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TIIVISTELMÄ
Tämä julkaisu käsittelee Heinolan Konniveden kalataloudellisen yhteistarkkailun havasten
limoittumistutkimuksien ja verkkokoekalastuksien tuloksia vuodelta 2011. Kalastustiedustelun
tulokset raportoidaan erikseen tämän vuoden loppuun mennessä.
Havasten limoittumistutkimuksien perusteella havasten kesäaikainen limoittuminen oli melko
vähäistä. Koealojen välillä havaittiin kuitenkin eroja havasten limoittumisessa, ja erot olivat myös
tilastollisesti merkitseviä. Limoittuminen oli voimakkainta jätevesien purkupisteiden alapuolisella
koealalla. Päällysveden havakset limoittuivat kaikilla koealoilla voimakkaammin, mikä
todennäköisesti liittyi pintaveden suurempiin levämääriin. Vuosien 2008 ja 2011 koealakohtaisten
tulosten tilastollinen tarkastelu osoitti, että tuloksissa oli voimakas korrelaatio, eikä myöskään
absoluuttisissa arvoissa ollut merkittäviä vuosienvälisiä eroja. Näin ollen havasten
limoittumistutkimukset näyttäisivät Konnivedellä tuottavan eri vuosina vertailukelpoisia tuloksia.
Havasten likaantumisessa ei tulosten perusteella ole myöskään tapahtunut muutosta vuoteen 2008
nähden.
Verkkokoekalastuksien yksikkösaaliit olivat edellisten tarkkailuvuosien tavoin pieniä. Selvästi
suurimmat yksikkösaaliit saatiin odotetusti Maitiaislahdelta, joka on tutkituista alueista selvästi
rehevin. Tilastollisten analyysien perusteella vain Maitiaislahden kalayhteisön rakenne ja
koostumus poikkesi Ruotsalaisen vertailualueesta. Sen sijaan viitteellinen ekologisen tilan arviointi
osoitti, että myös kuormituspisteiden alapuolinen koeala erosi Ruotsalaisen vertailualueen
kalastosta. Verkkokoekalastuksien keskeisimmät saalislajit olivat edellisvuosien (2005 ja 2008)
tavoin särki ja ahven. Vaikka valtalajit ovatkin koealoilla olleet samoja, osoitti tilastollinen
tarkastelu, että vuosien 2005, 2008 ja 2011 koealakohtaisissa yksikkösaaliissa ja saalislajien
runsauksissa on tapahtunut jonkin verran vuosienvälistä vaihtelua. Erot ovat kuitenkin olleet
käytännössä pieniä. Näin ollen Konnivesi-Ruotsalaisen kalastossa ei ole jaksolla 2005-2011
tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sen sijaan pitkällä aikavälillä yksikkösaaliit näyttäisivät
pienentyneen etenkin jätevesien purkupisteiden alapuolisella koealalla, mikä liittyy pääosin lahnan
vähentymiseen alueella.
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1 JOHDANTO

