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1 Johdanto 

Turun edustan merialueen verkkokoekalastus on osa kyseisellä merialueella tehtävää kalataloudellista yhteistarkkailua. 
Verkkokoekalastuksen lisäksi yhteistarkkailu koostuu kalastustiedusteluista, poikastuotantokartoituksista sekä kalojen 
käyttökelpoisuuden seurannasta. Tässä raportissa esitetään vuoden 2022 verkkokoekalastuksen tulokset. Verkkokoeka-
lastusten maastotöistä vastasivat Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n tutkimusavustaja Lauri Lukka ja vesistöasian-
tuntija Jorma Valjus, joka vastaa myös raportoinnista.  Kalataloudellisessa yhteistarkkailussa ovat mukana Turun seudun 
puhdistamo Oy, Paraisten kaupunki, Turun Seudun Energiantuotanto Oy ja Neste Oyj, Naantali, Naantalin Satama Oy ja 
Turun kaupunki/kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden hanke: Hirvensalon pohjoisrannan (Lauttaranta) esiraken-
taminen.  

Taulukko 1. Kalataloudellisen yhteistarkkailun tarkkailuvelvolliset sekä niiden ympäristöluvat. 

 

2 Tarkkailualue 

Kalataloudellinen yhteistarkkailualue sijoittuu Turun, Raision, Naantalin, Maskun, Paraisten ja Kaarinan merialueille 
(kuva 1). Tarkkailualue on Saaristomeren sisäsaaristoa, jolle on tyypillistä pirstonainen rantaviiva lahtialueineen, salmi-
neen ja monine saarineen. Alue ulottuu myös suuremmille selkävesille, kuten Airistolle ja Vapparille, joten erot veden 
syvyydessä ja vaihtuvuudessa ovat alueellisesti suuria. Verkkokoekalastuspaikat sijaitsevat kuitenkin rantojen läheisyy-
dessä, enimmilläänkin vain muutaman metrin syvyydessä. Taulukossa 2 on esitetty verkkopaikkojen sijainti- ja syvyys-
tiedot sekä ympäristö- ja olosuhdekuvaus.  

 

Kuva 1. Verkkokoekalastusalueet ja verkkojen sijainti. 

Tarkkailuvelvolliset                  Lupapäätökset
Turun seudun puhdistamo Oy                   

Nro 167/2014/2, Dnro ESAVI/345/04/08/2012 (1.10.2014)
Nro 9/2015/2, Dnro ESAVI/10380/2014 (30.1.2015)
Nro 16/0112/3, Dnro VHO/01783/14/5110 (11.3.2016)

Paraisten kaupunki 
Nro 95/2014/2, Dnro ESAVI/272/04.08/2012 (16.6.2014)

Turun Seudun Energiantuotanto Oy
Neste Oil Oyj 
Turun kaupunki Nro 440/2020, ESAVI/12955/2018 (14.12.2020)
Naantalin Satama Oy Nro 213/2020, ESAVI/35463/2019 (3.6.2020)

Nro 47/2003/4, LSY 5.6.2008: 25/2008/1 (22.9.2003)

Nr 24/2008/1, Dnr LSY-2006-Y-374 (30.5.2008)

Nro 272/2019, Dnro ESAVI/16772/2018 (28.6.2019)
Nro 45/2007/2, Dnro LSY-2004-Y-362 (20.11.2007)
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Taulukko 2. Verkkokoekalastuksen tarkkailualueet, verkkopaikat, sijainti- ja syvyystiedot sekä kalastuspaikkakuvaukset. 
Tarkkailualue Verkkopaikka Koordinaatit  

ETRS-TM35FIN 
Kuvaus kalastuspaikasta Syvyys 

m 
A. Aurajokisuun 
lähialue 

1. Ruissalo 6709373 236109 Suojainen, tasainen, matala ruovikko-
ranta erittäin vilkkaan vene/laiva-
väylän varrella, laivojen aiheuttamien 
virtausten vaikutus suuri. 

