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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. Vähä- 
Tiilijärven suurin syvyys on noin 6 metriä.  

Koekalastus

Vähä-Tiilijärven Nordic-yleiskatsaus koeverkkokalastus tehtiin 18-19.8.2022 ja 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.

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 20-21° C, sää oli puolipilvinen ja tuuli heikkoa. 
Veden näkösyvyydeksi mitattiin 0.7 metriä. Koekalastusverkot eivät juurikaan limoittuneet tai 
likaantuneet pyynnin aikana.

Saalis

Kaikissa verkoissa oli saalista kohtuu tasaisesti. Verkot pyrittiin laskemaan samoille paikoille kuin 
vuonna 2019, paitsi kaksi syvänteen verkkoa laitettiin hiukan matalampaan paikkaan, koska 
tiesimme, että järven syvänteen alusvesi on lähes hapeton ja sieltä ei juurikaan edellisessä 
kalastuksessa tullut saalista. 

Saaliiksi saatiin yhteensä 862 kalaa ja kolme eri kalalajia. Kalalajit olivat särki, ahven ja hauki.

Saaliin kokonaispaino oli 18 712 g, yhden verkon laskennallinen yksikkösaalis oli 1871 g ja 86 
kappaletta kalaa.
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Taulukko 1. Vähä-Tiilijärven Nordic -koeverkkosaalis

Kokonaissaa
ls g

yksikkösaali
s/ verkko

biomassa 
osuus %

kokonaissaalis 
kpl

yksikkösaalis 
kpl KPL  % 

keskipaino 
g

Särki  11 765,0 1 176,5 62,9 621,0 62,1 72,0 18,9

Ahven  2 834,0 283,4 15,1 237,0 23,7 27,5 12,0

Hauki  4 113,0 411,3 22,0 4,0 0,4 0,5 1 028,3

yhteensä 18 712,0 1 871,2 100,0 862,0 86,2 100,0

g g % kpl kpl % g

4



Kuva 1. Kalojen kappalejakauma %

Kuva 2. Kalojen painojakauma %
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Kalojen kokojakauma

Särki

Särki oli vuoden 2022 koekalastuksen runsain laji kappalemäärässä ja painossa mitattuna, niitä 
saatiin yhteensä 621 kappaletta, jotka painoivat yhteensä 11 765 g. Särjen laskennallinen keskipaino 
oli 18.9 g/kpl. 

Pituusjakauman perusteella ja vertaamalla vuosien 2019 ja 2022 pituusjakaumia, ovat särjet 
vuosittain lisääntyneet hyvin, eikä eri pituusluokissa ole suurempia muutoksia. Vuonna 2022 saatiin 
muutama 5-6 cm särki, jotka todennäköisesti olivat kesän 2022 poikasia ja 8-10 cm kalat olivat 
vuoden 2021 kaloja.  Vuosien 2019 ja 2022 pituusluokkien eroavuudet johtuvat vuosien 
erilaisuudesta ja siitä että vuonna 2022 ovat särjet kasvaneet hiukan paremmin, koska pyynti tehtiin 
myöhempänä ajankohtana, kuin vuonna 2019.  Lisäksi voidaan todeta että kaikkien särkien 
kappalemäärä on hiukan lisääntynyt ja särkiä on vuonna 2022 järvessä enemmän kuin vuonna 2019. 

 

Kuva 3. Särkien pituusjakauma
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Ahven

Ahvenia saatiin 237 kappaletta, jotka painoivat yhteensä 2834 grammaa. Ahventen keskipaino oli 
12 grammaa.

Pituusjakauman perusteella ahvenen lisääntyminen on onnistunnut vuosittain, tosin vuoden 2022 
poikasia on ainakin koeverkkokalastuksen perusteella huonommin kuin vuonna 2019, mutta 
ilmeisesti vuonna 2021 ahvenen lisääntyminen on onnistunut hyvin, joka näkyy suurena määränä 8-
9 cm kokoluokassa. 