8.6.2012

Itä-Suomen vesioikeus on 24.10.1994 antamassaan päätöksessä nro 79/94/1 edellyttänyt, että
Heinolan kaupungin, Suomen kuitulevy Oy:n ja Enso-Gutzeit Oy:n (nykyisin Stora Enso Oyj
Heinolan Flutingtehdas) on tarkkailtava jätevesien vaikutuksia kalastukseen ja kalakantoihin.
Jätevedet lasketaan Jyrängönvirran alaosaan (kuva 1), josta vedet virtaavat edelleen Konniveteen.
Konniveden kalataloudellista velvoitetarkkailuohjelmaa uudistettiin vuonna 2005 (Raunio 2005).
Hämeen TE-keskus hyväksyi ohjelmaesityksen päätöksellään 8.12.2005 (Dnro 1550/5723/05).
Tarkkailuohjelma
sisältää
verkkokoekalastukset,
pyydysten
limoittumistutkimukset
ja
kalastustiedustelun. Konniveden kalataloudellisessa velvoitetarkkailussa ei aikaisemmin ollut
limoittumistutkimuksia, mutta se päätettiin liittää tarkkailuohjelmaan, koska kalastustiedustelujen
perusteella pyydysten limoittuminen on Konnivedellä yksi keskeisimmistä kalastusta haittaavista
tekijöistä (Raunio 2002). Vuoden 2008 tarkkailu koostui verkkokoekalastuksista, pyydysten
limoittumistutkimuksista sekä vapaa-ajan kalastajien kalastustiedustelusta. Tämä julkaisu
käsittelee havasten limoittumistutkimuksien ja verkkokoekalastuksien tuloksia. Tässä raportissa
julkaistaan myös Heinolan kaupungin teettämien verkkokoekalastusten tulokset vuodelta 2011.
Tiedustelun tulokset raportoidaan vuoden 2012 loppuun mennessä.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT
2.1 Havasten limoittumistutkimukset
Pyydysten limoittumista tarkkailtiin neljällä koealalla, joista yksi sijaitsee vertailualueella
Ruotsalaisella ja loput kolme Konnivedellä eri etäisyyksillä kuormituspisteistä (kuva 1).
Limoittumistutkimukset tehtiin ympäristöhallinnon ehdottamalla menetelmällä (Mäkelä ym. 1992).
Kullakin näytepisteellä inkuboitiin kerralla kolmea havaspanelia (solmuväli 12 mm). Havakset
kiinnitettiin reunoistaan metallisiin kehikkoihin (0,5*0,5 m). Havakset olivat vedessä kerralla yhden
vuorokauden ajan. Havaskehikot laskettiin kohojen avulla yhden metrin syvyyteen ja yhden metrin
yläpuolelle pohjasta (3+3 kehikkoa/syvyys). Veden syvyys näytepisteillä oli kuudesta kahdeksaan
metriä. Maastossa havasten inkubointipisteet pyrittiin valitsemaan mahdollisimman
samankaltaisiksi, jotta tuloksiin tulisi mahdollisimman vähän muista kuin vedenlaadusta johtuvia
eroja. Havaskehikot laskettiin ja nostettiin aina samassa järjestyksessä, jotta inkubointiaika olisi
yhteneväinen koealojen välillä. Havastutkimukset tehtiin elokuussa 2011 samaan aikaan
koekalastusten kanssa.
Inkuboinnin jälkeen havakset säilöttiin muovipurkkeihin, joissa oli kussakin 50 ml de-ionisoitua
vettä. Purkit säilytettiin pimeässä analysointiin saakka. Kustakin havaksesta määritettiin klorofylli aja kiintoainepitoisuus. Määritykset teetettiin KCL Kymen Laboratoriot Oy:ssä. Kukin havas
punnittiin ennen ja jälkeen määrityksiä ja punnitusten keskiarvoa käytettiin tulosten laskennassa.
Pitoisuudet on laskettu havasgrammaa kohden. Tulosten tilastollisessa analysoinnissa käytettiin
varianssianalyysiä (ANOVA). Koealojen välisissä parittaisissa vertailuissa käytettiin Tukeyn testiä.
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Vuosien 2008 ja 2011 koealakohtaisten tulosten samankaltaisuuksia tutkittiin korrelaatiotestillä.
Analyysit suoritettiin SPSS 20-ohjelmalla.