2 

 2. Pitkäsalmi 6706655 238892 Suojainen, tasainen, matala ruovikko-
ranta vilkkaan veneväylän vieressä. 

1,6 

 3. Raisionlahti 6711614 231199 Suojainen, tasainen, matala ruovikko-
ranta vilkkaan veneväylän vieressä. 

2,5 

B.Askaisten-
lahti 

4. Askaistenlahti 6718065 221814 Melko suojainen ruovikkoranta 3,5 

 6. Naantalin aukko  6715840 224253 Avoin ruovikkoranta, suurta aaltoa ei 
pääse muodostumaan 

4,5 

C.Pohjois- 
Airisto 

7. Lapila 6706458 228431 Avoin ruovikko/kallioranta, herkkä 
SW/S/E tuulille 

3,3 
 

 8. Kakskerta 6699638 232794 Melko suojainen hiekka/ruovikko-
ranta niemen takana, suojassa S/SW 
tuulilta 

4,5 

 9. Järvistensaari 6704276 231079 Avoin kallioranta, kuitenkin niemen 
takana suojassa S/SW tuulilta. Laivalii-
kenteen aallokko vaikuttaa paikkaan. 

4,5 

 13. Tervi 6701940 226842 Avoin, nopeasti syvenevä ruovikko-
/kallioranta, hieman suojassa S/SW 
tuulilta. 

4-4,5 

D. Vappari- 
Kuusistonsalmi 

10. Vappari 6699792 240852 Avoin kallioranta, herkkä W/S tuulille 5 

 11. Kulho 6704218 239695 Melko  suojainen  paikka  saarien  vä-
lissä. Nopeasti syvenevä ruovikko-
ranta. 

4,5 

 12. Kuusistonsalmi 6703334 242005 Suojainen, tasainen ruovikkoranta 3 

3 Menetelmä 

Turun ja Naantalin edustan merialueen verkkokoekalastus tehtiin vuonna 2022 kahtena ajanjaksona, 18.7.-22.7. ja 22.8.-
26.8, ympäristötekijöiden, kuten sään, saaliiseen mahdollisesti aiheuttamien vaikutusten vähentämiseksi. Kalastuksissa 
käytettiin useimpien aikaisempien tutkimuskertojen tapaan NORDIC-yleiskatsausverkkoa, joka on kooltaan 1,5 m * 30 
m ja koostuu 12:sta 2,5 metrin pituisesta eri solmuvälin paneeleista (5; 6,25; 8; 10; 12,5; 15,5; 19,9; 24; 29; 35; 43 ja 55 
mm) (kuva 2).  

 

Kuva 2. NORDIC-yleiskatsausverkon rakenne (muokattu Olin ym 2014). 
 

Koekalastuksia tehtiin neljällä tarkkailualueella ja yhteensä 12:lla verkkopaikalla (kuva 1). Jokaisella verkkopaikalla ka-
lastettiin 4 verkkoyötä, joten koko tarkkailualueen pyyntiponnistus oli 48 verkkoyötä. Verkot laskettiin illalla ja nostettiin 
aamulla, jolloin pyyntiajaksi tuli keskimäärin 14 tuntia. Koekalastuksessa käytettiin vain pohjaverkkoja. 
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Saalis käsiteltiin verkko- ja solmuvälikohtaisesti. Eri kalalajien yksilömäärät ja yhteispainot kirjattiin gramman tarkkuu-
della. Kalojen pituus mitattiin yhden senttimetrin tarkkuudella ja runsaiden lajien osalta otettiin kymmenen yksilön sa-
tunnaisotos. Lisäksi kirjattiin mahdolliset taudit, loiset ja vauriot. Koekalastuspaikoilta mitattiin näkösyvyys ja veden 
lämpötila ja kirjattiin sää- sekä mahdolliset levähavainnot. Koekalastusverkkojen likaantumisaste määritettiin silmämää-
räisesti asteikolla 1-5 (1 = puhdas, 5 = erittäin likainen). Myös likaantumisen syy kirjattiin.  

Tuloksissa esitetään yksikkösaalis (kpl/verkko ja g/verkko) alueittain, lajikohtaiset saaliit sekä särkikalojen osuudet yk-
sikkösaaliin painosta ja lukumäärästä. Tuloksia verrataan aikaisempien kalastusten tuloksiin.  

