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Johdanto
Vähä-Tiilijärvi sijaitsee Hollolan kunnassa Päijät-Hämeessä. Vuonna 2019 Vähä-Tiilijärven tilaa
seurataan tehostetusti ja järvellä tehdään useita eri selvityksiä. Tämän koekalastuksen perusteella
selvitetään järven kalaston tilaa vuonna 2019.

Yleistä
Vähä-Tiilijärvi on pieni järvi Hollolan kunnassa, Päijät-Hämeen maakunnassa. Järven pinta-ala on
noin 9,5 hehtaaria, järven pituus on noin 420 metriä ja suurin leveys noin 320 metriä. VähäTiilijärven suurin syvyys on noin 6 metriä.

Koekalastus
Vähä-Tiilijärven Nordic-yleiskatsaus verkkokoekalastus tehtiin kahtena päivänä 5-7.8.2019.
Verkkoja oli käytössä viisi kappaletta kerrallaan. Koekalastuksen pyyntiponnistukseksi tuli yhteensä
10 verkkoyötä.
Nordic-koeverkot ovat pyyntikorkeudeltaan 1,5 metriä ja pituudeltaan 30 metriä. Samaan verkkoon
on liitetty 12 eri solmuvälin verkkoliinaa, harvuuksiltaan 5-55 millimetriä, joten yhden solmuvälin
pituus verkossa on 2,5 metriä.
Verkkojen pyyntipaikat arvottiin, jonka jälkeen verkot laskettiin illalla pyyntiin ja nostettiin
seuraavana aamuna. Pyyntiajaksi tuli noin 11-12 tuntia. Kahdeksan verkkoa laskettiin pohjapyyntiin
ja kaksi verkkoa pintaan. Koekalastusverkot nostettiin aamulla ja kalat irroitettiin rannalla
verkoista. Jokainen verkon silmäkoko käsiteltiin erikseen, jonka jälkeen kalat lajiteltiin
lajikohtaisesti. Tämän jälkeen punnittiin kalojen keskipainot jokaisesta eri silmäkoosta ja kalojen
pituudet mitattiin.
Koekalastushetkellä järven pintaveden lämpötila oli 17,5-18,5° C, sää oli puolipilvinen ja tuuli
heikkoa. Veden näkösyvyydeksi mitattiin 2.0 metriä. Koekalastusverkot eivät juurikaan limoittuneet
tai likaantuneet pyynnin aikana.
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Saalis
Kaikissa verkoissa oli saalista tasaisesti, paitsi yhdessä pohjaverkossa, joka oli täysin kalaton.
Ilmeisesti tämä yksi kalaton verkko laskettiin epähuomiossa järven syvään osaan, jossa alusvesi oli
hapetonta. Verkkosaalistuloksia tarkasteltaessa käytämme 10 verkon sijaan 9 verkon saaliit, koska
yksi verkko oli täysin kalaton.
Saaliiksi saatiin yhteensä 671 kalaa ja kolme eri kalalajia. Kalalajit olivat särki, ahven ja hauki.
Saaliin kokonaispaino oli 13 166 g, yhden verkon laskennallinen yksikkösaalis oli 1462 g ja 75
kappaletta kalaa.

Taulukko 1. Vähä-Tiilijärven Nordic -koeverkkosaalis

Kokonaissaalis
g
Särki
6 438,0
2 842,0
Ahven
Hauki
3 879,0
Yhteensä:
13 159,0

Yksikkösaalis Biomassa- Kokonaissaalis Yksikkösaalis Yksilömäärä- Keskipaino
g/verkko osuus %
kpl kpl/ verkko
osuu %
g
715,3
48,9
436,0
48,4
65,0
15,0
315,8
21,6
229,0
25,4
34,1
12,0
431,0
29,5
6,0
0,7
0,9
647,0
100,0
671,0
74,6
100,0
1 462,1
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Kuva 1. Kalojen kappalejakauma %

hauki
ahven
särki

Kuva 2. Kalojen painojakauma %
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Kalojen kokojakauma

