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Jänky-Hakulinjoki –hankkeen tavoitteena on vesiensuojelun edistäminen, seurantatiedon keräämi-

nen ja vedenlaadun parantaminen Hakulinjoen valuma-alueella sijoittuvilla vesistöillä.  Saimaan ve-

siensuojeluyhdistys ry (SVSY) käynnisti kolmivuotisen (2020-2022) hankkeen yhdessä paikallisten 

osakaskuntien kanssa. Hanketta hallinnoinnista vastaa Saimaan vesiensuojeluyhdistys. Kumppa-

neina toimivat Värtölän, Kärjen, Ruomin, Vainikkalan ja Torviniemen osakaskunnat sekä Kaakkois-

Suomen ELY-keskus. Hankkeen rahoittajat ovat alueen osakaskuntien lisäksi ympäristöministeriön 

vesiensuojelun tehostamisohjelma, Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiö sekä Raija ja Ossi Tuuliaisen 

säätiö. 

 

Koeverkkokalastuksen eli kalastotutkimuksen tarkoituksena on selvittää kalaston rakennetta ja run-

sautta, minkä pohjalta voidaan arvioida järven ekologista tilaa sekä hoitokalastuksen tarvetta. Ka-

lastoselvityksen perusteella saadaan tietoa kalaston lajisuhteista, runsaudesta sekä kalojen kokoja-

kaumasta.  

Vetjanjärvellä koeverkkokalastuksia toteutettiin Jänky-Hakulinjoki-hankkeen toteuttamana vuonna 

2022. Koeverkkokalastukset suoritti Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy. Tutkimustyö toteutettiin 

kolmena pyyntivuorokautena 3.8.-5.8. ja 22.9.-23.9.2022. Verkkojen pyyntiaika oli 13-13,5 h. Ensim-

mäisen elokuun kalastusjakson aikana oli ilma oli lämmin 23 °C ja pintavesi 20,8 °C. Syyskuussa 

ilman lämpötila oli 10 °C ja pintavesi oli 12,7 °C. Eri pyyntijaksoilla saatiin suositusten mukaisesti 

vaihtelua pyyntiajankohtaan, vaikka jälkimmäinen koeverkkokalastusyön ajankohta myöhästyi hie-

man standardin mukaisesta suosituksesta, minkä mukaan kalastus tulisi toteuttaa heinäkuun ja 

syyskuun puoliväliin sijoittuvalla aikajänteellä (Olin ym. 2014).  

Vetjanjärvi on matala humusjärvi ja pinta-alaltaan 133,3 ha. Mataluuden ja pinta-alan perusteella 

koeverkkokalastuksessa käytettiin seitsemää pohjaverkkoa pyyntiyötä kohden eli pyyntiponnistus oli 

21 verkkoyötä. Verkkojen sijainti järvellä oli satunnaistettu. Tulokset kirjattiin koeverkkokalastusre-

kisteriin, josta ne ovat saatavilla viranomaisten ja asiantuntijoiden käyttöön. 

Koekalastukset toteutettiin NORDIC-yleiskatsausverkoilla, joka on kooltaan 1,5 x 30 metriä. Ver-

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

Verkko pyytää eri solmukokojen ansiosta kaiken kokoisia kaloja, aivan suurimpia kaloja lukuun otta-

matta. On kuitenkin havaittu, että kooltaan suurimpien kalojen, kuten haukien ja lahnojen, pyynti on 

verkoilla heikompaa. Myös verkkojen limoittuminen voi heikentää pienten silmäkokojen pyyntiä, 

mutta Vetjanjärvellä verkkojen limoittuminen oli pyyntijaksojen aikana silmämääräisesti vähäistä.  
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Koeverkkokalastuksen yhteydessä tietoja kerättiin kalastosta solmuväli- ja verkkokohtaisesti tarkas-

tellen. Punnitukseen ja mittaukseen otettiin kaikki lajiyksilöt, ellei niiden määrä ylitä 20 yksilöä/sol-

muväli, jolloin otantaan otettiin 20 yksilöä/solmuväli.  

