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ESIPUHE 

 
Tämä kirjoituskokoelma on syntynyt vuosien 2012 – 2014 aikana kansainvälisen 

yhteistyöhankkeen ”Järvi Hoi” ansiosta. Tavoitteena on kuvata hoitokalastuksen käytäntöjä ja 

tuloksia hoitokalastuksen teorioiden valossa sekä tarjota lukijalle osaamista hoitokalastuksen 

menestykselliseen kehittämiseen. Mukana on tietoa Vesijärveltä, Kymijärveltä ja muilta 

Nastolan alueen järviltä, Hiidenvedeltä, Lohjanjärveltä, Enäjärveltä sekä eteläruotsalaisista 

järvistä Finjasjön ja Bosarpasjön.  

 

Merkittävä asemansa kirjoituskokoelmassa on ”Järvi Hoi”-hankkeen tuloksilla kohdejärvistä. 

Jokaisella hankkeen alueella on ollut omat tavoitteensa ja menetelmänsä, joilla 

hoitokalastuksen vaikuttavuutta näillä kohdealueilla on kehitetty. Edellisten 

hoitokalastuskokemusten lisäksi tässä siis esitellään myös uutta tietoa ja osaamista, jota on 

luotu kansainvälisessä yhteistyössä.   

 

Varsinaisesti kirjoittajat eivät siten esittele hoitokalastamista tai varsinkaan tarjoa 

hoitokalastukseen uusia teorioita, vaan esittelevät käytännönläheisesti näillä järvillä 

harjoitettua hoitokalastusta ja hoitokalastuksella saavutettuja tuloksia sekä pyrkivät 

tarjoamaan aiheen parissa työskenteleville lisää työkaluja hoitokalastuksen aloittamiseen, 

ylläpitämiseen ja kehittämiseen.  

 

Oppaan kirjoittamiseen ovat antaneet työpanoksensa ja osaamisensa Juha Keto, Anu Suonpää, 

Heléne Annadotter, Johan Forssblad, Petri Savola, Kaj Loman, Ismo Malin, Paavo 

Pohjankoski, Eero Sinda, Pentti Reini, Antti Uusitalo, Hannu Rahikainen ja Juhani Niinimäki. 

Lisäksi erityisen suuri kiitos kuuluu niille yksilöille, jotka ovat antaneet vuosien varrella 

työpanoksensa näiden järvien kunnostamiseen usein täysin vapaaehtoisesti tai sitten virkansa 

puolesta.  
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1. Johdanto 

 

Tässä oppaassa sovelletaan tieteentekijöiden, käytännön ammatinharjoittajien ja vapaa-

ajan kalastajien osaamista ja heiltä kerättyä tietoa. Lähdetiedot on pyritty esittämään niin 

hyvin kuin on mahdollista, vaikkakin osa sisällöstä on kirjoittajan tai haastateltavan omaa 

pohdintaa ja tulkintaa, joka ei aina perustu tieteellisiin menetelmiin perustuvien 

lähdetietojen hyödyntämiseen. 

 

Oppaan tavoitteena on auttaa ymmärtämään näillä järvillä harjoitettua hoitokalastusta, sen 

vaikutuksia ja tulevaisuuden näkymiä. Aivan viime vuosina vastaavaa sisältöä ei olekaan 

tuotettu ja oppaasta löytyy myös uutta sisältöä, joka on syntynyt hankkeen ansiosta. 

Toivottavasti opas tarjoaakin hedelmällisen perustan hankkeen kohdealueiden väliselle 

yhteistyölle, tiedon dokumentoinnille sekä yleensä hoitokalastuksen kehittämiselle.  

 

Varsinaisesti oppaaseen on koottu hoitokalastuksen kokemuksia ja osaamista 

kohdejärviltä. Tästä toivotaan olevan hyötyä erityisesti hoitokalastuksen vaikuttavuuden 

kehittämisessä ja tulosten vertailussa. Toki on mahdollista, ettei opas tarjoa 

hoitokalastuksen parissa pitkään työskenneille mitään uutta ja mullistavaa, mutta toivon 

mukaan tulevaisuudessa hoitokalastustoimintaan osallistuisi myös uusia henkilöitä, joille 

tästä oppaasta voi olla yllättävän paljon apua muiden aihetta käsittelevien teosten ohella.  

 

Järvet on esitelty omina kokonaisuuksinaan maantieteellisin perustein ja tekstien rakenne 

pyrkii olemaan mahdollisimman yhdenmukainen. Oppaan keskeinen sanoma on lisäksi 

esitelty Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön verkkosivuilla erillisinä esityksinä. Jokainen 

kirjoittaja on halunnut painottaa hiukan eri asioita, joten aivan yhdennäköistä 

kokonaisuutta ei ole saatu aikaan. Kirjoittamiseen on ollut käytössä vähän resursseja ja 

kesti myös pitkään saavuttaa kansainvälinen yhteisymmärrys siitä, mistä kannattaisi 

kirjoittaa, jotta vältetään turhaa päällekkäistä työtä olemassa olevien teosten kanssa.  

 

Hoitokalastusta onkin harjoitettu Suomessa suhteellisen paljon. Tunnettuja 

kunnostuskohteita Suomessa ovat ainakin Vesijärvi, Kymijärvi, Köyliönjärvi, Päijänne, 

Tuusulanjärvi, Hiidenvesi ja Enäjärvi. Kansainvälisesti hoitokalastusta on toteutettu 

esimerkiksi Hollannissa, USA:ssa, Saksassa, Puolassa, Ruotsissa, Norjassa ja Englannissa 

(FAO, 2001). Vesijärven hoitokalastus on kuitenkin mittakaavansa suhteen ainutlaatuista 

ja siksi Vesijärven merkitys onnistuneena esimerkkinä hoitokalastuksen tuloksista on 

suuri.  



 

Eri kirjallisuuslähteistä käy myös nopeasti ilmi hoitokalastuksen soveltuvuuden olevan 

järvikohtaista. Yhdellä järvellä tai järvityypillä onnistunut hoitokalastus ei välttämättä 

takaa onnistumista toisella vastaavanlaisella kohteella. Onnistumiseen vaikuttavat suurelta 

osin ulkoisen kuormituksen määrä, joka vaihtelee alueittain hyvin paljon sekä muut 

pienemmät tekijät, joita voivat olla kalaston rakenne, muut ravintoverkon tekijät tai 

vaikka järven happipitoisuus. Vesijärvellä ulkoiseen kuormitukseen on voitu riittävästi 

vaikuttaa ja se lienee yksi merkittävistä syistä, miksi hoitokalastuksella on saavutettu 

Vesijärvellä hyviä tuloksia.  

 

Vapaa-ajan kalastajien ja ranta-asukkaiden työpanoksella ja vaikuttamisella on ollut suuri 

rooli kaikessa hoitokalastuksen toteutuksessa, vaikka ammattikalastajien työpanos 

kalasaaliin määriin nähden onkin ollut huomattava. Vapaa-ajan kalastajien ansiosta on 

saatu kustannustehokkaasti toteutettua hoitokalastamista monilla hankkeen kohdejärvillä 

ja siihen liittyen ”Järvi Hoi”-hanke pyrki aktivoimaan ja osallistamaan vapaa-ajan 

kalastajia Päijät-Hämeen järvillä, jotta vapaa-ajan kalastus jatkuisi myös tulevaisuudessa 

yhtä onnistuneesti.  

 

Yleisohjeena oppaan lukuprosessiin voi antaa, että yhteisiä piirteitä jokaisen järven osalta 

ovat hoitokalastuksesta kertyneet kokemukset, hoitokalastusmäärät ja näiden erilaiset 

vaikutukset järviekosysteemiin. Joiltakin järviltä on saatavissa täsmällisempää ja 

kattavampaa tietoa kuin toisilta, mikä on syynä siihen, että jotkin järvet on voitu esitellä 

toisia perusteellisemmin. Kirjoittajat toivovat oppaan tarjoavan tiiviin ja selkokielisen 

paketin, joka innostaa hoitokalastuksen pariin ja edesauttaa hoitokalastukselle tärkeiden 

tavoitteiden toteutumista myös jatkossa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Limnologi Juha Kedon näkökulmia hoitokalastukseen 

 
Lahden kaupungilla pitkään työskennelleen limnologi Juha Kedon työuraan kuuluivat 

merkittävänä osana Vesijärven kunnostustyöt ja hoitokalastus sen osana, minkä takia hän 

esitti toiveen tämän hoitokalastusoppaan toimittamisesta osana ”Järvi Hoi” - hanketta. 

Oppaan kantavana ajatuksena tuli olla hankkeen kohdealueilta kerättävät hyvät käytännöt ja 

kokemukset hoitokalastukseen liittyen, hoitokalastuksella saavutetut sekä ”Järvi Hoi”- 

hankkeen tulokset. Tämä ajatus pyrittiin mahdollisimman hyvin säilyttämään oppaan 

toimitusprosessissa. 

 

Limnologi Juha Kedon osuutena tuodaan oppaassa esille tietoja hoitokalastuksesta, jota on 

toteutettu Vesi- ja Kymijärvillä. Lisäksi Juha Keto johdattelee lukijan hoitokalastuksen 

yleisiin haasteisiin, jotta on helpompi ymmärtää oppaan esitystapaa ja hoitokalastuksessa 

esiintyneitä ongelmakohtia. Lisähuomiona vielä kerrottakoon, että Juha Kedon kirjoittama 

osuus päättyy Vesijärven osalta vuoteen 2007, minkä jälkeen tietoja on täydennetty puuttuvin 

osin.  

 

2.1. Johdanto hoitokalastuksen periaatteisiin (Juha Keto) 

 

Hoitokalastus on osa järvien ravintoketjukunnostusta, jossa yleisin toimenpide on 

särkikalojen, kuoreen ja pienten ahventen poistopyynti ja jonka vaikutusta tuetaan 

petokalakantoja voimistamalla. Kun pyritään kalaston rakenteen muutoksiin, voidaan puhua 

myös teho- tai poistokalastuksesta. Termi hoitokalastus kuvaa parhaiten tilannetta, jossa 

saavutettua hyvää tilannetta ylläpidetään kalastamalla pienempiä saaliita kuin vedenlaadun 

paranemista tavoiteltaessa. 

 

Hoitokalastuksella on monia etuja, ja parhaimmillaan se yhdistää veden laadun parantamisen 

ja kalaveden hoidon tavoitteet samaan hankkeeseen. Hoitokalastus on ekologista ja 

työvaltaista, ja se mahdollistaa talkookalastuksen. Oikeassa kohteessa sen kustannushyöty on 

ylivoimainen muihin kunnostusmenetelmiin verrattuna. Se voi lisätä yhteisöllisyyttä vesien 

hoitoon, nostattaa ympäristövastuullisuutta ja vaikuttaa myönteisesti koko 

toimintaympäristöönsä.  

 

Kynnys hoitokalastuksen aloittamiseen on matala, ja se voi johtaa heikosti suunniteltuun 

toimintaan. Myös toiminnan vaikutusten seuranta on usein puutteellista. Innostus 

hoitokalastukseen voi nopeasti sammua, ja kesken jäänyt hanke on saattanut aiheuttaa myös 



kielteisiä vaikutuksia. Hoitokalastus voi aiheuttaa myös ristiriitoja, jos se ei ole riittävän 

läpinäkyvää ja avointa. Hoitokalastussaaliin hyötykäytön puute lisää myös arvostelua, ja 

pahimmillaan koko toiminta voidaan kyseenalaistaa. 

 

Oikeansuuntaisella ja riittävällä tiedotuksella ja viestinnällä voidaan hälventää 

hoitokalastukseen liittyviä ristiriitoja ja turvata toiminnan jatkuvuutta. 

 

2.2. Hoitokalastuksen perusteet 

 
 Järven rehevöityminen ja valikoiva kalastus voivat johtaa kalaston 

särkikalavaltaistumiseen ja kalastoperäiseen sisäiseen kuormitukseen.  

 Pohjaravintoa käyttävät kalat aiheuttavat sedimentin bioturbaatiota eli jo kierrosta 

poistuneen aineksen liukenemista uudelleen veteen (sisäisen kuormituksen ”bottom 

up”-ilmiö).  

 Myös liiallinen planktonsyöjäkalasto ja pienkalojen osuuden kasvu voivat aiheuttaa 

liiallista leviä laiduntavaan eläinplanktoniin kohdistuva saalistusta, jolloin 

ravintoverkon toiminta heikkenee ja leväongelmat lisääntyvät.  

 Kuitenkin planktonsyöjäkalojen vähentäminen saattaa parantaa eläinplanktonin 

levälaidunnusta, jolloin rehevöitymisilmiöt vähenevät (”top down”-ilmiö). 

 Hoitokalastuksella voidaan hyvässä tapauksessa merkittävästi vähentää ”bottom up”-

ilmiötä ja tehostaa ”top down”-ilmiötä. 

 Monissa järvissä hoitokalastuksen päätavoite on kalatalouden kohentaminen. 

Esimerkiksi ahvenkantojen harventaminen vähentää ravintokilpailua, jolloin kalojen 

kasvu yleensä paranee ja niiden koko suurenee. 

 Petokalakantojen vahvistaminen hoitokalastuksen rinnalla on tärkeää. 

 Onnistunut hoitokalastus vaatii lisäksi tukitoimia. 

 Tukitoimia ovat esim. verkkokalastuksen säätely (verkon solmuväli yli 50 mm), 

petokalojen pyyntialamitan kohottaminen, kutualueiden kunnostukset ja 

petokalaistutukset. 

 Harvemmin käytettyjä tukitoimia ovat esim. järven säännöstelyn muuttaminen ja 

litoraalialueiden kunnostukset. 

 

 

 

 

 



2.3. Hoitokalastuksen menestyksekäs toteuttaminen 

 

 Kohdejärvestä ja sen ongelmista on tarpeen saada mahdollisimman hyvä 

kokonaiskäsitys.  

 Olemassa olevan tutkimusaineiston lisäksi tarvitaan paljon paikallista ”hiljaista tietoa”, 

perinnetietoa sekä täydentäviä tutkimuksia puuttuvien tietojen paikkaamiseksi. 

 Hoitokalastuksen menestyksekäs toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja 

vesienomistajan lupaa.  

 Uudessa kalastuslaissa hoitokalastuksen pitää sisältyä kohdejärven käyttö- ja 

hoitosuunnitelmaan. 

 Kunnostusohjelman laatiminen pitää tehdä yhteistyössä paikallisten sidosryhmien 

kanssa niin, että se koetaan omaksi ja siihen sitoudutaan. 

 Hoitokalastus antaa parhaan vasteen niissä kohteissa, jossa rehevöitymisongelma on 

pääosin kalastoperäinen, ja ulkoinen kuormitus on kriittisen rajan tuntumassa.  

 Hoitokalastus soveltuu parhaiten luonnostaan kirkasvetisiin järviin, joihin parhaassa 

tapauksessa voi palautua rehevöitymisen mukana menetetty kirkkaan veden 

tasapainotila.  

 Ravintoverkon toiminta pitää tuntea, jottei hoitokalastuksella lisätä 

petoeläinplanktonmääriä ja sitä kautta leväongelmia.  

 Hoitokalastuksen vaikutusseuranta on tärkeää.  

 Tutkimusten ja hoitokalastusten välillä on oltava välitön ja molemminpuolinen 

takaisinkytkentä, jotta tärkeitä ongelmia voidaan selvittää sekä toimintaa tehokkaasti 

ohjata ja tarvittaessa muuttaa.  

 

2.4. Hoitokalastustavoitteen määrittely 

 

 Kalaston vinoutuneen rakenteen muuttamiseksi ja veden laadun parantamiseksi pitäisi 

valtaosa särkikaloista saada pyydetyksi 3-5 vuoden tehokalastusjaksona ja siirtyä sen 

jälkeen ylläpitävään hoitokalastukseen. 

 Vuotuisen hoitokalastustavoitteen määrittely perustuu kalabiomassan arviointiin tai 

fosforipitoisuuteen.  

 Kohdekalojen määrittely on yhtä tärkeää kuin kokonaissaalis.  

 Standardiverkon yksikkösaalis antaa haarukan kalabiomassasta. Jos standardiverkon 

särkikalojen yksikkösaalis on 1 kg, on särkikalabiomassa noin 100 kg/ha. Vuotuinen 

hoitokalastussaalistavoite olisi siten aluksi 50- 80 kg/ha, ja sen pitäisi johtaa 

myönteisiin ja näkyviin tuloksiin. 



 Fosforipitoisuuden alle 50 µg/l mukaan arvioitaessa saalis olisi 50–100 kg/ha ja 

pitoisuustasolla 100 µg/l saaliin tulisi olla 150–200 kg/ha. 

 Tehokalastusjakson jälkeen siirrytään saavutetun tilan ylläpitovaiheeseen, jolloin 

vuotuinen pyynti voi olla luokkaa 20 - 30 % särkikalabiomassasta.  

  

2.5. Hoitokalastuksen toteutus 

 

 Kun kalat ovat liikkeellä, käytetään passiivisia pyydyksiä, ja kun kalat ovat paikallaan, 

aktiivisia pyydyksiä.  

 Otollisimmat hoitokalastusajankohdat ovat kevättalvi, kevät ja loppusyksy. 

Keskikesällä vältetään hoitokalastusta, erityisesti nuottausta, jotta pienten kalojen 

määriä ei lisätä (eikä pöyhitä sedimenttejä). 

 Kohdekalojen luontaista kutukäyttäytymistä keväällä sekä parveutumista talvella ja 

syksyllä hyödynnetään niin hyvin kuin mahdollista.  

 Kutu- ja parveutumispaikat kartoitetaan ja niillä käytetään parhaiten soveltuvaa 

kalastustekniikkaa ja pyydyksiä (tavallisimmin hoitokalastusnuotta, - rysä ja -katiska). 

 Kohdekalojen ja - parvien tunnistamista on mahdollista parantaa uusimmilla 

kaikuluotaustekniikoilla (sonar, down scan, side scan, structure scan, 360º scan). 

 

2.6. Hoitokalastusten jatkuvuuden turvaaminen 

 

 Hoitokalastusten jatkuvuuden kannalta on tärkeää tukea paikallista aktiivisuutta ja 

talkootyötä mahdollisuuksien mukaan.  

 Kun ihmiset alkavat nähdä oman työnsä myönteisiä tuloksia, yhteishenki ja 

luottamuspääoma lisääntyvät ja luovat jatkuvuutta. 

 Talkoohenki vaatii jatkuvaa ylläpitoa, ja aktiivinen väki vähintäänkin henkistä 

kannustusta ja arvostusta.  

 Yhteishengen ylläpito on tärkeä edellytys hoitokalastuksen jatkuvuudelle, vaatiihan 

pitkään pilaantuneena olleen järven kuntouttaminen vuosien työn.  

 Talkoolaisia pitää kiittää ja arvostaa, ja heidän ansionsa pitää tulla viestinnässä esiin.  

 Yhteiset työrupeamat, tilaisuudet ja retket pitävät yhteisöllisyyttä yllä, mutta parasta 

on, kun talkoolaiset saavat nimensä lehteen tai ovat haastateltavina medioissa. 

 Uusia rahoituslähteitä on jatkuvasti etsittävä, ja saaliin kaupallista käyttöä edistettävä.  

 

 

 



2.7.  Hoitokalastussaaliin hyödyntäminen 

 

 Hoitokalastussaaliin käyttö eläinrehuksi on minimivaatimus. 

 Hoitokalastuksen yhdistäminen kaupalliseen kalastukseen on mahdollista ainakin 

suuremmilla järvillä. 

 Saalin hyötykäytön solmukohtien avaaminen odottaa läpimurtoja. Näkymät ovat 

ilahduttavasti parantuneet viime aikoina, kun kalamassaa on alettu valmistaa usealla 

paikkakunnalla.  

 

2.8. Hoitokalastuksen ongelmakohdat 

 

Hoitokalastus ei sovellu kohdejärven kunnostusmenetelmäksi, mikäli  

 

 Ulkoinen kuormitus on liian suuri. 

 Sisäinen kuormitus ei ole pääosiltaan kalastoperäistä. 

 Petoeläinplanktonin osuus ravintoverkossa on merkitsevä. 

 Järvi on luonnostaan niin samea, ettei se voi siirtyä kirkkaan veden tasapainotilaan, 

jolloin vaikutukset jäävät parhaimmillaankin lyhytaikaisiksi. 

 Kunnollinen hoitokalastussuunnitelma puuttuu. 

 Hoitokalastuksen vaikutusseuranta on puutteellista. 

 Yhteydenpito tutkijoiden ja toimijoiden välillä on puutteellista. 

 Liian alhainen pyyntiponnistus voi lisätä särkikalojen lisääntymistehoa.  

 Liian suuri ponnistus - etenkin troolilla - voi johtaa kalaston pienkalavaltaistumiseen 

ja arvokalojen saaliin vähenemiseen.  

 Hoitokalastus kohdistuu vain suurikokoisiin kalalajeihin. 

 Kesäaikainen hoitokalastus voi lisätä pienkalavaltaisuutta, heikentää happitaloutta ja 

petoeläinplanktonin määriä. 

 Hoitokalastus ei ole avointa ja läpinäkyvää toimintaa, vaan aiheuttaa kateutta ja 

ristiriitoja. 

 Tehokalastus jatkuu liian pitkään ja johtaa pienkalavaltaistumiseen varsinkin, jos 

petokalakantojen vahvistumista ei ole tapahtunut. 

 Tehokalastus jatkuu liian pitkään ja pelkästään särkeen kohdistuva hoitokalastus voi 

johtaa lahna-, pasuri, sorva- ja salakkakantojen suhteelliseen lisääntymiseen. 