Särki
Särki oli koekalastuksen runsain laji kappalemäärässä ja painossa mitattuna, niitä saatiin yhteensä
436 kappaletta, jotka painoivat yhteensä 6438 g. Särjen laskennallinen keskipaino oli 15 g/kpl.
Pituusjakauman perusteella särjet ovat vuosittain lisääntyneet hyvin, eikä eri pituusluokissa ole
suurempia muutoksia. Todennäköisesti suurin osa pituusluokkien 7 cm ja 8 cm särjistä oli kesän
2018 kaloja ja vuoden 2019 särjen poikaset olivat koekalastushetkellä vielä niin pieniä, että ne eivät
jääneet koekalastusverkkoihin.
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Kuva 3. Särkien pituusjakauma
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Ahven
Ahvenia saatiin 229 kappaletta, jotka painoivat yhteensä 2849 grammaa. Ahventen keskipaino oli
12 grammaa.
Pituusjakauman perusteella ahvenen lisääntyminen on onnistunnut vuosittain. Ahvenia löytyy
kaikkia pituusluokkia, eikä pituusluokkien välillä ole suurempaa vaihtelua. Suurin pituusluokka 4-5
cm ahvenet ovat kesän 2019 poikasia.
Vähä-Tiilijärvessä on kohtalaisesti yli 15 cm mittaisia ahvenia, jotka lasketaan petokaloiksi. Nämä
yli 15 cm mittaiset ahvenet käyttävät ravinnoksi pieniä särkikaloja ja näin ollen säätelevät järven
kalakantaa. Verkkokoekalastuksen perusteella kaikista ahvenista kappalemäärän mukaan noin 14 %
kuului petokalojen ryhmään. Biomassan perusteella noin 60% ahvenista lasketaan petokaloiksi.
Kun ahvenkannan kokoa arvioidaan pitää ottaa huomioon ahvenen rakenne. Ahven piikkisenä
kalana jää särkikaloja herkemmin verkkoon.
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Kuva 4. Ahventen pituusjakauma

Hauki
Koeverkkokalastuksissa saatiin kuusi haukea. Hauet painoivat yhteensä 3879 grammaa. Suurin
hauki oli 68 cm pitkä ja painoi 1740 grammaa ja pienin hauki oli 11 cm pitkä ja painoi noin 10
grammaa.
Koeverkkokalastuksen perusteella voidaan todeta, että Vähä-Tiilijärvessä hauki viihtyy ja lisääntyy
hyvin.
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Petokalojen suhde muihin kaloihin
Petokalojen osuus kokonaissaaliista vuonna 2019 oli 43 % biomassasta ja 6% kappaleista.
Petokaloiksi lasketaan hauki ja yli 15 cm mittainen ahven.
Järven F/C suhteeksi saatiin luku 1,4. Petokalaindeksi eli F/C suhde lasketaan jakamalla
saaliskalojen F (forage fishes, rehukala) paino petokalojen painolla C (carnivorous fishes, petokala).
Mikäli suhde on yli 7, petokaloja on selvästi liian vähän hoitamaan pikkukalojen harvennusta kyllin
tehokkaasti. Mikäli arvo on 2-7, petokalojen määrä on hyvissä olosuhteissa riittävä. Jos suhde on
alle 2, voi petokaloja olla jopa liikaa. Petokalaindeksi ei kuitenkaan huomioi petokalojen ja niiden
ravintokohteiden sopivuutta toisilleen. Esimerkiksi mikäli petokalat ja ravintokohteet ovat järven eri
osa-alueilla tai ravinto on petokaloille väärän kokoista, niin hyväkään F/C-suhde ei tuo toivottua
lopputulosta eli luontaisesti tasapainoista kalakantaa.
Koeverkkokalastuksen mukaan Vähä-Tiilijärvessä on hyvin petokaloja ja niille on riittävästi
ravinnoksi sopivan kokoista särkeä.

