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Kyyveden Hirviselän koekalastus 2016 

 

Johdanto 
 

Hirviselkä on Kyyveden pohjoisosaan salmiyhteydessä oleva, 209 hehtaarin vesialue Haukivuorella. Se on 

erittäin matala, Kyyveden pääallasta rehevämpi ja tummavetisempi alue ja kuuluu järvityyppiin matalat 

runsashumuksiset järvet. Hirviselän ravinteisuutta kuvaa 2010 -luvun keskiarvoina esitettynä 38 µg/l 

fosforipitoisuus, 900 µg/l kokonaistypen pitoisuus sekä 20 µg/l klorofyllipitoisuus, mistä jälkimmäinen 

osoittaa toistuvia leväkukintoja minimipitoisuudenkin ollessa reheväksi luokiteltavan puolella (12 µg/l). 

Näytteenottokertoja on vuodesta 2010 lukien ollut Hirviselällä seitsemän ajankohtaa. Järven ekologinen tila 

on vuonna 2013 julkistetussa luokittelussa tyydyttävä – luokitus on perustunut lähinnä fysikaalis-kemialliseen 

vedenlaatuaineistoon. Hirviselän ongelmiin kuuluu lisäksi umpeenkasvu erityisesti pohjoisimmissa osissa. 

Tämä koekalastus tehtiin Hirviselän kalastorakenteen ja poistokalastustarpeen selvittämiseksi, sekä 

täydentämään tulevia ekologisia luokituksia. Kyyveden alueen asukkaat ovat huolissaan vesialueidensa 

tilasta, ja osakaskuntien aktiivisilta toimijoilta löytyi aikaisempaan tapaan valmiutta suorittaa koekalastukset 

Etelä-Savon ELY-keskuksen ohjeiden mukaan viranomaisen tarjoamalla välineistöllä. 

 

Aineisto ja menetelmät 
 

Hirviselän koekalastus suoritettiin standardisoidulla Nordic -verkkokalastusmenetelmällä. Nordic verkko on 

30 metriä pitkä ja 1, 5 m korkea koostuen 12 paneelista, joissa on eri solmuvälejä kuvassa 1 esitetyssä 

järjestyksessä. Koekalastuksen toteutuksesta vastasivat Pekka Partti, Jussi Pulliainen ja Yrjö Takkinen, sekä 

Etelä-Savon ELY-keskuksesta suunnittelun osalta Antti Haapala. 

 

Kuva 1. NORDIC-yleiskatsausverkon solmuvälit. 

Koekalastus suoritettiin kahtena verkkoyönä 7.-9.8.2016 pitäen molemmilla kerroilla kymmenen verkkoa 

pyynnissä noin 12 tuntia. Hirviselän maksimisyvyys on vain kaksi 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 verkkopaikat arvottiin siten, ettei 
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vierekkäisiin ruutuihin laitettu verkkoja (Liite 1). Pyyntiviikolla on vallinnut viilenevä sääala siihen nähden, 

että heinäkuu 2016 oli kohtalaisen lämmin ja Hirviselän vesi vielä pinnasta 23 asteista. Molempina verkkojen 

kokuaamuina on kirjattu noin 16 asteen ilman lämpötila; koeverkotuksen alkaessa vallitsi aurinkoinen sää ja 

heikohko länsituuli, mutta lopetushetkellä navakka lounaistuuli ja puolipilvinen keli. Vesi on ollut hyvin 

tummaa ja näkösyvyys jälkimmäisenä verkotuspäivänä vain puoli metriä. 

 

Tulokset 
 

Hirviselän koekalastussaalis elokuun 2016 alussa oli kohtalaisen runsasta sekä keskimääräisen 

saalisbiomassan (1,75 kg/verkko) että kappalemäärän (68 kalaa/verkko) osalta (Taulukko 1). Hirviselän 

koekalastuksissa saatiin saaliiksi kahdeksan eri kalalajia, joista kilomääräisesti eniten oli ahventa, lahnaa ja 

särkeä. Kappalemääräisesti kolme runsainta kalalajia olivat särki, salakka ja ahven (Taulukko 1, kuva 2). 

