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Johdanto 
Luonnonvarakeskus (LUKE) koekalasti Rantasalmella sijaitsevan Rappusen kesällä 2017. 
Verkkokoekalastusten tarkoituksena oli selvittää järven kalayhteisön rakenne sekä kalalajien väliset 
runsaussuhteet. Uudistetussa vesienhoidossa järvien ekologista tilaa arvioidaan EU:n vesipolitiikan 
puitedirektiivin (VPD) mukaisesti veden laadun lisäksi myös biologisten tekijöiden (kasviplankton, vesikasvit, 
pohjaeläimet ja kalat) perusteella. VPD:n tavoitteena on pintavesien hyvä tai erinomainen ekologinen tila ja 
sen säilyttäminen. Rappunen toimii luonnontilaisena vertailujärvenä pintavesityypissä Mh (Matalat 
humusjärvet). 
 
Rappusen kalayhteisön rakennetta on tutkittu aikaisemmin vuonna 2009 VPD:n mukaisessa seurannassa. 
Tällöin kalastuksesta vastasi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL), joka yhdistettiin Metlan, MTT:n ja 
TIKEn tilastojen kanssa Luonnonvarakeskukseksi vuoden 2015 alussa. Tässä raportissa esitellään vuosien 
2009 ja 2017 verkkokoekalastuksien tulokset. 
 

Aineisto ja menetelmät 

Verkkokoekalastukset 

Riku Helisevä ja Meri Vallin koekalastivat Rappusen (340 ha) 24.-27.7.2017. Vuoden 2009 koekalastus 
tehtiin 28.7. Pyydyksenä käytettiin NORDIC-yleiskatsausverkkoa (korkeus 1,5 m, pituus 30 m), joka koostuu 
12 eri solmuvälistä (43, 19.5, 6.25, 10, 55, 8, 12.5, 24, 15.5, 5, 35 ja 29 mm) kunkin hapaan pituuden ollessa 
2,5 m (Kuva 1). 
 
Koekalastukset perustuivat ositettuun satunnaisotantaan, jossa verkkomäärät ovat suhteessa 
syvyysvyöhykkeiden pinta-aloihin (Olin ym. 2014). Koska Rappunen on matala järvi, käytettiin 
koekalastuksissa vain yhtä syvyysvyöhykettä, jossa kalastettiin ainoastaan pohjaverkoilla. Pyyntipaikkojen 
satunnaistamista varten järvi jaettiin ruutuihin ja pyyntipaikat arvottiin etukäteen. 
 
Verkot laskettiin pyyntiin illalla ja nostettiin aamulla, jolloin pyyntiaikaa kertyi 13-14 tuntia. Vuonna 2017 
pyyntikertoja oli kolme ja verkkovuorokausia kertyi yhteensä 24, joten pyynnissä oli keskimäärin 8 
verkkoa/yö. Jakamalla kalastus useammalle eri päivälle voitiin vähentää ympäristötekijöistä esim. säästä 
johtuvaa vaihtelua saaliissa. Vuonna 2009 verkkomäärä oli sama, mutta kalastus tehtiin yhdellä kertaa. 

 
Kuva 1. NORDIC-yleiskatsausverkon rakenne ja solmuvälit. 
 
Jokaisen verkon saaliista laskettiin eri kalalajien yksilömäärät ja punnittiin niiden yhteispainot gramman 
tarkkuudella solmuvälikohtaisesti. Lajikohtaisten kokonaissaaliiden perusteella laskettiin yksikkösaaliit 
(kpl/verkko ja g/verkko). Myös kalojen pituus mitattiin yhden cm tarkkuudella lajikohtaisten 
pituusjakaumien laskemista varten. Lisäksi laskettiin erikseen petoahventen (≥15 cm) yksilömäärä ja 
yhteispaino petokalojen osuuden selvittämistä varten. 
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Ekologisen tilan luokittelu 

