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Johdanto

Syväjärvi (Djupström) on pieni ja matala järvi Kirkkonummella, Etelä-Suomessa. Syväjärven pinta-
ala on noin 15 hehtaaria, järvi on pitkänmallinen ja sen suurin syvyys on noin 3,5 metriä. 

Tämän kalastuksen tarkoituksena on ollut selvittää onnistuuko järvessä hoitokalastus nuotalla, 
paljonko järvessä on kalaa ja minkä verran ravinteita vedestä voidaan poistaa kalastamalla.

Kalastus

Kalastus tehtiin 28.8.2019 ja 24.9.2019. 

28.8.2019 sää oli aurinkoinen ja lähes tyyni, ilman lämpötila oli  24 ºC. Pintaveden lämpötila oli 19-
20 ºC  ja näkösyvyys noin yhden metrin.

24.9.2019 sää oli puolipilvinen, lounastuuli 2-4 m/s. Ilman lämpötila oli noin +10 ºC ja yöllä oli 
ollut Etelä-Suomen syksyn ensimmäisiä hallaöitä. Järven pintaveden lämpötila oli 10,5 ºC  ja 
näkösyvyys noin 1,5 metriä.

Syväjärven vesi on näköhavaintojen perusteella tummanruskeaa ja humuspitoista. Levälauttoja tai 
leväkukintoja ei järven pintavedessä näkynyt kalastuksen aikana. 

Kalastusvälineenä käytimme tiheää hoitokalastusnuottaa. Kalastuksessa käytetty nuotta on noin 300
metriä pitkä ja noin 7 metriä korkea. Nuotan reidet koostuvat useasta eri silmäkoosta ja ne alkavat 
10 mm solmuvälin havaksesta ja päättyvät 6 mm solmuväliin. Nuotassa on kartion mallinen 
umpiperäpussi ja sen mitat ovat noin 10x7x7 metriä ja peräpussin havaksen silmäkoon solmuväli on
6 mm.

Suoritimme Syväjärvessä kaksi apajaa kumpanakin kalastuspäivänä. Toinen apaja tehtiin järven 
eteläpäässä ja toinen järven pohjoispäässä. Apajien vetosuunta oli etelästä pohjoiseen. Nuottaukset 
sujuivat teknisesti hyvin, eikä nuotan mukana tullut suurempia oksia yms. Nuotattujen apajien 
yhteen laskettu pinta-ala oli noin 5,5 hehtaaria.

Ennen jokaista apajaa alue kaikuluodattiin Humminbird helix 9 viistokaikuluotaimella.  
Kaikuluotauksella etsitään kalaparvet ja nuotta-apaja kohdennetaan löydettyihin kalaparviin. Koska 
Syväjärvi on pieni ja matala järvi, ei järvestä löytynyt kuin kaksi paikkaa missä oli mahdollista 
vetää nuottaa. Nämä paikat nuotattiin kummallakin kalastuskerralla.

Kummankin  kalastuspäivän apajien saaliista otettiin yhteinen satunnaisotanta. Otannat lajiteltiin 
lajikohtaisesti. Saaduista kaloista punnittiin lajikohtainen kokonaispaino, laskettiin kappalemäärä 
sekä mitattiin kalojen pituus. Nuottauksen mukana tulleet petokalat vapautettiin suoraan nuotan 
peräpussista takaisin vesistöön, saatujen petokalojen kappalemäärä laskettiin ja paino arvioitiin sekä
silmämääräisesti, että muutaman hauen pituusmittauksella ennen vapautusta.

PUROMIES
Kynä
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Saalis

Nuottauksessa saaliiksi saatiin yhteensä noin 490 kiloa kalaa. Saaliiksi saadut kalat toimitettiin 
mittauksien ja arvioinnin jälkeen Ämmässuon jätteenkäsittelylaitokselle biojätteeksi.

Saaliiksi saatiin yhteensä noin 33 717 kalaa ja seitsemän eri kalalajia. Kalalajit olivat ahven, hauki, 
kiiski, lahna, salakka, sorva ja särki. 