Vuoden 2022 kalastuksen perusteella Vähä-Tiilijärvessä on heikosti isompia yli 15 cm mittaisia 
ahvenia, jotka lasketaan petokaloiksi. Nämä yli 15 cm mittaiset ahvenet käyttävät ravinnoksi pieniä 
särkikaloja ja näin ollen säätelevät järven kalakantaa.  Näitä yli 15 cm mittaisia ahvenia saatiin 
vuoden 2022 kalastuksessa vain 4 kappaletta, joka on vain muutama prosentti kaikista ahvenista. 
Lisäksi kun ahvenkannan kokoa arvioidaan, pitää ottaa huomioon ahvenen  ruumiinrakenne, ahven 
piikkisenä kalana jää särkikaloja herkemmin verkkoon. Tämän perusteella voidaan todeta, että 
ahvenkanta on jonkin verran heikentynyt vuoden 2019 kalastuksesta.

Kuva 4. Ahventen pituusjakauma
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Hauki

Koeverkkokalastuksissa saatiin neljä haukea. Hauet painoivat yhteensä 3879 grammaa. Suurin 
hauki oli 66 cm pitkä ja painoi 1717 grammaa ja pienin hauki oli 14 cm pitkä ja painoi noin 18 
grammaa.  

Koeverkkokalastuksen ja järvellä kalastavien ihmisten haastattelujen perusteella voidaan todeta, että 
Vähä-Tiilijärvessä hauki viihtyy ja lisääntyy hyvin.

Petokalojen suhde muihin kaloihin

Petokalojen osuus kokonaissaaliista vuonna 2019 oli 43 % biomassasta ja 6% kappaleista. 
Petokaloiksi lasketaan hauki ja yli 15 cm mittainen ahven.

Petokalojen osuus kokonaissaaliista vuonna 2022 oli 28 % biomassasta ja 0,8 % kappaleista. 
Petokaloiksi lasketaan hauki ja yli 15 cm mittainen ahven.

Järven  F/C suhteeksi 2022 saatiin luku 3.7. 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.

Vuoden 2022 koekalastuksen mukaan  biomassassa mitattuna  Vähä-Tiilijärven petokalakanta on 
hyvä, mutta kappaleissa mitattuna petokaloja on erittäin vähän. Ne eivät todennäköisesti pysty 
pitämään järven särkikalamäärää kurissa, varsinkin kun koeverkkokalastuksen mukaan isot ahvenet 
puuttuvat järvestä lähes kokonaan ja särkien määrä ja koko on kasvanut.
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Vuosien välinen vertailu

Vähä-Tiilijärven edellinen Nordic koeverkkokalastus on tehtiin vuonna 2019, tällöin pyynnissä oli 
kymmenen Nordic-koekalastusverkkoa ja kalastus tehtiin kahtena eri vuorokautena.

Verrattaessa aikaisempaa vuoden 2019 koekalastusta vuoden 2022 koekalastukseen, on Vähä-
Tiilijärven koekalastuksen yksikkösaalis hiukan noussut. Ahventen kappalemäärä on hiukan 
pienentynyt ja särkien määrä lisääntynyt. Järven kaikkien kalojen biomassa on noussut. Haukien 
määrässä ei ole juurikaan tapahtunut muutoksia verrattaessa vuoden 2019 pyyntiä vuoden 2022 
pyyntiin.

Vuonna 2019 laskennallinen yhden verkon saalis oli 1462 grammaa ja vuonna 2022 se oli 1871 
grammaa. Kalastuksen mukaan Vähä-Tiilijärven kalojen biomassa on hiukan kasvanut. Saaliin 
painon  nousun  selityksenä voi olla useita eri tekijöitä ja siihen vaikuttavia seikkoja voivat olla 
esimerkiksi  kalastuksen ajankohdasta ja vuosien erillaisuudesta riipuvat tekijät, sekä verkon 
sattuman vaikutus Nordic koeverkkopyynnissä.  