Koeverkkokalastustulosten tarkastelussa käytettiin seuraavia suureita: saalislajikohtainen kokonais-

saalis, yksikkösaalis (g/verkkoyö ja kpl/verkkoyö), keskipaino ja pituus kalalajeittain, lajien osuus 

kokonaissaaliin biomassasta, särkikalojen osuus kokonaissaaliin biomassasta sekä petokalojen bio-

massaosuus.  

 

Vetjanjärven koeverkkokalastuksen 21 verkkoyön pyynnin kokonaissaalismäärä oli kaikkien lajien ja 

pyynnissä olleiden verkkojen yhteismääränä 34954 g eli 34,95 kg ja 2009 kpl saalisyksilöjä. Saalis-

määrä pyynnissä olevaa verkkoa kohden oli keskimäärin 1664,5 g/verkko eli 1,66 kg/verkko ja 95,7 

kpl/verkko (taulukko 1).  

Koeverkoilla kappalemäärään suhteutettuna saaliksi saatiin eniten ahvenia (69,7 %) ja särkiä (21,7 

%). Saaliissa oli myös lahnoja (2,7 %), kiiskiä (2,3 %), kuhia (2,1 %), ja salakoita (1,5 %). Painon 

suhteen tarkasteltuna yleisimmät lajit olivat ahven (41,2 %), kuha (26 %) ja särki (25,7 %). Lahnan 

(5,5 %), kiisken (0,8 %), ja salakan (0,8 %) osuudet olivat saaliissa pienempiä (kuva 1). 

Taulukko 1. Vetjanjärven koeverkkokalastuksen kokonaissaaliit ja yksikkösaaliit (kpl ja g / verkko) 

 

 

Ahven Kiiski Kuha Lahna Salakka Särki Yhteensä

kpl 1400 47 42 55 30 435 2009

g 14395 273 9078 1917 295 8996 34954

Ahven Kiiski Kuha Lahna Salakka Särki Yhteensä

kpl/verkko 66,7 2,2 2,0 2,6 1,4 20,7 95,7

 g/verkko 685,5 13,0 432,3 91,3 14,1 428,4 1664,5

Kokonaissaaliit

Yksikkösaaliit (kpl ja g / verkko)
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Kuva 1. Vetjanjärven kokonaissaaliin suhteelliset lajijakaumat (kpl ja g) 2022. 

 

Ahvenkalat edustivat valtaosaa koko saaliin määrästä 67,9 % biomassaosuudella, kun särkikalojen 

osuus oli 32,1 % biomassan määrästä (kuva 2). Suurten petoahventen (>15 cm) osuus ahventen 

kokonaispainosta oli 24,2 %. Petokalojen osuus kokonaispainosta oli 42,4 %, mikä koostui petoah-

venista sekä kuhista. 

 

Kuva 2. Vetjanjärven koeverkkokalastuksen 2022 ahvenkalojen ja särkikalojen osuudet koeverkko-
kalastuksen saaliista. 

 

 

 

Saaliiksi saatujen ahvenien pituudet olivat välillä 4-36 cm. Yleisin pituus oli 5 cm ja keskipituus oli 

7,6 cm. Kappalemääräisesti ahvenista valtaosa (noin 97 %) oli pieniä, alle 15 cm mittaisia yksilöitä. 

Kaikki saaliiksi saatujen kiiskien pituudet olivat alle 10 cm, vaihdellen välillä 4-10 cm ja keskimäärin 

7,9 cm. Eniten saaliiksi saatiin pituudeltaan 9 cm mittaisia kiiskiä. Saaliiksi saatujen kuhien pituudet 

vaihtelivat välillä 5-47 cm, valtapituus oli 23-25 cm ja keskipituus 27,6 cm. Lahnojen pituudet vaihte-

livat välillä 6-33 cm, valtapituus oli 11-12 cm ja keskipituus 12,6 cm. Salakan pituudet vaihtelivat 9-

13 cm välillä, valtapituus oli 10-11 cm ja keskipituus 10,7 cm. Särkien pituudet vaihtelivat välillä 8-

26 cm, valtapituus oli 12-14 cm ja keskipituus 12,8 cm (kuva 3). 
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Kuva 3.  Vetjanjärven saalislajien pituusjakaumat vuonna 2022. 
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Vetjanjärveltä saadut ahvenet olivat keskipainoltaan särkiä pienempiä, sillä ahventen keskipaino oli 

10,3 g kun särjet olivat painoltaan 20,7g. Keskipainoltaan suurimpia olivat saaliiksi saadut kuhat, 

joiden keskipaino oli 216,1 g (taulukko 2). 

