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No 3327/20             10.12.2020 

 

JÄNKY-HAKULINJOKI -HANKE: KALASTOSELVITYS KESKINEN 
JA KOTAJÄRVI 2020 
 

1  YLEISTÄ  
 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) on käynnistänyt yhdessä paikallisten osakaskuntien 
kanssa Hakulinjoen valuma-alueelle kolmevuotisen (2020 - 2022) hankkeen. Hanketta hallinnoi 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys. Kumppaneina toimivat Värtölän, Kärjen, Ruomin, Vainikkalan ja 
Torviniemen osakaskunnat sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Suomen valtio ja Lappeenrannan 
seudun ympäristötoimi. Hankkeen rahoittajat ovat alueen osakaskuntien lisäksi ympäristöministeriön 
vesiensuojelun tehostamisohjelma, Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiö sekä Raija ja Ossi Tuuliaisen 
säätiö.  
 
Kotajärven ja Keskisen koeverkkokalastuksien avulla selvitetään järvien ekologinen tila kalaston 
perusteella. Kotajärven ja Keskisen koekalastusten tuloksien perusteella arvioidaan myös, onko 
tarvetta aloittaa järvillä mahdollisia hoitokalastuksia. Oikein mitoitetut hoitokalastukset voivat olla 
hyvä toimenpide vesistön sisäisen kuormituksen hallintaan. Hoitokalastuksella tavoitellaan 
parempaa vedenlaatua, kun harvennettu kalasto saalistaa vähemmän eläinplanktonia. Määrältään 
runsaampi ja suurikokoisempi eläinplankton pystyy tällöin laiduntamaan tehokkaammin 
kasviplanktonia ja leväkukinnot vähenevät. Lisäksi fosforia poistuu kalasaaliin mukana ja pohjasta 
ravinteita pöyhimällä vapauttavat särkikalat vähenevät. Hoitokalastuksen hyödyt saattavat kuitenkin 
jäädä lyhytaikaiseksi, mikäli vesistön ulkoinen kuormitus valuma-alueelta jatkuu runsaana tai 
hoitokalastuksen mitoitus epäonnistuu.  
 
Kotajärven ja Keskisen Nordic-koeverkkokalastukset toteutettiin elokuun aikana Karels Oy:n Aarno 
Karelsin toimesta. Alueen osakaskuntien jäsenet avustivat koekalastuksissa talkoovoimin. Tässä 
Aarno Karelsin laatimassa raportissa esitellään alueiden kalaston rakennetta (biomassa ja 
kappalemäärät) sekä tärkeimpien lajien pituusjakaumat, järvien ekologinen tila ja hoitokalastuksen 
tarpeen arviointi koeverkkokalastuksen tuloksien perusteella.  

2 KOEVERKKOKALASTUKSET 

2.1. TUTKIMUSALUE 

Vesistösuhteet 
Kotajärvi ja Keskinen sijaitsevat Kymijoen vesistössä (vesistöaluetunnus 14) Kymijoen alueen (14.1) 
Kivijärven reitin valuma-alueella (14.19), jonka Hakulinjoen valuma-alueeseen (14.198) se kuuluu. 
Järvet sijaitsevat Etelä-Karjalan Lemin kunnassa. Molempia järviä ympäröivät pääasiassa metsäiset, 



 

 

kivikkoiset, paikoin kallioiset, välillä melko jyrkät rannat. Muutamassa paikassa rannan tuntumassa 
on peltoa. 
 

 
Kuva 2. Kotajärvi ja Keskinen. 
 

Veden laatu 
Kotajärveä ja Keskistä kuormittaa lähinnä hajakuormitus. Suomen Ympäristökeskuksen 
ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertan mukaan molempien järvien pintavesityyppi on Vh (Pienet 
ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet) ja ekologinen tila on tyydyttävä (Kaakkois-Suomen ELY-
keskus, 2016). Verrattuna Keskiseen, Kotajärvi on kirkkaampi ja vähemmän rehevä. Kotajärven 
humuspitoisuus ja kokonaistyppipitoisuus on myös Keskisen järveä pienempi.  
 