4 Tulokset ja niiden tarkastelu 

4.1 Ympäristöhavainnot ja olosuhteet 

Verkkokoekalastukset saatiin tehtyä erittäin suotuisissa olosuhteissa. Heinäkuun koekalastuskerralla ilman lämpötila oli 
hieman 20 asteen yläpuolella, etelän ja lounaan välinen tuuli heikkoa ja sää enimmäkseen aurinkoinen. Pintaveden läm-
pötila vaihteli 18-21 asteen välillä. Näkösyvyys oli heikointa (0,4-0,7 m) Aurajokisuun lähialueilla verkkopaikoilla 1 ja 2. 
Paras näkösyvyys (2,5 m) mitattiin Vapparilta (verkkopaikka 10). Pieniä määriä sinilevää havaittiin tyyninä aamuina 
useilla verkkopaikoilla, Vappari-Kuusistonsalmi -aluetta lukuun ottamatta.  

Elokuun loppupuolella ilman lämpötila oli 17-19 astetta, pohjoisen ja idän välinen tuuli heikkoa ja pilvisyys kohtalaista. 
Veden lämpötila oli 20-22 astetta. Näkösyvyys oli heikentynyt ja oli nyt muutamaa poikkeusta (verkkopaikat 13 ja 7 
Pohjois-Airistolla) lukuun ottamatta alle metrin. Sinilevää havaittiin pieniä määriä vain satunnaisesti. 

Verkkojen likaantumista arvioitiin silmämääräisesti asteikolla 1-5. Enimmäkseen likaantuminen oli melko vähäistä tai 
enintään kohtalaista (2-3) ja lika oli pääasiassa levää tai limaa. Vapparilla verkko likaantui heinäkuussa myös savesta tai 
muusta kiintoaineksesta, joka kuitenkin irtosi jo verkkoa nostettaessa. Satunnaisesti verkoissa oli myös vähän vesikas-
veja. Aurajokisuun lähialueella verkkopaikalla 1 levän ohella verkkoja likasivat todennäköisesti laivojen aiheuttamista 
virtaamista peräisin olleet vesikasvien palat ja risut. Liejutaskurapuja saatiin verkoista Askaistenlahdelta ja Kuusiston-
salmen alueelta. 

 

Kuva 3. Verkkopaikka 1 sijaitsee aivan väylän vieressä. Toinen kuvan verkkopaikka on Askaistenlahdelta.  

4.2 Saalis vuonna 2022 

Saalis koostui 14 kalalajista, joista yleisimpinä esiintyivät ahven, pasuri, kuha ja särki. Osa-alueittain näiden lajien määrät 
ja saalisosuudet vaihtelivat varsin paljon. Mustatäplätokkoa ja isotuulenkalaa saatiin vain Pohjois-Airistolta (C), silakkaa 
ja suutaria vain Aurajokisuun lähialueelta (A).  
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Yksikkösaaliin biomassa vaihteli 1105 g/verkkoyö ja 2356 g/verkkoyö välillä. Aurajokisuun lähialueella (A), Askaistenlah-
della (B) ja Vappari-Kuusistonsalmella (D) yksikkösaalis oli lähes saman suuruinen (1105-1257 g/verkkoyö), Pohjois-Ai-
ristolla yksikkösaalis oli muita alueita suurempi (2356 g/verkkoyö) (taulukko 3, kuva 4). Yksilömääräinen yksikkösaalis 
vaihteli 55-70 kpl/verkkoyö välillä, ollen pienimmillään Aurajokisuun lähialueella ja suurimmillaan Vappari-Kuusiston-
salmella.  

Taulukko 3. Koekalastusten yksikkösaalis g/verkkoyö (CPUEw) ja kpl/verkkoyö (CPUEn) vuonna 2022.  

 

 

Kuva 4. Verkkokoekalastuksen yksikkösaalis (g/verkkoyö) ja saalisjakauma alueittain vuonna 2022. 

