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1. JOHDANTO 
 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) koekalasti Hämeenlinnassa, Tammelassa ja Lopella 
sijaitsevan Pääjärven kesällä 2009. Verkkokoekalastusten tarkoituksena oli selvittää järven 
kalayhteisön rakenne, sekä kalalajien väliset runsaussuhteet. Tutkimus liittyy uuteen vesienhoidon 
käytäntöön, jossa järvien ekologista tilaa arvioidaan EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) 
mukaisesti veden laadun lisäksi myös biologisten tekijöiden (kasviplankton, vesikasvit, pohjaeläimet 
ja kalat) perusteella. VPD:n tavoitteena on pintavesien hyvä ekologinen tila vuoteen 2015 mennessä. 
Pääjärvi on lisäksi yksi maa- ja metsätalouden hajakuormituksen seurantaohjelman kohdejärvistä ja 
edustaa pintavesityyppiä MRh (Matalat runsashumuksiset järvet). 
 
2. KOEKALASTUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
Pääjärven verkkokoekalastukset toteutettiin 14.-16.7.2009 välisenä aikana. Pyydyksenä käytettiin 
NORDIC-yleiskatsausverkkoa 1,5 x 30 m, joka koostuu 12 eri solmuvälistä (43, 19.5, 6.25, 10, 55, 8, 
12.5, 24, 15.5, 5, 35 ja 29 mm) kunkin hapaan pituuden ollessa 2,5 m (kuva 1). Koekalastukset 
perustuivat ositettuun satunnaisotantaan, jossa verkkomäärät ovat suhteessa syvyysvyöhykkeiden 
pinta-aloihin (Kurkilahti & Rask 1999). Tätä varten järvi oli jaettu kahteen eri syvyysvyöhykkeeseen 
(0-3 m ja 3-10 m). Pyyntipaikkojen satunnaistamista varten järvi jaettiin ruutuihin ja pyyntipaikat 
arvottiin etukäteen. 0-3 m syvyysvyöhykkeellä käytettiin ainoastaan pohjaverkkoja. 3-10 m 
syvyysvyöhykkeellä kalastettiin pohjaverkkojen lisäksi myös pintaverkoilla (1 m tapsit). Verkot 
laskettiin pyyntiin illalla ja nostettiin aamulla, jolloin pyyntiaikaa kertyi noin 12-14 tuntia. Pääjärven 
pinta-ala on 118,6 ha, maksimisyvyys noin 7 m ja keskisyvyys noin 2 m. Järven pinta-alan ja 
suurimman syvyyden perusteella pyyntiponnistukseksi eli verkkomääräksi tuli 26 verkkoa uusien 
koeverkkokalastussuositusten mukaisesti (MMM 2008). Verkkomäärä jaettiin kahdelle, 13 verkon 
kalastuspäivälle, millä pyrittiin vähentämään ympäristötekijöistä esim. säästä johtuvaa vaihtelua 
saaliissa. 
 

 
Kuva 1. NORDIC-yleiskatsausverkon rakenne. 
 
Jokaisen verkon saaliista laskettiin eri kalalajien yksilömäärät ja punnittiin yhteispainot gramman 
tarkkuudella solmuvälikohtaisesti. Lajikohtaisten kokonaissaaliiden perusteella laskettiin 
yksikkösaaliit (kpl/verkko ja g/verkko). Myös kalojen pituus mitattiin yhden cm tarkkuudella 
lajikohtaisten kokojakaumien laskemista varten. Lisäksi laskettiin erikseen petoahventen (>15 cm) 
yksilömäärä ja yhteispaino petokalojen osuuden selvittämistä varten. Järven ekologista tilaa arvioitiin 
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kalaston perusteella indeksillä (EQR4), mikä koostuu neljästä eri kalayhteisömuuttujasta: biomassa 
(g/verkko), lukumäärä (kpl/verkko), rehevöitymisestä hyötyvien särkikalojen biomassaosuus ja 
indikaattorilajien esiintyminen (Tammi ym. 2006). Ekologisen tilan luokittelu tapahtuu viisiportaisella 
asteikolla: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. 
 
