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Taustaa: 
 
Marttisjärvi (vesistötunnus 60.043.1.006) on noin 275 hehtaarin laajuinen, matala järvi Kiiminkijoen 
vesistössä. Järvi sijaitsee Utajärven kunnan pohjoisrajan tuntumassa Marttisjärven kylällä. Järven lähialueet 
ovat suovaltaista aluetta, jonne on tehty runsaasti suo-ojituksia. Järveen laskee kaksi isompaa puroa, 
järven länsilaidalta tuleva Timo-oja ja itäpäästä laskeva Leväoja. Timo-ojaan yhtyy n. 800 metrin päässä 
järveltä ylävirtaan myös pienempi Pasko-oja, jonka vedet laskevat Marttisjärveen. Etelälaidalta järveä alkaa 
Marttisjoki, joka laskee Iso-Ruohosenjärveen ja loppujen lopuksi isompaan Juorkunajärveen useamman 
pienemmän järven ja joen kautta. 
Marttisjärvi on ekologiselta luokitukseltaan tyydyttävässä tilassa.  
 
Järven kunnostustoimintaan liittyen alueelle on perustettu v. 2019 Marttisjärvi kuntoon ry. Yhdistyksen 
tavoitteena on kunnostaa yhteistyöllä Marttisjärvi monipuoliseksi kalastuskohteeksi ja lintuvedeksi. 
Aikoinaan järvi on paikallisten mukaan varsinainen kala-aitta ja erilaisia vesilintuja on ollut alueella 
runsaasti.   
Vuosien myötä järvi on alkanut kasvamaan umpeen ja kalaston osalta maku on huono tai erittäin huono.  
Marttisjärvi kuntoon ry haki vuonna 2019 vesienhoidon avustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. 
Yhdistyksen hankkeessa selvitetään valuma-alueen kuormituslähteitä ja mietitään toimenpiteitä veden 
ekologisen tilan saattamiseksi hyvään tilaan. Kalastoselvityksen avulla selvitetään mahdollinen sisäinen 
kuormitus ja millä tavoin kalaston rakennetta olisi hyvä lähteä kehittämään muiden 
kunnostustoimenpiteiden lisäksi.  
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Ajankohta ja käytetty kalusto: 

 
Koekalastus suoritettiin yhtenä yönä 28.-29.9.2020 välisenä aikana yhteensä 8:lla standardin mukaisella 
NORDIC- koeverkolla. Verkkoyön pyyntiaika oli vähintään 12 tuntia. 
Marttisjärvi jaettiin LUKE:n standardin mukaisella ohjeistuksella 200 m * 200 m kokoisiin pyyntiruutuihin 
(yli 50 ha:n vesistö). Koeverkkojen sijainnit ja laskusuunnat vesistössä oli määritelty sattumanvaraisesti 
arpomalla ruutu- ja ilmansuuntakohtaisesti. (Liite 1) 
Yksi koeverkko muodostuu 12 eri harvuisesta 2,5 metriä pitkästä ja 1,5 metriä korkeasta paneelista. 
Paneelien silmäharvuudet ovat 43, 19.5, 6.25, 10, 55, 8, 12.5, 24, 15.5, 5, 35 ja 29 mm. 
Koeverkon rakenne: 

 

 
 
Saaliin käsittely ja tallentaminen 
 

Saalis käsiteltiin verkko- ja solmuvälikohtaisesti.  
Jokaisen verkon saaliista laskettiin eri kalalajien yksilömäärät ja punnittiin yhteispainot gramman 
tarkkuudella paneelikohtaisesti. Lajikohtaisten kokonaissaaliiden perusteella laskettiin yksikkösaaliit 
(kpl/verkko ja g/verkko). Myös kalojen pituus mitattiin yhden cm tarkkuudella lajikohtaisten 
kokojakaumien laskemista varten. Lisäksi laskettiin erikseen petoahventen (≥15 cm) yksilömäärä ja 
yhteispaino petokalojen osuuden selvittämistä varten. 
 
 
Tulokset vuonna 2020 
 
Järvityypiltään Marttisjärvi luokitellaan mataliin, runsas-humuksisiin järvin (MRh). Kalayhteisöt järvien 
ekologisen tilan arvioinnissa ja seurannassa -julkaisussa on esitetty mallinnuksia, joiden avulla voidaan 
kuvastaa normaalia kalaston tilaa järvityyppien mukaan. Raportissa on esitetty MRh -järvityypeille kalojen 
esiintyvyyttä biomassa- ja yksilömääräkohtaisesti. Julkaisun kertomia laskennallisia tuloksia voidaan pitää 
hyvänä tausta-aineistona, koska laskennan taustalla on MRh -järvityypin vertailujärviä (yht. 7), joista 
tutkimusaineisto on muodostettu ja joiden saaliista on laskettu vertailuarvot. Raportissa on laskettu EQR -
raja-arvot (Ecological Quality Ratio = Ekologinen laatusuhde) pienemmille ja suuremmille biomassoille sekä 
pienemmille ja suuremmille yksilömäärille. 
MRh -järvityypin biomassojen kohdalta normaalin kalaston tila on kokonaisbiomassalla 1090 g/verkko/12 h. 
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MRh- järvityypin yksilömäärän kohdalla normaalin kalaston tila on kokonaisyksilömäärällä 42 
kpl/verkko/12 h. 
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Vuonna 2020 koeverkkosaaliiden yhteispaino (biomassa) oli 28,9 kg (→ 3,61 kg/verkko/yö). 
Kokonaisyksilömäärä 174 kpl (→ 21,75 kpl/verkko/yö). 
Petokalakoon täyttävien ahventen yksilömäärä ja biomassa (22 kpl ja 8138 g) ahventen kokonaissaaliista oli 
yksilömäärässä 51,2 % ja kokonaisbiomassasta peräti 91,1 %. 
Järvityypin (MRh) normaalin kalaston rakenteen keskiarvoihin vertailtaessa voidaan todeta, että 
kalapopulaatio on biomassan osalta reilusti keskiarvon ylittävä, kun taas yksilömäärissä jäädään lähes 
puolet pienempään saaliiseen.  
 

