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Kyyveden Juurikkaselän koekalastus vuonna 2015 
 

 

Johdanto 
 

Juurikkaselkä on keskikokoinen, vesialaltaan 1340 hehtaarin Kyyveden osa-alue Mikkelin Haukivuorella. 

Juurikkaseläksi vesienhoitotyössä nimettyyn muodostumaan kuuluu mm. seuraavia erillisiä selkä- ja 

lahtialueita pohjoisesta etelässä rajaavaan Kapustasalmeen lueteltuina: Pohjalahti, Rukkune, 

Kärenniemenlahti, Pöydänpäänselkä ja Korpiselkä. Juurikkaselkä on tyypiltään keskikokoinen humusjärvi, 

mikä tarkoittaa pinta-alaltaan 50-4000 ha järviä ja myös humuspitoisuudeltaan keskivälille (väriluku 30-90 

mgPt/l) osuvia järviä. Juurikkaselän keskisyvyys on noin kolme metriä ja suurin syvyys vähän yli 10 metriä. 

Kokonaisfosfori- ja typpipitoisuuksien perusteella Juurikkaselkää voidaan luonnehtia keskireheväksi. Sen 

ekologinen tila on ollut sekä vuonna 2008 että 2013 julkaistuissa ekologisen tilan luokitteluissa hyvä.  

Koekalastus tehtiin Juurikkaselän kalastollisen tilan selvittämiseksi, sekä täydentämään tulevia ekologisia 

tilaluokituksia. Kyyveden tällä osa-alueella oli koekalastettu viimeksi vuonna 2010, mutta koeverkkoina 

käytettiin tuolloin ns. VEKARY-verkkosarjaa, mikä on hieman ohutlankaisempi ja 30 cm Nordic-verkkoja 

korkeampi. Osakaskunnan toimijat olivat valmiita suorittamaan kalastukset Etelä-Savon ELY-keskuksen 

ohjeiden mukaan toukokuussa v. 2015 suoritetun opastustilaisuuden mukaisesti ja ELY-keskuksen 

merkitsemillä koekalastusruuduilla. Koeverkkojen paikat oli sijoitettu samoille kohteille kuin aiemmin 

toteutetussa VEKARY -koepyynnissä. 

 

Aineisto ja menetelmät 
 

Juurikkaselän koekalastus suoritettiin standardisoidulla verkkokalastusmenetelmällä (SFS-EN 14757: 2005). 

Kalastuksessa käytettiin NORDIC-yleiskatsausverkkoja, jotka ovat 30 metriä pitkiä ja 1,5 m korkeita. Verkko 

koostuu 12 paneelista, joissa on eri solmuvälejä kuvan 1 mukaisessa järjestyksessä. Koekalastuksen tekivät 

Juurikkaselän alueen osakaskuntien aktiivijäsenet talkoovoimin. 

 

Kuva 1. NORDIC-yleiskatsausverkon solmuvälit. 
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Koekalastus suoritettiin neljänä verkkoyönä 5.-13.8.2015 välillä kalastaen kaikkiaan 36 pyyntiruutua 30 

metrin verkolla kerran, pitäen tavallisesti verkkoja alkuillasta (18:00) seuraavaan aamupäivään noin 12 tuntia. 

Osa verkoista jaoteltiin pintaverkoiksi 3,5 metrin syvyysaluetta syvempiin osiin. Verkkoja jyvitettiin näihin 

kahteen syvyysvyöhykkeeseen niiden pinta-alan suhteessa matalampien alle 3 metristen alueiden kattaessa 

61 % koko Juurikkaselän alasta. Järvi jaettiin 100 * 100 metrin ruutuihin, joihin verkkopaikat arvottiin; vain 

selvästi yli kuusimetrisille alueille jyvitettiin pintaverkkoja. Vierekkäisiin ruutuihin ei laitettu verkkoja, ja 

sijoittelu ruutuihin vastasi yli 90 prosenttisesti vuoden 2010 toteutusta (Liite 1). Suunnitelluista 40 

pyyntiruudusta 4 kpl jäi erilaisista käytännön syistä ilman pyyntiä, ja yksi verkoista oli ollut koettaessa täysin 

tyhjä, mutta muuten pyynnit olivat onnistuneita. 