 Koeverkkokalastus yliarvioi ahvenen ja kuhan osuuksia ja aliarvioi lahnan, hauen ja 

kuoreen määriä.  

 Lahnakanta voi huomaamatta lisääntyä ja vaikeuttaa tilannetta. 

 Lahna soveltuu heikosti petokalojen ravinnoksi. 



 Lahnaa on vaikeampi hoitokalastaa kuin särkeä. 

 Hoitokalastussaalista ei saada hyötykäyttöön, vaan se ajetaan kaatopaikalle. 

 Tehoton hoitokalastus joutuu kalastusyhteisöjen ja median arvostelemaksi. 

 Hoitokalastuksen ja koko ravintoketjukunnostuksen arvostus järvien 

kunnostusmenetelmänä heikkenee. 

 

2.9. Tiedotus ja viestintä 

 

 Tiedotusta ja viestintää ei voi koskaan toteuttaa tarpeeksi hyvin, mutta sillä on 

parhaimmillaan valtavan suuri merkitys hoitokalastuksen onnistumiselle ja 

jatkuvuudelle.  

 Hoitokalastuksen tuloksista ja vaikutuksista on tärkeää kertoa sekä kalastajille että 

suurelle yleisölle. 

 Onnistunut tiedotus ja viestintä vetää ihmisiä mukaan toimintaan, ja hälventää 

hoitokalastuksen ympärillä vellovia epäluuloja ja ristiriitoja. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Hoitokalastus Vesijärvellä 

 

Vesijärvi on laajamittaisen ja pitkäjänteisen hoitokalastuksen pioneerihankkeita, jonka 

onnistuneista tuloksista saadaan edelleen nauttia. Varsinainen suunnitelmallinen ja mittava 

Vesijärven kunnostustyö aloitettiinkin ”Vesijärviprojektilla” vuonna 1987 ja projektin 

toimeksiantajia olivat silloinen Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri sekä Lahden kaupunki ja sen 

toteuttamiseen osallistui asiantuntijoita mm. nykyisestä Uudenmaan ELY-keskuksesta, 

Lahden kaupungilta, Asikkalan ja Hollolan kunnista, RKTL:stä ja paikallisesta 

kalatalouskeskuksesta.  

 

Juha Keto oli merkittävä hahmo virkansa ja henkilökohtaisen omistautumisensa puolesta, 

jotta Vesijärviprojekti saatiin aikoinaan käynnistettyä. Suurin osa projektin kustannuksista 

olikin Vesijärven suurimman yksittäisen kuormittajan eli Lahden kaupungin vastuulla 

(Sammalkorpi ym., 1995). Muuten rahoitukseen osallistuivat Hollolan ja Asikkalan kunnat, 

nykyinen Uudenmaan TE-keskus, tutkimustoiminnan rahoittajat, kuten Suomen Akatemia ja 

maa- ja metsätalousministeriö. Kaikkiaan rahaa käytettiin Vesijärviprojektiin vuosien 1987 – 

1994 aikana 3,3 milj. euroa (Tilastokeskus, 2013).  

 

Huomattava osuus (75 %) Lahden kaupungin maksamasta osuudesta, 2,3 milj. euroa, 

käytettiin Enonselän troolaukseen ja kalansaaliin hävittämiseen, mikä oli tunnetuista 

kunnostusmenetelmistä selvästi edullisin vaihtoehto ja tällä perusteella hoitokalastus projektin 

merkittävin kunnostustoimenpide.  

 

Tutkimustyöllä oli lisäksi merkittävä osuutensa hankkeen kokonaiskuluissa, sillä melkein 

kolmasosa projektin varoista käytettiin tutkimustyöhön, jolla seurattiin Vesijärven 

kunnostuksen etenemistä ja onnistumista. Kaikkiaan Vesijärviprojektilla vaikutettiin 

positiivisesti Vesijärven ekologiseen tilaan ja saatiin aikaan merkittävä pohja Vesijärven 

suojelu- ja hoitotoimenpiteille, joita edelleen jatkavat Lahden seudun ympäristöpalvelut ja 

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö alueen kuntien, yksityissektorin toimijoiden ja lukuisten 

yksityishenkilöiden tukemana.   

 

 

 

 

 



3.1. Vesijärven hoitokalastuksen taustaa 

 

Järven saastuminen ja puhdistustoimet alkavat 

Ennen teollistumis- ja viemäröintikautta Vesijärvi oli tunnettu kirkkaasta vedestään ja 

arvokkaasta kalastostaan. Rehevöityminen ja sen seurauksena sinilevien aiheuttamat veden 

laadun ja käytön ongelmat ilmenivät jo varhain ja voimistuivat toisen maailmansodan jälkeen 

Lahden kaupungin ja teollisuuden jätevesikuormituksen nopean kasvun johdosta. Jatkuvat 

sinilevien massaesiintymät järven rehevimmillä osa-alueilla alkoivat 1960-luvun alussa. 

Vesijärven ulkoinen kuormitus oli suurimmillaan 1970-luvun alussa (Sammalkorpi ym., 

1995). 

 

Vesijärven asumajätevesikuormituksen saneeraus tehtiin vuosina 1975–76, ja 

rantateollisuuden sekä -asutuksen jätevesien poistaminen vuosina 1976–78. Tämä kevensi 

Enonselän pintakuormituksen seitsemänteen osaan aiemmasta. Kokonaisfosforin pintakuorma 

putosi arvosta 1,9–2,3 g P/m2/a tasolle 0,3 g P/m2/a eli juuri kriittisen kuormitustason 

alapuolelle. Edellytykset Vesijärven likaisimpien osien toipumiselle olivat syntyneet 

(Sammalkorpi ym., 1995). 

 

Järven toipuminen tapahtui kuitenkin vain osittain. Vesijärven rehevyystaso säilyi 

vesiensuojelutoimenpiteistä huolimatta edelleen haitallisen korkeana. Järven tila heikkeni, ja 

1980-luvulla sinilevien haitat alkoivat uudelleen voimistua. Aluksi ilmaantuivat punaisten 

sinilevien talvikukinnat ja 1980-luvun jälkipuoliskolla pintakukintoja muodostavien 

myrkyllisten sinilevien massaesiintymät. Järven eteläisten osien yleisillä uimarannoilla oli 

alkukesästä lähtien varoitukset haitallisista leväkukinnoista (Sammalkorpi ym., 1995).  

 

Huomiota kiinnitettiin myös yhdyskuntien vedenhankinnan uhanalaisuuteen, sillä kolmannes 

Lahden kaupungin raakavedestä imeytyi Vesijärvestä. Ulkoisen kuormituksen tehokaskaan 

kevennys ei ollut peruuttanut niitä muutoksia, joita Vesijärven rehevimpien osien 

ravintoketjussa ja sedimenteissä oli tapahtunut. Sisäinen kuormitus piti yllä korkeaa 

rehevyystasoa monin tavoin. Alusveden alaosien liuenneen hapen vajaus selitti vain osaksi 

sisäisen kuormituksen voimakkuutta (Sammalkorpi ym., 1995). 

 

 

 

 

 



Hoitokalastuksen mahdollisuudet havaitaan 

Rehevimpien alueiden kalat olivat suurelta osin sairaita, ja niissä esiintyi maku- ja 

hajuhaittoja. Arvokalakannat olivat heikentyneet, ja särki oli noussut vallitsevaksi lajiksi. 

Koeverkkokalastusten perusteella särkikalojen osuus Enonselän kalabiomassasta oli 1970–80-

lukujen vaihteessa noin 85 %. Ammattimainen kalastus oli menettänyt edellytyksensä 

Vesijärvellä ja virkistyskalastuksenkin mahdollisuudet olivat hupenemassa (Sammalkorpi 

ym., 1995). 

 

Tieteiskirjallisuudesta oli saatu viitteitä siitä, että ylitiheä särkikalasto voisi olla merkittävä 

järven sisäisen kuormituksen aiheuttaja ja ylläpitäjä. Vesijärven särki- ja lahnakannat olivat 

tiheitä, ja lahnat olivat hidaskasvuisia ja monien sairauksien vaivaamia. Kalakanta-arvioita 

täydennettiin 1980-luvun alkupuoliskolla koetroolauksin, jotka osoittivat myös kuorekannat 

ylitiheiksi ja kauttaaltaan Glugea hertvigi-itiöeläinloisen tartuttamiksi (Sammalkorpi ym., 

1995). 

 

Enonselän syvänteen kalatiheys oli kaikuluotausten perusteella yli 20 000 kpl hehtaarilla. 

Enonselän eläinplanktonista puuttuivat suuret ja leviä tehokkaasti hyödyntävät vesikirput, 

joiden tiedettiin väistyvän kalakannan tihentyessä. Kalamääräksi arvioitiin vähintään 400 

kg/ha (Sammalkorpi ym., 1995). 

 

Eri kunnostusvaihtojen vertailussa nousi kustannustehokkaimmaksi ravintoketjukunnostus, 

jonka arvioitiin maksavan noin 15 milj. mk ruoppauksen maksaessa noin 300 milj. mk ja 

ravinteiden saostamisen noin 30 milj. mk. Vesijärven kunnostustoimenpiteeksi valittiinkin 

vuonna 1984 ravintoketjukunnostus (Sammalkorpi ym., 1995). 

 

Aluksi ravintoketjukunnostukseen liittyvät hoitokalastukset, petokalaistutukset, kalastuksen 

säätely ja lisääntymisalueiden kunnostukset olivat vaatimattomalla tasolla, mutta vuoden 

1986 lopulla Lahden kaupunginvaltuusto myönsi 800 000 mk:n määrärahan Vesijärven tilan 

parantamiseen. Summasta 500 000 mk osoitettiin teknisen lautakunnan maa- ja 

metsätaloustoimiston toimenpiteisiin ja 300 000 mk ympäristönsuojelulautakunnalle 

toimenpiteiden vaatimien tutkimusten ja kokeiden suorittamiseen (Sammalkorpi ym., 1995).  

 

 

 

 



Vesijärven tehokalastus alkaa 

Vuoden 1987 alussa käynnistyi Vesijärvi-projekti, jonka tavoitteena oli haitallisten sinilevien 

massaesiintymien torjuminen ja koko järven tilan parantaminen vaativan virkistys- ja 

kalastuskäytön edellyttämälle tasolle. Vesijärviprojekti oli maamme ensimmäinen hanke, 

jossa perinteisten vesiensuojelumenetelmien rinnalle otettiin kalastoperäisen sisäisen 

kuormitukseen vähentämiseen tähtäävä ravintoketjukunnostus. Se yhdisti vesiensuojelun ja 

kalavedenhoidon tavoitteet samaan hankkeeseen, ja oli aikanaan myös maailman suurin 

biomanipulaatioprojekti (Sammalkorpi ym., 1995).  

 

Pioneeriluonteestaan johtuen ravintoketjukunnostuksen tueksi kaivattiin laajapohjaista 

asiantuntemusta. Vesijärviprojekti käynnisti yhteistyön Lahden kaupungin, Hollolan ja 

Asikkalan kuntien, Helsingin yliopiston Lahden keskuksen, yliopiston ainelaitosten, Lammin 

biologisen aseman, RKTL:n, valtion vesiensuojeluviranomaisten sekä Vesijärven 

kalastusalueen kesken. Kuntien rahoituksen lisäksi Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri tuki 

hanketta kiitettävästi. Tutkimusyhteistyötä syntyi myös muiden korkeakoulujen kanssa. 

Maatilojen ympäristönsuojelusuunnittelussa yhteistyötahona oli Päijät-Hämeen 

Maaseutukeskus (Sammalkorpi ym., 1995). 

 

Toiminta jakautui kahteen pääryhmään, ulkoisen vesistökuormituksen vähentämiseen 

perinteisen vesiensuojelun keinoin ja sisäisen kuormituksen vähentämiseen 

ravintoketjukunnostuksella särkikalakantoja tehokalastaen ja petokalakantoja vahvistaen. 

Näiden lisäksi kunnostettiin kuturantoja niittojen avulla, kerättiin särjen mätiä, haudottiin 

hauen poikasia jne. 

 

Vesijärviprojektin ohjenuorana oli luoda kiinteä ja välitön yhteys järven tutkimusten ja 

kunnostustoimien kesken. Erittäin tärkeitä olivat tutkija Jukka Ruuhijärven pitkät ja 

luotettavat aikasarjat Vesijärven kalaston rakenteesta ja sen kehityksestä sekä hänen 

johdollaan tapahtunut elinvoimaisen kuhakannan perustaminen järveen. Kalatutkimusten 

tuloksia voitiin käyttää ohjaamaan hoitokalastusta niin, että särkikannat eivät päässeet liikaa 

kasvamaan ja toisaalta painottaa toimenpidekohteet alueellisesti oikein. Niukoista 

käytettävissä olevista resursseista huolimatta hoitotoiminta oli siten tuloksellista. Kun 

kuhakannan voimistuminen johti verkkokalastuksen lisääntymiseen, voitiin tutkija Tommi 

Malisen tuloksiin perustuen lähteä ohjaamaan verkkojen silmäkokoa.  

 



Hoitokalastuksen positiiviset vaikutukset alkavat näkyä 

Vuodesta 1990 lähtien Vesijärviprojektin tavoitteet alkoivat toteutua, sillä sinilevien haitat 

poistuivat, veden laatu alkoi parantua ja kalataloudellinen tila elpyä. Veden kirkastuminen oli 

silmin nähtävissä, esim. Enonselän kesäkautinen näkösyvyys keskimäärin kaksinkertaistui 

vuodesta 1987 vuoteen 1994 ja pysyi sen jälkeen samalla tasolla vuosikymmenen lopulle. 

Veden kirkastuminen mahdollisti vesikasvivyöhykkeen tunkeutumisen syvemmälle kuin 

aiemmin - monilla rannoilla kahden metrin syvyydestä neljän metrin syvyysvyöhykkeen 

rajaamalle alueelle. Vesikasvillisuuden runsastuminen vähensi levien ravinnesaantoa ja siirsi 

järven tilaa kirkkaan veden tasapainotilan puolelle.  

 

Tehokalastuksesta hoitokalastukseen 

Saavutetun tilan ylläpitämiseksi siirryttiin vuonna 1994 työllisyys- ja 

talkoohoitokalastukseen, jonka saalistavoite mitoitettiin särjen vuotuisen lisäkasvun 

suuruiseksi eli 30 kg/ha vuodessa. Myöhemmin neljästä kalastajasta muodostettiin Lahden 

kaupungin palkkaama hoitokalastusryhmä, joka vastasi Enonselän ja Paimelanlahden 

hoitokalastamisesta ja toimi talkookalastajien tukena. Saalistavoitteet saavutettiin heti alusta 

pitäen Enonselällä ja Paimelanlahdella sekä vuodesta 1998 myös Laitialanselällä. 

 

Vesijärviprojektin kakkosvaihetta alettiin suunnitella Vesijärven tilan uudelleen heikennyttyä 

1990-luvun lopussa. Hanke käynnistyi vuoden 2002 alussa ja päättyi elokuussa 2007. 

Tavoitteiksi asetettiin kuormituksen keventäminen, järven tilan parantaminen sekä järven 

kunnostuksen ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen. Hankkeen menot olivat 1,6 milj. euroa. 

Rahoitus jakaantui siten, että Lahden kaupungin ympäristöpalvelujen osuus oli 24 %, Lahti 

Aqua Oy:n 26 %, Hämeen ympäristökeskuksen (EU-rahoitus) 45 %, Hollolan kunnan 1.8 % 

ja Asikkalan kunnan 0.3 %.  

 

Järven tutkimus- ja seurantatehoa lisättiin ja automaattinen monitorointi aloitettiin 

Enonselällä. Valuma-alueen kunnostus toteutettiin kolmella intensiivialueella. Hankkeen 

toimesta tarkastettiin kaikki viemäriverkostojen ulkopuoliset kiinteistöt uuden haja-asutuksen 

jätevesilainsäädännön mukaisesti. Valuma-alueen asukkaiden sitoutumista järven suojeluun ja 

hoitoon lisättiin tiedotuksen, viestinnän ja verkkosivujen avulla. Sinilevämäärät olivat 

suurimmillaan vuosina 2002, 2004 ja 2005, mutta sittemmin niiden massaesiintymät 

vähenivät. Kalakantojen rakenne kehittyi myönteisesti, ja petokalojen osuudet kohosivat. 

Vesijärven tila parani niillä osa-alueilla, joissa sisäinen kuormitus ei ollut merkitsevä. Sen 



sijaan Enonselän heikkoon happitilaan ei saatu parannusta ennen kuin Vesijärvisäätiön ja 

Lahden kaupungin toimesta aloitettiin altaan mittava lisähapetus vuodesta 2009 lähtien. 

 

3.2. Vesijärven hoitokalastuspyydykset ja menetelmät  

 

Vesijärvellä kehitettiin muikun ja siian ammattikalastuksessa käytetyistä pyydyksistä 

hoitokalastukseen sopivia, särkikaloja tehokkaasti ja valikoivasti kalastavia pyydyksiä.  

Ensimmäisinä rysäkalastuskesinä käytettiin suurelta osin lainattuja isorysiä ja paunetteja, 

mutta vuodesta 1993 alettiin järjestää pyydystalkoita, joissa rakennettiin tarvittavat 

hoitokalastuspyydykset (Sammalkorpi ym., 1995).  

 

Aluksi tehtiin iktyonomi Petri Savolan suunnittelemia isorysiä. Vuodesta 1996 ryhdyttiin 

myös nuottien rakennukseen ja vuodesta 2002 hoitokalastuskatiskojen teko tuli mukaan. 

Osallistujia oli parhaimmillaan 70, kuitenkin keskimäärin 50 henkeä. Vesijärvellä kehitetyt 

hoitokalastuspyydykset alkoivat laajalti levitä myös maamme muille järville. 

 

 

Jokamiehen avorysän rakennusta vuoden 2013 pyydystalkoissa   

 

Vuoden 1993 pyydystalkoissa tehtiin viisi isorysää ja vuoden 1994 talkoissa kahdeksan rysää. 

Vuonna 1995 rakennettiin niin ikään kahdeksan rysää ja korjattiin vanhat pyydykset. 

Hoitokalastusyhteistyö käynnistettiin Nastolan kalastusalueen kanssa vuonna 1996. Tammi- 

helmikuussa rakennettiin talkoilla iso hoitokalastusnuotta (pituus 300 m, korkeus 11 m, perän 

silmäkoko 5 mm) ja hankittiin vetokalusto. Talvella 1997 rakennettiin edellisvuoden hyvien 

kokemusten innoittamana pienempi nuotta (pituus 250 m, korkeus 5 m, perän silmäkoko 5 mm) 

ja hankittiin sille oma kuljetuskalusto. Vuoden 1998 pyydystalkoissa korjattiin aiemmin tehdyt 

nuotat ja rysät. Tammi-helmikuussa1999 rakennettiin talkoilla uusi suuri hoitokalastusnuotta 

ja korjattiin aiemmat nuotat, vetokalusto ja rysät (Taulukko 1.).  



 

Vuonna 2000 korjattiin aiemmat nuotat, vetokalusto ja rysät ja rakennettiin neljä uutta rysää. 

Tammikuussa 2001 korjattiin aiemmat nuotat, vetokalusto ja rysät ja rakennettiin kaksi uutta 

rysää. Pyydysrakennuskurssilla vuonna 2002 korjattiin käytössä rikkoutunut nuotta sekä 

pienempiä rysiä. Lisäksi koottiin 40 uutta Weke-katiskaa. Vuoden 2003 pyydystalkoissa 

korjattiin käytössä rikkoutunut nuotta sekä pienempiä rysiä. Korjaustöiden jälkeen 

rakennettiin 10 metriä korkea nuotta sekä koottiin 40 Weke-katiskaa. 

 

Vuoden 2004 pyydysrakennuskurssilla korjattiin kaksi käytössä rikkoutunutta nuottaa sekä 

pienempiä rysiä. Lisäksi rakennettiin 30 Weke-katiskaa. Pyydystalkoissa vuonna 2005 

korjattiin kaksi käytössä rikkoutunutta nuottaa (yksi Orimattilan Mallusjärvelle) ja pienempiä 

rysiä sekä rakennettiin yksi uusi rysä ja 50 Weke-katiskaa. Pyydysrakennuskurssilla vuonna 

2006 tehtiin kaksi nuottaa ja korjattiin yksi käytössä rikkoutunut nuotta sekä pienempiä rysiä 

ja rakennettiin 40 Weke-katiskaa. Vuoden 2007 pyydystalkoissa korjattiin kaksi käytössä 

rikkoutunutta nuottaa sekä tehtiin kaksi pienempää rysää ja 100 Weke-katiskaa. 

 

Hoitokalastuksen menetelmäkehittelyä tehostettiin kokeilemalla ja tekemällä oppien. Vuonna 

1984 aloitettu perinteinen vannerysäkalastus tuotti hyviä saaliita vain lyhyen särkikalojen 

kevätkudun aikana ja oli riippuvainen sääoloista. Jos säät olivat jäiden lähdön aikaan kylmiä 

ja tuulisia, jäivät saaliit pieniksi. Koetroolaukset olivat antaneet hyviä saaliita, ja Enonselän 

troolikalastus alkoikin välittömästi Vesijärviprojektin käynnistyessä. Samaan aikaan jatkettiin 

nuotta- ja rysäkalastuksen kokeiluja. 

