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Johdanto 
 
Krottilanlahdella on tehty kalanpoikasten nuottaus ainakin kerran aikaisemmin vuonna 
1988. Tuossa tutkimuksessa Krottilanlahden nuottaus oli osa laajempaa selvitystä, jossa 
tutkittiin kalojen lisääntymisalueita Turun, Naantalin ja Kaarinan edustan merialueilla 
(Katajamäki ja Sydänoja 1988). 
 
Tämän tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää Krottilanlahdella kutevien 
kalojen lajistoa ja yksilömääriä. Lisäksi tuloksia verrattiin vuoden 1988 tuloksiin, vaikka 
kyseisestä tutkimuksesta onkin kulunut jo aikaa. Toisena tarkoituksena oli arvioida sitä, 
onko koko ajan lisääntyvällä laivaliikenteellä vaikutusta kalojen kutualueisiin ja 
lisääntymisen onnistumiseen. On myös huomattava, että laivojen koko on viime vuosina 
jatkuvasti kasvanut. 
 
Laivaliikenteen mahdolliset haitalliset vaikutukset liittyvät lähinnä voimakkaisiin virtauksiin, 
joita suuret laivat aiheuttavat ahtaalla väylällä. Esimerkiksi Virtasalo ym. (2000) on 
mitannut laivojen aiheuttamia virtauksia Krottilanlahden edustalla. Heidän mittauksissaan 
vedenpinnan vaihtelu on ollut yli 30 cm matkustajalaivan ohittaessa mittauspisteen, ja 
veden virtaus noin 45 cm sekunnissa. 
 
Tuollaiset virtaukset aiheuttavat jo merkittävää eroosiota. Eroosion voimakkuus riippuu 
tietysti suuresti pohjan laadusta pehmeiden pohjien erodoituessa herkimmin. Kukkosen 
(2004) mukaan eroosio on voimakasta vielä 700 metrin etäisyydellä laivaväylästä, ja 
Krottilanlahden perälle on laivaväylältä matkaa noin 700 metriä. 
 
Krottilanlahden kalanpoikaslajiston kartoitus on osa Krottilanlahden luonnonhoidon 
suunnittelua. Raportti kuuluu yhtenä osana Turun kaupungin koordinoimaan ja EU:n LIFE 
Luonto -rahaston tukemaan Lounais-Suomen urbaanit Natura 2000 -alueet hankkeeseen. 
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Tutkimuspisteiden sijainti ja menetelmät 
 

 
 
Krottilanlahti sijaitsee Ruissalon saaressa Turun kaupungin edustalla. Lahden edustalta 
kulkee merkittävä laivaväylä Airistolle. Krottilanlahden poikasnuottaus tehtiin kolme kertaa 
kesän 2006 aikana, 8.6., 5.7. ja 7.8.2006. Krottilanlahdella oli kaksi eri nuottauspistettä, 
joissa kummassakin tehtiin yhtenä päivänä kolme peräkkäistä vetoa rantaan (kuva 2). 
Poikkeuksen muodosti kuitenkin kesäkuun nuottaus, jolloin nuotattiin vain piste A. 
 
Nuottauspisteet A ja B erosivat jonkin verran toisistaan. Piste A oli niemen takana osittain 
suojassa laivaväylältä tulevilta virtauksilta, sen edustalla oli tiheä järviruokovyöhyke ja 
pohja oli pehmeää mutaa. Piste B taas oli alttiina laivaliikenteen aiheuttamille virtauksille, 
sen edustalla oli vain harvaa vesikasvillisuutta (ahvenvitaa ja ahdinpartaa) ja mutapohja oli 
selvästi kovempi kuin pisteessä A. Veden lämpö oli kesäkuussa pisteessä A 10,5 astetta 
ja heinä- ja elokuussa molemmissa pisteissä 19-22 astetta. Elokuussa Krottilanlahdessa 
esiintyi myös sinilevää. 
 
Nuottauksessa käytettiin, kuten vuonna 1988, kiinteäsuista rantanuottaa. Nuotan 
sivuaisojen pituus oli 200 cm, pussiosan kokonaispituus 600 cm ja suuaukon koko 150 * 
300 cm. Sivuaisoissa ja pussiosassa verkkohavaksen silmäkoko oli 2 mm. Pussin 
peräosassa silmäkoko oli 0,45 mm metrin pituudelta. Pussi päättyi kierteillä nuotassa kiinni 
olevaan muovipurkkiin, johon kalanpoikaset kerääntyivät. Purkin seinämässä oli pala 1 
mm silmäkokoa olevaa metalliverkkoa, jonka kautta vesi poistui. 
 