Kokonaissaaliin massasta 64 % oli särkikaloja, mistä kilomääräisesti eniten oli lahnaa (46 % särkikalojen 

massasta, keskimäärin 7 lahnaa/verkko) ja kappalemääräisesti eniten särkiä (25 särkeä/verkko).  

 

Särkien pituusmittauksia ei koepyyntituloksissa ole, ja ahventenkin osalta mittaukset keskittyvät 

suurimpikokoisiin yksilöihin. Tiheimmillä viiden millin verkkopaneeleilla ei saatu lainkaan särkiä, ja 6-10 millin 

harvuuksilla saatujen särkien keskipaino oli 8 grammaa, joten saaliissa ei juurikaan ollut saman vuoden 

alkukesänä syntyneitä särkiä.  Suurimmat särjet olivat painoiltaan reilu satagrammaisia, joiden lisäksi 

ensimmäisen verkkoyön saaliissa esiintyi poikkeuksellisen suuri, 520 grammaa painanut särki. Yhtään 

suurempaa lahnaa ei saaliissa tavattu, vaan suurin lahna oli Nordic-pyynneille yleensäkin tyypillinen 580 

grammaa painanut lahna. 

 

Ahventen osalta tilanne on toinen kuin särjillä, sillä kahden tiheimmän silmäkoon eli 5 ja 6 millisten 

verkkopaneelien 99 ahvenen keskipaino oli 2,6 grammaa ja näitä voidaan valtaosin pitää keväällä 2016 

syntyneinä kaloina. Ahvensaalis oli runsasta koostuen useasta eri pituusryhmästä. Alle 15 senttimetrin 

mittaisia ahvenia oli saaliissa runsaat 300 kappaletta, kun taas yli 15 cm eli petoahvenrajan ylittäviä ahvenia 

oli 36 kappaletta. Petomaisten ahventen keskipaino oli hyvä, 177 grammaa. Suurin ahven oli 32 senttinen ja 

painoltaan 470 grammaa. Kuhia tavattiin kolme kappaletta (keskipaino 370 g), ja pienehköjä haukia esiintyi 

verkoissa neljä kappaletta. Petokalojen osuus kokonaissaaliin massasta oli 22 %, mikä on vähäinen määrä 

(kts. kappaleet Ekologinen luokitus ja Pohdinta). Nordic-koeverkkomenetelmä antaa yleisesti aliarvioidun 

kuvan sekä haukien että suurten kuhien populaation koosta. 

Aineiston suurin kala oli 43 senttiä pitkä ja 670 grammaa painanut kuha. 

 

 

 

Taulukko 1. Hirviselän koekalastuksessa saadun saaliin jakauma ja lasketut tunnusluvut lajeittain. 
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Laji 
Kokonaissaalis 

(g) 
Yksikkösaalis 

(g/verkko) 
Kokonaissaalis 

(kpl) 
Yksikkösaalis 
(kpl/verkko) 

Keskipaino 
(g) 

ahven  4794 240 311 15,6 15 

Petoahven 6353 318 36 1,8 176 

särki 7701 385 492 24,6 16 

lahna 10239 512 136 6,8 75 

salakka 3206 160 366 18,3 9 

säyne 1192 60 2 0,1 596 

kiiski 53 3 10 0,5 5 

hauki 355 18 4 0,2 89 

kuha 1104 55 3 0,2 368 

Yhteensä 34997 1750 1324 68 - 

 

 

Kuva 2. Hirviselän koekalastuksissa saatujen kalalajien määräsuhteet saaliin kokonaispainosta. Muut lajit sisältävät 

vähäisen määrän kiiskiä ja pikkuhaukia. 

