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Miksi Nordic-verkkokoekalastus?

Miksi nykyisin tehdään vain Nordic-verkkokoekalastuksia?

• Tarvitaan yhdenmukaista koekalastustietoa, jotta järvien 

kalaston tilaa voidaan arvioida vertailukelpoisilla mittareilla

Miksi verkkokoekalastus kunnostuskohteilla?

• Kunnostuksissa huomio kiinnittyy helposti kalojen poistoon

• Esimerkiksi särkien määrä arvioidaan helposti

tosiallista suuremmaksi → Onko kalastossa todella ”vikaa”?

• Seurataan hoitokalastuksen vaikutuksia kalastoon: 

kalatiheys, kalabiomassa, lajien väliset runsaussuhteet sekä
pituusjakaumat (ehkä myös ikänäytteet)  
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• Pienet särkikalat ja 

muut planktoninsyöjät 

vähentävät 

eläinplanktonia 

• Suurikokoiset särkikalat 

pöyhivät pohjaa ja 

ylläpitävät sisäistä 

ravinnekuormitusta

• Ulkoisen vs. sisäisen 

kuormituksen merkitys?

• Lisäksi mm. ravintokilpailu 

vesilintujen kanssa

Kalojen rooli järvien

alennustilassa?
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Koekalastuksen 

Nordic-standardi

• Kussakin Nordic-verkossa 
12 eri solmuväliä (5-55 mm)

• Verkkojen määrä 
määräytyy järven pinta-
alan ja syvyyden 
perusteella

• Kunnostuskohteilla usein 
10-36 verkkoa (eli 2-4 yötä)

• Pyynnin ajoitus heinäkuun 
puoliväli → syyskuun 
alkupuoli

• Kala- ja työmäärässä 
suuria järvien välisiä eroja

• Työ ja johtopäätökset 
asiantuntijatyönä
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Mitä yhteistä on näilläkin järvillä?

» Tähän mahdolliset faktat/lisätiedot

→ Särkikalat yleisiä (lähes?) kaikissa

→ Valtalaji lähes kaikissa joko särki tai ahven



kvvy.fiKVVY Tutkimus Oy

Paljonko on ”paljon särkikaloja”?

- SYKE/Aroviita ym. 2019: Pintavesien tilan 

luokittelu ja arviointiperusteet vesienhoidon 

kolmannella kaudella

- SYKE/Koljonen ym. 2020 Vesistökunnostusten 

seurantojen toteuttaminen 

Järvissä on jo luontaisia 

eroja särkikalojen 

runsauden suhteen

• Koekalastuksen 

särkisaalista voidaan 

verrata ekologisen 
luokittelun järvityyppi-

kohtaisiin raja-arvoihin

• Hyväkin tila sallii 40-62 

% särkikaloja
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Onko rehevöityminen särkien syy?

Ei ole. 

Särkikalojen runsastuminen on ihmistoimien lopputulos

• Kalasto ilmentää järven tilaa (..ja kalastuksen vaikutuksia)

• Särkikalat* runsastuvat rehevöitymisen myötä. 

Ne eivät kärsi samentumisesta tai vesien tummumisesta 

• Jos ulkoinen kuormitus ei ole vähentynyt, särkikalojen poisto 

on vain oireiden väliaikaista liennytystä

• Pelkkä hoitokalastus ei hoida järveä kuntoon. Tarvitaan myös 

monin tavoin vaikeita toimia valuma-alueella

• Hoitokalastuksella tuetaan muita toimia. Särkikalojen myötä 
vesistöstä poistetaan sinne kertyneitä ravinteita
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Nordic-koekalastuksen 

vahvuuksia & heikkouksia

Vahvuuksia
• Matalat järvet (kunnostuskohteet ovat yleensä matalia)

• Ahven- ja särkikalat (valtalajit lähes kaikissa järvissä)

• Pienikokoiset kalayksilöt (5-30 cm) 

• Saadaan tietää mihin lajeihin hoitokalastus tulee kohdentaa

Heikkouksia
• Tietyt lajit (mm. hauki)

• Isokokoiset kalayksilöt (mm. lahnat 1+ kg)

• Tälläkään menetelmällä ei saada tietää järven absoluuttista 
kalamäärää

Jos kiinnostuksen kohteena on isojen särkikalojen määrä, 
Nordic-verkkojen rinnalle voi suositella riimuverkkopyyntiä
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Iidesjärveen laskettiin myös riimuverkkoja 

solmuvälit 60/80/100 mm 

Nordic-pyynti paljasti särkikalojen poikkeuksellisen 

runsauden (92 %), mutta vasta riimuverkkopyynti 1+ kg 

lahnojen merkityksen biomassan osalta

» Tähän mahdolliset faktat/lisätiedot
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Milloin verkkokoekalastus 

tehdään?

Ennen hoitokalastusta
• Ehdottomasti! Välttämätön lähtötilanteen selvittämiseksi

Ensimmäisten hoitokalastusvuosien jälkeen
• Ehdottomasti! Kalapoiston vaikutuksia ja tuloksellisuutta on 

seurattava heti hankkeen alkuvaiheessa. Poistettu 
kalamäärä korvautuu nopeasti (mutta millä kaloilla?)

Hoitokalastuksen jatkuessa toistetaan n. 3 vuoden välein
• Hoitokalastus ei ole koskaan kertaluontoinen rykäisy, vaan 

sen tulee jatkua määrättömän pitkän aikaa. Myös 
seurantaa on jatkettava, vaikkei vaste näkyisi toivotusti
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Muistakaa tämä

Vaikka hoitokalastussaalis osoittautuisi 
odotusten mukaiseksi, 
hoitokalastus ei ole oikotie onneen 
(kts. TANAKKA-hankkeen lähtökohta)

Onnistuminen tulisi näkyä ainakin näin:
• Kustannustehokasta kalan poistoa

• Särkikalojen vähentyminen sekä 
hoito- että koekalastussaaliissa

• Kiistattomat, pitkäkestoiset 
vedenlaatuvaikutukset

Lisäksi:
• Kalaston tasapainottuminen

• Vesilintujen hyötyminen

• Ekologinen, taloudellinen ja 
sosiaalinen kestävyys

• Erilaisia järviä, erilaisia tavoitteita!

» Tähän mahdolliset faktat/lisätiedot
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Tarvittaessa tähän luennoitsijan henkilökohtaiset yhteystiedot

Ympäristövastuuta yhdessä

Asiakaspalvelun ollessa suljettuna, päivystys puh. 03 246 1299.

Jyväskylä
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Paljonko on ”paljon särkikaloja”?

- SYKE/Koljonen ym. 2020 Vesistökunnostusten 

seurantojen toteuttaminen 