Kalastus  
Kalastus Keskiselle ja Kotajärvellä on tyypiltään kotitarve- ja virkistyskalastusta. Kalastus perustuu 
suurimmalta osuudelta osakaskuntien osakkuuteen ja pienimmältä osuudelta osakaskuntien 
myöntämiin kalastuslupiin. Kalastus molemmilla järvillä painottuu kesäkuukausille. Kotajärvellä 
talviverkkokalastus on myös suhteellisen aktiivista.  

2.2. KOEVERKKOKALASTUKSEN MENETELMÄ 

Koeverkkokalastuksia tehtiin Kotajärvellä ja Keskisellä elokuussa 2020. Pyyntivälineenä 
koekalastuksissa käytettiin eurooppalaisen standardin SFS-EN 14757 NORDIC –
yleiskatsausverkkoa. Verkko koostuu 12:sta eri solmuvälistä (5; 6,25; 8; 10; 12,5; 15,5; 19,5; 24; 29; 
35; 43 ja 55 mm), jotka muodostavat geometrisen sarjan eli kasvavat tietyn kertoimen (1,25) 
mukaisesti. Kutakin solmuväliä on 2,5 m:n kaistale, jolloin verkon yläpaulan pituus on 30 m (alapaula 
33 m). Verkon korkeus on 1,5 m (kuva 3).  



 

 

  
Kuva 3. Pohjoismainen NORDIC –yleiskatsausverkon koekalastusmenetelmä. 
 
Koeverkkojen pitäisi antaa kuva kalaston rakenteesta myös sellaisten pienten kalojen osalta, jotka 
eivät yleensä jää pyydyksiin. Verkoilla kalastettiin pinta- ja pohjapyyntinä satunnaisesti valitulla 
paikalla. Verkot laskettiin illalla ja nostettiin aamupäivällä, jolloin pyyntijaksoksi tuli 12-14 tuntia. 
Koeverkkovuorokausia oli Kotajärvellä 30 kpl ja Keskisellä 22 kpl. Eri lajien osuudet laskettiin, 
mitattiin ja punnittiin verkkokohtaisesti. Tulosten käsittelyssä on pinta- ja pohjavesipyynti yhdistetty. 
Ahvenista, kuhista, särjestä ja lahnasta otettiin myös suomunäytteitä iänmääritystä varten.  
 
Järvikunnostuksen hoitokalastustarpeen määrittelyyn menetelmä sopii, jos muita kalatutkimustietoja 
ei ole hankittavissa, mutta se ei välttämättä anna riittävän oikeaa kuvaa kalaston rakenteesta. 
Esimerkiksi muikun, hauen ja lahnan osuudet kalastossa saattavat jäädä selvästi aliarvioiduiksi. 
Myös biomassa-arvoissa, eli pyydysyksikkö-saaliiden suhteessa biomassoihin, saattaa olla niin 
suurta hajontaa, että tehdään vääriä johtopäätöksiä järven kalaston määrästä ja rakenteesta. 
Verkkoa voidaan siten käyttää hoitokalastuksen saalistavoitteen karkeassa määrittelyssä ja 
kalakantojen seurannassa (Olin 2006). 
   
Järvien kalaston ekologista tilaa arvioitiin kalayhteisön rakenteen perusteella. Ekologisen tilan 
arvioinnissa käytetään muuttujina yksikkösaaliin painoa (g/verkko), kalojen lukumäärää (kpl/verkko) 
ja rehevöitymisestä hyötyvien särkikalojen osuutta saaliin painosta (Tammi ym. 2006). Ekologinen 
tila luokitellaan viisiportaisella asteikolla: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono (Aroviita 
ym. 2012). 
  