 

Enonselän tehotroolaus tapahtui aluksi yhdellä ja vuodesta 1989 kahdella tai kolmella 

veneparilla kesäaikaan. Saaliit olivat muihin kalastusmenetelmiin nähden suuria, ja särkeä 

saatiin suhteellisen hyvin, koska sen biomassa oli aluksi korkea. Kuore oli toinen valtalaji, 

jonka parveutuminen väliveteen mahdollisti tehokkaan troolauksen. Myöhemmin särjen 

kesäkalastaminen vaikeutui, ja troolin mukana tuli myös muita kuin tavoiteltuja lajeja, jopa 

arvokalaa. Kriittisyys troolikalastusta kohtaan alkoi lisääntyä.  

 

Troolikalastuksessa alettiin hyödyntää särkien syysparveutumista vuonna 1993. Menetelmä 

osoittautui kustannustehokkaaksi, koska trooliin voitiin poimia tiheät särkiparvet sonar-

näytön avulla ilman pitkiä vetoja. Kalastusyhteisöjen vastustus oli kuitenkin kasvanut niin 

suureksi, että troolikalastuksesta luovuttiin vuoden 1994 jälkeen, ja siirryttiin nuotta-, rysä- ja 

katiskakalastukseen. 



 

Taulukko 1. Pyydystalkoissa rakennettuja pyydyksiä 1993 – 2007 (Keto Juha, 2013) 

Vuosi Rakennetut ja korjatut pyydykset Kpl 

1993 rysä 5 

1994 rysä 8 

1995 rysä ja korjattiin vanhoja pyydyksiä 8 

1996 iso nuotta (300 x 11 m) 1 

1997 nuotta (250 x 5 m) 1 

1998 vanhojen pyydysten korjaamista   

1999 iso nuotta ja korjattiin vanhoja pyydyksiä 1 

2000 rysiä ja korjattiin vanhoja pyydyksiä 4 

2002 Weke-katiskoita ja korjattiin vanhoja pyydyksiä 40 

2003 nuotta + Weke-katiskoita ja vanhojen korjaamista 1 + 40 

2004 Weke-katiskoita ja vanhojen korjaamista 30 

2005 rysä + Weke-katiskoita 1 + 50 

2006 nuotta + Weke-katiskoita ja vanhojen korjaamista 2 + 40 

2007 rysä + Weke-katiskoita 2 + 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Vesijärven hoitokalastussaaliit 

 

Vesijärven hoitokalastussaaliit ovat vuosien varrella vaihdelleet runsaasti. Varsinaisesti 

hoitokalastus alkoi tehokalastuksella vuosina 1987–1989 ja oli huipussaan vuonna 1992 

saalismäärän ollessa lähes 300 tn vuodessa (kuvio 1) koko Vesijärven alueella. Vuodesta 

1994 eteenpäin hoitokalastus on jatkunut ylläpitävänä, vaikkakin saalismäärät ovat olleet 

riittävän suuria pääosin vain vuodesta 2009 eteenpäin parantuneen rahoitustilanteen ansiosta.  

 

 
 

Kuvio 1. Vesijärven hoitokalastussaaliit 1987–2012 (Lahden kaupunki, 2013). 

 

Ensimmäisten vuosien tehokalastus toteutettiin troolaamalla ainoastaan Enonselällä ja 

Paimelanlahdella, kun muilla alueilla hoitokalastettiin pienimuotoisesti ja koeluonteisesti. 

Enonselän saalis vuosina 1987–1994 oli 1,1 milj. kg eli 418,2 kg/ha ja 84 kg/ha/v. 

Paimelanlahdella saalis oli vuosina 1992 – 1994 yhteensä 132 000 kg eli 355 kg/ha ja 112,8 

kg/ha/v. Suurin osa Enonselän hoitokalastussaaliista poistettiin kesätroolauksella, kun 

Paimelanlahdella troolaus toteutettiin syksyisin (Sammalkorpi, ym., 1995).  

 

Kahden ensimmäisen vuoden saalis jäi mm. kokemuksen puutteen, järven pohjalla olleiden 

kaapeleiden ja muiden pyyntiteknisten ongelmien takia pieneksi, mutta kesällä 1989 neljä 

Päijänteellä ammattimaisesti kalastanutta venekuntaa aloitti selvästi tehokkaamman 

troolauksen.   

 

 



 

Enonselän tehokalastus oli poistetun saaliin määrän suhteen siihen mennessä maailman laajin 

toteutettu biomanipulaatio. Parhaimpina viikkoina kahden troolarin saalis oli 20 - 40 tn. ja 

suurimmat saaliit kalastettiin aikaisina keväinä jo touko-kesäkuun vaihteessa ja 

myöhäisimmillään heinäkuussa (Sammalkorpi ym. 1995). Tehopyyntivaiheessa 1989 - 1994 

särjen osuus Enonselän kalasaaliista oli 52 %, kuoreen 26 % ja lahnan 6 % (kuvio 2). 

Paimelanlahdella särjen osuus vuosina 1992 – 1994 oli 46 %, salakan 35 %, lahnan 14 % ja 

kuoreen 0,4 % (kuvio 3).  

 

 

Kuvio 2. Enonselän hoitokalastussaaliin jakauma 1989 – 1994 (Sammalkorpi, ym., 1995) 

 

Kuvio 3. Paimelanlahden hoitokalastussaaliin jakauma 1992 – 1994 (Sammalkorpi ym., 1995) 



Vuoden 1994 jälkeen kalastusmenetelminä on käytetty nuottausta, rysä- ja katiskapyyntiä 

nuottauksen ollessa kalastusmääriltään merkittävintä. Vuonna 1994 siirryttiinkin talkoo- ja 

työllisyyspyyntiin nuotalla sekä avoperärysin ja paunetein. Tämän kalastusmuodon 

tavoitteeksi tuli vuotuisen särjen lisäkasvun suuruinen pyyntimäärä n. 30 kg/ha. Termi 

hoitokalastus otettiin tämän jälkeen yleisesti käyttöön. Enonselkä ja Laitialanselkä ovat olleet 

hoitokalastusvaiheessa merkittävimpiä kalastusalueita (taulukko 2.) ja yhteensä vuosien 1996 

– 2013 aikana on Vesijärvellä saatu särkikaloja saaliiksi noin 2,5 milj. kg.  

 

Vesijärvi II-projektin lähtötilanteen kartoituksen avulla tarkennettiin 

hoitokalastussuunnitelmaa palvelemaan mahdollisimman hyvin hankkeen tavoitteita.  

Hoitokalastuksen saalistavoitteet asetettiin kalabiomassa-arvioiden perusteella. Toimenpiteet 

suunniteltiin pienkalavaltaistumista ehkäiseviksi ja kalayksilöiden kasvua nopeuttaviksi, 

minkä johdosta kesäkalastuksesta luovuttiin.  

 

Taulukko 2. Vesijärven hoitokalastussaaliit (kg) vv. 1996 – 2012 (Lahden kaupunki, 2013) 

 

Vuosi Enonselkä Paimelanlahti Komonselkä Laitialanselkä Kajaanselkä Yhteensä 

1996 76 325 13 499 0 2 848 178 92 850 

1997 72 293 12 044 1 150 7 747 8 450 101 684 

1998 44 305 2 640 0 28 366 10 520 85 831 

1999 30 830 0 0 6 737 7 520 45 087 

2000 72 515 0 0 23 690 19 590 115 795 

2001 48 110 2 300 0 27 475 7 300 85 185 

2002 59 645 3 600 418 23 118 7 520 94 301 

2003 60 710 20 475 23 774 104 520 24 770 234 249 

2004 38 300 12 900 49 574 20 265 37 870 158 909 

2005 38 150 22 700 8 424 22 583 92 570 184 427 

2006 92 240 0 1 266 15 770 0 109 276 

2007 11 920 17 900 4 785 18 642 0 53 247 

2008 62 312 45 300 0 22 831 6 760 137 203 

2009 81 550 23 400 23 405 58 662 29 951 216 968 

2010 53 801 80 220 16 310 43 069 7 678 201 078 

2011 67 937 29 050 22 136 86 338 327 205 788 

2012 49 404 36 780 27 919 92 750 11 240 218 093 

2013 59 939 6 300 13 199 70 143 9 190 158 770 

Yhteensä 1 020 286 329 108 192 360 675 554 281 434 2 498 741 

 

Voimavarojen käytön tehostamiseksi keskityttiin hyödyntämään särkikalojen luontaista 

parveutumista syksyisin ja kevättalvisin, ja sen lisäksi varauduttiin tehokkaaseen rysäpyyntiin 

heti jäiden lähdettyä. Kalastossa runsastuneiden lahna- ja salakkakantojen vähentämiseen 



kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota. Kokeilun jälkeen luovuttiin troolauksesta, ja tämän 

jälkeen troolia käytettiin vain kalakantatutkimuksissa. Nuotta-, rysä- ja katiskapyynnistä 

voitiin petokalat vapauttaa vahingoittumattomina takaisin järveen.  

 

Enonselän, Paimelanlahden, Komonselän ja Laitialanselän vuotuiseksi keskimääräiseksi 

tavoitteeksi asetettiin 30 kg/ha ja Kajaanselän 20 kg/ha. Vuosina 2002 - 2007 Vesijärven 

hoitokalastussaalis oli 840 000 kg eli 75 kg/ha (keskimäärin 15 kg/ha/v). Hoitokalastus 

toteutettiin vaiheittain siten, että vuonna 2002 tehostettiin Enonselän, vuonna 2003 

Laitialanselän, vuonna 2004 Komonselän, vuonna 2005 Kajaanselän ja vuonna 2006 jälleen 

Enonselän hoitokalastuksia (taulukko 2). Vuotuinen saalistavoite saavutettiin vuonna 2003 

Paimelanlahdella ja Laitialanselällä, vuonna 2004 Komonselällä, vuonna 2005 

Paimelanlahdella ja Kajaanselällä sekä vuonna 2006 Enonselällä.  

 

Vuodesta 2008 alkaen Vesijärven hoitokalastus on Vesijärvisäätiön ja Lahden kaupungin 

yhteistyöllä ja rahoituksella huomattavasti tehostunut. Saalistavoitteeksi asetettu 20 kg/ha, 

200 tn/v) onkin saavutettu jo vuodesta 2009 lähtien. 

 

Lahnan ja salakan osuus hoitokalastussaaliissa on kasvanut tavoitteen mukaisesti (kuvio 5). 

Kokonaisuutena lahnan ja salakan osuus on ollut Vesijärven kalasaaliista noin 42 % (kuvio 4). 

Suurin osa saaliista on käytetty eläinrehuksi (yli 85 %), osa on kompostoitu 

maanparannusaineeksi ja osa on mennyt ihmisravinnoksi. Vesijärviprojektin kakkosvaiheen 

aikana säilyketeollisuus käytti Vesijärven särkeä 8 500 kg ja Keski-Eurooppaan vietiin 6 000 

kg särkeä ja 11 000 kg kuoretta. 

 

Vuosi 2009 olikin pitkästä aikaa ensimmäinen vuosi, jolloin Vesijärven hoitokalastuksessa 

yllettiin järven käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaiseen 200 000 kg:n tavoitteeseen (Päijät-

Hämeen Vesijärvisäätiö, 2009). Määrästä puolet kalasti ulkopuolinen kalastusyrittäjä. 

Vesijärvisäätiö tuki paikallisten toimijoiden hoitokalastusta Kajaanselällä, josta poistettiin n. 

25 000 kg vajaasti hyödynnettyä kalaa. Päijät-Hämeen kalatalouskeskus istutti 

Vesijärvisäätiön ja LSYP:n rahoittamana Vesijärveen noin 10 000 ankeriaanpoikasta.  

 



 
 

Kuvio 4. Särkien ja lahnojen osuudet Vesijärven hoitokalastuksissa (Lahden kaupunki, 2013). 
   

 

Kuvio 5. Tärkeimpien saaliskalalajien osuudet Vesijärven hoitokalastussaaliista vuosilta 1996 

– 2012 (Lahden kaupunki, 2013).  

       

 

Vuosi 2010 oli toinen peräkkäinen vuosi, jolloin Vesijärven hoitokalastuksessa yllettiin järven 

käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaiseen 200 000 kg:n tavoitteeseen, kuten tapahtui myös 

vuosina 2011–12 (Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, 2010–12). Määrästä puolet kalasti 



ulkopuolinen kalastusyrittäjä. Vesijärvisäätiö tuki vuonna 2010 paikallisten toimijoiden 

hoitokalastusta Kajaanselällä, josta poistettiin n. 7 000 kg vajaasti hyödynnettyä kalaa. Määrä 

on melko pieni, mutta riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tekemien kalastokartoitusten 

mukaan Kajaanselällä ei ollut sillä hetkellä tarvetta laajamittaiseen hoitokalastukseen toisin 

kuin järven muilla osilla.  

 

3.4. Vesijärven hoitokalastuksen haasteita  
 

2000-luvulla vallinneet hankalat sää- ja vesiolot vaikeuttivat suuresti hoitokalastusta, joka 

kärsi milloin liian kovista tuulista, liian paksusta jääpeitteestä tai jäiden puuttumisesta. 

Muuttuvat olosuhteet merkitsivät myös kalojen käyttäytymisen ja kalastuksen rytmin 

muutoksia. Vanhat kalastusperinteet menettivät merkitystään. Muuttuneet olosuhteet 

saattoivat myös lisätä Vesijärven kuormitusta ja rehevöitymistä. 

 

Syksyn 2002 hoitokalastuskausi katkesi alkuunsa pysyvän jääpeitteen johdosta jo lokakuun 

lopussa. Talvella 2003 jäät muodostuivat metrin paksuisiksi ja edellyttivät erikoisvälineiden 

käyttöä. Talvien paksut lumipeitteet ja voimakkaat tuulet vaikeuttivat kalastusta ja kaluston 

liikkumista. Keväiset sääolot muuttuivat myös särjen kutukalastusta haittaaviksi. Jäiden lähtö 

aikaistui ja kevään lämpimät, tyynet ja rysäkalastuksen kannalta suotuisat olosuhteet jäivät 

pois. Siirtyminen katiskakalastukseen ei täysin korvannut rysäkalastuksen vähenemistä. 

 

Vuosien 2006–2007 lyhyet talvet ja heikot jäät ehkäisivät tehokkaasti talvista 

nuottakalastusta. Kun aiemmin nuottaus päästiin aloittamaan jo tammikuussa, ja tehokasta 

kalastusjaksoa kesti kaksi kuukautta, jäivät talvien 2006 ja 2007 kalastusjaksot vain 

muutaman viikon pituisiksi.  

 

3.5.  Vesijärven hoitokalastuksen kustannuksia  

 

Hoitokalastuksen kustannuksia on laskettu kalastetun kilon ja pyyntipäiväkustannusten 

mukaan. Vesijärven tehotroolaus maksoi aikoinaan keskimäärin 2.9 mk/kg. Talvinuottaukset 

teetettiin vuosina 1992–94 päivätaksalla, joka oli n. 4 000 mk (keskimäärin 1,8 mk/kg). 

Talkookorvauksena maksettiin rysä- ja nuottakalastajille 1990-luvulla 1 mk/kg.  

 



Nykyinen korvaus vapaa-ajan kalastajille on 40 – 50 snt/kg. Vesijärvi II-projektin 

tilinpäätöksen mukaan hoitokalastuskustannukset olivat vuosina 2002–2007 keskimäärin 0.48 

€/kg (0.67 €/kg sisältäen pyydys- ja muut kalustokustannukset). 2000-luvulla 

ammattikalastajilla teetetyn hoitokalastuksen kustannukset ovat olleet n. 0.8 €/kg. 

 

 3.6. Vesijärven hoitokalastuksen vaikutuksia 

 

Vesijärven pitkäaikaiset hoitokalastuskokemukset osoittavat, että menetelmä on hillinnyt 

rehevyys- ja sinilevähaittoja sekä parantanut järven kalataloutta (Kuvio 6). Hoitokalastus on 

vähentänyt oleellisesti kalastoperäistä sisäistä kuormitusta ja muuttanut kalaston rakennetta 

petokalavaltaiseen suuntaan. Hoitokalastuksen tehojaksoina järven tila on parantunut. 

Tehopyyntivaiheen aikana saavutettu särkikannan alenema noin kolmanteen osaan 

likaantumisvaiheen aikaisesta tasosta on kyetty hoitokalastuksen avulla ylläpitämään. Lahna- 

ja salakkakantojen lisääntymistä on estetty niihin suunnatulla pyynnillä. 

 

 

Kuvio 6. Klorofyllipitoisuuden kehitys suhteessa hoitokalastusmääriin. (Lahden kaupunki, 

2012) 

 

VESIJÄRVEN LEVÄTILANNE VS. HOITOKALASTUS



RKTL:n koekalastusten perusteella Kajaanselän kalasto ilmensi hyvää (taulukko 3) ja 

Enonselän (taulukko 4) tyydyttävää ekologista tilaa vuonna 2010, jolloin koekalastus on 

viimeksi Vesijärvellä toteutettu. Enonselän kalasaaliit olivat suuremmat ja särkikalojen osuus 

korkeampi. Kummallakin alueella petokalojen osuus oli korkea ja se oli viime vuodet 

nousussa, mkä oli kalataloudellisesti hyvä ja osoitus onnistuneesta kalaveden hoidosta.  

 

Yhdessä kalastuksensäätelyn kanssa hoitokalastus on luonut perustan Vesijärven tilan ja 

kalatalouden nopeammalle toipumiselle, ja muodostaa nykyisin Vesijärven hoito-ohjelman 

yhden kulmakiven. Kun verkkosilmäkoon suurentaminen ulotettiin koko järven alueelle ja 

hoitokalastustehoa kasvatettiin, Vesijärven kalaston petokalaosuudet ovat merkittävästi 

kohonneet 2000-luvun aikana niin, että 2010-luvun alkuun mennessä ne ovat olleet yli 30 % 

Enonselällä ja jopa 40 % Kajaanselällä.  

 

Taulukko 3. Kajaanselän koekalastustulokset vuodelta 2010 (Ruuhijärvi, Ala-Opas & 

Määttänen, 2011). 

Laji Paino (kg) Yks. Paino % Yks. % Kg/verkko Yks. / verkko 

Ahven 72.483 2316 57.8 51.4 1.21 38.6 

Kuha 8.29 29 6.6 0.6 0.14 0.5 

Kiiski 0.598 167 0.5 3.7 0.01 2.8 

Hauki 0.721 1 0.6 0 0.01 0 

Kuore 7.873 1399 6.3 31 0.13 23.3 

Muikku 0.207 4 0.2 0.1 0 0.1 

Taimen 0.278 1 0.2 0 0 0 

Särki 28.81 470 23 10.4 0.48 7.8 

Salakka 2.402 95 1.9 2.1 0.04 1.6 

Pasuri 1.425 14 1.1 0.3 0.02 0.2 

Lahna 1.385 7 1.1 0.2 0.02 0.1 

Sorva 0.911 3 0.7 0.1 0.02 0.1 

Yhteensä 125.383 4506 100 99.9 2.08 75.1 

Särkikalat 34.933 589 27.9 13.1 0.58 9.8 

Ahvenkalat 81.371 2512 64.9 55.7 1.36 41.9 

Muut 9.079 1405 7.2 31.2 0.15 23.4 

 

 

 

 

 

 



Taulukko 4. Enonselän koekalastustulokset vuodelta 2010 (Ruuhijärvi, Ala-Opas & 

Määttänen, 2011). 

Laji 
Paino 
(kg) Yks. Paino % Yks. % Kg/verkko 

Yks. / 
verkko 

Ahven 75.575 5022 52.4 63.8 1.26 83.7 

Kuha 13.327 92 9.2 1.2 0.22 1.5 

Kiiski 2.399 558 1.7 7.1 0.04 9.3 

Hauki 2.522 3 2.2 0.1 0.04 0.1 

Kuore 4.711 836 3.3 10.6 0.08 13.9 

Muikku 0.085 3 0.1 0 0 0.1 

Siika 0.126 1 0.1 0 0 0 

Särki 32.075 645 22.3 8.2 0.53 10.8 

Salakka 7.584 628 5.3 8 0.13 10.5 

Pasuri 1.553 50 1.1 0.6 0.03 0.8 

Lahna 2.93 28 2 0.4 0.05 0.5 

Sorva 2.272 10 1.6 0.1 0.04 0.2 

Yhteensä 145.159 7876 101.3 100.1 2.42 131.4 

Särkikalat 47.495 1362 33 17.3 0.79 22.7 

Ahvenkalat 91.301 5672 63.4 72 1.52 94.5 

Muut 5.314 841 3.7 10.7 0.09 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Hoitokalastus Nastolan kalastusalueella 

 

Hoitokalastus alkoi Nastolan kalastusalueella vapaa-ajan kalastajien toimesta vuonna 1995, 

jolloin kalastettiin rysällä ja nuotalla Alasenjärvellä, Kymijärvellä ja Salajärvellä. Tästä 

hoitokalastus laajeni nopeasti useille muillekin järville, kuten Kärkjärvelle, Ruuhijärvelle, 

Sylvöjärvelle ja Arrajärvelle siten, että parhaimmillaan järviä on ollut mukana 10 kappaletta. 

Historiallisesti suurin kalasaaliin määriltään on ehdottomasti Kymijärvi.  

 

Nastolan alueen vapaa-ajan 

kalastajat nostamassa 

hoitokalastussaalista Kymijärvellä 

17.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1. Nastolan kalastusalueen hoitokalastuksen tausta 

 

 

Nastolassa hoitokalastuksen tärkein kohde on Kymijärvi, jossa ulkoinen kuormitus oli hyvin 

suurta 1970-luvulla. Ulkoista kuormitusta saatiin tuntuvasti vähennettyä 1970-luvun 

huippuvuosista, mutta pelkkä ulkoisen kuormituksen vähentäminen ei yksinään riittänyt. 

