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Iso-Syvän koekalastus 2015 
 

Johdanto 
 

Iso-Syvän järvi on pienehkö, vesialaltaan 120 hehtaarin järvi Pieksämäen Naarajärvellä. Se on tyypiltään 

matala humusjärvi, mikä tarkoittaa keskisyvyydeltään alle 3 metriä ja humuspitoisuudeltaan keskivälille 

(väriluku 30-90 mgPt/l) osuvia suomalaisia pikkujärviä. Iso-Syvä on salmiyhteydessä kooltaan suurempaan 

Naarajärveen (matala humusjärvi, 450 ha) järven koilliskulmassa sijaitsevan Syvänkaivannon siltakapeikon 

kautta. Iso-Syvää ei ole syvyysluodattu joten koekalastusruutuja suunniteltaessa oli tiedossa ainoastaan 

vesinäytteenottojen yhteydessä todettu maksimisyvyys (4,5 m).  Kokonaisfosfori- ja typpipitoisuuksien 

perusteella järveä voidaan luonnehtia keskireheväksi päällysveden fosforipitoisuuden keskiarvon ollessa 10,4 

µg/l ja klorofyllipitoisuuden 12,5 µg/l. Järven ekologinen tila on vuonna 2013 julkaistussa ekologisen tilan 

luokittelussa erinomainen: ekologinen luokitus huomioi järven humustyypin ja on aiempia luokituksia 

vähemmän kriittinen tummavetisyydelle.  

Koekalastus tehtiin Iso-Syvän mahdollisen hoitokalastustarpeen selvittämiseksi sekä täydentämään tulevia 

ekologisia tilaluokituksia. Osakaskunnan toimijat olivat valmiita suorittamaan kalastukset Etelä-Savon ELY-

keskuksen ohjeiden mukaan toukokuussa v. 2015 suoritetun opastustilaisuuden mukaisesti ja ELY keskuksen 

suunnittelemilla koekalastusruuduilla. 

 

Aineisto ja menetelmät 
 

Iso-Syvän 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 kuvan 1 mukaisessa järjestyksessä. Järvi jaettiin 100 * 100 

metrin ruutuihin, joihin verkkopaikat arvottiin. Vierekkäisiin ruutuihin ei laitettu verkkoja, vaan mikäli näin 

kävi, paikka arvottiin uudelleen (Liite 1).  

 

Kuva 1. NORDIC-yleiskatsausverkon solmuvälit. 

Koekalastuksen tekivät Hannu Järvinen ja Hannu Vauhkonen talkootyönä. Kalastukset suoritettiin kahtena 

viikonvaihteena 6.-7.9. ja 13.9.2015 kalastaen kaikkiaan 19 pyyntiruutua 30 metrin verkolla kerran, pitäen 
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tavallisesti verkkoja iltapäivästä (16:00) seuraavaan iltapäivään noin 12 tuntia. Jälkimmäisenä viikonloppuna 

verkkoja pidettiin kirjatun mukaan vain iltapäivän tunnit (6 tuntia). Pintaverkkoja ei pidetty lainkaan, sillä järvi 

oletettiin ELY:n suunnittelutyössä kauttaaltaan alle viisimetriseksi. Koepyyntien yhteydessä kuitenkin selvisi, 

että 500 metriä Telataipaleen niemen eteläpuolella on yksittäinen kuudesta kahdeksaan metriä syvä alue. 

Suunnitelluista 20 pyyntiruudusta vain 1 jäi käytännön syystä ilman pyyntiä. 

 

Tulokset 
 

Iso-Syvän koekalastussaalis syyskuussa 2015 oli runsasta sekä keskimääräisen saalisbiomassan (1,8 

kg/verkko) että kappalemäärän (75 kalaa/verkko) osalta. Ahven oli järven ylivoimaisesti runsain kalalaji, sillä 

kolme neljäsosaa painosta koostui ahvenesta (Kuva 2). Kokonaissaaliin massasta vain 25 % oli särjen sukuisia 

kaloja, ja kaikkien särkikalojen yhteispainosta 83 % oli särkiä. Kolmen runsaimman kalalajin prosentuaalinen 

osuus saaliin kokonaismassasta on esitetty piirakkadiagrammissa kuvassa 2. Muut kalalajit ja niiden saaliit on 

esitetty taulukossa 1. Koekalastuksissa saatiin saaliiksi vain viisi eri kalalajia (Taulukko 1). Tavanomaisista 

järvikalalajeista mm. haukea, kuhaa ja muikkua ei saatu lainkaan. Ainakin haukea Iso-Syvässä kuitenkin 

esiintyy, ja etenkin muikkua saatiin kohtalaisesti samana syksynä Naarajärvessä toteutetussa 

koenuottauksessa. 

