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Johdanto 

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön koordinoimassa ”HOLA LAKE – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon 

kehittäminen”-hankkeessa tutkittiin särkien, lahnojen ja kuhien liikkumista Lahden Vesijärvellä. Tutkimuksen 

tavoitteena oli kalakantojen hoitoon tarvittavan tiedon kasvattaminen. Särkikalojen liikkumisen tunteminen on 

tärkeää niiden hallitsemiseen tähtäävien toimenpiteiden (hoitokalastus ja petokalakantojen vahvistaminen) 

suunnittelussa. Myös kuhan liikkumista selvitettiin kalastuksensäätelyn tueksi. Kalojen liikkeiden 

selvittämiseksi vuonna 2017 merkittiin särkiä, lahnoja ja kuhia selkäevän tyveen kalan lihakseen 

kiinnitettävällä T-Bar-ankkurimerkeillä. Merkinnät toteuttivat Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen 

kalatalouskeskuksen työntekijät. Merkitsijöillä oli myös aiempaa kokemusta T-bar-merkinnästä. Jokaisessa 

merkissä on yksilöllinen koodi, mikä palautetaan kalan pyyntitietojen kanssa Luonnonvarakeskukselle. 

Merkintätutkimukseen voi jokainen Vesijärven kalastaja osallistua palauttamalla kalamerkin. 

Merkkipalautukset kerättiin Luonnonvarakeskuksen palautusjärjestelmän kautta, jolloin palauttaja saa 

automaattisesti palkkion sekä kalan merkintätiedot. Tähän raporttiin on sisällytetty myös vuoden 2016 

pilottivaiheen merkintöjen tulokset. Merkittyjä kaloja oli yhteensä 2191 kpl. Parhaiten merkkipalautuksia 

saatiin kuhista. Merkkipalautuksia saatiin vuoden 2019 kesään mennessä kuhista 147 kpl, särjistä 56 kpl ja 

lahnoista 14 kpl.  

Helsingin yliopiston akvaattisten tieteiden opiskelija Katrin Lönnfors tekee aineistosta pro gradu -työnsä, jossa 

aineisto käsitellään syvällisemmin. Tähän raporttiin on koottu keskeisiä alustavia tutkimustuloksia aineistosta 

ja mm. karttaesitykset ovat Katrin Lönnforsin tekemiä. 

Aineisto ja menetelmät 

Merkintäaineistossa oli yhteensä 2191 kalaa, joista saatiin 217 palautusta (taulukot 1 ja 2). Merkintöjä tehtiin 

aikavälillä 22.2.2016 - 24.5.2018 (kuvat 1 ja 2). Merkintäeriä oli yhteensä 50 kpl. Merkintäerällä tarkoitetaan 

yhdellä kerralla tietyssä paikassa merkittyjä saman lajin yksilöitä. 

 

 

 Kalat siirrettiin rysistä haaveilla veneessä oleviin vesipaljuihin, joista ne merkittiin, mitattiin ja 

vapautettiin. 
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 Kalat merkittiin merkintäpistoolin avulla. 

 
Taulukko 1. Merkittyjen kalojen ja merkkipalautusten määrät ja palautusprosentit lajikohtaisesti. 
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Taulukko 2. Merkintäerien tiedot.
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Lahna 

Lahna-aineisto koostui 12 merkintäerästä ja 775 merkitystä kalasta (taulukko 2, kuva 3). Merkinnät tehtiin 

hoitokalastuksen yhteydessä. Rysäpyynnissä merkittiin 189 kalaa ja nuottauksissa 586 kalaa, joista 

talvinuotalla merkittiin 3 erää (337 kpl) ja syysnuotalla 3 erää (249 kpl). 

 

 

 Talvinuottauksen yhteydessä merkitty lahna. 

Särki 

Särkiä merkittiin yhteensä 939 kpl (kuva 4, taulukko 1). Merkintäeriä oli 15 kpl (taulukko 2). Särkiä merkittiin 

hoitokalastusten yhteydessä katiskapyynnissä (340 kpl), nuottauksissa (473 kpl) ja rysäpyynneissä (126 kpl).  