Kuva 1. Konniveden kalataloustarkkailun tutkimusalueet (1-4), Maitiaislahden ylimääräinen koeala (ala 5) ja
jätevesien purkupisteiden sijainnit (mustat pisteet).
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2.2 Verkkokoekalastukset
Verkkokoekalastukset tehtiin samoilla viidellä koealalla (kooltaan n. 100 ha) (kuva 1). Kukin koeala
jaettiin hehtaarin kokoisiin ruutuihin ja koeverkot (NORDIC) laskettiin satunnaisesti valituille
ruuduille. Konnivedellä oli rantojen jyrkkyydestä johtuen vähän matalan (0-3 m) vyöhykkeen
kalastuksiin soveltuvia alueita. Käytännössä kaikki arvotut ruudut eivät soveltuneet
rantavyöhykkeen kalastukseen ja koeverkot laskettiin näissä tapauksissa lähimpään soveltuvaan
kohtaan. Verkkokoekalastuksien pyyntiponnistus määräytyy maksimisyvyyden ja pinta-alan
mukaan (Böhling & Rahikainen 1999). Koska Ruotsalaisen ja Konniveden koealat eroavat
maksimisyvyydeltään,
rajattiin
kalastettavat
vyöhykkeet
kahteen
ensimmäiseen
syvyysvyöhykkeeseen (0-3 m, 3-10 m), jotka oli mahdollista kalastaa kaikilla aloilla.
Verkkovuorokousien määrä koealaa kohti oli 21, eli yhteensä 105. Syvemmällä vyöhykkeellä
koeverkkoja laskettiin pohjapyynnin lisäksi myös päällysveteen, ja verkkovuorokausien määrä tälle
vyöhykkeelle oli kokonaisuudessaan 14. Koekalastukset tehtiin elokuun 2011 aikana. Pyyntiaika oli
n. 16 tuntia. Kunkin koeverkon saalis mitattiin ja punnittiin laji- ja havaspanelikohtaisesti.
Vuoden 2011 aineiston tilastollisessa analysoinnissa hyödynnettiin MRPP-testiä. MRPPmenetelmä on kehitetty näytteiden lajistokoostumuksien vertailuun. Menetelmä soveltuu hyvin
biologisille aineistoille, jotka harvoin täyttävät parametristen menetelmien oletuksia (McCune &
Grace 2002). Koekalastusaineistosta käytettiin tilastollisessa tarkastelussa myös kappalemääräisiä
yksikkösaaliita (kpl ja g/verkkovuorokausi). Koealojen kalayhteisöjen rakennetta verrattiin vuosien
2005-2011 tarkkailuaineistojen välillä Mantelin testillä. Testausta varten kullekin koealalle laskettiin
lajikohtaiset keskimääräiset yksikkösaaliit (kpl/koeverkko), eroteltuna syvyysvyöhykkeittäin. MRPPja Mantelin testit tehtiin PC-ORD 6 -ohjelmalla (McCune & Mefford 1999).
Kuormitettujen koealojen 2-5 tilaa arvioitiin laskemalla kalayhteisöjen perusteella kullekin alalle
viitteelliset ekologisen tilan arviot. Tulokset ovat viitteellisiä, sillä Ruotsalainen on Konniveden
tavoin säännöstelty järvi. Ekologisen tilan mittareina käytettiin tässä työssä: i) saaliin biomassaa
(yksikkösaalis) ja ii) yksilömäärää (yksikkösaalis) sekä iii-iv) särkikalojen osuutta (kappale- ja
grammamääräisistä saaliista) (Rask ym. 2009). Tila-arvot laskettiin jakamalla vertailualan tulos
kuormitetun koealan tuloksella. Jakamalla asteikko (0-1) tasavälein viiteen laatuluokkaan (0-0,2:
suuri ero, 0,2-0,4: melko suuri ero, 0,4-0,6: kohtalainen ero, 0,6-0,8: lievä ero ja >0,8: ei eroa
vertailuyhteisöön nähden) ja laskemalla tilamittareiden i-iii tuloksista keskiarvo voitiin
kuormitettujen koealojen 2-5 viitteellinen ekologinen tila määritellä kalayhteisöjen perusteella.

3 TULOKSET
3.1 Koealojen vedenlaatu
Konniveden vedenlaatua seurataan usealla näytepisteellä (mm. Åkerberg & Raunio 2011). Tätä
tutkimusta varten koostettiin vedenlaatutuloksia koealoilla sijaitsevilta näytepisteiltä (pisteet 00,
ML5, 5, 8 ja 9). Vesianalyysituloksista huomioitiin päällys- (1 m) ja alusveden (pohja -1 m)
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kesäajan (kesäkuu ja elokuu) tulokset. Vesianalyysitulosten perusteella koealojen päällysveden
ravinnepitoisuuksissa oli koealoilla 1-4 vain melko pieniä eroja ja näytepisteet oli luokiteltavissa
rehevyystasoltaan
karuiksi
(taulukko
1).
Sen
sijaan
Maitiaislahden
koealalla
kokonaisfosforipitoisuudet ja levämäärät olivat selvästi suurempia, ilmentäen mesotrofisia oloja.
Taulukko 1. Koealojen 1-5 päällysveden (1 m) vedenlaatu kesällä 2011 (keskiarvo).

Ala 1

Ala 2

Ala 3

Ala 4

Ala 5

Sähkönjohtavuus mS/m

6,7

7,1

6,9

7,0

8,1

Kok. P µg/l

6,5

8,5

7,5

7,0

16,0

Kok. N µg/l

515

460

485

465

470

CODMn mg O2/l

7,6

7,2

7,1

6,9

7,9

Klorofylli a µg/l

4,2

4,4

4,5

4,1

16

Alusveden vedenlaatutulokset erosivat päällysveden havainnoista, sillä kuormituspisteiden
tuntumassa koealalla 2 havaittiin korkeimmat ravinnepitoisuudet, ja pitoisuudet ilmensivät reheviä
oloja (taulukko 2). Jätevesikuormitusta ilmentävät kemiallinen hapenkulutus ja sähkönjohtavuus
olivat koealalla selvästi korkeammat kuin vertailualueella (ala 1) tai eteläisellä Konnivedellä (ala 4).
Myös Maitiaislahden alusveden ravinnepitoisuudet olivat korkeammat kuin vertailualueella, mutta
pitoisuudet eivät juuri poikenneet lahden päällysveden havainnoista.
Taulukko 2. Koealojen 1-5 alusveden (pohja -1 m) vedenlaatu kesällä 2011 (keskiarvo).