Vuosien välinen vertailu
Vähä-Tiilijärven aikaisempi Nordic koeverkkokalastus on tehty vuonna 2002, tällöin pyynnissä oli
vain neljä Nordic-koekalastusverkkoa ja kalastus tehtiin vain yhtenä vuorokautena.
Nordic -verkkokoekalastustuloksiin voi sattumalla olla huomattavat vaikutukset ja jotta sattuman
vaikutusta voidaan tuloksissa vähentää, pitää verkkokoekalastus vuorokausia olla riittävästi. Näin ei
vuoden 2002 kalastuksessa tapahtunut. Koska verkkovuorokausia on ollut vuosien 2019 ja 2002
kalastuksissa eri määrä, eivät tulokset ole täysin vertailukelpoisia.
Verrattaessa aikaisempaa vuoden 2002 koekalastusta vuoden 2019 koekalastukseen, on VähäTiilijärven koekalastuksen yksikkösaalis hiukan noussut, sekä ahvenia ja särkiä saatiin useampi
kappale. Kalojen keskipaino on laskenut, mutta kalojen biomassa on pysynyt lähes samana.
Kalojen lukumäärn kasvaminen selittynee sillä, että vuonna 2002 ei saatu juurikaan ahvenen eikä
myöskään särjen saman vuoden poikasia, jolloin myös kalojen keskipaino nousee huomattavasti.
Haukien määrä oli myös vuonna 2019 huomattavasti suurempi kuin vuonna 2002.
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Taulukko2. Vuosien 2002 ja 2019 koeverkkokalstuksen eri kalalajien kappaleista , biomassoista sekä keskipainoista.

Vähä-Tiilijärvi
Yksikkösaalis g/verkko
Ahven kpl/verkko
Ahven g/verkko
Ahven keskipaino g
Särki kpl/verkko
Särki g/verkko
Särki keskipaino g
Hauki kpl/verkko
Hauki g/verkko
Hauki keskipaino g

2002
903
14
300
21
7
602
83
0,25
0,75
3

2019
1462
25
315
12
48
715
15
0,66
431
647

Yhteenveto ja johtopäätökset
Vuoden 2019 Nordic-verkkokoekalastuksen perusteella Vähä-Tiilijärven kalasto on kohtuullisen
hyvässä tasapainossa. Järvessä on kaiken kokoista kalaa ja järven petokalat pystyvät käyttämään
ravinnoksi järvessä olevia särkikaloja.
Vähä-Tiilijärven ahventen, särkien ja haukien lisääntyminen on onnistunut vuosittain hyvin, eikä
kalojen pituusluokissa ole havaittavissa merkittäviä poikkeamia.
Edellisestä vuoden 2002 koekalastuksesta selkein ero vuoden 2019 kalastukseen on haukien määrä
koekalastuksessa. Särkien ja ahventen kappalemäärä/verkko on lisääntynyt, mutta särkien ja
ahventen biomassoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Vähä-Tiilijärven veden kokonaisfosforipitoisuus oli koekalastushetkellä noin 20 μg/l. Veden
kokonaisfosforipitoisuuden perusteella järvi kuluu lievästi rehevien järvien luokkaan, jota tukee
myös koekalastuksen laskennallinen yksikköverkkosaalis 1462 g/verkko
Kun kokonaisfosforipitoisuus on alle10 μg/l puhutaan karuista järvistä. Kun fosforia on 10-25 μg/l
puhutaan lievästi rehevästä ja yli 25 μg/l rehevästä järvestä. Kun fosforipitoisuus ylittää 50 μg/l
puhutaan erittäin rehevästä järvestä.
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Taulukko 3 . Pienten järvien koekalastuksista ja veden kokonaisforipitoisuuksista

