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1 Johdanto 

Hormajärven vesistökunnostus 2020-2022 –hankkeen tavoitteena on järven hyvän ekologisen tilan saavuttaminen vuo-
teen 2027 mennessä. Hankkeessa toteutetaan Hormajärven hoito- ja kunnostussuunnitelmassa (Liljendahl 2018) esitet-
tyjä toimenpiteitä vuosina 2020-2022 painottaen erityisesti kunnostustoimenpiteiden vaikutusten todentamista. Yksi 
hankkeen toimenpiteistä (osahankkeista) on hoitokalastuksen vaikutuksen arviointi, jossa selvitetään hoitokalastuksen 
vaikutuksia järven tilaan ja ravintoverkon rakenteeseen sekä tarkennetaan ja tehostetaan kohdennetusti ravintoverk-
kokunnostuksen jatkoa Hormajärven kunnostuskeinona. 

Vuonna 2020 yhtenä hoitokalastuksen vaikutusten arviointi –osahankkeen toimenpiteenä oli Hormajärven kalaston ra-
kenteen selvitys verkkokoekalastuksin. Kalastus toteutettiin käyttämällä standardia NORDIC-verkkokoekalastusta (stan-
dardoitu näytteenottomenetelmä, SFS 14757). Tässä raportissa esitetään koekalastuksen tulokset ja arvioidaan järven 
kalakantaa ja mahdollista hoitokalastustarvetta tulosten perusteella. Kalastusten maastotöistä vastasivat tutkimusavus-
taja Lauri Lukka ja vesistöasiantuntija Jorma Valjus. Koekalastusten maastotöihin osallistuivat myös Hormajärvi-yhdistys 
ry:n aktiivisia jäseniä sekä Ammattiopisto Livian kalatalouden opiskelijoita lehtori Arto Katajamäen johdolla. 

 

Kuva 1. Koekalastukseen osallistui myös Hormajärvi-yhdistys ry:n jäseniä. 

2 Tutkimusalue 

Hormajärvi sijaitsee Lohjalla, Karjaanjoen vesistöalueella. Järven pinta-ala on 510 ha, keskisyvyys noin 7,3 m ja suurin 
syvyys noin 22 m. Hormajärvi kuuluu pintavesityyppiin pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh) ja sen ekolo-
ginen tila on tyydyttävä (Suomen ympäristökeskus 2020). Järvi jakaantuu kahteen kynnysmatalikkojen erottamaan pää-
altaaseen, joista läntinen on selvästi syvempi ja pinta-alaltaan noin 75 % koko järven alasta. Itäinen allas on matalampi 
ja vesitilavuudeltaan huomattavasti pienempi. 

Hormajärven tilaa on seurattu ja kunnostettu jo vuosia. Kunnostukset ovat kohdistuneet paitsi valuma-alueelle, myös 
itse järvelle mm. hapetuksen ja hoitokalastuksen muodossa. Hoitokalastussaaliissa valtalajina on ollut särki. Hormajär-
ven kalastoa on selvitetty koekalastuksin edellisen kerran Luonnonvarakeskuksen toimesta vuosina 2015 (Sairanen 
2015) ja 2007 (Sairanen 2007) sekä vuonna 2002 osana mittavaa Karjaanjoki LIFE –hanketta (Sammalkorpi ym. 2006).   
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Kuva 2. Hormajärven koekalastuksen verkkopaikat 2020. 

