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TIIVISTELMÄ
Tämä julkaisu käsittelee Kymijoen edustan
kalastustiedustelun osuutta vuodelta 2012.

merialueen

kalataloudellisen

tarkkailun

Kalastustiedustelun 2012 perusteella Pyhtää-Kotka-Summa alueella kalasti vuonna 2012 noin
2828 kotitaloutta. Keskeisimmät kalastushaitat olivat samoja kuin aiemmissakin tiedusteluissa, eli
erilaiset rehevyyteen liittyvät ilmiöt kuten verkkojen likaantuminen, levähaitat ja vähempiarvoisten
kalojen runsaus. Verkkokalastus on säilyttänyt asemansa keskeisimpänä kalastusmuotona.
Yleisimmät saalislajit (silakka, ahven, kuha, hauki, särki ja lahna) olivat pääosin samoja kuin
edellisessä vuoden 2009 tiedustelussa. Aikaisemmin havaitut kuha- ja ahvenkantojen
heikentyminen oli pysähtynyt, ja kuha- kuin ahvensaaliitkin olivat joko pysyneet ennallaan tai
hieman nousseet. Vaikka osa kalastajista edelleen arvioi erityisesti kuhasaaliiden heikentyneen,
suuri osa vastaajista huomioi saaliiden kuitenkin pysyneen ennallaan tai kasvaneen. Lohen ja
taimenen kohdalla suuntaus on puolestaan päinvastainen. Hyvin harva vastaaja koki saaliiden joko
pysyneen ennallaan tai kasvaneen, saaliiden heikentymisestä puolestaan raportoi iso osa lohta tai
taimenta kalastaneista. Vapaa-ajankalastajien kokonaissaalis vuonna 2012 Pyhtää-Kotka-Summa
merialueelta oli n. 241 tonnia. Merialueen kuormittajia ei tässä kyselyssä pidetty merkittävinä
haittatekijöinä kalastukselle.
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LIITTEET

1 JOHDANTO

Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailu perustuu Itä-Suomen
vesioikeuden 20.1.1997 antamaan lupapäätökseen nro 76/96/1. Päätöksellään vesioikeus velvoitti
Kymijokivarren kunnat ja teollisuuslaitokset tarkkailemaan jätevesien vaikutuksia Kymijoen ja
merialueen kalakantoihin ja kalastukseen Kaakkois- Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen
kalatalousyksikön hyväksymän ohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelmaa tarkistettiin vuoden 2004
alussa ja uudemman kerran vuoden 2007 alussa (Raunio 2007). Nykyinen tarkkailuohjelma on
voimassa toistaiseksi.
Vuoden 2012 tarkkailun kalastustiedusteluun osallistuivat seuraavat kuormittajat:
1. Sandvikin Lohi Oy, Pyhtää
2. Mussalon jäteveden puhdistamo, Kotka
3. Kotkamills Oy, Kotka
4. Sunilan Puhdistamo Oy, Kotka
5. Tuike Finland Oy, Summanlahti

2 AINEISTO JA MENETELMÄT
Merialueen vapaa-ajan kalastajien kokonaissaaliin määrittämiseksi tehtiin kalastustiedustelu, joka
toteutettiin väestörekisteripohjaisena postitiedusteluna. Merialue jaettiin tiedustelussa kolmeen
osa-alueeseen. Alueeseen 1 kuuluivat: Tesjoki, Ahvenkoski ja Pyhtää. Merialueeseen 2 kuului
Kotka ja alueeseen 3 Haminan Summanlahti ja Summanlahden edusta. Näille alueille lähetettiin
yhteensä 2275 tiedustelulomaketta. Nimi- ja osoitetiedot saatiin Väestörekisterikeskukselta.
Poimintamenetelmänä oli satunnaisotanta. Osa-alueittain erilliset otokset tehtiin vakituisista
asukkaista ja mökkiläisistä, sillä oletettavasti suurempi osuus mökkiläisistä oli kalastanut
tutkimusvuonna. Otos jaettiin osa-alueiden välillä niin, että väestönmäärältään suurimmille alueille
kohdistettiin isoimmat otokset. Tiedustelussa käytettiin kolmea kontaktikertaa ajalla tammimaaliskuu 2012. Kyselyssä kartoitettiin saalis- ja pyyntitietojen lisäksi kalastajien mielipiteitä
kalastusta haittaavista tekijöistä ja keskeisten kalalajien saaliiden muutoksista viime vuosina.
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3 TULOKSET
Väestörekisterikeskukselta saatujen tietojen mukaan Pyhtää-Kotka-Summanlahti alueella asui 38
723 henkilöä. Tästä perusjoukosta tiedusteluun kerättiin satunnaisotannalla 2275 talouden nimi- ja
osoitetiedot. Koko tiedustelun vastausprosentti oli 57,8 %, eli kohtalaisen hyvä. Eniten saalista
saatiin Kotkan edustan merialueelta, ja vähiten Pyhtään merialueelta. Kokonaissaalis vuonna 2012
oli arviolta 249 331 kg. Kalastanutta ruokakuntaa kohden laskettuna saalis oli n. 88 kg vuodessa.
Yksikkösaalis oli keskimäärin n. 1,13 kg/kalastuskerta (taulukko 1).
Taulukko 1. Merialueen tiedustelun osa-alueiden vastanneiden kalastajien määrät, arvio kalastaneiden
ruokakuntien määrästä sekä kokonais- ja yksikkösaaliit.