Nuottauksissa merkityistä kaloista talvinuotalla merkittiin 53 särkeä ja syysnuotalla 420 särkeä. 

 

 

 Talvikatiskapyynnin yhteydessä merkitty särki. 
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Kuha   

Kuhia merkittiin 477 kpl hoitokalastusten yhteydessä (kuva 5, taulukko 1). Rysäpyynnissä keväisin merkittiin 

408 kuhaa ja syysnuottauksissa 69 kuhaa. Merkintäeriä oli yhteensä 13 kpl (taulukko 2). 

 

 

 Toukokuussa 2017 saatiin Isosaaren rannasta Enonselältä rysällä kutuun valmistautuva kuha, joka oli 

merkitty vuotta aiemmin Vähäselällä. 

Tulokset 

Lahna 

Lahnan merkkipalautuksia saatiin yhteensä 14 kpl (kuva 6). Palautusprosentti lahna-aineistossa oli 1,8 %. 

Rysäpyynnissä merkityistä 189 lahnasta saatiin vain yksi merkkipalautus. Nuottauksissa merkittiin 586 lahnaa, 

joista saatiin 13 palautusta. Eräkohtaiset palautusprosentit vaihtelivat välillä 0 - 6,3 %. Talvinuotalla merkittiin 

3 erää ja syysnuotalla 3 erää, mutta kaikki nuottalahnoista saadut merkkipalautukset olivat peräisin talvella 

merkityistä eristä. Lahnojen merkintäeriä oli kaikkiaan 12 kpl. Palautuksia tuli kolmesta merkintäerästä; 

Isosaaresta, Messilästä ja Paimenlahdelta. Eniten palautuksia tuli Isosaaren tuntumassa talvinuottauksessa 

tehdyistä merkinnöistä, yhteensä 7 kpl. Suurin osa lahnojen palautuksista saatiin kesällä (9 kpl). Lahnojen 

merkkipalautukset tulivat pääsääntöisesti vuoden sisällä merkintäpäivästä. Pisin etäisyys merkintäpaikan ja 

palautuspaikan välillä oli 8380 m. Kyseinen lahna oli merkitty kevättalvella nuottasaaliista Messilän edustalla 

ja pyydystetty syksyllä Paimenlahdesta. Suurin osa palautuksista saatiin rysällä hoitokalastuksissa.  
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 Lahnojen merkintä- (punaiset) ja palautuspaikat (vihreät). Lähde: Katrin Lönnfors 

Särki 

Särjistä saatiin merkkipalautuksia kaikkiaan 58 kpl (kuva 7). Merkintäeriä oli 15 ja palautuksia saatiin 9 

merkintäerästä. Palautusprosentti oli 6,0 % ja se vaihteli eräkohtaisesti 0-19,0 %:n välillä. Eniten palautuksia 

saatiin Enonkärjen merkintäerästä, joista saatiin yhteensä 19 palautusta. Eniten palautuksia saatiin keväällä 

(21 kpl). Palautukset ovat ensisijaisesti saatu vuoden sisällä merkintäpäivästä. Suurin osa palautuksista on 

pyydystetty katiskoilla hoitokalastuksissa. Neljästä eri särjestä kaksi havaintoa, jotka saatiin hoitokalastuksissa 

läheltä merkintäpaikkaa. Suurin osa särkien merkkipalautuksista saatiin hoitokalastusten yhteydessä. 
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 Särkien merkintä- (punaiset) ja palautuspaikat (siniset). Lähde: Katrin Lönnfors 

Kuha 

Kuhan merkintäeriä oli yhteensä 23 ja palautuksia saatiin 17 merkintäerästä. Merkkipalautuksia 477 

merkitystä kuhasta saatiin kaiken kaikkeaan 147 kpl. Palautusprosentti oli 30,8 % ja se vaihteli eräkohtaisesti 

0-78,3 %:n välillä. 

