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Tiivistelmä Vikträskillä koekalastettiin kesällä 2021 osana Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 
-hanketta tarkoituksena selvittää järven kalayhteisön rakennetta sekä kalalajien 
välisiä runsaussuhteita järven kunnostussuunnitelman taustatiedoksi ja ravinto-
verkkokunnostuksen tarpeen arviointia varten.

Vikträskin kokonaisyksikkösaalis oli 2 442 g ja 60 kpl verkkoyötä kohden. Sekä 
paino- että yksilömääräisesti runsain laji oli pasuri. Biomassalla mitattuna seuraa-
vaksi yleisimmät lajit olivat kuha, ahven ja lahna, kun taas yksilömääräisesti pasurin 
jälkeen runsaimmat lajit olivat salakka ja ahven. 

Kalastomuuttujista (yksikkösaaliin biomassa ja yksilömäärä, särkikalojen biomassa-
osuus ja indikaattorilajien esiintyminen) laskettu ekologisen laatusuhteen lukuarvo 
osoittaa kalaston hyvää tilaa.

Vaikka Vikträskissä on koekalastusten mukaan runsaasti kuhaa, oli kesänvanhojen 
poikasten määrä melko pieni. Ahvenkanta on hyvä ja koostuu myös suuremmista 
yksilöistä. Särkikalojen biomassaosuus oli hyvällä tasolla, mutta yksilömääräisesti 
särkikalojen (etenkin pasurin ja salakan) saalisosuus oli selvästi suurempi. Haukia 
ei koekalastuksissa saatu, ja jos haukikanta on heikko, on riski kalaston särkikala-
valtaistumiseen olemassa.

Vikträsk on läheisessä yhteydessä Pikkalanlahteen ja mereltä jokeen nousevien 
kalojen vaikutus Vikträskin kalaston koostumukseen ja ajalliseen vaihteluun voi 
olla merkittävä.

Asiasanat Vikträsk, Siuntionjoen kunnostus 2020–2022, Siuntionjoki 2030, koekalastus

Toimeksiantaja Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanke
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1 Johdanto
Vikträskin verkkokoekalastus tehtiin osana Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanketta tarkoituksena selvittää 
järven kalayhteisön rakennetta sekä kalalajien välisiä runsaussuhteita. Koekalastusten ja muiden järven kunnosta 
tehtävien selvitysten perusteella arvioidaan ravintoverkkokunnostuksen tarvetta ja soveltuvuutta Vikträskin tilan 
parantamisessa. Vikträskillä on koekalastettu edellisen kerran vuonna 1995 (Ranta & Muttilainen 1996).

2 Tutkimusalue ja -menetelmä
Vikträsk on Siuntionjoen vesistön alin järvi ennen Pikkalanlahtea. Järven pinta-ala on 168 ha, keskisyvyys 4,5 
metriä ja suurin syvyys eteläosassa noin 17 metriä. Järven luoteisosa on matalampaa aluetta, missä myös vesikas-
villisuutta, pääasiassa ilmaversoisia, on runsaammin. Vikträsk kuuluu pintavesityyppiin runsasravinteiset järvet 
(Rr) ja ekologiselta tilaltaan luokkaan tyydyttävä. Vikträsk on hyvin rehevä järvi, jonka happipitoisuus on ollut 
heikko loppukesällä pohjan läheisessä vedessä (www.vesientila.fi). 