 
Kuva 1. Krottilanlahden sijainti Ruissalossa sekä Ruissalon lehdot Natura 2000 rajaus. 
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Kuva 2. Krottilanlahden poikasnuottauspisteet vuonna 2006 sekä vesikasvillisuus. 
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Yhdellä pyyntipaikalla toimittiin seuraavasti. Nuotan vetoköydet kiinnitettiin ensin rantaan, 
jonka jälkeen nuotta vietiin moottoriveneellä noin 30 metrin päähän ja laskettiin veteen 
kohojen varaan. Tämän jälkeen palattiin rantaan ja nuotta vedettiin käsivoimin maihin, 
jolloin yhden vedon pinta-alaksi tuli noin 150 m2. Tämä toistettiin kolme kertaa 
säteittäisesti siten, että vedoilla katettiin mahdollisimman suuri vesialue. 
 
Näytteet säilöttiin maastossa lasipurkkeihin 70-prosenttiseen alkoholiin (2-3 purkkia per 
veto kalojen suurehkon määrän takia) ja laitettiin maissa jääkaappiin odottamaan 
käsittelyä. Alkoholiin lisätään tavallisesti pieni määrä 4-prosenttista formaliinia 
parantamaan säilyvyyttä, mutta tällä kertaa sitä ei lisätty, koska näytteet käsiteltiin melko 
pian pyynnin jälkeen. 
 
Koska kyseessä oli kalanpoikaslajiston kartoitus, nuotan saaliista vapautettiin jo 
pyyntipaikalla suurimmat kalat. Säilötyistä kaloista mitattiin vain korkeintaan 10 senttiä 
pitkät yksilöt. Jokaisesta näytepurkista selvitettiin ensin kalanpoikaslajisto. Apuna käytettiin 
muun muassa julkaisuja Koli (1994, 1998) ja Lehtonen (1996). Tämän jälkeen jokaisen 
lajin yksilömäärästä mitattiin noin kolmannes. Kalojen pituudet mitattiin yhden millimetrin 
tarkkuudella. Kalojen painoja ei punnittu, koska käytössä ei ollut riittävän tarkkaa (0,01 g) 
vaakaa. 
 

Krottilanlahden kalanpoikaslajisto 

Nuottauksessa pyydetyt lajit 
 
Krottilanlahden poikasnuottauksissa saatiin saaliiksi kaikkiaan 11 kalalajia, jotka olivat 
kolmipiikki, kymmenpiikki, ahven, hietatokko, kiiski, kuha, kuore, lahna, pasuri, salakka ja 
särki. Kaloja mitattiin yhteensä 791 kappaletta, mutta koska yksilöistä mitattiin noin 
kolmannes niin kokonaissaalis oli noin 2500 kappaletta. Eniten saatiin ahvenia, noin 20 % 
saaliista. Muut runsaslukuiset lajit olivat salakka 17 %, särki 16 % ja hietatokko 13 % 
kokonaissaaliista. Vuoden 1988 nuottauksessa selvästi runsaslukuisin laji oli salakka, ja 
seuraavaksi eniten saatiin särkiä, pasureita ja hietatokkoja. 
 
Seuraavassa esitetään poikasnuottauksen tulokset lajeittain ja vertaillaan niitä 
mahdollisuuksien mukaan vuoden 1988 poikasnuottauksen tuloksiin. Poikastiheyksiä 100 
neliömetriä kohti ei esitetä ja vertailla, koska vuoden 1988 tuloksissa kyseiset arvot ovat 
epäluotettavia. Poikasten kokonaismäärien pitäisi kuitenkin tässä tutkimuksessa olla noin 
kaksi kertaa niin suuria kuin vuoden 1988 nuottauksessa, jotta poikastiheys alueella olisi 
yhtä suuri. Tämä johtuu siitä, että vuonna 1988 nuotattiin vain yksi piste ja vuonna 2006 
kaksi pistettä kolme kertaa kesän aikana. 
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Taulukko 1. Nuottauksessa kiinni saadut kalalajit. Ka = pituuksien keskiarvo, Vv = vaihteluväli (eli minimi ja 
maksimi) ja N = mitattujen kalojen lukumäärä. Yhteensä rivillä on ensin lajin mitattujen kalojen 
kokonaismäärä, ja sen vieressä sulkeissa arvio saaliin kokonaismäärästä. Kalatiheys yksilöitä per veto on 
laskettu jakamalla kokonaissaalis (sulkeissa) vetojen kokonaismäärällä eli viidellätoista. 
Laji  Pvm Ka (mm) Vv. (mm) N Yksilöä/veto 
Kolmipiikki     