Arvio
kalastaneiden
Vastanneet ruokakuntien
määrästä
ruokakunnat
Alue 1 (Pyhtää)
29
379
Alue 2 (Kotka)
104
2124
Alue 3 (Summa)
72
325
Yhteensä/keskimäärin
205
2828

Arvio
kokonaissaalista
(kg)
24023
178640
46668
249331

Yksikkösaalis
kg/kalastuskerta
1,09
1,30
1,01
1,13

Alue 1 (Pyhtään edusta)
Pyhtään edustan merialueen vapaa-ajan kalastajat kalastivat pääasiassa verkoilla (kuva 1).
Suurimman osuuden pyyntiponnistuksesta muodostivat 40-50 mm solmuvälin verkot. Seuraavaksi
eniten kalastettiin 25-40 mm ja alle 25 mm solmuvälin verkoilla. Kokonaisuudessaan
verkkokalastuksen osuus pyyntiponnistuksesta oli n. 75 %. Yleisimmät saalislajit olivat ahven,
kuha, hauki ja särki (kuva 2).
Kalastajien kokemuksen mukaan lähinnä ahven- ja kuhakannat ovat saattaneet taantua viime
vuosina (kuva 3). Toisaalta yhteen lasketusti suurempi osa vastaajista katsoi, että em. kantojen tila
on joko pysynyt ennallaan tai jopa parantunut. Ainoastaan lohen ja taimenen kantojen koettiin
selkeästi heikentyneen. Pyhtään edustan merialueella kalastusta koettiin haittaavan erityyppiset
rehevyydestä johtuvat seikat, kuten pyydysten likaantuminen, vähempiarvoisten kalojen runsaus ja
levähaitat (kuva 4).
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Kuva 1. Pyhtään edustan merialueen vapaa-ajan kalastajien käyttämät pyydykset ja niiden osuus
kokonaispyyntiponnistuksesta. Verkkokalastus oli alueen yleisin pyyntimuoto.

Kuva 2. Pyhtään edustan saalislajit ja niiden osuus kokonaissaaliista. Ahven, kuha, hauki ja särki olivat
yleisimmät saalislajit.
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Kuva 3. Keskeisimpien saalislajien kantojen muutokset viimeisen kolmen vuoden aikana Pyhtään edustan
merialueen kalastajien kokemuksen mukaan. Ahven- ja kuhasaaliiden katsottiin heikentyneen viime vuosina.

Kuva 4. Kalastusta haittaavat tekijät Pyhtään edustan merialueella vuonna 2012. Levähaitat ja pyydysten
likaantuminen olivat keskeisimmät kalastusta haittaavat tekijät.
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Alue 2 Kotkan edustan merialue
Kotkan edustan merialueen vapaa-ajan kalastajat kalastivat eniten verkoilla (kuva 5). Suurimman
osuuden pyyntiponnistuksesta muodostivat solmuväliltään 40-50 mm ja yli 50mm verkot.
Kokonaisuudessaan verkkokalastuksen osuus pyyntiponnistuksesta oli n. 71 %. Yleisimmät
saalislajit olivat silakka, ahven, lahna ja särki (kuva 6).

Kuva 5. Kotkan edustan merialueen vapaa-ajan kalastajien käyttämät pyydykset ja niiden osuus
kokonaispyyntiponnistuksesta. Verkkokalastus oli alueen yleisin pyyntimuoto.
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Kuva 6. Kotkan edustan saalislajit ja niiden osuus kokonaissaaliista. Ahven, silakka, lahna ja särki olivat
alueen yleisimmät saalislajit.

