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Iso-Perkai -järven koekalastus 2014 

Johdanto 
Iso-Perkai on pienehkö 140 hehtaarin järvi Pieksämäen kunnassa. Iso-Perkai sijaitsee Kyyveteen laskevan 

Nykälänjoen yläosan valuma-alueella laskien vetensä Perkainjoen kautta Niskakoskenjokeen ja Niskajärveen. 

Järvi kuuluu Matalaan runsashumuksiseen tyyppiin, jolle voimassaoleva ekologinen luokittelu sallii väljät rajat 

esimerkiksi fosforipitoisuuden suhteen (Erinomaisen alaraja 30 µgP/l ilmentää jo selvästi rehevää 

vedenlaatua). Järven ekologinen tila onkin vuonna 2013 julkaistussa ekologisen tilan luokittelussa 

erinomainen perustuen niukkaan aineistoon fosfori- ja typpipitoisuuksista ja yhteen alkukesän 2012 

klorofyllitulokseen. Iso-Perkain luokitusta voidaan siis pitää suppeaan aineistoon perustuvana asiantuntija-

arviona. Järven fosforipitoisuuksien 10 vuoden keskiarvo 21 µg/l, typpipitoisuuden keskiarvo 659 µg/l sekä 

alhaiset alle 1 metrin näkösyvyydet ilmentäisivät kirkasvetisemmässä järvityypissä selvästi muuttunutta, 

lähellä tyydyttävää olevaa luokkaa. Nykälänjoen alueen vesissä on todettu olevan poistokalastustarpeessa 

olevia järviä (Pulkkinen 2013). Tämä koekalastus tehtiin Iso-Perkain kalalajikoostumuksen ja 

poistokalastustarpeen varmistamiseksi, sekä täydentämään tulevia ekologisia tilaluokituksia. Alueen 

asukkaat olivat valmiita suorittamaan kalastukset Etelä-Savon ELY-keskuksen ohjeiden mukaan. 

 

Aineisto ja menetelmät 
Iso-Perkain 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 

Teuvo ja Katri Tarkiainen talkoovoimin. 

 

Kuva 1. NORDIC-yleiskatsausverkon solmuvälit. 

Koekalastus suoritettiin kolmena verkkoyönä 15.-16.8., 22.-23.8. ja 23.-24.8.2014. Kyseinen ajoitus on ollut 

annettu ohjeistus, kesän 2014 viileät lämpötilaolot ja kalanpoikasten kasvu huomioiden lähes paras 

mahdollinen. Järven oletettu maksimisyvyys on noin 4,5 metriä ja syvyys valtaosin alle 2,5 metriä, joten 

verkkoja jaettiin lähinnä kahteen syvyysvyöhykkeeseen. Koska yli kolme metriä syvemmän vesialueen pinta-

ala on selvästi alle 5 hehtaaria, ei pintaverkkoja käytetty lainkaan. Järvi jaettiin 100 * 100 metrin ruutuihin, 

joihin verkkopaikat arvottiin siten, että vierekkäisiin ruutuihin ei laitettu verkkoja. Kalastuspöytäkirja-

merkintöjen perusteella yhtään suunnitellusta 16 pyyntiruudusta ei jäänyt saaliitta, ja vähimmilläänkin saalis 

oli 9 kalaa verkkoa kohti. 
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Kuva 2. Iso-Perkain koekalastuksessa käytettyjen koeverkkojen paikat.  
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Tulokset 
 

Iso-Perkain koekalastussaalis elokuussa 2014 oli runsasta kappalemääräisesti (keskimäärin 51 kalaa/verkko) 

ja kohtalaisen runsasta kilomääräisesti (1,4 kg/verkko; kaikkiaan 22,4 kg). Useimmista järvistä poiketen lahna 

oli tämän järven massaltaan selvästi runsain saalislaji (yli 10,5 kiloa pelkästään lahnaa), ja koekalastuksissa 

saatiin saaliiksi 6 eri kalalajia (Taulukko 1).  Kokonaissaaliin massasta peräti 75 % oli särkikaloja, joista 63 % 

oli lahnoja ja 35% särkiä. Runsain saaliskalalaji paino-osuudeltaan oli lahna (yhteensä 10,6 kg lahnaa; 

keskimäärin 662 g/verkko), mutta lukumääräisesti särki, jota oli keskimäärin 25 kappaletta verkkoa kohti 

(Taulukko 1 ja Kuva 3). 