Laji CPUEn CPUEw CPUEn CPUEw CPUEn CPUEw CPUEn CPUEw
Ahven 10,2 284,2 30,0 634,5 30,3 1421,4 26,3 561,5
Isotuulenkala 0,1 0,3
Kiiski 1,8 8,2 2,1 9,6 1,8 7,4 1,7 8,3
Kilohaili 0,1 0,8 0,1 1,6
Kuha 7,0 222,0 4,4 196,0 6,1 226,5 5,6 132,1
Kuore 0,1 0,2 0,1 0,5 0,3 0,8
Lahna 1,1 79,9 0,3 15,1 1,0 136,0 0,5 23,6
Mustatäplätokko 0,2 1,8
Pasuri 17,1 353,8 14,9 249,4 5,2 154,6 21,3 367,9
Salakka 6,4 46,1 4,0 26,9 5,1 44,1 9,8 91,0
Silakka 0,3 10,7
Suutari 0,1 16,6
Särki 10,6 82,3 7,4 94,0 18,7 353,7 4,6 71,8
Vimpa 0,1 2,4 0,4 9,5
Yhteensä 54,7 1104,6 63,3 1229,5 69,0 2355,8 70,2 1256,8

A. Aurajokisuun lähialue B. Askaistenlahti C. Pohjois-Airisto D. Vappari-Kuusistonsalmi
12 verkkoyötä 8 verkkoyötä 16 verkkoyötä 12 verkkoyötä
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4.3 Muutokset saaliissa vuosina 1999-2022 

Koekalastusten saalis oli melko pieni, ja varsin lähellä pidemmän aikavälin keskimääristä saalista (kuva 5). Yksikkösaalis 
(g/verkkoyö) kasvoi Aurajokisuun lähialuetta (A) lukuun ottamatta edelliseen koekalastukseen (2017) verrattuna. Suu-
rimmat saaliit saatiin aikaisempien vuosien tapaan Pohjois-Airistolta. Vuoden 2009 koekalastuksia ei tehty NORDIC-
yleiskatsausverkoilla, vaan kalastuksissa käytettiin yleiskatsausverkkoa, joka muodostui 8 paneelista, joiden solmuvälit 
olivat 10,12, 15, 20, 30, 35, 45 ja 55 mm. Muutoksen takia vuoden 2009 tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia muiden 
koekalastuskertojen tuloksiin. 

 

Kuva 5. Yksikkösaalis (g/vekkoyö) alueittain vuodesta 1999. 

4.3.1 Aurajokisuun lähialue 

Aurajokisuun lähialue (A) koostuu melko kapeasta ja matalasta salmialueesta (Pitkäsalmi, Pukinsalmi ja Pohjoissalmi) 
sekä avarammasta Viheriäisten aukosta. Valtaosa tarkkailun pistekuormituksesta kohdistuu tälle alueelle. Veden laa-
tuun vaikuttavat myös tälle alueelle laskevat Aurajoki ja Raisionjoki.  

Aurajokisuun lähialueen yksikkösaalis oli alueista pienin. Lähes kolmasosa (32 %) saaliista (g) oli pasuria, reilu neljäsosa 
(26 %) ahventa ja viidesosa (20 %) kuhaa.  Sekä lahnaa että särkeä saaliissa oli 7 % ja alueelta saatiin myös koekalastusten 
ainoa suutari. Pasurin ja kuhan saalisosuus (g) oli osa-alueista suurin, myös lahnaa saatiin Aurajokisuun lähialueelta 
muita alueita enemmän. Sen sijaan ahvenen yksikkösaalis (g) jäi muita osa-alueita pienemmäksi. Pasuri oli myös yksilö-
määräisesti runsain laji 31 % osuudella ennen särkeä ja ahventa (19 %). Särkikalojen osuus kokonaissaaliista oli Aurajo-
kisuun lähialueella muita alueita suurempi (53 % biomassasta). 

Pasuri, kuha ja ahven ovat olleet koko 2000-luvun koeverkkokalastusten runsaimmat saalislajit Aurajokisuun lähialueella 
(kuva 6). Selkeitä suuntauksia eri lajien saalismäärissä ole havaittavissa, vaikka ne ovatkin vaihdelleen eri koekalastus-
kertoina varsin paljon. Vuonna 2022 ahvenen yksikkösaalis oli kuitenkin niukasti korkein vuodesta 1999 alkaneella tark-
kailujaksolla. Suutaria saatiin nyt koekalastuksissa ensimmäistä kertaa, sen sijaan vimpaa ei vuoden 1999 jälkeen ole 
koekalastuksissa tavattu.  
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Kuva 6. Aurajokisuun lähialueen yksikkösaalis (g/verkkoyö) lajeittain vuodesta 1999. Vuonna 2022 saatiin lisäksi yksi kuore, yksi kilo-
haili ja neljä silakkaa. 

