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Kyyveden Suovunselän koekalastus 2015 

 

Johdanto 
 

Suovunselkä on Kyyveteen salmiyhteydessä oleva, matala 360 hehtaarin vesialue Haukivuorella. Se on 

huomattavasti Kyyveden pääallasta rehevämpi ja tummavetisempi, ja kuuluu järvityyppiin matalat 

runsashumuksiset järvet. Järven ekologinen tila on vuonna 2013 julkistetussa luokittelussa tyydyttävä, ja 

aikaisemmassa ekologisessa luokituksessa (vuodelta 2008) välttävä. Suovunselkä on kärsinyt 

takavuosikymmenenä myös pistemäisestä turvetalouden kuormituksesta, mutta nykyisin Suovun ongelmia 

ovat mataluuden ja veden hitaahkon vaihtuvuuden ohella maatalouden ja metsätalouden hajakuormitus. 

Tämä koekalastus tehtiin Suovunselän kalastorakenteen ja poistokalastustarpeen selvittämiseksi, sekä 

täydentämään tulevia ekologisia tilaluokituksia. Kyyveden alueen asukkaat ovat huolissaan vesialueidensa 

tilasta, ja ennen kaikkea osakaskuntien aktiivisilta toimijoilta löytyi aikaisempaan tapaan valmiutta 

suorittamaan koekalastukset Etelä-Savon ELY-keskuksen ohjeiden mukaan viranomaisen tarjoamalla 

välineistöllä. 

 

Aineisto ja menetelmät 
 

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

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

Verkko koostuu 12 paneelista, joissa on eri solmuvälejä kuvassa 1 esitetyssä järjestyksessä (Kuva 1). 

Koekalastuksen tekivät Suovunselän paikalliset asukkaat talkoovoimin, ja talkoisiin käytetyt tunnit on 

Ely:nkanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti hyvitettäviä silloin, kun koekalastuksen perusteella jatketaan 

poistokalastusten suuntaan. 

 

Kuva 1. NORDIC-yleiskatsausverkon solmuvälit. 

Koekalastus suoritettiin kahtena verkkoyönä 2.-4.8.2015. Suovunselän maksimisyvyys on vain hieman yli 1,5 

metriä, joten koeverkkoja ei sijoitettu pintapyyntiin eikä jyvitetty useampaan syvyysvyöhykkeeseen, vaan 

jaettiin tasaisesti kaikille yli metrin syvyisille alueille. Järvi jaettiin 100 * 100 metrin ruutuihin, joihin 
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verkkopaikat arvottiin. Vierekkäisiin ruutuihin ei laitettu verkkoja, vaan mikäli näin kävi, paikka arvottiin 

uudelleen (Liite 1).  

 

Tulokset 
 

Suovunselän koekalastussaalis elokuun 2015 alussa oli kohtalaisen runsasta sekä keskimääräisen 

saalisbiomassan (1,6 kg/verkko) että kappalemäärän (73 kalaa/verkko) osalta (Taulukko 1). Suovunselän 

koekalastuksissa saatiin saaliiksi seitsemän eri kalalajia, joista runsaimmat olivat ahven, särki ja lahna 

(Taulukko 1, kuva 3). Kokonaissaaliin massasta 52  % oli särkikaloja, ja kaikista särkikaloista 56 % oli särkiä.  

Pieniä lahnoja oli saaliissa kaikkiaan sata kappaletta mikä on kohtalaisen suuri määrä 22 verkossa 

(keskimäärin 4,5 lahnaa/verkko). 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). Mittausten perusteella saaliissa esiintyy myös ensimmäisen ikäluokan (0+) särkiä, ja särkisaalis 

jakaantui yli kymmeneen ikäluokkaan painottuen 7-10 senttisiin, arviolta 2-3 vuotiaisiin särkiin (Kuva 2 B).  

