
Etelä-Virmasjärven koekalastus 2015 

Johdanto 
Etelä-Virmaksen järvi on salmiyhteydellä Pohjois-Virmakseen oleva matala 423 hehtaarin järvi Pieksämäellä, 

entisen Virtasalmen kunnan alueella. Etelä-Virmas on tyypiltään matala runsashumuksinen järvi, mikä 

tarkoittaa keskisyvyydeltään alle kolmimetrisiä ja humuspitoisuudeltaan hyvin tummavetisiä järviä. Etelä-

Virmas on ravinnepitoisuuksiensa perusteella keskirehevä, ja levien määrää kuvaavan a-klorofyllin 

pitoisuuksien perusteella rehevä järvi. Järven ekologinen tila on vuonna 2013 julkaistussa ekologisen tilan 

luokittelussa erinomainen. Luokitus on perustunut suppeaan aineistoon eli kemialliseen vedenlaatu-

aineistoon Etelä-Virmaksen keskiosalta sekä planktonlevistä ja pohjaeläimistä saatuun lisätietoon. Tämä 

koekalastus tehtiin Etelä-Virmaksen kalastollisen tilan selvittämiseksi, ja täydentämään tulevia ekologisia 

tilaluokituksia. Alueen asukkaat ovat kantaneet huolta järven tilasta, ja olivat valmiita suorittamaan 

kalastukset Etelä-Savon ELY-keskuksen ohjeiden mukaan.  

 

Aineisto ja menetelmät 
 

Etelä-Virmaksen 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 esitetyssä järjestyksessä (Kuva 1).  

 

Kuva 1. NORDIC-yleiskatsausverkon solmuvälit. 

Järven maksimisyvyys on noin 6,5 metriä, ja tämän enimmäkseen neljä metriä syvemmän alueen pinta-

alaosuus alle kaksi prosenttia koko Etelä-Virmaksen vesialasta, joten verkkoja sijoitettiin vain yhteen 

syvyysvyöhykkeeseen pohjaverkoiksi. Suunniteltaessa kalastuspaikkoja Etelä-Savon ELY keskuksessa järvi 

jaettiin 100 * 100 metrin ruutuihin, joihin 24 verkkopaikkaa arvottiin. Vierekkäisiin ruutuihin ei laitettu 

verkkoja, vaan mikäli näin kävi, paikka arvottiin uudelleen (Kuva 2 eli Liite 1).  

Koekalastuksen tekivät Lauri Huuhka ja Unto Nyyssönen talkoovoimin. Kalastus suoritettiin kolmena 

verkkoyönä 13.-16.7.2015 välisenä ajanjaksona; kaikkiaan pyydettiin 24 koealaa kerran yhdellä verkolla. 

Säätila on ollut kolea, eli aloitettaessa puolipilvinen, pohjoistuulinen ja lämpötila vain +15°C. Lopetuspäivänä 

pohjoistuuli on jatkunut ja järven pintalämpötila ollut 19°C. Ahventen ja muiden kalojen pituusmittaukset 

olivat koekalastuspöytäkirjojen mukaan kohdentuneet 15 senttiä kookkaampiin yksilöihin.  



 

Kuva 2. Etelä-Virmaksen koekalastuksessa käytettyjen koeverkkojen paikat.  



 

Tulokset 
 

Yhtään täysin tyhjää koeverkkoa ei koettu, mutta 24 verkosta peräti kahdeksassa (33 %) oli vain 1-3 kpl 

saaliskaloja. Etelä-Virmaksen koekalastussaalis heinäkuussa 2015 oli siis niukkaa sekä keskimääräisen 

saalisbiomassan (585 g/verkko) että kappalemäärän (6 kalaa/verkko) osalta. Järven rehevyystaso enteilisi 

suurempaa kalamäärää erityisesti särkikaloihin kuuluvien lajien osalta; tämän tyypin järvillä on tavallista 

reilusti yli kilon verkkokohtainen saalis. Matalien runsashumuksisten järvien osalta tyydyttävän ja hyvän 

luokitusraja on 1,6 kilossa ja kalaluokitus heikkenee edelleen tyydyttävästä, mitä suuremmaksi ja 

särkikalavaltaisemmaksi saalis nousee (Taulukko 2). 