Järven rehevöitymiskehitys oli ehtinyt edetä itseään ylläpitävälle tasolle, minkä vuoksi 

huomio kiinnitettiin myös järven sisäiseen kuormitukseen. Koekalastusten perusteella 

Kymijärven Rekolanpohjan kalasto olikin todettu tiheäksi ja särkikalavaltaiseksi.  

 

Kymijärven särkikalojen määrää alettiin syksystä 1995 alkaen vähentää tehokalastuksin. 

Ammattimaiset hoitokalastajat Kari Kinnunen ja Veikko Nevala toteuttivat ensimmäiset 

nuottaukset syyskuussa 1995. Järven länsisyvänteeltä Rekolanpohjasta saatiin kolmella 

peräkkäisellä nuotanvedolla ennätykselliset yli 40 000 kg särkeä, joka oli parveutunut niin 

tiheästi, että muita kalalajeja ei ollut joukossa. 

 

Nastolan kalamiehet tulivat mukaan Vesijärven pyydystalkoisiin vuonna 1996, jolloin 

yhteistyö Vesijärven ja Nastolan kalastusalueiden kesken alkoi. Tämä mahdollisti myös 

talkookalastuksen, sillä nuottaus osoittautui tehokkaaksi menetelmäksi Kymijärvellä. 



Hoitokalastajien johtajana toimi alusta alkaen kalastusalueen puheenjohtaja Paavo 

Pohjankoski.  

 

Hoitokalastuksessa käytetyt rysät (ja nuotat) rakennettiin omatoimisesti ja omarahoitteisesti. 

Rahoitusta ei saatu vesijärviprojektista alkuvaiheen pyydysten rakentamiseen, vaikka muuten 

tehtiin tiivistä yhteistyötä Lahden kaupungin ja Vesijärven kalastajien kanssa. Kalastusveneen 

hankintaan saatiin aikoinaan POMO – ohjelman (Euroopan maaseuturahaston) rahoitusta ja 

nuottia on rakennettu parhaimmillaan kaksi kappaletta vuodessa, nyt nuottia onkin runsaasti.  

 

Kalastaja Paavo Pohjankoski oli alussa mukana vain viikonloppuisin, mutta osallistui 

hoitokalastukseen vapaa-ajan lisääntyessä aktiivisemmin. Paavoa voikin pitää keskeisimpänä 

henkilönä hoitokalastuksen onnistumisessa, jotta vastuu hoitokalastuksesta voidaan yleensä 

antaa vapaa-ajankalastajien kannettavaksi. Lopulta Paavo on vastannut käytännössä 

hoitokalastustiimin vetämisestä ja työnohjauksesta.  

 

Kalastajat ovat olleet hyvin omatoimisia, eikä ulkopuolisia ole tarvittu aloittamisvaihetta 

lukuun ottamatta. Varsinaisten pyydysten rakentamisessa on opastanut iktyonomi Petri 

Savola, sillä hoitokalastuspyydysten rakentaminen vaatii ammattitaidon, jota näillä vapaa-ajan 

kalastajilla ei ole. Alun perin Petri Savola neuvoi rysillä kalastamisen toimivan parhaiten 

jäidenlähdön jälkeen ja sen jälkeen kalastajat ovat opetelleet nuottaamaan kantapään kautta. 

Vesijärven kalastajat opastivat nuottauksen saloihin ainoastaan kertomalla, että myöhemmin 

syksyllä saadaan parhaat saaliit, mutta muuten nuottauksen käytännöt on opeteltu itse 

tekemällä.  

 

Alkuvaiheessa Nastolan kunnalta sai taloudellista tukea hoitokalastuksen aloittamiseen, mutta 

nykyisin vain Lahden seudun ympäristöpalvelut (LSYP) tukee hoitokalastusta lähinnä 

Kymijärvellä, jossa saalistavoite vuonna 2013 oli 65 000 kg. Tällä tuella mahdollistetaan 

kalastus taloudellisesti myös muilla Nastolan kalastusalueen järvillä. Kalastajille maksetaan 

korvausta saadun saalin perusteella keskimäärin 0,5 € / kg. 

 

 

 

 

 

 



4.2. Nastolan alueen hoitokalastuspyydykset ja – menetelmät 
 

Nastolan kalastusalueella on käytössä nuottia kolmesta eri kokoluokasta, joiden korkeudet 

ovat 6, 10 ja 12 metriä. Eri järvillä siis käytetään erikokoisia nuottia riippuen järven 

syvyydestä. Nuotan pituus on yleensä 320 metriä ja kun nuotan pituus on 400 metriä, 

puhutaan jo pidennetystä nuotasta. Pidennettyä nuottaa käytetään matalassa järvessä, jossa 

parveutumista ei syvänteiden puuttumisen takia juurikaan esiinny, jolloin on pyrittävä 

kalastamaan koko järven alueelta. Lahden kaupungilla on vastaavasti käytössä nuotat, joiden 

korkeudet ovat 19 ja 14 metriä. 

 

Uusi nuotta voi kestää n. viisi vuotta ennen kuin siihen vaihdetaan uudet havakset, mutta 

ammattikalastaja voisi vaihtaa ne jo kahden vuoden käytön jälkeen. Yleensä nuotat korjataan 

vuosittaisissa pyydystalkoissa, joissa on myös muutakin korjattavaa tai rakennettavaa. Lahden 

seudun ympäristöpalvelut on osallistunut havasten kustannusten kattamiseen, mutta myös 

Nastolan kalastusalue on maksanut osansa.  

 

Nuottaus toteutetaan tähän tarkoitukseen rakennetuilla 

veneillä, joita on kaksi ja joilla on eri käyttötarkoitus. 

Pääroolissa nuottauksessa on vene, jossa on vinssit, joilla 

nuottaa vedetään ja johon nuotta lopulta kootaan. Tähän 

vaiheeseen kuluu yleensä useampia tunteja.  

 

Toisesta veneestä löytyy esim. kaikuluotain, jolla 

kalaparvia etsitään. Näiden kahden veneen yhteistyöllä 

nuottaus onnistuu hienosti, ja ilman näihin veneisiin 

rakennettuja lisälaitteita, kuten vinssejä tai haavinosturia, 

nuottaus olisi paljon rankempaa. Nuottauksessa on 

keskimäärin mukana kerralla viisi ihmistä ja varsinaiseen 

aktiivisten kalastajien porukkaan kuuluu Nastolassa 

kahdeksan henkeä. Nämä henkilöt ovat käytännössä 

kaikki eläkeläisiä.  

 

 

 



Nuottaus aloitetaan yleensä Sylvöjärvestä, jossa kalojen parveutumista ei esiinny, mikä johtuu 

siitä, että järvi on matala (keskimäärin 3-4 metriä syvä), eikä parveutumiseen soveltuvia 

syvänteitä järvessä ole. Sylvöjärven nuottauksessa käytetään 400 m leveää nuottaa ja 

vetämällä vaijereita pitkin järvenpohjaa kalastajat ovat selvittäneet, että nuottaa voi järvessä 

vetää nuottaa rikkomatta. Varsinaiseen kalojen paikallistamiseen tarvittaisiin Sylvöjärvellä 

viistokaikuluotausta, sillä tavallinen kaikuluotaus ei näin matalassa järvessä toimi. Silti ilman 

kaikuluotausta kalastus saadaan onnistumaan. 

 

Normaalisti muissa järvissä särkikalaparvien paikallistaminen perustuu kaikuluotaukseen. 

Vapaa-ajan kalastajien käyttämä kaikuluotain toimii kuitenkin vain avoveden aikaan, joten 

talvella he hyödyntävät Lahden kaupungin käyttämää kaikuluotainta, kun kaloja etsitään jään 

läpi. Parvet löytyvät yleensä järven syvänteistä. Kaikuluotauksen lisäksi hyödynnetään toki 

aiempia kokemuksia kalaparvien sijainneista, ja koska nuotanveto kestää kauan, tehdään 

vetoja vain yksi päivässä, minkä takia on erityisen tärkeää tietää mahdollisimman tarkkaan 

kalaparven sijainti. Viistokaikuluotaus mahdollistaisi järven pohjarakenteen syvällisemmän 

tutkimuksen.  

 

Varsinaisesta särkikalan parveutumisesta tiedetään (alussa ei tiedetty), että parveutuminen 

tapahtuu alle + 10 0C lämpöisessä vedessä ja särki pysyttelee parvessa koko talven kutuun 

asti, mikä alkaa toukokuussa ja jatkuu kesäkuun alkupuolelle. Tämän jälkeen särki hajaantuu 

ympäri järveä kesän ajaksi, jolloin nuottaus on mahdotonta tai ainakin saalismäärät jäisivät 

nuotalla pieneksi. Särki myös varsinaisesti ruokailee kesäkaudella, mutta ei lainkaan tai 

juurikaan talvella, mikä todennäköisesti aiheuttaa mudan makua särkeen, jolloin kesäkaudella 

pyydetty särki ei ole käytännössä syömiskelpoista". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Hoitokalastussaaliit Nastolan kalastusalueella 

 

Suurimmat särkikalasaaliit Nastolassa saadaan Kymijärveltä, Arrajärveltä, Salajärveltä ja 

Sylvöjärveltä (taulukko 5). Kalastuksessa pidettiin hiukan taukoa vuosina 2001 – 2003, mutta 

kalastajat havaitsivat tämän olleen epäedullista ja särkikalojen vain lisääntyneen järvissä 

näinä vuosina. Tämä on havaittavissa ainakin Kymijärvellä, jossa vuoden 2004 kalasaalis on 

lähes yhtä suuri kuin tehokalastusvaiheen ensimmäisenä vuotena.  

 

Taulukko 5. Hoitokalastus Nastolan järvissä, joista kalastettu  ≥ 10 000 kg 1995 – 2012 

(Pohjankoski Paavo, 2013) 

 

 

Lahden kaupungin ja Vesijärven kalastusalueen sekä Nastolan kunnan ja kalastusalueen 

yhteistoiminnan tuloksena Kymijärvestä pyydettiin hoitokalastusjakson alussa vuosina 1995–

1996 särkeä kaikkiaan noin 200 kg/ha (kuvio 7). Hoitokalastussaaliin keskiarvo on tämän 

jälkeen ollut vuosittain 30kg/ha vuosina 2001 – 2012. Tehokalastusjakson jälkeen 

Kymijärveen istutettiin petokaloja, lähinnä kuhaa.  

 

Kaikkiaan vuosina 1995–2012 Kymijärvellä hoitokalastettiin rysillä, katiskoilla ja 

nuottaamalla (taulukko 6), joista nuottaaminen on ollut kaikkein merkittävintä kalasaaliiden 

perusteella. Nuottasaaliista noin 70 % on ollut lahnaa ja loput 30 % on ollut pääasiassa 

ahventa, särkeä ja kuhaa.  Rysäkalastusta ei ole jatkettu vuoden 2005 jälkeen ennen ”Järvi 

Vuosi Kymijärvi Arrajärvi Salajärvi Sylvöjärvi Ruuhijärvi Alasenjärvi Kukkaset Kärkjärvi YHT. 

1995 45800 0 3000 0 0 6500 0 0 55 300 

1996 55790 8010 1410 3210 4370 2750 3360 1000 79 900 

1997 17840 18190 8030 18320 13560 2200 2660 1000 81 800 

1998 800 7450 5270 9020 2300 1500 1200 1500 29 040 

1999 1500 9840 3900 6920 2950 2000 1700 1500 30 310 

2000 10920 12100 4220 5500 1350 4300 3000 0 41 390 

2001 950 9355 6180 4600 4125 0 1450 1300 27 960 

2002 1200 2200 12500 750 2800 700 950 0 21 100 

2003 0 6660 4800 3000 900 400 0 0 15 760 

2004 42244 8600 7260 3400 900 0 3050 0 65 454 

2005 5820 3400 19400 2000 100 2000 1400 0 34 120 

2006 2600 0 11900 2300 600 0 1900 0 19 300 

2007 12000 5300 6000 5100 1500 2600 1100 0 33 600 

2008 15000 1000 3000 1500 4200 6600 0 1700 33 000 

2009 12500 11900 0 4100 2400 3300 3300 3500 41 000 

2010 23000 5300 2300 2500 500 0 2000 3000 38 600 

2011 18500 3500 0 3000 1550 1500 2000 1100 31 150 

2012 36000 4500 1000 2500 0 0 2800 500 47 300 

YHT 302 464 117 305 100 170 77 720 44 105 36 350 31 870 16 100 726 084 



Hoi” – hankkeen rysäpyynnin kokeiluja (Kotakorpi, Lakka & Ruuhijärvi, 2012). Katiskasaalis 

on vaihdellut paljon vuosien välillä, vuosien 2010 ja 2011 katiskasaaliin lajijakauma oli: särki 

40 %, ahven 20 %, salakka 20 %, suutari 10 % ja lahna 10 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Kymijärven hoitokalastussaaliit (kg) vv. 1995–2012, (Pohjankoski Paavo, 2013). 

 

Nuottasaaliin koostumuksessa Kymijärvellä ei ole havaittu muutoksia vuosien 2004–2011 

välillä, mutta saalisnäytteiden puuttumisen vuoksi lajisuhteissa mahdollisesti tapahtuneita 

vähäisiä muutoksia ei ole ehkä kyetty havaitsemaan. Nuottasaaliin vaihtelu johtuu osittain 

apajapaikkojen määrästä. Joinain vuosina on nuotattu vain järven toisessa syvänteessä (itäpää) 

ja joinain molemmissa (Kotakorpi, Lakka & Ruuhijärvi, 2012).  

 

 

Hoitokalastuksen saalistavoitteen määrittelyyn Nastolan alueen järvissä ei ole muuta keinoa 

kuin hyödyntää vuosien saatossa kertynyttä kokemusta siitä, paljonko järvestä voisi enintään 

saada kalaa. Saalismäärien ajan myötä pienentyessä tai kasvaessa tavoitetta voidaan muuttaa 

aiempien kokemusten pohjalta. Kuitenkin Kymijärven koekalastuksen perusteella Kymijärven 

saalistavoite vedenlaadun parantamiseksi on tällä hetkellä 65 tonnia (100 kg/ha/vuosi). 

(Kuvio 7). 

 

 

 

 

 

 



Taulukko 6. Kymijärven hoitokalastussaaliit (kg) vv. 1995–2012, (Pohjankoski Paavo, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaihtelu nuottauksen saalismäärissä on suurta, mikä johtuu yleensä säätilasta ja tuulisuudesta. 

Saalismäärä yhdellä nuottauskerralla voi olla 10 – 20 tn, joten 2-3 nuottauskertaa riittää 

pienemmillä järvillä, jotta hoitokalastuksen tavoitteet saavutetaan. Sen sijaan Kymijärvellä, 

joka on huomattavasti isompi kuin alueen muut järvet, tarvitaan yleensä noin 5 -6 

nuottauskertaa. Tämä tulos edellyttää kuitenkin onnistuneita kaikuluotauksia.  

 

Pääasiallisena pyyntimenetelmänä Nastolan alueella käytetään nuottausta (kuvio 8), 

rysäpyyntiä ei ole itse asiassa vuosiin käytetty ennen ”Järvi Hoi”-hankkeen kokeilua vuonna 

2013. Nuottaus on kuitenkin hyvin tehokas pyyntimenetelmä ja voidaan suorittaa isolla 

porukalla muutamana kertana. Rysät vaativat enemmän hoitoa ja pidemmän kalastusjakson, 

eikä niillä saa suuria saalismääriä, mutta ne sopivat paremmin sellaiseen pyyntiin, jossa 

pyritään saamaan saaliiksi tiettyjä kalalajeja tietystä kokoluokasta erityisesti keväällä järven 

ranta-alueilta tai matalista järvistä, joihin nuottaus ei sovellu.  

 

 

 

 

Vuosi Rysä  Nuotta Yhteensä 

1995 5 800 40 000 45 800 

 1996 5 650 50 140 55 790 

1997 2 440 15 400 17 840 

1998 800 0 800 

1999 1 500 0 1 500 

2000 1 400 9 520 10 920 

2001 950 0 950 

2002 1 200 0 1 200 

2003 0 0 0 

2004 744 41 500 42 244 

2005 720 5 100 5 820 

2006 0 2 600 2 600 

2007 0 12 000 12 000 

2008 0 15 000 15 000 

2009 0 12 500 12 500 

2010 0 23 000 23 000 

2011 0 18 500 18 500 

2012 0 36 000 36 000 

YHT  21 204 281 260 302 464 



 
 

Kuvio 8. Hoitokalastus eri menetelmillä Nastolan järvissä vv. 1995 – 2012 (Pohjankoski 

Paavo, 2013) 

 

Kukaan ei varmasti osaa sanoa, kuinka usein on kalastettava, jotta hoitokalastuksella 

saavutetaan optimaalisin tulos. Ensisijaisesti kalastuskertojen tarve arvioidaan saalistavoitteen 

perusteella ja sen mukaan pyritään kalastamaan. Keskimäärin Nastolan kalastusalueella 

tehdään 2 -3 nuotanvetoa järveä kohden, ja tämä tapahtuu ainoastaan syksyllä, joka on 

Nastolassa kiireisintä aikaa. Keväällä kalastetaan ainoastaan katiskoilla ja rysillä, talvella 

ainoastaan katiskoilla.   

 

Esimerkiksi vuoden 2012 nuottasaalis oli kaikkien aikojen toiseksi korkein Kymijärvessä. 

Poistosaaliin kokonaismäärä oli 36 000 kg (55,6 kg/ha) ja se saatiin kahdeksalla vedolla, mikä 

tarkoittaa keskimäärin 4500 kg:n yksikkösaalista. Vuoden 2012 nuottasaaliista otettiin 

RKTL:n toimesta näytteet, joista laskettiin kalojen määrä lajikohtaisesti, ja mitattiin 50 kalaa 

kustakin lajista pituusjakauman saamiseksi. Näytteiden lajisuhteiden perusteella laskettiin 

vetokohtainen lajisuhde, joka suhteutettiin vedon kokonaissaaliiseen lajikohtaisten saaliiden 

laskemiseksi. Nuottasaalis koostui särjestä (49 %), lahnasta (34 %) ja salakasta (14 %) 

(Kotakorpi, Lakka & Ruuhijärvi, 2012).  

 

Särki- ja salakkasaaliissa runsaimpia olivat 9-14 cm pituiset yksilöt. Lahnasaaliissa oli 

pituusvaihteluväli 3-45 cm.  Itäpään (Lapinkiven syvänne) apajan näytteestä yli 97 % oli 

lahnaa, joka oli varsin suurikokoista (enimmäkseen 20–45 cm). Länsipään nuottausnäyte 

koostui tasaisemmin eri lajeista. Suurin osa (56 %) oli särkeä, lahnaa (25 %) ja salakkaa (16 



%). Länsipäässä lahnasaalis koostui melko tasaisesti kaiken kokoisista lahnoista (4-29 cm) 

(Kotakorpi, Lakka & Ruuhijärvi, 2012). 

 

 
Kuvio 9. Hoitokalastuksen saalismäärät (kg) Nastolan kalastusalueella 1995 – 2012 

(Pohjankoski Paavo, 2013) 

 

 

4.4. Hoitokalastuksen vaikutuksia 

 

Kymijärvi on tällä hetkellä ainoa alueen järvistä, josta löytyy tieteellisin menetelmin kerättyä 

tietoa kalaston rakenteesta ja järven ekologisesta tilasta. Muuten kalaston rakennetta ja 

hoitokalastuksen vaikuttavuutta Nastolan alueen järvissä vapaa-ajankalastajat tarkkailevat 

aistinvaraisesti. Kalamäärien ja kalaston rakenteen arviointi tehdäänkin yleensä nuottauksen 

yhteydessä ja hyvänä indikaattorina hoitokalastuksen onnistumiselle vapaa-ajan kalastajat 

pitävät kuhakannan runsautta ja veden kirkkautta.  

 

Järvien parantuneen tilan takia hoitokalastus on jäämässä vuosi vuodelta vähemmälle muissa 

paitsi Kymijärvessä parantuneiden kuhakantojen takia. Tuloksena pitkäkestoisesta 

hoitokalastuksesta on havaittu vedenlaadun parantuneen Nastolan alueen järvissä 

huomattavasti, mikä on todettu niin LSYP:n vedenlaadun seurannassa kuin aistinvaraisesti 

tarkkailemalla. Sinilevän määrä on silmin havaittavasti vähentynyt ja vedet kirkastuneet.  

Kalastajien mukaan esimerkiksi Salajärvellä ei enää tarvitse hoitokalastaa, sillä kuhaa oli noin 



puolet siellä viimeksi saadun saaliin (2012) koostumuksesta. Ainoastaan isompaa lahnaa eivät 

petokalat kykene saalistamaan, minkä takia lahnan kalastus voisi olla välttämätöntä (esim. 

rysillä), vaikka muuten särkikaloja ei esiintyisi normaalia enempää.   

 

Ongelmallisin järvi on kuitenkin Kymijärvi, joka vedenlaatutietoihin perustuvan luokittelun 

perusteella on arvioitu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi ja koekalastustulosten perusteella 

välttäväksi. Muut alueen järvet ovat Kymijärveä paremmassa kunnossa.  

 

Koekalastusten (taulukko 7) perusteella ahvenen kappalesaalis oli kolminkertainen ja särjen 

yli kahdeksankertainen Vesijärven Enonselän tuloksiin verrattaessa. Särki ja ahven ovat 

eläinplanktonia syövistä lajeista ylivoimaisesti runsaimmat ja nuottasaaliin perusteella myös 

lahnakanta vaikuttaa runsaalta. Särkikalasaalis oli 1 334 g/verkko, mikä kertoo, että särkikalat 

ovat rehevöitymisen vuoksi selvästi runsastuneet. Tutkijat pitivät särkikalasaaliin osuutta 

kuitenkin melko alhaisena, mikä on hieman nostanut järven kuntoluokitusta, mutta korkea 

kokonaissaalis kertoo järven välttävästä kunnosta.  

