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Johdanto
Tyystiö on noin 14 hehtaaria suuri järvi joka sijaitsee Salon kaupungissa, Lounais Suomessa. 
Salmijärvi-Tyystiö-Kaituri-seura teetti edellisen verkkokoekalastuksen Tyystiössä vuonna 2004 ja 
nyt oli aika tehdä uusi koekalastus ja tutkia onko järven kalastossa tapahtunut muutoksia kymmenen 
vuoden aikana.

Yleistä

Tyystiön pinta-ala on noin 14 hehtaaria, järvi on noin 600 metriäpitkä ja 350 metriä leveä. Tyystiön 
suurin syvyys on noin neljä metriä. Järven vedenlaadun tuloksia ei ole tällähetkellä käytettävissä ja 
viimeiset mittaukset ovat ilmeisesti vuodelta 2006, jolloin järvi kuului lievästi rehevien/ rehevien 
järvien joukkoon.  Järven vesi on väriltään ruskeahkoa ja  näkösyvyydeksi mitattiin koekalastuksen 
yhteydessä 1,5 metriä ja pintaveden lämpötila oli 25 astetta.

Vedenlaatu

Koska käytössämme ei ole tämänhetken vedenlaadun tuloksia, eikä ilmeisesti järvestä ole oteetu 
happi, fosfori ja typpi pitoisuus näytteitä vuonna 2014, joudumme tekemään vedenlaadun arvion 
vain kalaston sekä silmämääräisten havaintojen perusteella. Kesäaikaan järven syvimpien kohtia 
vaivaa ilmeisesti hapettomuus, koska yksi koeverkoista  oli täysin kalaton ja kaikissa muissa 
verkoissa oli kalaa tasaisesti. Ilmeisesti järvi ei kuitenkaan kärsi täydellisestä happiakadosta edes 
talviaikaan, sillä koekalastus saaliin joukossa oli kuitenkin isompia ahvenia, jotka yleensä kuolevat 
mikäli järven vesi menee täysin hapettomaksi. Lisäksi paikallisten ihmisten kertoman mukaan 
järvessä on myös haukia, eikä kalakuolemia ole havaittu jäidenlähdön jälkeen. 

Koekalastksen yksikkö saaliden perusteella Järvi kuuluu rehevien / erittäin rehevien järvien 
joukkoon. Yhden verkon yksikkösaaliiksi saatiin 2254,4 grammaa ja 112 kappaletta/ verkko, joka 
taulukon mukaan viittaa yleisesti reheviin/ erittäin rehevään  järviin.(kun kokonaisfosfori pitoisuus 
on yli 20μg/l puhutaan rehehevästä järvestä ja kun pitoisuus ylittää 50μg/l, niin puhutaan erittäin 
rehevästä järvestä.)

Taulukko uudellamaalla tehdyistä pienten järvien koekalastuksista ja veden kokonaisforipitoisuuksista



 

Koekalastus

Koekalastus tehtiin 31.7-1.8 .2014 Nordic-yleiskatsausverkkosarjoilla, joita oli käytössä kuusi 
kappaletta.
Käytetyt koeverkot olivat korkeudeltaan 1,5 metriä ja pituudeltaan 30 metriä. Samaan verkkoon
on liitetty 12 eri solmuvälin verkonliinaa harvuuksiltaan 5-55 millimetriä, joten yhden solmuvälin 
pituus verkossa on 2,5 metriä.

Tyystiön mataluuden vuoksi järveä ei jaettu koekalastuksessa eri syvyysalueisiin. Koekalastusta 
varten Järvi jaettiin 50 ruutuun, joista pyyntialueet arvottiin . 

Verkot laskettiin illalla pyyntiin ja nostettiin seuraavana aamuna , jolloin pyyntiajaksi tuli noin 11-
12 tuntia. Viisi verkoista laskettiin pohjaan ja yksi verkko pinnanläheisyyteen.

Kaikissa verkoissa oli saalista tasisesti, paitsi yhdessä jossa ei ollut yhtään kalaa. Kyseinen verkko 
oli järven keskellä noin 3,5-4 metriä syvässä kohdassa, jolloin voimme todeta että järven vedessä 
esiintyy kerrostuneisuutta ja pohjassa oleva alusvesi on ajoittain hapeton. Koekalastus verkot 
limoittuivat jonkinverran pyynnin aikana.

Saalis

Verkkosaalis tuloksia tarkasteltaessa käytämme viiden verkon saaliita, koska yhdessä verkossa ei 
ollut yhtään kalaa.

Saaliiksi saatiin yhteensä 561 kalaa ja viisi eri kalalajia särki, ahven, sorva, lahna ja kiiski.
Saaliin kokonaispaino oli 11272g ja yhden verkon yksikkösaalis oli 2254,4g ja 112 kappaletta. 

Taulukko Tyystiön Nordic koeverkkosaaliista. (g= koekalstusaaliin kokonaispaino, kpl= koeverkkosaallin 
kappalemäärä,  kp g =koeverkkosaaliin lajin keskipaino, kpl % koeverkkosaaliin lajin prosenttiosuus 
kappaleista ja g%=  koeverkkosaaliin lajin prosenttiosuus painosta.)

Särki Ahven Lahna Sorva Kiiski

g 5176 3755 1969 355 17

kpl 348 187 21 4 1

kp g 15 20 94 89 17

kpl % 62,00% 33,00% 4,00% 1,00% 0,00%

g % 46,00% 33,00% 17,00% 3,00% 0,00%
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Kalojen pituusjakauma

Särki
Särki oli koekalastussaaliin runsain laji niin lukumääräisesti (62%) kuin biomassaosuudeltaan 
(42%). Särjen pituusjakuman perusteella ei särkien määrässä ole suuria ikäluokka vaihteluja. 
Koekalastuksen pituusjakuman perusteella järvessä on myös runsaasti suurempia särkiä jotka 
pitävät huolen särkien poikastuotannosta ja pitävät myös tulevaisuudessa särjen järven valta lajina.