 

Tulokset 
 

Juurikkaselän koekalastussaalis elokuussa 2015 oli runsasta/onnistunutta sekä keskimääräisen 

saalisbiomassan (1581 g/verkko) että kappalemäärän (67 kalaa/verkko) osalta. Näin oli myös saatujen 

kalalajien osalta, sillä koekalastuksissa saatiin saaliiksi yhdeksän eri kalalajia (Taulukko 1). Tavanomaisista 

järvikalalajeista muikkua ja kuoretta ei saatu lainkaan, mutta syksyn 2015 poistokalastussaaliissa 

Kapustasalmen alueen nuottauksissa saatiin muutama muikku ja myös yksittäisiä kuoreita (Yrjö Takkinen, 

suullinen tiedonanto). Kokonaissaaliin massasta vain 28 % oli särkikaloja, ja kaikkien särkikalojen 

yhteispainosta 68 % oli särkiä. Runsaimpien kalalajien prosentuaalinen osuus kaikkien verkkojen saaliin 

kokonaismassasta on esitetty myös piirakkadiagrammissa kuvassa 3. Rukkunen alueella saatiin saaliiksi 

yksittäinen pikkusiika. Muut kalalajit ja niiden saaliit on esitetty taulukossa 1. 

Suurin osa ahvensaaliista koostui painoltaan ja kappalemääräisestikin nuorimpiin ikäluokkiin kuuluvista 

kaloista. Pituusmittausaineiston perusteella ahventen ensimmäinen ikäluokka (0+) esiintyi saaliissa runsaana, 

sillä neljäsenttisiä ja sitä pienempiä ahvenia saatiin kaikkiaan 165 kappaletta (Kuva 2A). Saatujen 1261 

ahvenen keskipaino on ollut 22 grammaa, mikä on keskikooksi pienehkö. Pituusjakaumankin perusteella 

ahvenpopulaatio on painottunut nuorimpiin vuosiluokkiin sisältäen hyvän petokalapotentiaalin muutaman 

vuoden päähän. Petomaisia yli 15 sentin ahvenia on saaliissa kohtuullisen hyvä määrä; massojen osalta 50 %, 

mutta kappalemääräisesti 10 % koko ahvensaaliista. Kuhasaalis (52 kpl; 1,5 kuhaa/verkko) on ollut 

kappalemääräisesti erittäin runsasta, mutta pieniin kuhiin painottunutta. Vertailun vuoksi samana kesänä 

koekalastetun Pohjois-Virmas järven kuhasaalis oli 0,4 kappaletta verkkoa kohti (11 yksilöä) ja keskipaino oli 

255 grammaa, ja vuonna 2014 pyydetyn Juvan Saarijärven kuhien saalis 0,3 kpl/verkko ja keskipaino 160 

grammaa. Kyyveden keskiosan pyynneissä kuhien keskisaalis on puolestaan ollut 0,6 kpl/verkko vuonna 2008 

ja 0,5 kpl/verkko vuonna 2014.  Haukea saatiin saaliiksi vain yksi pikkuhauki, mikä liittynee itse 

pyyntimenetelmään. Petokalojen, joihin myös yli 15 cm ahvenet on laskettu, osuus kokonaissaaliin massasta 

oli 45 % ja 8 % lukumäärästä, mikä on etenkin paino-osuutena hyvä osuus. Tunnettua on lisäksi, että Nordic-

koeverkkomenetelmä antaa usein aliarvioidun kuvan haukien sekä suurten kuhien populaation koosta. 

Suurin yksittäin punnittu kala olikin kalastuspöytäkirjojen mukaisesti 743 gramman säyne.  
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Taulukko 1. Juurikkaselän koekalastuksessa saadun saaliin jakauma lajeittain. Huomaa, että ahventen osalta petokalojen 

kokoluokkaan kuuluvat ahvenyksilöt (123 kpl) on eritelty, ja kaikkien ahventen yhteenlasketusta saaliista saadaan 

keskipainoksi 22 grammaa. 

