
Saarijärven koekalastus 2014 

Johdanto 
 

Saarijärvi on keskisuuri, pinta-alaltaan 1020 ha järvi Mikkelin ja Juvan rajalla. Järvin on humuspitoisuudeltaan 

keskihumuksinen ja sen ekologinen tila on vuonna 2013 julkaistussa ekologisen tilan luokittelussa hyvä. Tämä 

koekalastus tehtiin Saarijärven kalastollisen tilan selvittämiseksi, sekä täydentämään tulevia ekologisia 

tilaluokituksia. Alueen asukkaat ovat huolissaan järven tilasta ja olivat valmiita suorittamaan kalastukset 

Etelä-Savon ELY-keskuksen ohjeiden mukaan. 

Aineisto ja menetelmät 
Saarijärven 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 satunnaisessa järjestyksessä (Kuva 1). Koekalastuksen tekivät 

Saarijärven paikalliset asukkaat talkoovoimin. 

 

Kuva 1. NORDIC-yleiskatsausverkon solmuvälit. 

Koekalastus suoritettiin kuutena verkkoyönä 4.-5.9. ja 8.-11.9. 2014. Järven oletettu maksimisyvyys on noin 

29 metriä, ja koeverkkoja hajautettiin kahteen syvyysvyöhykkeeseen alle kolmasosan ollessa pintaverkkoja. 

Pintaverkkoja sijoitettiin pyyntiin vain syvimpien alueiden päällysvesikerrokseen. Järvi jaettiin noin 200 * 200 

metrin ruutuihin, joihin verkkopaikat jaettiin mahdollisimman tasaisesti eri puolille järveä välttäen 

matalimpia (< 1 m) alueita). Vierekkäisiin ruutuihin ei laitettu verkkoja, vaan mikäli näin kävi, paikka arvottiin 

uudelleen. Karttaliitteistä 1 ja 2 käyvät ilmi koeverkkojen sijaintipaikat numeroilla. 

 

 

 

 

 

 



Tulokset 
 

Saarijärven koekalastuksissa saatiin saaliiksi 10 eri kalalajia (Taulukko 1). Kokonaissaalis kahdeksan verkkoyön 

pyyntinä oli 31,2 kg ja 1125 kpl, yksikkösaalis puolestaan 781 grammaa/verkko (Taulukko 1). Kokonaissaaliin 

massasta 39 % oli särkikaloja, ja kaikista särkikalalajeista 72 % oli särkiä. Nordic saaliin runsain kalalaji sekä 

kappalemäärän että painon osalta oli ahven ja seuraavaksi runsain särki. Ahventen keskipainoksi saaliissa 

saatiin 29 grammaa (petomaisten ahventen keskipaino jopa 157 g) särkien keskipainon ollessa 20 g. Osaa 

keskikokoisissa järvissä yleisistä lajeista, kuten säynettä ja sorvaa, ei esiintynyt koesaaliissa, mutta etenkin 

sorva esiintyy vielä loppukesällä lähinnä kasvillisuuden seassa ja matalimmilla alueilla, joihin koepyyntejä ei 

ole mahdollista käytännön syistä kohdistaa. 

Ahventen ja särkien pituusmittauksia suoritettiin tasaisesti eri puolilla järveä, jotta voitiin arvioida näiden 

kalalajien pituusjakaumaa ja eri kokoluokkien esiintymistä saaliissa (Kuva 2 A ja 2 B). Koekalastuksessa ei 

saatu saaliiksi ensimmäisen ikäluokan särkiä eli nollavuotiaita, mikä saattaa johtua verkon heikosta 

pyytävyydestä pienten särkien osalta ja ko. pituusluokan oleillessa matalimmassa rantavyöhykkeessä ja 

vesikasvillisuuden seassa (Kuva 2 A). Myös vanhempia ikäluokkia puuttui särkisaaliista yhtä 26 cm särkeä 

lukuun ottamatta. 

 

Suurin osa ahvensaaliista (66%) koostui 10-13 cm pituisista kaloista, jotka voidaan samana kesänä 

Mäntyharjun Pankajärvellä tehtyjä ikämääritystuloksia (Pulkkinen, 2014) soveltaen tulkita 3 ja 4 vuotiaiksi 

(Kuva 2 B). Ahvensaalis koostui useasta ikäluokasta lukuun ottamatta ns. nollavuotiaita ahvenia, ja 

petokokoon (>15 cm) päässeitä ahveniakin oli saaliissa kohtuullisesti moneen Etelä-Savon pieneen ja 

keskikokoiseen järveen verrattuna. Pieniä kuhia saatiin saaliksi 10 yksilöä ja haukia 4. Petokalojen osuus 

kokonaissaaliin massasta oli 37 %, mikä on hyvä määrä. Nordic-koeverkkomenetelmä antaa kuitenkin 

aliarvioidun kuvan haukien sekä suurten kuhien populaation koosta. 