Kuva 1. Vikträskin koekalastusten verkkopaikat 2021.
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Vikträskin verkkokoekalastukset toteutettiin elo-syyskuussa (4.–5.8., 2.–3.9. ja 14.–15.9.) kolmena ajanjaksona 
saaliiseen vaikuttavien ympäristötekijöiden merkityksen minimoimiseksi. Pyyntialueena oli koko järvi ja verkko-
öiden määrä 26. Verkkokoekalastuksissa noudatettiin eurooppalaista CEN-standardia (SFS-EN 14757), jossa 
koekalastukset perustuvat ositettuun satunnaisotantaan ja verkkomäärä on suhteutettu syvyysvyöhykkeiden 
pinta-aloihin (Olin ym. 2014). Kalastus suoritettiin kolmella syvyysvyöhykkeellä (0–3, 3–10 ja 10–20 m), joista 
matalimmalla kalastettiin vain pohjaverkoilla, 3–10 metrin vyöhykkeellä pohjaverkon lisäksi myös yhden metrin 
syvyydelle viritetyllä pintaverkoilla ja 10–20 metrin vyöhykkeellä edellisten lisäksi kuuden metrin syvyyteen 
lasketulla välivesiverkoilla. Koekalastuksissa käytetty NORDIC-yleiskatsausverkko on kooltaan 1,5 * 30 m ja 
koostuu 12:sta eri solmuvälin paneelista (5–55 mm). Verkot laskettiin illalla ja nostettiin seuraavana aamuna, 
jolloin pyyntiajaksi tuli 13–13,5 tuntia. 

Eri kalalajien yksilömäärät ja yhteispainot kirjattiin gramman tarkkuudella verkko- ja solmuvälikohtaisesti. Kalojen 
pituus mitattiin yhden cm tarkkuudella ja runsaiden lajien osalta käytettiin kymmenen yksilön satunnaisotosta. 
Ympäristötiedoista kirjattiin säähavainnot, näkösyvyys ja veden lämpötila metrin syvyydellä. Tuloksissa esitetään 
kokonaissaalis, yksikkösaalis (g/verkko ja kpl/verkko) sekä biomassa- ja yksilömääräosuudet lajeittain ja lajiryh-
mittäin (ahven- ja särkikalat, petoahvenet ja muut petokalat). Lisäksi esitetään runsaimpien saalislajien pituus-
jakaumat ja arvioidaan järven ekologista tilaa koekalastusten tulosten perusteella. Koekalastustiedot on tallen-
nettu Ympäristöhallinnon koekalastusrekisteriin.

3 Tulokset
Koekalastusten aikaan sää oli pilvinen tai puolipilvinen, lämpötila vaihteli elokuun 17 asteesta syyskuun puolivälin 
reiluun 10 asteeseen. Enimmäkseen pohjoisen puoleinen tuuli oli elokuussa heikkoa, mutta syyskuussa ajoittain 
varsin navakkaa. Elokuussa vedessä havaittiin hieman sinilevää ja syyskuun alkupuolella pintaverkot olivat melko 
limoittuneet. Veden lämpötila yhden metrin syvyydessä vaihteli elokuun 19,6 ja syyskuun puolivälin 12,7 asteen 
välillä ja sameavetisen Vikträskin näkösyvyys oli kalastusten aikaan vain 0,5–0,65 metriä. 

Elokuun kalastuskerralla yksi syvyysvyöhykkeen 3–10 metriä pohjaverkko oli tyhjä ja yhdessä syvyysvyöhykkeen 
10–20 metriä pohjaverkossa oli vain yksi salakka. Kesällä 2021 pohjanläheisen veden happipitoisuus Vikträskin 
syvänteellä oli alle 1 mg/l, joten on mahdollista, että kalat välttelivät heikkohappisia syvän veden alueita. 
Koekalastuksissa saatiin myös yksi täplärapu ja havaintojen (Rehnberg, henk.koht. tiedonanto) mukaan järvessä 
on kohtuullisen hyvä täplärapukanta. 