4.3.2 Askaistenlahti 

Askaistenlahti (B) on pääosin melko matalaa, lukuisten saarien rikkomaa aluetta. Ainoastaan Naantalinaukolla ja Petkel-
lahdella on pienehköjä yli 20 metrin alueita. Alueen koilliskulmaan laskee Hirvijoki. Askaistenlahdella on kaksi verkko-
paikkaa Väskin ja Hermankarin läheisyydessä. 

Askaistenlahdella valtalajina oli ahven (52 % biomassasta), pasurin osuus oli viidennes (20 %) ja kuhan 16 %. Yksilömää-
räisesti särki nousi ahvenen ja pasurin jälkeen kolmannelle sijalle 12 prosentin osuudella ennen kuhaa ja salakkaa. Re-
hevyyttä ilmentävien särkikalojen osuus kokonaissaaliista oli Askaistenlahdella biomassan osalta osa-aluista toiseksi pie-
nin (31,5 %).  

Ahven on vahvistanut paikkaansa koekalastusten runsaimpana saalislajina Askaistenlahdella (kuva 7). Sekä ahvenen että 
kuhan yksikkösaalis oli vuonna 2022 korkeimmillaan vuodesta 1999 alkaneella tarkkailujaksolla. Myös pasurisaalis kas-
voi edelliseen kalastuskertaan (2017) verrattuna, mutta jäi kuitenkin tätä aikaisempien vuosien tasolle. Askaistenlah-
delta saatiin nyt myös kilohailia ja vimpaa, joita ei aikaisemmin ole koekalastuksissa havaittu.  

 

Kuva 7. Askaistenlahden yksikkösaalis (g/verkkoyö) vuodesta 1999. Vuonna 2022 saatiin lisäksi yksi kilohaili ja yksi vimpa. 

4.3.3 Pohjois-Airisto 

Pohjois-Airisto (C) eroaa muista koekalastusalueista laajuutensa ja syvyytensä vuoksi. Monin paikoin rannat ovat jyrkkiä 
ja vesi syvenee nopeasti yli 20 metriin. Alueella on myös melko laaja yli 40 metrin syvännealue. Koekalastusalueet sijait-
sivat kuitenkin rantojen läheisyydessä, 3,3-4,5 metrin syvyydessä. Pohjois-Airiston tarkkailualueelle sijoittuu neljä koe-
kalastuspaikkaa. 
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Pohjois-Airiston yksikkösaalis (g/verkkoyö) oli aikaisempien koekalastuskertojen tapaan muita osa-alueita suurempi. 
Valtalajina tälläkin alueella oli ahven (60 % biomassasta), ja kalat olivat keskipainoltaan muita alueita suurempia. Särki-
saalis oli osa-alueista korkein 15 prosentin osuudella. Kaikkien särkikalojen osuus kokonaissaaliista jäi kuitenkin muita 
alueita pienemmäksi lähinnä vähäisen pasurisaaliin ansiosta. Kuhan osuus saaliin painosta oli 10 prosenttia.   

Ahvenen yksikkösaalis (g/verkkoyö) pysyi hyvin vakaana aina vuoteen 2017 saakka, mutta kohosi vuonna 2022 ennätys-
lukemiin (kuva 8). Myös kuhan yksikkösaalis (g/verkkoyö) kasvoi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2004 runsaim-
pana lajina esiintyneen särjen yksikkösaalis on laskenut ja oli nyt vuoden 2017 tapaan noin kolmasosa huippuvuodesta. 
Vuonna 2004 alueelta saatiin myös joitakin sorvia, mutta tätä lajia ei myöhemmin ole niin Pohjois-Airistolta kuin muil-
takaan osa-alueilla koekalastuksissa saatu. Samana vuonna saatiin myös toistaiseksi viimeiset säyneet. Ensimmäistä ker-
taa alueen lajivalikoimaan tulivat nyt isotuulenkala ja vimpa. Kuvassa 8 on syytä huomioida Pohjois-Airiston muista alu-
eista poikkeava asteikko (g/verkkoyö). 

