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1 JOHDANTO 
 
Kymijoen vesi ja ympäristö ry toteutti Kääpälän seudun kyläyhdistyksen tilauksesta 
koeverkkokalastukset osana Vekaranjärven tilan tutkimusta. Koeverkkokalastukset tehtiin 
elokuussa 2016. 
 
Vekaranjärvi (14.982.1.028) on tyypiltään pieni humusjärvi (Ph) Kouvolan koillisosassa 
(Kuva 1). Vekaranjärven pinta-ala on 164,2 ha ja se on pohjanmuodoiltaan vaihtelevaa. 
Järven syvimmät kohdat ovat yli 10 m. Järven valuma-alueella on ojitettuja soita, 
varuskunta-alue sekä jonkin verran vakituista ja loma-asutusta. Viimeisten kymmenen 
vuoden aikana Vekaranjärvellä on ollut viisi vesinäytteenottokertaa, joiden kokonaistyppi- 
ja fosforipitoisuuden perusteella järvi voidaan luokitella lievästi reheväksi tai reheväksi 
(Ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmä, Oravainen 1999). Kääpälän Seudun 
Kyläyhdistyksen edustajien mukaan järvessä on havaittu viime vuosina levää ja verkkojen 
limoittumista. 
 
Vekaranjärvellä ei ole suoritettu koekalastuksia aiemmin, joten tämän tutkimuksen 
tarkoituksena oli selvittää järven kalayhteisön rakennetta ja lajienvälisiä runsaussuhteita 
mahdollisten kunnostustarpeiden arviointia varten. Koekalastustietojen perusteella 
arvioidaan myös kalaston vaikutusta veden laatuun. 
 
 
2 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
Koeverkkokalastukset tehtiin 15.–19.8.2016. Ajankohta oli sopiva koeverkotukselle, koska 
kalojen syksyinen parveutuminen ei vielä vaikuttanut koekalastustuloksiin. Sää oli 
koekalastuksen aikana pilvinen ja ajoittain sateinen. Ilman lämpötila oli 15–20 ˚C. Veden 
lämpötila oli 16–17 ˚C. Kaikki koeverkot limoittuivat huomattavasti. 
 
Ennen koekalastusta järvi jaettiin 63:een 200 m * 200 m ruutuun, jotka numeroitiin. 
Numeroista arvottiin koeverkoille satunnaisesti 25 ruutua ja muutama vararuutu. Tällä 
menettelyllä varmistettiin havaintojen riippumattomuus ja pyrittiin saamaan kattava otos 
järven kalastosta. Kahdeksan verkkoa laskettiin pintaveteen, kahdeksan väliveteen ja 
yhdeksän verkkoa asetettiin pyytämään pohjanläheiseen veteen (Kuva 1). Neljään ruutuun 
ei saatu laskettua siihen arvottua verkkoa veden mataluuden ja rannan liiallisen 
kasvillisuuden takia, joten ne laskettiin arvottuihin vararuutuihin. 
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Kuva 1. Kouvolan koillisosassa sijaitsevan Vekaranjärven arvotut pyyntiruudut ja koeverkkojen 
sijainti koeverkkokalastuksissa elokuussa 2016.  
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Koeverkkokalastukset tehtiin Nordic-yleiskatsausverkoilla. Nordic-yleiskatsausverkko on 
1,5 metriä korkea ja 30 metriä pitkä koeverkko, joka muodostuu 12:sta eri solmuvälin (mm) 
havaspaneelista (Taulukko 1). Kunkin solmuvälin havaspaneeli on 2,5 metriä pitkä. Nordic-
verkot sopivat järven rehevöitymisen ja kalayhteisön koostumuksen havainnointiin hyvin, 
sillä ne pyytävät teoriassa hyvin 4–60 cm:n pituisia kaloja (Böhling & Rahikainen 1999). 
Käytännössä Nordic-verkot usein aliarvioivat suurten kalojen ja etenkin haukien osuutta 
järven kalastosta, koska ne jäävät huonommin verkkoon kiinni. 
 