Eniten palautuksia saatiin Vähäselällä 13.5.2016 merkitystä erästä (34 palautusta). Kuhista tuli eniten 

palautuksia kesällä (56 kpl). Palautukset saatiin enimmäkseen vuoden sisällä merkintäpäivästä. Merkittyjä 

kuhia on saatu ensisijaisesti verkoilla, yleisimmän solmuvälin ollessa 60 mm. Vain kaksi merkkipalautusta tuli 

alamittaisista (alle 42 cm) kuhista, jotka molemmat oli saatu rysällä ja vapautettu. 

Neljätoista kuhaa saatiin useammin kuin kerran. Useampaan kertaan saadut kuhat pyydettiin uudelleen 

useimmiten läheltä edellistä havaintopaikkaa. Kolme uudelleen havaittua kuhaa oli tehnyt selkeän siirtymän. 

A40224 on merkitty Harvasaaressa ja ensimmäinen havainto saatiin viiden päivän jälkeen 1118 m päästä 

merkintäpaikasta. Seuraava havainto saatiin Kajaanselältä 19,1 km päästä merkintäpaikasta (kuva 8). Kaksi 
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muuta kuha palautusta saatiin myös järven pohjoispäästä. A22503 merkittiin Häyhdössä ja pyydystettiin 

Vaaniansalmesta 11,7 km merkintäpaikasta. A40249 merkittiin Harvasaaressa ja pyydystettiin 19,7 km päästä 

Kaajanselältä. Vähäselällä kutuaikaan merkityistä kuhista saatiin runsaasti havaintoja eri puolilta Enonselkää, 

Paimelanlahtea ja Vähäselkää (kuva 10) sekä yksi havainto Laitialanselältä. Laitialanselältä saadusta 

havainnosta ei ole koordinaattitietoa, minkä vuoksi sitä ei ole esitetty karttakuvassa. 

 

 

 Kuhien merkintä- (punaiset) ja palautuspaikat (oranssit). Lähde: Katrin Lönnfors 
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 Vähäselällä kutuaikaan merkittyjen kuhien pyyntipaikat (vihreät). Lähde: Katrin Lönnfors 

Tulosten tarkastelu 

Särki ja lahna 

Särkien ja lahnojen merkkipalautukset painottuivat hoitokalastuksiin. Tulos viittaa siihen, että särkikalojen pyynti 

on suhteellisen vähäistä lajien runsauteen nähden ja hoitokalastus on keskeisessä asemassa särkikalojen pyynnissä. 

Lahnan merkkipalautusprosentti oli vain 1,8 % ja särjen 6,0 %. Mikäli hoitokalastuksissa saadut palautukset jätetään 

huomioimatta jäävät palautusosuudet huomattavasti pienemmiksi. 

Särkien ja lahnojen liikkuminen oli suhteellisen vähäistä Vesijärvellä. Yhdenkään merkityn särkikalan ei havaittu 

uineen Siikasalmesta läpi, vaan kaikki merkkipalautukset saatiin Enonselän, Paimelanlahden ja Vähäselän alueelta. 

Särkikalat liikkuivat Paimelanlahden, Vähäselän ja Enonselän alueella vuodenaikojen mukaan samoilla alueilla, 

mutta yksilötasolla esimerkiksi talvehtimisalue ei näyttäisi aina pysyvän samana vuosien välillä. Särkikalojen 

merkkipalautuksissa korostuu hoitokalastuksen painopistealueet, koska suurin osa palautuksista saatiin 
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hoitokalastuksissa. Komonselällä hoitokalastus on selvästi vähäisempää, kuin Enonselällä ja Paimelanlahdella, mikä 

voi vaikuttaa tuloksiin. 