Ala 1

Ala 2

Ala 3

Ala 4

Ala 5

6,7

13,9

7,2

7,1

8,5

Kok. P µg/l

5

27

6,5

6,0

17,5

Kok. N µg/l

465

1095

535

535

765

CODMn mg O2/l

6,7

11,1

6,9

6,8

7,7

Sähkönjohtavuus mS/m

3.2 Havasten limoittuminen
Havaksista mitattujen klorofylli a- ja kiintoainepitoisuuksien perusteella havaksien limoittuminen oli
melko vähäistä kaikilla koealoilla. Tosin koealojen välillä oli havaittavissa eroja havasten
limoittumisessa (kuvat 2 ja 3, liite 1). Myös alus- ja päällysveden tuloksissa oli eroja, sillä
päällysveden havakset näyttivät kaikilla koealoilla limoittuneen voimakkaammin (kuvat 2 ja 3).
Päällysvedessä keskimäärin korkeimmat pitoisuudet olivat koealojen 2 (Rautsaari) ja 3
(Saunasaari) havaksissa ja vastaavasti matalimmat vertailualueen (ala 1) ja koealan 4 (Isosaari)
havaksissa (kuva 2). Sen sijaan alusvedessä havasten limoittuminen oli vähäisintä alueella 3,
mutta toisaalta runsainta kuormituspisteiden tuntumassa alueella 2 (kuva 3).
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7,0

6,0

Pitoisuus

5,0

4,0
Klorofylli a (µg/havas g)
Kiintoaine (mg/havas g)
3,0

2,0

1,0

0,0
Alue 1

Alue 2

Alue 3

Alue 4

Kuva 2. Koehavasten limoittumisen (klorofylli a-, µg/l ja kiintoainepitoisuus, mg/l) tulokset (keskiarvo ja
keskihajonta) päällysvedessä (1 m). Limoittuminen oli voimakkainta koealoilla 2 ja 3.

2,5

Pitoisuus

2,0

1,5
Klorofylli a (µg/havas g)
Kiintoaine (mg/havas g)
1,0

0,5

0,0
Alue 1

Alue 2

Alue 3

Alue 4

Kuva 3. Koehavasten limoittumisen (klorofylli a-, µg/l ja kiintoainepitoisuus, mg/l) tulokset (keskiarvo ja
keskihajonta) alusvedessä (pohja -1 m). Limoittuminen oli voimakkainta koealalla 2.

Varianssianalyysin perusteella erot päällysveden havasten klorofylli- ja kiintoainepitoisuuksissa
olivat myös tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001). Parittaisissa vertailuissa vertailualueen tuloksista
erosivat koealat 2 ja 3 (p < 0,05). Alusveden tuloksien osalta koealojen väliset erot limoittumisessa
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olivat niin ikään tilastollisesti merkitseviä (p < 0,01). Koealojen parittaisissa vertailuissa yksikään
kuormitettu koeala ei kuitenkaan eronnut vertailualueesta tilastollisesti merkitsevästi, vaikka alueen
2 tulosten ero olikin lähellä merkitsevän tuloksen rajaa (klorofylli-a: p = 0,09 ja kiintoaine: p = 0,06).
Vuosien 2008 ja 2011 koealakohtaisten tulosten korrelaatio oli voimakas (klorofylli a: r = 0,89 ja
kiintoaine: r = 0,81), eikä absoluuttisissa arvoissa ollut kummankaan parametrin suhteen
tilastollisesti merkitseviä eroja.
3.3 Verkkokoekalastukset
Syksyn 2011 verkkokoekalastuksissa tavattiin kaikkiaan 12 kalalajia (liite 2). Selvästi yleisimmät
kalalajit koealoilla 1-4 olivat särki ja ahven (kuva 4). Salakka oli näiden lajien ohella myös yleinen
saalislaji Maitiaislahdella (koeala 5). Tilastollisessa tarkastelussa koealojen kalayhteisöjen
rakenteessa havaittiin merkitseviä alueellisia eroja (A = 0,07, p < 0,001). Tutkimusalueiden
parittaisissa vertailuissa Ruotsalaisen vertailualueen kalastosta erosi kuitenkin tilastollisesti
merkitsevästi vain Maitiaislahden kalasto.