Järven ekologista tilaa arvioitiin kalastoyhteisön rakenteen perusteella. Ekologisen tilan arvioinnissa 
käytetyt kalayhteisömuuttujat ovat biomassayksikkösaalis (g/verkko), lukumääräyksikkösaalis (kpl/verkko), 
rehevöitymisestä hyötyvien särkikalojen biomassaosuus ja indikaattorilajien esiintyminen. Indikaattorilajien 
osalta tietoja täydennetään tarvittaessa myös muulla kalastosta saatavalla tiedolla. Kullekin 
kalastomuuttujalle on omat järvityypeittäin määritellyt vertailuarvot, joihin koekalastuksista saatuja 
tuloksia verrataan. Ekologisen tilan luokittelu tapahtuu viisiportaisella asteikolla: erinomainen, hyvä, 
tyydyttävä, välttävä ja huono. (Aroviita ym. 2012) 

Tulokset 

Rappusen kokonaisyksikkösaalis ja kalaston rakenne 

Rappusen kokonaisyksikkösaaliit olivat kesän 2017 koekalastuksissa 1287 g/verkko ja 46 kpl/verkko 
(Taulukko 1, Kuva 2). Vuonna 2009 vastaavat saaliit olivat 1494 g/verkko ja 56 kpl/verkko. (Taulukko 2, Kuva 
2.) Rappusen koekalastussaalis koostui kummallakin kalastuskerralla kuudesta eri kalalajista. 
Yksikkösaaliiden mukaan tärkeimmät lajit niin biomassan kuin yksilömääränkin osalta olivat ahven ja särki.  
(Taulukot 1, 2, Kuva 3).  
 
Taulukko 1. Rappusen kokonaissaaliit, yksikkösaaliit ja prosenttiosuudet kalalajeittain ja -ryhmittäin 
vuonna 2017. 

Laji 
yksikkösaalis 
g/verkko 

kokonais-
saalis (g) 

biomassa-
osuus % 

yksikkösaalis 
kpl/verkko 

kokonais-
saalis (kpl) 

yksilömäärä-
osuus % 

Ahven 809,5 19427 62,9 28,3 678 61,8 

Hauki 18,3 440 1,4 0,04 1 0,1 

Kiiski 12,0 287 0,9 3,5 84 7,7 

Lahna 52,5 1259 4,1 0,6 15 1,4 

Salakka 12,0 289 0,9 0,4 10 0,9 

Särki 382,8 9187 29,7 12,9 310 28,2 

Yhteensä 1287,0 30889 100 45,8 1098 100 

Ahvenkalat 821,4 19714 63,8 31,8 762 69,4 

Särkikalat 447,3 10735 34,8 14,0 335 30,5 

Ahven ≥15cm 542,5 13021 42,2 5,1 122 11,1 

Petokalat muut 18,3 440 1,4 0,04 1 0,1 
 
Vuonna 2017 ahvenkalat (ahven ja kiiski) olivat painosaaliin osalta vallitsevia 64 % osuudella saaliista, 
särkikalojen (särki, salakka ja lahna) osuus oli 35 %. Vuonna 2009 ahvenkalojen osuus oli 59 % ja 
särkikalojen 39 %. Lukumääräsaaliin osalta ahvenkalat olivat vallitsevia 69 % osuudella vuoden 2017 
saaliista särkikalojen osuuden jäädessä 31 %. Vuonna 2009 lukumääräsaaliit olivat lähes samat, 
ahvenkalojen osuus oli 70 % ja särkikalojen 30 %. Vuonna 2017 petokalojen (≥15 cm ahven ja hauki) osuus 
painosaaliista oli yhteensä 44 % ja vuonna 2009 36 %. (Taulukot 1, 2). 
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Kuva 2. Rappusen yksikkösaaliit vuosina 2009 ja 2017. 
 
Taulukko 2. Rappusen kokonaissaaliit, yksikkösaaliit ja prosenttiosuudet kalalajeittain ja -ryhmittäin 
vuonna 2009. 