Lahnojen kasvunopeudesta saatiin vain vähän havaintoja, mutta pääasiassa kasvu oli hyvin vähäistä. Eniten 

kasvanut lahna oli kasvanut 4,8 cm kesän aikana. Monilla lahnoilla kasvu oli olematonta, esim. A22265 ei ollut 

kasvanut 2,5 vuodessa lainkaan. Särkien keskimääräinen merkintäpituus oli 21 cm ja merkittyjen kalojen 

pituuskasvu oli merkkipalautusten perusteella hyvin vähäistä, keskimäärin alle sentin luokkaa.  

Lahnojen osalta tuottoisimpia merkintäeriä olivat talvinuotasta merkityt lahnat. Rysäpyynneissä avovesiaikaan 

merkityistä lahnoista saatiin vähän havaintoja.  Havaintojen vähäisyys voi johtua esimerkiksi lämpöisemmän veden 

aiheuttamista infektioista ja siitä aiheutuneesta korkeasta kuolleisuudesta keväällä tai kesällä merkityillä lahnoilla. 

Syksyllä Paimelanlahdella merkittyjä särkikaloja saatiin seuraavina vuosina Enonselältä ja Enonselältä merkittyjä 

särkikaloja on saatu Paimelanlahdelta. Tulokset vahvistavat aiempaa käsitystä, jonka mukaan Paimelanlahti on 

Enonselän särkikalojen yksi talvehtimisalue ja toisaalta keväällä myös lisääntymisaluetta. 

Särkikalakantojen säätelyn kannalta Enonselän- Paimelanlahden alue näyttää muodostavan selkeän yhtenäisen 

kokonaisuuden. Särkikalakantojen säätely voi tarkoittaa esimerkiksi hoitokalastusta tai petokalakantojen 

vahvistumiseen tähtääviä toimia. Alueen vesialueiden omistus on särkikalojen liikkumisen näkökulmasta hyvin 

pirstaleinen (kuva 11) ja aluetta pitäisi hoitaa yhtenä kokonaisuutena. Särkikalat liikkuvat alueella kymmenien 

vesialuekiinteistöjen alueella ja liikkuminen Lahden ja Hollolan kuntarajan yli on yleistä. Siikasalmi näyttäisi 

rajoittavan särkikalojen liikkumista ja Komonselkä, tai sitä kaukaisemmat alueet eivät näyttäisi kuuluvan 

merkittävissä määrin Enonselän särkien ja lahnojen elinpiiriin. Muilta alueilta Enonselälle päin tapahtuvaa liikettä 

ei tässä tutkimuksessa voitu havaita, koska merkintöjä tehtiin vain Enonselän- Paimelanlahden alueilla. Enonselän- 

Paimelanlahden alueet ovat Vesijärven rehevintä aluetta ja oletettavasti särkikalojen poikastuotanto painottuu 

reheville alueille, mistä särkikalat levittäytyvät karumpiin osiin.  

Kuha 

Kuhan osalta merkkipalautukset painottuivat vapaa-ajan verkkokalastukseen, millä saatiin 78 havaintoa 147 

havainnosta. Hoitokalastuksissa tehtiin 34 merkkipalautusta ja vapakalastajat palauttivat 22 merkkiä. 

Vapakalastajien osuus merkkipalautuksissa oli noin 22 %, kun hoitokalastuksen merkkipalautukset jätetään 

huomioimatta. Vesijärven kalastustiedustelun perusteella vapakalastajien osuus kuhasaaliista oli vuonna 2014 noin 

27 % (Ruuhijärvi ym. 2018) ja noin 22 % vuonna 2011 (Ruuhijärvi ym 2014), joten nyt saadut merkintätulokset ovat 

samaa tasoa kalastuskyselyiden arvioiden kanssa. Myös hoitokalastusten yhteydessä saatiin runsaasti havaintoja 

kuhista, mutta hoitokalastuksen saalisosuus ei kuvaa todellista saalisosuutta, koska hoitokalastuksissa saatuja kuhia 

ei oteta saaliiksi. Tulosten perusteella on nähtävissä, että kuhaan kohdistuva kalastus on selvästi voimakkaampaa 

kuin särkikalojen pyynti. Erot kalastuksen tehokkuudessa on nähtävissä palautusprosenteissa, joka kuhien osalta oli 

30,8 %, särjellä 6,0 % ja lahnalla 1,8 %. 

