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Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 

 

Mikkelin (ent. Ristiinan) Yöveden pinta-ala on noin 77,4 km2. Valuma-alueen pinta-ala on noin 150 

km2. Yövedeltä Savisalon kohdalla virtaama itään on noin 1,5 m3/s. Yöveden tilavuus Pökkäänlah-

delta Savisalon tasalle on noin 61,5 milj.m3. Näin veden keskiviipymä Yövedellä on noin 470 vrk ja 

vaihtuvuus siten selvästi parempi kuin Suomen järvissä keskimäärin. 

Yöveden tarkkailua on toteutettu vuodesta 1980 lähtien. UPM Plywood Oy Pelloksen tehtaiden ja 

Ristiinan keskuspuhdistamon ympäristöluvissa on velvoitettu seuraamaan jätevesien vesistövaiku-

tuksia ja tarkkailu toteutetaan yhteistarkkailuna. Nykyisellään Yöveden tarkkailua toteutetaan Ram-

boll Oy:n 16.12.2015 laatiman yhteistarkkailuohjelman (Ristiinan jätevedenpuhdistamo ja UPM Ply-

wood Oy, Pelloksen vaneritehtaat, vaikutustarkkailuohjelma 2016-) mukaisesti.  

Yövedeltä otetaan vesistötarkkailunäytteet tarkkailuohjelman mukaisesti kolme kertaa vuodessa yh-

deksältä havaintopaikalta. Vesistötarkkailun lisäksi kuormittajien velvoitteena on toteuttaa myös Yö-

veden biologista tarkkailua sekä kalataloudellista tarkkailua. Aikaisemmin vastaavanlainen koeka-

lastus on tehty vuosina 1999, 2006, 2010 ja 2013.  

 

 

Koekalastusta varten Yövesi jaettiin neljään osaan. Aluetta 1 kuormittavat Ristiinan kunnan jätevedet 

ja hulevedet, aluetta 2 sen lisäksi myös Pelloksen tehtaiden jätevedet ja alueella 3 jätevesien vaiku-

tus on vielä havaittavissa. Alue 4 on tausta-alue, jossa jätevesien vaikutusta ei enää ole. Ristiinan 

Yövedellä pohjaverkkojen maksimi syvyys on 15 metriä, sillä kesäkerrostuneisuuden aikaan vesis-

tössä esiintyy happivajetta tätä syvemmällä. Pohjaverkkojen pyyntisyvyydet on jaettu kolmeen sy-

vyysvyöhykkeeseen 0-5 m, 5-10 m ja 10-15 m taulukon 1 mukaisesti. Pintaverkkoja käytetään alu-

eilla, jossa syvyys on yli 8 m. Koeverkkokalastuksessa sovellettiin Luonnonvarakeskuksen voimassa 

olevaa ohjeistusta (RKTL työraportti 21/2014). Verkkojen paikat ja laskusuunnat satunnaistettiin ar-

pomalla. Yhdellä kalastuskerralla käsiteltiin noin 14 koeverkkoa eli kalastuskertoja oli kaikkiaan 

kuusi. Kalastusajankohdat olivat 3. - 4.7., 4. - 5.7., 5. - 6.7., sekä 21. – 22.8, 22. – 23.8, 23. – 24.8. 

Koko kesä oli varsin helteinen mutta helteitä on osunut Ristiinan koeverkkokalastuksiin myös vuo-

sina 2013 ja 2010.  

Taulukko 1. Ristiinan Yöveden koekalastuksen verkkovuorokaudet alueittain 

 

 

alue 1 alue 2 alue 3 alue 4

pohja 0 – 5 m 5 6 6 6

pohja 5 – 10 m 5 5 5 5

pohja 10 – 15 m 4 5 5 5

välivesi 2 3 3 3

pintavesi 2 3 3 3
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Koekalastus toteutettiin NORDIC-yleiskatsausverkolla, joka on kooltaan 1,5 x 30 metriä (kuva 1). 

Verkossa on 12 paneelia eri solmuväleillä (5; 6,25; 8; 10; 12,5; 15,5; 19,5; 24; 29; 35; 43 ja 55 mm). 

Periaatteessa verkko pyytää siis kaiken kokoisia kaloja aivan suurimpia kaloja lukuun ottamatta. 

Käytäntö on osoittanut, että pienimpien silmäkokojen pyytävyys heikentyy suuria silmäkokoja enem-

män, jos verkko limoittuu. Myös haukien osuus saaliissa on todettu todellista populaatiokokoa pie-

nemmäksi. 

 

Kuva 1. NORDIC-yleiskatsausverkko (kuva: Luonnonvarakeskus). 

 

Koekalastussaalis käsiteltiin verkko- ja solmuvälikohtaisesti. Kalojen pituus mitattiin senttimetrin 

tarkkuudella ilman satunnaisotantaa, eli kaikki yksilöt mitattiin. Mittauksen lisäksi saalis punnittiin 

lajeittain, niin ikään verkko ja solmuvälikohtaisesti.  