Koekalastuspöytäkirjoissa ei ole kattavia särkien ja pienten ahventen pituusmittauksia pyynnin 

talkooluonteisuudesta johtuen. Koesaaliin tiheäsilmäisimmällä verkkopaneelilla (6 mm) saatujen särkien 

keskipaino on ollut 3,5 grammaa (kaikissa verkkoharvuuksissa 12,7 g), joten tämän perusteella on epäsuoria 

viitteitä, että saaliissa olisi ollut pari saman vuoden alkukesänä syntynyttä särkeä. 

Suurin osa ahvensaaliista koostui painoltaan ja kappalemääräisestikin kaksikesäistä vanhempiin ikäluokkiin 

kuuluvista kaloista. Aineiston perusteella ahventen kahta ensimmäistä ikäluokkaa esiintyi saaliissa 

kohtalaisen hyvin, sillä alle 10 mm tiheämmissä verkkopaneeleissa tavattiin hieman vajaat 200 ahventa. 

Saatujen vajaan 841 ahvenen keskipaino on ollut 30,4 grammaa, mikä on keskikooksi hyvä ja 

petoahvenpainotteinen. Petomaisia yli 15 sentin ahvenia onkin saaliissa hyvä määrä; kappalemääräisesti 10 

%, mutta massojen osalta jopa 60 % koko ahvensaaliista. Ahven oli tämän koepyynnin ainoa petokala, ja yli 

15 cm ahventen osuus kaikkien kalalajien kokonaissaaliin massasta oli 45 % ja 6 % lukumäärästä, mistä 

etenkin paino-osuus on erittäin hyvä osuus. Tunnettua on lisäksi, että Nordic-koeverkkomenetelmä antaa 

usein aliarvioidun kuvan haukien sekä kuhien populaation koosta; pienellä järvellä myöskin näiden 

esiintymisestä. Aineiston suurin kala oli 692 gramman ahven.  

Taulukko 1. Iso-Syvän koekalastuksessa saadun saaliin jakauma lajeittain. Huomaa, että ahventen osalta petokalojen 

kokoluokkaan kuuluvat ahvenyksilöt (80 kpl) on eritelty, ja kaikkien ahventen yhteenlasketusta saaliista saadaan 

keskipainoksi 30 grammaa. 

Laji 
Kokonaissaalis 

(g) 
Yksikkösaalis 

(g/verkko) 
Kokonaissaalis 

(kpl) 
Yksikkösaalis 
(kpl/verkko) 

Keskipaino 
(g) 

Ahven  10357 545 761 40 13,6 

Petoahven 15232 802 80 4 190,4 

Särki 6878 362 542 29 12,7 

Lahna 1209 64 18 1 67,2 

Kiiski 37 2 4 0,2 9,3 
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Salakka 247 13 15 1 16 

Yhteensä 33960 1788 1420 75 - 

 

 

 

Kuva 2. Iso-Syvän koekalastuksissa saatujen runsaimpien kalalajien määräsuhteet piirakkadiagrammina. Muihin 

kalalajeihin kuului vähäinen määrä kiiskiä ja salakoita. 

 

Ekologinen luokitus 

 

Luokitustuloksiin voinee suhtautua hienoisella varauksella, sillä pyyntiä ei sen talkooluonteisuudesta johtuen 

voitu toteuttaa täysin ohjeistuksen (Olin ym. 2014) edellyttämällä vähintään kolmen ajankohdan pyynnillä 

eikä jälkimmäisellä kalastuskerralla yön yli pyyntinä. Saadusta koeverkkoaineistosta laskettiin kalastolle 

ekologinen luokitus Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ohjeiden mukaan (Aroviita ym. 2012, Vuori ym. 

2009). Järvikalaston luokittelumenetelmässä käytetään neljää muuttujaa: kokonaisbiomassa verkkoa 

kohden, kokonaisyksilömäärää verkkoa kohden, särkikalojen biomassan osuutta kokonaisbiomassasta ja 

indikaattorilajien määrää (Taulukko 2). Indikaattorilajien asemasta Etelä-Savon ELY:ssä on sovellettu 

petokalojen prosenttiosuutta yhtenä luokitusta ja poistokalastustarvetta ohjaavana tekijänä. 