 

Taulukko 7. Kymijärven kokonaissaaliit, yksikkösaaliit ja prosenttiosuudet kalalajeittain 

vuonna 2012 (Kotakorpi, Lakka & Ruuhijärvi, 2012) 

Laji 
Kokonais
saalis (g) 

Yksikkösaalis 
g/verkko) 

Biomassa
osuus % 

Kokonais-
saalis (kpl) 

Yksikkösaalis 
kpl/verkko 

Lukumäärä
osuus % 

Ahven 36878 1024.4 31.5 7300 202.8 65.64 

Hauki 981 27.3 0.8 2 0.1 0.02 

Kiiski 636 17.7 0.5 135 3.8 1.21 

Kuha 30568 849.1 26.1 277 7.7 2.49 

Lahna 3862 107.3 3.3 128 3.6 1.15 

Salakka 4334 120.4 3.7 310 8.6 2.79 

Suutari 1174 32.6 1 2 0.1 0.02 

Särki 38640 1073.3 33 2967 82.4 26.68 

Yhteensä 117073 3252.1 100 11121 309.1 100 

Ahvenkalat 68082 1891.2 58.2 7712 214.2 69.34 

Särkikalat 48010 1333.6 41 3407 94.7 30.64 

Petoahvenet 
(>15 cm) 11799 327.8 10.1 105 2.9 0.94 

Petokalat 
yht. 43348 1204.1 37 384 10.7 3.45 

 

 

Nykyisen tilan perusteella RKTL:n tutkijat ovat esittäneet, että särkikalojen suuren määrän 

vuoksi vuotuinen hoitokalastustavoite kannattaisi nostaa seuraavalle kolmelle vuodelle 100 

kg/ha/vuosi eli 65 tonniin vedenlaadun parantamiseksi (Kotakorpi, Lakka & Ruuhijärvi, 

2012). Tältä pohjalta toteutettiin myös vuoden 2013 nuottaukset.  



4.5. Hoitokalastuksen onnistumiset ja epäonnistumiset 

 

Suuria epäonnistumisia eivät Nastolan kalastajat ole kokeneet. Hoitokalastus on edennyt lähes 

aina suunnitelmien mukaisesti ja ennen kaikkea hoitokalastuksella on saavutettu niitä 

tavoitteita, joita sille on asetettu. Suurimpia haasteita käytännön järjestelyihin aiheuttavat 

vuosittain vaihtuvat erot veden lämpötiloissa ja tästä johtuva ”turha” kalastaminen, kun 

ennakkoon ei voida tarkkaan tietää, milloin kalat parveutuvat.    

 

Limnologi Juha Kedon arvion mukaan 1990-luvun lopulla Kymijärven tehokalastuksen 

vaikutukset olivat lupaavia. Vuonna 1997 näkösyvyys oli aiempiin vuosiin verrattuna selvästi 

korkeampi ja kun vielä vuosina 1995 ja 1996 loppukesän tilannetta Kymijärvellä luonnehtivat 

voimakkaat sinileväkukinnat, vuonna 1997 todettiin vain lievä Anabaena lemmermannii -

kukinta keskikesällä ja loppukesän levälajisto koostui lähinnä kulta- (Dinobryon), koriste- 

(Pediastrum) ja piilevistä (Aulacoseira, Fragilaria). Myönteisen kehityksen puolesta kertoi 

siis sekin, että Kymijärven levälajisto oli muuttunut vähemmän haitalliseksi. Loppukesän 

sinileväkukinta jäi vuonna 1997 pois, vaikka sääolot olivat sen kehittymisen kannalta hyvin 

otolliset. Sinileväongelmia ei esiintynyt myöskään kesällä 1998. 

 

Kymijärven osalta tehtiin kuitenkin vuosina 2001 – 2003 se virhe, ettei nuottausta jatkettu, 

minkä takia särkikalat lisääntyivät reippaasti. Täten vuoden 2004 nuottauksilla saatiin 

huomattava saalis ja sitten taas seuraavina vuosina huomattavasti vähemmän. Tästä oppineena 

kalastajat ovat havainneet, että hoitokalastusta on vain sinnikkäästi jatkettava vuodesta 

toiseen, jotta saavutetut hyvät tulokset saadaan ylläpidettyä.  

 

Rysäpyynnin kokemuksia voisi sanoa työläiksi suhteessa saatuihin saalismääriin, eikä rysillä 

ole pyydetty moniin vuosiin alueella ennen vuotta 2013. Rysäpyynnin vahvuutena kuitenkin 

on, että rysillä saadaan myös sellaista saaliskalaa, jota nuottaamalla ei saada. Erityisesti sorva 

kuuluu tällaisiin kaloihin ja vuoden 2013 kokemusten perusteella erityisesti lahnaa saadaan 

rysillä saaliiksi ranta-alueilta. Lahnaa toisaalta saadaan myös nuottausten yhteydessä, joten 

lahnan kalastamisen näkökulmasta rysäpyyntiä voidaan pitää työläänä ja aikaa vievänä. 

Rysällä voidaan toisaalta kalastaa sellaisilla alueilla, joille nuottaus ei sovellu, tai joilla 

nuottaus on hyvin haastavaa.   

 

 

 



5. Rysäpyynnin kokeilu ”Järvi Hoi” - hankkeessa 

 

”Järvi Hoi”-hankkeen avulla voitiin kokeilla rysäpyynnin tuloksekkuutta tietyillä alueilla 

Vesijärvellä ja Kymijärvellä. Erityisesti Kymijärvellä tätä kalastusmenetelmää ei ole moniin 

vuosiin käytetty hoitokalastuksessa lainkaan, kun Vesijärvellä tahdottiin rysäpyyntiä kokeilla 

tietyillä alueilla vapaa-ajan kalastajien toimesta, jotka muuten käyttävät pyyntiin lähinnä 

katiskoja. Vastaavasti rysäpyyntiä kokeiltiin ammattikalastajien toteuttamana Ruotsissa, mistä 

kerrotaan tarkemmin omassa luvussaan. 

 

Rysien testauksen lähtökohtana on ollut ajatus, että perinteiset hoitokalastusmenetelmät, 

kuten nuottaus ja troolaus, toimivat hyvin ulappavesissä ja syvillä avoimilla rannoilla. Silti 

monissa järvissä esiintyvät pienikokoiset lahnat, pasurit, sorvat ja sulkavat ovat vaikeasti 

matalista kasvillisuusvyöhykkeistä pyydettävissä. Rysillä näiden tiettyjen saaliskalojen pyynti 

onnistuu, kunhan pyynti osataan ajoittaa oikein ja rysille löydetään sopivia paikkoja. 

Kuitenkin saalismäärät jäävät näillä alueilla usein pieniksi, joten rysäpyynti ennemminkin 

tehostaa nuottauksen tuloksia, kun rysillä saadaan saaliiksi niitä kalalajeja ja -yksilöitä, joita 

ei nuottaamalla ole saaliiksi saatu. 

 

Kokeilun ensimmäinen vaihe alkoi toukokuussa 2013 tai tarkemmin sanottuna jo 

tammikuussa 2013, kun tätä varten tarkoitettuja rysiä alettiin rakentaa Päijät-Hämeen 

kalatalouskeskuksen järjestämissä pyydystalkoissa. Rahoitus pyydysmateriaaleja varten 

saatiin ”Järvi Hoi” – hankkeesta ja rysien piirustukset saatiin ELY-keskuksen tarkastajalta 

Petri Savolalta, jolla on pitkä ammatillinen tausta rysien rakentamiseen liittyen.  

 

Keväällä 2013 ehdittiin kaikkiaan saada valmiiksi 13 rysää, joista kuusi (6) oli vannerysiä ja 

seitsemän (7) avorysiä siten, että yksi avorysistä oli isompi kuin kuusi muuta. Nämä rysät 

jaettiin Nastolan ja Vesijärven kalastusalueiden kalastajien välillä siten, että suurempi osa 

rysistä päätyi Vesijärven kalastajien käyttöön. Kaikkea kalastuksesta ei kuitenkaan saatu 

dokumentoitua riittävän hyvin, mutta suurimmasta osasta rysiä saatiin erittäin hyviä 

kokemuksia ja kalastustilastoja, joita voidaan jatkossa hyödyntää.  

 

Kevään 2014 talkoissa saatiin loput rysät valmiiksi. Kaikkiaan rysiä valmistui seuraavasti: 

”lahtirysiä” (vannerysiä) 6 kpl (joista 1 kateissa), ”jokamiehen rysiä” (avorysiä) 11 kpl (joista 

1 iso) ja ”jokapojan rysiä” (pienempiä avorysiä) 4 kpl. Yhteensä hankkeesta rahoitettiin siten 

21 rysän rakentaminen.  



5.1. Kalastaja Eero Sindan kokemuksia Kymijärveltä 2013 

 

Rysien paikkojen valinnassa Kymijärvellä oli tärkeää löytää ranta-alue, joka laskeutuu 

loivasti ja jossa ei kasva kaislikkoa. Tällaisia paikkoja Kymijärvessä on muutamia, mutta ei 

monia. Kyseisillä paikoilla kasvoi lisäksi ahvenvitaa, mutta sen ei koettu haittaavan 

rysäpyyntiä, kuten kaislikko haittaisi. Vedenpinnan tuli olla alle 1,5 metrin korkeudella, jotta 

avorysä olisi pohjassa kiinni, eivätkä kalat pääsisi uimaan rysän alta. Rysät laskettiin veteen 

4.5.  

 

Rysät oli sijoiteltu siten, että iso avorysä oli koko pyynnin ajan lähellä matonpesupaikkaa 

(Suppalantie) ja toinen pienistä rysistä Lammassaaren itäpuolella. Sen sijaan toinen pienistä 

rysistä vaihtoi paikkaa kaksi kertaa siten, että rysä oli ensin Vanhakartanon rannassa, sitten 

Lammassaaren pohjoispuolella ja lopulta ”Haikkarinkärjessä”. Kaikki rysien paikat on 

merkitty suurpiirteisesti ao. karttoihin. Rysä siirrettiin Lammassaaren pohjoispuolelta pois, 

koska järven pohjassa oli monttu, jonka kautta kalat pääsivät uimaan rysän ali. Rysien oli 

myös todettu limoittuvan, koska vesi oli suhteellisen lämmintä.  

 

 

 

 

Muuten kalastamisesta ei ole erityisiä huomioita kerrottavana, koska kaikki on mennyt 

Kymijärvellä rysien vaihtoa lukuun ottamatta hyvin. Eniten kritisoitavaa esitettiin 

silmäkoosta, jonka pitäisi olla vielä pienempi, jotta rysät pyytäisivät särkeä, nyt särkeä on 

tarttunut rysän silmiin, mikä aiheuttaa jonkin verran lisätyötä.  

 

 

 

 



5.2. Kalastaja Eero Loimen kokemuksia Vesijärveltä 2013 

 
Vehkosaaressa asuvalle Eero Loimelle luovutettiin käyttöön kaksi avorysää, jotka hän on 

laskenut järveen toukokuun alkupuolella ja hän on pitänyt katiskoita ja rysiä Vehkosaaren 

eteläpuolella (kts. kartta). Hän kuitenkin nosti toisen avorysän pian aloittamisen jälkeen 

järvestä, koska se ei kalastanut lainkaan, jolloin jäljelle jäi yksi avorysä.  

 

Eero piti kokeilua epäonnistuneena. Hän sai rysillä (lähinnä yhdellä) saaliiksi ainoastaan 15 

kg suutaria, lahnaa ja sorvaa, mihin todennäköisesti suurimpana syynä oli se, että rysistä 

puuttuivat varsinaiset ”irtopotkut”, jotka ohjaavat kalan kalapesään. Suurin osa mahdollisista 

saaliskaloista on siis todennäköisesti päässyt uimaan poispäin rysän kalapesästä.  

 

Syy rysän potkujen puuttumiselle oli tavallaan hänestä riippumaton. Eerolle toimitettiin rysän 

potkuosia, mutta ei riittävästi, sillä hän joutui käyttämään materiaalin varsinaista aitaa varten. 

Ilmeisesti rysiä jaettaessa onkin tapahtunut joitain sekaannuksia materiaalitarpeen 

arvioinnissa, eikä sitä sitten ole ehditty korjaamaan hyvissä ajoin. Koska kalastaminen eteni 

kuvailun mukaisesti, ei haastattelun aikana saatu esille oikein muuta rysäpyynnin tavoitteiden 

mukaista tietoa. Eero aikoo kuitenkin jatkaa kokeiluja vuonna 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3. Kalastaja Pentti Reinin kokemuksia Vesijärveltä 2013 

 

Pentti Reinillä on ollut testattavana neljä vannerysää, jotka ovat sijainneet Vesijärven 

Lahdenpohjassa Uskilan osakaskunnan vesialueilla, jonne ne laskettiin 4.5. Rysien paikkojen 

valinta on perustunut Pentti Reinin aiempiin kokemuksiin rysäpyynnistä ja Lahdenpohjassa 

olisi paljon hyviä rysän paikkoja, jotka ovat kuitenkin pääosin mökkien rannoilla, joiden 

edustalle rysiä ei ole järkevää laittaa. Periaatteessa rysät ovat kalastaneet hyvin ja saaliiksi on 

saatu lähinnä lahnaa, sorvaa ja suutaria, jonkin verran myös särkeä.  

 

Pentti Reini odotti toki parempaa saalista, koska kokemukset edellisiltä vuosilta ovat olleet 

parempia. Kalapesän silmäkokoa Pentti Reini pitää liian suurena, 25 mm silmäkoko voisi olla 

toimivampi. Pentti tietää kyllä, että suuremmalla silmäkoolla rysät eivät limoitu yhtä herkästi 

kuin pienemmän silmäkoon rysät, joten sinänsä tämä ei kai ole suuri ongelma. Etuporttia hän 

pitää myös liian suurena ja rysien pystyttäminen on isotöistä, kun seipäitä on 8, eikä 2 kuten 

hänen omissa rysissään. Lisäksi varsinaista rysän kokoa voisi ehkä pienentää, mutta Pentti ei 

ole varma vaikuttaisiko tämä kalastamiseen.  

 

Helpottaakseen vannerysän tyhjentämistä Pentti on rakentanut kalapesään vetoketjun, josta 

kalat saa nopeasti tyhjennettyä. Tämän lisäksi rysä on kiinni päätyseipäässä kumiköydellä, 

minkä ansiosta rysän käsittely on joustavaa. Limoittumista Pentti ei ole tänä keväänä 

havainnut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.4. Kalasaaliita rysäpyynnistä Vesijärvellä ja Kymijärvellä 2013 

 

Kalastaja Pentti Reinin rysillä saatiin aikaan hyviä tuloksia (taulukko 8) ja erityisesti saaliiksi 

saatiin lahnaa, sorvaa ja suutaria. Jonkin verran joukkoon mahtui särkeä, mutta särkeä näillä 

rysillä ei ollut alun perin tarkoitus pyytää, joten särkeä ei tämän saaliin joukkoon kuuluisi. 

Saaliskalan määrä vastaa hyvin sitä määrää, mikä matalilta alueilta voitaisiin vastaavin 

menetelmin pyytää.  

 

Taulukko 8. Rysäpyynnin tuloksia (kg) aikaväliltä 8.5- 16.6.2013 kalastaja Pentti Reinin 

lahtirysistä Vesijärven Lahdenpohjasta (Reini Pentti, 2013). 

 

Kymijärvellä kalastukseen osallistui useampi Villähteen kalastuskunnan kalastaja ja heidän 

käytössään oli kolme jokamiehen rysää. Vaikutusta kalastuksen lopputulokseen voi olla 

vaikeaa vertailla, kun pyydykset ovat sijainneet eri järvissä ja kalasaaliit näyttävätkin hyvin 

erilaisilta. Kymijärvestä saatiin saaliksi pääosin lahnaa joukossa ollen toki muitakin kalalajeja 

(taulukko 6).  

 

Onko tämä kalastuskokeilu siis osoittanut rysäpyynnin tuloksekkaaksi tavaksi vai ei? Ainakin 

asiantuntija Petri Savolan mukaan saalis on vastannut odotuksia. Saaliin määrä on kuitenkin 

ravinteiden poiston näkökulmasta pieni, joten siinä mielessä tämän pyynnin ei varmaan voi 

sanoa olevan merkityksellistä.  

 

 

 

 

 

 

Pvm Rysiä 
Pyynti
päiviä  

Yksikkö- 
saalis 

kg/rysä/d 
Särki  Lahna Sorva Suutari Muut YHT 

8.5.2013 3 1 9,3 5 8 10 5 0 28 

15.5.2013 3 7 1,4 3 15 12 0 0 30 

21.5.2013 4 6 1,8 0 25 10 7 0 42 

24.5.2013 4 3 2,7 0 11 9 12 0 32 

29.5.2013 4 5 1,7 0 16 9 8 0 33 

5.6.2013 4 7 1,1 0 15 7 8 0 30 

9.6.2013 4 4 1,8 0 14 7 7 0 28 

11.6.2013 4 2 2,0 0 7 3 6 0 16 

16.6.2013 4 5 1,5 0 12 8 10 0 30 

    40 1,8 8 123 75 63 0 269 

Ka. / 
koenta 

4   2,6 1 14 8 7 0 30 



Taulukko 9. Rysäpyynnin tuloksia (kg) aikavälillä 6.5. – 13.6.2013 Villähteen kalastajien 

avorysistä (1 iso + 2 pientä) Kymijärveltä (Konttinen Markku, 2013) 

 

Pvm Rysiä  Pyyntipäiviä 
Yksikkösaalis 

kg/rysä/d Särki Lahna Ahven Muut YHT 

6.5.13 3 1 13.3 1 1 5 33 40 

10.5.13 3 4 2.4 25 2 0 2 29 

13.5.13 3 3 2.4 2 14 0 6 22 

16.5.13 3 3 4.1 0 32 0 5 37 

20.5.13 3 4 0.9 0 10 0 1 11 

25.5.13 3 5 1.5 0 20 0 2 22 

28.5.13 3 3 11.3 0 100 0 2 102 

31.5.13 3 3 0.8 1 5 0 1 7 

8.6.13 3 8 0.3 0 5 0 1 6 

13.6.13 3 5 0.3 0 4 0 1 5 

    39 2.4 29 193 5 54 281 

Ka. / koenta 3   3.7 3 19 1 5 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Hoitokalastus Hiidenvedellä 

 

Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi 30 km2. Järvityypiltään se on luokiteltu 

runsasravinteisiin ja runsaskalkkisiin järviin (RrRk). Hiidenveden valuma-alue, 935 km2, on 

laaja suhteessa järven pinta-alaan. Hiidenvesi koostuu useasta vesialtaasta, jotka poikkeavat 

suuresti toisistaan sekä perusominaisuuksiltaan että vedenlaadun suhteen. Hiidenveden 

selkäalueista rehevimmät ovat Vihtijoen valuma-alueelta pääosin vetensä saavat Kirkkojärvi 

ja Mustionselkä. Nummelanselkä ja erityisesti järven pääallas, syvä Kiihkelyksenselkä, 

edustavat puhtainta Hiidenvettä. 

 

Hiidenvesi on keskeinen virkistysalue, joka houkuttelee alueelle asukkaita, matkailijoita, 

virkistyskalastajia ym. virkistyskäyttäjiä. Pelkästään Hiidenveden vaikutusalueella asuu 

kymmeniätuhansia ihmisiä. Hiidenvesi toimii pääkaupunkiseudun varavedenottamona ja 

järven vesi onkin tarvittaessa yli miljoonan ihmisen juomaveden lähde. Vesistö on myös 

säännöstelty. 

 

6.1. Hiidenveden hoitokalastuksen tausta 

 

Hiidenveden ongelmana on ollut pitkään jatkunut rehevöityminen ja sen aiheuttamat haitat. 

Ennen kunnostuksen aloittamista kesäisin oli havaittavissa runsaasta levätuotannosta johtuvaa 

veden samentumista ja voimakkaita sinileväkukintoja (Penttilä, 2001). Veden heikentynyt 

laatu haittasi Hiidenveden virkistyskäyttöä; uimista, kalastamista ym. Kalastushaitoiksi 

todettiin kalaston särkivaltaisuus, verkkojen limoittuminen ja kaloissa esiintyvät makuvirheet. 

Pohjasedimentin kerrostumien perusteella viimeisten 300- vuoden ajan Hiidenvesi on ollut 

suhteellisen rehevä järvi (Weckström ym., 2011).  

 

Paleolimnologisen tutkimuksen mukaan Hiidenveden rehevyys johtuu valuma-alueen 

ravinteikkaasta savimaasta, mitä ihmistoiminta on kiihdyttänyt. Peltojen raivaus ja järven 

säännöstely ovat heikentäneet Hiidenveden tilaa 1800 – luvulta 1950 – luvulle. Maatalouden 

tehostumisen myötä 1950- luvulta lähtien järven tila on heikentynyt nopeasti. Lisäksi 

Hiidenveteen johdettiin puhdistamattomina yhdyskuntajätevesiä vielä 1970-luvun 

alkupuolella. Pohjasedimenttiin kerääntyneitä ravinteita vapautui heikentyneen happitilanteen 

johdosta ja järven sisäinen kuormitus oli suurta.  