 

Myös suurin osa ahvensaaliista koostui 7-10 sentin pituisista ahvenista, jotka Kyyveden Venätselän (Sairanen 

2008) aineiston perusteella voidaan tulkita olevan pääosin yksi- tai kaksivuotiaita kaloja (Kuva 2 A). Aineiston 

perusteella myös ahventen ensimmäinen ikäluokka esiintyi saaliissa, sillä 3-4 cm pituiset yksilöt elokuussa ja 

pieni osa viisisenttisistä on täkäläisissä vesissä samana kesänä syntyneitä. Ahvensaalis koostui useasta 

ikäluokasta, ja saalis oli kokonaisuudessaan runsasta. 15 senttimetrin eli petoahvenrajan ylittäviä ahvenia oli 

kaikkiaan 66 kappaletta, ja suuria yli 25 cm ahvenia 15 kpl kookkaimman ahvenen ollessa 37 cm ja 539 

grammaa. Petomaisten ahventen keskikoko oli hyvä, 154 grammaa. Kuhia ei saatu saaliiksi lainkaan, mutta 

pienehköjä haukia esiintyi verkoissa kahdeksan kappaletta. Petokalojen osuus kokonaissaaliin massasta oli 

35 %, mikä on kohtuullinen määrä (kts. kappale Ekologinen luokitus). Nordic-koeverkkomenetelmä antaa 

yleisesti aliarvioidun kuvan sekä haukien että suurten kuhien populaation koosta. 

 

Taulukko 1. Suovunselän koekalastuksessa saadun saaliin jakauma ja lasketut tunnusluvut lajeittain. 

 

Laji 
Kokonaissaalis 

(g) 
Yksikkösaalis 

(g/verkko) 
Kokonaissaalis 

(kpl) 
Yksikkösaalis 
(kpl/verkko) 

Keskipaino 
(g) 

Ahven  4542 206 321 14,6 14 

Petoahven 10191 463 66 3 154,4 

Särki 10437 474 1004 45,6 10,4 

Lahna 5728 260 100 4,5 57,3 

Salakka 1025 47 94 4,3 10,9 

Säyne 1363 62 3 0,1 454,3 

Kiiski 65 3 10 0,5 6,5 

Hauki 2574 117 8 0,4 321,8 

Yhteensä 35925 1632 1606 73 - 
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A) 

 

B) 

 

 

Kuva 2. Suovunselän koekalastuksissa saatujen ahventen (A) ja särkien (B) pituusjakaumat.   
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Kuva 3. Suovunselän koekalastuksissa saatujen kalalajien määräsuhteet piirakkadiagrammina.  

 

Ekologinen luokitus 

Saadusta koeverkkoaineistosta laskettiin kalastolle ekologinen luokitus Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 

ohjeiden mukaan (Vuori ym. 2009, Aroviita ym. 2012). On huomioitava, että Suovunselkä on tyypitelty 

aiemmassa vesienhoitotyössä Matalaan runsashumuksiseen järvityyppiin, jolloin luokitusrajat esimerkiksi 

särkikalaston osuuden suhteen ovat huomattavasti väljemmät kuin Kyyveden pääaltaalla tai Juurikkaselällä 

(viimemainitut ovat keskihumuksisia järviä). Koeverkkokalastuksiin perustuvassa luokittelumenetelmässä 

käytetään neljää muuttujaa: kokonaisbiomassaa verkkoa kohden, kokonaisyksilömäärää verkkoa kohden, 

särkikalojen massan osuutta kokonaisbiomassasta ja indikaattorilajeja (Taulukko 2). Indikaattorilejeja kuten 

madetta, siikaa, muikkua ja muita lohikalalaleja ei voi soveltaa matalille järvityypeille, joista puuttuvat yli 10 

metrin syvänteet. Indikaattorilajien asemasta Etelä-Savon ELY:ssä on sovellettu petokalojen prosenttiosuutta 

yhtenä luokkaa ja poistokalastustarvetta ohjaavana tekijänä. Kokonaisbiomassa ja yksilömäärä osoittavat 

selvästi tyydyttävää luokkaa, kun taas särkikalojen osuus ja petokalaprosentti erinomaista luokkaa. 

Varsinaisia indikaattorilajeja ei saatu ja aineiston perusteella särkien ja ahventen lisääntymisessä ei ole 

ongelmia, joten tämä muuttuja osoittaisi vähintään hyvää tilaa. Kokonaisluokka määräytyi näiden muuttujien 

ekologisten laatusuhteiden keskiarvona, mikä osoitti Suovunselän kalastoluokaksi Hyvä. 