3 Menetelmä 

Hormajärven verkkokoekalastukset toteutettiin heinä-elokuussa yhteensä kuutena yönä ja kahdella ajanjaksolla, millä 
pyrittiin vähentämään ympäristötekijöistä, kuten säästä, johtuvaa vaihtelua saaliissa. Koekalastuksissa käytettiin NOR-
DIC-yleiskatsausverkkoa, joka on kooltaan 1,5 *30 m ja koostuu 12:sta eri solmuvälin paneelista (5-55 mm). Pyyntialu-
eena oli koko järvi ja verkko-öiden määrä 48. Koekalastukset perustuivat eurooppalaisen standardin (SFS-EN 14757) 
mukaiseen ositetun satunnaisotannan periaatteeseen, jossa verkkomäärä on suhteutettu syvyysvyöhykkeiden pinta-
aloihin (Olin ym. 2014). Kalastus tehtiin kolmella syvyysvyöhykkeellä (0-3 m, 3-10 m ja 10-20 m) siten, että matalilla 
paikoilla käytettiin yhtä pohjaverkkoa, 3-10 metrin syvyysvyöhykkeellä sekä pohjaverkkoa että 1 metrin tapseilla viritet-
tyä pintaverkkoa ja 10-20 metrin vyöhykkeellä edellisten lisäksi kuuden metrin syvyyteen asetettua välivesiverkkoa. 
Verkkopaikat olivat samat kuin Luonnonvarakeskuksen edellisellä koekalastuskerralla vuonna 2015. Verkot laskettiin 
illalla ja nostettiin seuraavana aamuna, jolloin pyyntiaika oli 12-13 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. Ympäristötie-
doista kirjattiin säähavainnot, näkösyvyys ja veden pintalämpötila. 

Tuloksissa esitetään yksikkösaalis (kpl/verkko ja g/verkko), lajikohtaiset saaliit, ahven- ja särkikalojen sekä petoahventen 
osuudet yksikkösaaliin painosta ja lukumäärästä. Lisäksi esitetään pituusjakaumat runsaimmista saalislajeista. Tuloksia 
verrataan aikaisempien koekalastusten tuloksiin. Koekalastusten tulokset on tallennettu Ympäristöhallinnon koekalas-
tusrekisteriin. 

Ekologinen tila kalaston perusteella 
Ekologisen tilan arvioinnissa käytetyt kalayhteisömuuttujat ovat biomassayksikkösaalis (g/verkko), lukumääräyksikkö-
saalis (kpl/verkko), rehevöitymisestä hyötyvien särkikalojen biomassaosuus ja indikaattorilajien esiintyminen. Ekologi-
nen laatusuhde (ELS) saadaan kunkin muuttujan arvon ja kyseisen järvityypin vertailuarvon suhteesta. Muuttujien eko-
logisen laatusuhteen arvoista laskettiin keskiarvo, joka kuvaa kalaston perusteella arvioitua järven ekologista tilaa. Eko-
logisen tilan luokittelu tapahtuu viisiportaisella asteikolla: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. (Aroviita 
ym. 2012) 
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4 Tulokset 

Koekalastusten aikaan sää vaihteli pilvisestä lähes aurinkoiseen ja ilman lämpötila oli 16-20 asteen välillä. Heinäkuussa 
suunnaltaan vaihteleva tuuli puhalsi 1-6 m/s, elokuussa etelän ja koillisen välinen tuuli oli melko heikkoa. Pintaveden 
lämpötila oli noin 20 astetta ja näkösyvyys vaihteli 3,1-5,0 metrin välillä. Heikointa näkösyvyys oli järven itäosassa. Kai-
ken kaikkiaan verkot pysyivät varsin puhtaina, vähäistä limoittumista havaittiin järven itäisellä altaalla, mutta myös muu-
alla matalilla lahtialueilla. Kalojen lisäksi koekalastusverkoista saatiin kolme täplärapua. 

Elokuun kalastuskerralla yksi syvyysvyöhykkeellä 10-20 metriä ollut pohjaverkko oli tyhjä. On mahdollista, että kalat 
välttelivät pohjanläheistä vettä sen matalan happipitoisuuden takia. Hormajärvellä tehdyissä happimittauksissa havait-
tiin syvempien vesikerroksen happipitoisuuden laskeneen kesän kuluessa ja 10. elokuuta happipitoisuus yli 15 metrin 
syvyydessä oli kaloille liian alhainen,  4 mg/l.  