 

Paikalliset tahot halusivat tehdä jotakin Hiidenveden heikentyneelle tilalle ja leväkukinnoille 

ja tästä syntyi Hiidenvesi 2000 – projekti (toimi vuosina 1995–2000). Hiidenveden 

kunnostuksen tavoitteena oli pysäyttää vesistön rehevöityminen. Hiidenveden vedenlaatu 



haluttiin parantaa vastaamaan veden hyvää käyttökelpoisuusluokkaa, johon järvi oli 

luonnontilaisena kuulunut. Vedenlaatu oli heikentynyt niin, että Hiidenveden 

käyttökelpoisuusluokitus vuonna 1996 oli alueesta riippuen tyydyttävä tai välttävä. Veden 

laadun parantumisella toivottiin olevan positiivinen vaikutus Hiidenveden kalakantaan ja 

järven virkistyskäyttöarvoon. Vesijärven kunnostushankkeen hyvien tulosten innoittamana 

Hiidenvedellä aloitettiin hoitokalastukset vuonna 1995.  

 

Hoitokalastusta edelsivät vuosina 1994–1995 kalastoselvitykset, joissa etsittiin 

kaikuluotaamalla mm. sopivia rysäpaikkoja ja selvitettiin kalaston rakennetta koenuottauksin. 

Hoitokalastus jakautui 3 vaiheeseen: vuonna 1995 oli sisäänajovaihe, vuosina 1996–1998 

tehostetun pyynnin vaihe ja vuonna 1999 aloitettiin hoitokalastuksen ylläpitovaihe. 

Saalistavoitteeksi asetettiin tehostetun pyynnin vaiheessa 100 kg/ha ja ylläpitovaiheessa 50 

kg/ha vuodessa (Niinimäki, 2003) 

 

Kymmenenvuotisen hoitokalastusjakson aikana Hiidenveden veden laadussa ei tapahtunut 

odotettuja muutoksia. Hoitokalastus ei vaikuttanut merkittävästi ravinnepitoisuuksiin eikä 

levien määrään. Myöskään kasviplanktonlajistossa ei ollut nähtävissä muutoksia ja 

sinileväkukintoja esiintyi edelleen runsaasti. Vuosina 1996–2004 runsaita tai erittäin runsaita 

kukintoja kirjattiin Hiidenvedellä vuosittain. 

 

6.2. Hiidenveden hoitokalastuspyydykset ja – menetelmät 

 

Hiidenveden hoitokalastuksiin päädyttiin koska vuonna 1996 tehdyt koenuottaukset osoittivat 

särkikalojen määrän olevan erittäin suuri, etenkin matalilla alueilla. Kalastusmenetelmiä 

valittaessa tarkasteltiin niiden soveltuvuutta Hiidenveden eri osa-alueille. Hiidenvesi on 

jakautunut useisiin erityyppisiin järvialtaisiin, joiden tehokkaan kalastuksen järjestämiseksi 

tarvittiin erilaisia kalastusmenetelmiä. Myös järven suuri koko tarkoitti sitä, että kaikki 

mahdolliset kalastusmenetelmät ja ajat oli otettava käyttöön, jotta kalastukseen saataisiin 

riittävä teho. Erilaisten kalastusmenetelmien käytöllä pyrittiin myös siihen että Hiidenveden 

koko monipuolinen särkikalalajisto olisi pyynnin piirissä (Savola Petri, 2013). 

 

Hiidenvedellä harjoitettiin hoitokalastushankkeen aikana avovesi- ja talvinuottausta sekä 

rysäkalastusta. Troolausta kokeiltiin vuonna 1999. Pyydysrakennuskurssien aikana 

Hiidenvedelle rakennettiin 13 isorysää, Pyydysten rakentamisen jälkeen samat henkilöt 

osallistuivat kalastukseen ja kokivat osaa rysistä talkootyönä.  

 



Vuonna 1996 nuottauksen pyyntiponnistus oli 74 apajaa. Vuonna 1997–2001 talvinuottauksen 

pyyntiponnistus oli arviolta 184 apajaa ja talvinuottauksen 348 apajaa. Vuonna 1997–2001 

harjoitetun rysäkalastuksen pyyntiponnistus oli yhteensä 7625 vuorokautta (taulukko 10). 

 

Taulukko 10. Hoitokalastuksen aikainen pyyntiponnistus Hiidenvedellä vuosina 1997–2001.   

 

Alueet: 1. Kirkkoselkä-Mustionselkä, 2. Nummelanselkä ja 3. Kiihkelyksenselkä. 

Nuottausmäärät ovat vetoja ja rysien pyyntiponnistus on esitetty rysävuorokausina. 

 

6.3. Hiidenveden hoitokalastussaaliit ja kustannukset 

 

Eniten saaliista saatiin vuonna 1997, jolloin kokonaissaalis oli 46 kg/ha. Vuoden 2001 jälkeen 

kalastussaaliit olivat pieniä alle 15 kg/ha (kuvio 9). Vuosien 1995–2004 hoitokalasaaliin 

massasta arviolta noin 72 % oli särkikaloja ja 9 % ahvenkaloja. Kuoretta oli koko massasta 19 

% (46 kg/ha). Kuviossa 10 on esitetty hoitokalastuksen saaliskertymä vuosien 1996–2002 ja 

2004 aikana.  

 

Pyydys Alue 1997 1998 1999 2000 2001 Yht.

Talvinuottaus 1. 3 19 6 5 7 40

2. 9 7 9 12 11 48

3. 11 4 5 16 4 40

Muut 11 26 11 8 56

Yht. 34 56 31 41 22 184

Avovesinuottaus 1. 2 7 23 47 8 87

2. 5 2 16 17 9 49

3. 43 15 27 25 3 113

Muut 41 7 25 14 12 99

Yht. 91 31 91 103 32 348

Nuottaukset Yht. 125 87 122 144 54 532

Rysäkalastus Yht. 3298 1601 1366 1011 349 7625



 

 

Kuvio 9. Hiidenveden hoitokalastuksen saalis (kg/ha) vuosina 1995–2004 (Niinimäki 2005). 

 

 

Kuvio 10. Hiidenveden hoitokalasaaliin saalislajikertymä 1996–2002 ja 2004 (Alaja 2013). 

 

Hiidenvesi 2000 - projektia ovat rahoittaneet alueen kunnat; Vihti, Lohja, Karkkila ja Nummi-

Pusulan kunnat, sekä Uudenmaan ympäristökeskus, Hiidenveden kalastusalue, Länsi-

Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vihdin vesihuoltolaitos, Uudenmaan liitto sekä Uudenmaan 
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ja Hämeen TE-keskukset. Helsingin yliopisto ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ovat 

tehneet alueella tutkimuksia.  

 

Oheiseen taulukkoon on koottu hoitokalastuksen aloittamisen ja Hiidenvesi 2000- projektin 

hoitokalastuksen kustannuksia (Taulukot 11 ja 12). Taulukossa 11 on esitetty kustannukset 

hoitokalastusta edeltävistä tutkimuksista vuosina 1994–1995. Taulukkoon 12 on koottu 

Hiidenvesi-projektin kustannukset vuosilta 1996–2000. Lisäksi taulukossa 13 on nähtävissä 

kokonaiskustannukset suhteutettuina euroihin vuosina 1994 - 2000. 

 

Taulukko 11. Hiidenvesi 2000- projektin kustannukset (mk) vuosina 1994–1995.  

1994 1995 1997

esiselvitykset: koenuottaus 18 663 19422

esiselvitykset: kaikuluotaukset 5897

talkootyö 1483 122 121

palkat: asiantuntijat ja 

ammattinuottaajat                       

(+ matkakustannukset) 328517 630000

kalastusvälineet 73000 111 845

kone- ja laitehankinnat 40000 33 085

hallinto ym. muut kulut 30000 12 387

Yht. mk 18 663 498319 909439 
 

Taulukko 12. Hiidenvesi 2000 -projektin kustannukset vuosina 1996–2000. Tehostetun 

pyynnin vaiheessa kustannukset olivat lähes miljoona markkaa.  

 

 

 

 

1996 1997 1998 1999 2000 yhteensä

UYK:n palkat 214 000 188 000 85 000 42 000 147 000 676 000

työllistetyt, 

projektin osuus 119 000 225 000 186 000 136 000 81 000 747 000

valtion tuki 

työllistämiseen 33 000 51 000 48 000 37 100 18 500 187 600

talkootyö 284 000 122 000 35 000 21 000 15 000 477 000

ostopalvelut 44 000 177 000 85 000 78 000 31 000 415 000

kalusto 206 000 145 000 90 000 141 000 122 000 704 000

yhteensä 900 000 908 000 529 000 455 100 414 500 3 206 600

mk/kg 1996 1997 1998 1999 2000 yhteensä

kalastuksen hinta 11,40 6,50 5,60 3,40 3,90 5,80



Taulukko 13. Hiidenveden hoitokalastusta edeltäneiden tutkimusten kustannukset vuosilta 

1994–1995 ja Hiidenvesi 2000-projektin kustannukset suhteutettuna euroihin vuosina 

1996–2000 (Savola, 2013). 

 

 

6.4. Hiidenveden hoitokalastuksen vaikutukset 

 

Sisäkuormitteisessa järvessä fosforia liukenee pohjalta ja fosforipitoisuus kasvaa järvessä 

loppukesää kohti. Hoitokalastuksella pyritään vaikuttamaan järven sisäiseen 

kuormitukseen. Hiidenvedellä intensiivisen hoitokalastusjakson aikana 1997–1998 ei 

tapahtunut muutosta fosforin käyttäytymisessä (kuvio 10). Hoitokalastuksen seurauksena 

Hiidenveden fosforipitoisuus ei pienentynyt. Hiidenveden Kirkkojärvellä ja 

Nummelanselällä fosforipitoisuus kasvoi loppukesää kohti (kuviot 11 & 12) ja 

Kiihkelyksenselällä (kuvio 13) fosforipitoisuus pysyi melko tasaisena. 
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Kuvio 11. kokonaisfosforipitoisuus µg/l Kirkkojärvessä 1984–2013. Hoitokalastusjakso 

1995–2004 merkitty kuvaan keltaisella. 

 

vuosi 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 yht.

kustannus mk 18 663 498 319 900 000 908 000 529 000 455 100 414 500 3 723 582

kerroin 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21

arvo € 4 248 112 321 201 690 201 031 115 481 98 211 86 548 819 529
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Kuvio 12. kokonaisfosforipitoisuus µg/l Nummelanselällä vuosina 1984–2013. 

Hoitokalastusjakso 1995–2004 merkitty kuvaan keltaisella. 
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Kuvio 13. kokonaisfosforipitoisuus µg/l Kiihkelyksenselällä vuosina 1984–2013. 

Hoitokalastusjakso 1995–2004 merkitty kuvaan keltaisella. 

 

Lehtivihreän eli klorofyllin pitoisuus vedessä kuvaa siinä olevien levien määrää. 

Klorofyllipitoisuuden perusteella Hiidenvesi on rehevä järvi (kuvio 14). Hoitokalastuksella ei 

ollut vaikutusta klorofyllipitoisuuteen intensiivisenkään hoitokalastusjakson 1997–1998 

aikana. 

 

Järvissä levien kasvu on yleensä fosforin rajoittamaa. Vertailemalla klorofyllin ja fosforin 

suhdetta saadaan selville, kuinka paljon vedessä on ravinteita suhteessa levien määrään. Jos 

fosforia on runsaasti, mutta leviä vähän, eläinplankton säätelee levien määrää tehokkaasti. 

Tutkimuksissa on havaittu, että järvissä, joista puuttuu suurikokoinen eläinplankton eli suuret 

vesikirput, leviä on runsaasti suhteessa fosforin määrään. Klorofylli-fosforin suhde kertoo 



myös sis. kuormituksen voimakkuudesta. Matalissa järvissä, joissa vesi ei pääse kunnolla 

lämpötilakerrostuman klorofylli-fosforin suhde on erilainen.  

 

Kuvio 14. Järven tilaa arvioidaan yleensä kasvukauden keskimääräisen klorofyllipitoisuuden 

perusteella. Kuvassa A-klorofyllipitoisuus Kirkkojärvessä, Nummelanselällä ja 

Kiihkelyksenselällä vuosina 1984–2013. Hoitokalastusjakso 1995–2004 merkitty kuvaan 

keltaisella. 

 

Hiidenveden Kirkkojärvessä ja Nummelanselällä ei ole tapahtunut muutoksia klorofylli-

fosforin suhteessa vuosina 1992–2011. Kiihkelyksenselällä klorofylli-fosforisuhde on hieman 

laskenut vuosien 1996–2011 aikana. 

 

Hoitokalastuksen seurauksena tehokalastuksen kohteena olleen Mustionselän särkikannat 

nuorenivat jonkin verran tehokkaampien pyyntivuosien 1997–1998 aikana, mutta vuonna 

2007 särkikalasaalis koostui taas isommista yksilöistä. Todennäköisesti särkikalat ovat 

korvanneet poistetun kalamäärän tehokkaalla lisääntymisellä ja nopeutuneella kasvulla 

(Malinen, ym., 1998). Hiidenveden hoitokalastusten kalastovaikutusten arviointi on hankalaa, 

koska vuosittainen kalastoseuranta aloitettiin vasta pyynnin aikana. Vaikutuksia voitaisiin 

arvioida paremmin jos kalastoseurantaa olisi tehty myös ennen pyyntiä. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

A
-k

lo
ro

fy
lli

 µ
g/

l

A-klorofylli, kasvukauden vuosikeskiarvot

Kirkkojärvi Nummelanselkä Kiihkelyksenselkä



 

Kuvio 15. Hiidenveden levätilanne vs. hoitokalastus vuosina 1994–2005. 

 
6.5. Hiidenveden verkkokoekalastusten tuloksia vuosilta 1997–2010 

 

Verkkokoetulosten perusteella särkikalojen yksikkösaalit ovat selvästi kasvaneet vuodesta 

1997 vuoteen 2010 ainakin Kirkkojärvi-Mustionselän alueella ja Kiihkelyksenselällä. 

Hoitokalastuksella ei ole nähtävissä merkittäviä vaikutuksia särkikalojen määrään. Alla 

olevaan taulukkoon on koottu Hiidenveden intensiivisemmän hoitokalastuksen kohteena 

olleiden alueiden koekalastuksen tulokset vuosilta 1997–2010.  

 

Hiidenvedellä hoitokalastettiin vuosina 1995–2004. Kuvioissa 16 - 18 on esitetty 

verkkokoekalastuksen yksikkösaaliit (kg/vvrk) alueittain ja kuvioissa 19 - 21 

verkkokoekalastuksen yksikkösaaliit (kpl/vvrk) alueittain. Saaliin massasta Kirkkojärvi-

Mustionselällä saatiin eniten sulkavaa ja pasuria. Pasuri oli myös salakan kanssa 

kappalemääräisesti runsain saaliskala. Nummelanselällä painosaaliista saatiin eniten pasuria 

ja särkeä ja särki oli kappalemääräisesti runsain lukuun ottamatta vuotta 1997, jolloin saatiin 

eniten salakkaa. Kiihkelyksenselällä särki oli paino- ja kappalesaaliista selkeästi runsain laji. 
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Kuvio 16. Kirkkojärvi-Mustionselän koekalastuksen yksikkösaaliit (kg / verkkovrk) 1997 – 

2010  

 

 
Kuvio 17. Nummelanselän koekalastuksen yksikkösaaliit (kg / verkkovrk) 1997 – 2010 

 



 
 

Kuvio 18. Kiihkelyksenselän koekalastuksen yksikkösaaliit (kg / verkkovrk) 1997 – 2010 

 

 

 
 

Kuvio 19. Kirkkojärvi-Mustionselän koekalastuksen kappalemääräiset yksikkösaaliit (kpl / 

verkkovrk) 1997 – 2010 

 



 
 

Kuvio 20. Nummelanselän koekalastuksen kappalemääräiset yksikkösaaliit (kpl / verkkovrk) 

1997 – 2001 

 

 
 

Kuvio 21. Kiihkelyksenselän koekalastuksen kappalemääräiset yksikkösaaliit (kpl / 

verkkovrk) 1997 – 2010 

 

 

 

 

 

 

 



6.6. Hiidenveden Hoitokalastuksen onnistumiset ja epäonnistumiset 

 

Hoitokalastus ei ollut tehokalastusvuosina 1997–1999 riittävän tehokasta rajoittamaan 

särkikalakantaa (Lehtonen ym., 2000). Hiidenveden hoitokalasaalis oli vuonna 1997 46 

kg/ha, vuonna 1998 31 kg/ha ja vuonna 1999 44 kg/ha. Hankkeen alussa hoitokalastuksen 

saalistavoitteeksi asetettiin tehostetun pyynnin vaiheessa 100 kg/ha ja ylläpitovaiheessa 

50 kg/ha. 

  

Hiidenvedellä on runsaasti eri särkikalalajeja, joten pyynnin kohdentaminen tiettyyn lajiin 

koettiin vaikeaksi. Tämän vuoksi minkään lajin poistuma ei ole ollut hoitokalastuksen 

aikana riittävä. 

 

Hoitokalastus lopetettiin kannattomana vuonna 2004. Uudenmaan TE-keskus (nyk. 

Uudenmaan ELY-keskus) pyysi Helsingin yliopistolta lausuntoa hoitokalastuksen 

soveltuvuudesta Hiidenveden kunnostusmenetelmäksi. Lausunnossa todetaan, ettei 

Hiidenveden kaltaisessa järvessä hoitokalastuksella saavuteta positiivisia vaikutuksia 

veden laatuun ja leväongelmiin mikäli ei puututa merkittävästi Hiidenveteen kohdistuvaan 

ulkoiseen kuormitukseen. 

 

Hoitokalastus saatiin teknisesti kuitenkin toteutettua hyvin. Järvelle saatiin luotua toimiva 

kalastajien verkosto ja kohtuullisen hyvät tilat kaluston säilytykseen ja saaliin käsittelyyn. 

Kun toimintaan oli mahdollisuus käyttää valtion työllistämisvaroja, se oli myös 

kustannustehokasta kun verrataan muiden samankokoisten järvien pyynteihin (Savola 

Petri, 2013). 

 

Suunnitelmat toteutuivat aluksi hyvin, pyydysten valmistus ja hankinta sekä 

kalastustoiminnan organisointi tapahtui, kuten oli ajateltu. Yllätys oli se että sekä 

nuottausten että rysäpyynnin yksikkösaaliit alkoivat pudota nopeasti jo muutaman 

kalastusvuoden jälkeen, jonka seurauksena pyyntiponnistusta oli entisestään lisättävä 

(Savola Petri, 2013). 

 

Hiidenvedellä suunniteltuja saalistavoitteita ei saavutettu. Liian vähäiset resurssit eivät 

mahdollistaneet tavoitteeksi asetettujen saaliiden täyttymistä vaikka järvellä toimi 3-6 

henkilön tehokalastusryhmä käytännössä ympäri vuoden. Jotta asetettuihin tavoitteisiin 

olisi päästy, pyyntiponnistus olisi pitänyt pystyä kaksinkertaistamaan. Hiidenvesi-2000 

projektissa oli tarkoitus huomioida myös ulkoinen kuormitus, mutta sen vähentämiseen ei 

hankkeen aikana juurikaan panostettu. Projektin epäonnistumisesta seurasi, ettei 



Hiidenveden vedenlaadussa tapahtunut odotettua muutosta parempaan suuntaan. 

Hoitokalastus lopettamisen jälkeen vuonna 2004 Hiidenveden kunnostuksen 

jatkohankkeet ovat keskittyneet valuma-alueen ulkoisen kuormituksen vähentämiseen. 

 

Hiidenveden ulkoisen kuormituksen on arvioitu olevan kaksinkertainen järven 

sietokykyyn verrattuna. Valuma-alueen ravinne- ja kiintoainekuormituksen 

vähentämiseksi Hiidenvesi-hankkeissa on mm. kunnostettu valuma-alueella sijaitsevia 

vesistöjä, perustettu kosteikkoja, laskeutusaltaita ja suojavyöhykkeitä, annettu tilakohtaista 

neuvontaa ja tehty haja-asutuksen neuvontakäyntejä. Ulkoisesta kuormituksesta valtaosa 

on hajakuormitusta, jonka vähentäminen on haasteellista ja muutokset näkyvät hitaasti. 

Hiidenvesi on luontaisesti rehevä järvi, jonka rehevöityminen on kiihtynyt ihmistoiminnan 

vaikutuksesta viimeisten 50- vuoden aikana. Hiidenveden kunnostaminen sen luontaisesti 

rehevään tilaan vie vähintäänkin saman verran aikaa, joten rahoittajien ja muiden 

toimijoiden pitkäjänteinen sitoutuminen hankkeeseen on ensiarvoisen tärkeää.  

 

Ravintoverkon merkitys 

 

Hiidenvedellä toteutettiin hoitokalastuksen yhteydessä mittavaa hoitokalastuksen 

vaikutusten seurantaa, jossa selvitettiin ravintoverkon merkitystä veden laadulle ja 

kunnostustoimien onnistumiselle. Helsingin yliopiston tutkimukset osoittivat, että 

Hiidenvedessä on poikkeuksellisen monimutkainen ravintoverkko, joka saattoi olla syynä 

hoitokalastuksen epäonnistumiseen.  

 

Kaikuluotausten yhteydessä Hiidenvedellä todettiin olevan runsaasti sulkasääsken toukkia. 