 

Kalojen pituusmittaukset olivat kohdentuneet 15 senttiä kookkaampiin yksilöihin, ja tämän perusteella suoria 

johtopäätöksiä nuorimpien ikäluokkien jakaumaosuuksista ei voi raportoida. Melkoisella varmuudella 

voidaan kuitenkin esittää, ettei koekalastuksessa saatu saaliiksi ensimmäisen ikäluokan (nollavuotiaita) särkiä 

eikä ahvenia. Alle kymmenmillisten verkkojen pyyntiteho on jäänyt kaiken kaikkiaan alhaiseksi rajoittuen 

pelkkiin kiiskiin 8 mm verkoissa (Kuva 3). Myöhemmin kesällä tapahtuneissa koepyynneissä Etelä-Savon 

alueella myös viisi- ja kuusimillisissä verkkopaneeleissa tavattiin kaloja, joista etenkin ahvenet olivat 

pituusmittausten perusteella saman kesän poikasia. Vanhempia ikäluokkia puolestaan esiintyi särkisaaliissa 

Etelä-Virmaksella, sillä useita yli satagrammaisia tavattiin, ja suurin särki oli painoltaan 280 grammaa. Suurin 

ahven puolestaan oli 29 cm pitkä ja painoi 260 grammaa, ja suurin kuha 617 grammaa (43 cm). 

 

 

Kuva 3. Eri verkkoharvuuksien pyyntiteho Etelä-Virmaksen koepyynnissä vuonna 2015. Lukumääräinen saalis 

(violetit pilarit) on ollut erittäin vähäistä kaikissa silmäharvuuksissa. 
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Koekalastuksissa saatiin saaliiksi kuusi eri kalalajia (Taulukko 1). Runsain saaliskalalaji oli ahven (Kuva 4). 

Petokalat ovat vallitsevia Etelä-Virmaksella; 80% saaliin painosta ja 41% kappalemäärästä oli joko haukia, 

kuhia tai yli 15 cm mittaisia ahvenia. Kokonaissaaliin massasta vain 2,2 kg (16  %) oli särjen sukuisia kaloja, 

josta 80 % oli särkiä ja loput lahnoja. 

Suurin osa ahvensaaliista koostui petoahvenluokkaan kuuluvista yli 15 cm ahvenista (Taulukko 1). 

Ahvensaalis koostui muutamasta kokoluokasta, ja alle 15 cm ahventen saalis oli niukkaa mutta yli 15 cm 

kalojen kohtalaista. Pieniä kuhia saatiin saaliksi 8 yksilöä ja haukia kaksi. Petokalojen 80 % osuus 

kokonaissaaliin on poikkeuksellisen suuri määrä. Etelä-Virmaksella joka kolmannessa koeverkossa oli yksi 

kuha (eli kuhan yksikkösaalis 0,3 yksilöä/verkko), ja kuhat painoivat keskimäärin 283 grammaa. Vastaavasti 

Pohjois-Virmaksen kuhasaalis heinäkuun loppupuolella oli 0,5 kuhaa/verkko ja kuhien keskipaino siellä 255 

grammaa. 

Taulukko 1. Etelä-Virmaksen koekalastuksessa saadun saaliin jakauma lajeittain. 

Laji 
Kokonaissaalis 

(g) 
Yksikkösaalis 

(g/verkko) 
Kokonaissaalis 

(kpl) 
Yksikkösaalis 
(kpl/verkko) 

Keskipaino 
(g) 

Ahven  505 21 23 1 22 

Petoahven 8422 351 47 2 179 

Särki 1760 73 29 1,2 61 

Lahna 432 18 11 0,5 39 

Kiiski 130 5,4 20 1 6,5 

Hauki 538 22,4 2 0,1 269 

Kuha 2262 94,3 8 0,3 283 

Yhteensä 14049 585 140 6  

 

 

 

Kuva 4. Etelä-Virmaksen koekalastuksissa saatujen runsaimpien lajien määräsuhteet. Vähäinen määrä lahnoja ja kiiskiä 

on laskettu yhteen ja esitetty sektorissa muut. 
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Ekologinen luokitus 

 

Saadusta koeverkkoaineistosta laskettiin kalastolle ekologinen luokitus Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 