Kuva 2. Pasuri oli joutunut todennäköisesti kuhan raatelemaksi. Verkoista saatiin myös yksi 12 cm mittainen täplärapu. 
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3 .1 Yksikkösaalis ja kalaston koostumus
Vikträskin kokonaisyksikkösaalis vuonna 2021 oli 2 442 g ja 60 kpl verkkoyötä kohden (taulukko 1, kuva 3). 
Saaliissa oli yhdeksää kalalajia, joista pasuri oli sekä paino- että yksilömääräisesti runsain. Biomassalla mitattuna 
seuraavaksi yleisimmät lajit olivat kuha, ahven ja lahna, kun taas yksilömääräisesti pasurin jälkeen runsaimmat 
olivat salakka ja ahven. Muutamat noin kilon painoiset kuhat nostavat lajin biomassaosuuden 22 prosenttiin, 
vaikka yksilömääräisesti saalisosuus oli vain muutaman prosentin luokkaa. Särkeä ja kiiskeä saatiin vähemmän, 
sorvia muutama ja yksi suutari.

Taulukko 1. Vikträskin koekalastuksen yksikkösaalis, biomassa- ja yksilömääräosuudet sekä keskipaino lajeittain vuonna 2021.
Laji Yksikkösaalis Biomassa- Yksikkösaalis Yksilömäärä- Keskipaino

g/verkkoyö osuus % kpl/verkkoyö osuus % g
Ahven 491,7 20,1 11,4 19,0 43
Kiiski 32,4 1,3 3,7 6,1 9
Kuha 533,4 21,9 2,0 3,4 262
Lahna 378,5 15,5 2,5 4,1 154
Pasuri 639,7 26,2 22,3 37,3 29
Salakka 195,0 8,0 15,4 25,8 13
Sorva 11,0 0,5 0,2 0,3 57
Suutari 42,9 1,8 0,04 0,1 1115
Särki 117,2 4,8 2,3 3,9 51
Yhteensä 2441,8 100,0 59,8 100,0 41

Yksikkösaalis vaihteli melko paljon eri pyyntikerroilla. Suurimmillaan yksikkösaalis oli elokuun kalastuskerralla 
(3 307 g ja 86 kpl verkkoyötä kohden), vaikka tällöin yksi verkko oli tyhjä ja toisessakin vain yksi kala. Elokuussa 
lämpimämmän veden aikaan kalojen suurempi aktiivisuus saattoi vaikuttaa saaliiseen, samoin kuin kaksi syvyys-
vyöhykkeellä 0–3 metriä ollutta verkkoa. Matalimmalla syvyysvyöhykkeellä saalis on tavallisesti syvempiä alueita 
suurempi. Muilla kalastuskerroilla samalla syvyysvyöhykkeellä verkkoja oli yksi. Pienin yksikkösaalis saatiin 
syyskuun alkupuolella (2 235 g ja 36 kpl/verkkoyö). 

0

5

10

15

20

25

30

Ahven Kiiski Kuha Lahna Pasuri Salakka Sorva Suutari Särki

kp
l/v

er
kk

o

Yksikkösaalis (kpl/verkko)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Ahven Kiiski Kuha Lahna Pasuri Salakka Sorva Suutari Särki

g/
ve

rk
ko

Yksikkösaalis (g/verkko)

Kuva 3. Vikträskin koekalastuksen yksikkösaalis (g/verkko ja kpl/verkko) ja keskiarvon keskivirhe (SE) vuonna 2021.

Särkikalojen osuus kokonaissaaliin biomassasta oli 57 %, ahvenkalojen osuuden ollessa 43 %. Yksilömääräisesti 
saalis oli selvästi särkikalavaltaisempi (72 % / 29 %). Petokalojen (kuha ja yli 15 cm ahven) osuus biomassasta oli 
hyvä, 40 %, yksilömääräinen osuus jäi kuitenkin 8 prosenttiin.

Taulukko 2. Kalaston rakennetta kuvaavia muuttujia vuoden 2021 koekalastusten mukaan.