Kokonaisbiomassa eli keskimääräinen verkkosaalis 1,8 kg/verkko osoittaisi selvästi hyvää luokkaa, kun taas 

yksilömäärä (75 kpl/verkko) ilmentäisi tyydyttävää luokkaa. Särkikalojen osuus ja petokalaprosentti 

puolestaan molemmat osoittavat 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 Iso-Syvän kalastoluokaksi Hyvä. Mikäli Iso-Syvä todettaisiin kattavien syvyysluotauksien perusteella 

keskisyvyydeltään yli kolmimetriseksi, se kuuluisi järvityyppiin pienet humusjärvet, jolloin biomassan luokitus 

olisi välttävä, mutta särkikalojen ja petokalojen biomassaosuudet edelleen erinomaisessa luokassa. 

ahven

särki

lahna
muut

% osuus biomassasta
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Taulukko 2. Iso-Syvän aineistosta lasketut tunnusluvut verrattuna matalan humusjärven vertailuarvoihin ja 

luokkarajoihin. Lyhenteet: VA = Matalien humuksisten, erinomaisten järvien keskiarvo, E = erinomainen, Hy = hyvä, T = 

tyydyttävä,  V = välttävä ja Hu = huono. 

  Luokkarajat  

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

Biomassa, suureneva (g/verkkoyö) 1788 (H) 1205 1595 1983 2622 3866 7360 

Yksilömäärä, suureneva (kpl/verkkoyö) 75 (T) 41 52 65 87 132 276 

Petokalojen biomassaosuus (%) 45 (E) - 30 25 20 15 - 

Särkikalojen biomassaosuus (%) 24,5 (E) 40 44 50 57 68 83 

 

Pohdinta 

Kalaston hyvä ekologinen tila on samassa linjassa Iso-Syvän ekologisen luokituksen kanssa. Yleinen 

ekologinen luokitus pitää sisällään kemiallisen vedenlaadun, levämäärät ja muut biologiset laatutekijät. Tämä 

luokka oli vuoden 2008 luokitusjaksolla hyvä, mutta tuoreemmassa luokituksessa erinomainen. Saalista 

saatiin sekä kappalemääräisesti että massaltaan reilusti enemmän verrattuna vertailujärviin. Särkikalaston 

määrä on voinut pyynnin ajoituksesta ja pyyntiruutujen alueellisesta jakautumisesta johtuen tulla hieman 

aliarvioiduksi; lahnoja esiintyi saaliissa vain ensimmäisellä koekalastuskerralla. Toisaalta pieniäkin särkiä 

havaittiin, ja kalastuspöytäkirjojen mukaan kaikilla koealoilla oli melko tasaisesti sekä särkiä että ahvenia. 

Pintaveden lämpötilaksi on kirjattu ensimmäisellä koekalastuskerralla vielä 18 °C, mikä osoittaa, ettei 

syystäyskierto vielä tuolloin ole ollut käynnissä ja olosuhteet siten ovat olleet kunnossa. Saaliin suuri 

kappalemäärä 75 kpl/verkko kuvastaa kalaston runsautta, mutta sitä voidaan toisaalta pitää osoituksena 

pyynnin vähintäänkin kohtalaisesta onnistumisesta saatujen kalalajien osalta. 

Iso-Syvän vedenlaatua poistokalastustarpeen suhteen kuvaava klorofyllin ja fosforin suhde on ollut 

takavuosina tasan 1,0 mikä olisi osoitus tehokalastustarpeesta, mutta on perustunut verraten niukkaan 

vedenlaatuaineistoon. Tämän kalastuksen perusteella järvelle ei suositella tehtävän poistokalastusta, sillä 

petokalakanta on kunnossa sisältäen terverakenteisen ahvenpopulaation ja suhteellisen vähäisen 

särkikalamassan. Haukea ei tässä koepyynnissä saatu saaliiksi, mikä on melko yleistä kesäajan Nordic-

pyynneissä. Salmiyhteydessä olevalta Naarajärveltä haukea saatiin myöhemmin toteutetussa 

koenuottauksessa. Haukikannan vahvuuteen kummallakaan järvellä ei tästä voi vetää suurempia 

johtopäätöksiä. Suositus kalaveden hoidosta on jatkaa entiseen tapaan, ja vaalia Naarajärven sekä 

mahdollisesti Iso-Syvän järvissä esiintyvää muikkukantaa.  
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