi mahdollista saada kattavampaa tietoa uomien vesitilanteen vuodenaikaisvaihte-
luista ja näin mahdollista tehdä tarkempia arvioita siitä, missä vesiensuojelutyö olisi tehokkainta.

Kuuksenen valuma-alueen vedenlaatutarkkailun vuoden 2020 tulokset löytyvät kokonaisuudessaan

Lemin Kivijärven Kuuksenenselän valuma-alueen vedenlaatutarkkailujen vertailu 2011-2012 vs.

2019-2020 –raportista.
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2.4.2 KUUKSENENSELÄN SYVÄNNENÄYTEPISTEEN VEDENLAADUN SEURANTA

Kuuksenenselältä oli saatavissa vedenlaatutietoja vuonna 2020 kesä-, heinä-, elo- sekä syyskuulta.

Alusveden happitilanne oli heikko jo kesäkuun puolessavälissä happea ollessa vain 5mg/l, mikä on

sellainen pitoisuus, jota kalat jo välttelevät. Heinäkuussa pohja oli jo käytännössä hapeton (1,3 mg/l).

Elokuun puolessavälissä happea oli edelleen todella niukasti (3,1 mg/l), mutta heinäkuuta korkeampi

arvo sekä alusveden tavanomaista korkeampi lämpötila kielivät veden sekoittumisesta heinä-elo-

kuun taitteessa. Syyskuun puolenvälin näytteenotossa täyskierto oli jo alkanut, ja happitilanne oli

hyvä koko vesipatsaassa.

Typpi- ja fosfori ovat ravinteita, joiden pitoisuuksien mittaaminen on tärkeää selvitettäessä veden

rehevyystasoa. Kuuksenenselän näytepisteen ravinnepitoisuudet olivat vuonna 2020 tyypillisiä re-

hevälle vesistölle koko vesipatsaassa niin kerrostuneisuuskauden kuin syyskierron aikana. Näyte-

pisteen alusveden ravinnepitoisuudet ovat heilahdelleet tyypillisesti happipitoisuuden mukaan: kun

happea on alusvedessä hyvin, ravinteet pidättyvät pohjalietteeseen. Päinvastoin taas huonon hap-

pitilanteen vallitessa pohjasta vapautuu enemmän ravinteita (kuva 8). Tilanne oli samanlainen myös

vuonna 2020, mutta pidemmän aikavälin kehitys alusveden fosforipitoisuuksissa vaikuttaa hyvältä,

eli laskevalta. Samoin kehitys alusveden happipitoisuuksissa vaikuttaa hyvältä, eli nousevalta. Tosin

päällysveden kokonaisravinnepitoisuuksissa ei ole nähtävissä parannusta pidemmällä ajanjaksolla

(kuva 9).

Vesi oli tyypilliseen tapaan koko kesä-syyskauden sameaa, kiintoainepitoista ja keskihumuksista.
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Kuva 8. Kuuksenenselän syvännenäytepisteen alusveden (1m pohjasta) fosfori- ja typpipitoisuudet
vuosina 2008-2020. Vuoden 2019 tulokset oli merkitty epävarmoiksi näytteiden säilytysaikojen puut-
teellisuuden vuoksi.



KUUKSENENSELKÄ KUNTOON – VUOSIRAPORTTI 2020
14 (15) Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry

Kuva 9. Kuuksenenselän syvännenäytepisteen päällysveden fosfori- ja typpipitoisuudet vuosina
2008-2020. Vuoden 2019 tulokset oli merkitty epävarmoiksi näytteiden säilytysaikojen puutteellisuu-
den vuoksi.

Klorofylli-a pitoisuus kuvaa levien runsautta ja täten järven rehevyystasoa. Klorofyllipitoisuudet olivat

vielä kesäkuun puolessavälissä lievästi rehevää vesistöä kuvaavalla tasolla (6,9 μg/l), mutta heinä-

kuun lopussa jo selvästi rehevällä tasolla (23 μg/l). Pitoisuus oli pienempi elo- ja syyskuussa kuvas-

taen silti edelleen rehevää vesistöä. Klorofylli-a-pitoisuuksien pidemmän aikavälin kehitys näyttää

kuitenkin hyvältä eli laskevalta (kuva 10). Tämä on mahdollisesti seurausta hoitokalastuksesta, ja

siitä seuranneesta kalakannan rakenteen parantumisesta.
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Kuva 10 Kuuksenenselän syvännenäytepisteen klorofyllipitoisuudet vuosina 2008-2020. Vuoden
2019 tulokset oli merkitty epävarmoiksi näytteiden säilytysaikojen puutteellisuuden vuoksi.

2.4.3 KUUKSENEN KOSTEIKOIDEN VEDENLAADUN SEURANTA

Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy mittasi Kivijärven Kuuksenenselän valuma-alueelle
rakennettujen kosteikkojen vedenlaatua kolme kertaa vuonna 2020, kerran keväällä (6-7.4), kerran
kesällä (3.6) ja kerran syksyllä (28.10). Tämän vuoden tulosten lisäksi tarkasteltiin kuitenkin myös
aiempia mittaustuloksia vuosilta 2017, 2018 ja 2019. Vuosina 2017 ja 2018 otetuista mittauksista
vastasi Pisara-hanke.

Seurattavat kosteikot vaikuttaisivat tulosten perusteella toimivan vaihtelevasti ja havaittavissa on
oletetustikin suuria vuosien välisiä vaihteluita pitoisuuksissa ja niiden reduktioprosenteissa. Tämä
johtunee siitä, että yhdellä näytteenottokerralla saadaan vain kuvaus juuri sen hetken tilanteesta,
johon vaikuttavat suuresti vallitsevat virtaama- ja sääolosuhteet.

Kuuksenen kosteikkoseurannan vuoden 2020 tulokset löytyvät kokonaisuudessaan Kuuksenen-

selkä kuntoon –hankkeen kosteikkoseuranta vuonna 2020 –raportista.
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