Osuus kokonaissaaliista %
Biomassa Yksilömäärä

Ahvenkalat 43,3 28,6
Särkikalat 56,7 71,5
Petoahvenet (>15 cm) 17,7 5,1
Petokalat muut 21,9 3,4
Petokalat yhteensä 39,53 8,47
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3 .2 Pituusjakaumat
Koekalastusten ahvensaaliissa vallitsevana kokoluokkana olivat todennäköisesti kesänvanhat, 6 cm mittaiset 
yksilöt, mutta saaliissa oli edustettuna myös vanhempien vuosiluokkien kaloja lähes 700 g painoisiin ahveniin 
saakka. Vähintään 15 cm mittaisten petoahvenien biomassaosuus oli varsin hyvä, 18 % ja yksilömääräosuuskin 
suurempi kuin muissa Siuntionjoen vesistön vuosina 2019–2021 koekalastetuissa järvissä. 

Pasurisaalis koostui 4–30 cm mittaisista yksilöistä (kuva 3). Vallitsevana kokoluokkana olivat 8 cm mittaiset kalat, 
mutta joukossa oli muutamia, pasuriksi varsin suurikokoisiakin yksilöitä. Lahnat olivat suurikokoisempia, noin 60 
% lahnoista oli vähintään 15 cm mittaisia ja suurin lahna painoi noin 1,5 kg.
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Kuva 4. Ahvenen ja pasurin pituusluokkakohtainen saalis Vikträskin koekalastuksissa vuonna 2021.

Valtaosan varsin harvalukuisesta särkisaaliista muodostivat 9–15 cm mittaiset kalat, muutamia suurikokoisempia 
yksilöitä unohtamatta. Salakat kuuluivat pääosin pituusluokkaan 9–15 cm.
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Kuva 5. Särjen ja Salakan pituusluokkakohtainen saalis Vikträskin koekalastuksissa vuonna 2021.

3 .3 Ekologinen tila kalaston perusteella
Pintavesityypiltään runsasravinteisiin järviin (Rr) kuuluvan Vikträskin ekologinen tila on tyydyttävä. Tilaa arvioi-
taessa biologinen luokittelu on tehty klorofylli- ja kasviplanktonnäytteiden sekä pohjaeläinten perusteella. 
Kalastotietoja ei ole ollut käytettävissä. 

Ekologisen tilan arvioinnissa käytetyt kalayhteisömuuttujat ovat biomassayksikkösaalis (g/verkko), lukumäärä-
yksikkösaalis (kpl/verkko), rehevöitymisestä hyötyvien särkikalojen biomassaosuus ja indikaattorilajien esiinty-
minen. Ekologinen laatusuhde (ELS) saadaan kunkin muuttujan arvon ja kyseisen järvityypin vertailuarvon 
suhteesta. Muuttujien ekologisen laatusuhteen arvoista lasketaan keskiarvo, joka kuvaa kalaston perusteella 
arvioitua järven ekologista tilaa. Ekologisen tilan luokittelu tapahtuu viisiportaisella asteikolla: erinomainen, hyvä, 
tyydyttävä, välttävä ja huono. (Aroviita ym. 2012.)
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Vuoden 2021 koekalastusten yksikkösaaliin biomassa osoittaa tyydyttävää, yksilömäärä erinomaista ja särkika-
lojen biomassaosuus kalaston hyvää tilaa. Indikaattorilajien lukumäärä ja pisteytys perustuvat kaikesta saatavilla 
olevasta kalayhteisöaineistosta tehtävään asiantuntija-arvioon. Vuoren ym. (2009) mukaan hyvän luokan arvon 
(0,6) alle 200 ha järvi saa, jos siellä esiintyy luonnolliseen lisääntymiseen perustuva kanta ahvenesta, hauesta ja/
tai särjestä, eikä kannoissa ole havaittavissa lisääntymishäiriöitä. Tämä toteutuu myös Vikträskillä, jossa koekalas-
tusten perusteella on luonnolliseen lisääntymiseen perustuvat kannat ainakin ahvenesta ja särjestä, hyvin 
todennäköisesti myös hauesta, vaikka niitä ei koekalastuksissa saatukaan. Kalastomuuttujista laskettu ekologisen 
laatusuhteen lukuarvo (ELS4) oli 0,74 ja laskennallinen luokka hyvä. Koekalastuksissa yksi pohjaverkko oli tyhjä ja 
yhdessä pohjaverkossa oli vain yksi salakka. On mahdollista, että kalojen vähyys johtui pohjan heikosta happiti-
lanteesta. Kalaston perusteella arvioitu tilaluokka pysyy kuitenkin ennallaan, vaikka näitä verkkoja ei huomioi-
taisikaan laskennassa.