 

Kuva 8. Pohjois-Airiston yksikkösaalis (g/verkkoyö) vuodesta 1999 lajeittain. Huomaa muista osa-alueista poikkeava mitta-asteikko. 
Vuonna 2022 saatiin lisäksi muutamia mustatäplätokkoja, kuoreita, vimpoja sekä yksi isotuulenkala. 

4.3.4 Vappari-Kuusistonsalmi 

Vappari-Kuusistonsalmi (D) on kapeiden salmien eristämä alue tarkkailualueen kaakkoiskulmassa. Alue on suurelta osin 
varsin matalaa, alle 10 metrin aluetta, vain Vapparilla, Tegelbruksvikenillä, Kirjalansalmessa ja Lemunaukolla on pieniä 
yli 20 metrin syvännealueita. Paraisten kaupungin jätevedenpuhdistamon jätevedet johdetaan Tegelbruksvikenille Svi-
nön itäpuolelle.  

Vappari-Kuusistonsalmella koekalastusten runsaimmat lajit olivat ahven (45 %) ja pasuri (29 % biomassasta). Pasuria 
saatiin tältä alueelta toiseksi eniten Aurajokisuun lähialueen jälkeen. Kuhan saalisosuus oli 10 % ja salakan 7 %. Salakan 
osuus saaliista oli alueista korkein. Rehevyyttä ilmentävien särkikalojen osuus oli Vappari-Kuusistonsalmella painosaa-
liina mitattuna osa-alueista toiseksi korkein (52 %) Aurajokisuun lähialueen jälkeen. Kuhan yksikkösaalis (g/verkko) oli 
Vappari-Kuusistonsalmen alueella alhaisin. Yksilömääräisesti pasurin (30 %) osuus kokonaissaaliista kohosi lähelle ah-
venta (38 %) ja salakka oli kolmanneksi runsain laji 14 prosentin osuudella ennen kuhaa (8 %). 

Vappari-Kuusistonsalmen alueella vuosittainen vaihtelua eri lajien yksikkösaaliissa on ollut melko suurta (kuva 9). Verk-
kokoekalastus kertoo varsin hyvin muun muassa ahvenkannan muutoksista ja senkin osalta vaihtelu eri vuosien välillä 
on ollut merkittävää. Kuhasaalis näyttäisi vakiintuneen matalalle, reilu 100 g/verkkoyö, tasolle. Pasurikannan varsin 
jyrkkä kasvu 2000-luvun alkupuolella näyttäisi viime vuosina tasoittuneen.    
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Kuva 9. Vappari-Kuusistonsalmen yksikkösaalis (g/verkkoyö) vuodesta 1999 alkaen. 

4.3.5 Särkikalojen osuus saaliista 1999-2022 

Särkikalojen osuus biomassasta on ollut suurin Aurajokisuun lähialueella. Pitkällä aikavälillä särkikalojen osuus koko-
naissaaliista (g) on laskenut selkeimmin Pohjois-Airistolla ja Askaistenlahdella (kuva 10), vaikka kääntyikin Askaistenlah-
della vuonna 2022 uudelleen hienoiseen kasvuun. Aurajokisuun lähialueella ja Vappari-Kuusistonsalmella muutokset 
särkikalojen osuuksissa ovat pienempiä. Molemmilla alueilla särkikalojen osuudet kasvoivat hieman edelliseen koeka-
lastuskertaan (2017) verrattuna. Rehevyyttä ilmentävistä särkikaloista pasuri oli runsain, ainoastaan Pohjois-Airistolla 
särjen osuus kaikista särkikaloista oli pasuria suurempi. 

 

Kuva 10. Särkikalojen osuus (%) kokonaissaaliista (g) Turun ja Naantalin edustan merialueen verkkokoekalastuksissa vuosina 1999, 
2004, 2009 (Holsti 2010), 2017 (Valjus 2018) ja 2022. 