      
Koeverkkojen saalista. Hauet ja ahvenet kasvavat isoiksi Marttisjärvessä. 

 
Tulosten tulkinta, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 
Kokonaissaalis Marttisjärvessä oli vähäinen, mutta petokalat (hauet ja ahvenet yli 15cm) olivat 
yksilökooltaan suuria. Lahnat olivat keskikooltaan pieniä (keskipaino n.150g) mikä ei välttämättä kerro 
koko totuutta, koska suuremmat lahnat ovat rakenteeltaan sellaisia etteivät tartu helposti tiheisiin 
koeverkkoihin. Särjet olivat lähes kaikki pienikokoisia vain 7 kpl oli yli 19,5 mm:n verkoissa. 
 
Koekalastussaaliin kokonaiskappalemäärästä 63% oli särkikaloja (lahna, särki) 34 % ahvenkaloja (kiiski, 
ahven) ja haukia n. 3 %. Ahvenet kasvavat Marttisjärvessä todella hyvin ja yksilökoot ovat suuria. 
Haukien osuus kappalemääräisesti ei ole suuri, mutta kokonaisbiomassasta haukien osuus on iso (57 %). 
Saaliiksi saatujen haukien (5 kpl) yhteispaino oli 16582 g ja keskipaino 3316,4 g).  
 
Marttisjärven kalaston rakenne on tällä hetkellä kohtuullisen hyvä. Petokaloja on paljon, jotka pitävät mm. 
särkikalakannat kurissa. Isojen lahnojen osuus ei koekalastuksen perusteella ole merkittävä, mutta isot 
lahnat eivät tartu helposti tiheisiin verkkoihin, jolloin niiden edustavuus jää vähäisemmäksi. Toisaalta jos 
pienikokoisia lahnoja olisi paljon olisi niitä tarttunut myös verkkoihin enemmän, jonka vuoksi lahnojen 
kokonaiskuvaa voidaan pitää uskottavana. Särjet näyttävät menestyvän lajikilpailussa ahventa paremmin. 
Osasyynä voi olla myös ahventen kudun onnistuminen särkeä heikommin, johon voi vaikuttaa mm. 
(pohjanlaatu, kutupaikat, veden happamuus). Kutupaikoista ei kuitenkaan ole tarkempaa selvitystä.  
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Marttisjärvestä ei ole olemassa koekalastustietoja aiemmilta vuosilta. Kalastus on paikallisten kertoman 
mukaan kohdistunut lähinnä haukien iskukoukkukalastukseen, katiskapyyntiin sekä vähäiseen harvoilla 
verkoilla tapahtuvaan pyyntiin. 
Marttisjärven avovesialue on lisääntynyt runsaasti vesikasvien voimakkaan niiton ja poistamisen myöstä, 
mikä voi omalta osaltaan vaikuttaa myös kalaston rakenteeseen jatkossa.  
Kalaston rakenteen kehittymistä tulisi seurata Marttisjärvessä vuosittain esimerkiksi tiheillä katiskoilla 
ja/tai rysillä tapahtuvalla pyynnillä.  
Kalastuksen avulla tulisi järvestä poistaa pienikokoisia särkikaloja, ettei niiden kanta pääse liian suureksi, 
mikä voi omalta osaltaan vaikuttaa heikentävästi myös veden laatuun (särjet syövät vesikirppuja ja kun 
vesikirppujen (käyttävät ravinnokseen kasviplanktonia) määrä vähenee, kasviplanktonin määrä vastaavasti 
lisääntyy. 
Lahnoja tulisi poistaa kaikkia koko – ja ikäluokkia. Petokaloja, isoja ahvenia tulisi säästää ja kaikista 
suurimmat ”isommus”- hauet tulisi poistaa, koska ne taas syövät pienempiä haukia, jolloin petokalojen 
kappalemäärät vähenevät.  
Yhteenvetona voidaan todeta, että Marttisjärven tilaa tulisi paikallisten kansalaishavainnoinnin avulla 
seurata vuosittain. Seurannassa tulisi huomioida kalaston rakennetta mm. yksilömäärien runsaussuhteet ja 
yksilökoon kehitystä, ettei kalaston rakenne pääse vääristymään (esimerkiksi särkikalat lisääntyvät 
räjähdysmäisesti ja kääpiöityvät). Veden laatua tulee seurata ja pitää kirjanpitoa, jotta saataisiin järven 
elinolosuhteista pitempiaikaista tietoa. Järvessä kannattaisi tehdä 3-4 vuoden kuluttua uusi 
koeverkkokalastus. 
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