Tulosten tarkastelussa petokaloiksi laskettiin hauet, kuhat, mateet ja vähintään 15 cm:n pituiset ah-

venet. Ruokakaloiksi on taulukossa laskettu petoahvenet, kuhat, hauet, mateet ja muikut. Harvempi 

käyttää 100 g madetta tai alamittaista kuhaa ruokakalaksi, mutta Nordic-tyyppisillä koeverkoilla ne 

indikoivat, että suurempiakin yksilöitä on pyydettävissä tavallisilla harvasilmäisillä verkoilla. 

Yöveden ekologista tilaa arvioitiin kalayhteisön perusteella, hyödyntäen vuonna 2012 päivitettyjä 

vertailuarvoja pienille ja keskikokoisille vähähumuksiset järville (Vh). Ekologinen tila voi olla erin-

omainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä tai huono.  

 

Pohjaverkkojen yksikkösaalis vaihteli välillä 2 – 2041 g keskisaaliin ollessa 407 g. Yksikkösaalis laski 

vuoden 2013 koekalastukseen verrattuna ja oli itseasiassa Pökkäänkahden koekalastushistorian 

pienen. Selvästi yleisin saaliskala oli ahven (kuva 2, sivu 5), jonka verkkokohtainen saalis oli 235 g 

eli 57,8 % kokonaissaaliista. Seuraavaksi yleisin oli särki 68 g yksikkösaaliillaan. Myös lahnan ja 

kuhan yksikkösaaliit olivat lähellä särjen yksikkösaaliista. Muiden kalojen saaliit olivat huomattavan 
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pieniä. Viime koekalastuskerrasta poiketen nyt saaliiksi saatiin myös muutamia muikkua. Hauki puut-

tui viime kerran tapaan koeverkkosaaliista.  

 

Ahven 

 

Ahvenissa kappalemäärissä eniten oli 7 – 12 cm pituisia ahvenia (kuva 8, sivu 10), kun viimeksi se 

oli 10 - 14 cm. Petokokoisia yli 15 cm kaloja oli 15 kappaletta ja ne vastasivat kaikkien ahventen 

painosta 63 %, mikä osoittaa hyvää ahvenkannan rakennetta.  Petokokoisten ahvenien osuus kasvoi 

vuoden 2013 kalastukseen verrattuna.  

 

Muut kalat 

 

Särkiä oli tuli saaliiksi ahvenen jälkeen toiseksi eniten ja niiden koko vaihteli 10 – 21 cm välillä. Muista 

kaloista biomassaltaan seuraavaksi merkittävimmät olivat lahna (51 g/verkko) ja kuha (43 g/verkko). 

Viimeksi kuhasaalis oli 143 g/verkko, joten kuhasaalis oli pienentynyt huomattavasti edellisestä koe-

kalastuksesta. Kuhien pituudet olivat välillä 9 – 27 cm ja lahnan 13 – 19cm. Näiden lisäksi tuli 8 – 10 

cm:n kuoreita (1 g/verkko), 5 – 11 cm:n kiiskiä (6 g/verkko) ja 11 - 12 cm muikkua (2 g/verkko).  

 

Pinta- ja välivesiverkot 

 

Alueen 1 pintavesiverkkojen yksikkösaalis oli vain 88 g/verkko, kun viimeksi se oli jopa 417 g. Saa-

liiksi tuli muikkua, salakkaa ja särkeä. Välivesiverkkojen yksikkösaalis oli 199g ja viimeksi se oli 257 

g. Välivedestä tuli kuoretta, särkeä ja ahventa. 

 

Saalisvertailua vuosilta 1999, 2006, 2010, 2013 ja 2018 

 

Taulukossa 2 on esitetty Ristiinan Yöveden koekalastustuloksia pohjaverkoilla vuonna 1999, 2006 

2010, 2013 ja 2018. Koekalastusten toteutukset olivat niin samankaltaisia, että tuloksia voidaan hy-

vin verrata.  

 

Yksikkösaalis laski edellisestä koekalastuksesta ja oli selvästi pienempi kuin vuosina 1999 ja 2006 

(taulukko 2).  Lajien määrä pysyi samana kuin viimeksikin. Ahvenen osuus kokonaissaaliista on kas-
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vanut kerta kerralta mutta nyt se pieneni alle vuosien 2010 ja 2013 tason. Kookkaamman petoahve-

nen osuus oli kuitenkin koekalastuskerroista suurin. Särjen osuus kokonaissaaliista kasvoi selvästi 

mutta se olikin hämmästyttävän pieni vuosina 2010 ja 2013. Myös särkikalojen saalisosuus kasvoi 

huomattavasti. Särkikalojen osuuden kasvaessa jäi petojen saaliosuus pienemmäksi kuin vuonna 

2013 mutta oli kuitenkin koekalastuskerroista toiseksi suurin. Ruokakalojen osuus on kasvanut jo-

kaisella koekalastuskerralla, paitsi nyt se sijoittui vuosien 2013 ja 2010 välimaastoon. Yhtenä posi-

tiivisena merkkinä oli muikun palaaminen koekalastusverkkoihin. Vaikka Nordic-koeverkkojen yksik-

kösaalis jäi alueella 1 pieneksi, niin saaliin rakenne on parantunut huomattavasti vuoteen 2006 ja 

vielä enemmän vuoteen 1999 verrattuna eikä se juurikaan heikentynyt vuoteen 2013 verratessa.  