Sulkasääsken toukat ovat tehokkaita saalistajia ja niillä on vaikutuksia muuhunkin 

ravintoverkkoon. Ne ovat kalojen ruokaa ja lisäksi käyttäytyvät ravintoverkossa kalojen 

tavoin. Yksinkertaistetun järven ravintoketjun muodostavat petokalat, planktonia syövät 

kalat, eläinplankton ja kasviplankton (Kuvio 22). Kun petokaloja on riittävästi, ne 

kykenevät säätelemään planktonia syövien kalojen määrää, jolloin eläinplanktonia riittää 

pitämään levätuotantoa kurissa. Hiidenvedellä selkärangattomat pedot, sulkasääsken 

toukat rajoittavat eläinplanktonin määrää (Liljendahl-Nurminen 2005).  

 

On mahdollista että hoitokalastus johti sulkasääsken toukkien runsastumiseen 

Hiidenvedellä. Hiidenvedellä hoitokalastettiin runsaasti kuoretta, joka käyttää 



ravinnokseen pääasiassa sulkasääsken toukkia (kuvio 23). Sulkasääsken toukan vihollisen 

vähetessä sulkasääsket pääsivät runsastumaan joka johti levätuotannon kasvuun. 

 

 
Kuvio 22. Hiidenveden ravintoverkko, jossa sulkasääsken toukilla on merkittävä rooli 

eläinplanktonin säätelijänä (Malinen, 2013). 

 

 
Kuvio 23. Kaikuluotauskuva Hiidenveden Kiihkelyksenselältä. Kaikuluotausaineistosta 

pystytään erottamaan kalat ja sulkasääskentoukat niiden aiheuttaman erilaisen kaiun avulla 

(Malinen, 2013). 

 

 



    Mitä tekisi toisin kokemusten perusteella? 

 

Suuren ulkoisen kuormituksen vuoksi hoitokalastus Hiidenvedellä ei ole kannattava järven 

kunnostuskeino. Ulkoisen kuormituksen ollessa suurta valuma-alueelta tulee jatkuvasti 

lisää ravinteita jotka ylläpitävät järven rehevyyttä. Vasta kun ulkoista kuormitusta saadaan 

huomattavasti vähennettyä, voidaan hoitokalastuksella saada aikaan pidempikestoisia 

vaikutuksia. Sen vuoksi Hiidenvedellä keskitytään valuma-alueen kunnostukseen, jonka 

tulokset näkyvät hitaasti mutta pitemmällä aikavälillä voivat parantaa veden laatua 

pysyvämmin. Myöskään sulkasääsken merkitystä ravintoverkkoon ja sitä kautta veden 

laatuun ei sovi unohtaa. Hiidenveden ravintoverkkotutkimukset ovat osoittaneet että 

hoitokalastusta suunniteltaessa tulee tuntea järven koko ravintoketju. 

 

6.7. Järvi Hoi – hankkeen tulokset ravintoverkkotutkimuksista 

 

Asiantuntijat eivät suosittele Hiidenvedelle hoitokalastusta suuren ulkoisen kuormituksen 

vuoksi. Hiidenvedelle on vuonna 2012 laadittu päivitetty hoito- ja kunnostussuunnitelma, 

joka sisälsi perusteellisen hoitokalastuksen tarkastelun Hiidenveden kunnostuskeinona. 

Tarkastelussa todettiin että Hiidenveden ulkoisen kuormituksen tulisi vähentyä 60–75 % 

ennen kuin hoitokalastuksen aloittaminen on mielekästä (Alaja ym. 2012). Tämä tarkoittaa 

pitkäjänteistä työtä järven ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. 

 

Hiidenveden monimutkaisen ravintoverkon vuoksi perinteinen hoitokalastusmalli ei sovi 

Hiidenvedelle. Mikäli Hiidenveden ulkoinen kuormitus saadaan laskettua riittävän alas, 

jotta hoitokalastus olisi kannattavaa aloittaa, täytyy hoitokalastusmenetelmiä kehittää 

Hiidenvedelle sopiviksi.  

 

Järvi Hoi -hankkeessa selvitettiin täsmäpyynnin mahdollisuutta Hiidenvedellä. Hankkeessa 

tutkittiin voitaisiinko suurikokoisiin särkikaloihin tarkoin kohdistetulla selektiivisellä 

kalastuksella vaikuttaa Hiidenveden kalastorakenteeseen ja veden laatuun ilman, että sillä 

olisi haitallisia vaikutuksia ravintoverkkoon.  

 

Hiidenvedellä varovaisuus tehokalastuksessa on tarpeen sulkasääsken takia. Sen vuoksi 

hankkeessa selvitettiin särkikalojen sulkavan, pasurin ja lahnan ravinnon käyttöä, joita ei 

ole aikaisemmin kattavasti tutkittu. Mikäli jokin näistä lajeista käyttää sulkasääsken toukkia 

ravintonaan niukasti, voisi olla mahdollista tulevaisuudessa vaikuttaa Hiidenveden veden 



laatuun ja kalastorakenteeseen sitä pyytämällä. ”Järvi Hoi” - hankkeessa tutkimusalueena 

on yksi Hiidenveden rehevimmistä altaista Mustionselkä (kuva 1). 

 

 

Kuva 1. ”Järvi Hoi” – hankkeen tutkimusalue Mustionselkä 

 

Ravintoverkkotutkimus toteutettiin vuosien 2012–2014 aikana. Hiidenvedellä tehtiin neljä 

näytteenottokierrosta, joissa selvitettiin sulkavan, pasurin ja lahnan ravinnonkäyttöä ja sen 

ravintokohteiden petoselkärangattomien petovesikirpun ja sulkasääsken toukan 

esiintymistä.  

 

Hiidenveden Mustionselällä tärkein selkärangaton peto oli petovesikirppu, joka käyttäytyy 

ravintoverkossa sulkasääskentoukan tavoin (kuva 2). Petovesikirppujen runsaus vaihteli 

rajusti vuoden aikana. Alhaisin kannan tiheys oli kesäkuussa n. 90 yksilöä m² ja korkein 

heinäkuussa n. 1350 yksilöä m². Sulkavat ja pasurit söivät petovesikirppua kohtalaisesti 



etenkin heinäkuussa kun petovesikirppujen tiheys oli suuri (kuviot 24 ja 25). Lahnan 

ravinnossa petovesikirpun merkitys oli vähäinen (kuvio 26). Tutkittujen särkikalojen 

pääasiallista ravintoa olivat kasviplanktonia syövät vesikirput. Lahna oli selkeimmin 

pohjaeläintensyöjä. 

 

 

Kuva 2. Petovesikirppu, muuta pienempää 

eläinplanktonia saalistava peto Hiidenvedellä 

(Malinen, 2013). 
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Kuvio 24. Sulkavan ravinnon koostumus Hiidenveden Mustionselällä (Malinen ja Vinni 

2013). 
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Kuvio 25. Pasurin ravinnon koostumus Hiidenveden Mustionselällä (Malinen ja Vinni 2013). 
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Kuvio 26. Lahnan ravinnon koostumus Hiidenveden Mustionselällä (Malinen ja Vinni 2013). 

 

Hoitokalastus ei ole Hiidenvedellä tällä hetkellä kannattavaa suuren ulkoisen kuormituksen 

vuoksi. Järvi Hoi -hankkeen avulla saatiin arvokasta tietoa Hiidenveden kunnostusta varten. 

Tämän tutkimuksen perusteella mikäli ulkoista kuormitusta saadaan oleellisesti 



vähennettyä, Hiidenveden Mustionselällä voitaisiin hoitokalastaa suurikokoisia sulkavia, 

pasureja ja lahnoja ilman että sillä olisi haitallisia vaikutuksia ravintoverkkoon. (Malinen ja 

Vinni 2013).  

 

 

Hiidenveden Mustionselän 

sulkavasaalista © Mika Vinni 

2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Hoitokalastus Lohjanjärvellä 

 

Lohjanjärvi on Uudenmaan suurin järvi, jonka pinta-ala on n. 93 km2. Järvi on muodoltaan 

hyvin rikkonainen ja järven eri osat vaihtelevat vedenlaadultaan sekä morfologialtaan 

(kuva 3). Lohjanjärvi onkin jaettu vesipolitiikan puitedirektiivin vaatimassa 

vesienhoitosuunnitelmassa neljään osaan eli vesimuodostumaan. Maikkalanselkä-Aurlahti 

sekä Lohjanjärven keski- ja eteläosa kuuluvat runsasravinteiseen ja runsaskalkkiseen 

(RrRk) järvityyppiin kun taas Karjalohjanselkä kuuluu pieneen ja keskikokoiseen 

vähähumuksiseen (Vh) järvityyppiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Lohjanjärvi, missä hoitokalastuksia on tehty ainoastaan Maikkalanselällä 

 

7.1. Lohjanjärven hoitokalastuksen tausta 

 

Lohjanjärvessä on hoitokalastettu ainoastaan Maikkalanselällä. Rehevä Maikkalanselkä on 

Lohjanjärven pohjoisin melko erillinen pienehkö selkävesialue. Alue on melko matala 

(keskisyvyys 3 m) ja sen vesi on valuma-alueen ominaisuuksista johtuen savisameaa. 

Rehevyydestä johtuvia leväkukintoja ja happikatoja on esiintynyt säännöllisesti ja ravinne- 

sekä klorofyllipitoisuudet ovat olleet korkeita. Vuosien 1994–1997 vedenlaatutietojen 

perusteella Lohjanjärven Maikkalanselkä luokiteltiin käyttökelpoisuudeltaan välttäväksi. 

Maikkalanselän heikolla veden laadulla oli vaikutusta koko Lohjanjärven tilaan, koska 



Maikkalanselältä vedet levisivät Lohjanjärven muihin osiin. Tämän vuoksi 

Maikkalanselän kunnostamista alettiin suunnitella 1990 -luvun lopulla. 

 

Vuonna 2002 Karjaanjoki-LIFE – hankkeen toimesta Lohjanjärvellä tehtiin kalastoselvitys 

NORDIC- yleiskatsausverkkoilla käyttäen satunnaisotantaa. Näiden koekalastusten 

tavoitteena oli mm. selvittää kalakannan rakennetta ja kalaston alueellista vaihtelua sekä 

hankkia tietoa mahdollisia vesistön kunnostustoimenpiteitä varten.  

 

Koekalastustulosten mukaan Maikkalanselältä saadut yksikkösaaliit kuuluivat koko 

Lohjanjärven tutkitun alueen suurimpiin sekä kappalemäärän (136 kpl/koeverkko) että 

painosaaliin osalta (yli 3,1 kg/koeverkko). Maikkalanselän yleisimmät saalislajit olivat 

ahven, lahna, pasuri, särki ja sulkava. Kalaston todettiin olevan särkikalavaltainen, noin 

kaksi kolmasosaa saaliista oli särkikaloja (Sammalkorpi ym., 2006). 

 

Maikkalanselkä on lyhytviipymäinen läpivirtausallas, joten sen veden laatuun on vaikea 

vaikuttaa ilman ulkoisen kuormituksen vähentämistä. Maikkalanselän kunnostuksen 

tavoitteeksi otettiin kalaston rakenteen parantaminen hoitokalastamalla, jolla toivottiin 

olevan positiivisia vaikutuksia myös veden laatuun. Lohjanjärven suojeluyhdistys veti 

Maikkalanselän kunnostushanketta. Vuonna 2001 esitetty saalistavoite oli 200 kg/ha/v 

(Penttilä, 2002). 

 

Maikkalanselällä hoitokalastettiin vuosina 1999–2005. Hoitokalastuksilla ei ollut 

merkittäviä vaikutuksia veden laatuun mutta sen sijaan kalastorakenteeseen sillä oli 

vaikutusta. Hoitokalastuksen aikana petokalojen osuus saaliissa kasvoi. Paikalliset 

asukkaat eivät huomanneet merkittävää muutosta Maikkalanselän tilassa, mutta 

hetkellisesti oli havaittavissa sulkavapopulaation pieneneminen (Ilmarinen Pekka, 2013). 

 

7.2. Lohjanjärven hoitokalastuspyydykset ja -menetelmät 

 

Maikkalanselän tehokalastukset on tehty nuottaamalla ja lisäksi on tehty kuhaistutuksia 

petokalakannan vahvistamiseksi. Myös siikaa on istutettu, joista saatiin vuoden 2004 

nuottausten yhteydessä muutamia havaintoja. 

 

Maikkalanselällä on nuotattu sekä syksyllä että talvella. Käytetty nuotta on ollut 13 metriä 

korkea, syksyllä 2002 matalammalla alueella käytettiin myös pienempää 7 metriä korkeaa 

nuottaa. Nuottauksesta vastasi Uudenmaan ympäristökeskuksen tehokalastusryhmä 



paikallisten asukkaiden ollessa esimerkillisesti mukana. Kesällä 2001 ja 2002 on tehty 

myös raivausnuottauksia apajapaikkojen putsaamiseksi (Penttilä, 2002). 

 

Maikkalanselällä on seitsemässä vuodessa toteutettu 10 nuottausjaksoa, joiden aikana on 

vedetty 68 apajaa ja jotka ovat kattaneet 365 hehtaarin pinta-alan (Savola Petri, 2013).  

 

Miksi on päädytty tiettyyn hoitokalastusmenetelmään? 

 

Maikkalanselän alueella, kapeissa salmissa, olisi ollut ihan hyviä rysäpyyntialueita ja 

paikallisten vapaaehtoisten halukkuutta rakentaa tai hankkia itselleen rysiä käyttöönsä 

selviteltiin loppuvuodesta 1997, mutta hanke kaatui halukkaiden rysänhoitajien 

puuttumiseen. Heidän toimintaideaan soveltui parhaiten nuottaamalla toteutettu 

muutamien päivien kalastuksen intensiivijakso syksyllä ja talvella (suullinen tiedonanto 

Petri Savola, 2013). Lisäksi Maikkalanselän syvyyssuhteet huomioiden nuottaus todettiin 

toimivammaksi menetelmäksi (Ilmarinen Pekka, 2013). Muita menetelmiä ei kokeiltu. 

 

7.3. Lohjanjärven hoitokalastussaaliit  

 

Viiden vuoden aikana hoitokalastuksen saaliskertymä oli noin 108 000 kg. Vuosina 1999–

2002 saatiin suurimmat saaliit 113–224 kg/ha (kuvio 27). Saaliit olivat lähellä tai 

vastasivat fosforipitoisuuden perusteella arvioitua saalistavoitetta (118 kg/ha). 

Kuvio 27. Lohjanjärven hoitokalastuksen kokonaissaalis (kg) vuosina 1999–2005, (Savola 

Petri, 2013). 

 

Maikkalanselältä saatu hoitokalastuksen saalis koostui pääosin sulkavasta ja salakasta. Särki, 

lahna, pasuri, kiiski ja kuore olivat muut saalislajit (kuvio 28). Nuottauksissa saatiin saaliiksi 



myös haukia, kuhia ja toutaimia sekä muutama ankerias, jotka laskettiin takaisin järveen. 

(Valjus, 2005)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 28. Lohjanjärven hoitokalastussaaliin saalislajikertymä (kg) vv. 1999 – 2005, 

(Savola Petri, 2013) 

 

 

7.4. Lohjanjärven hoitokalastuksen kustannukset 

 

Uudenmaan ympäristökeskus osallistui hoitokalastusprojektiin antamalla asiantuntija- ja 

suunnitteluapua, sekä vastasi kalastuksista. Hoitokalastuksissa oli mukana paikallista 

talkooväkeä, jotka vastasivat mm. kalastuksissa tarvittavasta aputyövoimasta, saaliin 

poiskuljettamisesta ja tiedottamisesta (Penttilä, 2002). Alkuvuosien suuret saaliit 

mahdollistivat sen, että Maikkalanselältä saatu saalis saatiin pääosin myytyä turkiseläinten 

rehun raaka-aineeksi, joten kalojen hävittäminen ei maksanut mitään vaan saaliin myynnillä 

voitiin kattaa kuljetuskulut.  

 

Maikkalanselän hoitokalastuksesta aiheutuvia kustannuksia vuosilta 1999–2001 on arvioitu 

Uudenmaan järvien tehokalastusprojektin raportissa. Taulukossa 14. on esitetty 

nuottauspäivien lukumäärät, kunnostushankkeen nuottauksesta koituneita kustannuksia sekä 

rahoitusosuuksia vuosina 1999–2001 (Penttilä, 2002). Kustannukset on muunnettu 

euromääräisiksi kertoimen avulla. 

 

 

 

 

 



Taulukko 14. Lohjanjärven Maikkalanselän hoitokalastuksen kustannuksia. 

Nuottauspäivien lukumäärä

1999 2000 2001 yht.

3 10 10 23

Maikkalanselkä nuottauspäivien lkm

 

tuntia mk € mk € mk € mk €

464 21706 4545 26774 5606 20530 4298 47304 9904

1) sisältää talkootyön ja nuottausryhmän matka- ja päivärahakustannukset

2) sisältää nuottauspäivien kustannukset

Talkootyön osuus 1999-2001 Paikallinen rahoitus  1) Valtion rahoitus 2) Yhteensä Maikkalanselkä

 
 

Maikkalanselän veden laatua on seurattu Lohjanjärven yhteistarkkailun yhteydessä vuodesta 

1989 alkaen. Yhteistarkkailun yksi havaintopaikka sijaitsee Maikkalanselän syvänteessä, 

jonka tuloksia on käytetty kuvaamaan Maikkalanselän veden laatua vuosina 1992–2013. 

 

7.5. Hoitokalastuksen vaikutukset 

 

Fosforipitoisuudessa on havaittavissa vähäinen laskeva lineaarinen trendi vuodesta 1992 

vuoteen 2013. Hoitokalastuksen aikana fosforipitoisuudessa ei tapahtunut merkittävää 

muutosta (kuvio 29).  

 

Kuvio 29. Maikkalanselän kokonaisfosforipitoisuus vuosina 1992–2013. Hoitokalastusjakson 

vuodet 1999–2005 on merkitty keltaisella. 
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Maikkalanselän a-klorofyllipitoisuudessa on havaittavissa laskeva lineaarinen trendi vuodesta 

1992 vuoteen 2013. Hoitokalastusten aikana vuosina 1999 - 2005 klorofyllipitoisuudessa ei 

tapahtunut odotettua muutosta. Levätilanne klorofyllipitoisuuden perusteella arvioituna on 

pysynyt keskimäärin lähes samanlaisena hoitokalastuksen ajan (kuvio 30). 

 

Vastaavasti vertailemalla klorofyllin ja fosforin suhdetta saadaan selville, kuinka paljon 

vedessä on ravinteita suhteessa levien määrään. Jos fosfori on runsaasti mutta leviä vähän 

eläinplankton säätelee levien määrää tehokkaasti. Maikkalanselällä ei ole havaittavissa 

merkittävää muutosta klorofyllin ja fosforin suhteessa (kuvio 31).  
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Kuvio 30. Maikkalanselän a-klorofyllipitoisuus vuosina 1992–2013. Hoitokalastusjakson 

vuodet 1999 - 2005 merkitty keltaisella. 

 



 

Kuvio 31. Klorofyllin ja Fosforin suhde Maikkalanselällä hoitokalastuksen aikana vuosina 

1999–2005. 

 

Tehokkaalla hoitokalastuksella saadaan poistettua runsaasti ravinteita kalojen mukana. 

Särkikalojen tiheyden laskiessa leviä tehokkaasti syövien isompien vesikirppujen kanta 

vahvistuu planktonyhteisössä. Niiden lisääntyessä järven levämäärä vähenee. Maikkalanselän 

levien määrää kuvaavassa a-klorofyllipitoisuudessa ei ollut nähtävissä vähenemistä vuosina 

1999–2005. Kuviossa 32 on esitetty hoitokalasaaliit kg/ha/v suhteutettuna koko 

Maikkalanselän pinta-alaan ja klorofyllipitoisuus vuosina 1999–2005 
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Kuvio 32. Maikkalanselän hoitokalasaaliis kg/ha/v suhteutettuna Maikkalanselän pinta-alaan 

ja klorofyllipitoisuus µg/l vuosina 1999–2005. 

 

7.6.  Hoitokalastuksen onnistumiset ja epäonnistumiset  

 

Hoitokalastusta voidaan pitää teknisesti onnistuneena, koska saalistavoitteeseen päästiin.  

Fosforipitoisuuden perusteella riittävän saaliskoon Maikkalanselällä arvioitiin olevan 118 

kg/ha/v (Sammalkorpi ym., 2006). Petri Savolan mukaan Maikkalanselän suuret saaliit 

saatiin, koska hoitokalastukset tehtiin viikon rupeamana kalojen parveutumiseen perustuen. 

 

Hoitokalastuksella ei kuitenkaan ollut vaikutusta veden laatuun. Mistä tämä voi johtua?  

 

1. Maikkalanselkä on läpivirtausallas, joka on runsaan hajakuormituksen kohteena. 

Voimakas hajakuormitus on voinut palauttaa kalaston nopeasti kalastuksen 

jälkeen. 

 

2. Vaikutusten jakautuminen. Kalat liikkuvat Lohjanjärvellä Maikkalanselkää 

laajemmalla alueella. Tämän vuoksi hoitokalastusten todelliset vaikutukset 

kohdistuvat laajempaan alueeseen kuin Maikkalanselkään, joten vaikutusten 

jakautuessa laajemmalle alueelle niiden vaikutus Maikkalanselän veden laatuun 

on voinut olla pienempi. 

 

3. Hoitokalastuksen toteutuksessa puuttui pitkäntähtäimen suunnitelma. Ulkoisen 

kuormituksen ollessa suurta hoitokalastuksella ei voitu saavuttaa pitkäaikaisia 

vaikutuksia. 

 

Mikä meni suunnitelmien mukaan ja mikä yllätti? 