Taulukko 2. Vetjanjärven saalislajien keskipainot vuonna 2022. 

 

 

Vetjanjärven tilaa arvioitiin koeverkkokalastuksista saatujen saalistietojen perusteella, hyödyntäen 

vuonna 2019 päivitettyjä vertailuarvoja matalille humusjärville (Mh) (Arvoviita ym. 2019). Ekologinen 

tila voi olla erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä tai huono.  

Biomassayksikkösaaliin (1664,5 g/verkko) määrä on järvellä ekologisen tilan luokituksen mukaisesti 

hyvä (taulukko 3). Tämä tarkoittaa, että saaliiden koeverkkokohtaisen painomäärän perusteella ka-

lasto ei ole liian tiheä tai harva. Kappaleyksilömäärää (95,7 kpl/verkko) tarkastellessa kalasto asettuu 

puolestaan välttävään luokkaan, sillä yksilömäärältään kalasto on runsas. Särkikalojen osuus koko-

naisbiomassasta on 32,1 %, mikä ilmentää erinomaista tasoa. 

Taulukko 3. Vetjanjärven koeverkkokalastuksen 2022 tulosten ekologisen tilan tarkastelu. 

 

 

Koeverkkokalastuksen tuloksia selittää se, että järvellä on runsaasti pienikokoista > 15cm mittaista 

ahventa. Ahventen kappalemäärästä jopa 97 % on alle 15 cm mittaista. Kappalemääräisesti jo pel-

kästään ahventen tiheys on kappalemääräisesti niin suuri, että se ilmentää tyydyttävää tasoa. Pie-

nikokoinen, mutta kappalemäärältään runsas kala-aines heikentää vesistön tilaa, mutta ei näy hei-

kentävästi massayksikkösaaliiden runsautena.  

Vetjanjärvellä särkikalojen osuus kalastosta on hyvin maltillinen. Järvi ei ole särkikalavaltaistunut, 

mutta särjet ovat kokoluokaltaan pieniä. Särkien keskipituus (12,8 cm) on pienempi kuin vuonna 

Ahven Kiiski Kuha Lahna Salakka Särki

g 10,3 5,8 216,1 34,9 9,8 20,7

Keskipainot

1664,5 (hyvä)

95,7 (välttävä)

yksikkösaalis g/verkko

yksikkösaalis kpl/verkko

Ekologisen tilan luokittelu

Särkikalojen osuus 

kokonaisbiomassasta
32,1 % (erinomainen)
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2020 Kotajärvellä ja Keskisellä koeverkkokalastuksen tulosten perusteella. Petokalojen suhteellinen 

osuus (42,4 %) koko saaliin biomassasta on puolestaan runsas. Järvellä on hyvin mitaltaan 20-47cm 

kuhia, mutta vähän pienikokoisempia yksilöitä, sillä koeverkkokalastuksen tuloksissa kalastosta 

puuttui kokonaan pituusluokan 6-18 cm yksilöt.  

Pienikokoisen kalaston runsas esiintyvyys vaikuttaa välillisesti järvellä havaittuihin sinileväkukintoi-

hin.  Sinileväkukinnat ovat muutaman viime vuoden aikana Vetjanjärvellä yleisiä Jänky-Hakulinjoki-

hankkeen vedenlaadun tarkkailussa raportoitujen 2022 tulosten perusteella. Vetjanjärvellä ei tiettä-

västi ole tehty hoitokalastuspyyntiä, mihin on voinut vaikuttaa se, että järveltä puuttuu selkeät, kalo-

jen parveutumiseen soveltuvat selkeät syvänteet. Tulosten perusteella pienikokoiseen ahveneen ja 

särkikalastoon kohdistuvaa poistopyyntiä voidaan suositella toteutettavaksi Vetjanjärvellä kalaston 

rakenteen parantamiseksi sekä sinileväkukintojen vähentämiseksi. 
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