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Puulan Otavanlahden koekalastus 2017 
 

 

Johdanto 
 

Puulaan kuuluva, Otavan taajaman vaikutuspiirissä sijaitseva Kotalahti eli Otavanlahti on keskikokoinen, 

vesialaltaan 205 hehtaarin erillinen vesimuodostuma. Pituudeltaan lahti on noin 5 kilometriä, ja Itä-

länsisuuntainen leveys vaihtelee 200-600 metrin välillä. Kotalahden suurin syvyys on 

ympäristötietojärjestelmä Hertan mukaan 15,4 metriä (venesataman pohjoispuolella), ja keskisyvyys 6,3 

metriä. Lahden tilavuus 13 miljoonaa m³ ja teoreettinen viipymä 1431 vrk (n. 4 vuotta), eli veden vaihtuvuus 

on suhteellisen hidasta. Kotalahden valuma-alueen pinta-ala on 15,7 km² (Alaja ym. 2015). Vesi virtaa 

Kotalahdesta Likastin kanavan kautta Puulan Heposelkään, jonka vedenlaatu on jo silminnähden kirkkaampaa 

ja analyysitulosten perusteella niukkaravinteisempaa. Kotalahti on tyypiltään pieni humusjärvi, mikä 

tarkoittaa pinta-alaltaan 50-4000 ha järviä ja humuspitoisuudeltaan keskivälille (väriluku 30-90 mgPt/l) 

osuvia suomalaisia järviä. Lahden veden väri on juuri rajalla ollen tasan 30 mgPt/l, eli se voisi kuulua myös 

tyyppiin pienet vähähumuksiset järvet, jolloin muun muassa ekologisen luokituksen raja-arvot olisivat 

tiukempia. Kokonaisfosfori- ja typpipitoisuuksien perusteella Kotalahtea voidaan luonnehtia keskireheväksi. 

Järven ekologinen tila on vuonna 2013 julkaistussa luokittelussa tyydyttävä, ja vuoden 2008 luokittelussa 

hyvä. Ekologinen luokitus huomioi järven humustyypin ja on aiempia käyttökelpoisuusluokituksia vähemmän 

kriittinen tummavetisyydelle, minkä lisäksi suuri painoarvo on ns. biologisilla laatutekijöillä. Näistä 

kasviplanktonia kuvastavan a-klorofyllin suurehkot, lievistä leväkukinnoista kertovat pitoisuudet 

(keskimäärin 16 µg/l luokituskaudella 2006-2012) ovat olleet vaikuttamassa tähän tyydyttävään luokkaan, 

mutta tiedossa on että Otavanlahden kuormitus on kaksi vuosikymmentä sitten oleellisesti pienentynyt 

jäteveden puhdistamon lakattua vuonna 1997. Järveä kuormittavat edelleen Otavan taajaman ja sahan 

hulevedet sekä jossain määrin peltojen hajakuormitus, joka sekin on ollut vähenemään päin. Kotalahden 

syvemmillä alueilla sekä eteläisimmillä lahtialueilla toteutettiin 30.3.2016 talvikerrostuneisuuskauden 

loppuajan happikartoitus. Sen perusteella vain keskussyvänteellä esiintyi hapen loppumista useammassa 

syvyydessä kuin pohjanläheisimmässä metrissä. Kotalahden happitilanteen onkin todettu olevan 

heikoimmillaan loppukesällä (Alaja ym. 2015). Kotalahden vesistötarkkailu 2012 raportin mukaan Kotalahden 

tila oli vuonna 2012 heikompi kuin 2000-luvun alussa, mutta pitkällä aikajänteellä etenkin kokonaisfosforin 

ja -typen pitoisuudet ovat olleet laskusuunnassa (Ramboll 2013).  

Koekalastus tehtiin Kotalahden kalastollisen tilan ja hoitokalastustarpeen selvittämiseksi, sekä täydentämään 

tulevia ekologisia tilaluokituksia. Otavan kalamiehet ry. sekä osakaskunnan aktiiviset toimijat olivat valmiita 

suorittamaan kalastukset Etelä-Savon ELY-keskuksen ohjeiden mukaan kesäkuussa v. 2017 suoritetun 

opastustilaisuuden mukaisesti ja ELY keskuksen satunnaisesti arpomilla koekalastusruuduilla. 