Taulukko 1. Saarijärven koekalastuksessa saadun saaliin jakauma lajeittain. 

Laji 
Kokonaissaalis 

(g) 
Yksikkösaalis 

(g/verkko) 
Kokonaissaalis 

(kpl) 
Yksikkösaalis 
(kpl/verkko) 

Keskipaino 
(g) 

Ahven  8275 206,9 469 11,7 17,6 

Petoahven 6745 168,6 43 1,1 156,9 

Särki 8125 203,1 403 10,1 20,2 

Lahna 2137 53,4 32 0,8 66,8 

Salakka 1728 43,2 123 3,1 14,0 

Pasuri 42 1,1 1 0,0 42,0 

Kiiski 35 0,9 11 0,3 3,2 

Hauki 2391 59,8 4 0,1 597,8 

Kuha 1600 40,0 10 0,3 160,0 

Kuore 162 4,1 28 0,7 5,8 

Muikku 7 0,2 1 0,0 7,0 

Yhteensä 31247 781,2 1125 28,1  

 



 

 

 

 

Kuva 2. Saarijärven koekalastuksissa saatujen särkien (A) ja ahventen (B) pituusjakaumat.  Särkien osalta 6-8 senttisten 

kalojen voidaan tulkita edustavan kaksivuotiaiden ikäryhmää, ahventen osalta jo 5 cm pituisten (Pankajärven kesän 

2014 suomunäytteet). 
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Ekologinen luokitus 
 

 

Saadusta koeverkkoaineistosta laskettiin kalastolle ekologinen luokitus Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 

ohjeiden mukaan (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 ekologista tilaa. Aineiston perusteella särkien ja ahventen lisääntymisessä ei 

suurempia ongelmia ole. Indikaattorilajeista koesaaliissa esiintyi muikkua, minkä ohella järvessä tavataan 

luontaisesti lisääntyvänä madetta. Kokonaisluokka määräytyi näiden muuttujien ekologisten laatusuhteiden 

keskiarvona, mikä osoitti Saarijärven kalastoluokaksi Erinomainen. 

Taulukko 2. Keskikokoisen humusjärven kalastomuuttujien vertailuarvot ja luokkarajat. 

  Luokkarajat (tarkistettava, tyypin muk.) 

Muuttujat Saarijärvi VA E/Hy Hy/T T/V V/Hu HuAlar 

Biomassa, pienenevä (g/verkkoyö) 781,2 466 384 288 192 96 0 

Biomassa, suureneva (g/verkkoyö) 781,2 466 813 992 1274 1779 2949 

Yksilömäärä, pienenevä (kpl/verkkoyö) 28,1 22,8 11,7 8,8 5,9 2,9 0 

Yksilömäärä, suureneva (kpl/verkkoyö) 28,1 22,8 30,8 37,3 47,4 64,9 102,9 

Särkikalojen biomassaosuus (%) 38,5 36,1 38,8 44,2 51,4 61,4 76,2 

 

Pohdinta 

Kalaston ekologinen tila vaikuttaisi olevan parempi kuin Saarijärven yleinen ekologinen luokitus (vuonna 

2013), mikä sekin on hyvän ja erinomaisen rajalla. Koeverkkosaalista saatiin massaltaan hieman enemmän 

verrattuna vertailujärviin; keskihumuksisten järvien valtakunnallinen keskiavo kalabiomassalle on 466 

kg/verkko. Kappalemäärän osalta Saarijärven koeverkkojen keskiarvo ylitti tämän järvityypin vertailujärvien 

keskiarvon viidellä kalalla/verkko. Tähän saattoi hieman vaikuttaa myös pyyntiruutujen määrä ja alallinen 

jakautuminen, mutta karttaliitteidenkin perusteella pyyntiruuduissa ei ole alueellisia keskittymiä. Tämän 

kalastuksen perusteella järvelle ei suositella tehtävän poistokalastusta. Petokalojen ja särkikalaston 

määräsuhteet vaikuttavat olevan kutakuinkin kunnossa, ja järvellä tavataan muikkua, Paavilaisen suullisen 

ilmoituksen perusteella jollakin osa-alueella jopa kohtalaisesti. Niin ikään havaittu kalalajien lukumäärä, 10 

lajia, on vähintäänkin kohtalainen tulos, sillä pienehköjen järvien kalamäärän on todettu eteläisessä 

Suomessa jäävän tyypillisesti 5-8 kalalajiin (Tammi ym., 2006). Määräajoin tehtävät särkikalojen esimerkiksi 

kutuaikaiset talkoopyynnit weke katiskoilla voisivat olla riittävä kalastonhoidollinen toimi petokalaistutusten 

(kuha) ohessa. 
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