Laji 
yksikkösaalis 
g/verkko 

kokonais-
saalis (g) 

biomassa-
osuus % 

yksikkösaalis 
kpl/verkko 

kokonais-
saalis (kpl) 

yksilömäärä-
osuus % 

Ahven 854,6 20511 57,2 34,9 837 62,0 

Hauki 31,4 753 2,1 0,1 3 0,2 

Kiiski 21,0 504 1,4 4,7 112 8,3 

Lahna 10,3 248 0,7 0,1 3 0,2 

Salakka 40,7 977 2,7 1,8 44 3,3 

Särki 535,4 12850 35,9 14,6 351 26,0 

Yhteensä 1493,5 35843 100 56,3 1350 100 

Ahvenkalat 875,6 21015 58,6 39,6 949 70,3 

Särkikalat 586,5 14075 39,3 16,6 398 29,5 

Ahven ≥15cm 504,3 12103 33,8 5,2 124 9,2 

Petokalat muut 31,4 753 2,1 0,1 3 0,2 
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Kuva 3. Rappusen lajikohtaiset yksikkösaaliit vuosina 2009 ja 2017. 

Rappusen lajikohtaiset saaliit 

 
Ahvenen yksikkösaalis kesän 2017 koekalastuksissa oli 810 g/verkko ja 28 kpl/verkko (Taulukko 1). Saaliit 
laskivat hieman vuoden 2009 tasosta (Kuva 3). Valtaosa ahvensaaliista koostui pienistä 9-13 cm pituisista 
kaloista (Kuva 4). Kookkaampia ahvenia oli saaliissa melko tasaisesti 30 cm:iin asti. Suurin ahven oli 39 cm 
pitkä ja painoi 882 g. Vuonna 2009 saaliissa selvästi enemmän samana keväänä kuoriutuneita 0+ikäisiä 
poikasia (alle 7 cm kalat), mutta muuten pituusjakaumissa ei ole merkittävää eroa. 
Hauen yksikkösaalis oli 18 g ja 0,04 kpl verkkoa kohti vuonna 2017. Saaliiksi saatiin yksi hauki, joka oli 42 cm 
pitkä. Vuonna 2009 kalastuksissa saatiin 3 haukea, joista yksikkösaaliiksi tuli 31 g ja 0,1 kpl verkkoa kohti. 
Vuonna 2017 kiisken yksikkösaalis oli 12 g ja 3,5 kpl verkkoa kohti. Rappusen kiisket olivat melko 
pienikokoisia, sillä valtaosan saaliista muodostivat 5-6 cm pituiset yksilöt. Suurin kiiski oli 10 cm pitkä. 
Vuonna 2009 kiiskisaalis oli 21 g/verkko ja 4,7 kpl/verkko. Vuoden 2009 kiiskistä suurin osa oli 6 cm 
mittaisia ja suurin kiiski oli 12 cm. 
Lahnan yksikkösaalis oli vuonna 2017 53 g ja 0,6 kpl verkkoa kohti. Saatujen lahnojen pituudet olivat 6 cm ja 
26 cm välillä. Vuonna 2009 saaliiksi saatiin vain kolme lahnaa, jolloin yksikkösaaliit olivat verkkoa kohti 10 g 
ja 0, 1 kpl. Lahnojen pituudet olivat 17-23 cm. 
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Salakan kohdalla vuoden 2017 saalis koostui 13-18 cm pituisista kaloista ja salakan yksikkösaalis oli 12 
g/verkko ja 0,4 kpl/verkko. Vuonna 2009 salakkasaalis oli suurempi, 41 g ja 1,8 kpl verkkoa kohti, mutta 
pituudet olivat samaa luokkaa, 12 -19 cm. 
Särjen vuoden 2017 yksikkösaalis oli 383 g/verkko ja 13 kpl/verkko. Särjen kohdalla saalis painottui pieniin 
yksilöihin, sillä kokojakauman huippu osuu 7-8 cm pituisten kalojen kohdalle. Saaliissa oli myös tasaisesti 
suurempia särkiä 21 cm:iin asti. Vuonna 2009 särkisaalis oli hieman suurempi, 535 g/verkko ja 15 
kpl/verkko. Vuoden 2009 särkisaalis painottui hieman kookkaampiin särkiin. Kokojakauman huippu oli 10 
cm mittaisten kalojen kohdalla ja suurempia särkiä oli tasaisesti 24 cm:iin asti. Kaikkiaan erot 
pituusjakaumissa ovat kuitenkin vähäisiä. 