3. TULOKSET 
 
Pääjärven kesän 2009 koekalastuksissa saatiin kalaa keskimäärin 497 g/verkko ja 16 kpl/verkko 
(taulukko 1). Koekalastussaalis koostui kahdeksasta eri kalalajista: ahven, kuha, kiiski, hauki, made, 
särki, lahna ja suutari. Yksikkösaaliiden mukaan tärkeimmät lajit biomassan osalta olivat kuha (229 
g/verkko), särki (84 g/verkko)ja ahven (72 g /verkko) (kuva 2). Lukumäärältään runsaimmat lajit 
olivat särki (9 kpl/verkko) ja ahven (4 kpl/verkko). Painosaaliin osalta ahvenkalat (ahven, kuha ja 
kiiski) olivat vallitsevia 63 % osuudella saaliista, särkikalojen (särki, lahna ja suutari) osuuden ollessa 
31 %. Lukumääräsaaliin osalta särkikalat olivat vallitsevia 61 % osuudella saaliista, ahvenkalojen 
osuuden ollessa 38 %. Etenkin painosaaliin osalta petokalojen (>15 cm ahven, kuha, hauki ja made) 
osuutta Pääjärvessä voidaan pitää erittäin suurena, sillä petokalojen osuus painosaaliista oli 61 %. 
Kalaston perusteella arvioituna Pääjärven ekologinen tila on erinomainen. 
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Kuva 2. Eri kalalajien yksikkösaaliit Pääjärvessä vuonna 2009 sekä keskiarvon keskivirheet (s.e). 
 
 
Taulukko 1. Pääjärven kokonaissaaliit, yksikkösaaliit ja prosenttiosuudet kalalajeittain vuonna 2009. 
 
Laji Kokonais-  Yksikkösaalis  Biomassa-  Kokonais- Yksikkösaalis  Lukumäärä-  
  saalis (g) g/verkko osuus % saalis (kpl)  kpl/verkko osuus % 
Ahven 1860 71,5 14,4 106 4,1 25,4 
Kiiski 275 10,6 2,1 43 1,7 10,3 
Kuha 5964 229,4 46,1 9 0,4 2,2 
Hauki 373 14,4 2,9 3 0,1 0,7 
Made 423 16,3 3,3 1 0,04 0,2 
Särki 2175 83,7 16,8 229 8,8 54,9 
Lahna 1202 46,2 9,3 25 1,0 6,0 
Suutari 660 25,4 5,1 1 0,04 0,2 
Yhteensä 12932  497,4 100 417 16,1 100 
Ahvenkalat 8099 311,5 62,6 158 6,1 37,9 
Särkikalat 4037 155,3 31,2 255 9,8 61,2 
Ahven >15 cm 1169 45,0 9,0 11 0,4 2,6 
Petokalat 7929 305,0 61,3 24 0,9 5,8 
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Pääjärven saalis koostui ahvenen osalta enimmäkseen 6-10 cm mittaisista yksilöistä, mutta järvestä 
löytyy suurempaakin kalaa. Kesän 2009 poikaset olivat pyyntihetkellä sen verran pieniä (3 cm), että 
niitä jäi verkkoon vain yksi kappale. Kuhia saatiin useampaa kokoa, mutta niiden lisääntymisestä 
järvessä ei voi sanoa mitään varmaa, koska pieninkin saatu yksilö voi olla peräisin istutuksista. Kalat 
kuitenkin näyttävät selviytyvän ja kasvavan Pääjärvessä, koska niitä osui koeverkkoihin kahtena 
päivänä useampia, suurimman ollessa 60cm ja 1908g. Kaloista otettiin suomunäytteitä ikä- ja 
kasvumäärityksiä varten, mutta aineistoa ei ole vielä käsitelty. Pääjärven kiiskisaalis koostui 6-11 cm 
pituisista yksilöistä ja vallitsevana kokoluokkana olivat 7-8 cm pituiset yksilöt. Särjen kohdalla saalis 
painottui 9-11 cm yksilöihin. Lahnaa esiintyi tasaisesti useissa kokoluokissa (~ikäryhmissä), joten 
lahnan lisääntyminen on onnistunut useampana vuonna. Madetta ja suutaria saatiin yksi kappale 
kumpaakin. Made oli pituudeltaan 40 cm ja suutari 34 cm. Saatujen haukien mitat olivat 10 cm, 21 cm 
ja 38 cm. 
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Kuva 3. Yksilömäärältään runsaimpien kalalajien kokojakaumat Pääjärven koekalastussaaliissa vuonna 2009. 
 