 

 

3 TULOKSET 

3.1. KOTAJÄRVI 

3.1.1. Kotajärven perustiedot  
Pinta-ala: 346,53 ha Syvyys: 12 m 
Keskisyvyys: 3,84 m Tilavuus:  13 302 400 m³ 
Rantaviiva: 21,14 km Korkeustaso: 78,3 m 
Vesityyppi: Vh (pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet) 
Ekologinen tila: Tyydyttävä 
 

3.1.2. Koeverkkokalastuksen pyyntipaikat 
Kotajärven koeverkkokalastuksen pyyntipaikat on esitetty kuvassa 4. 
 

 
Kuva 4. Kotajärven koeverkkokalastuksen pyyntipaikat (#).  
 
Koeverkkokalastuksia tehtiin Kotajärvelle 10.8., 11.8., 12.8. ja 13.8.2020.  
Koeverkkovuorokausia oli yhteensä 30 kpl, josta pohjaverkot 18 kpl ja pintaverkot 12 kpl. Tulosten 
käsittelyssä yhdistettiin pinta- ja pohjavesipyynnin tulokset.  



 

 

 
Kuvat 5-6. Koeverkkojen nosto Kotajärvellä ja kalojen irrottaminen koeverkoista Kuukan perheen 
pihalla (kuvassa vasemmalta-oikealta Tarmo Teitto, Seppo Kuukka ja Pauli Karels. 
 

3.1.3. Kokonaisyksikkösaalis ja kalaston rakenne   
 
Saaliiksi saatiin kaikkiaan 9 lajia ja yhteensä 49,66 kg ja 2279 kpl kalaa. Kokonaisyksikkösaalis eli 
kaikkien lajien yhteenlaskettu saalis oli 1655 g/verkko ja 76 kpl/verkko (taulukko 1). Tärkeimmät 
saalislajit olivat painonsa puolesta särki (41,1 %), ahven (34,3 %), kuha (11,1 %) ja lahna (8,8 %) ja 
lukumäärältään ahven (53,1 %), särki (35,2 %), kiiski (4,3 %) ja salakka (4,0 %). Ahvenkalojen osuus 
kokonaissaaliin painosta oli 46,3 % ja särkikalojen osuus 53,7 %. Pienten ahventen (<15 cm) osuus 
kokonaissaaliin painosta oli 20,2 % ja petoahventen (>15 cm) 14,1 %. Petokalojen saalis koostui 
petoahvenista ja kuhaa ja oli 25,2 % kokonaissaaliin painosta. Saaliissa ei ollut yhtään haukea, 
vaikka paikalliset kalastajat saavat usein haukea.  
 
Taulukko 1. Kotajärven koeverkkokalastussaaliit vuonna 2020. Lajikohtaiset kokonaissaaliit (g ja 
kpl), yksikkösaaliit (g ja kpl / verkko) sekä saalisosuudet kokonaispainosta ja lukumäärästä. 

 

  Kokonaissaaliit Yksikkösaaliit Saalisosuus 
  g kpl g/vk kpl/vk kg % kpl % 
ahven 17030 1211 568 40 34,3 53,1 
kiiski 413 97 14 3 0,8 4,3 
kuha 5535 25 185 1 11,1 1,1 
särki 20400 802 680 27 41,1 35,2 
lahna 4386 46 146 2 8,8 2,0 
salakka 1159 91 39 3 2,3 4,0 
pasuri 22 1 0,7 0,03 0,04 0,04 
sorva 708 5 24 0,2 1,4 0,2 
muikku 9 1 0,3 0,03 0,02 0,04 
Yhteensä 49662 2279 1655 76 100,0 100,0 
ahvenkalat 22978 1333 766 44 46,3 58,5 
särkikalat 26675 945 889 32 53,7 41,5 
petoahvenet > 15 cm 6986 26 233 1 14,1 1,1 
petokalat yht. 12521 51 417 2 25,2 2,2 



 

 

 
Kuva 7. Kotajärven koeverkkokalastuksen ensimmäisen kalastuspäivän saalis. 
 