Kotkan edustajan kalastajien vastauksissa oli havaittavissa samansuuntaista trendiä kuin Pyhtään
edustan vastauksissa. Osa vastaajista kokee kalakantojen tilan heikentyneen, mutta kuitenkin
enemmistö vastaajista katsoi kantojen tilan joko parantuneen tai pysyneen ennallaan (kuva 7).
Kotkassa tästä tekevät kuitenkin poikkeuksen taimen ja lohi, joiden tilan katsottiin enimmäkseen
heikentyneen. Suurin osa kalastajista ei kuitenkaan osannut arvioida kalakantojen koon muutoksia,
Tämä on ymmärrettävää, sillä kantojen muutoksia on vaikea arvioida jos kalastustoiminta on
valikoivaa tai satunnaisluonteista. Pyydysten likaantuminen ja levähaitat koettiin merkittävimmiksi
kalastushaitoiksi Kotkan edustalla (kuva 8).
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Kuva 7. Keskeisimpien saalislajien kantojen muutokset viimeisen kolmen vuoden aikana Kotkan edustan
merialueen kalastajien kokemuksen mukaan. Ahven- ja kuhasaaliiden katsottiin heikentyneen viime vuosina.

Kuva 8. Kalastusta haittaavat tekijät Kotkan edustan merialueella vuonna 2009. Pyydysten likaantuminen ja
levähaitat olivat alueen merkittävimmät kalastushaitat.
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Alue 3 Haminan Summanlahti ja sen edustan merialue
Summanlahden edustan merialueen vapaa-ajan kalastajat kalastivat pääasiassa verkoilla (kuva 9).
Suurimman osuuden pyyntiponnistuksesta muodostivat solmuväliltään 40-50 mm verkot.
Kokonaisuudessaan verkkokalastuksen osuus pyyntiponnistuksesta oli n. 85 %. Yleisimmät
saalislajit olivat silakka, kuha, ahven ja särki (kuva 10).

Kuva 9. Summanlahden edustan merialueen vapaa-ajan kalastajien käyttämät pyydykset ja niiden osuus
kokonaispyyntiponnistuksesta. Verkkokalastus oli alueen yleisin pyyntimuoto.
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Kuva 10. Summanlahden edustan saalislajit ja niiden osuus kokonaissaaliista. Silakka, kuha, ahven ja särki
olivat alueen yleisimmät saalislajit

Kalakantojen tila arvioitiin Summanlahden edustalla samaa kaavaa noudattaen kuin muilla kyselyn
alueilla. Tärkeimpien lajien kuten kuhan ja ahvenen kantojen tilan on osittain nähty heikentyneen,
mutta enimmiltään kantojen tilan on katsottu pysyneen ennallaan tai lisääntyneen. Ainoastaan
lohen ja taimenen kantojen on katsottu enimmäkseen heikentyneen (kuva 11). Vähempiarvoisten
kalojen runsaus, pyydysten likaantuminen ja levähaitat koettiin merkittävimmiksi kalastushaitoiksi
Summanlahden edustalla (kuva 12).
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Kuva 11. Keskeisimpien saalislajien kantojen muutokset viimeisen kolmen vuoden aikana Summanlahden
edustan merialueen kalastajien kokemuksen mukaan.

Kuva 12. Kalastusta haittaavat tekijät Summanlahden edustan merialueella vuonna 2012. Pyydysten
likaantuminen ja levähaitat olivat alueen merkittävimmät kalastushaitat.
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Pyhtää-Kotka-Summa alueen keskeisimpien
kalastukseen kalastajien kokemuksen mukaan

kuormittajien

vaikutus

kalastoon

ja

Tiedustelun vastanneet Pyhtään edustalla kalastaneet arvioivat Pyhtään kalankasvatuslaitosten
vaikutukset kalastoon ja kalastukseen pääosin vähäisiksi tai ei haitaksi lainkaan (kuva 13). Vain
pieni osa vastaajista ajatteli laitosten muodostavan suurempaa haittaa alueen kalastolle ja
kalastukselle. Kotkan alueella kalastavien vastaukset jakautuivat melko tasaisesti luokkien ”ei
haittaa” ja ”vähäinen haitta” välillä. Sunilan puhdistamon osalta hieman suurempi osa katsoi haitan
huomattava. Muiden kuormittajien osalta haitan katsottiin harvemmin olevan huomattava. Sunilan
jätevedenpuhdistamo ja Sunilan puhdistamo Oy koettiinkin merkittävimmiksi kalastushaittojen
kannalta.
Summanlahden ja sen edustan merialueella kalastaneet kokivat Tuike Finland Oy:n vaikutukset
kalastoon ja kalastukseen hyvinkin vähäisiksi.

