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Johdanto 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) koekalasti Hämeenlinnassa, Tammelassa ja Lopella sijaitsevan 

Pääjärven kesällä 2012. 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. Lopen Pääjärvi on yksi maa- ja metsätalouden 

hajakuormituksen seurantaohjelman kohdejärvistä ja edustaa pintavesityyppiä Rh (Runsashumuksiset 

järvet). Pääjärven seurannan syynä on järven rehevöitymiskehitys.  

Pääjärven kalayhteisön rakennetta on aikaisemmin RKTL:n toimesta tutkittu verkkokoekalastuksin 

vuonna 2009 VPD:n mukaisessa seurannassa (Määttänen 2010). Tämän raportin tarkoituksena on esitellä 

kesän 2012 verkkokoekalastusten tulokset, sekä verrata niitä vuoden 2009 verkkokoekalastusten tuloksiin. 

Aineisto ja menetelmät 

Verkkokoekalastukset 

Pääjärven (119 ha) verkkokoekalastukset toteutettiin 29.–31.8.2012 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). 0–3 m 

syvyysvyöhykkeellä käytettiin ainoastaan pohjaverkkoja. 3–10 m syvyysvyöhykkeellä kalastettiin 

pohjaverkkojen lisäksi myös pintaverkoilla (1 m tapsit). Pyyntipaikkojen satunnaistamista varten järvi 

jaettiin ruutuihin ja pyyntipaikat arvottiin etukäteen. Verkot laskettiin pyyntiin illalla ja nostettiin aamulla, 

jolloin pyyntiaikaa kertyi noin 12–14 tuntia. Pyyntikertoja oli kaksi ja verkkovuorokausia kertyi yhteensä 26, 

joten pyynnissä oli 13 verkkoa/yö. Jakamalla kalastus useammalle eri päivälle voitiin vähentää 

ympäristötekijöistä esim. säästä johtuvaa vaihtelua saaliissa.  

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. 

Ekologisen tilan luokittelu 

Osana uutta vesienhoidon käytäntöä Pääjärven ekologista tilaa arvioitiin kalayhteisön rakenteen 

perusteella. Ekologisen tilan arvioinnissa käytetyt kalayhteisömuuttujat ovat: biomassa (g/verkko), 

lukumäärä (kpl/verkko), rehevöitymisestä hyötyvien särkikalojen biomassaosuus ja indikaattorilajien 

esiintyminen (Tammi ym. 2006). Ekologinen laatusuhde (ELS) saadaan kunkin muuttujan havaitun arvon ja 

kyseisen järvityypin vertailuarvon suhteesta. Muuttujien ekologisen laatusuhteen arvoista lasketaan 

keskiarvo, joka kuvaa kalaston perusteella arvioitua järven ekologista tilaa. Ekologisen tilan luokittelu 
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tapahtuu viisiportaisella asteikolla: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Luokittelussa käytetyt 

vertailuarvot ja luokkarajat on päivitetty vuonna 2012 (Aroviita ym. 2012). Muutosten vaikutuksena 

kalastoperusteinen luokittelu on hieman tiukempi kuin aikaisemmin. 

 

Kuva 1. NORDIC-yleiskatsausverkon rakenne ja solmuvälit. 

Tulokset 

Pääjärven kokonaisyksikkösaalis ja kalaston rakenne 

Pääjärven kokonaisyksikkösaaliit olivat kesän 2012 koekalastuksissa 669 g/verkko ja 16 kpl/verkko (kuva 2 

ja taulukko 1). Kokonaissaaliin paino kasvoi kolmanneksen vuoden 2009 tasosta (kuva 2). Sen sijaan 

lukumääräsaaliissa ei tapahtunut muutosta vuoteen 2009 verrattuna. Pääjärven kesän 2012 

koekalastussaalis koostui kuudesta eri kalalajista: ahven, hauki, kiiski, kuha, lahna ja särki. Koekalastusten 

perusteella tärkeimmät lajit painosaaliin osalta olivat kuha, ahven ja lahna (kuva 3 ja taulukko 1). Sen sijaan 

lukumäärältään runsaimmat lajit olivat särki ja ahven. 
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Kuva 2. Pääjärven kokonaisyksikkösaaliit vuosina 2009 ja 2012. Hajontajanat kuvaavat keskiarvon 

keskivirhettä (SE). 

 

Painosaaliin osalta ahvenkalat (ahven, kuha ja kiiski) olivat vallitsevia 50 % osuudella saaliista, 

särkikalojen (särki ja lahna) osuuden jäädessä 39 %. Sen sijaan lukumääräsaaliin osalta särkikalat olivat 

vallitsevia 54 % osuudella saaliista, ahvenkalojen osuuden jäädessä 45 %. Painosaaliin osalta ahvenkalojen 

osuus aleni vuoden 2009 tasosta ja särkikalojen osuus vastaavasti kasvoi. Sen sijaan lukumääräsaaliin osalta 
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ahvenkalojen osuus kasvoi vuoden 2009 tasosta ja särkikalojen osuus aleni. Petokalojen (≥ 15 cm ahven, 

kuha ja hauki) osuutta Pääjärvessä voidaan pitää erittäin suurena, sillä petokalojen osuus painosaaliista oli 

56 %. Petokalojen osuus painosaaliista tosin aleni hieman vuoden 2009 tasosta.  
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Kuva 3. Eri kalalajien yksikkösaaliit Pääjärvessä vuonna 2012. Hajontajanat kuvaavat keskiarvon 

keskivirhettä (SE). 