3.1.4. Lajikohtaiset saaliit ja pituusjakaumat 
 

Särki 
Särkeä saatiin koekalastuksessa kaikkiaan 802 kpl (yhteensä 20400 g). Särki oli painon mukaan 
koekalastuksen runsain saalislaji 41,1 % kokonaissaalin painosta (680 g/verkko ja 27 kpl/verkko). 
Saaliiksi saadut särjet olivat 4-21 cm pituisia.  Runsaimmat pituusluokat olivat välillä 11 ja 18 cm.  
Keskipituus oli 13,9 cm ja mediaani 13,8 cm.  
 

 
Kuva 8. Kotajärven särkien pituusjakaumat koeverkkokalastussaalissa kesällä 2020. 
 

Ahven  
Ahvenia saatiin koekalastuksessa kaikkiaan 1211 kpl (yhteensä 17030 g). Ahven oli painon mukaan 
34,3 % saalin painosta (568 g/verkkokerta) ja kappalemäärän mukaan 53,1 % (40 kpl/verkkokerta). 



 

 

Saaliiksi saadut ahvenet olivat 5-35 cm pituisia. Runsain pituusluokka oli 6 cm (kuva 6). Keskipituus 
oli 8,8 cm ja mediaani 7,0 cm. Petoahventen (>15 cm) osuus ahvensaaliin painosta oli 41 %.  
 

 
Kuva 9. Kotajärven ahventen pituusjakaumat koeverkkokalastussaaliissa kesällä 2020. 
 

Kuha 
Kuhia saatiin koekalastuksessa kaikkiaan 25 kpl (yhteensä 5535 g). Kuha oli painon mukaan 11,1 
% saaliin painosta (185 g/verkkokerta) ja kappalemäärän mukaan 1,1 % (1 kpl/verkkokerta). Saaliiksi 
saadut kuhat olivat 10-52 cm pituisia. Runsaimmat pituusluokat olivat välillä 26 ja 34 cm (3+ ja 4+ 
vuotiaat).   

 
Kuva 10. Kotajärven kuhien pituusjakaumat koeverkkokalastussaaliissa kesällä 2020. 
 



 

 

 
Kuvat 11.-12.Kotajärven kuhan suomu, kuhan pituus 52,0 cm, paino 620 g, ikä 7+ vuotta ja lahnan 
suomu, lahnan pituus 35,9 cm, paino 461 g ja ikä 15+ vuotta 
 

Lahna 
Lahnoja saatiin koekalastuksessa kaikkiaan 46 kpl (yhteensä 4386 g). Lahna oli painon mukaan 8,8 
% saaliin painosta (146 g/verkkokerta) ja kappalemäärän mukaan 2,0 % (2 kpl/verkkokerta). Saaliiksi 
saadut lahnat olivat 9-36 cm pituisia. Runsaimmat pituusluokat olivat välillä 12 ja 15 cm (1+, 2+ ja 
3+ vuotiaat).   
 

 
Kuva 13. Kotajärven lahnojen pituusjakaumat koeverkkokalastussaaliissa kesällä 2020. 
 

Salakka 
Salakkaa saatiin koekalastuksessa kaikkiaan 91 kpl (yhteensä 1159 g). Salakka saatiin 
pääsääntöisesti pintaverkoissa. Salakka oli painon mukaan 2,3 % saaliin painosta (39 g/verkkokerta) 
ja kappalemäärän mukaan 4,0 % (3 kpl/verkkokerta). Saaliiksi saadut salakat olivat 8 -16 cm pituisia.   
Keskipituus oli 12,2 cm ja mediaani 12,8 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Kuva 14. Kotajärven salakkojen pituusjakaumat koeverkkokalastussaaliissa kesällä 2020. 
 

Kiiski 
Kiiskeä saatiin koekalastuksessa kaikkiaan 97 kpl (yhteensä 413 g). Kiiskeä saatiin ainoastaan 
pohjaverkoissa. Kiiski oli painon mukaan 0,8 % saaliin painosta (14 g/verkkokerta) ja kappalemäärän 
mukaan 4,3 % (3 kpl/verkkokerta). Saaliiksi saadut kiisket olivat 4-11 cm pituisia.   Keskipituus oli 
7,0 cm ja mediaani 6,7 cm.  
 