4 Tulosten tarkastelu 
Vikträskin kalaston tila on tulosten perusteella varsin tyydyttävä, ekologisen laatusuhteen lukuarvo osoittaa 
jopa hyvää tilaa. Järvessä on runsaasti kuhaa, mutta koekalastuksissa saatujen kesänvanhojen poikasten määrä 
oli melko pieni. Myös alkukesällä 2021 toteutetussa Pikkalanlahden, Pikkalanjoen ja Vikträskin poikastuotan-
toalueiden kartoituksessa saatiin Gulf-poikaspyynnissä Vikträskiltä ja Pikkalanjoelta vain muutamia kuhanpoi-
kasia (Vesterinen & Vähä 2021).  Ahven- ja petokalojen biomassa kohosi muutamien suurempien kuhien ansiosta 
hyväksi, yksilömääräisesti kuhan saalisosuus oli kuitenkin vain muutaman prosentin luokkaa. Ahvenkanta näyttää 
varsin hyvältä ja koostuu myös suuremmista yksilöistä. Haukia ei koekalastuksissa saatu. Verkkokoekalastus ei 
kuitenkaan anna luotettavaa kuvaa esimerkiksi hauen ja mateen esiintymisestä (Olin ym. 2014). Haukea järvessä 
varmasti on, mutta sen määrä ei liene erityisen suuri.

Särkikalojen biomassaosuus oli hyvällä tasolla, mutta yksilömääräisesti särkikalojen saalisosuus oli selvästi 
suurempi, noin 72 %. Särkeä saaliissa oli vähän, mutta järvessä on runsaasti pasuria ja myös salakkaa saatiin 
melko paljon. Lahnoja saaliissa oli vähemmän, mutta ne olivat pasuria suurikokoisempia. Isompaa lahnaa saadaan 
koekalastusverkoista tavallisesti vähän, joten on mahdollista, että suurempaa lahnaa on Vikträskissä enemmänkin. 
Kannan tarkempi selvittäminen vaatisi kalastusta harvemmilla verkoilla. Kooltaan suuremmat lahnat ja pasurit 
eivät ole ison ahvenen tai kuhankaan halutuinta ravintoa. Mikäli järven haukikanta on heikko, ei petokalasto 
pysty luontaisesti säätelemään särkikalakantaa ja riski kalaston särkikalavaltaistumiseen on olemassa.

Syyskuun alkupuolella Pikkalanjoella heti Vikträskin luusuan alapuolella harrastettiin ahkerasti jigikalastusta. 
Havaintojen (Rehnberg, henk.koht.tiedonanto) mukaan ahven ja kuha nousevat mereltä jokeen vesien viilettyä. 
Syksyllä 2020 tehdyissä DIDSON-kaikuluotauksissa ja rysäpyynnissä selvitettiin kalan kulkua Pikkalan säännös-
telypadon läpi (Vesterinen ym. 2021). Luotaimella havaittiin ja mitattiin noin 400 yli 40 cm pituista ylävirtaan 
noussutta kalaa. Vikträskillä on lisäksi tehty havaintoja mereltä nousseista vaellussiioista ja myös lohesta syksyllä 
2020 (Rehnberg, henk.koht. tiedonanto). Vikträsk on läheisessä yhteydessä Pikkalanlahteen ja mereltä jokeen 
nousevien kalojen vaikutus Vikträskin kalaston koostumukseen ja ajalliseen vaihteluun voi olla merkittävä.
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