Kuva 4. Koealojen 1-5 saalislajien suhteelliset runsaudet (kappalemääräiset yksikkösaaliit).
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Ruotsalaisen ja Konniveden koealojen yksikkösaaliit olivat yleisesti ottaen varsin pieniä, etenkin
koealoilla 1-4 (kuvat 5 ja 6). Maitiaislahden yksikkösaaliit olivat suurimmat, mutta ilman verkkojen
limoittumista ja huonoa pyytävyyttä (ks. kuva 7) saaliit olisivat todennäköisesti olleet vieläkin
suurempia. Koealoista 1-4 suurimmat kappale- ja grammamääräiset yksikkösaaliit olivat suurimmat
koealoilla 2 ja 4.
Mantelin testin perusteella tarkkailuvuosien 2005, 2008 ja 2011 yksikkösaaliissa on ollut vaihtelua,
sillä korrelaatiokerroin (r) vaihteli välillä 0,13 (vuodet 2008-2011) - 0,49 (2005-2008). Näin ollen
vuosien 2008 ja 2005 yksikkösaaliit ovat olleet melko samankaltaisia, ja vastaavasti vuosina 2008
ja 2011 saaliit ovat poikenneet toisistaan.

Kuva 5. Koealojen 1-5 keskimääräiset yksikkösaaliit (kpl/koeverkko).
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Kuva 6. Koealojen 1-5 keskimääräiset yksikkösaaliit (g/koeverkko).

Kuva 7. Koeverkkojen likaantuminen oli Maitiaislahdella voimakasta.

8
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Viitteellisen ekologisen tilanarvioinnin perusteella kuormitetuista koealueista (2-5) Maitiaislahti ja
kuormituspisteiden alapuolinen koeala (ala 2) erosivat Ruotsalaisen vertailualueen kalastosta
(perustuen yksikkösaaliisiin sekä särkikalojen osuuksiin). Maitiaislahti kalaston rakenteen ja
yksikkösaaliiden ero vertailualueeseen nähden oli melko suuri ja koealan 2 lievä (kuva 8). Alueilla
3-4 odotettu/havaittu -suhdeluku oli >0,8, ilmentäen samankaltaista kalastoa vertailualueeseen
nähden (kuva 8). Tulokset olivat siten melko yhdenmukaisia tilastollisten analyysien kanssa.

Kuva 8. Kuormitettujen koealojen (2-5) viitteellinen ekologisen tilan arvio. Värien selitykset: tumman sininen
= ei eroa vertailualueeseen, vaalean sininen = lievä ero ja oranssi = melko suuri ero. Eri tila-mittareiden
perusteella kuormituspisteiden alapuolisen koealan sekä Maitiaislahden kalasto poikkesi vertailualueesta.