Saaliin kokonaispainon ollessa noin 490 kiloa, tuli yhden nuotatun hehtaarin saaliiksi noin  89 
kg/hehtaari.  

Taulukko 1. Syväjärven koekalastussaaliista. (kg= koekalastusaaliin kokonaispaino, kpl= koekalastus 
kappalemäärä, kp g =koekalastussaaliin lajin keskipaino, kpl %= koekalastussaaliin lajin prosenttiosuus kappaleista
ja kg %=  koekalastussaaliin lajin prosenttiosuus painosta.)

kpl kg keski paino g Kpl % Kg %

särki 96 9,9 28,6% 19,6%

lahna 306 45,9 19,8% 62,4%

kiiski 25 2,9 25,3% 5,1%

ahven 30 3,5 25,3% 6,1%

salakka 267 4 15,0 0,8% 0,8%

sorva 22 0,5 23,5 0,1% 0,1%

hauki 43 29 674,4 0,1% 5,9%

yht: 33717 490,5 100,00 % 100,00 %

9 659
6 663
8 523
8 540
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Kuva 1. Kalojen kappalejakauma %
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Kalojen kokojakauma

Särki

Särki oli kalastuksen runsain laji kappalemäärässä mitattuna, niitä saatiin yhteensä n. 9650 
kappaletta. Särjen laskennallinen keskipaino oli 9,75 g/kpl. Särjistä otettiin pituusjakauman 
selvittämiseksi otos ja tämän perusteella suurin osa särjistä oli 8 -12 cm mittaisia. Saaliista löytyi 
myös muutamia isompia yksilöitä, mutta ne olivat yksittäiskappaleita.  

Särkien pituusjakauman perusteella voidaan todeta, että järven särkikanta koostuu valtaosin 
kahdesta tai kolmesta eri ikäluokasta. Särkien pituusjakauman perusteella särki on pienikokoista ja 
isoja särkiä on vain vähän.

Kuva 3. Särkien pituusjakauma.
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Ahven  

Ahvenia saatiin kalastuksessa yhteensä  noin 8540 kappaletta. Ahventen keskipaino oli 3,51 
grammaa.

Kalastuksen saalisotannan ja saaliin näköhavainnon perusteella suuremmat ahvenet puuttuvat lähes 
kokonaan järvestä. Isompien ahvenien puuttuminen saaliista voi johtua osin siitä, että kalastusta ei 
voitu tehdä järven matalilla osilla, koska siellä on liikaa vesikasvillisuuttta. Toinen vaihtoehto 
isompien ahvenien puuttumiseen on, että järvi kärsii talvisin hapen puutteesta ja vain osa ahvenista 
selviää talven yli. Lisäksi ahvenia saattaa vaivata voimakas ravintokilpailu ja ahvenen poikasille ei 
järvessä riitä tarpeeksi ruokaa, jotta ne kasvaisivat riittävän suuriksi ja siirtyisivät käyttämään kalaa 
ravinnoksi.

Koko nuottasaaliin joukossa oli vain 9 kappaletta yli 15 cm mittaisia ahvenia ja nämä kalat 
vapautettiin takaisin järveen. Yli 15 cm mittaiset ahvenet lasketaan petokaloiksi, koska ne käyttävät 
ravinnoksi pieniä kaloja ja näin ollen säätelevät omalta osaltaan järven kalakantaa.

Kuva 4. ahventen pituusjakauma
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Lahna

Lahnoja saatiin saaliiksi 6663 kappaletta. Lahnojen osuus saaliin biomassasta oli noin 62%.  

Lahnojen pituusjakauman ja saalisotannan perusteella lahna on lisääntynyt useampana vuotena 
hyvin ja on järven valtalaji.

  

 Kuva 5. Lahnojen pituusjakauma.