Taulukko 1. Nordic- yleiskatsausverkon solmuvälit järjestyksessä. 

Solmuväli mm 43 19,5 6,25 10 55 8 12,5 24 15,5 5 35 29 

Lanka mm 0,20 0,15 0,10 0,12 0,23 0,10 0,12 0,15 0,15 0,10 0,16 0,16 

  
Verkot laskettiin pyyntiin iltapäivällä ja nostettiin aamulla, jolloin pyyntiaikaa kertyi noin 20 
tuntia. Verkkovuorokausia kertyi yhteensä 25. 
 
Jokaisesta verkosta laskettiin solmuvälikohtaisesti eri kalalajien yksilömäärät ja punnittiin 
niiden yhteispainot gramman tarkkuudella. Kunkin kalalajin pituusjakauman selvittämiseksi 
jokaisesta solmuvälistä valittiin satunnaisesti 20 yksilöä, joiden pituus mitattiin. Jos 
kyseisen solmuvälin paneelissa oli alle 20 saman lajin yksilöä, kaikki mitattiin. 
 
 
3 TULOKSET 
 
Vekaranjärvestä tavattiin koekalastusten yhteydessä seitsemän eri kalalajia (Taulukko 2). 
Yhteensä saalista saatiin 21,2 kg (1604 kpl) ja verkkoa kohden n. 850 g (n. 64 kpl). Saalis 
koostui pääosin ahvenista ja särkikaloista. 
 
Taulukko 2. Vekaranjärven kokonaissaaliit, yksikkösaaliit ja prosenttiosuudet kalalajeittain 
elokuussa 2016. 

Laji Kokonais-
saalis (g) 

Yksikkösaalis 
g/verkko 

Biomassa- 
osuus % 

Kokonais-
saalis (kpl) 

Yksikkösaalis 
kpl/verkko 

Lukumäärä-
osuus % 

Ahven 10 000 400,0 47,1 621 24,8 38,7 
Hauki 1 180 47,2 5,6 1 <0,1 <0,1 
Kiiski 11 0,4 <0,1 5 0,2 0,3 
Lahna 337 13,5 1,6 6 0,2 0,4 
Muikku 10 0,4 <0,1 1 <0,1 <0,1 
Salakka 1 003 40,1 4,7 111 4,4 6,9 
Särki 8 702 348,1 41,0 859 34,4 53,6 
Yhteensä 21 243 849,7 100,0 1604 64,2 100,0 
Ahvenkalat 10 011 400,4 47,1 626 25,0 39,0 
Särkikalat 10 042 401,7 47,3 976 39,0 60,9 
Ahven >15 
cm 4 574 183,0 21,6 28 1,1 1,8 

Petokalat 1 180 47,2 5,6 1 <0,1 <0,1 
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Ahven- ja särkikalojen osuus kokonaissaaliin biomassasta oli yhtä suuri (Kuva 2). Reilun 
neljänneksen kokonaissaaliin biomassasta muodostivat pedoiksi luokiteltavat kalat eli 
hauki (5,6 %) ja yli 15 cm:n pituiset ahvenet (21,6 %). Muikun ja kiisken biomassa oli 
kokonaissaaliissa olemattoman pieni. 
 
 

Kuva 2. Vekaranjärven koeverkkokalastussaaliin biomassan jakautuminen kalalajien kesken 
elokuussa 2016. 
 
Lukumääräisesti särjet muodostivat yli puolet saaliista ja ahventen osuus oli alle 40 % 
(Kuva 3). Salakoita oli lukumääräisesti kolmanneksi eniten, 6,9 %. Kiiskiä ja lahnoja oli 
saaliissa muutamia kappaleita, mutta vain yksi muikku ja yksi hauki saatiin verkoista. 
Petokalojen osuus kokonaiskappalemäärästä oli alle 2 %. 
 