 
 

 



2 
 

Aineisto ja menetelmät 
 

Kotalahden 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. Koekalastukseen ja saaliin 

lajitteluun osallistuivat paikkakuntalaisista seuraavat henkilöt: Esa Hurri, Kalle Pesonen, Sulo Jääskeläinen, 

Tapio Mesiäinen, Juhani Ollikainen, Ahti Laamanen, Raimo Nousiainen ja Aune Valanne. 

 

Kuva 1. NORDIC-yleiskatsausverkon solmuvälit. 

Koekalastus suoritettiin kolmena verkkoyönä 27.-30.7.2017 välillä kalastaen kaikkiaan 35 pyyntiruutua 30 

metrin verkolla kerran, pitäen tavallisesti verkkoja alkuillasta (18:00) seuraavaan aamupäivään noin 12 tuntia. 

Osa verkoista jaoteltiin pintaverkoiksi yli 3,5 m syvyysaluetta syvempiin osiin. Otavanlahdella voidaan erottaa 

neljä erillistä yli 10 metrin syvännettä, joista sahan ja Sotisaaren pohjoispuolella sijaitsevaa syvännettä ei 

kalastettu uppopuun määrän ja muiden käytännön syiden vuoksi. Samalla perusteella ja veneliikennettä 

välttäen jätettiin myös saaren länsipuolen veneväylä ja Likastin kanavan edusta koekalastuksen ulkopuolelle. 

Lahti jaettiin 100 * 100 metrin ruutuihin, joihin verkkopaikat arvottiin. Verkkoja jyvitettiin kolmeen 

syvyysvyöhykkeeseen niiden pinta-alan suhteessa matalampien alle 3 metristen alueiden kattaessa 31 % 

Kotalahden alasta, 3-10 metristen alueiden 56 % ja yli kymmenmetristen alueiden 13 % kokonaisvesialasta 

(Liite 1). Vierekkäisiin ruutuihin ei laitettu verkkoja, ja suunnitelluista 35 pyyntiruudusta kaikki kalastettiin 

kerran. Koeverkot pestiin jokaisen kalastusyön jälkeen. 

 

Jokaisen verkon saaliista laskettiin kalalajeittain yksilömäärät ja punnittiin lajikohtaiset yhteispainot 

solmuvälikohtaisesti (Kpl/verkko ja g/verkko). Ahventen ja särkien osalta kalojen pituudet mitattiin 1 cm 

tarkkuudella lajikohtaisten pituusjakaumien laskemista ja yli 15 cm petoahventen erottamista varten. Nämä 

kookkaammat ahvenet punnittiin muista ahvenista erillisinä petokalaosuuden selvittämistä varten. 

Pyyntiajankohtina vallitsi kalojen liikkumisen kannalta kohtalainen tai hyvä säätila. Pyynti-iltojen ja öiden sää 

oli puolipilvinen ja kuurosateinen, ja päivän maksimilämpötila oli 20-24 asteen välillä eli kalastukseen 

erinomainen. Tuulen nopeus oli voimakkaimmillaankin 4 m/s, enimmäkseen välillä 0,9-2,6 m/s, ja suunnan 

ollessa enimmäkseen aluksi idän ja kaakon välillä muuttuen toisena kalastusiltana etelän, lounaan ja luoteen 

välille (Ilmatieteen laitos, Mikkelin lentoasemantiedot sekä koekalastuspöytäkirjat). Pintaveden lämpötila oli 

koko pyyntijakson 18.8 - 19 asteen tuntumassa veden näkösyvyyden ollessa 1,5 metriä. Veden näkösyvyyttä 

vähensi pyyntiajankohtina voimakas kuusen suopursuruostesienen pölyn kertyminen järvien pintakalvoille 
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(https://lansi-savo.fi/uutiset/lahella/c2c5b952-adc5-4b1a-b929-0bb9cbd6cefc). Koekalastuksen 

paperilomakkeille kirjatut saaliit tallennettiin taulukkolaskentaohjelmaan ja käsiteltiin graafisesti Etelä-Savon 

ELY-keskuksessa. Kahden syvemmälle alueelle sattuneen tyhjän verkon tuloksia ei huomioitu lopullisessa 

laskennassa, sillä voimassa oleva koekalastusohjeistus kehottaa olemaan laskematta verkkoja hapettomiin 

vesikerroksiin (Olin ym. 2014). Puoli vuotta koepyynnin jälkeen suunnattiin sähköpostilla kysely 

Otavanlahdella kalastaville siitä, mitä kalalajeja he ovat saaneet ko. vesialueella viimeksi kuluneiden kahden 

vuoden aikana. Kyselyyn vastasi anonyymisti neljä henkilöä. 

