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1. Johdanto 
 
Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus suoritti verkkokoekalastuksen Alavuden Iso Soukkajärvessä 
heinäkuussa 2012. Koekalastus tehtiin Soukkajärven Alueen kalastusseura ry:n toimeksiannosta ja 
sen tarkoituksena oli selvittää Iso Soukkajärven kalayhteisön rakennetta ja kalalajien välisiä 
runsaussuhteita sekä antaa tulosten pohjalta ohjeita kalaveden hoitoon tulevina vuosina.  
 

2. Koekalastuksen toteuttaminen 
 
Iso Soukkajärven verkkokoekalastus toteutettiin 23.-25.7.2012 välisenä aikana. Koekalastuksessa 
käytettiin NORDIC-yleiskatsausverkkoja, joiden korkeus on 1,5 m ja pituus 30 m.  NORDIC-
yleiskatsausverkko koostuu 12 peräkkäin liitetystä havaspaneelista, jotka ovat solmuväliltään 
erilaisia (43, 19.5, 6.25, 10, 55, 8, 12.5, 24, 15.5, 5, 35 ja 29 mm) kunkin havaspaneelin pituuden 
ollessa 2,5 m (kuva 1).  

Verkkokoekalastuksessa käytettiin yhteensä 10 yleiskatsausverkkoa. Käytettävien verkkojen 
lukumäärä määräytyy verkkokoekalastuksissa yleensä kohdevesistön pinta-alan ja syvyyden 
perusteella. Koekalastusverkkojen pyyntipaikat arvottiin etukäteen (kuva 2). Järven mataluuden 
vuoksi pyynnissä käytettiin ainoastaan pohjaverkkoja. Verkot laskettiin pyyntiin myöhään 
iltapäivällä ja nostettiin aamulla, jolloin pyyntiaikaa jokaiselle verkolle kertyi noin 14-16 tuntia. 
Pyynnissä oli 5 verkkoa/yö, joten verkkovuorokausia kertyi yhteensä 10. Jakamalla kalastus 
useammalle eri päivälle voidaan vähentää ympäristötekijöistä, esim. sääolosuhteista, johtuvaa 
vaihtelua saaliissa. 
 

 
Kuva 1. NORDIC-yleiskatsausverkko koostuu solmuväliltään erilaisista paneeleista. 
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Kuva 2. Verkkokoekalastuksessa käytettyjen verkkojen sijainti Iso Soukkajärvessä. 
 
Jokaisen verkon saaliista laskettiin eri kalalajien yksilömäärät ja punnittiin lajikohtaiset yhteispainot 
gramman tarkkuudella solmuvälikohtaisesti. Lajikohtaisten kokonaissaaliiden perusteella laskettiin 
yksikkösaaliit (kpl/verkko ja g/verkko). Myös kalojen pituus mitattiin yhden cm:n tarkkuudella 
lajikohtaisten pituusjakaumien laatimista varten. Lisäksi laskettiin erikseen petoahventen 
yksilömäärä ja yhteispaino petokalojen osuuden selvittämistä varten. Petoahvenilla tarkoitetaan yli 
15 cm:n kokoon ehtineitä ahvenia, jotka ovat yleensä jo siirtyneet plankton- ja hyönteisravinnosta 
kalaravinnon käyttäjiksi. 
 

3. Tulokset 

3.1. Yksikkö- ja kokonaissaaliit 
 
Iso Soukkajärven verkkokoekalastuksen kokonaissaalis oli 17,67 kg ja 409 kpl kalaa. Yksikkösaalis 
eli keskimääräinen saalis verkkoa kohden oli täten 1767 g/verkko ja noin 41 kpl/verkko (taulukko 
1). Koekalastuksen perusteella Iso Soukkajärvessä esiintyy ainakin viittä eri kalalajia (ahven, särki, 
hauki, kiiski ja lahna). Koekalastuksen kokonaissaaliin mukaan runsaimmat lajit biomassan osalta 
olivat ahven (9310 g), hauki (3792 g) ja särki (2541 g) (kuva 3). Yksilömäärältään runsaimmat lajit 
olivat ahven (164 kpl), särki (141 kpl) ja kiiski (80 kpl). Saaliin biomassan osalta ahvenkalat (ahven 
ja kiiski) olivat vallitsevia 55 % osuudella saaliista, särkikalojen (särki ja lahna) osuuden ollessa 24 
% (taulukko 1). Lukumääräsaaliin osalta ahvenkalat olivat myös vallitsevampia 60 % osuudella 
saaliista. Luonnonvaraisten petokalojen (>15 cm ahven ja hauki) osuus kokonaissaaliin biomassasta 
oli 65 % ja lukumääräsaaliista 14 %. Suurin ahven painoi 573 g (35 cm). Saaliiksi saatujen haukien 
(4 kpl) koot vaihtelivat 286-1908 g välillä. Järveen istutettuja kalalajeja (siika ja kuha) ei 
koekalastuksessa saatu saaliiksi.  
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Kuva 3. Eri kalalajien kokonaissaaliit (grammoina ja kappaleina) Iso Soukkajärven verkkokoekalastuksessa. 
 