Taulukossa 3 on esitetty koko koeverkkokalastuksen yksikkösaaliit (g/verkko ja kpl/verkko), särkika-

lojen osuus kokonaisbiomassasta, sekä niiden perusteella tehdyt ekologiset luokittelut. Kalojen pe-

rusteella Pökkäänlahti on erinomaisessa ekologisessa tilassa.  

 

Taulukko 2. Pohjaverkkokoekalastuksen tulosvertailua alueella 1 vuosilta 1999, 2006, 2010, 2013 ja 

2018. 

Pohjaverkot 2018 2013 2010 2006 1999 

yksikkösaalis g/verkkoyö 407 598 450 809 891 

lajeja kpl 7 7 10 11 10 

ahvenen osuus kokonaissaaliista % 57,8 66,4 61 53,3 47,4 

petoahventen osuus ahvensaaliista % 63,3 44,1 53,2 37,3 29,9 

särjen osuus kokonaissaaliista % 16,9 3,5 7,8 27,7 32,7 

särkikalojen osuus kokonaissaaliista % 29,4 7,8 20,9 31,3 52,3 

petojen osuus kokonaissaaliista % 47,1 53,8 43,3 32,4 17,5 

ruokakalojen osuus kokonaissaaliista % 47,6 53,8 47,1 33,1 21,1 

 

Taulukko 3. Pinta- väli ja pohjaverkkojen yksikkösaaliit, särkikalojen osuus ja ekologinen luokittelu. 

Koeverkkokalastus 2018 Määrä 
Ekologinen 
luokittelut 

yksikkösaalis g/verkkoyö 349 Erinomainen 

yksikkösaalis kpl/verkko 13 Erinomainen 

särkikalojen osuus kokonaissaaliista % 32,9 Erinomainen 
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Kuva 2. Pökkäänlahden, alue 1 saalisjakauma 

 

 

Kuva 3. Savisalon länsipuolen, alue 2 saalisjakauma 

 

Kuva 4. Uittamonsalmen, alue 3 saalisjakauma 
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Kuva 5. Mustasaarenselän, alue 4 saalisjakauma 

 

Pohjaverkkojen keskimääräinen yksikkösaalis 417 g/verkko pieneni edellisestä tutkimuksesta. Saa-

lisvaihtelu oli välillä 0 – 1956 g eli hyvin suuri. Pohjaverkkosaaliissa ahvenen osuus 250 g/verkko oli 

ylivoimaisesti suurin kuten alueella yksi (kuva 3, sivu 5). Seuraavaksi yleisin oli särki 84 g/verkko ja 

sitten kuha 31 g/verkko. Muiden kalojen yksikkösaaliit olivat paljon pienempiä. Muikkusaalis oli hie-

man kasvanut vuodesta 2013 mutta oli edelleen kaukana vuoden 2010 saaliista.   

 

 

Kuva 6. Kalaan menossa. Vene on tarvikkeita täysi.  
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Ahven 

 

Alueen 2 pienimmät ahvenet olivat 5 cm eli vuoden 2018 poikasia (kuva 9, sivu 10). Yleisin koko-

luokka oli kuitenkin 7 cm eli luultavamminkin viime vuoden poikasia (1+). Seuraavaksi yleisisin ko-

koluokka oli välillä 10 – 11 cm. Suurin ja samalla koekalastuksen suurin ahven oli 36. Ahventen 

osuus kokonaissaalista oli 60 %, josta petoahventen osuus oli lähes 70 % eli varsin hyvin, mutta 

kuitenkin vuoden 2010 koekalastusta vähemmän.  

 

Muut kalat 

 

Särki oli biomassaltaan toiseksi suurin saalislaji. Yksikkösaalis 84 g/verkko oli koekalastuskerroista 

selkeästi pienin. Särjillä pituusluokat 10 – 14 cm olivat yleisimmät. Suurin yksittäinen särki oli pituu-

deltaan 20 cm. 

Särjen jälkeen seuraavaksi merkittävin oli kuha 31g/verkko, jonka yksikkösaalis oli tippunut viime-

kerrasta puoleen (2013 66 g/verkko). Aiemmin kuhasaalis oli pysynyt samalla tasolla kolme koeka-

lastusta peräkkäin. Nyt kuhia saatiin vain 4 ja niistä kaksi oli 8 cm pituisia ja seuraavat 21 ja 37 cm. 