 

Ekologinen luokitus 

 

Saadusta koeverkkoaineistosta laskettiin Hirviselän kalastolle ekologinen luokitus Suomen 

ympäristökeskuksen (SYKE) ohjeiden mukaan (Vuori ym. 2009, Aroviita ym. 2012). On huomioitava, että 

Hirviselkä on tyypitelty vesienhoitotyössä Matalaan runsashumuksiseen järvityyppiin, jolloin luokitusrajat 

esimerkiksi särkikalaston osuuden suhteen ovat huomattavasti väljemmät kuin viereisellä Juurikkaselällä, 

mutta suoraan verrattavissa saman tyypin Suovunselkään. Koeverkkokalastuksiin perustuvassa 

luokittelumenetelmässä käytetään neljää muuttujaa: kokonaisbiomassaa verkkoa kohden, 

kokonaisyksilömäärää verkkoa kohden, särkikalojen massan osuutta kokonaisbiomassasta ja 

indikaattorilajeja (Taulukko 2). Indikaattorilajeja kuten madetta, siikaa, muikkua ja muita lohikalalajeja ei voi 

ahven

särki

lahna

salakka

säyne
kuha muut

% osuus biomassasta
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soveltaa matalille kohteille, joista puuttuvat yli 10 metrin syvänteet. Indikaattorilajien asemasta Etelä-Savon 

ELY:ssä on sovellettu petokalojen prosenttiosuutta yhtenä luokkaa ja poistokalastustarvetta ohjaavana 

tekijänä. Kaikki neljä koekalastustulosten perusteella laskettua kalayhteisön tunnuslukua osoittavat 

tyydyttävää luokkaa; näistä selkeimmin kalojen saalisbiomassa/verkko on selkeimmin lähinnä tyydyttävän ja 

välttävän rajaa. Kokonaisluokka määräytyy näiden muuttujien ekologisten laatusuhteiden keskiarvona, mikä 

osoittaa Hirviselän kalastoluokaksi Tyydyttävää. 

Taulukko 2. Hirviselän 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 Hirviselkä VA E/Hy Hy/T T/V V/Hu HuAlar 

Biomassa (g/verkkoyö) 1750 (T) 1155 1368 1579 1867 2284 2941 

Yksilömäärä (kpl/verkkoyö) 68 (T) 40,3 50,2 61,3 78,6 109,4 180 

Petokalojen biomassaosuus (%) 22 (T) - 30 25 20 15 - 

Särkikalojen biomassaosuus (%) 63,8 (T) 37,1 57,5 61,9 67,0 73,0 80,2 

 
 

Pohdinta 

 

Kalaston ekologinen tila ei ole ristiriidassa Hirviselän muun luokittelun kanssa. Saalista saatiin kauttaaltaan 

runsaammin verrattuna vertailujärviin. Koekalastus toteutettiin tasaisesti koko Hirviselän vesialueella vain 

matalimpien lahtipohjukoiden jäädessä käytännön syistä vähemmälle pyynnille. Pyynnin ajankohta oli 

erittäin hyvään aikaan loppukesälle osunut, ja tiheäsilmäisimpien verkkojen ahventen keskipaino osoittaa 

epäsuorasti samana kesänä syntyneiden kalanpoikasten esiintyvän saaliissa. Tämän kalastuksen perusteella 

Hirviselälle suositellaan tehtävän poistokalastusta, sillä sekä särkikalojen osuus että saalisbiomassa ovat 

Kyyveden osa-alueiden korkeimmat vertailtaessa pelkästään Nordic-koepyynneillä saatuja tuloksia. Myös 

Hirviselän petokalojen 22 %:n paino-osuus on Juurikkaselän (45 %), Kyyveden pääaltaan (37 %) ja Suovuselän 

(36 %) arvoja selvästi matalampi. 

Mataluudesta johtuen itse Hirviselällä kyseeseen tulisivat muut poistokalastusmenetelmät kuin 

nuottaaminen. Toisaalta Hirviselän tehopyynti voidaan toteuttaa aivan myöhäisellä syksyllä nuottaamalla 

läheisen Pöydänpäänselän - Kaijansaaren välistä aluetta, josta syksyllä 2016 saatiin kaikkiaan 26 tonnin 

poistokalastussaalis neljässä päivässä. On oletettavaa että ankarimpina talvina Hirviselän särkikalasto siirtyy 

valtaosin tälle alueelle.  
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