 

Saaliskalojen kattavia pituusmittauksia ei toteutettu, mutta eri silmäharvuuksien saaliista voidaan 
epäsuorasti päätellä eri-ikäisten kalojen esiintymistä saaliissa. Koesaaliin tiheäsilmäisimmillä 
verkkopaneelilla (5 ja 6 mm) saatujen särkien keskipaino oli vain 0,5 grammaa (kaikissa verkkoharvuuksissa 
15 g), joten tämän perusteella on epäsuoria viitteitä, että saaliissa olisi ollut muutamia saman vuoden 
alkukesänä syntyneitä särkiä. Kaikkien särkien keskipaino on ollut 14,8 grammaa, ja suurimpien särkien 
painot jo yli kahdensadan gramman luokkaa, joten kaiken ikäisiä särkiä järvessä esiintyy. 

 

Ahventen pituusmittauksia suoritettiin jonkin verran eri puolilla järveä, mutta jälkikäteen ilmeni että 

pääsääntöisesti yli 15 senttisiä yksilöitä oli mitattu. Näin ollen, ahvensaaliin todellisesta pituusjakaumasta ei 

ole käsitystä. Suurin osa ahvensaaliista (160 kpl) koostui 10 mm ja sitä pienemmillä silmäharvuuksilla 

pyydetyistä ahvenista, joten tulevia vuosia ajatellen järveen voitaisiin ennustaa hyvää 

petoahvenpotentiaalia.  Ahvensaalis koostui useasta ikäluokasta painottuen nuorimpiin (0-3 vuotiaat), ja 

ahvensaalis oli kokonaisuudessaan niukahko. Kaikkien ahventen keskikoko on kuitenkin ollut pieni, vain 20 

grammaa, ja petomaisia yli 15 sentin ahvenia esiintyi saaliissa alle 40 kappaletta. Pieniä haukia saatiin saaliiksi 

2 kappaletta ja kuhia tai mateita ei lainkaan. Petokalojen osuus kokonaissaaliin massasta oli 18 %, mikä on 

vain välttävä osuus ja osoitus siitä, että järven petokalakanta ei vuoden 2014 tilanteessa kykene pitämän 

kurissa lahnaan painottunutta särkikalastoa. Huomionarvoista kuitenkin on, että Nordic-

koeverkkomenetelmä antaa aliarvioidun kuvan haukien määristä. Koekalastusten yhteydessä mitattiin 

alkupäivinä 17 asteen ja myöhemmin 16 asteen veden lämpötila, ja ympäri järveä vain puolen metrin 

näkösyvyys. 

Taulukko 1. Iso-Perkain koekalastuksessa saadun saaliin jakauma lajeittain. 

Laji 
Kokonaissaalis 

(g) 
Yksikkösaalis 

(g/verkko) 
Kokonaissaalis 

(kpl) 
Yksikkösaalis 
(kpl/verkko) 

Keskipaino 
(g) 

Ahven  1469 92 201 12,6 7,3 

Petoahven 3807 238 39 2,4 97,6 

Särki 5821 364 393 24,6 14,8 

Lahna 10588 662 131 8,2 80,8 

Salakka 308 19 21 1,3 14,7 

Kiiski 176 11 33 2,1 5,3 

Hauki 244 15 2 0,1 122,0 

Yhteensä 22413 1401 820 51,3 - 
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Kuva 3. Iso-Perkain koekalastuksissa saatujen kalalajien prosentuaaliset osuudet painosaaliiista.  Muut lajit sisältävät 

kaksi pikkuhaukea sekä vähäisen määrän salakoita ja kiiskiä. 

 

Ekologinen luokitus 

 

Saadusta koeverkkoaineistosta laskettiin kalastolle ekologinen luokitus Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 

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

muuttujaa: kokonaisbiomassa verkkoa kohden, kokonaisyksilömäärä verkkoa kohden, särkikalojen 

biomassan osuus kokonaisbiomassasta ja indikaattorilajit. Indikaattorilajien asemasta Etelä-Savon ELY:ssä on 

sovellettu petokalojen prosenttiosuutta yhtenä järven luokkaa ja poistokalastustarvetta ohjaavana 

muuttujana (Taulukko 2). Kokonaisbiomassa ja yksilömäärä osoittavat Iso-Perkain kalastolle hyvää luokkaa, 

mutta särkikalojen biomassaosuus huonoa ja lisämuuttujaksi mukaan otettu petokalojen määräosuus 

välttävää luokkaa. Varsinaisia indikaattorilajeja ei saatu ja aineiston perusteella särkien sekä ahventen 

lisääntymisessä ei kyseisen vuoden perusteella ongelmia ole, joten tämä muuttuja osoittaisi hyvää tilaa. 

Kokonaisluokka määräytyi näiden muuttujien ekologisten laatusuhteiden keskiarvona, mikä osoitti Iso-

Perkain kalastoluokaksi Tyydyttävän. 