 

Laji 
Kokonaissaalis 

(g) 
Yksikkösaalis 

(g/verkko) 
Kokonaissaalis 

(kpl) 
Yksikkösaalis 
(kpl/verkko) 

Keskipaino 
(g) 

Ahven  14109 403 1138 32,5 12,4 

Petoahven 14234 407 123 3,5 115,7 

Särki 10609 303 763 22 14 

Lahna 3682 105 81 2,3 45,5 

Kiiski 477 14 128 3,7 3,7 

Salakka 634 18 46 1,3 13,8 

Kuha 10425 298 52 1,5 200,5 

Hauki 183 5,2 1 0,0 183 

Siika 238 6,8 1 0,0 238 

Säyne 743 21 1 0,0 743 

Yhteensä 55334 1581 2334 66,8 - 

 

 

Kuva 2 A. Juurikkaselän koekalastuksissa saatujen ahventen pituusjakaumat.  
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Kuva 2 B. Juurikkaselän koekalastuksissa saatujen särkien pituusjakaumat.   

 

Saaliiksi saatujen särkien keskipaino on ollut 14 grammaa, ja alle solmuväliltään alle 10 mm tiheiden verkojen 

särkien keskipaino (N=111 särkeä) 10,8 grammaa. Ensimmäisen ikäluokan (0+) särjet näyttävät puuttuvan 

koekalastussaaliista, mikä johtuu Nordic verkon heikosta pyytävyydestä pienten särkien osalta ja osaltaan 

myös pyyntipaikoista, jotka olivat pääsääntöisesti matalimpien ranta-alueiden ulkopuolella. Jossain määrin 

nollavuotiaiden särkien puuttumiseen saaliissa ovat vaikuttaneet myös koko kesällä 2015 vallinneet viileät 

veden lämpötilat, jotka ovat hidastaneet pikkusärkien kasvua. Viikkoa aiemmin Juurikkaselkää rehevämmällä 

Suovunselällä toteutetussa koeverkkopyynnissä (22 verkkoa) nollavuotiaita särkiä saatiin kolme kappaletta; 

Suovunselällä pyyntialueiksi päätyi vesialueen mataluudestakin johtuen enemmän nollavuotiaiden särkien 

elinalueita. Juurikkaselän alueita huomattavasti suurempi rehevyystaso näkyy Suovulla suurempana 

planktonlevätuotantona, ja tämä seikka sekä nopeammin lämpiävä vesi edistävät Suovunselällä särkikalojen 

kasvua.  

 

Ahvenen ja särjen ohella muista lajeista ei ole pituusmittauksia, sillä koekalastusten suunnittelussa ei näitä 

myöskään ohjeistettu tehtäviksi. 
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Kuva 3. Juurikkaselän koekalastuksissa saatujen runsaimpien kalalajien määräsuhteet piirakkadiagrammina. Muihin 

kalalajeihin kuului siika, hauki ja vähäinen määrä kiiskiä. 

 

 

Ekologinen luokitus 

 

Saadusta koeverkkoaineistosta laskettiin kalastolle ekologinen luokitus Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 

ohjeiden mukaan (Vuori ym. 2009, Aroviita ym. 2012). Nykyisessä luokittelumenetelmässä käytetään neljää 

muuttujaa: kokonaisbiomassa verkkoa kohden, kokonaisyksilömäärä verkkoa kohden, särkikalojen 

biomassan osuus kokonaisbiomassasta ja indikaattorilajit (Taulukko 2). Sekä kokonaisbiomassa, yksilömäärä, 

että särkikalojen osuus osoittavat erinomaista luokkaa. Varsinaisista indikaattorilajeista saatiin saaliiksi 1 

siika, ja aineiston perusteella särkien ja ahventenlisääntyminen on jokavuotista, joten tämä muuttuja 

osoittaisi erinomaista tilaa. Indikaattorilajien asemasta Etelä-Savon ELY:ssä on sovellettu petokalojen 

prosenttiosuutta yhtenä luokkaa ja poistokalastustarvetta ohjaavana tekijänä. Kokonaisbiomassa ja 

yksilömäärä osoittavat välttävää ja huonoa luokkaa, kun taas särkikalojen osuus ja petokalaprosentti 

erinomaista luokkaa. On kutakuinkin tavallista, että ekologisen luokittelun muuttujat menevät jossain määrin 

ristiin. Kokonaisluokka määräytyi näiden muuttujien ekologisten laatusuhteiden keskiarvona, mikä osoitti 

Juurikkaselän kalastoluokaksi hyvä. 

