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Salmenjärven koekalastus 2016 
 

 

Johdanto 
 

Salmenjärvi on pieni, vesialaltaan 84 hehtaarin järvi Pieksämäellä entisen Virtasalmen kunnan alueella. Se on 

tyypiltään Lyhytviipymäinen järvi, mikä tarkoittaa että keskimääräisessä vesitilanteessa järven vesimassa 

vaihtuu nopeammin kuin kerran viikossa. Salmenjärven ja siihen salmiyhteydessä samassa vesireitissä oleva 

Monni ovat toisaalta myös matalia hyvin humuspitoisia järviä: niiden keskimääräinen väriluku on reilusti yli 

100 mgPt/l ja keskisyvyys alle kolme metriä. Kokonaisfosfori- ja typpipitoisuuksien perusteella järveä voidaan 

luonnehtia reheväksi. Järven ekologinen tila on vuonna 2013 julkaistussa ekologisen tilan luokittelussa 

tyydyttävä. Ekologinen luokitus huomioi järven tyypin lisäksi muun muassa biologiset tekijät, ja on perinteisiä 

käyttökelpoisuusluokituksia vähemmän kriittinen tummavetisyydelle. Biologisista laatutekijöistä ei 

Salmenjärvellä ole toistaiseksi ollut seurantatietoa, mutta kokonaisfosforin ja –typen sekä a-klorofyllin 

pitoisuuksien perusteella järvi olisi nykyisellään (2015) lähellä hyvää luokkaa. 

 

Koekalastus tehtiin Salmenjärven kalastollisen tilan selvittämiseksi, sekä täydentämään tulevia ekologisia 

tilaluokituksia. Suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Etelä-Savon ELY keskus. 

 

Aineisto ja menetelmät 
 

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

samanaikaisesti Monninjärven kalastuksen kanssa. 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 Tarmo Muuri ja Olli Räsänen. 

 

Kuva 1. NORDIC-yleiskatsausverkon solmuvälit. 
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Koekalastus suoritettiin kolmena verkkoyönä 25.-27.7. ja 1.-2.8. 2016 välillä kalastaen kaikkiaan 15 

pyyntiruutua 30 metrin verkolla kerran. Verkkoja pidettiin useimmissa pyyntipaikoissa alkuillasta (17:00) 

seuraavaan aamupäivään (noin klo 9:00), jolloin pyyntiajaksi tuli suositusta muutamalla tunnilla pidempi aika, 

yleensä 15-16 tuntia. Tämä saattoi vaikuttaa hieman koekalastussaalista nostavasti, mutta toisaalta verkot 

myös limoittuivat kaikkina pyyntiöinä. Koska Salmenjärven maksimisyvyysalue on vain neljä metriä hieman 

alle hehtaarin alueella, ei koeverkkoja sijoitettu pintapyyntiin eikä jyvitetty useampaan 

syvyysvyöhykkeeseen, vaan jaettiin tasaisesti kaikille yli metrin syvyisille alueille pohjaverkoiksi. Järvi jaettiin 

100 * 100 metrin ruutuihin, joihin verkkopaikat arvottiin siten, ettei vierekkäisiin ruutuihin laitettu verkkoja 

(Liite 1). Sää suosi koekalastusta molempina pyyntiviikkoina; heinäkuun 25.-27. päivä vallitsi aamupäivisin 

+23 - +25 asteinen tyyni sää, ja aloitusiltapäivänä jopa hieman ukkostava keli. Jälkimmäisellä kalastusviikolla 

oli päivisin pari astetta viileämpää ja tyyntä veden lämpötila pysytellessä edelleen reilussa 20 asteessa. Veden 

näkösyvyydeksi mitattiin jatkuvasti 0,6 metriä havaintopaikasta riippumatta. Yleisesti ottaen sää- ja 

ympäristötekijät ovat olleet otolliset runsaalle koeverkkosaaliille. 

 

Jokaisen verkon saaliista laskettiin eri kalalajien yksilömäärät ja punnittiin yhteispainot lajeittain ja 

solmuväleittäin gramman tarkkuudella. Lajikohtaisten kokonaissaaliiden perusteella laskettiin yksikkösaaliit 

(kpl/verkko ja grammaa/verkko). Lisäksi laskettiin erillisenä yli 15 cm mittaisten petoahventen yksilömäärä 

ja yhteispaino, mikä huomioitiin petokalojen osuuksien laskelmissa. Ahventen ja särkien pituusjakaumia 

varten tehtiin viimeisen verkkoyön saaliista ahvenilla 102 kalan ja särjillä 32 kalan otos; otokseen otetut kalat 

mitattiin yksilöittäin pyöristäen lähimpään senttimetriin. 