Kuva 13. Kyselyalueen keskeisimpien kuormittajien vaikutus kalastoon ja kalastukselle kyselyyn
vastanneiden mielestä. Kotkassa sijaitsevilla tehtailla ja jätevedenpuhdistamoilla katsottiin olevan suurin
haittavaikutus kalastoon ja kalastukselle.
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4 TULOSTEN TARKASTELU

Merialueen tiedustelun perusteella Pyhtää-Kotka-Summanlahti alueella kalasti vuonna 2012 noin
2828 kotitaloutta. Edelliseen tiedusteluun (2009) verrattuna kalastaneiden kotitalouksien määrä oli
huomattavasti pienempi (8750 taloutta). Vuoden 2009 tiedustelussa oli mukana kuitenkin myös
Hamina kokonaisuudessaan, joten suurin osa kalastaneiden kotitalouksien vähentyneestä
määrästä selittyy tällä. Toinen merkittävä tekijä oli Pyhtään alueen vähäinen kalastusaktiivisuus
vastanneiden joukossa. Tämä heijastui selvästi myös Pyhtään esim. Kotkan edustaa pienempiin
saaliisiin. Toinen merkittävä tekijä oli Pyhtään alueen vähäinen kalastusaktiivisuus vastanneiden
joukossa, mikä vaikutti myös Pyhtään pieniin kalansaalismääriin. Tiedustelun perusteella
merialueen keskeisimmät kalastushaitat olivat samoja kuin aiemmissakin tiedusteluissa, eli
erilaiset rehevyyteen liittyvät ilmiöt kuten verkkojen likaantuminen, levähaitat ja vähempiarvoisten
kalojen runsaus. Verkkokalastus on myös säilyttänyt asemansa keskeisimpänä kalastusmuotona.
Osittain tästä johtuen myös yleisimmät saalislajit (silakka, ahven, kuha, hauki, särki ja lahna) olivat
pääosin samoja kuin vuonna 2009. Edellisessä kyselyssä havaittu kuha- ja ahvenkantojen
heikkeneminen on kyselyn mukaan pysähtynyt, ja kantojen koetaankin nykyään pääsääntöisesti
pysyneen ennallaan tai hieman jopa parantuneen. Lohikalakantojen osalta kehitystä pidettiin
päinvastaisena. Niin lohen kuin taimenenkin kantojen katsottiin heikentyneen jokaisella kyselyn
alueella.
Merialueen kuormituksen vaikutusta arvioitaessa eniten kohtalaista tai huomattavaa
kalastushaittaa oli koettu Sunilan puhdistamon ja Mussalon jätevedenpuhdistamon
vaikutusalueella. Kuitenkin kaikkien kuormittajien kohdalla vastausvaihtoehdot ”ei haittaa” ja
”vähäinen haitta” olivat suositumpia kuin ”kohtalainen” ja ”merkittävä” kalastushaitta. Näin ollen
merialueen kuormittajia ei tässä kyselyssä pidetty merkittävinä haittatekijöinä kalastukselle.
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LIITE 1

LIITE 2

Pyhtää-Kotka-Summa merialueen kalastustiedusteluun perustuva kokonaissaalisarvio.

Siika
Taimen
Lohi
Kuore
Silakka
Harjus
Kirjolohi
Särki
Lahna
Säyne
Hauki
Made
Ahven
Kuha
Ankerias
Kampela
Vimpa
Muu Mikä
YHTEENSÄ

PYHTÄÄ
1379
68
136
23
1898
45
113
3458
2441
655
2576
158
6893
3751
0
68
181
181
24023

KOTKA
10496
4559
3110
495
36117
0
353
21981
27883
2686
13217
3675
38484
13747
565
318
671
283
178640

SUMMA
3884
1086
148
102
10088
0
0
4907
4243
133
4509
367
7322
9073
305
70
274
156
46668

YHTEENSÄ
15758
5713
3394
619
48104
45
466
30346
34567
3474
20302
4201
52699
26571
870
456
1126
620
249331

