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Miksi kuha on muotikala?

-Ympäristö järvissä on muuttunut merkittävästi kuhalle suotuisaan suuntaan 

(rehevöityminen, ilmaston lämpeneminen)

-Kuha menestyy parhaiten savisameissa tai humuksen ruskeaksi värjäämissä 

lievästi rehevissä tai rehevissä vesissä.

-Rehevöitymisen ja ilmaston lämpenemisen myötä kuhasta on tullut Vesijärven 

tärkein saalislaji (2014: Kuha 22 400 kg, ahven 18 465 kg, hauki 12 434 kg, 

siika 3640 kg (Luke, kalastustiedustelu)).

-Kotiutusistutuksilla on saatu moniin järviin luotua luontaisesti lisääntyvä kanta

-Tiheät kuhakannat ovat seurausta tehokkaasta luontaisesta lisääntymisestä



Vesijärven ja kuhajärvien  

erityispiirteitä
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• Kirkasvetisen järven on oltava syvä, jotta kuha 

viihtyisi siinä. 

• Kutualueekseen kuha tarvitsee keväällä nopeasti 

lämpeneviä matalia lahtivesiä tai jokisuualueita.

• Kutupaikkana on kova kivi-, sora- tai savipohja. 

Jos kovaa pohjaa ei ole, kutualustaksi voi käydä 

pehmeä pohjalla oleva kasvillisuus tai pohjan 

pinnalla oleva kohouma.

• Syönnösalueeksi sopivat niin syvät kuin 

matalatkin alueet

• Vesijärven talvehtimisalueilta saadaan aina hyviä 

saaliita kannan vahvuudesta riippumatta

• Pienpoikasvaiheessa kuha tarvitsee 

samean/tumman veden tarjoamaa suojaa

Syvyyskartta
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Näkösyvyys ja lämpötila Vesijärvellä



Kuhatiheys Vesijärvessä

-Nykytilanteessa Vesijärven kuhatiheys jää 
selvästi alhaisemmaksi, kuin parhaissa 
kuhajärvissä.

-Koekalastuksissa tiheydet 
alhaisemmasta päästä Lahdessa (kuva)

-Koeverkkokalastuksessa (2019) 
Enonselällä 0,42 kpl/verkko, 
Hiidenvedellä 5,6 kpl/verkko

-Koetroolauksessa Enonselällä 10 kpl/ha 
(2018), Hiidenvedellä 2500 kpl/ha 
(2019).

-Kuhan ravintokalaa kuoretta on 
Enonselällä kymmeniä tuhansia kpl/ha
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Istutukset

• Kuha lisääntyy luontaisesti Vesijärvessä

• Kuhakannan vahvuus kaukana 

huippuvuosista.

• Vesijärvessä runsaasti erinomaista 

syönnösaluetta aikuisille kuhille, mutta 

poikastuotannon kannalta optimaalisia 

sameita tai tummavetisiä lahtia rajallisesti.

• Riittävän suurikokoisten, 8-9 cm 

kuhanpoikasten istuttaminen saattaa antaa 

hyviä tuloksia myös järvissä, joissa on 

kohtalainen lisääntyvä kuhakanta. Suurten 

istutuspoikasten antama saalistuotto on 

Vesijärvellä ollut 100-200 kg tuhatta 

istutuspoikasta kohden.
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Kuhan saaliskoko Vesijärven kasvutiedoilla

• 45 mm verkko

-37 cm, 400 g

-3 vuotta

• 50 mm verkko

-42 cm 700 g

-4 vuotta

• 60 mm verkko

-52 cm 1200 g

-5 vuotta

-Vesijärvellä 45->60 mm verkkoihin siirtyminen toi 
kaksi kasvukautta lisää kuhille. Järvessä jatkuvasti 
kaksi vuosiluokkaa enemmän kuhaa syömässä 
kuoretta, myös kutukanta huomattavasti vahvempi. 

-Keskikoko verkkokalastussaaliissa 1700 g. 
Samasta työstä (=yhden kuhan pyytäminen) yli 
kolminkertainen ”palkka” paremman keskikoon 
ansiosta.

-Vesijärvessä naaraskuhan ensimmäinen kutukerta 
keskimäärin 47 senttisenä.
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• 2019 kuhaistutuksissa painotettiin 

Kajaanselkää ja Laitialanselkää, koska 

Enonselällä luontainen lisääntyminen on 

vahvempaa.

• N. 39 000 kuhanpoikasta 

• Kajaanselälle istutettiin 17 000 kuhaa, 

joiden keskikoko oli 9,3 cm ja 4,6 g. 

• Laitialanselälle istutettiin 22 000 kuhaa 

• Tänä vuonna kuhaistutuksia tarkoitus 

kasvattaa ja kohdentaa myös Enonselälle 

Petokalarahaston istutukset



Laskeutusaltaiden ym. hyödyntäminen kuhanviljelyssä
• Tänä vuonna pilottikoe Vesijärvisäätiön 

hankkeessa

• Normaalien istutusten lisäksi 
ajatuksena hyödyntää laskeutusaltaita
kuhan viljelyssä

• Jäljitellään 
luonnonravintolammikkoviljelyn 
periaatteita

• Laskeutusaltaat soveltuvat jopa siialle

• Kalaton, lämmin ja ravinteikas 
kasvuympäristö

• Kuhat kudetetaan sumpuissa (kutu 
toukokuun puoliväli/loppu)

• Hedelmöittynyt mäti siirretään 
laskeutusaltaisiin

• Poikasten pyydystäminen altaista ja 
siirto Vesijärveen juhannuksen jälkeen
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Kiitos.


