
Valvatuksen
koekalastustuloksia

Nordic- koepyynnit: 2010, 2013 ja 2016 alustavat



Menetelmät

Standardoitu Nordic –pyynti täsmälleen samoilla koekalastusruuduilla

Kaikkiaan kolmekymmentä koekalastusalaa

Valvatuksen pääallas ollut koekalastuksen kohteena: vajaa metrin 
syvyysvyöhykkeellä ja lumpeiden/uposkasvien seassa ei koepyyntejä



Koekalastuksen toteutus ei kata matalimpia 
alueita

• Liponselän alueella on 
myös yli kahden 
metrin (max. 4,4 m) 
syvyysalueita ja niiden 
kalasto voi olla ”mitä 
vain”

• Toteutus kattaa 
kuitenkin yli 70% 
pinta-alasta



Koeverkotussaaliiseen vaikuttaa ajankohta

• Helteet lisäävät huomattavasti särjensukuisten kalojen ja myös kuhan 
saaliita

• V. 2010 pyynti toteutettu 19.-22.07.; veden pintalämpö: +25°C

• V. 2013 pyynnit 05.-8.08., veden lämpötila 22°C

• V. 2016 pyynnit 22.-25.8.2016; lämpötila laski pyyntien välillä vajaan asteen 
(17,7-18,4), ilman lämpö ollut 13-18 °C.

• Alusveden happitalous on vuosien varrella hieman kohentunut

• Vuosien väliset vertailut ontuvat em. tekijöiden johdosta

• Alle kahden kilon yksikkösaalis on alhainen määrä, eivätkä 2,1-2,3 
kg/verkko yksikkösaaliitkaan kerro hirvittävän suuresta kalamassasta



Kalasaaliin kokonaismassa on ensin kasvanut,
sittemmin laskenut
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1,3 kg/ 
verkko



Särkikalojen suhteellinen osuus on hyvän kauden 
jälkeen nousemassa. Petokalamäärä riittämätön 
pitämään särkikantaa kurissa (rajana n. 20 %)
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Raportti ja mahdolliset suositukset Valvatuksen ja 
Joroisselän koekalastuksista elok. 2016 tulossa

• Luke tutkijat toimittavat raportit ELY:yn, Ely jakaa välittömästi Joroisiin 
asianosaisille

• Valvatus: koska myös ahvenkanta on ajoittain ollut hyvin hidaskasvuinen, niin 
Weke katiskoinnilla on hyvä aloittaa ensi keväänä. Järveen palautetaan yli 
vaaksan mittaiset ahvenet, kaikki kuhat ja hauet. Lukuisia epävarmuustekijöitä 
suurisuuntaisemman tehokalastuksen tilaamisen tiellä; Liponselältä ei 
koepyyntiä? Säätekijän vaikutus? Syvimmät alueet ja särkikalojen parveutuminen 
Valvatuksessa => Kannattaako nuottaaminen vai ei? Onko 7 m syvännealueen 
pohja sovelias nuottaamiselle, kaluston laskupaikka jne.

• Selvitetään myös keväisen rysäpyynnin mahdollisuutta Valvatuksen
hoitokalastuskeinona.

• Koenuottaus (2 vetoa) ensi syksynä mikäli löytyisi kaluston laskupaikka ja 
Matosaaren vier. syvänne on tasapohjainen/ kunnollinen nuottaukseen