Kuva 3. Vekaranjärven koeverkkokalastussaaliin kappalemäärien jakautuminen kalalajien kesken 
elokuussa 2016. 
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Vekaranjärven ahvenet olivat koeverkkokalastuksen perusteella hyvin pienikokoisia, 
pääosin 6-11 cm:n pituisia, mutta myös suuria yksilöitä järvestä löytyi (pisin ahven 36 cm, 
Kuva 4). Salakoiden pituusjakauma oli oikealle vinoutunut, ja eniten järvessä oli 8 cm:n 
pituisia salakoita. Särkien pituusjakauma oli tasaisempi kuin salakoiden, ja niiden pituus oli 
keskimäärin 10 cm.  

Kuva 4. Vekaranjärven koeverkkokalastuksen yleisimpien saalislajien pituusjakaumat. 
 
 
4 TULOSTEN TARKASTELU  
 
Koeverkkokalastuksen tulosten mukaan Vekaranjärven yksikkösaaliin biomassa (850 g) oli 
noin puolet pienempi verrattuna kahteen Kymenlaakson maakunnan alueella sijaitsevaan 
samantyyppiseen järveen (Kannusjärvi Haminassa ja Sompanen Kouvolassa, 
Ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmä). Vekaranjärvessä esiintyy samoja lajeja kuin 
kahdessa vertailujärvessäkin. Verkkojen voimakas limoittuminen on todennäköisesti 
vähentänyt pyytävyyttä merkittävästi, joten se on luultavasti osaltaan vaikuttanut heikkoon 
yksikkösaaliiseen. 
 
Järven ekologista tilaa voidaan tarkastella järvityypin mukaan ympäristöhallinnon 
luokitusten mukaan (Liite 1). Viisiportaisessa luokittelussa käytetään kokonaissaaliin 
biomassaa, yksilömäärää sekä särkikalojen biomassaa (Aroviita ym. 2012). 
Kokonaissaaliin biomassan ja särkikalojen biomassaosuuden perusteella Vekaranjärven 
tila oli erinomainen, mutta yksilömääriä tarkasteltaessa tila on välttävän ja tyydyttävän 
välimaastossa. Tässä tapauksessa luokittelu ei tosin ole kovin luotettava, koska 
koeverkkojen limoittumisen takia saalis oli todennäköisesti aliarvio todellisesta. 
 
Suurin osa Vekaranjärven koekalastussaaliista oli pienikokoista ahventa ja särkikalaa. 
Petokalakanta Vekaranjärvessä muodostuu koeverkkokalastuksen mukaan kookkaista 
ahvenista ja hauista, mutta niiden lukumäärä oli hyvin vähäinen. Todellisuudessa isompien 
kalojen osuus kalastosta voi olla suurempi, koska Nordic-verkot pyytävät heikosti isoja 
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kaloja (Sammalkorpi & Horppila 2005). Sama voi päteä myös lahnaan. Suuret petokalat 
ovat tärkeitä kalaston rakenteen kannalta, sillä ne saalistavat tehokkaasti pikkukalaa ja 
suuria särkikaloja. 
 
Vaikka koekalastustulosten biomassa- ja kappaleyksikkösaaliit eivät ylittäneet 
kunnostustarpeen arvioinnissa suositeltuja raja-arvoja (Sammalkorpi & Horppila 2005), 
pitäisi petokalojen määrää pyrkiä kasvattamaan. Petokalojen osuutta voidaan kasvattaa 
istutuksin, turvaamalla petokalojen luonnollinen lisääntyminen ja hillitsemään suuriin 
yksilöihin kohdistuvaa kalastuspainetta. Hauen tapauksessa tämä tarkoittaisi käytännössä 
välimittasuosituksen käyttöä kalastuksen säätelykeinona (Kuisma 2014). Tällöin pyynti 
kohdistettaisiin vain 40–90 cm:n pituisiin haukiin, ja näitä suuremmat ja pienemmät 
laskettaisiin takaisin järveen varmistamaan tehokasta pikkukaloihin kohdistuvaa saalistusta 
ja lajin luonnollisen ja hyvälaatuisen lisääntymisen onnistumista. Myös suurikokoisten 
ahventen pyyntiä kannattaisi vähentää, sillä ahven pystyy käyttämään ravinnokseen muita 
kaloja jo 15 cm:n pituisena. 
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