 

Tulokset 
 

Otavanlahden koekalastussaalis heinäkuussa 2017 oli melko runsasta kappalemäärän (26 kalaa/verkko) , 

mutta verraten niukkaa keskimääräisen saalisbiomassan (476 g/verkko) osalta. Saatujen kalalajien osalta 

saalis oli monipuolista kattaen yhdeksän eri kalalajia (Taulukko 1). Tavanomaisista järvikalalajeista haukea, 

jota lahdella runsaamminkin esiintyy, saatiin saaliiksi kaksi kappaletta. Kuhaa, järvitaimenta, lohta, muikkua 

ja madetta ei saatu, mutta ainakin madetta ja siikaa esiintyy joka talvi kotitarvepyytäjien saaliissa, muikkua 

ja kuhaa yhdellä vastaajalla neljästä. Kokonaissaaliin massasta noin 52 % oli särkikaloja, ja kaikkien 

särkikalojen yhteispainosta 43 % oli särkiä. Merkillepantavaa on salakoiden runsaus erityisesti 

kappalemääräisesti: salakka oli lukumäärältään toiseksi runsain kalalaji. Rehevöitymisestä hyötyviä ja ei-

petokaloihin laskettuja särkikaloja (säyne ei mukana) oli 48 % kokonaissaaliin massasta. Kuuden runsaimman 

kalalajin prosentuaalinen osuus kaikkien verkkojen saaliin kokonaismassasta on esitetty myös 

piirakkadiagrammissa kuvassa 2. Muut kalalajit ja niiden saaliit on esitetty taulukossa 1. Eri 

verkkoharvuuksien saalis oli tavanomainen, ja vain solmuväliltään viiden millin sekä 55 millin paneeleissa ei 

esiintynyt saaliskaloja. 

 

Suurin osa ahvensaaliista koostui painoltaan ja kappalemääräisestikin kaksikesäistä vanhempiin ikäluokkiin 

kuuluvista kaloista. Aineiston perusteella ahventen kahta ensimmäistä ikäluokkaa esiintyi saaliissa vain 

hieman, ja varmuudella ei lainkaan samana kesänä syntyneitä ahvenen poikasia pienimpien ahventen (2 kpl) 

ollessa seitsemän senttisiä (Saari 2013). Saatujen 488 ahvenen keskipaino on ollut vain 14 grammaa, mikä on 

hyvin pieni. Petomaisia yli 15 sentin ahvenia on saaliissa erittäin vähäinen määrä; kappalemääräisesti vain 2 

% ja massojen osalta 19 % koko ahvensaaliista (kuva 2 A). Petokalojen eli haukien ja ahventen osuus 

kokonaissaaliin massasta oli 13 % ja vain 1 % lukumäärästä, mikä on hyvin vaatimaton osuus ja kertoisi 

petokalaistutusten tarpeesta, mikäli lahden särkikalasto olisi huomattavasti todettua runsaampi. Tunnettua 

kuitenkin on, että Nordic-koeverkkomenetelmä antaa usein aliarvioidun kuvan haukien sekä suurten kuhien 

populaation koosta. Aineiston suurin kala olikin 520 grammaa painanut säyne.  

Koekalastuksessa ei saatu saaliiksi ensimmäisen ikäluokan särkiä suurimpien särkien ollessa 

kahdeksansenttisiä, mikä saattaa johtua verkon heikosta pyytävyydestä pienten särkien osalta (Kuva 3 B). 