Kuhan osalta Vähäselän alue osoittautui tärkeäksi Enonselällä syönnöstävien kuhien lisääntymisalueeksi ja 

kaukaisin merkkipalautus Vähäselällä kuteneesta kuhasta tuli Laitialanselältä. Osa kuhista vaihtoi selvästi paikkaa 

kudun jälkeen ja myös erittäin pitkiä siirtymiä havaittiin. Toisaalta joidenkin kuhien havaittiin pysyvän hyvin pienellä 

alueella koko kesän ja jopa talvellakin. Kuhien liikkuminen näyttäisi liittyvän enimmäkseen siirtymiin 

lisääntymisalueen, syönnösalueen ja talvehtimisalueen välillä. Osa kuhista näytti talvehtivan hyvin lähellä kesän 

syönnösaluetta, kun kyseessä oli syvänne. Yksi kuha saatiin samasta rysästä jopa viisi kertaa saman kesän aikana. 

Kuhien liikkuminen saattaa olla melko vähäistä jos ravintotilanne on hyvä ja jotkut kuhat voivat mahdollisesti oppia 
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hyödyntämään rysää helppona saalistuspaikkana. Useaan kertaan saadut kuhat viittaavat siihen, että kuha kestää 

rysäpyyntiin liittyvää käsittelyä ja vapauttamista. 

Kuhan kasvunopeus vaihteli merkintöjen perusteella paljon. Yksi eniten kasvaneista yksilöistä merkittiin 43 cm 

pituisena toukokuussa 2016 ja pyydettiin 57 senttisenä alle vuoden kuluttua maaliskuussa. 

Kuhan kalastuksensäätelyn kannalta Enonselän- Paimelanlahden alue näyttää muodostavan selkeän yhtenäisen 

kokonaisuuden.  Alueen vesialueiden omistus on kuhien liikkumisen näkökulmasta hyvin pirstaleinen (kuva 7) ja 

aluetta pitäisi hoitaa yhtenä kokonaisuutena. Kuhat liikkuvat alueella kymmenien vesialuekiinteistöjen alueella ja 

alueella pitäisi olla yhtenäiset kalastussäännöt. Nykytilanteessa mm. verkkojen solmuvälirajoituksissa on vaihtelua 

vesialueiden välillä. Yksi kuha oli ilmoitettu saaduksi 40 mm verkolla, joka on Vesijärvellä kielletty pyydys. 

Paimelanlahdelle johtava kapea 200 m kapeikko sekä Vähäselälle johtavat salmet vaikuttavat tulosten pohjalta 

kriittisiltä alueilta kalastuksensäätelylle ja niiden osalta kannattaisi harkita rauhoittamista ainakin ennen kuhan 

kutuaikaa. Siikasalmi näyttäisi rajoittavan jossain määrin kuhien liikkumista, mutta muutaman kuhan havaittiin 

siirtyneen myös Kajaanselän puolelle. 

Yhteenveto 
Kalojen vähäinen liikkuminen Siikasalmen läpi ja toisaalta aktiivinen liikkuminen Paimelanlahden ja Enonselän välillä 

on mielenkiintoinen havainto, jonka syitä on tarpeellista pohtia. Alueen syvyysvaihtelulla (kuva 10) on varmasti 

vaikutusta asiaan. Vähäselkä on matala alue, jossa on Haritunjoen vaikutuksen vuoksi sameampaa vettä kuin 

muualla Vesijärvellä. Keväällä vesi lämpenee nopeammin kuin muualla lähialueella, mikä houkuttelee keväällä 

kutevia kaloja alueelle. Syksyllä särkikalat ja kuhat suosivat syvää vettä ja Paimelanlahdelle johtava syvä juonne 

ohjaa kaloja varmasti helpommin Paimelanlahteen, kuin Siikasalmeen. Siikasalmessa harjanteen syvin kohta on vain 

neljän metrin syvyinen. Kesäaikaan Paimelanlahden pieni ulappa-alue ei tarjoa riittävästi ravintoa alueelle 

hakeutuneille kaloille, minkä vuoksi ne levittäytyvät kesän edetessä pääasiassa Enonselän puolelle. 