 
Taulukko 1. Iso Soukkajärven verkkokoekalastuksen kokonaissaaliit, yksikkösaaliit ja prosenttiosuudet 
kalalajeittain. Petokalat-rivillä on esitetty petoahventen ja haukien yhteenlasketut osuudet. 

Laji Kokonais- Yksikkösaalis Biomassa- Kokonais- Yksikkösaalis Lukumäärä- 
  saalis (g) g/verkko osuus % saalis (kpl) kpl/verkko osuus % 
Ahven 9310 931,0 52,7 164 16,4 40,1 
Kiiski 359 35,9 2,0 80 8,0 19,6 
Hauki 3792 379,2 21,5 4 0,4 1,0 
Särki 2541 254,1 14,4 141 14,1 34,5 
Lahna 1670 167,0 9,4 20 2,0 4,9 
yhteensä 17672 1767,2 100,0 409 40,9 100,0 
Petoahvenet (>15 cm) 7757 775,7 43,9 53 5,3 13,0 
Ahvenkalat 9669 966,9 54,7 244 24,4 59,7 
Särkikalat 4211 421,1 23,8 161 16,1 39,4 
Petokalat 11549 1154,9 65,4 57 5,7 13,9 

 

3.2. Saaliin pituusjakaumat 
 
Iso Soukkajärven ahvenen pituusjakaumasta erottuu selvimmin lukumäärältään runsas viime kesän 
(2011) vuosiluokka (7-8 cm ahvenet). Tämän kevään ahvenenpoikaset eivät vielä näy saaliissa paria 
4 cm:n kalaa lukuun ottamatta. Koekalastuksen perusteella ahventen pituusjakauma Iso 
Soukkajärvessä on leveä (4-35 cm) ja petoahventen (>15 cm) biomassaosuus koko ahvensaaliista 
oli huomattavan suuri (44 %). Särjet esiintyivät saaliissa yleisimmin noin 10 cm pituisina, mutta 
myös yli 20 cm yksilöitä saatiin muutamia. Lahnaa esiintyi saaliissa melko vähän, joskin se oli 
kooltaan melko pientä, mikä voi viitata tihenevään ja keskikooltaan pienenevään lahnapopulaatioon. 
Järven rehevyyttä kuvaavien pienikokoisten 5-10 cm särkikalojen osuus Iso Soukkajärven 
koekalastussaaliissa ei kuitenkaan ollut kaiken kaikkiaan kovin suuri. Kiisken vallitsevana 
kokoluokkana olivat lajille tyypilliset 6-8 cm pituiset yksilöt. Keskikesällä toteutetut 
verkkokoekalastukset tuottavat yleensä aliarvioidun tulokset järven haukikannasta, koska hauki ei 
silloin liiku kovin paljon eikä siten jää koekalastusverkkoihinkaan. Koekalastusverkkoihin 
tarttuneet muutamat hauet ilmentävät kuitenkin järven vahvaa haukikantaa. 
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Kuva 3. Verkkokoekalastuksen kokonaissaaliin perusteella runsaimpien kalalajien pituusjakaumat Iso 
Soukkajärvessä. 
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4. Tulosten tarkastelu ja toimenpidesuositukset 
 
Pelkästään kalastoon perustuvan järven ekologisen tilan arvioinnin mukaan Iso Soukkajärven 
ekologinen tila on hyvä. Iso Soukkajärven kalastoon perustuva hyvä ekologinen tila perustuu 
suhteellisen pieneen särkikalamäärään sekä petokalojen suureen määrään. Petokaloja tulisi olla 
vähintään noin 30-40 % järven kalastosta, jotta kalaston rakenne olisi tasapainossa saaliiden ja 
saalistajien välillä. Näin ollen koekalastuksen tulosten mukaan kalaston rakenne Iso Soukkajärvellä 
on toistaiseksi hyvällä pohjalla. 
 