Nordic-verkkojen heikon pikkusärkien pyytävyyden lisäksi nollavuotiaiden puuttuminen johtunee ennen 

kaikkea poikkeuksellisen kylmästä kutuajan säästä touko-kesäkuussa 2017, minkä ohella koko kesä 2017 oli 

viilein ainakin viiteentoista vuoteen muun muassa hellepäivien määrien mukaan arvioituna (Ilmatieteen 

laitos, avoin data). Näin ollen sekä särkien että ahventen osalta saman vuoden poikaset eivät vain olleet 

https://lansi-savo.fi/uutiset/lahella/c2c5b952-adc5-4b1a-b929-0bb9cbd6cefc
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ehtineet kasvaa pyyntikokoon koekalastuksiin mennessä. Myös vanhempia ikäluokkia puuttui särkisaaliista 

(kuva 2 B). Saaliiksi saatujen särkien keskipaino on ollut 29 grammaa. 

Saadut lahnat olivat kaikki pikkulahnoja pienimmän ollessa 7 cm (1-2 vuotias poikanen) ja suurimman 23 cm, 

salakoiden pituus vaihteli puolestaan välillä 7-15 senttimetriä. 

Taulukko 1. Otavanlahden koekalastuksessa saadun saaliin jakauma lajeittain. Ahventen osalta petokalojen 

kokoluokkaan kuuluvat yli 15 cm ahvenyksilöt (8 kpl) on eritelty, ja kaikkien ahventen yhteenlasketusta saaliista saadaan 

keskipainoksi 14 grammaa. 

Laji 
Kokonaissa

alis (g) 
Yksikkösaalis 

(g/verkko) 
Kokonaissaalis 

(kpl) 
Yksikkösaalis 
(kpl/verkko) 

Keskipaino 
(g) 

ahven  5437 164,7 480 14,5 11,3 

ahven ≥ 15 cm 1260 38,2 8 0,2 157,5 

särki 3492 105,8 122 3,7 28,6 

lahna 1082 32,8 29 0,9 37,3 

kiiski 147 4,5 25 0,8 6,0 

salakka 2852 86,4 181 5,5 15,8 

hauki 744 22,5 2 0,1 372 

sorva 130 3,9 1  130 

pasuri 28 0,8 1  28 

säyne 520 15,8 1  520 

      

Yhteensä 15692 475,5 850 25,8 - 

 

 

 

Kuva 2. Puulan Otavanlahden koekalastuksissa saatujen runsaimpien kalalajien prosenttiosuudet piirakkadiagrammina. 

Muihin kalalajeihin kuului vähäinen määrä kiiskiä ja pienikokoiset sorva ja pasuri. 

 

ahven

särki
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Kuva 3. Otavanlahden koekalastuksissa saatujen ahventen (A) ja särkien (B) pituusjakaumat. 
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Ekologinen luokitus 

 

Saadusta koeverkkoaineistosta laskettiin kalastolle ekologinen luokitus Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 

ohjeiden mukaan (Aroviita ym. 2012). 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 saaliiksi saatu, mutta 

kalastajille suunnatun kyselyn perusteella Kotalahdella esiintyy vuosittain erityisesti madetta ja osittain 

istutusperäistä siikaa sekä satunnaisena muikkua ja kuhaa. Indikaattorilajien tunnusluvuksi saadaan siis 0,65 

mikä vastaa hyvää luokkaa. Kokonaisluokka määräytyi näiden muuttujien ekologisten laatusuhteiden 

keskiarvona, mikä osoitti Kotalahden kalastoluokaksi erinomainen. 

Taulukko 2. Otavan Kotalahden koekalastuksista lasketut tunnusluvut verrattuna pienten keskihumuksisten järvien 

vertailuarvoihin ja luokkarajoihin. Taulukon lyhenteet: VA = erinomaisessa tilassa olevien pienten humusjärvien 

vertailuarvo, E = erinomainen, Hy = hyvä, T = tyydyttävä,  V = välttävä ja H = huono. Lihavoidulla korostetut muuttujat 

ovat mukana laskennassa, sillä rehevyystason nousu kasvattaa talouskalalajien saaliita. Pieneneviä biomassoja ja 

yksilömääriä käytetään tapauksissa, joissa on tiedossa olevia happamuustasoa alentavia tai toksisia ympäristöön 

kohdistuvia ihmistoimintoja. 