4.1 Yksikkösaalis ja kalaston rakenne 

Hormajärven kokonaisyksikkösaalis vuoden 2020 koekalastuksissa oli 1 204 g/verkkoyö ja 46 kpl/verkkoyö. Saalis koos-
tui 11 lajista, joista sekä biomassaltaan että yksilömäärältään runsain laji oli ahven. Seuraavaksi eniten saatiin särkeä ja 
kiiski oli yksilömääräisesti seuraavaksi runsain laji. Muiden lajien yksikkösaalis jäi murto-osaan ahveneen ja särkeen ver-
rattuna. Saaliissa oli myös joitakin muikkuja ja siikoja sekä kaksi haukea. Särkikalojen (särki, lahna, pasuri, salakka, sorva, 
suutari) osuus kokonaissaaliin biomassasta oli 46 % ahvenkalojen osuuden ollessa 51 % Yksilömääräisesti ahvenkalat 
muodostivat 74 % koko saaliista. Kaikkien petokalojen (vähintään 15 cm ahven ja hauki) osuus biomassasta oli 20 %. 

Taulukko 1. Hormajärven koekalastuksen kokonaissaalis, yksikkösaalis sekä biomassa- ja yksilömääräosuudet lajeittain ja lajiryhmit-
täin vuonna 2020.  

 

 

Kuva 3. Hormajärven yksikkösaalis (g/verkkoyö ja kpl/verkkoyö) lajeittain 2020. 
 

Laji kokonais- yksikkösaalis biomassa- kokonais- yksikkösaalis yksilömäärä-
saalis (g) g/verkko osuus % saalis (kpl) kpl/verkko osuus %

Ahven 27370 570,2 47,4 1392 29,0 63,8
Hauki 1076 22,4 1,9 2 0,0 0,1
Kiiski 1839 38,3 3,2 230 4,8 10,5
Lahna 1191 24,8 2,1 9 0,2 0,4
Muikku 415 8,7 0,7 3 0,1 0,1
Pasuri 308 6,4 0,5 3 0,1 0,1
Salakka 275 5,7 0,5 10 0,2 0,5
Siika 465 9,7 0,8 4 0,1 0,2
Sorva 1461 30,4 2,5 5 0,1 0,2
Suutari 3447 71,8 6,0 3 0,1 0,1
Särki 19944 415,5 34,5 522 10,9 23,9
Yhteensä 57791 1204,0 100,0 2183 45,5 100,0
Ahvenkalat 29209 608,5 50,5 1622 33,8 74,3
Särkikalat 26626 554,7 46,1 552 11,5 25,3
Petoahvenet (>15 cm) 10626 221,4 18,4 127 2,6 5,8
Petokalat muut 1076 22,4 1,9 2 0,0 0,1
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4.2 Pituusjakaumat 

Koekalastuksessa saadut ahvenet olivat pääosin pienikokoisia ja saalis koostui varsin selkeästi kolmesta ikäluokasta (0+ 
-2+). Suurempia, petokaloiksi luokiteltavia vähintään 15 cm mittaisia ahvenia oli vähemmän, mutta niitäkin kuitenkin 
saatiin. Suurin ahven oli 35 cm mittainen ja painoi lähes 700 g. Särkien pituusjakauma oli tasaisempi, saalis koostui 
enimmäkseen 9-20 cm mittaisista kaloista. 

 

Kuva 4. Ahvenen ja särjen pituusjakaumat vuoden 2020 koekalastuksessa. Pienehköjä ahvenia saaliissa oli paikoin melko paljon. 