4. TULOSTEN TARKASTELU 
 
Vedenlaatutietojen perusteella (kokonaisfosfori 20-48 µg/l, kokonaistyppi 540-1100 µg/l ) Pääjärvi on 
rehevä järvi. Kokonaisyksikkösaaliit jäivät kuitenkin järven rehevyystasoon nähden erittäin pieniksi ja 
olivat selvästi alempia kuin muissa Mrh (Matalat runsashumuksiset järvet) pintavesityypin rehevissä 
järvissä. Kalayhteisön rakenteen osalta saadut tulokset poikkesivat myös odotetusta, sillä rehevissä 
järvissä kalasto on yleensä särkikalavaltainen. Koekalastusten perusteella särkikalat olivat 
lukumääräsaaliin osalta vallitsevia ja järven rehevöitymistä kuvaavien pienikokoisten 5-10 cm 
särkikalojen osuus Pääjärven koekalastussaaliissa oli kohtalaisen suuri (77 % lukumääräsaaliista). Sen 
sijaan painosaaliin osalta ahvenkalat olivat vallitsevia, mikä johtui lähinnä kuhan suuresta 
biomassaosuudesta. Petokalojen osalta kuha olikin merkittävin laji Pääjärvessä. Petokalojen osuus 
etenkin painosaaliista oli erittäin suuri, mikä osin johtuu muutaman suuremman kuhan päätymisestä 
verkkoihin. Toisaalta koekalastusmenetelmä aliarvioi monesti haukien osuutta, vaikka niitä saaliksi 
tällä kertaa tulikin, sillä hauen pyydystettävyys loppukesällä koeverkoilla on yleensä heikko ja 
satunnainen. Voitaneen sanoa, että järven kuhat, hauet sekä kookkaat ahvenet saattavat pitää osaltaan 
särkikalamäärät kurissa. 
 
Kalastoon perustuvan järven ekologisen tilan arvioinnin mukaan Pääjärven ekologinen tila on 
erinomainen, mikä johtuu pääasiassa pienestä kokonaisyksikkösaaliista sekä särkikalojen pienestä 
biomassaosuudesta. Lisäksi järvessä esiintyy myös madetta, joka on vedenlaadun suhteen 
vaateliaampi laji. Kalasto on kuitenkin vain yksi neljästä biologisesta tekijästä veden laadun lisäksi, 
joiden perusteella järven ekologinen tila määritellään. Pääjärven kohdalla päätöstä ekologisen tilan 
luokittelusta ei ole aineiston vähäisyydestä johtuen vielä tehty, mutta vedenlaatuun ja a-klorofyllin 
(kasviplankton) perustuvan asiantuntija-arvion mukaan Pääjärven ekologinen tila on välttävä. 
Ympäristökeskus on myös ottanut pohjaeläinnäytteen vuonna 2009, mutta sen tuloksia ei ole vielä 
saatavilla. Nyt saadut tulokset kalayhteisön rakenteesta eroavat asiantuntija-arviosta ja puoltaisivat 
jopa päätöstä Pääjärven erinomaisesta ekologisesta tilasta. 
 
Pääjärven seurantaan liittyen kalayhteisön rakennetta on maa- ja metsätalouden hajakuormituksen 
seurantaohjelman mukaan tarkoitus jatkossa seurata RKTL:n toimesta todennäköisesti kolmen vuoden 
välein tehtävillä vastaavanlaisilla verkkokoekalastuksilla. Seuraavan kerran koekalastuksia tehdään 
Pääjärvellä näillä näkymin vuonna 2012. 
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