Lahnojen yksikkösaalis oli noussut vuoden 2013 tasosta 15 g/verkko tasolle 24 g/verkko. Kuoreen 

yksikkösaalis oli 6 g/verkko, kiisken 4 g/verkko, salakan 9 g/verkko ja muikun 9 g/verkko. Muikku-

saalis oli kasvanut viimekerran yksikkösaaliista 1 g/verkko, mutta oli selkeästi pienempi kuin vuonna 

2010 kun se oli 55 g/verkko.  

 

Pinta- ja välivesiverkot 

 

Alueen 2 pintavesiverkkojen yksikkösaalis oli vain 25 g/verkko eli lähes 100g vähemmän kuin 

vuonna 2013. Saaliina oli muikkuja, kuoreita ja salakoita. Välivesiverkkojen yksikkösaalis oli niin 

ikään pieni, eli vain 32g/verkko (vuonna 2013 198 g/verkko). Saaliina oli muikkua ja särkeä.  
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Kuva 7. Verkon nostoa.  

 

Saalisvertailua vuosilta 1999, 2006, 2010, 2013 ja 2018 

 

Alueen 2 yksikkösaaliissa ei aiemmin ole ollut kovin paljon vaihtelua. Nyt se kuitenkin tippui koe-

kelastuskertojen keskimääräisestä saalista noin 45 % (taulukko 5). Lajien määrä pysyi kuitenkin sa-

mana. Ahventen osuus kokonaissaaliista oli edelliskertojen tapaan hyvin suuri. Petoahvenien osuus 

ahvensaaliista kasvoi selvästi ja oli lähes vuoden 2010 tasolla. Särkien osuus laski aavistuksen kun 

taas särkikalojen osuus kasvoi hieman vuodesta 2013. Petokalojen ja etenkin ruokakalojen osuus 

kokonaissaaliista kasvoi selvästi. Kokonaisuudessaan alueen kalaston rakenne parani viime kalas-

tuskerrasta ja oli kahteen ensimmäiseen koekalastuksen verrattuna selkeästi parempi.  

Taulukossa 5 on esitetty koko koeverkkokalastuksen yksikkösaaliit (g/verkko ja kpl/verkko), särkika-

lojen osuus kokonaisbiomassasta, sekä niiden perusteella tehdyt ekologiset luokittelut. Kalojen pe-

rusteella Savisalon länsipuoli on erinomaisessa ekologisessa tilassa.  

 

 

 

 

 



 

 

RISTIINAN YÖVEDEN KOEVERKKOKALASTUS VUONNA 2018 
9 (19)   

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 

Taulukko 4. Pohjaverkkokoekalastuksen tulosvertailua alueella 2 vuosilta 1999, 2006, 2010, 2013 ja 

2018 

Pohjaverkot 2018 2013 2010 2006 1999 

yksikkösaalis g/verkkoyö 417 697 797 878 701 

lajeja kpl 8 8 8 9 8 

ahvenen osuus kokonaissaaliista % 60,0 63,5 63,5 43,8 53 

petoahventen osuus ahvensaaliista % 69,2 53,4 72,3 42,4 5,5 

särjen osuus kokonaissaaliista % 20,1 22,5 18,1 31,6 33,1 

särkikalojen osuus kokonaissaaliista % 28,2 24,8 21,4 42 37,1 

petojen osuus kokonaissaaliista % 48,9 43,3 53 29,2 7 

ruokakalojen osuus kokonaissaaliista % 51,0 43,7 59,9 31,9 8,9 

 

Taulukko 5. Pinta- väli ja pohjaverkkojen yksikkösaaliit, särkikalojen osuus ja ekologinen luokittelu. 

Koeverkkokalastus 2018 Määrä 
Ekologinen 
luokittelut 

yksikkösaalis g/verkkoyö 311 Erinomainen 

yksikkösaalis kpl/verkko 13 Erinomainen 

särkikalojen osuus kokonaissaaliista % 29,2 Erinomainen 
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Kuva 8. Pökkäänlahden ahventen pituusjakauma  

 

Kuva 9. Savisalon länsipuolen ahventen pituusjakauma 
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Kuva 10. Uittamonsalmen ahventen pituusjakauma 

 

Kuva 11. Mustasaarenselän ahventen pituusjakauma 

 

 

Alueen 3 yksikkösaalis 471 g/verkko oli koekalastuskerroista pienin mutta lähellä vuoden 1999 tu-

losta. Verkkokohtainen saalis vaihteli välillä 12 - 2236 g. Viidessä verkossa saalis oli alle 100 g ja 

kahdessa yli 1000 g. Muiden alueiden tapaan yleisin kala oli ahven, joka muodosti 51,5 % kokonais-

saaliista (kuva 4, sivu 5). Seuraavaksi suurin yksikkösaalis oli särjellä 97 g/verkko, kun viime kerralla 
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kuha oli toiseksi yleisin kala 137 g/verkko yksikkösaaliilla. Viime kerran ”iso” kuha saalis selittyy 

lähinnä yhdellä suurella kuhalla, joka osui pohjaverkkoon (kuva 12). Särjen jälkeen yleisempiä olivat 

säyne, made ja lahna. Muiden kalojen saalis jäi selvästi pienemmäksi.   