Taulukko 2. Iso-Perkain koekalastuksen tunnusluvut verrattuna matalan runsashumuksisen järven vertailuarvoihin ja 

luokkarajoihin. Luokkien lyhenteet: VA = Matalien runsashumuksisten, erinomaisten järvien keskiarvo, E = erinomainen, 

Hy = hyvä, T = tyydyttävä,  V = välttävä ja Hu = huono. Sekä biomassa että kalojen yksilömäärä suurenevat vesistön 

rehevyystason noustessa. 

  Luokkarajat  

Muuttujat Iso-Perkai VA E/Hy Hy/T T/V V/Hu HuAlar 

Biomassa, suureneva (g/verkkoyö) 1400,8 (Hy) 1155 1368 1579 1867 2284 2941 

Yksilömäärä, suureneva (kpl/verkkoyö) 51,3 (Hy) 40,3 50 61 79 109 180 

Petokalojen biomassaosuus (%) 18,1 (V) -  30 25 20 15 - 

Särkikalojen biomassaosuus (%) 74,6 (Hu) 37,1 57,5 61,9 67,0 73,0 80,2 

Ahven

Lahna

Särki

Muut

% osuus biomassasta



5 
 

Pohdinta 

Saalista saatiin kauttaaltaan enemmän verrattuna vertailujärviin, ja pyyntiajankohtana vallinnut tyyni säätila 

on osaltaan edesauttanut koepyyntien erinomaista onnistumista kaikkina pyyntivuorokausina. Kalaston 

ekologinen tila on ristiriidassa järvelle vuonna 2013 tehdyn erinomaisen ekologisen tilaluokituksen kanssa. 

Kalamuuttujien yhteenveto on tyydyttävä kalaston tila, mutta valopilkkuna voidaan nähdä runsas nolla- ja 

yksivuotiaiden kalojen osuus ahvensaaliissa. Sekä särkien että ahventen nollavuotiaiden poikasten 

esiintymistä tarkastellaan muita enemmän sen vuoksi, että eräissä happamoitumisherkissä vesistöissä 

särkien lisääntyminen saattaa poikkeuksellisina vuosina häiriintyä. Näin ei Iso-Perkaissa ole vaan särki 

lisääntyy häiriöttä; muista saman kokoisista järvistä poiketen lahna on kuitenkin särkeä runsaampi 

kokonaissaaliin painon osalta. Keskikoiselle ja suurelle lahnalle ei petokalastossa ole luontaista vihollista, 

joten erityisesti lahnojen tehokalastus voisi tervehdyttää kalastorakennetta. 

 

Ikämääritykset ja pituusmittaukset puuttuvat, mutta Etelä-Savon tämän kokoluokan järvissä ei tiettävästi 

esiinny aivan kääpiöityneitä ahvenkantoja ja siihen viittaisi myös sekä petoahventen että hauen esiintyminen 

koesaaliissa. Ahvensaalis oli muihin alueen järviin verrattuna niukkaa ja painottunut pienikoikoisiin kaloihin; 

muiden kuin petomaisten ahventen keskipaino Iso-Perkailla oli vain 7 grammaa ja kaikkien ahventen 20 

gramman keskipaino on sekin vähäinen. Ahventen ja haukien liikkumisen kannalta elokuun jälkipuolisko on 

yleisesti ottaen vielä hyvää aikaa, ellei tuolloin vallitse pitkäkestoiset helteet. Esimerkiksi vuonna 2015 saatiin 

Kyyveden ja Pieksämäen alueen järvien Nordic-pyynneissä yleisesti 660 - 1340 gramman ahvensaaliita 

verkkoa kohden, kun Iso-Perkain ahvensaalis oli vain hieman yli 300 g/verkko. 

 

Tämän kalastuksen perusteella järvelle suositellaan vahvasti tehtävän poistokalastusta. Kyseeseen tulevat 

weke-katiskat, matalat rysät sekä paunetit. Särkikalojen osuus kokonaissaaliista on ennätyksellisen suurta ja 

petokalakanta vähäistä. Lisäksi useimmista Etelä-Savon järvistä poiketen pohjaa pöllyttämällä ruokaileva 

lahna on särkeä runsaampi laji paino-osuuden osalta. Jo reilun 50 %:n ylitys on suuri määrä särkikaloja ja 

kertoo vinoutuneesta kalastorakenteesta. Lisäksi, kun ahvensaaliskin on pikkuahven painotteinen, elää 

järvessä alhainen petokalamäärä. Kirjallisuuden mukaan vasta silloin, kun noin 30 % kalamassasta on 

petokaloja, voisivat ne säädellä jossain määrin nuorten särkikalojen määrää (esim. Sammalkorpi & Horppila, 

2005). Kohtalainenkin lahnojen ja särkikalojen poistokalastus ja kaikkien yli 15 sentin ahventen säästäminen 

voisi monien tehokalastushankkeiden kokemuksen perusteella ainakin lisätä ahventen kasvua ja korjata 

kalaston lajivinoumaa. 
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