8.6.06 31 31 1  
5.7.06 13 7-23 25  
7.8.06 21 18-25 6  

Yht.   32 (90) 6 
Kymmenpiikki     

8.6.06   0  
5.7.06 24 10-45 8  
7.8.06 28 23-35 8  

Yht.   16 (45) 3 
Ahven     

8.6.06 58 51-64 2  
5.7.06 17 9-24 122  
7.8.06 45 35-60 42  

Yht.   166 (480) 32 
Kiiski     

8.6.06   0  
5.7.06 70 30-98 15  
7.8.06 47 29-82 14  

Yht.   29 (90) 6 
Hietatokko     

8.6.06 50 50 1  
5.7.06 13 8-30 79  
7.8.06 16 9-35 26  

Yht.   106 (300) 20 
Kuha     

8.6.06   0  
5.7.06 26 15-98 30  
7.8.06 50 35-66 30  

Yht.   60 (180) 12 
Kuore     

8.6.06   0  
5.7.06 25 21-30 26  
7.8.06 43 23-52 46  

Yht.   72 (210) 14 
Lahna     

8.6.06   0  
5.7.06 77 60-97 9  
7.8.06 60 30-88 35  

Yht.   44 (120) 8 
Pasuri     

8.6.06     
5.7.06 85 67-100 3  
7.8.06 36 35-37 3  

Yht.   6 (18) 1,2 
Salakka     

8.6.06 90 72-100 3  
5.7.06 46 34-82 35  
7.8.06 55 24-96 97  

Yht.   135 (400) 27 
Särki     

8.6.06 49 40-87 24  
5.7.06 64 45-98 45  
7.8.06 49 30-95 56  

Yht.   125 (380) 25 
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Piikkikaloja ei vuoden 1988 nuottauksessa saatu Krottilanlahdesta lainkaan, mutta vuoden 
2006 nuottauksessa yhteensä 48 kappaletta. Sekä kolmi- että kymmenpiikki näyttää myös 
lisääntyvän Krottilanlahdessa, koska suuri osa saaliista oli tämän vuoden poikasia. 
 
Ahven puolestaan oli vuoden 2006 poikasnuottauksen runsain laji, sitä saatiin yhteensä 
noin 500 kappaletta. Joukossa oli sekä tämän vuoden poikasia että vanhempia yksilöitä. 
Ahvenen määrässä on tapahtunut selvä muutos vuoteen 1988 verrattuna, koska tuolloin 
nuottauksessa saatiin vain 4 ahvenenpoikasta. Syytä muutokseen on vaikea löytää, mutta 
koko Turun edustan ahvenkannoissa on tietysti vajaassa 20 vuodessa tapahtunut 
muutoksia. 
 
Kiisken poikasia ei saatu vuoden 1988 nuottauksessa lainkaan. Vuoden 2006 
nuottauksessa kiiskiä saatiin 29 kappaletta, joista suurin osa oli kuitenkin edellisen vuoden 
poikasia tai vanhempia. Hyvin todennäköisesti kiiski kuitenkin lisääntyy alueella.  
 
Hietatokko, kuha ja kuore lisääntyvät selvästi Krottilanlahden alueella tai ainakin hyvin 
lähellä sitä. Kuha esimerkiksi saattaa kutea Krottilanlahden suulle, jossa on sopivaa 
kivikkoa ja vesi virtaa jatkuvasti laivaliikenteen ja muiden tekijöiden vaikutuksesta. 
Kuoriutumisen jälkeen poikaset sitten kulkeutuvat syvemmälle lahteen, jossa olosuhteet 
kasvulle ovat paremmat. Poikasista lähes kaikki saatiin pyyntipisteestä B, joka ei ollut yhtä 
suojainen kuin piste A ja jossa pohja oli kovempaa. Vuoteen 1988 verrattuna kaikkien 
kolmen lajin määrät olivat selvästi lisääntyneet, koska silloin kuhaa ja kuoretta saatiin vain 
kaksi kappaletta ja hietatokkoa 168 kappaletta. Ainakin kuha on hyötynyt 
rehevöitymisestä, ja sen määrä koko Saaristomeren alueella on viime vuosina selvästi 
lisääntynyt. 
 
Vuoden 2006 nuottauksessa saatiin joitakin samana vuonna kuoriutuneita lahnoja ja 
pasureita, mutta pääasiassa kalat olivat vanhempia. Molemmat lajit kuitenkin mitä 
ilmeisimmin lisääntyvät alueella. Vuoteen 1988 verrattuna lahnan poikasia saatiin saman 
verran ja pasurin poikasia selvästi vähemmän.  
 
Salakkasaalis oli käytännössä kokonaan vanhempia kuin saman vuoden poikasia, koska 
esimerkiksi Lappalaisen ja Urhon (2006) mukaan saman vuoden poikaset ovat elo-
syyskuun vaihteessa noin 8-27 mm pitkiä. Salakkasaalis oli myös paljon pienempi kuin 
vuoden 1988 nuottauksessa, jolloin salakoita saatiin kaikkein eniten yhteensä 1839 
kappaletta. 
 