 

Tulokset 
 

Salmenjärven koekalastussaalis heinä-elokuussa 2016 oli melko runsasta keskimääräisen saalisbiomassan 

osalta (1226 g/verkko), mutta niukkaa kappalemäärän (23 kalaa/verkko) osalta. Saatujen kalalajien osalta 

tulos oli pienehkölle humuspitoiselle järvelle tavanomainen, sillä koekalastuksissa saatiin saaliiksi kahdeksan 

eri kalalajia (Taulukko 1). Ahven oli Salmenjärvellä selvästi runsain kalalaji sekä painon (39 %) että lukumäärän 

(54 %) perusteella (Taulukko 1, kuva 2). Kokonaissaaliin massasta 38 % oli särkikaloja, särkikalojen 

yhteispainosta 70 % oli lahnoja ja 25 % särkiä. Kuuden runsaimman kalalajin prosentuaalinen osuus kaikkien 

verkkojen saaliin kokonaismassasta on esitetty myös piirakkadiagrammissa kuvassa 2. Kaikki kalalajit ja niiden 

saaliit on esitetty taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Salmenjärven koekalastussaaliin jakauma lajeittain. Ahventen osalta petokalojen kokoluokkaan kuuluvat 

ahvenyksilöt (71 kpl) on eritelty, ja kaikkien ahventen yhteenlasketusta saaliista saadaan keskipainoksi 39 grammaa. 

Laji 
Kokonais-
saalis (g) 

Yksikkösaalis 
(g/verkko) 

Kokonaissaalis 
(kpl) 

Yksikkösaalis 
(kpl/verkko) 

Keskipaino 
(g) 

Ahven, kaikki 7195 479,7 186 12,4 39 

Ahven > 15 cm 5578 372 71 4,7 79 
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Särki 1769 118 58 3,9 30 

Lahna 4847 323 49 3,3 99 

Kiiski 44 3 13 0,9 3 

Salakka 462 30,8 34 2,3 14 

Hauki 1972 131,5 3 0,2 657 

Kuha 26 1,7 1 0,1 26 

Säyne 2070 138 3 0,2 690 

Yhteensä 18385 1598 347 23 - 

 

Mittausten perusteella ahventen samana keväänä syntyneitä poikasia esiintyi saaliissa joitakin kymmeniä, 

otoksen perusteella noin viidennes kaikista ahvenista (Kuva 3 A). Suurin osa ahvensaaliista koostui 

kappalemääräisestikin kaksikesäistä vanhempiin ikäluokkiin kuuluvista kaloista, sillä 7-9 senttisiä 

ahvenpoikasia voidaan näissä oloissa pitää yksivuotiaina kaloina (vrt. Saari 2013). Petomaisia yli 15 sentin 

ahvenia onkin saaliissa hyvä osuus; kappalemääräisesti 38 % ja massojen osalta jopa 78 % koko 

ahvensaaliista.  Viimeisen kalastusyön sentilleen mitattujen ahventen otoksessa yli 15 cm ahventen osuus oli 

50 % kaikista mitatuista ahvenista; tässä pituusjakaumaotoksessa oli hieman enemmän petoahvenia kuin 

todellisuudessa. Saatujen vajaan 500 ahvenen keskipaino on ollut 39 grammaa, mikä on Nordic –

koeverkkosaaliin keskikooksi suuri ja petoahvenpainotteinen. Poikkeuksellisen suurikokoiset ahvenet 

kuitenkin puuttuvat saaliista; suurin yksittäinen mitattu ahven oli 24 cm pitkä. 

 

Kuhan alle 30 gramman poikasia saatiin saaliksi yksi yksilö ja haukiakin niukasti (3 kpl), mikä liittynee itse 

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

(18 kg) oli 41 % ja lukumäärästäkin 22 %, mikä on erittäin hyvä osuus. Pelkästään petoahventen osuus 

kokonaissaaliin massasta oli kolmannes. Tunnettua on lisäksi, että Nordic-koeverkkomenetelmä antaa usein 

aliarvioidun kuvan haukien sekä suurten kuhien populaation koosta. Kuhia ei Salmenjärvessä kuitenkaan 

suurempia määriä tavattane, ja aineiston kaksi suurinta kalaa olivatkin 1,3 kg säyne ja 1,1 kg painanut hauki. 

 

Särkien pituusmittausten perusteella samana kesänä syntyneitä särkiä oli saaliin joukossa korkeintaan yksi, 

pituudeltaan kuusisenttinen yksilö (Kuva 3B). Muut mitatut särjet olivat vähintään kymmensenttisiä eli 

vähintään yksivuotiaita ja vanhempia (Saari 2013). Nollavuotisten särkien niukkuus saattaa johtua Nordic 

verkon heikosta pyytävyydestä pienten särkien osalta ja siitä, että aivan nuorimmat särjet esiintyvät helteillä  

rantavesissä. Särkisaalis oli painottunutta 10-15 senttisiin yksilöihin, joita oli yli 2/3 mitatuista särjistä (kuva 

3 B). Alle kuusisenttisten särkien ohella yli 21 senttiset puuttuivat saaliista kokonaan. Särkien keskimääräinen 

pituus aineistossa oli otoksen perusteella 14 senttiä ja keskimääräinen paino 30 grammaa. 
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Kuva 2. Salmenjärven koekalastuksissa saatujen kalalajien määräsuhteet piirakkadiagrammina. Muihin kalalajeihin 

(0,5%) kuuluivat kuha ja kiiski. 
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Kuva 3. Salmenjärven koekalastuksissa saatujen ahventen (A) ja särkien (B) pituusjakaumat. 