 
 
Kuva 15. Kotajärven kiiskien pituusjakaumat koeverkkokalastussaaliissa kesällä 2020. 
 

Sorva 
Sorvaa saatiin koekalastuksessa kaikkiaan 5 kpl (yhteensä 708 g). Sorva oli painon mukaan 1,4 % 
saaliin painosta (24 g/verkkokerta) ja kappalemäärän mukaan 0,2 % (0,2 kpl/verkkokerta). Saaliiksi 
saadut sorvat olivat 18-24 cm pituisia.   Keskipituus oli 21,8 cm.  
 



 

 

Pasuri 
Koekalastuksessa saatiin yksi pasuri (pituus 13 cm ja paino 22 g) joka oli 0,04 % saaliin painosta 
(0,7 g/verkkokerta). 
 

Muikku 
Koekalastuksessa saatiin yksi muikku (ikä 0+ vuotta, pituus 10 cm ja paino 9 g). 

3.2.  KESKINEN 

3.2.1. Keskisen perustiedot  
Pinta-ala:  74,9 ha Syvyys:   6,8 m 
Keskisyvyys: 3,4 m Tilavuus:   2 547 650 m³ 
Rantaviiva:  5,73 km Korkeustaso:  77,9 m 
Vesityyppi: Vh (pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet) 
Ekologinen tila:  Tyydyttävä 
 

3.2.2. Koeverkkokalastuksen pyyntipaikat 
 
Keskisen koeverkkokalastuksen pyyntipaikat on esitetty kuvassa 16. 
 

 
Kuva 16. Keskisen koeverkkokalastuksen pyyntipaikat (#) vuonna 2020.   
 
Koeverkkokalastuksia tehtiin Keskiselle 4.8., 5.8., ja 6.8.2020. Koeverkkovuorokausia oli yhteensä 
20 kpl, josta pohjaverkot 14 kpl ja pintaverkot 8 kpl. Tulosten käsittelyssä yhdistettiin pinta- ja 
pohjavesipyynti.  
 
 



 

 

 
Kuvat 17-19. Keskisen koeverkkojen nostaminen, pienemmät solmuvälit (5-8 mm) olivat erittäin 
likaisia ruskea piileväkasvun takia, mikä vaikutti pienten kalojen saaliiseen.  
 

3.2.3. Kokonaisyksikkösaalis ja kalaston rakenne   
 
Saaliiksi saatiin kaikkiaan 9 kalalajia, yhteensä 32,5 kg ja 1497 kpl sekä yksi täplärapu. 
Kokonaisyksikkösaalis eli kaikkien lajien yhteenlaskettu saalis oli 1478 g/verkko ja 68 kpl/verkko 
(taulukko 2). Tärkeimmät saalislajit olivat painonsa puolesta särki (63,0 %), ahven 29,4 % (josta 
pientä ahventa 23,4 % ja petoahventa 6,0 %), hauki (2,8 %) lahna (1,7 %), salakka (1,2 %) ja kiiski 
(0,9 %). Lukumäärältään tärkeimmät lajit olivat särki (52,8 %), ahven (36,9 %, josta pientä ahventa 
35,0 %), kiiski (2,2 %) ja salakka (1,7 %).  
 
Taulukko 2. Keskisen Nordic-koeverkkokalastussaaliit. Lajikohtaiset kokonaissaaliit (g ja kpl), 
yksikkösaaliit (g ja kpl / verkko) sekä saalisosuudet kokonaispainosta ja lukumäärästä. 

  Kokonaissaaliit Yksikkösaaliit Saalisosuus 
  g kpl g/vk kpl/vk kg % kpl % 
ahven 9568 553 435 25 29,4 36,9 
kiiski 298 33 14 2 0,9 2,2 
kuha 2 1 0 0,05 0,0 0,1 
särki 20490 790 931 36 63,0 52,8 
lahna 543 2 25 0,09 1,7 0,1 
salakka 381 25 17 1 1,2 1,7 
pasuri 238 1 11 0,05 0,7 0,1 
hauki 920 1 42 0,05 2,8 0,1 
muikku 37 1 2 0,05 0,1 0,1 
rapu 40 1 2 0,05 0,1 0,1 
Yhteensä 32518 1497 1478 68 100,0 100,0 
ahvenkalat 9868 587 449 27 30,3 39,2 
särkikalat 21652 818 984 37 66,6 54,6 
petoahvenet > 15cm 1957 28 89 1 6,0 1,9 
petokalat yht. 2879 30 131 1 8,9 2,0 