 

Kuva 12. Iso kuha nosti kuhan yksikkösaaliita vuonna 2013. 

 

Ahven  

 

Alueella 3 eniten saaliiksi saatiin alueen 2 tapaan 7 cm pituisia ahvenia (1+). Seuraavaksi eniten oli 

10 - 12 cm kokoisia ahvenia (kuva 10, sivu 11). Petokokoisia vähintään 15 cm:n ahvenia oli yhteensä 

18 kpl.  Niitä esiintyi tasaisesti 33 cm:iin saakka. Ahvenbiomassasta petoja oli jopa 75,3 %, mikä on 

selvästi enemmän kuin vuonna 2013.     

 

Muut kalat 

 

Särkisaalis oli viime kerrasta tuplaantunut ollen 97g/verkko, kun viimeksi se oli 44 g/verkko. Pituus-

jakauma oli 9 – 25 cm, joista eniten oli 11 ja 12 cm pituisia särkiä. Särjen jälkeen kolmanneksi suurin 

yksikkösaalis oli säyneellä. Iso säynesaalis johtui tosin yhdestä (40 cm) lähes kilon painavasta yksi-

löstä.  Kuhia tuli 2 kpl, joista toinen painoi vain 4 g ja toinen 76 g. Mateita tuli yksi ja se panoi 466g. 
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Muikkusaalis 5g/verkko tippui olemattomaksi, mikäli sitä verrataan viime kerran hyvään muikkusaa-

liiseen (66 g/verkko).  Salakoiden (1 g/verkko) pituusvaihtelu oli välillä 8 – 12 cm, kuoreen (2 

g/verkko) 8 – 11 cm, kiisken (6 g/verkko) 4 – 8 cm, lahnan (26 g/verkko) 13cm ja 32 cm sekä här-

käsimpun (1 g/verkko) 11 cm.   

Pinta- ja välivesiverkot 

 

Pintavesiverkkojen yksikkösaalis oli 45 g, kun viimeksi se oli 238 g. Saaliiksi tuli kuoretta, muikkua, 

salakkaa ja särkeä.  Välivesiverkkojen yksikkösaalis oli niin ikään pieni eli 54 g/verkko. Saaliksi tuli 

kuore ja kuusi ahventa. 

 

Saalisvertailua vuosilta 1999, 2006, 2010, 2013 ja 2018 

 

Alueen 3 yksikkösaalis jatkoi laskuaan, ollen kaikista koekalastuskerroista pienin (taulukko 6). Laji-

määrä (11 kpl) kuitenkin kasvoi vuoden 2010 tasolle. Ahvenen osuus kokonaissaaliista oli noin puo-

let kuten se oli myös vuosina 2013 ja 2010. Petoahvenen osuus kasvoi vuodesta 2013 selvästi, ollen 

varsin runsas ja vuoden 2010 tasolla. Särjen ja särkikalojen osuudet saaliista olivat selvästi suurem-

mat kuin viimekerralla mutta silloin särkikalojen osuus oli pienin mitä kertaakaan aiemmin ja oikeas-

taan se oli hämmästyttävän pieni. Petojen osuus kokonaissaaliista pysyi suunnilleen ennallaan, ollen 

varsin hyvällä tasolla. Muikkua oli viimevuosia vähemmän, jonka takia ruokakalojen osuus oli lähes 

sama kuin petokalojen osuus, verkkoihin osui kuitenkin myös hyvän kokoinen made. Ruokakalojen 

osuus saaliista oli selvästi matalampi kuin vuonna 2013. Alueen 3 kalakanta on koekalastuksen pe-

rusteella edelleen hyvä. 

Taulukossa 7 on esitetty koko koeverkkokalastuksen yksikkösaaliit (g/verkko ja kpl/verkko), särkika-

lojen osuus kokonaisbiomassasta, sekä niiden perusteella tehdyt ekologiset luokittelut. Kalojen pe-

rusteella Uittamonsalmi on erinomaisessa ekologisessa tilassa.  
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Taulukko 6. Pohjaverkkokoekalastuksen saalisvertailua alueella 3 vuosilta 1999, 2006, 2010 2013 

ja 2018 

Pohjaverkot 2018 2013 2010 2006 1999 

yksikkösaalis g/verkkoyö 471 568 706 795 510 

lajeja kpl 11 9 11 10 8 

ahvenen osuus kokonaissaaliista % 51,5 51,9 50,4 39,5 37,8 

petoahventen osuus ahvensaaliista % 75,3 43,8 76,2 36,5 19,8 

särjen osuus kokonaissaaliista % 20,6 7,7 19,5 32,9 30,1 

särkikalojen osuus kokonaissaaliista % 38,4 10,5 21,5 37,8 44,6 

petojen osuus kokonaissaaliista % 46,0 46,9 53,5 36,1 18,2 

ruokakalojen osuus kokonaissaaliista % 47,2 61,6 62,9 36,2 18,2 

 

Taulukko 7. Pinta- väli ja pohjaverkkojen yksikkösaaliit, särkikalojen osuus ja ekologinen luokittelu. 