Särkikalojen liikkuminen ja kasvu oli vähäistä. Merkintätulosten perusteella voi tehdä johtopäätöksiä 

hoitokalastuksen mahdollisista vaikutuksista. Hoitokalastuksen tavoitteena on estää muuten vähäisellä pyynnillä 

olevien särkikalojen runsastuminen. Särjistä ja lahnoista saadut merkkipalautukset tulivat pääsääntöisesti 

hoitokalastajilta, mikä vahvistaa käsitystä muun pyynnin vähäisyydestä. Merkkipalautuksia saatiin samoilta alueilta 

ja jopa lähes samoilta paikoilta vielä vuosien päästä. Tulokset vahvistavat käsitystä särkikalojen hitaasta kasvusta. 

Särkikalat liikkuvat merkintöjen perusteella suhteellisen vähän ja ennestään niiden tiedetään olevan pitkäikäisiä. 

Näiden tietojen perusteella on syytä olettaa, että ilman pyyntiä särkikalojen määrä voi lisääntyä alueellisesti ajan 

kuluessa, mikäli niitä ei pyydetä.  

Merkintätulokset ovat kuhan kohdalla monella tapaa erilaiset kuin särjen ja lahnan merkintätulokset. Kuhaa 

pyydetään tehokkaasti, se kasvaa nopeasti ja liikkuu melko laajalla alueella. Järven hoidon kannalta olisi oleellista 

hyödyntää kuhien kasvunopeus, eli asettaa riittävän suuri alamitta kuhien saalistusvaikutuksen kasvattamiseksi. 

Merkintätulosten perusteella melko suppeat lisääntymisalueet voivat vaikuttaa kuhakantaan lähes joka puolella 

järveä, joten kuhien liikkuminen noille alueille kannattaisi turvata kalastusrajoituksin. 

Kalamerkintöjen toteuttaminen hoitokalastusten yhteydessä osoittautui tehokkaaksi toimintatavaksi ja lähes 2200 

kalan merkintä onnistui verrattaen pienellä työpanoksella. Merkkipalautusten saaminen särkikaloista osoittautui 

haastavaksi. Suurin osa särkikalasaaliista saadaan hoitokalastuksissa, jossa merkittyjen kalojen havaitseminen 

suurten kertasaaliiden seasta on vaikeaa. Särjet ja lahnat voivat olla pitkäikäisiä, joten merkkipalautuksia tulee 

todennäköisesti karttumaan vielä tulevina vuosina. Merkinnöillä saatiin arvokasta ja täysin uutta tietoa särjen 
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lahnan ja kuhan liikkeistä, joita voidaan hyödyntää jatkossa hoitokalastuksen kohdentamisessa ja 

kalastuksensäätelyn kehittämisessä. Konkreettisesti tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kalatalousalueen 

käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelussa. Tutkimusaineistoa on analysoitu vasta pintapuolisesti ja valmisteilla 

olevan Pro gradu-tutkielman kautta tuloksista voidaan saada tarkempia tietoja mm. kalojen liikkeistä. 

 

 

 Tarkka syvyyskartta Paimelanlahden suun ja Siikasalmen välisestä alueesta. Kartasta näkyy, että 

Paimelanlahdelle johtava väylä (oikealla) on useita metrejä syvempi kuin Siikasalmi (vasemmalla). Lähde: Lahden 

ympäristöpalvelut 
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 Kartta vesialueiden omistuksesta Vesijärvellä. Vesialueiden omistus on hyvin pirstaleista kalojen 

liikkumiseen suhteutettuna. Lähde: Lahden ympäristöpalvelut 
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