4.3 Ekologinen tila kalaston perusteella 

Koekalastusten yksikkösaaliin (1 204 g/verkkoyö ja 46 kpl/verkkoyö) mukaan pintavesityyppiin pienet ja keskikokoiset 
vähähumuksiset järvet (Vh) kuuluvan Hormajärven kalaston tila on tyydyttävä. Särkikalojen biomassaosuus (46 %) on 
järvityypille varsin sopiva osoittaen kalaston hyvää tilaa. Järven ekologista tilaa kalayhteisön rakenteen perusteella ar-
vioitaessa huomioidaan edellä mainittujen kalayhteisömuuttujien ohella myös indikaattorilajien esiintyminen (Aroviita 
ym. 2019). Indikaattorilajien lukumäärä ja pisteytys perustuvat kaikesta saatavilla olevasta kalayhteisöaineistosta teh-
tävään asiantuntija-arvioon. Vuoren ym. (2009) mukaan hyvän luokan arvon (0,6) järvi saa, jos siellä esiintyy luonnolli-
seen lisääntymiseen perustuva kanta mateesta, taimenesta, muikusta, harjuksesta, kivisimpusta, kirjoeväsimpusta tai 
kymmenpiikistä eikä kannoissa ole havaittavissa lisääntymishäiriöitä. Tämä toteutuu myös Hormajärvellä. Kalastomuut-
tujista laskettu ekologisen laatusuhteen lukuarvo (ELS_4) oli 0,59 osoittaen tyydyttävää ekologista tilaa. 

5 Tulosten tarkastelu, kalaston tila ja muutokset 

Vuoden 2020 koekalastuksen yksikkösaalis oli pintavesityyppiin pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet kuulu-
valle Hormajärvelle hieman korkea, mutta jo melko lähellä hyvän tilan luokkarajoja (1 095 g/verkkoyö ja 42 kpl/verk-
koyö) ja aavistuksen pienempi kuin edellisellä koekalastuskerralla vuonna 2015. Kaikkien petokalojen osuus biomassasta 
oli kohtuullinen 20 % ja koostui pääosin vähintään 15 cm mittaisista ahvenista. Petokalojen biomassaosuus kasvoi vuo-
desta 2015 pääosin isompien ahvenien ansiosta. Vuoden 2007 petokalamäärästä jäätiin kuitenkin selvästi. Ahvenen li-
säksi muita petokaloja saaliissa oli edellisten kalastuskertojen tapaan niukasti, tällä kertaa kaksi haukea. Verkkokoeka-
lastus ei kuitenkaan anna luotettavaa kuvaa muun muassa hauen ja mateen esiintymisestä (Olin ym. 2014).  
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Kuva 5. Hormajärven yksikkösalis ja petokalojen osuus biomassasta ja yksilömäärästä vuosina 2007, 2015 ja 2020. 
 

Koekalastustulosten mukaan Hormajärven kalaston selkeät valtalajit ovat edelleen ahven ja särki. Ahvenen yksikkösaalis 
laski vuosien 2007 ja 2015 kalastusten välissä, mutta oli vuonna 2020 hieman edellistä kalastuskertaa korkeampi. Särjen 
yksikkösaalis näyttää olevan edelleen laskusuunnassa. Sekä muikun että siian yksikkösaaliit ovat tyypillisesti olleet pie-
niä, vuoden 2020 saaliissa molempia lajeja oli vähemmän kuin vuonna 2015. Muikun yksikkösaalis (g/verkkoyö) laski 
noin kolmannekseen ja siian noin neljäsosaan vuoden 2015 tuloksista. Muikkuja saatiin kolme ja ne olivat Hormajärvelle 
tyypillisesti varsin suurikokoisia 24-26 cm. Siikoja saaliissa oli neljä, pituudeltaan 20-26 cm. 

 

Kuva 6. Yksikkösaalis lajeittain (g/verkkoyö ja kpl/verkkoyö) vuosina 2007, 2015 ja 2020. 
 

Särkikalojen biomassaosuus (46 %) laski hieman ja on nyt hyvällä tasolla. Yksilömääräisesti särkikalojen osuus on vielä 
selvästi pienempi (25 %) ahvenkalojen osuuden ollessa 74 %.  

 

Kuva 7. Ahven-, särki- ja muiden kalojen osuudet yksikkösaaliin painosta ja lukumäärästä vuosina 2007, 2015 ja 2020. 
 