Koeverkkokalastus 2018 Määrä 
Ekologinen 
luokittelut 

yksikkösaalis g/verkkoyö 356 Erinomainen 

yksikkösaalis kpl/verkko 11 Erinomainen 

särkikalojen osuus kokonaissaaliista % 38,0 Erinomainen 

 

 

Alueelle 4 ei varsinainen pistekuormitus enää vaikuta ja siitä syystä alue toimii kalataloustarkkailun 

vertailualueena. Alueen 4 yksikkösaalis oli erittäin pieni vuosina 2018 ja 2013, vain n. 200 g/verkko. 

Vuonna 2018 saalis vaihteli välillä 2 – 1015 g/verkko.  Ahven oli selvästi merkittävin n. 74 % saa-

lisosuudella (kuva 5, sivu 6), ahvenen jälkeen toiseksi suurin yksikkösaalis oli lahnalla 31 g/verkko. 

Muiden lajien (10kpl) yksikkösaaliit jäivät alle 10 gramman.  
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Ahven 

 

Ahvenen yksikkösaalis oli 153 g/verkko, mikä oli 73,9 % kokonaissaaliista. Ahventen pituusjakau-

massa koot 6 – 7 cm ja 10 - 13 cm olivat yleisimpiä (kuva 11, sivu 11). Petokokoisia kaloja oli kaik-

kiaan 15 kpl ja suurin oli vain 34 cm:n mittainen. Petoahventen osuus ahvenbiomassasta oli hyvä 

60,7 %, kun viime kerralla se oli 41,7 %.  

 

Muut kalat 

 

Vuonna 2018 eri lajeja saatiin yhteensä 10. Särjen yksikkösaalis oli vain 7 g/verkko ja niiden pituus-

vaihtelu oli 13 - 20 cm. Lahnoja oli kolme 14, 18 ja 34 cm.  Muikkujen yksikkösaalis oli vain 

0,4g/verkko, kun viimeksi se oli 19 g/verkko ja vuonna 2010 111 g/verkko. Kuoreiden yksikkösaalis 

oli 3 g/verkko, pituusvaihtelu 8 - 14 cm. Ainut made (6 g/verkko) oli pituudeltaan 24 cm. Salakoiden 

(0,5 g/verkko) pituudet olivat 8 ja 10cm, kiisken (5 g/verkko) 5 – 11 cm, kirjoeväsimpun (0,1 g/verkko) 

6 cm ja pasurin (2g/verkko) 14 cm.   

 

Pinta- ja välivesiverkot 

 

Pintaverkkojen yksikkösaalis oli 36 g, josta kaikki oli muikkua. Väliveden yksikkösaalis oli 163 g ja 

saalis koostui ahvenesta särjestä ja muikusta. 

 

Saalisvertailua vuosilta 1999, 2006, 2010, 2013 ja 2018 

 

Alueen 4 yksikkösaalis oli vuoden 2013 tapaan erittäin pieni. Yksikkösaalis oli vain 207 g/verkko. 

Välivesiverkoista tuli lähes yhtä ”hyvä” saalis. Pohjaverkkojen saaliista lähes 74 % oli ahvenia, osuus 

joka oli kaikista koekalastuskerroista suurin. Petoahventen osuus kasvoi viime kerrasta merkittä-

västi. Särjen yksikkösaalis pieneni erittäin merkittävästi, ollen lähes olematon. Muita särjen sukuisia 

kaloja taas saatiin sen verran, että särkikalojen määrä nousi viime kertaa suuremmaksi mutta oli 

kuitenkin muita kertoja pienempi. Muikkusaalis, alle gramma per verkko oli erittäin pieni, vuonna 

2010 muikkuja saatiin 111g/verkko. Suuren petoahvenosuuden takia ruokakalojen osuus saalista 

pysyi korkeana ja oli koekalastuskerroista toiseksi suurin.  