 

 

Ahvenkalojen osuus kokonaissaaliin painosta oli 30,3 % ja särkikalojen osuus 66,6 %. Pienten 
ahventen (<15 cm) osuus kokonaissaaliin painosta oli 23,4 % ja petoahventen (>15 cm) 6,0 %. 
Petokalojen (hauki ja petomainen ahven) osuus oli 8,9 %. 
 

 
 
Kuvat 20-21.  Keskisen koeverkkojen putsaaminen Lensun perheen mökkirannalla (kuvassa 
vasemmalta oikealle Pertti Laine, Sirpa Lensu ja Lauri Taipale. 
  

3.2.4. Lajikohtaiset saaliit ja pituusjakaumat 
 

Särki 
Särkeä saatiin koekalastuksessa kaikkiaan 790 kpl (yhteensä 20490 g). Särki oli painon mukaan 
koekalastuksen runsain saalislaji 63,0 % kokonaissaaliin painosta (931 g/verkko ja 36 kpl/verkko). 
Saaliiksi saadut särjet olivat 10-19 cm pituisia.  Runsaimmat pituusluokat olivat välillä 11 ja 15 cm.  
Keskipituus oli 13,4 cm ja mediaani 12,9 cm.  

 
Kuva 22. Keskisen särkien pituusjakaumat koeverkkokalastussaaliissa kesällä 2020. 



 

 

 
 

 
Kuvat 23-24. Keskisen kahden päivän koeverkkokalastuksen saaliit. 
 

Ahven  
Ahvenia saatiin koekalastuksessa kaikkiaan 553 kpl (yhteensä 9568 g). Ahven oli painon mukaan 
29,4 % saaliin painosta (435 g/verkkokerta) ja kappalemäärän mukaan 36,9 % (25 kpl/verkkokerta). 
Saaliiksi saadut ahvenet olivat 5-28 cm pituisia (kuva 6). Keskipituus oli 11,2 cm ja mediaani 11,3 
cm. Petoahventen (>15 cm) osuus ahvensaaliin painosta oli 20 %.  

 
Kuva 25. Keskisen ahventen pituusjakaumat koeverkkokalastussaaliissa kesällä 2020. 
 



 

 

 
Kuva 26 ja 27. Keskisen särjen suomu, pituus 68 mm, paino 6 g, ikä 1+ vuotta ja Keskisen ahvenen 
suomu pituus 122 mm, paino 20 g ja ikä 3+ vuotta.  
 

Kiiski 
Kiiskeä saatiin koekalastuksessa kaikkiaan 33 kpl (yhteensä 298 g). Kiiskeä saatiin ainoastaan 
pohjaverkoissa. Kiiski oli painon mukaan 0,9 % saaliin painosta (14 g/verkkokerta) ja kappalemäärän 
mukaan 2,2 % (2 kpl/verkkokerta). Saaliiksi saadut kiisket olivat 5 -12 cm pituisia.   Keskipituus ja 
mediaani olivat 8,5 cm.  
 

 
Kuva 28. Keskisen kiiskien pituusjakaumat koeverkkokalastussaaliissa kesällä 2020. 



 

 

 

Salakka 
Salakkaa saatiin koekalastuksessa kaikkiaan 25 kpl (yhteensä 381 g). Salakka saatiin 
pääsääntöisesti pintaverkoissa. Salakka oli painon mukaan 1,7 % saaliin painosta (17 g/verkkokerta) 
ja kappalemäärän mukaan 1,7 % (1 kpl/verkkokerta). Saaliiksi saadut salakat olivat 9-17 cm pituisia.   
Keskipituus oli 10,9 cm ja mediaani 9,3 cm.  
 