Hauki
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Kalastuksessa saatujen haukien perusteella voidaan todeta, että hauki lisääntyy järvessä, mutta 
suuremmat yksilöt puuttuvat. Suurempien kalojen puuttuminen viittaa ajoittaisiin happikatoihin, 
jolloin isommat yksilöt menehtyvät.
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Muut lajit

Kalastuksessa saatiin saaliiksi myös salakoita, sorvia ja kiiskejä. Kiiskien määrä oli runsas (noin 
8500 kappaletta), mutta kaikki kiisket olivat pienikokoisia ja mitaltaan 4-8 cm, kiiskien keskipaino 
oli 2,9 grammaa. Salakoita saatiin 267 kappaletta ja sorvia 22 kappaletta.

  

Petokalojen suhde muihin kaloihin

Saalisotannan ja vapautettujen petokalojen perusteella Syväjärven kaloista petokalojen osuus on 
noin 6 % biomassasta ja alle 1 % kappaleista. Petokaloiksi Syväjärvellä lasketaan hauki ja yli 15 cm
mittainen ahven. Kalastuksessa saatiin vain muutamia suurempia ahvenia ja kohtuullisesti haukia, 
eivätkä ne yksinään pysty pitämään ylitiheää särkikalakantaa aisoissa.

Syväjärvellä kalastuksen perusteella petokalojen ja muiden kalojen suhteesta voidaan todeta, että 
järvessä on haukia, mutta erittäin huonosti isompia ahvenia. Järvestä puuttuvat isommat petokalat 
kokonaan ja järven valtalaji on lahna, mitä pienikokoiset ahvenet ja särjet eivät pysty käyttämään 
ravintona. Koska hauki on pienikokoista, se ei pysty käyttämään järven valtalajia lahnaa ravinnoksi 
ja samalla säätelemään sen määrää.  

Yhteenveto ja johtopäätökset

Nuottauksen perusteella Kirkkonummen Syväjärven kalakanta on särkipainotteinen ja vaikka 
järvessä on haukia, niin ne eivät pysty säätelemään liian voimakasta särki- ja lahnakantaa. Lahna on
järven valtalaji ja sillä ei järvessä ole juurikaan luontaisia vihollisia johtuen järven petokalojen 
pienestä koosta, jotka eivät pysty käyttämään lahnaa ravintona. 

Syväjärven kalaston kokojakaumasta voidaan päätellä, että lähes kaikki järven kalat ovat 
pienikokoisia. Tämä saattaa osin johtua liian tiheästä kalastosta,  jolloin kaloilla on kova 
ravintokilpailu ja kalasto kääpiöityy, eikä järvessä ole riittävästi eläinplanktonia pienten kalojen 
ravinnoksi. Tämä eläinplanktonin puute voi myös omalta osaltaan selittää järveä aika ajoin 
vaivaavat leväkukinnot, koska yksi merkittävimmistä leväkukintojen aiheuttajista on vähäinen  
eläinplanktonin määrä. Tämä johtuu siitä, että eläinplankton omalta osaltaan pitää kurissa 
kasviplanktonmääriä ja näin ollen ehkäisee esim. haitallisia sinileväkukintoja.

Toinen merkittävä syy saattaa olla esim. talvisin järven vedessä tapahtuva osittainen happikato, 
jolloin  isoimmat yksilöt menehtyvät pieniä yksilöitä herkemmin. Kuitenkin voidaan todeta, että 
järvessä ei ainakaan  muutamaan vuoteen ole ollut täydellistä happikatoa, koska Syväjärvessä 
tavataan salakkaa ja kaikista saaliiksi saaduista kaloista saatiin muutama lisääntymiskykyinen 
yksilö. 

Syväjärvessä hoitokalastus nuotalla onnistuu vain rajoitetuilla alueilla johtuen järven mataluudesta 
sekä umpeenkasvusta. Nuottaus on kuitenkin mahdollista ja järvessä on kaksi pientä apajapaikkaa.
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Ennen kuin aloitimme kalastuksen Syväjärvellä, saimme järven kunnostussuunnitelmaan 
perustuvan laskelman, jonka mukaan järvestä pitäisi poistaa kalaa noin 3 750 kg/vuosi  eli noin 250 
kg/hehtaari. Tälläiseen poistoon emme päässeet, koska koko järvessä tuskin on noin paljon kalaa. 
Kalastuksen ja kaikuluotauksen sekä vuoden 2012 koekalastuksen perusteella arvioni on, että koko 
Syväjärvessä on kalaa 90-150 kg/ hehtaari. Kokemukseni mukaan tälläisissä pienissä järvissä 
pystymme melko nopeasti (3-5 vuotta) vuosittain tapahtuvalla pyynnillä muokkaamaan järven 
kalaston rakennetta petokalavaltaiseksi, mutta järven vedenlaadun parantaminen kalaston kautta vie 
huomattavasti pidemmän ajan.