Taulukossa 9 on esitetty koko koeverkkokalastuksen yksikkösaaliit (g/verkko ja kpl/verkko), särkika-

lojen osuus kokonaisbiomassasta, sekä niiden perusteella tehdyt ekologiset luokittelut. Kalojen pe-

rusteella Mustasaarenselkä on erinomaisessa ekologisessa tilassa.  
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Taulukko 8. Pohjaverkkokoekalastuksen saalisvertailua alueella 4 vuosilta 1999, 2006, 2010, 2013 

ja 2018 

Pohjaverkot 2018 2013 2010 2006 1999 

yksikkösaalis g/verkkoyö 207 206 457 940 809 

lajeja kpl 10 6 9 11 8 

ahvenen osuus kokonaissaaliista % 73,9 63,8 44,1 50,2 35,9 

petoahventen osuus ahvensaaliista % 60,7 41,7 76,5 66,3 41,5 

särjen osuus kokonaissaaliista % 3,4 15,7 26,6 16,5 26,6 

särkikalojen osuus kokonaissaaliista % 22,0 15,7 38,8 32,6 29,9 

petojen osuus kokonaissaaliista % 47,5 30,7 34,4 36,5 41,5 

ruokakalojen osuus kokonaissaaliista % 47,7 40 46,6 48,8 42 

 

Taulukko 9. Pinta- väli ja pohjaverkkojen yksikkösaaliit, särkikalojen osuus ja ekologinen luokittelu. 

Koeverkkokalastus 2018 Määrä 
Ekologinen 
luokittelut 

yksikkösaalis g/verkkoyö 182 Erinomainen 

yksikkösaalis kpl/verkko 9 Erinomainen 

särkikalojen osuus kokonaissaaliista % 22,8 Erinomainen 

 

 

 

Ristiinan Yövedellä on standardisoiduilla Nordic-koeverkoilla kalastettu nyt viisi kertaa toisiinsa ver-

rattavilla tavoilla vuosina 1999, 2006, 2010, 2013 ja 2018. Koekalastusta varten Yövesi jaettiin nel-

jään osaan. Aluetta 1 kuormittavat Ristiinan kunnan jätevedet ja hulevedet, aluetta 2 sen lisäksi 

myös Pelloksen tehtaiden jätevedet ja alueella 3 jätevesien vaikutus on vielä havaittavissa. Alue 4 

on tausta-alue, jossa jätevesien vaikutusta ei enää ole. Koeverkkojen tarkoituksena on selvittää ka-

lakannan todellinen rakenne, eli mitä ja minkä kokoista kalaa järvessä todellisuudessa on, ei pelkäs-

tään niitä kaloja, mitä kotitarve- ja virkistyskalastajat sieltä haluavat. Kalaston kokonaisrakennetta 

tutkittaessa verkon laskupaikan satunnaistaminen on ehdoton edellytys. Jos kalastus tapahtuisi vain 

tiedetyillä apajapaikoilla, jossa halutun kalan tiedetään liikkuvan, päästäisiin liian hyviin tuloksiin. 

Useiden silmäkokojen ja kalastuspaikan sattumanvaraisuuden vuoksi Nordic-verkon yksikkösaalista 
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ei voi verrata tavalliseen verkkokalastukseen vaan ainoastaan Nordic-kalastukseen. Tässäkin tark-

kailutavassa, kuten muissakin menetelmissä on tietysti omat puutteensa. Pienimpien silmäkokojen 

limoittuminen aliarvioi kaikkein pienikoisimpien kalojen osuutta. Suurimmat kalat harvoin tulevat saa-

liiksi ja jos tulevat, niillä on huomattava merkitys lopputuloksessa, jos kokonaissaalis on pieni. Myös 

sattumalla on osuutensa kun verkkojen laskupaikat arvotaan.  

Vuoden 2018 kesänä vallitsi helle, joka alkoi jo toukokuussa. Helle on saattanut pienentää yksik-

kösaaliita. Helteitä oli myös vuoden 2013 ja 2010 heinäkuussa, joten samantapainen sää oli myös 

näinä kalastuskerroilla. Vuosiin 2010 ja 2013 verrattuna yksikkösaalis vähentyi jokaisella alueella 

merkittävästi, paitsi alueella 4 ja se pysyi viimekerran tasolla. Verkkojen limoittumista havaittiin hei-

näkuussa syvyyksissä 0- 5m.  

Yksikkösaaliit laskivat viime kertaan nähden aluetta 4 lukuun ottamatta. Alueella 4 ja 3 lajien määrä 

kasvoi mutta aluilla 1 ja 2 se pysyi ennallaan. Säynettä saatiin viime kerrasta poiketen mutta sorvaa 

ja siikaa ei saatu nytkään. Haukea ei myöskään saatu miltään alueelta. Ahvenen osuus kokonais-

saaliista kasvoi alueella 4 mutta pysyi samana tai pieneni muilla alueilla. Ahventen osuus on kaikissa 

koekalastuksissa ollut merkittävä. Ainoastaan vuonna 1999 alueilla 3 ja 4 sekä vuonna 2006 alueella 