Kesänvanhoja 4-7 cm mittaisia ahvenia saatiin nyt saaliiksi suunnilleen saman verran kuin viisi vuotta aikaisemmin. Hie-
man suurempia, 9-11 cm pituisia kaloja saatiin jonkin verran enemmän. 12-19 cm pituisten ahventen määrä pysyi lähes 
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ennallaan, mutta vähintään 20 cm ahvenia saaliissa oli nyt kaksinkertainen määrä viiden vuoden takaiseen verrattuna. 
Vuonna 2007 kesänvanhoja poikasia saaliissa oli vähemmän, mutta 10-20 cm mittaisen ahventen määrä nykyistä suu-
rempi. 

Särjen yksikkösaaliin lasku näkyy etenkin pituudeltaan 10-13 cm mittaisten ja toisaalta suurempien yli 20 cm mittaisen 
kalojen määrän vähenemisenä vuoteen 2015 verrattuna. Vuonna 2007 pienikokoisia 7-11 cm pituisia yksilöitä sekä kook-
kaita yli 20 cm särkiä oli selvästi nykyistä enemmän. Toisaalta 13-18 cm kaloja oli tällöin vähemmän. 

 

 

Kuva 8. Ahvenen ja särjen pituusjakaumat Hormajärvellä vuosina 2007, 2015 ja 2020. 
 

Hormajärven kalasto on ahvenkalavaltainen etenkin lukumääräsaaliin osalta. Ahvenkanta on elinvoimainen ja koostuu 
myös aiempaa suurikokoisemmista yksilöistä. Särkikalojen osuus biomassasta on pintavesityypille hyvä. Petokalojen 
osuus tulisi kuitenkin olla koekalastuksessa saatua tulosta suurempi. Koekalastus ei kuitenkaan kerro totuutta muun 
muassa haukikannasta, sillä hauen pyydystettävyys loppukesällä koeverkoilla on yleensä heikko ja satunnainen. Koeka-
lastuksissa saatiin kaksi noin puolikiloista haukea ja lisäksi yksi noin kilon painoinen kala karkasi verkkoa nostettaessa. 
Paikallisten asukkaiden mukaan järvessä esiintyy myös suurikokoista haukea. Kalojen ohella järvessä on runsas täplära-
pukanta.   

Hormajärven ekologisen laatusuhteen (ELS_4) arvo osoittaa edelleen kalaston tyydyttävää tilaa. Tila on kuitenkin hie-
man parantunut vuodesta 2007 lähtien ja on nyt jo hyvin lähellä hyvän tilan raja-arvoa (kuva 9). Vuoteen 2015 verrat-
tuna tila kohentui yksikkösaaliin biomassan ja yksilömäärän sekä särkikalojen biomassaosuuden osalta, indikaattorila-
jien perusteella tilanne pysyi ennallaan.  

0

50

100

150

200

250

300

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

kp
l

Pituusluokka cm

Ahven

2007 2015 2020

0

20

40

60

80

100

120

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

kp
l

Pituusluokka cm

Särki

2007 2015 2020



 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Raportti 78/2020 10 

 

Kuva 9. Hormajärven ekologinen laatusuhde (ELS_4) kalaston perusteella vuosina 2007, 2015 ja 2020. Koekalastussaalista vuonna 
2020. 
 

Hormajärveä on kunnostettu hoitokalastamalla vuodesta 2006 lähtien. Vuosina 2015 ja 2016 järvellä ei hoitokalastettu 
ja vuosina 2017-2019 hoitokalastussaalis vaihteli noin 300-1750 kg välillä. Saalis oli pieni verrattuna parhaimpiin vuosi-
saaliisiin (n. 9 000 kg), mitkä nekin jäivät alle puoleen laskennallisesta 50-80 kg/ha (Liljendahl 2018) vuosisaaliista, kun 
tavoitellaan järven veden laadun parantamista. Vähäisestä hoitokalastussaaliista huolimatta kalaston tila on kuitenkin 
edelleen parantunut. Koekalastusten perusteella vaikuttaa siltä, että hoitokalastuksella ei ole ollut merkittävää vaiku-
tusta kalaston tilan viimeaikaiseen paranemiseen.  
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