4 JOHTOPÄÄTÖKSET
Havasten limoittumistutkimukset
Vesianalyysitulosten perusteella päällysveden ravinnepitoisuuksissa oli koealoilla 1-4 vain melko
pieniä eroja ja näytepisteet oli luokiteltavissa rehevyystasoltaan karuiksi. Myös havaksista mitatut
klorofylli a- ja kiintoainepitoisuudet olivat melko matalia. Koealojen välillä havaittiin kuitenkin
havasten limoittumisessa eroja, ja erot olivat myös tilastollisesti merkitseviä. Päällysveden
havakset näyttivät kaikilla koealoilla limoittuneen voimakkaammin. Kesäkerrostuneisuuden aikana
kasviplanktonin määrät ovat suurempia päällysvedessä, mikä selittänee pintaan laskettujen
havasten voimakkaamman limoittumisen.
Päällysveden havasten inkubointikokeet tuottivat yhdenmukaisia tuloksia edellisiin tarkkailuvuosiin
(2005 ja 2008) nähden, sillä koealalla 3 (Saunasaari) havasten limoittuminen oli voimakkainta.
Alusveden tulosten osalta eroja kuitenkin syntyi aiempiin vuosiin nähden, sillä vuonna 2008
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limoittuminen oli sitä voimakkaampaa mitä kauempana alavirrassa koeala sijaitsi. Vuonna 2011
alusveden verkkojen limoittuminen oli voimakkainta jätevesien purkupisteiden tuntumassa.
Vuosien 2008 ja 2011 koealakohtaisten tulosten tilastollinen tarkastelu osoitti, että tuloksissa oli
voimakas korrelaatio, eikä myöskään absoluuttisissa arvoissa ollut vuosienvälisiä eroja. Näin ollen
havasten limoittumistutkimukset näyttäisivät Konnivedellä tuottavan eri vuosina vertailukelpoisia
tuloksia. Havasten likaantumisessa ei tulosten perusteella ole myöskään tapahtunut muutosta
vuoteen 2008 nähden.
Verkkokoekalastukset
Verkkokoekalastuksien yksikkösaaliit olivat edellisten tarkkailuvuosien tavoin hyvin pieniä.
Kappalemäärissä tarkasteltuna yksikkösaaliit vaihtelivat välillä 20-76 kpl/koeverkko ja 517-1144
g/koeverkko. Selvästi suurimmat yksikkösaaliit saatiin odotetusti Maitiaislahdelta, joka on tutkituista
alueista selvästi rehevin. Tilastollisten analyysien perusteella vain Maitiaislahden kalayhteisön
rakenne ja koostumus poikkesi Ruotsalaisen vertailualueesta. Sen sijaan ekologisen tilan arviointi
osoitti, että myös kuormituspisteiden alapuolinen koeala erosi Ruotsalaisen vertailualueen
kalastosta.
Verkkokoekalastuksien keskeisimmät saalislajit olivat edellisvuosien (2005 ja 2008) tavoin särki ja
ahven. Näiden ohella saatiin myös salakkaa, erityisesti Maitiaislahdelta. Vaikka valtalajit ovatkin
koealoilla olleet samoja, osoitti Mantelin testi, että vuosien 2005, 2008 ja 2011 koealakohtaisissa
yksikkösaaliissa ja saalislajien runsauksissa on tapahtunut jonkin verran vuosienvälistä vaihtelua,
mutta erot ovat olleet käytännössä pieniä. Havaitut erot saattavatkin liittyä menetelmän
aiheuttamaan virheeseen. Näin ollen Konnivesi-Ruotsalaisen kalastossa ei ole jaksolla 2005-2011
tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Verkkokoekalastuksia on tehty Konnivedellä myös ennen voimassaolevaa ohjelmaa, mutta
menetelmissä, koealojen lukumäärissä ja pyyntiponnistuksissa on eroja nykyiseen tarkkailuun
nähden. Vuonna 2002, jolloin koekalastukset tehtiin ensimmäisen kerran standardoiduilla Nordickoeverkkosarjoilla, olivat yksikkösaaliit etenkin Rautsaaren länsipuolella (ala 2) selvästi viime
vuosia suuremmat. Jaksolla 1994-2002 Konniveden koekalastuksissa valtalajit olivat särki, ahven,
kiiski ja lahna. Vuosiin 2005, 2008 ja 2011 nähden muutoksia näyttäisi siten tapahtuneen etenkin
lahnasaaliissa, jotka ovat pienentyneet merkittävästi ainakin koeverkkosaaliissa. Lahnan tilalle
yhdeksi keskeiseksi saalislajiksi on noussut salakka. Salakan kasvanut osuus saaliissa liittynee
kuitenkin menetelmien eroihin, sillä aikaisemmin käytettyjä Vekary-verkkosarjoja ei laskettu pintaja väliveteen, joissa salakka on usein keskeinen saalislaji. Lahnan ja särjen yksikkösaaliiden
pieneneminen viittaavat Konniveden kalaston rakenteen muutoksiin pitkällä aikavälillä sekä
ekologisen tilan parantumiseen, mikä on linjassa järven kuormituskehityksen kanssa.
Yhteenvetona Vuoden 2011 kalataloudellisen tarkkailun tutkimuksista voidaan todeta, että
Heinolan Konniveden kuormittajien vaikutus oli havaittavissa havasten voimakkaampana
limoittumisena purkupisteiden alapuolisella koealalla. Liskäksi koeverkkojen yksikkösaaliissa ja
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särkikalojen runsauksissa oli myös lievä ero vertailualueen ja kuormituspisteiden alapuolisen
koealan välillä.
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