Taulukko 1. Pääjärven kokonaissaaliit, yksikkösaaliit ja prosenttiosuudet kalalajeittain vuonna 2012. 

Laji Kokonais- Yksikkösaalis Biomassa- Kokonais- Yksikkö saalis Lukumäärä-
saalis (g) g/verkko osuus % saalis (kpl) kpl/verkko osuu s %

Ahven 3644 140,2 21,0 128 4,9 31,1
Kuha 4764 183,2 27,4 11 0,4 2,7
Kiiski 224 8,6 1,3 47 1,8 11,4
Hauki 1953 75,1 11,2 5 0,2 1,2
Särki 3214 123,6 18,5 146 5,6 35,5
Lahna 3583 137,8 20,6 74 2,9 18,0
Yhteensä 17382 668,6 100 411 15,8 100
Ahvenkalat 8632 332,0 49,7 186 7,2 45,3
Särkikalat 6797 261,4 39,1 220 8,5 53,5
Ahven ≥15 cm 3043 117,0 17,5 28 1,1 6,8
Petokalat 9760 375,4 56,2 44 1,7 10,7

 

Pääjärven lajikohtaiset saaliit 

Ahvenen painosaalis kasvoi kesän 2012 koekalastuksissa merkittävästi vuoden 2009 tasosta ja oli 

kaksinkertainen vuoteen 2009 verrattuna (kuva 4). Sen sijaan lukumääräsaalis kasvoi vain hieman vuoden 

2009 tasosta. Saalis painottui edelleen nuoriin yksilöihin, sillä valtaosan ahvensaaliista muodostivat 4–5 cm 

pituiset kesän 2012 poikaset (0+-ikäryhmä) sekä 8–10 cm pituiset ahvenet (kuva 5). Myös petomaisia ≥ 15 

cm ahvenia esiintyi saaliissa runsaammin kuin vuonna 2009. 

Kuhan kohdalla lukumääräsaaliissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoteen 2009 verrattuna. 

Painosaalis sen sijaan laski hieman vuoden 2009 tasosta. Kuhan kohdalla koekalastussaalis koostui 17–55 

cm pituisista kaloista eikä mikään kokoluokka ollut erityisen vallitseva. Noin puolet saaliiksi tulleista kuhista 

oli yli 40 cm pituisia. 
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Kiisken kohdalla yksikkösaaliit jäivät melko niukoiksi eikä saaliissa tapahtunut merkittäviä muutoksia 

vuoteen 2009 verrattuna. Myös kiisken kokojakauma kesän 2012 koekalastussaaliissa oli hyvin 

samankaltainen kuin vuonna 2009. Kiisket olivat pienikokoisia, sillä valtaosa saaliista koostui 6–8 cm 

pituisista yksilöistä ja kokojakauman huippu osuu 7 cm pituisten kalojen kohdalle.  

Hauen kohdalla yksikkösaaliit kasvoivat merkittävästi vuoden 2009 tasosta. Lukumääräsaalis oli 

kaksinkertainen ja painosaalis viisinkertainen vuoteen 2009 verrattuna. Koekalastussaalis koostui viidestä 

38–44 cm pituisesta hauesta. 

Särjen kohdalla painosaalis kasvoi selvästi vuoden 2009 tasosta. Sen sijaan lukumääräsaalis aleni 

merkittävästi vuoteen 2009 verrattuna ja valtaosan särkisaaliista muodostivat 9–14 cm pituiset yksilöt. 

Särjet olivat myös aiempaa suurikokoisempia, sillä erityisesti pienikokoiset alle 11 cm pituiset yksilöt olivat 

vähentyneet ja vastaavasti kookkaammat yli 12 cm pituiset yksilöt olivat runsastuneet.  

Lahnan kohdalla yksikkösaaliit kasvoivat merkittävästi vuoden 2009 tasosta. Sekä paino- että 

lukumääräsaalis olivat kolminkertaisia vuoteen 2009 verrattuna. Lahnan kohdalla koekalastussaalis koostui 

lähinnä 8–22 cm pituisista yksilöistä ja vallitsevana kokoluokkana olivat 11–12 cm pituiset lahnat.  

Vuoden 2009 koekalastuksessa saaduista lajeista vuoden 2012 saaliista jäi puuttumaan sekä made että 

suutari. 
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Kuva 4. Pääjärven verkkokoekalastusten lajikohtaiset yksikkösaaliit vuosina 2009 ja 2012. Hajontajanat 

kuvaavat keskiarvon keskivirhettä (SE). 
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Kuva 5. Yksilömäärältään runsaimpien kalalajien kokojakaumat Pääjärven koekalastussaaliissa vuosina 

2009 ja 2012. 