 

Ekologinen luokitus 

 

Saadusta koeverkkoaineistosta laskettiin kalastolle ekologinen luokitus Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 

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

muuttujaa: kokonaisbiomassaa verkkoa kohden, kokonaisyksilömäärää verkkoa kohden, särkikalojen 

biomassan osuutta kokonaisbiomassasta ja indikaattorilajeja (Taulukko 2). Kaikki kolme ensiksi mainittua 

luokittelun muuttujaa osoittavat erinomaista luokkaa. Petokalojen painomääräinen osuus saaliista on 

petoahventen runsauden johdosta erittäin suuri ja korostaa sekin erinomaista kalastorakennetta. Varsinaisia 

indikaattorilajeja ei saaliiksi saatu, ja aineiston perusteella ahventen ja särkien lisääntymisessä ei suurempia 

ongelmia ole, joten tämäkin muuttuja osoittaa vähintään tyydyttävää tilaa. Kokonaisluokka määräytyi näiden 

muuttujien ekologisten laatusuhteiden keskiarvona, mikä osoitti Salmenjärven kalastoluokaksi erinomainen. 

Taulukko 2. Salmenjärven aineistosta lasketut tunnusluvut verrattuna matalan runsashumuksisen järven 

vertailuarvoihin ja luokkarajoihin. Taulukon lyhenteet: VA = Matalien runsashumuksisten, erinomaisten järvien 

vertailuarvo, E = erinomainen, Hy = hyvä, T = tyydyttävä,  V = välttävä ja H = huono. 

  Luokkarajat  

Muuttujat Salmenjärvi VA E/Hy Hy/T T/V V/Hu HuAlaraja 

Biomassa, suureneva (g/verkkoyö) 1226 (E) 1155 1368 1579 1867 2284 2941 

Yksilömäärä, suureneva (kpl/verkkoyö) 23 (E) 40 50 61 79 109 180 

Petokalojen biomassaosuus (%) 41 (E) - 30 25 20 15 - 

Särkikalojen biomassaosuus (%) 38 (E) 37 57,5 62 67 73 80 
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Pohdinta 

Kalaston erinomainen ekologinen tila osoittaa selvästi parempaa luokkaa, mitä Salmenjärven ekologinen 

luokitus vuosina 2008 ja 2013. Yleinen ekologinen luokitus pitää sisällään kemiallisen vedenlaadun, 

levämäärät jne. Tämä luokka oli molemmilla luokitusjaksoilla tyydyttävä, tosin viimeisimmällä 

luokitusjaksolla tuoreempi vedenlaatudata puuttui ja luokitus tehtiin asiantuntija-arviona. Saalista saatiin 

sekä kappalemääräisesti lähes 20 kalaa vähemmän, mutta massaltaan 70 grammaa/verkko enemmän 

verrattuna vertailujärviin.  

Verrattuna naapurijärveen Monniin on Salmenjärvessä hivenen harvalukuisempi sekä särkikalavoittoisempi 

kalasto, mutta suuria eroja ei ole. Koekalastus antaa kuitenkin viitteitä sitä, että erityisesti petokokoluokan 

ahventen keskikoko olisi Monnissa hieman suurempi ja ahventen kokojakauma monipuolisempi kuin 

Salmenjärvessä. Salmenjärvessä on lahna biomassaltaan naapurijärveä selvemmin runsain särkikala, ja 70% 

massaosuus särkikalasaaliista on lahnalle suuri osuus. Kaikkien rehevöitymisestä selvimmin hyötyvien 

särkikalojen biomassaosuus oli kuitenkin maltillinen eli 38 %. Pienimpien särkien niukkuus on ainakin osittain 

yhteydessä myös siihen, että koeverkkoja ei käytännön syistä sijoitella tiheämmän kasvillisuuden alueille ja 

aivan lähelle rantoja. Särkien kokojakauma on molemmissa järvissä samankaltainen. 

Molempien järvien on aiemmin todettu olevan vedenlaadun perusteella mahdollisessa särkivaltaisen 

kalaston harvennuksen tarpeessa, mutta vedenlaatuaineisto on toisaalta ollut niukkaa ja raportti on 

edellyttänyt juuri Nordic-menetelmällä teetettävää koekalastusta lopullisen hoitokalastuspäätöksen tueksi 

(Pulkkinen 2013). Tämän kalastuksen perusteellakaan ei näille järville suositella tehtävän poistokalastusta, 

sillä petokalakanta on kunnossa sisältäen terverakenteiset ahven- ja haukipopulaatiot. Särkikalojen 

osuudeksi tämän kaltaisissa humusjärvissä saadaan Pieksämäen-Kyyveden alueella tyypillisesti yli 40%; 

selvimmissä poistokohteissa yli 60%. Myöskään petokalojen määrää vahvistavia istutuksia ei ole tarpeen 

suorittaa. 
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