 
 
Kuva 29. Kotajärven salakkojen pituusjakaumat koeverkkokalastussaaliissa kesällä 2020. 
 

Lahna 
Lahnoja saatiin koekalastuksessa kaikkiaan 2 kpl (yhteensä 543 g). Lahna oli painon mukaan 1,7 % 
saaliin painosta (25 g/verkkokerta) ja kappalemäärän mukaan 0,1 %. 
  

Hauki 
Koekalastuksessa saatiin yksi hauki (pituus 54 cm ja paino 920 g). 
 

Pasuri 
Koekalastuksessa saatiin yksi pasuri (pituus 13 cm ja paino 22 g). 
 

Muikku 
Koekalastuksessa saatiin yksi muikku (katso kuvat 30 – 31, muikun ikä 2+ vuotta, pituus 17,3 cm ja 
paino 37 g). 



 

 

 
 
Kuvat 30-31. Keskisen koekalastuksessa saatu ainoamuikku, pituus 17,3 cm, paino 37 grammaa ja 
suomunäytteen iänmäärityksen perusteella ikä 2+ vuotta. 

4 TULOSTEN TARKASTELU 

4.1. KOTAJÄRVI 

4.1.1. Ekologinen luokitus 
Kotajärven koeverkkokalastuksen perusteella kalaston ekologinen tila on välttävä. Painosaalis ja 
kappalemääräinen yksikkösaalis osoittivat välttävää tilaa, särkikalojen biomassa tyydyttävää tilaa ja 
petokalojen osuus erinomaista tilaa. Koeverkkokalastuksessa saatiin yksi indikaattorilaji, muikku. 
Toinen indikaattorilaji, siika, jonka paikalliset verkkokalastajat kertoivat saaneensa verkolla, on 
todennäköisesti peräisin istutuksista. 

 



 

 

Taulukko 3. Kotajärven ekologinen luokittelu yksikkösaaliiden ja särkikalojen luokittelut Aroviita ym. 
2019 mukaan, petokalojen ja indikaattorilajien Vuori ym. 2009 mukaan. ELS-arvot laskettu Aroviita 
ym. 2019 mukaan. 

  
Ekologinen  
luokittelu 

ELS- 
arvo 

Yksikkösaalis (g/verkko) 1655 g välttävä 0,33 
Yksikkösaalis (kpl/verkko) 76 kpl välttävä 0,28 
Särkikalojen osuus (%) 53,7 % tyydyttävä 0,47 
Petokalojen osuus (%) 25,2 erinomainen  
Indikaattorilajit > 200 ha 2 hyvä  
Keskiarvo  välttävä 0,36 

 

 
   

4.1.2. Hoitokalastuksen tarve 
Hoitokalastustarvetta voidaan arvioida keskimääräisestä verkon yksikkösaaliista. Mikäli 
yksikkösaalis on runsas (yli 2 kg/verkko/yö), särkikalavaltainen ja petokalojen osuus saaliista on alle 
20 %, hoitokalastukseen ryhtyminen on Luke:n mukaan perusteltua. 

Kotajärven koekalastussaaliiden yksikkösaaliit ovat olleet noin 1,6 kg/verkko. Särkikaloja on saaliista 
ollut 54 %, petokalojen osuus 25 %. Särkikalojen ja ahventen kasvu ja koko vaikuttavat normaaleilta 
mutta sinileväesiintymät ovat säännöllisiä.  