Ahven

Ahven oli koekalastussaaliin  toiseksi  runsain laji, kappalemäärästä 33% sekä biomassasta 33% oli 
ahvenia. 

Koekalastuksen pituusmittausten perusteella ahvenen vuosiluokissa ei ole suurempia heittoja. 
Pituusjakauman perusteela ahvenen lisääntyminen on onnistunnut vuosittain hyvin. Ahvenen 
lasketaan petokalaksi kun se saavuttaa 15 cm mitan ja Tyystiön verkkokoekalastuksen perusteella 
ahvenista n. 17% kuluu petokalojen ryhmään. 
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Lahna

Lahnoja saatiin saaliiksi  21 kappaletta joka on vain 4%  kokonais saalismäärästä, lahbojen 
biomassan osuus kuitenkin saaliista oli 17%, joka selittyy lahnojen suuremmalla koolla, sekä sillä 
että pieniä lahnoja ei saatu koeverkkokalastuksessa. Osaltaan syy siihen pienten lahnojen 
puuttumiseen koeverkkojen rakenne, joka ei sovellu kovin hyvin lahnan sukuistenkalojen pyyntiin 
ja niiden osuudet tulevat yleensä aliarvioiduksi. Toinen syy pienten lahnojen puuttumiseen voi olla, 
että isommat yksilöt ovat vaeltaneet järveen toisesta järvestä. Huomioitavaa kuitenkin lahnoissa on 
se, että niitä ei saatu vuoden 2004 verkkokoekalastuksessa yhtään kappaletta.

Muut lajit

Koeverkkokalastuksessa saaliiksi saatiin myös yksi kiiski ja neljä sorvaa,  näistä lajeista ei 
myöskään ole havaintoja vuoden 2004 koekalastuksissa.

Petokalat

Koeverkkokalastuksissa emme saaneet yhtään haukea, joka on Tyystiön tyyppisen järven 
tyypillinen petokala. Järvellä säännöllisesti kalastavat ihmiset  kertoivat kuitenkin että järvessä on 
haukia.

Koeverkkosaaliista  yli viisitoista senttiä pitkät ahvenen lasketaan petokaloiksi ja tämän perusteella 
järven  F/C suhteeksi  saatiin luku 6,5.  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 
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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.

Tyystiössä verkkokalastuksen perusteella tarkasteltaessa petokalojen ja muiden kalojen suhdetta, 
voidaan todeta että järvessä on liian vähän petokaloja, jotta järven luontainen kalakantojen säätely 
voisi toimia, lähinnä uhkana pidän järvessä esiintyvää lahnaa, koska järven petokalat ( ahven) ei 
pysty käyttämään isompia lahnoja ravinnoksi.

Koeverkko kalastuksissa pitää ottaa huomioon myös sattuman vaikutus tuloksiin, ja vuoden 2014 
kalastuksessa hauen puuttuminen tuloksista johtuu todennäköisesti pyyntiponnistuksen vähyydestä, 
sekä siitä että järvessä ei ole kovin suurta haukikantaa, joka voisi pitää kurissa yli tihen 
särkikalakannan. 

Yhteenveto ja vertailu vuoden 2004 koekalastukseen

Verkkokoekalastuksen perusteella Tyystiön kalakanta on särkikalapainotteinen ja vaikka järvessä on 
petokaloja kohtuu hyvin, niin ne eivät pysty käyttämään isompi kokoisia särkikaloja ravinnoksi 
jolloin vaarana on särkikalojen runsas lisääntyminen ja sitä kautta järven vedenlaadun 
heikkeneminen. Runsaat särkikalakannat lisäävät järven sisäistä kuormitusta sekä estävät 
petokalojen(ahvenen) kasvun kovan ravintokilpailun vuoksi.

Verrattuna vuoden 2004 koekalastuksiin vuoden 2014 koekalastuksissa saatiin saaliiksi muutama 
uusi laji  ( Lahna, Kiiski ja Sorva), toisaalta yhtään haukea ei saatu,  joita oli saatu vuonna 2004. 

Vuonna 2004 järven kalaston kooksi oli laskettu noin 165kg/ha ja nyt vuonna 2014 laskennalliseksi 
arvoksi saatiin n. 155Kg/ha. 

Kalakannan rakeenteen suurimmat muutokset,  verrattuna vuoden 2004 koekalastukseen ovat 
petokalojen vähentyminen. Vuonna 2004 petokalojen osuus saaliin painosta oli 27% ja vuonna 2014 
osuus oli  vain 13%.  Särkien ja ahventen suhde järvessä on pysynyt lähes vakiona,  mutta vuoden 
2014 koekalstuksissa hauen puuttuminen sekä lahnan, kiisken ja sorvan esiintyminen,  muutta 
saaliskala/ petokala suhdetta.

 Vuoden 2014 koeverkkokalastuksen perusteella tyystiön kalasto on runsaasti särkikalapainotteinen 
ja järven kalakanta on liian suuri täyttämään hyväkuntoisen järven tunnusmerkit.

Tulevaisuudessa olisi hyvä tarkkailla järven kuntoa mittaamalla happipitoisuus kesä ja talviaikana, 
sekä tarkailtava lahnojen lisääntymistä, lisäksi järven särkikalojen ja petokalojen suhdetta olisi hyvä 
oikaista esim hoitokalastuksella tai petokalaistutuksilla. Mutta ennen istutuksia pitää varmentaa että 
järvessä riittää happi  petokaloille ympärivuoden.
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