. 

Taulukko2.  Vuosien 2019 ja 2022 koeverkkokalstuksen eri kalalajien kappaleista , biomassoista sekä keskipainoista. 
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Vähä-Tiilijärvi 2019 2022
Yksikkösaalis  g/verkko 1462 1871
Ahven kpl/verkko 25 24
Ahven g/verkko 315 283
Ahven keskipaino g 12 12
Särki kpl/verkko 48 62
Särki g/verkko 715 1177
Särki keskipaino g 15 19
Hauki kpl/verkko 0,66 0,4
Hauki g/verkko 431 411
Hauki keskipaino g 647 1028



Yhteenveto

Vuoden 2022 Nordic-koeverkkokalastuksen perusteella Vähä-Tiilijärven kalasto on hivenen 
särkipainotteinen ja särkien määrä suhteessa ahveniin on lisääntynyt verrattaessa vuoden 2019 
vastaavaan pyyntiin.  Huomattavin muutos kalaston rakenteen muutoksessa on isompien yli 15cm 
ahventen puute ja näiden puuttuminen  saattaa  tulevaisuudessa auttaa särkien lisääntymiseen, sillä 
pienet ahvenet eivät pysty käyttämään ravinnoksi suurempia  lisääntymiskykyisiä särkiä ja näin 
ollen särkien määrä saattaa edelleen kasvaa. 

Särkien kappalemäärän lisääntyminen saattaa omalta osaltaan selittää Vähä-Tiilijärveä ajoittain 
vaivaavat leväkukinnat. Sillä kun järvessä on  paljon pieniä särkiä, jotka käyttävät ravinnokseen 
järvessä olevia vesikirppuja,  jotka omalta osaltaan säätelevät järvessä olevia leviä ja niiden määrää 
ja kun vesikirppukannat vähenevät merkittävästi, saattavat sinileväkukinnot lisääntyä. Lisäksi 
isommat särjet ”pöllyttävät” pohjaa samalla kun etsivät pohjaeläimiä  ravinnoksi ja näin ollen 
auttavat ravinteita liukenemaan veteen, sekä samentavat veden näkösyvyyttä.  

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 1871 grammaa ja 28 % kalojen painosta oli petokaloja.  
Petokaloiksi verrattavia kaloja saatiin kappaleissa mitattuna hyvin vähän ja tämän vuoksi jonkin 
muotoista hoitokalastusta olisi hyvä tulevaisuudessa tehdä.

Hoitokalastus olisi hyvä kohdentaa särkiin ja ehkäpä vain särkien pienempiin yksilöihin, jotka 
käyttävät eläinplanktonia ravinnoksi. Sopiva pyydys järveen saattaisi olla riittävän pienisilmäisestä 
verkosta valmistetut katiskat tai vaihtoehtoisesti pieni hoitokalastukseen suunniteltu paunetti.  
Tämän muotoinen hoitokalastus auttaa myös ahvenen poikasia kasvamaan, koska ravintokilpailu 
poikasvaiheessa vähentyy.
 
Vuoden 2022 Nordic-koeverkkokalastuksen mukaan järvestä isommat yli 15 cm mittaiset ahvenet 
puutuvat lähes kokonaan ja syy ahventen puuttumiseen saattaa olla liian suuri vapaa-ajan 
kalastuspaine. Vähä-Tiilijärvessä olisi tulevaisuudessa hyvä huolehtia myös siitä, että järven 
kalastuspaine ei kasva merkittävästi nykyisestä. Vapaa-ajankalastuksella saattaa olla huomattavakin 
vaikutus Vähä-Tiilijärven kokoisen pienen järven kalaston rakenteeseen. 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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Liite 1.

Kartta Vähä-Tiilijärven koekalastuksen Nordic-verkkojen sijainti 2022
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