 
 

JATKUU 
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Kuva 3. Yksilömäärältään runsaimpien kalalajien kokojakaumat Rappusen koekalastussaaliissa vuosina 
2009 ja 2017. 
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Rappusen ekologinen tila 

Rappusen kohdalla ekologisen tilan edellinen luokittelupäätös on tehty laajan aineiston perusteella. 
Vedenlaadun, vesikasvien, kasviplanktonin ja vuoden 2009 koekalastuksen perusteella Rappusen 
ekologinen tila oli erinomainen. Vuoden 2009 koekalastustulos osoitti hyvää tilaa ja vuoden 2017 kalastus 
erinomaista, joten kalastotieto tukee tehtyä päätöstä.  
 
Vuoden 2009 biomassasaalis osoitti erinomaista ja lukumääräsaalis hyvää tilaa. Särkikalojen pieni 
biomassaosuus osoitti erinomaista tilaa, jolloin kokonaisarvosanaksi tuli hyvä. Vuonna 2017 sekä biomassa- 
että lukumääräsaalis olivat erinomaisia. Särkikalojen pieni biomassaosuus oli myös erinomainen, joten 
kokonaisarvosanaksi tuli erinomainen. Hyvän tai erinomaisen tilan indikaattorilajeja (esim. made, muikku 
tai siika) ei koekalastuksissa tavattu. 
 

Tulosten tarkastelu 
Vedenlaatutietojen perusteella (kokonaisfosfori 10 µg/l) Rappunen on niukkaravinteinen järvi. Myös 
kokonaisyksikkösaaliit jäivät kummallakin kalastuskerralla karuille järville tyypilliseen tapaan pieniksi ja 
olivat samaa suuruusluokkaa kuin muissa Mh (Matalat humusjärvet) pintavesityypin niukkaravinteisissa 
järvissä.  
 
Kalayhteisön rakenne oli pysynyt ennallaan edelliseen kalastukseen verrattuna. Niukkaravinteisissa järvissä 
kalasto on yleensä ahvenkalavaltainen. Koekalastusten perusteella ahven oli edelleen sekä biomassa- että 
lukumääräsaaliin osalta runsain laji Rappusessa. Kaikkiaan lajikohtaiset saaliit ja pituusjakaumat olivat hyvin 
edellisen kalastussaaliin kaltaisia, vaikka kokonaisyksikkösaaliit hieman pienenivätkin.  
 
Myös petokalojen osalta ahven oli merkittävin laji Rappusessa ja petokalojen osuus etenkin painosaaliista 
oli melko suuri. Koekalastusmenetelmä kuitenkin useimmiten aliarvioi haukien osuutta, sillä hauen 
pyydystettävyys kesällä koeverkoilla on yleensä heikko ja satunnainen. Petokalojen osuus voi siis olla vielä 
saatua tulosta suurempi. 
 
Kalastoon perustuvan järven ekologisen tilan arvioinnin mukaan Rappusen ekologinen tila oli vuonna 2009 
hyvä ja pienentyneiden yksikkösaaliiden ansiosta vuonna 2017 erinomainen.  
 
Rappusen kalayhteisön rakennetta on vesienhoidon seurantaohjelman mukaan tarkoitus seurata kuuden 
vuoden välein tehtävillä verkkokoekalastuksilla. Seuraavan kerran koekalastuksia tehdään Rappusella näillä 
näkymin vuonna 2023. 
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