
Vesijärven kalat

Jännittäviä hetkiä kalastajille! 

Herkkuja kalaruoan ystäville!

Kalat ovat myös tärkeä osa Vesijärven elämää. 

Ne kuuluvat järven ravintoketjuun ja kertovat omalla 

tavallaan Vesijärvestä ja sen tilasta.
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Näitä kaikkia kaloja löytyy Vesijärvestä.

Osa on istutettuja (i) ja 
osa harvinaisia (h).

Tutustumme nyt muutamaan yleisimpään 

Vesijärven kalalajiin.

Tunnistatko nämä?

Kaloista ja niiden määristä saadaan tietoa koekalastuksilla.
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PETOKALAT

REHEVISSÄ  VESISSÄ VIIHTYVÄT



Puna-oranssit evät ja pyrstö

Piikikäs selkäevä

 Ahven on koko Suomen yleisin kalalaji ja 

samalla maamme kansalliskala.

 Ahvenet syövät monipuolista ravintoa: 

eläinplanktonia esimerkiksi vesikirppuja, 

surviaissääsken toukkia ja hankajalkaisia,

pohjaeläimiä sekä pinnan hyönteisiä.

 Isot ahvenet ovat petokaloja, 

sillä ne syövät pikkukaloja.

 Ahventa voi pyytää katiskalla, verkolla, 

pilkillä, virvelillä ja perholla.

 Onkijoille ahven on tuttu saalis.

Ahven

Yleensä vihreäsävyinen kala, 
jossa on tummia pystyraitoja. 

Väri vaihtelee lähes mustasta vaalean harmaanvihreään. 
Humuspitoisten, tummien vesien ahvenet saattavat olla 
myös ruskeankeltaisia.

Ahventen koko vaihtelee 
kasvupaikan mukaan:

pituus 10-30 cm 
paino 50-350 g

Ahven liikkuu parvissa rantavesissä. 

Talvisin  se  hakeutuu syvemmälle. 



 Vesijärvessä on eniten ahvenia ja särkiä.

 Särkikalojen runsaus kertoo rehevöityneestä 
järvestä.

 Runsas särkikalakanta ylläpitää ja edistää järven 
rehevöitymistä.

 Pienet särjet  syövät  eläinplanktonia, joka 
puolestaan käyttää  ravinnokseen  
planktonleviä.  Vanhemmat särjet pöyhivät 
pohjasta pohjaeliöstöä.

 Särjet käyvät myös tuikkimassa pinnan 
hyönteisiä.

 Särki ei ole ollut ruotoisena kalana kovin 
arvostettu ruokakala, mutta on saavuttanut 
pyyntikalana enemmän suosiota viime aikoina.

Särki kasvaa tavallisesti 15–25 cm:n 
pituiseksi, joskus jopa 45 cm pitkäksi. 

Särki

Punaiset silmät ja vatsanpuoleiset evät.

Vesijärvestä vähennetään  planktonia syöviä 
kaloja hoitokalastuksilla ja 
istuttamalla petokaloja.
Tavoitteena on järven luontaisen ravintoketjun 
kunnostaminen ja rehevöitymisen kierteen 
katkaiseminen. 



 Tärkeimpiä petokaloja Vesijärvessä ja 
sen kanta on runsas. 

 Hauki pystyy elämään monenlaisissa 
vesissä. Se sietää hapanta vettä eikä 
kaihda rehevääkään järveä.

 Hauki väijyy saalistaan. Se iskee 
monenlaiseen liikkuvaan, mutta lähes 
tulkoon aina ruokalistaan kuuluvat 
ahven ja särki.

 Hauelle tärkeitä ovat rantojen 
tulvaniityt, joissa se käy kutemassa.  
Poikaset aloittavat siellä elämänsä. 

Pituus noin 40–120 cm 
Paino 0,5–15 kg

Hauki

Terävät 
hampaat ja 
valtava kita.

Selkäevä lähellä pyrstöä, 
samalla kohtaa peräevän kanssa .

Se antaa potkua hyökkäystilanteisiin.

Kyljet ovat vihreät, vatsa vaalea ja selkä lähes musta. 
Kyljissä on runsaasti hailakankeltaisia täpliä, 
jotka joskus yhdistyvät raidoiksi.  
Tummissa vesissä myös hauki on väritykseltään tummempi.



Harmahtava kala, selkäpuolelta vihertävänruskea ja vatsapuolelta 
vaalealta hopealta hohtava. 

Viisivuotias kuha on yleensä 30-45 cm pitkä ja painoa on 0,2-1 kg. 
Kaikkien aikojen Suomen ennätyskuha, 16,7 kg, on saatu 1967 Piikkiöstä.

2000-luvun suurin kuha on pyydetty verkolla Lahden Vesijärvestä: 13,7 kg 

Kuha

 Vesijärveen on istutettu kuhaa  

kalastajille saaliiksi sekä syömään 

planktoninsyöjäkaloja, muun muassa 

särkeä.

 Istutettu kuhakanta kotiutui järveen 

ja on tuottanut poikasia 1990–luvun 

alkupuolelta saakka.

Kuha on arvokas pyyntikala niin 

ammattikalastajille kuin vapaa-

ajankalastajillekin.

Piikikkäät evät. Kaksi selkäevää, kuten ahvenella.

Petokaloja on kuitenkin jouduttu suojelemaan 1990-luvun 
lopulta alkaen.  Aluksi asetettiin Enonselälle 23-49 mm -

silmäisten verkkojen käyttökielto , joka on nyt voimassa koko 
järvellä. Kuhan alamitaksi on asetettu 42 cm. 

Näillä toimin on turvattu kuhien lisääntyminen, kun kalat 
saavat rauhassa kasvaa sukukypsiksi asti



Jos olet alle 18-vuotias

Vesijärven kalastusasioista huolehtii 

Vesijärven kalastusalue. 

Käväise osoitteessa www.kalatalouskeskus.net/vesku.html

- sieltä saat tietoa kalastusluvista ja niiden myyntipaikoista, 

kalojen alamitoista, hyvistä kalastustavoista jne. 

voit kalastaa Vesijärvellä maksutta

Suomessa 18-64-vuotias tarvitsee 
kalastusluvan ja hänen on 
maksettava valtion 
kalastuksenhoitomaksu sekä 
paikallinen kalastusmaksu mikäli 
aikoo kalastaa virvelillä, verkolla, 
katiskalla, perholla tai rysällä. 

Onkiminen ja pilkkiminen ovat 

jokamiehenoikeuksia, joiden 

harjoittamiseen kalastuslaissa 

säädetyllä tavalla ei tarvita lupaa.

Kireitä siimoja, raskaita verkkoja ja katiskoita…..

http://www.kalatalouskeskus.net/vesku.html


Kiinnostuitko?
Lisää Vesijärven kaloista voit lukea vaikkapa kirjasta:

VESIJÄRVI – SALPAUSSELKIEN TYTÄR 

Kysäise kirjastosta.

Tämän esityksen kalatunnistuskuvat ovat Luontoportti –sivustolta. Sieltä löydät lisätietoa myös muista kaloista: 

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/