5 Yhteenveto 

Turun ja Naantalin edustan merialueen verkkokoekalastus tehtiin vuonna 2022 neljällä tutkimusalueella yhteensä 12:lla 
verkkopaikalla. Jokaisella verkkopaikalla kalastettiin 4 verkkoyötä, joten koko tarkkailualueen pyyntiponnistus oli 48 
verkkoyötä. Kalastuksessa käytettiin NORDIC-yleiskatsausverkkoja.   

Saalis koostui 14 kalalajista, joista yleisimpinä esiintyivät ahven, pasuri, kuha ja särki. Tarkkailualueen yksikkösaalis vaih-
teli Aurajokisuun lähialueen 1105 g/verkkoyö ja Pohjois-Airiston 2356 g/verkkoyö välillä. Vuoden 2017 koekalastukseen 
verrattuna yksikkösaalis (g/verkkoyö) kasvoi yleisesti Aurajokisuun lähialuetta lukuun ottamatta. Kokonaisuudessaan 
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saalis oli melko pieni, ja varsin lähellä pidemmän aikavälin (1999-2017) keskimääristä saalista. Vaikka kuhan yksikkösaa-
lis kasvoikin useimmilla osa-alueilla, olivat kalat melko pieniä. Yhtään alamitan (42 cm) täyttävää kalaa ei saatu ja valta-
osa kuhista oli saman vuoden poikasia tai 1-vuotiaita kaloja.   

Aurajokisuun lähialueen kalasto on muita alueita särkikalavaltaisempi (65 % saaliista). Lähes kolmasosa saaliista oli pa-
suria, reilu neljäsosa ahventa ja viidesosa kuhaa. Pasurin ja kuhan saalisosuus (g) oli osa-alueista suurin, sen sijaan ahven 
oli koekalastussaaliissa muita osa-alueita harvinaisempi. Pasuri, kuha ja ahven ovat olleet koko 2000-luvun verkkokoeka-
lastusten runsaimmat saalislajit Aurajokisuun lähialueella. Selkeitä suuntauksia eri lajien yksikkösaaliissa ole havaitta-
vissa, vaikka saaliit ovatkin vaihdelleen eri koekalastuskertoina varsin paljon.  

Yli puolet (52 %) Askaistenlahden saaliista oli ahventa, joka on vahvistanut paikkaansa runsaimpana saalislajina alueella. 
Pasuria saaliissa oli viidennes ja kuhaa 16 %, jonka yksikkösaalis oli nyt korkeimmillaan vuodesta 1999 alkaneella tark-
kailujaksolla. Rehevyyttä ilmentävien särkikalojen osuus kokonaissaaliista oli Askaistenlahdella osa-aluista toiseksi pie-
nin (31,5 %).  

Myös Pohjois-Airistolla selkeänä valtalajina oli ahven (60 %). Ahvenet olivat myös keskipainoltaan muita alueita kook-
kaampia. Särkikalojen osuus kokonaissaaliista oli osa-alueista pienin (29 %) ja koekalastusten perusteella alueen kalasto 
vaikuttaa muita alueita paremmalta. Ahvenen yksikkösaalis (g/verkkoyö) pysyi hyvin vakaana aina vuoteen 2017 saakka, 
mutta kohosi vuonna 2022 ennätykseen (1421 g/verkkoyö) Myös kuhan yksikkösaalis (g/verkkoyö) kasvoi aikaisempiin 
vuosiin verrattuna, vaikka saalisosuus olikin vain 10 %.   

Vappari-Kuusistonsalmella runsaimmat lajit olivat ahven (45 %) ja pasuri (29 %). Kuhan saalisosuus oli 10 % ja yksikkö-
saalis kaikkein pienin (132 g/verkkoyö). Salakkaa saaliissa oli 7 % ja kaikkia särkikaloja osa-alueista toiseksi eniten (52 
%). Vappari-Kuusistonsalmen alueella vuosittainen vaihtelu eri lajien yksikkösaaliissa on ollut melko suurta. Pasurikan-
nan varsin jyrkkä kasvu 2000-luvun alkupuolella näyttäisi viime vuosina tasoittuneen.    
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