 

Taulukko 2. Juurikkaselän aineistosta lasketut tunnusluvut verrattuna Keskikokoisen humusjärven vertailuarvoihin (VA) 

ja luokkarajoihin. Luokkien lyhenteet: VA = Keskikokoisten keskihumuksisten ns. vertailuarvo, E = erinomaisen alaraja, 

Hy = hyvän alaraja, T = tyydyttävän alaraja,  V = Välttävän ja H = huonon alaraja. 

  Luokkarajat 

Muuttujat Juurikkaselkä VA E Hy T V Hu 

Biomassa, suureneva (g/verkkoyö) 1581 (V) 466 813 992 1274 1779 2949 

Yksilömäärä, suureneva (kpl/verkkoyö) 67 (Hu) 22,8 30,8 37,3 47,4 64,9 102,9 

Petokalojen biomassaosuus (%) 45 (E) - 30 25 30 15 - 

Särkikalojen biomassaosuus (%) 28 (E) 36,1 38,8 44,2 51,4 61,4 76,2 

Ahven

Särki

Lahna

Muut

Salakka

Kuha

Säyne

% osuus biomassasta
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Pohdinta 

Kalaston erinomainen ekologinen tila ei osoita parempaa luokkaa, mitä Juurikkaselän ekologinen luokitus 

vuosina 2008 ja 2013. Suuri kalamäärä ja saalisbiomassa huomioiden ollaan pikemminkin hyvää 

huonommassa tilassa, mutta vain näiden kahden tilamuuttujan osalta. Huomattavan suuri petokalojen 

massaosuus ja alhainen särkikalojen massaosuus puolestaan kertonevat jo nyt vuonna 2014 toteutetun 

poistokalastusten tuloksista. Petokaloista kuhien määrä on hyvä, mutta petoahventen lukumäärä sekä 

erityisesti keskikoko (vain hieman yli 100 g) on toistaiseksi kohtalainen. Kun poistopyynti edelleen syksyllä 

2015 jatkui tuloksellisena Kapustasalmen lähialueilla, voi olla odotettavissa, että petoahventen suhteellinen 

osuus ja niiden keskipaino kasvaisivat jatkovuosina. Sonkajärven Harvanjärvellä toteutetuissa 

koekalastuksissa havaittiin ahventen kasvun nopeutuvan tehokalastuksen jälkeen (Saari, 2013). Harvanjärven 

ahvenet ovat kolmivuotiaina keskimäärin 12 senttisiä ja saavuttavat 15 cm pituuden nelivuotiaana, joten 

parin-kolmen vuoden kuluttua ja siitä eteenpäin petoahventa pitäisi olla nykyistäkin paremmin olettaen, että 

pikkusärkeä, kuoretta jne. on jatkossakin tällä vesialueella ahventen ravinnoksi. 

 

Saalista saatiin kappalemääräisestikin runsaasti, ja massaltaan edelleen reilut kilo/verkko enemmän 

verrattuna Keskikokoisten humusjärvien luonnontilaisten vertailujärvien keskiarvoon (Taulukko 2, VA). Nämä 

kaksi määrällistä kalamuuttujaa osoittavat tyydyttävää huonompaa tilaa, mutta ovat toisaalta ainakin 

kappalemäärän osalta myös osoitus pyynnin onnistumisesta ja pyyntiruutujen osumisesta kalaisille alueille. 