Järvi
Kvarnträsk Siuntio
Särkjärvi Loviisa
Syväjärvi Kirkkonummi
Pitkäjärvi, Espoo
Jäälinjärvi Oulu
Heinijärvi Sastamala
Kytäjärvi Hyvinkää
Vähä-Tiilijärvi Hollola

g/verkko kpl/verkko
5417
2066
2569
2898
1148
2443
4093
1462

279
100
132
192
29
93
175
70

vuosi
2010
2011
2012
2016
2016
2017
2019
2019

P μg/l
110
8
48
98
36
24
50-60
20

Hoitokalastuksen tarve
Yleisesti ottaen järvellä on tarvetta hoitokalastukseen, mikäli Nordic-verkkokoekalastuksen
yksikkösaalis on yli 2 kg verkkoyötä kohti, kalasto on särkikalavaltainen ja petokaloja on vähän.
Vähä-Tiilijärven yksikköverkkosaalis oli 1462 grammaa, ja 43 % kaloista oli petokaloja.
En näe, että Vähä-Tiilijärvessä olisi tarvetta suuremmalle hoitokalastukselle. Kalaston voimakkaalla
hoitokalastuksella tuskin olisi suurta vaikutusta Vähä-Tiilijärven vedenlaatuun. On toki mahdollista,
että suuret ahvenen poikasten sekä särkien ikäluokat syövät järvestä runsaasti eläinplanktonia.
Tällöin jos ahvenen poikasia sekä särkiä on liikaa vaarana on, että eläinplankton järvessä vähenee ja
tästä johtuen kasviplankton runsastuu ja saattaa synnyttää järveen leväkukintoja.
Vähä-Tiilijärven tyyppisissä pienissä järvissä voidaan kuitenkin tehdä hoitokalastuksella kalaston
rakenteen muutoksia kohtuu helposti. Esimerkiksi mikäli haluamme kasvattaa kalojen keskikokoa,
voidaan pienten särkien, sekä pienten ahventen poistolla helpottaa jäljelle jääneiden ahventen
poikasten riittävää ravinnon saantia ja näin ollen nopeuttaa niiden kasvua. Erityisesti
ahvenenpoikasten kasvu saattaa hidastua voimakkaasta ravintokilpailusta, mikäli järvessä on
runsaasti särkikaloja tai/sekä runsaasti ahvenen poikasia. Mikäli tähän ahventen kasvuun halutaan
vaikuttaa, voidaan järvellä tehdä kohdennettua pyyntiä särkiin ja alle 15cm ahveniin. Tälläinen
pyynti voidaan kohtuu helposti suorittaa esimerkiksi kevätpyyntinä tiheäsilmäisillä katiskoilla,
eikä tavoitellut pyyntimäärät tarvitse olla kovin suuria, noin 15-25kg/ hehtaari.
Tulevaisuudessa olisi hyvä huolehtia myös siitä, että järven kalastuspaine ei kasva merkittävästi
nykyisestä. Vapaa-ajankalastuksella saattaa olla huomattavakin vaikutus Vähä-Tiilijärven kokoisen
pienen järven kalaston rakenteessa. Mikäli järven kalastus keskittyy vain petokaloihin, niin pienessä
järvessä voidaan hyvin nopeasti pyytää huomattava määrä lisääntymiskykyisiä petokaloja pois ja
näin voidaan tahattomasti muokata kalasto särkikalavaltaiseksi.
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Kiitokset
Kiitokset iktyonomi Jari Kososelle verkkosaaliiden mittaus- ja käsittelyavusta, sekä Jouko
Inkiläiselle kalojen käsittelypaikasta sekä veneen lainasta. Kiitokset myös kaikille muille, jotka
osallistuivat Vähä-Tiilijärven Nordic koeverkkokalastukseen kesällä 2019.
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Liite 1.

Kartta Vähä-Tiilijärven koekalastuksen Nordic-verkkojen sijainti 5-7.8.2019