  Luokkarajat  

Muuttujat Kotalahti VA E/Hy Hy/T T/V V/Hu HuAlar 

Biomassa, suureneva (g/verkkoyö) 476 (E) 546 932 1163 1547 2308 4549 

Biomassa, pienenevä (g/verkkoyö) 476 (E) 546 227 170 113 57 0 

Yksilömäärä, suureneva (kpl/verkkoyö) 26 (E) 23,8 38 47 63 94 186 

Yksilömäärä, pienenevä (kpl/verkkoyö) 26 (E) 23,8 11 8 5 3 0 

Särkikalojen biomassaosuus (%) 48 (E) 36,5 55 59 64 69 75,7 

 

Pohdinta 

Kalaston erinomainen ekologinen tila osoittaa kaiken kaikkiaan parempaa luokkaa, mitä Kotalahden 

ekologinen luokitus vuosina 2008 ja 2013. Yleinen ekologinen luokitus pitää sisällään kemiallisen 

vedenlaadun ja biologiset tekijät, ja tämä luokka oli varhaisemmalla luokitusjaksolla hyvä mutta 

tuoreemmalla tyydyttävä. Saalista saatiin massaltaan 70 grammaa/verkko vähemmän verrattuna 

vertailujärviin. Tähän saattoi vaikuttaa pyyntiruutujen alueellinen jakautuminen (suojaisimpien lahtien 

vähäinen edustus), mutta ennen kaikkea kesän 2017 sääolot, jolloin kalojen kasvu on ollut hidasta (kts. 

Aineisto ja menetelmät). Nollavuotiaiden särkien ja ahventen puuttuminen sekä haukien vähäisyys on 

osittain yhteydessä myös siihen, että koeverkkoja ei käytännön syistä sijoitella tiheämmän kasvillisuuden 

alueille ja aivan lähelle rantoja. Kotalahden vedenlaatua poistokalastustarpeen suhteen kuvaava klorofyllin 

ja fosforin suhde on ollut takavuosina 0,95 (Pulkkinen 2014), mitä arvoa voidaan pitää kohonneena ja ainakin 

teoriassa tehokalastuskynnyksen ylittävänä. Tämän kalastuksen perusteella ei suositella tehtävän 

poistokalastusta, sillä särkikalojen ja pienten ahventen määrä on kaiken kaikkiaan kohtuullinen. 

Jos koekalastus olisi tehty lämpötilaoloiltaan normaalina kesänä, niin särkikalojen biomassat ja 

kappalemäärät olisivat todennäköisesti olleet jonkin verran suuremmat. Tämä tuskin olisi johtanut hyvää 
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huonompaan kalaluokitukseen, sillä myös kuha liikkuu ja kasvaa paremmin lämpimissä oloissa. Ahven on nyt 

tehdyn koepyynnin perusteella Otavanlahden yleisin verkkopyynnin kalalaji, salakka lukumääräisesti ja särki 

massoiltaan runsain särkikalalaji. Ahventen määrä ei sinänsä ole suuri eikä kerro ainakaan ylitiheästä 

ahvenkannasta, mutta tällaisen arvioimiseen tarvittaisiin myös kasvumittauksia, joita ei yleensä Nordic-

pyyntien saaliista toteuteta. Hauki- ja kuhakannan vahvuudesta Otavanlahdella ei kannata tämän perusteella 

vetää suurempia johtopäätöksiä. Lahden kalaston on monipuolinen, ja jossain vaiheessa happitilanteen 

mahdollisesti parantuessa voi olla näköpiirissä muikun pysyvämpi ilmaantuminen lahden pohjoisosan 

syvemmille alueille. Petokalakannan vahvistaminen esimerkiksi ahvenen kututuroja harkitusti lisäämällä ja 

jatkamalla pienimuotoisia Kotalahteen suunnattuja kuhaistutuksia pysynee kalasto jatkossakin hyvässä 

tilassa. Mikäli Otavanlahden vesialueen tilassa tai kalaveden hoitokäytännöissä tapahtuu suurempia 

muutoksia lähivuosina, on koekalastus syytä toteuttaa uudelleen kolmen-neljän vuoden aikajänteellä. 

Tuolloin olisi myös hyvä arvioida ahventen kasvua kiduskaaren luunäytteistä, ja jos kuha tai siika olisivat 

runsastuneet, myös niiden kasvua suomunäytteistä. 
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Liite 1. Otavanlahden koeverkkojen sijainnit v. 2017. Pintaverkot punaisella, pohjaverkot mustalla viivalla. 

 