3 osuus on ollut alle 40 %. Suurin muutos viime kertaan nähden on tapahtunut petoahventen osuu-

dessa kokonaisahvensaaliista, joka kasvoi jokaisella havaintoalueella. Myös petokalojen osuudet 

kasvoivat aluilla 2 ja 4, mutta pienenivät aluilla 1 ja 3. Petokaloissa oli nyt siis vuoteen 2013 verrat-

tuna enemmän petoahvenia mutta kuhaa oli taas viimekertaa vähemmän. Kuhaa esiintyi kuitenkin 

edelleen kaikilla alueilla, paitsi alueella 4 missä sitä ei tavattu edelliselläkään kerralla. Särjen osuus 

saaliista oli suorastaan mitätön alueella 4, mutta särkikalojen osuus kokonaissaaliista oli taas viime 

kertaa suurempi. Särkikalojen osuudet kasvoivat viime kerrasta jokaisella havaintoalueella, ollen 

suurin alueella 3. Positiivista oli muikkujen ilmestyminen aluille 2 ja 3 vaikka muutoin muikun yksik-

kösaaliit olivatkin jokaisella alueella erittäin pieniä.    

Taulukossa 10 on verrattu eri alueiden tunnustietoja vuoden 2018 Nordic-koeverkkokalastuksesta. 

Ahvenen osuus kokonaissaaliista oli selvästi suurin alueella 4, kun se oli taas pienin alueella 3. 

Kuormitetuilla alueilla 1 ja 2 ahventen osuus kokonaissaaliista oli kutakuinkin samansuuruista. Pe-

toahventen osuus ahvensaaliista oli suurin alueella 3 ja pienin taas alueella 4. Särkien osuus oli 

pienin alueella 4, kun muilla alueilla se oli suunnilleen yhtä suurta. Särkikaloja oli niin ikään saman 

verran aluilla 1 ja 2, alueen 3 osuutta nostaa verkkoihin sattunut lähes kilon painanut säyne. Petojen 

osuus saaliista oli suurin alueella 2, mutta todellisuudessa petokalojen osuudet eri alueiden välillä ei 

juurikaan eronneet. Myöskään muikkujen yksikkösaaliit eivät eronneet eri osa-alueiden välillä. Kun-

nollista muikkusaalista ei kuitenkaan saatu millään alueella. Suurin kuhasaalis saatiin alueelta yksi, 

josta se lähti pienenemään kaakkoon liikuttaessa. 
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Taulukko 10. Pohjaverkkojen (paitsi muikun ja kuhan yksikkösaalis) saalisvertailua alueittain vuoden 

2018 koekalastuksessa, vuosi 2013 on suluissa 

  alue 1 alue 2 alue 3 alue 4 

yksikkösaalis g 407 (598) 417 (697) 471 (568) 207 (206) 

lajeja kpl 7 (7) 8 (8) 11 (9) 10 (6) 

ahvenen osuus koko-
naissaaliista % 

57,8 (66,4) 60,0 (63,5) 51,5 (51,9) 73,9 (63,8) 

petoahventen osuus 
ahvensaaliista % 

63,3 (44,1) 69,2 (53,4) 75,3 (43,8) 60,7 (41,7) 

särjen osuus kokonais-
saaliista % 

16,9 (3,5) 20,1 (22,5) 20,6 (7,7) 3,4 (15,7) 

särkikalojen osuus ko-
konaissaaliista % 

29,4 (7,8) 28,2 (24,8) 38,4 (10,5) 22,0 (15,7) 

petojen osuus koko-
naissaaliista % 

47,1 (53,8) 48,9 (43,3) 46,0 (46,9) 47,5 (30,7) 

ruokakalojen osuus ko-
konaissaaliista % 

47,6 (53,8) 51,0 (43,7) 47,2 (61,6) 47,7 (40) 

muikun yksikkösaalis 
g/verkko (kaikki verkot) 

9,3 (0) 8,1 (0) 6,3 (52,4) 7,4 (14) 

kuhan yksikkösaalis 
g/verkko (kaikki verkot) 

37,6 (113) 22,6 (54) 3,6 (100) 0 (0) 

 

Vuoden 2018 koekalastuksen perusteella kaikki osa-alueet vaikuttavat rakenteeltaan olevan pääpiir-

teittäin hyvin lähellä toisiaan. Kahteen ensimmäiseen koekalastukseen verrattuna kalakannan ra-

kenteessa on kaikilla tarkkailualueilla tapahtunut selkeitä positiivisia muutoksia, joskin muutokset 

näyttäisivät tapahtuneen jo vuonna 2010. Muutokset ovat olleet suurimpia kuormitetuilla alueilla 1 ja 

2 sekä jätevesien vielä vaikuttamalla alueella 3. Alueella 4 kalakannan rakenne heikentyi vuonna 

2013, mutta parantui taas vuonna 2018. Alueella 4 erittäin pieni yksikkösaalis heikentää näiden vuo-

sien johtopäätösten tekoa. Koko Ristiinan Yövettä voidaan tarkkailun perusteella pitää hyvänä kala-

vetenä. 
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