Suositukseni järven kunnostukseen ja hoitoon ovat umpeenkasvun ehkäisy, tulevien valumavesien 
ravinteiden hallinta sekä hoitokalastus. Tulevaisuudessa olisi myös hyvä kiinnittää huomiota 
järvessä tapahtuvaan vapaa-ajan kalastukseen. Jotta kalastus olisi tasapainossa pitäisi kaikkia 
kalalajeja kalastaa tasapuolisesti. Nyrkkisääntönä tasapainoiselle kalastukselle voidaan pitää, että 
yhtä petokalakiloa kohden pyydetään vähintään kolme kiloa särkikaloja. Tällaisella kalastuksella 
pidetään kunnossa kalojen luontaista petokala /saaliskalasuhdetta. 

Hoitokalastuksen tarve?

Hoitokalastuksen tarvetta pitää arvioida saadun saalismäärän sekä kalojen pituus- ja lajijakaumien 
perusteella. Ennen kuin hoitokalastukseen ryhdytään ja mikäli on mahdollista, pitää järven ulkoinen
kuormitus saada minimiin. 

Syväjärven koekalastuksen perusteella järvessä on valtalajina lahna ja särki. Järven kalamäärä on 
arviolta 90-150 kiloa/hehtaari ja järvessä on liian vähän petokaloja. Näiden kolmen asian 
perusteella voin suositella Syväjärvessä hoitokalastusta kalakannan rakenteen sekä järven sisäisen 
kuormituksen korjaamiseksi.

Jotta hoitokalastuksesta on hyötyä, pitää pyyntiponnistuksen olla riittävän tehokas ja kalastusta 
jatkaa vähintään 3-5 vuotta. Tavoiteltu vuosittainen saalismäärä pitää olla vähintään 30-50 
kg/hehtaarilta, ensimmäisinä vuosina jopa 100 kg/hehtaari. Lisäksi järvessä kalastaville kalastajille 
voisi antaa ohjeistuksen, että yhtä petokalakiloa kohden olisi hyvä kalastaa kolme kiloa muuta 
kalaa. 

Syväjärvessä hoitokalastus pitää kohdentaa lahnaan, särkeen sekä pieneen ahveneen, jotta järvessä 
oleva ahvenkanta saadaan kasvamaan. Sopivia hoitokalastusmuotoja Syväjärvelle ovat 
hoitokalastukseen suunnitellut katiskat sekä avovesinuottaus.

Koska Syväjärvessä hoitokalastus nuotalla onnistuu vain rajoitetuilla alueilla johtuen järven 
mataluudesta sekä umpeenkasvusta, suosittelen nuottauksen lisäksi kalastusta 
hotokalastuskatiskoilla. Katiskoilla tehty hoitokalastus on helppo toteuttaa ja katiskoilla voidaan 
pyytää matalilta alueilta sekä kasvillisuuden seasta. 

Syväjärvessä ei juurikaan tapahdu veden lämpökerrostuneisuutta, joten nuottausajankohdalla ei ole 
juurikaan väliä. Todennäköisesti tehokkain tapa vähentää järven kalaston biomassaa on tehdä 
järvessä muutaman päivän hoitokalastus nuotalla siten, että päivät hajautetaan alkusyksyyn. 
Esimerkiksi ensimmäinen päivä elokuun alussa, toinen elokuun lopussa ja  kolmas syyskuun 
puolessavälissä. Lisäksi kalastusta voisi keväisin tehostaa matalilla alueilla tapahtuvalla 
katiskapyynnillä
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