Myös särjet olivat suurimmaksi osaksi yli yksivuotiaita, vaikka elokuun saaliissa olikin 
saman vuoden poikasia (Lappalainen ja Urho 2006). Särjenpoikasia saatiin vähemmän 
kuin vuoden 1988 nuottauksessa, jolloin saman vuoden poikasia saatiin 340 kappaletta 
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Muut lajit 
 
Silakoita, joita vuonna 1988 saatiin saaliiksi yhteensä 12 kappaletta, ei saaliin joukossa 
ollut lainkaan. Tämä voi johtua monesta eri tekijästä. Voi olla, että tänä vuonna 
silakanpoikasia ei vain ole ollut yhtä paljon kuin vuonna 1988. Koska silakat kutevat Turun 
edustalla pääasiassa ulompana saaristossa, niin veden virtaukset ovat voineet vaikuttaa 
poikasten kulkeutumiseen alueelle. Myös suolapitoisuuden muutokset vuosien varrella 
ovat voineet vaikuttaa silakan kudun onnistumiseen (Kääriä 1999). 
 
Hauenpoikasia ei saatu, mutta yksi noin kahden kilon hauki saatiin saaliiksi. Se 
vapautettiin takaisin kasvamaan. Hauenpoikasia onkin melko vaikeaa tavoittaa 
poikasnuotalla, koska niitä on paljon harvemmassa kuin muiden lajien poikasia. Lisäksi ne 
kiinnittyvät kuoriutumisen jälkeen noin viikon ajaksi (ruskuaispussivaihe) vesikasveihin 
(Koli 1998). Pelkästään hauenpoikasten pyyntiin onkin käytetty muita menetelmiä, kuten 
kauhapyyntiä. 

 

Lopuksi 
 
Näyttää siltä, että vilkkaalla laivaliikenteellä ei ole ollut selviä vaikutuksia Krottilanlahden 
kalayhteisöön ja kalojen lisääntymiseen alueella. Useampi laji lisääntyy varmuudella 
alueella, ja mitään romahdusta laji- tai yksilömäärissä ei vuoden 1988 tuloksiin 
verrattaessa ole. Kovin varmoja johtopäätöksiä tämän tutkimuksen perusteella ei voida 
tehdä, koska käytössä ei ole riittävää seuranta-aineistoa. Jatkossa poikasnuottaus 
kannattaisi tehdä esimerkiksi neljän tai viiden vuoden välein, ja ottaa seurantaan myös pari 
muuta aluetta laivareitin varrelta. Tällöin mahdollisia laivaliikenteen aiheuttamia muutoksia 
päästäisiin paremmin arvioimaan. 
 
Joitakin muutoksia poikasten lajikoostumuksessa ja määrissä vuoden 1988 
poikasnuottauksen tuloksiin on, mutta niille löytyy useita muitakin selityksiä kuin 
laivaliikenne ja sen lisääntyminen. Ensinnäkin, edellisestä poikasnuottauksesta samalla 
alueella on ehtinyt vierähtää jo 18 vuotta. Tuossa ajassa on koko Saaristomeren ja Turun 
edustan merialueen olosuhteissa tapahtunut merkittäviä muutoksia. Veden 
ravinnepitoisuudet ovat lisääntyneet, ja se on suosinut joitakin kalalajeja ja haitannut toisia. 
Ehkä paras esimerkki lajista joka on hyötynyt rehevöitymisestä on kuha. Myös meriveden 
suolapitoisuudessa on todennäköisesti tapahtunut muutoksia, vaikka tarkkoja 
mittaustuloksia asiasta ei ole esittää. Toiseksi, kevään olosuhteet vaikuttavat merkittävästi 
kalanpoikasten määriin ja eri lajien runsaussuhteisiin tiettynä ajankohtana. Lämpimänä 
keväänä kalanpoikaset luonnollisesti pärjäävät paremmin kuin jos kevät on hyvin kylmä. 
Vuosi 2006 oli hyvin lämmin ja kuiva, joten monelle lajille todennäköisesti syntyi vahva 
vuosiluokka. Vuoden 1988 sääoloista ei kuitenkaan ole tietoa. Kolmanneksi, vuonna 2006 
pyyntipisteitä oli yhden sijasta kaksi ja pyyntipäivät olivat hieman aikaisemmin kuin vuonna 
1988. Tismalleen samat pyyntipäivät ja -paikat eivät kuitenkaan olisi taanneet eri vuosien 
täydellistä vertailukelpoisuutta, koska kuten yllä on todettu kevään olosuhteet vaikuttavat 
merkittävästi poikasten kehittymiseen ja kasvuun. 
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