 

Taulukko 2. Suovunselän aineistosta lasketut tunnusluvut verrattuna matalan runsashumuksisen järven vertailuarvoihin 

ja luokkarajoihin. Luokkien lyhenteet: VA = Matalien runsashumuksisten, erinomaisten järvien vertailuarvo, E = 

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

            Luokkarajat  

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

Biomassa, suureneva (g/verkkoyö) 1632 (T) 1155 1368 1579 1867 2284 2941 

Yksilömäärä, suureneva (kpl/verkkoyö) 73 (T) 40,3 50,2 61,3 78,6 109,4 180 

Petokalojen biomassaosuus (%) 36 (E) - 30 25 20 15 - 

Särkikalojen biomassaosuus (%) 52 (E) 37,1 57,5 61,9 67,0 73,0 80,2 

ahven

särki

lahna

muut

hauki
säyne

% osuus biomassasta
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Pohdinta 

 

Kalaston ekologinen tila ei ole suuremmin ristiriidassa järven muun biologisen tilan kanssa; 

pohjaeläinluokitus osoittaa hyvän ja tyydyttävän rajalla olevaa, kasviplankton selvemmin tyydyttävää ja 

vesikasvillisuus hyvää tilaa. Saalista saatiin kauttaaltaan runsaammin verrattuna vertailujärviin, vaikka 

etenkin alkukesän 2015 säät olivat koleat ja epäsuotuisat särkien ja ahventen kasvulle. Koekalastus 

toteutettiin tasaisesti koko Suovunselän vesialueella vain matalimpien lahtipohjukoiden jäädessä käytännön 

syistä vähemmälle pyynnille. Suunnitelluista 24 pyyntiruudusta vain pari liian kasvittuneelle alueelle 

sijoitettua pyyntialuetta jäi kalastamatta. Pyynnin ajankohta oli erittäin hyvään aikaan loppukesälle osunut, 

ja pituusmittauksetkin osoittivat samana kesänä syntyneiden kalanpoikasten esiintyvän saaliissa. Tämän 

kalastuksen perusteella Suovunselälle suositellaan tehtävän poistokalastusta, sillä sekä särkikalojen osuus 

että saalisbiomassa ovat Kyyveden osa-alueiden korkeimmat vertailtaessa Nordic-koepyynneillä saatuja 

tuloksia. Kyyveden eri osien koekalastusten tulokset ovat tämän raportin viiteaineistona (Liitteet 2-5); 

ainoastaan petokalojen paino-osuus olisi Suovulla Kyyveden pääaltaan ja Juurikkaselän kanssa 

vertailukelpoinen eli likimain kunnossa. 

Tarkasteltaessa alueellisesti suurimpia särkikalamääriä voidaan löytää kaksi erityistä teho-/ poistopyynnin 

tehostamisaluetta; Suovunselän etelä- ja luoteisosat. Särkikalojen paino-osuus on erityisen suuri 

Suovunselän eteläosassa Koivurannan ja Karvannonsalmen välisellä vesialueella, missä pidettyjen neljän 

koeverkon keskiarvo särkikalamassalle on 69 % (vaihteluväli 62-79 %). Suovun luoteisimmassa ”Hirvilahden 

sakarassa” pidettyjen kahden koeverkon särkikalaosuus vaihteli myös 66-68 %:n välillä ollen suuri vielä 

Jäkäläkallion edustalla (72 %). Sen sijaan alue, jolla ei kalaston perusteella näyttäisi olevan mielekkyyttä 

paunettien tai Weke katiskojen pitoon, on Suovun lounaisrannalla Mustaniemen ja Mustalahden välille jäävä 

alue, jolla pidettyjen kolmen koeverkon keskimääräinen särkikalaosuus on vain 35 % (25-44 %). Poistopyyntiä 

voidaan suositella jo tulevaksi kesäkaudeksi 2016, sillä mataluudesta johtuen kyseeseen tulevat muut 

poistokalastusmenetelmät kuin nuottaaminen. 
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