Nollavuotiaiden särkien puuttuminen ja haukien vähäisyys ovat ainakin osittain yhteydessä myös siihen, että 

koeverkkoja ei käytännön syistä sijoitella tiheämmän kasvillisuuden alueille ja aivan lähelle rantoja. Kuhat 

ovat olleet kohtalaisesti liikkeellä, mutta kappalemääräisestä kuhasaaliista vain 1/3 tavattiin pintaverkoissa. 

Sää oli koepyyntien aloituspäivänä sateinen, mutta muuttui loppua kohden helteiseksi ja tuolloin mitattiin 

vedestäkin jo 23 °C:n pintalämpötila useammalla koeruudulla.  Juurikkaselän kuhasaalis (1,5 kuhaa/verkko) 

peittoaa viime vuosina koekalastetut Etelä-Savon järvet, ja kuhien osalta voitaneen todeta, ettei tuki-

istutustarvetta tämän perusteella olisi aivan lähivuosina. Kuhasaalis on myös kohentunut verrattuna vuonna 

2010 eri koeverkkosarjalla toteutettuun pyyntiin (tuolloin keskimäärin 0,8 kuhaa/verkko). 

 

Särkikalamäärä vuoden 2010 VEKARY koekalastuksessa oli suurehko (45 % osuen tyydyttävän ylärajalle), kun 

nyt samojen kalalajien osuus on 28 %. Kyyveden vesienhoidon kokonaisuudenkin kannalta on tämän alueen 

poistokalastuksilla vuosina 2014 ja 2015 ollut hyvät perusteet. Yksikkösaalis biomassana mitattuna on ollut 

viisi vuotta sitten nykyistä puoltatoista kiloa suurempi eli 2170 kg/verkko v. 2010; tässä tosin kriittinen 

tarkastelu eri verkkotyyppien kalastavuuden suhteen on paikallaan. Suositus kalaveden hoidosta tästä 

eteenpäin on tehdä mahdollinen särkimäärän arviointi syksyn 2016 poistopyynnin yhteydessä ja/tai 

toteuttaa Nordic-koeverkkokalastus viimeistään vuonna 2018 tehokalastusprojektin onnistumisen 

arvioimiseksi. Koko Kyyvettä ajatellen poistokalastusponnistukset voitaisiin keskittää Kyyveden muille osa-

alueille, erityisesti Suovunselälle, paljon saalista vesialueen pinta-alaa kohden antavalle Kiviselällle ja 

mahdollisesti Jousvesi-Honkalahdenselän alueelle. Juurikkaselän itäpuolella sijaitsevalta Hirviselältä on vain 

suuntaa-antavaa koekalastustietoa (viisi VEKARY verkkoa vuodelta 2010) – niihin perustuen särkikalamäärä 

(58 %) ja suuri yksikkösaalis enteilisivät tarkempaa koepyyntiä. Juurikkaselän alueesta Korpiselän-

Kapustasalmen lisäksi Kaijansaaren eteläosan – Pitkäniemen - Rieponsalmen rajaamalla alueella voitaisiin 

myös toteuttaa poistonuottausta pohjanlaadun niin salliessa. Nordic-saaliin särjensukuisten kalojen osuus oli 
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mainituilla alueilla 40-70 prosentin luokkaa, kun se muualla tässä raportoidun Juurikkaselän alueilla oli 

yleisesti 10-30 %. 

Verrattaessa Juurikkaselän ja muiden Kyyveden osa-alueiden koepyyntejä viimeisen kuuden vuoden kuluessa 

(Liite 2) voidaan todeta Juurikkaselän saalisbiomassan olevan edelleen korkeimmasta päästä, mutta 

petokalojen prosenttiosuuden olevan muihin osa-alueisiin sekä vuoden 2010 VEKARY -tuloksiin nähden 

kohentunut. Vastaavasti särkikalojen suhteellinen osuus olisi Juurikkaselällä kesän 2015 pyyntien valossa 

Kyyveden alueen alhaisimmasta päästä. Tämäkin tukee johtopäätöstä tulevien poistopyyntien 

kohdentamiseksi Suovunselälle ja Jousvesi-Honkalahdenselälle. 

 

Lisätietoa; vesistöasiantuntija Antti Haapala 

antti.haapala@ely-keskus.fi; puh: 0295 024173. 
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