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

muuttujaa: kokonaisbiomassa verkkoa kohden, kokonaisyksilömäärä verkkoa kohden, särkikalojen 

biomassan osuutta kokonaisbiomassasta ja indikaattorilajeja (Taulukko 2). Sekä kokonaisbiomassa, 

yksilömäärä, että särkikalojen osuus osoittavat Erinomaista luokkaa. Varsinaisia indikaattorilajeja ei saatu, 

mutta järvessä tiedetään esiintyvän madetta ja sitä pyydetään talvisin katiskoilla (Lauri Huuhka ja Unto 

Nyyssönen, suullinen tiedonanto). Petokalaprosentti on epätodellisen suuri, 80% painosta ja 41% saaliin 

kappalemäärästä, mikä osoittaisi erinomaista tilannetta sekin. Kokonaisluokka määräytyi näiden muuttujien 

ekologisten laatusuhteiden keskiarvona, mikä osoitti Virmasjärven kalastoluokaksi Erinomainen. 

 

Taulukko 2. Etelä-Virmaksen koekalastuksen tunnusluvut verrattuna matalan runsashumuksisen järven vertailuarvoihin 

ja luokkarajoihin. Luokkien lyhenteet: VA = Matalien runsashumuksisten järvien keskiarvo, E = erinomainen, Hy = hyvä, 

T = tyydyttävä,  V = välttävä ja Hu = huono. 

  Luokkarajat 

Muuttujat Etelä-Virmas VA E/Hy Hy/T T/V V/Hu HuAlar 

Biomassa (g/verkkoyö) 585 (E) 1155 1368 1579 1867 2284 2941 

Yksilömäärä (kpl/verkkoyö) 5,8 (E) 40 50 61 79 109 180 

Petokalojen biomassaosuus (%) 80 (E) - 30 25 20 15 - 

Särkikalojen biomassaosuus (%) 16 (E) 37,1 57,5 61,9 67,0 73,0 80,2 

 

Pohdinta 

Kalaston ekologinen tila poikkeaa hieman järven muusta biologisesta tilaluokituksesta, sillä kasviplanktonin 

ja pohjaeläimistön perusteella järvi olisi hyvässä tilassa. Saalista saatiin kaikilla osa-alueilla hyvin niukasti 

verrattuna matalien runsashumuksisten järvien vertailutuloksiin. Keskimääräinen saalismassa jäi alle puoleen 

vertailujärvien arvosta (Taulukko 2, VA). Tähän saattoi vaikuttaa pyyntiruutujen määrä ja alueellinen 

jakautuminen, mutta ennen kaikkea kesällä 2015 vallinneet sääolot, erityisesti kylmä kesä-heinäkuu. Kalojen 

liikkuminen on yleisesti ottaen ollut hyvin vähäistä (Kts. sivu 3: tulokset), ja koekalastuspöytäkirjoihin tehdyt 

säähavainnot tukevat tätä selitysmallia. Yhdestä kolmeen saaliskalaa sisältäneet, lähes tyhjät verkot olivat 

sijoittuneet hyvin tasaisesti pitkin järveä, mutta olivat pääsääntöisesti lähempänä rantoja ja matalikkoja. 

Elokuussa toteutetuissa pyynneissä matalilla alueilla ja lämpöisissä vesikerroksissa tulevat yleensä näkyviin 

samana kesänä syntyneet kalanpoikaset; näin tapahtuu myös viileimpinä kesinä.  

Tämän kalastuksen perusteella järvelle ei voida suositella mitään kalastonhoidollisia lisätoimia, vaan 

pikemminkin uusittua koekalastusta mikäli jotain toimia vielä halutaan toteuttaa. Kohtalainen kuhamäärä ja 

etenkin myöhemmin heinäkuussa koekalastetun Pohjois-Virmaksen tulokset antavat viitteitä hyvästä 

petokalojen osuudesta etenkin kun huomioidaan, että Nordic-koeverkkomenetelmä antaa usein aliarvioidun 

kuvan haukien sekä suurten kuhien populaation koosta. Näin ollen, mikäli suurempia ongelmia Etelä-

Virmaksen kalalajien lisääntymisessä ei ilmene vaan tavallisia talouskalalajeja ja jopa madetta saadaan 

edelleen järvestä, ei ole syytä suurempiin erityistoimiin. 
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