Kalastus itsessään toimii merkittävänä kalakantojen hoitomuotona. Kalakantojen hoidossa tulisikin 
jatkossa suosia ja lisätä niitä menetelmiä, joilla saadaan tehostettua erityisesti särkikaloihin 
kohdistuvaa kalastuspainetta. Iso Soukkajärven kaltaisessa matalassa järvessä tehokkaita 
menetelmiä särkikalojen poistoon ovat nykyaikaiset syötitetyt katiskat sekä paunetit, joiden paras 
pyyntiaika ajoittuu erityisesti kevääseen ja alkukesään, jolloin särkikalat parveutuvat kutupuuhiin. 
Tehokkaalla 30-40 nykyaikaisen (esim. Weke-tyyppisen) katiskan pyynnillä, voidaan poistaa 
vuoden aikana merkittävästi ravinteita pois vedestä kalojen muodossa sekä estää järven sisäisen 
kuormituksen käynnistyminen. Sisäisellä kuormituksella tarkoitetaan ravinnekuormitusta, jota 
särkikalat aiheuttavat järvelle tonkiessaan järven pohjaa vapauttaen sieltä jo kertaalleen 
hautautuneita ravinteita uudelleen kasvien ja levien käytettäväksi. Tilanteen päästyä riittävän 
pahaksi, sisäinen kuormitus voi jo itsessään olla riittävää rehevyyden ylläpitämiseksi, vaikka 
ravinteita ei enää järveen muualta valuisikaan. Katiskojen hankintakulut voidaan pienentää 
kolmannekseen, mikäli katiskat tehdään itse esim. talkoilla kalastusseuran toimesta. Katiska- ja 
paunettipyynti voi olla Iso Soukkajärvellä nuottausta tehokkaampi pyyntimuoto, sillä siellä ei ole 
selkeitä syvänteitä, joihin särkikala syksyllä kerääntyisi suuriksi parviksi ja joista se olisi nuotalla 
helppo pyytää pois. 
 
Iso Soukkajärvestä viime vuosina otettujen vesinäytteiden kokonaisfosforipitoisuudet kertovat 
järven vedenlaadun olevan lievästi rehevällä tasolla. Nyt toteutetun koekalastuksen yksikkösaaliit ja 
kalalajien väliset runsaussuhteet viittaavat samaan suuntaan. Ahven hyötyy vesistön lievästä 
rehevyydestä ja toistaiseksi kalasto onkin vielä hyvin ahvenvaltainen. Lisäksi viime vuosien 
lämpimät kesät ovat edistäneet ahvenen kasvua. Rehevyyden lisääntyessä ja veden samentuessa 
särkikalat lisääntyvät merkittävästi vallaten elintilaa ahvenelta. Kalastusseuran pitkäaikaiset 
kirjanpitokalastustiedot kertovatkin oleellisesta lahnasaaliin osuuden kasvusta viime vuosien 
aikana, vaikka lahnan osuus ei jostain syystä ollutkaan merkittävä verkkokoekalastuksen saaliissa. 
 
Kalastusseuran vuonna 2011 teettämien vedenlaatuseurantojen tulosten perusteella Iso 
Soukkajärveen laskevien laskuojien vesinäytteiden tulokset kertovat tulovesien 
kokonaisfosforipitoisuuksien vaihtelevan näytteenoton ajasta ja paikasta riippuen lievästi rehevistä 
erittäin reheviin (>50 �g/l). Laskuojista otettujen näytteiden rehevyystasojen keskiarvo on selvästi 
korkeampi, kuin suoraan järvestä eri vuosina 2000-luvulla otettujen näytteiden vastaavat arvot. 
Tämä viittaa tulovesien rehevyystasojen huolestuttavaan kasvavaan kehitykseen. Lähes 
poikkeuksetta nimenomaan fosfori toimii sisävesissä niin sanotusti minimitekijänä. Tästä seuraa, 
että vähäinenkin fosforilisäys johtaa välittömästi kasvuston ja leväbiomassan kasvuun. 
Fosforipitoisuuteen vaikuttamalla voidaan vaikuttaa siis suoraan veden kasvuston rehevyyteen. 
Tämän vuoksi tulisikin ottaa tarkasteluun ne toimenpiteet järven valuma-alueella, joilla voitaisiin 
vähentää järveen tulevan fosforin määrää. 
 
Kalaistutukset ovat osa kalavesien hoitoa ja niitä voidaan käyttää apuna kalakannalle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa. Kalastusseuran toimintakertomustietojen mukaan Iso Soukkajärven 
istutuslajina on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana ainoastaan siika. Kuhaa on ilmeisesti 
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aikoinaan kokeiltu, mutta tulosta ei ole jostain syystä tullut. Iso Soukkajärvi kuitenkin edustaa 
kooltaan ja veden laadultaan (ph ja veden väri) järveä, jossa kuhan uskoisi menestyvän. Alle 50 
ha:n järvissä kuhaistutuksista ei ole saatu kovin hyviä tuloksia, mutta Iso Soukkajärven kokoisissa 
(235 ha) järvissä tulokset ovat useasti olleet hyviä, sillä pienehköt, matalat ja humuspitoiset järvet 
lämpenevät keväisin nopeasti ja takaavat pitkän kasvukauden kuhalle. Näin ollen kuhaa voisi vielä 
suositella kokeiltavan istukkaana esim. kolmena vuonna peräkkäin istutusmäärän ollessa noin 5000 
kpl (20-25 kpl ha). Erityistä huomiota tulee kiinnittää istukkaan kokoon, joka tulisi olla mielellään 
vähintään 75 mm, sillä istukkaan koolla on erittäin suuri merkitys istutuksen onnistumisen kannalta. 
Sama pätee myös siikaan, jolla istukkaan koko tulisi olla mielellään vähintään 12 cm. 
 
 
 