 

Pääjärven ekologinen tila 

Pääjärven kohdalla päätöstä ekologisen tilan luokittelusta ei ole aineiston vähäisyydestä johtuen vielä 

tehty, mutta veden laatuun perustuvan asiantuntija-arvion mukaan Pääjärven ekologinen tila on välttävä. 

Toisaalta vuoden 2009 koekalastustulosten perusteella Pääjärven ekologinen tila arvioitiin jopa 

erinomaiseksi.  

Nyt saatujen vuoden 2012 koekalastustulosten perusteella Pääjärven ekologisessa tilassa ei näytä 

tapahtuneen muutosta vuoden 2009 jälkeen, vaan tilaluokka on kalaston perusteella arvioituna edelleen 
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erinomainen. Tämä johtuu pääosin siitä että Pääjärven kokonaisyksikkösaaliit olivat huomattavasti 

järvityypin (Rh) vertailuarvoja alemmat. Myös rehevöitymisestä hyötyvien särkikalojen biomassaosuus 

ilmensi järven erinomaista ekologista tilaa. Nyt saadut tulokset eivät tue asiantuntija-arviota Pääjärven 

välttävästä ekologisesta tilasta, vaan puoltaisivat jopa päätöstä Pääjärven erinomaisesta tilasta. 

Tulosten tarkastelu 

Lopen Pääjärvi on vedenlaatutietojen perusteella erittäin humuspitoinen ja rehevä (kokonaisfosfori 20–48 

µg/l) järvi. Myös järven pinta-alaltaan pienen syvänteen alus- ja välivedessä on havaittu säännöllisesti 

hapettomuutta. Pääjärven kokonaisyksikkösaaliit jäivät kuitenkin järven rehevyystasoon nähden erittäin 

pieniksi ja olivat selvästi alempia kuin muissa Rh (Runsashumuksiset järvet) pintavesityypin vastaavan 

rehevyystason järvissä. Myös kalayhteisön rakenteen osalta tulokset poikkesivat odotetuista, sillä 

rehevöitymisestä kärsivissä järvissä kalasto on yleensä särkikalavaltainen. Koekalastusten perusteella 

Pääjärven kalasto oli kuitenkin biomassan osalta ahvenkalavaltainen. 

Pääjärven kokonaisyksikkösaaliin paino kasvoi selvästi vuoden 2009 tasosta. Painosaaliin kasvu selittyy 

ahvenen, hauen, särjen ja lahnan saaliiden kasvulla. Sen sijaan kokonaisyksikkösaaliin lukumäärä pysyi 

vuoden 2009 tasolla. Myöskään kalalajien välisissä runsaussuhteissa ei ole tapahtunut merkittäviä 

muutoksia viime vuosina pois lukien lahnan runsastuminen. Kuha on edelleen painosaaliin osalta tärkein laji 

Pääjärvessä ja särki ja ahven ovat lukumäärän osalta runsaimmat lajit. 

Petokaloista kuha hyötyy rehevöitymisestä hauen ja ahvenen kustannuksella. Petokalojen osalta kuha 

olikin merkittävin laji Pääjärvessä, ja petokalojen osuus erityisesti painosaaliin osalta oli erittäin suuri. 

Vaikka nyt saaliiksi tulikin runsaasti haukia, ei koekalastusmenetelmä anna luotettavaa kuvaa haukikannan 

runsaudesta, sillä hauen pyydystettävyys loppukesästä koeverkoilla on yleensä heikko ja satunnainen. 

Tämän johdosta hauen osalta tuloksiin täytyy suhtautua pienellä varauksella. 

Nyt saatujen koekalastustulosten perusteella Pääjärven ekologinen tila on kalaston perusteella 

arvioituna erinomainen. Täytyy kuitenkin muistaa että kalasto on vain yksi neljästä biologisesta tekijästä 

veden laadun lisäksi, joiden perusteella järven ekologinen tila määritellään. Virallisen kokonaisluokittelun 

tekee alueellinen ELY-keskus ja se voi olla erilainen kuin nyt esitetty kalaluokittelu. Esimerkiksi veden 

laatuun perustuvan asiantuntija-arvion mukaan Pääjärven ekologinen tila on vain välttävä. Käynnissä olevan 

vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteena on että Pääjärvi saavuttaa nykykäytännön lisäksi tehtävillä 

toimenpiteillä hyvän ekologisen tilan vuoteen 2027 mennessä. Koekalastustulosten perusteella 

toimenpideohjelman tavoitteet vuoteen 2027 mennessä on kalaston osalta saavutettu jo vuonna 2009, eikä 

Pääjärven ekologinen tila ole sen jälkeen ainakaan kalaston perusteella heikentynyt.  

Pääjärven rehevöitymiskehityksen seurantaan liittyen kalayhteisön rakennetta on vesienhoidon 

seurantaohjelman mukaan tarkoitus edelleen jatkossa seurata RKTL:n toimesta noin kolmen vuoden välein 

tehtävillä verkkokoekalastuksilla. Seuraavan kerran koekalastuksia tehdään Pääjärvellä todennäköisesti 

vuonna 2015. 
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