Taulukko 4. Kotajärven hoitokalastuksen tarvearviointi Nordic-koeverkkokoekalastuksien 
perusteella. 

 kg / 
verkko 

kpl / 
verkko 

% 
särki- 
kalat 

% 
peto- 
kalat 

koko/kasvu 
särki, lahna 

ahven 
sinilevät 

Hoitokalastuksen 
tarve jos 

yli 2 kg 
yli 100 

kpl 
yli 60 

% 
alle 20 

% 
pieni 
hidas 

sään- 
nöllinen 

Kotajärvi 1,655 kg 76 kpl 54 % 25 % normi kyllä 

 

Koeverkkokalastuksen perusteella Kotajärvellä ei kannatta aloittaa tehokasta hoitokalastusta ilman 
koeluonteisia hoitokalastuksia. Ensimmäisenä vuonna tehdään järven kalaparvien luotauksia ja 
koeluonteisia hoitokalastuksia nuotalla ja/tai rysillä ja tutkitaan saaliserien koostumusta. Tulosten 
perusteella määritetään, mihin lajeihin ja minkä verran tehokkaampaa hoitokalastusta kohdistetaan 
ja millaisin saalistavoittein. 

Saalistavoitteen tulee olla riittävä, jotta kalaston lajisuhteet korjaantuvat. Liian pieni saalistavoite voi 
aiheuttaa pienten särkikalojen räjähdysmäisen lisääntymisen, mutta liian suurella saalistavoitteella 
voi myös olla haitallisia jälkiseurauksia. Hoitokalastus tuleekin aloittaa varovaisesti 1-3 vuoden 
jaksolla. Hoitokalastuksen saalistavoitteen määrittelemiseksi on olemassa erilaisia suosituksia, joita 
voidaan käyttää.  



 

 

4.2. KESKINEN 

4.2.1. Ekologinen luokitus 
Keskisen koeverkkokalastuksen perusteella alueen kalaston ekologinen tila on välttävä. Painosaalis, 
kappalemääräinen yksikkösaalis ja särkikalojen biomassa- ja petokalojen osuus osoittivat kaikki 
välttävää tilaa. Koeverkkokalastuksessa saatiin yksi indikaattorilaji, muikku.  

Taulukko 5. Keskisen ekologinen luokittelu Nordic- koeverkkokalastuksen perusteella. 
Yksikkäsaaliiden ja särkikalojen luokittelut Aroviita ym. 2019 mukaan, petokalojen ja 
indikaattorilajien Vuori ym. 2009 mukaan. ELS-arvot laskettu Aroviita ym. 2019 mukaan. 

  
Ekologinen  
luokittelu 

ELS- 
arvo 

Yksikkösaalis (g/verkko) 1478 g/verkko välttävä 0,39 
Yksikkösaalis (kpl/verkko) 68 kpl/verkko välttävä 0,33 
Särkikalojen osuus (%) 66,6 % välttävä 0,22 
Petokalojen osuus (%) 6,0 % välttävä  
Indikaattorilajit < 200 ha 1 tyydyttävä  
Keskiarvo  välttävä 0,31 

 

4.2.2. Hoitokalastuksen tarve  
Keskisen koekalastussaaliiden yksikkösaaliit ovat olleet noin 1,5 kg/verkko. Särkikaloja on saaliista 
ollut 67 %, petokalojen osuus 8 %, särkikalojen ja ahventen kasvu ja koko vaikuttavat normaaleilta 
mutta sinileväesiintymät ovat säännöllisiä.    

Taulukko 6. Kotajärven ja Keskisen hoitokalastuksen tarvearviointi Nordic- 
koeverkkokoekalastuksien perusteella. 

 kg / 
verkko 

kpl / 
verkko 

% 
särki- 
kalat 

% 
peto- 
kalat 

koko/kasvu 
särki, lahna 

ahven 
sinilevät 

Hoitokalastuksen 
tarve jos yli 2 kg yli 100 

kpl 
yli 60 

% 

alle 20 

% 

pieni 

hidas 

sään- 

nöllinen 

Keskinen 1.475 kg 68 kpl 67 % 8 % normi kyllä 

 

Keskisen koeverkkokalastuksen perusteella Keskisellä on suurempi tarve hoitokalastuksiin kuin 
Kotajärvellä. Niin kuin Kotajärvellä tehokasta hoitokalastusta ei kannata aloittaa ilman koeluonteisia 
hoitokalastuksia. Tulosten perusteella määritetään, mihin lajeihin ja minkä verran tehokkaampaa 
hoitokalastusta kohdistetaan ja millaisin saalistavoittein. 
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