 

Teknisesti kalastus meni hyvin. Maikkalanselän nuottaus kuitenkin lopetettiin kun paikallisen 

suojeluyhdistyksen aktiivinen vetäjä ei enää halunnut jatkaa tehtävässään ja jatkajaksi ei 

löytynyt ketään joka olisi halunnut sitoutua kalastusten järjestämiseen ja talkooporukan 

vetäjäksi (Savola Petri, 2013). 

 

              Teknisiä ongelmia 

 

Vuonna 2000 kaksi nuotanvetoa epäonnistui pahasti järvessä olleen puutavaran takia. 

Vuoden 2003 talvinuottauksessa pyyntiponnistus oli edellisvuotta huomattavasti 

pienempi. Nuottauksessa oli epäonnea nuotan kiinnijäämisen takia ja 



syysnuottauksen epäonnistuttua kokonaan vuoden 2003 saalis jäi vähäiseksi.  

Syksyllä 2003 oli valmistauduttu nuottaamaan ja nuottauskalusto oli tuotu järvelle, 

mutta kun järvellä tehtiin kaikuluotauksia ennen nuottausten aloittamista, ei alueella 

ollut lainkaan kaloja. Kun kaloja ei löytynyt Maikkalanselältä, niitä lähdettiin 

etsimään ja ne löytyivät noin 4 km alavirtaan sijaitsevalta Koivulanselältä, jossa 

kaikuluotaimella löytyi valtavat parvet kalaa. Tälle alueelle ei ollut nuottauslupia. 

Talvella 2004 nuottaus jouduttiin perumaan huonon jäätilanteen takia, mutta 

syysnuottauksessa saatiin varsin hyvä saalis.   

 

Maikkalanselällä laadittiin kunnostusmenetelmäselvitys Karjaanjoki-LIFE – hankkeessa, 

mikä valmistui vuonna 2005 (Valjus 2005). Kunnostusmenetelmien vertailun loppupäätelmä 

oli, että Maikkalanselän kunnostuksessa tulisi suunnata kunnostustoimet ulkoisen 

kuormituksen vähentämiseen valuma-alueelta. Mikäli järveen tulevaa ulkoista kuormitusta ei 

saada merkittävästi vähennettyä, ei veden laatua voida pysyvästi parantaa hoitokalastuksella. 

Hoitokalastus lopetettiinkin Maikkalanselällä tehottomana vuonna 2005. 

 

Vaikka hoitokalastuksella ei saatu Maikkalanselän vedenlaatua parannettua, kunnostuksen 

ansioiksi voidaan lukea hyvä talkoohenki ja järjestelyjen toimivuus. Paikalliset tahot kokivat 

kunnostustoiminnan tuloksellisena ja tehokalastukset lisäsivät asukkaiden kiinnostusta 

vesiensuojeluun. Yhteistyö paikallisten asukkaiden ja viranomaisten välillä ja eri hankkeiden 

välillä lisääntyi projektin aikana (Penttilä 2002). Vuonna 2002 Lohjanjärvellä ja 

Hormajärvellä toteutettiin myös mittava koeverkkokalastusprojekti osallistamalla paikalliset 

asukkaat toimintaan. Talkootyöllä saatiin kalastuksesta aiheutuvia kustannuksia merkittävästi 

pienennettyä ainoastaan muutaman palkatun henkilön ollessa mukana. 

Koeverkkokalastusprojektin aikana paikallisten asukkaiden tuntemus oman lähivesistön 

kalastosta nousi ja toiminta lisäsi asukkaiden välistä yhteishenkeä. 

 

Mitä tekisi toisin kokemusten perusteella? 

 

Maikkalanselän kunnostusmenetelmävertailuun osallistuivat myös ranta-alueen asukkaat.  122 

kiinteistön omistajaa sai vastattavakseen kyselyn koskien Maikkalanselän kunnostusta. 

Kyselyn vastausprosentti oli 51. Kyselyyn vastanneista 82 % halusi Maikkalanselkää 

kunnostettavan hoitokalastamalla ja 87 % oli valmis panostamaan kunnostukseen myös 

rahallisesti.  

 

Yksityinen rahoitus ei kuitenkaan olisi ollut riittävä hoitokalastuksesta aiheutuviin 

kustannuksiin, joiden arvioitiin olevan n. 18 400 euroa ainakin ensimmäisenä vuonna. Koska 



hoitokalastuksella ei koettu olevan vaikutuksia vedenlaatuun vaan ainoastaan kalataloudellista 

hyötyä, ulkoisen rahoituksen saamisen oletettiin olevan haasteellista (Valjus 2005). 

Maikkalanselältä puuttui lähtötilanteen tarkka arvioiminen sekä tavoitteen asettaminen 

(Ilmarinen Pekka, 2013). Maikkalanselällä hoitokalastuksella ei ole mahdollista vaikuttaa 

vedenlaatuun eikä pysyvästi kalastonrakenteeseen jos ulkoista kuormitusta ei ensin saada 

vähennettyä.  

 

7.7. Järvi Hoi – hankkeen tulokset ravintoverkkotutkimuksista 

 

Aiemmat tutkimukset 

 

Lohjanjärven Maikkalanselkää ja Hiidenveden syvänteitä yhdistävät runsaat 

sulkasääskentoukkatiheydet. Hiidenveden epäonnistuneet hoitokalastukset osoittivat, että 

koko ravintoverkko saaliseläimistä saalistajiin tulee tuntea ennen hoitokalastuksen 

aloittamista. Hiidenveden ja Lohjanjärven kaltaisissa sameissa järvissä, joissa on runsas 

sulkasääskentoukkakanta, kalastus tulisi kohdistaa lajeihin, jotka eivät käytä sulkasääsken 

toukkaa ravintonaan.  

 

Lohjanjärvellä tutkittiin vuonna 2002 kalaston ja sulkasääskien runsautta. Heinäkuussa 

kuoreen todettiin olevan lukumäärältään runsain laji Maikkalanselällä ja sulkasääsken toukkia 

tavattiin runsaasti sekä vesipatsaassa että sedimentissä. Alkukesällä toukkia esiintyi varsin 

ylhäällä vesipatsaassa, missä ne todennäköisesti laidunsivat eläinplanktonia, veden sameuden 

estäessä kalojen tehokkaan saalistuksen (Malinen ym., 2011). Kuore käyttää ravinnokseen 

pääasiassa sulkasääsken toukkia. Sulkasääsken toukilla on osoitettu olevan vaikutusta 

sinilevien esiintymiseen.  

 

Voi olla, että ainakin osittain Maikkalanselän leväkukinnat johtuvat runsaasta 

sulkasääskentoukkakannasta. Sulkasääsken toukat käyttävät ravinnokseen kasviplanktonia 

säätelevää eläinplanktonia ja siksi sulkasääsken toukkien runsastumisesta voi olla 

seurauksena levien määrän lisääntyminen. Kuore sulkasääsken vihollisena on avainasemassa 

rajoittamassa sulkasääsken runsautta, siksi sitä ei tule kalastaa. Maikkalanselän 

hoitokalastukset lopetettiin tehottomana, mutta voi olla, että tarkoin suunnitellulla 

selektiivisellä pyynnillä on mahdollista vaikuttaa Maikkalanselän kalaston rakenteeseen.  

 

Särkikalojen ravinnonkäytön tuntemus on puutteellista. Hiidenvedellä toteutettu viiden 

särkikalan ravinnonkäyttötutkimus osoitti, että syvillä alueilla särki ja salakka eivät käyttäneet 

sulkasääsken toukkaa ravinnokseen toisin kuin pasuri. Sulkava käytti ravinnokseen erityisesti 



copepoda-hankajalkaisia. Lahnaa tavattiin vain vähän verrattuna muihin särkikaloihin. Sekä 

sulkavaa että lahnaa tavattiin lähes yksinomaan matalilta ranta-alueilta 

 

Ravintoverkkotutkimus Järvi Hoi-hankkeessa  

 

Tiedot Hiidenveden runsaana esiintyvien sulkavan, pasurin ja lahnan ravinnonkäytöstä ovat 

puutteellisia. Tämän vuoksi Järvi Hoi hankkeessa selvitettiin sulkavan, pasurin ja lahnan 

ravinnonkäyttöä. Nämä kalalajit muodostavat ulappa-alueille suuria kalabiomassoja ja niillä 

on keskeinen asema ulapan ravintoverkon toiminnassa.  Mikäli jokin näistä ei käytä 

merkittävästi sulkasääsken toukkia ravintonaan, on mahdollista, että tätä lajia pyytämällä 

voitaisiin parantaa Maikkalanselän kalaston rakennetta ja sitä kautta vaikuttaa myös 

vedenlaatuun. 

 

Sulkasääskien runsautta selvitettiin Järvi Hoi -hankkeessa kaikuluotaamalla Lohjanjärven 

Maikkalanselällä vuosina 2012–2013. Kaikuluotauskuvasta näkee hyvin miten kalat 

pysyttelevät hapekkaassa kerroksessa sulkasääskien yläpuolella sulkasääskien paetessa 

saalistusta vähähappiseen/hapettomaan vesikerrokseen (kuvio 33). 

 

 
Kuvio 33. Maikkalanselän kaikuluotauskuva 17.7.2012 (Malinen ja Vinni, 2013) 

 

 

Ravintoverkkotutkimus toteutettiin vuosien 2012–2014 aikana. Maikkalanselällä tehtiin neljä 

näytteenottokierrosta, joissa selvitettiin sulkavan ja pasurin ravinnonkäyttöä ja sen 

ravintokohteiden, erityisesti sulkasääsken toukan esiintymistä. Sulkasääsken toukkia esiintyi 



runsaasti kaikilla tutkimuskerroilla. Alhaisin kannan tiheys oli heinäkuussa n. 740 yksilöä m² 

ja korkein heinäkuussa n. 1040 yksilöä m². Sulkavat ja pasurit söivät sulkasääskentoukkia 

kaikilla tutkimuskerroilla (kuviot 34 ja 35). Etenkin pasuri söi lähes yksinomaan 

sulkasääskentoukkia. 

 

 

Kuvio 34. Sulkavan ravinnon koostumus Lohjanjärven Maikkalanselällä (Malinen ja Vinni 

2013). 

 

 

Kuvio 35. Pasurin ravinnon koostumus Lohjanjärven Maikkalanselällä (Malinen ja Vinni 

2013). 
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Hankkeessa tehdyillä tutkimuksilla saatiin arvokasta tietoa Maikkalanselän kunnostusta 

ajatellen. Maikkalanselällä sulkava ja pasuri säätelevät haitallisen sulkasääsken runsautta ja 

sen vuoksi näiden lajien selektiivinen pyynti ei ole Maikkalanselällä suotavaa. Niiden pyynti 

saattaisi johtaa entistä heikompaan järven tilaan selkärangattomien petojen runsastuessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Hoitokalastus Enäjärvellä 

 

Vihdin kunnassa Salpausselän eteläreunalla sijaitsevan Enäjärven tila oli 1990-luvun alussa 

huono. Sinileväkukinnat, kalakuolemat, huonokuntoiset ja huononmakuiset kalat olivat 

toistuvia ilmiöitä. Enäjärvi (pinta-ala 5,08 km2) oli voimakkaasti rehevöitynyt valuma-

alueelta järveen valuneiden ravinteiden sekä 1950-luvulta 1970-luvun puoliväliin jatkuneen 

Nummelan taajaman jätevesien laskun takia. (Lempinen, 1998) 

 

Vaikka jätevesien lasku Enäjärveen lopetettiin, ei kuormituksen vähentyminen parantanut 

Enäjärven vedenlaatua. Järven tilan jatkuva huonontuminen sai paikalliset ihmiset 

huolestumaan ja perustamaan Vihdin Enäjärven suojeluyhdistyksen. Tästä sai alkunsa 

Enäjärven kunnostus, jonka yhtenä tärkeimmistä menetelmistä oli hoitokalastus, joka on 

jatkunut näihin päiviin asti. (Lempinen, 1998)   

 

 

 

8.1. Enäjärven hoitokalastuksen tausta 

 

Vihdin Enäjärven kunnostus alkoi vuonna 1993 särkikalojen tehokalastuksella. 

Kansalaisaloitteen tekijä hoitokalastuksen puolesta oli Antti Uusitalo, joka vaati Vihdin 

kunnalta Enäjärven elvytystöiden aloittamista yhteistyössä Enäjärven suojeluyhdistyksen 

kanssa. Tämä aloite johti lopulta Vihdin kunnan perustamaan Enäjärvi-projektiin, jonka 

päätavoitteeksi asetettiin Enäjärven vedenlaadun parantaminen ja kalaston arvon 

palauttaminen mukaan lukien monet kunnan imagoon liittyvät tekijät ja rantakiinteistöjen 

arvon palauttaminen. (Lempinen, 1998) 

 



Keskeisenä toimenpiteenä projektissa on vuodesta 1993 lähtien ollut särkien ja muiden 

vähäarvoisten kalojen tehokalastus sisäisen ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Tätä varten 

on rakennettu omia pyydyksiä ja hankittu muuten tarkoitukseen soveltuvaa kalustoa. Lisäksi 

Enäjärven syvännealuetta on hapetettu vuodesta 1994 lähtien syvänteeseen asennetuilla 

hapettimilla, missä on kuitenkin välillä ollut taukoja. Ulkoisen ravinnekuormituksen 

vähentämiseksi Enäjärveen laskeviin ojiin on rakennettu laskeutusaltaita ja kosteikkoja, joista 

ensimmäiset valmistuivat vuonna 1995. (Lempinen, 1998) 

 

Kokonaisuutena Enäjärven kunnostustyöstä hoitokalastuksineen ja muine toimenpiteineen 

käytetään nimitystä Enäjärvi-projekti. Vihdin kunta on ollut Enäjärvi-projektin pääasiallinen 

rahoittaja osakaskuntien ja Uudenmaan ympäristökeskuksen ohella. Enäjärvi-projektin 

vastuuhenkilö oli edesmennyt Antti Uusitalo, joka ehti vielä osallistua ”Järvi Hoi” – 

hankkeen suunnitteluun ja oli mukana hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa asiantuntijana ja 

osallistujana.  

 

8.2. Enäjärven hoitokalastuspyydykset ja -menetelmät 

 

Enäjärvellä oli kokeiltu jo aikaisempina vuosina tehopyyntiä Vihdin kalastusseuralta 

lainatuilla pauneteilla.  Paunetit oli alun perin suunniteltu sulkavanpyyntiin Hiidenvedellä ja 

ne soveltuivat lahnan ja pasurin pyyntiin, mutta eivät särjen pyyntiin solmuvälin ollessa liian 

suuri.  

 

Koska soveltuvia pyydyksiä ei ollut valmiina, ensimmäinen rysä rakennettiin itse huhtikuussa 

-93 pyydysrakennuskurssilla. Tämän rysän pyyntisyvyys oli 3 m ja samalla periaatteella 

toimiva isompi rysä, jonka pyyntisyvyys oli 4 m, rakennettiin saman vuoden syystalvella. 

Kolmas rysä rakennettiin kevättalvella 1995 ja sen pyyntisyvyys oli 1,5 m. Rysien lisäksi 

Enäjärvelle hankittiin riittävän suuri vene ja nuottauskalusto. Pääosin Enäjärven kalastus 

(nuottaus) on kuitenkin ollut ammattikalastajien Veikko Nevala ja Kari Kinnunen vastuulla, 

mutta apuna nuottauksissa on ollut kymmeniä vapaaehtoisia talkootyöläisiä. 

 

Enäjärven hoitokalastuksen huippuvuodet ajoittuvat vuosiin 1995 – 97 (taulukko 15). 

Tehokalastusvaiheen alkuvuosina talvinuottaukset ovatkin olleet enemmän koeluonteisia, 

joiden tarkoitus on ollut selvittää järven kalaston rakennetta ja talvinuottauksen soveltuvuutta 

hoitokalastukseen. Vuodesta 1995 eteenpäin talvinuottauksilla on alettu saamaan hyviä 



saaliita, kun kalastuspäiviä on lisätty. Tehokalastusvaiheen jälkeen on siirrytty varsinaiseen 

hoitokalastukseen vuodesta 1998 eteenpäin. 

 

Pääosin Enäjärvellä on käytetty hoitokalastuksen menetelmänä nuottausta, minkä lisäksi on 

kokeiltu rysä- ja paunettipyyntiä vaihtelevalla menestyksellä. Talvi- ja avovesiajan 

nuottaukset ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja toimiviksi keinoiksi. Järven tasainen ja puhdas 

pohja sekä selkeät syvännealueet mahdollistavat tehokkaan nuotankäytön erityisesti talvella ja 

loppusyksystä. Ensimmäisten viiden vuoden aikana saadut kokemukset suosittivatkin 

jatkamaan nuottausta ja rysäkalastusta pidettiin nuottausta täydentävänä kalastusmuotona 

etenkin salakan ja lahnan, mutta myös särjen pyynnin osalta.  

 

Taulukko 15. Vihdin Enäjärven teho- ja koekalastusten vuosittaiset saaliit (kg) 

pyyntimuodoittain tehokalastusvaiheessa 1993 – 1997 (Lempinen, 1998). 

Toimenpide 1993 1994 1995 1996 1997 yht. 

talvinuottaus 2 300 2 351 34 611 24974 27159 91 395 

kevätnuottaus 0.00 0 1 061 0 6210 7 271 

syysnuottaus 17 000 5 381 10 894 13346 28613 75 234 

isorysäpyynti, kevät 611 4 651 4 321 1375 1368 12 326 

isorysäpyynti, syksy 0 187 546 0 0 733 

paunettipyynti, kevät 1 212 732 0 0 0 1 944 

kurenuottakokeilu 0 0 6 3 0 0 0 

rantanuottauskokeilu 0 0 13 0 0 13 

verkkokoekalastus 45 39 22 23 134 263 

kokonaissaalis (kg) 21168 13341 51468 39718 63484 189 179 

hehtaarisaalis (kg/ha) 42 27 101 78 125 ka 74,6 

 

8.3. Enäjärven hoitokalastussaaliit 

 

Parhaimmillaan Enäjärvellä on hoitokalastettu reilut 60 000 kg /v (kuvio 36), mikä 

saavutettiin tehokalastusjakson viimeisenä vuotena 1997, mutta keskimääräinen saalis on 

ollut 17 500 kg/v. Vuoden 1997 jälkeen kalasaaliit ovat aina olleet alle 20 000 kg/v ollen 

keskimäärin 11 000 kg/v, vähiten (3 650 kg) kalastettiin vuonna 2010 ja eniten (19 600 kg) 

vuonna 2000. Koko kalastusjakson aikana Enäjärveltä on saatu saaliiksi särkeä suunnilleen 

153 00 kg, lahnaa 92 000 kg, salakkaa 62 000 kg ja ahventa 26 000 kg (kuvio 37). Yhteensä 

tänä aikana saaliiksi on saatu n. 360 000 kg tärkeimpiä saaliskaloja, joita edellä mainittujen 

lisäksi ovat myös pasuri ja kiiski.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 36. Enäjärven hoitokalastussaaliit (kg) 1993 – 2013 (Niinimäki, 2013) 

 

 

Kuvio 37. Enäjärven kalasaaliin jakauma (kg) tärkeimpien saaliskalojen osalta vv. 1993 – 

2012 (Niinimäki, 2013) 

 

Jakaumat eri lajien välillä kalasaaliissa vaihtelevat kausittain. Esimerkiksi 

tehokalastusjaksolla särkeä oli 46,25 % koko saaliin painosta (taulukko 16), kun sen osuus 

vuosina 1998 – 2004 oli 37,7 % (taulukko 17) ja 40,1 % vuosina 2005 – 2013 (taulukko 18). 

Merkittävää kokonaisuuden ja hoitokalastuksen vaikuttavuuden kannalta on petokalojen 

osuus saaliissa, joka on onneksi vähitellen noussut. Tästä antavat viitteitä myös Enäjärvellä 

toteutetut koekalastukset.  

 

 

 



Taulukko 16. Enäjärven tärkeimpien kalalajien hoitokalastussaaliit (kg) vuosina 1993 – 1997 

(Lempinen, 1998). 

Kalalaji 1993 1994 1995 1996 1997 YHT % 

Ahven  290 199 419 751 1648 3 307 1.76 

Kiiski 138 711 2991 2197 1765 7 802 4.15 

Särki 16 481 6 767 26 161 11 646 25 953 87 008 46.25 

Salakka 1 264 1 787 4 537 6 351 16 320 30 259 16.08 

Pasuri 32 56 837 133 655 1 713 0.91 

Lahna 2 191.00 3 678 12 959 15 500 13 032 47 360 25.17 

Kuha 361 530 3310 2421 3523 10 145 5.39 

Hauki 0 2.4 16.5 69.2 453.5 541.6 0.29 

YHT 20 757 13 730 51 231 39 068 63 350 188 135.6 100.00 
 

Taulukko 17. Enäjärven tärkeimpien kalalajien hoitokalastussaaliit (kg) vuosina 1998 – 2004 

(Reunanen, 2005).  

Kalalaji 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 YHT % 

särki 4 300 8 500 5 000 5 700 2 300 5 100 8 800 39 700 37.7 

salakka 200 4 300 3 400 1 700 700 5 600 4 600 20 500 19.4 

lahna 1 100 4 700 6 500 6 400 2 000 1 100 3 200 25 000 23.7 

ahven 700 0 4 500 4 500 2 100 3 800 2 300 17 900 17.0 

muut 900 200 200 200 200 100 500 2 300 2.2 

YHT 7 200 17 700 19 600 18 500 7 300 15 700 19 400 105 400 100.0 
 

Taulukko 18. Enäjärven tärkeimpien kalalajien hoitokalastussaaliit (kg) vuosina 2005 – 2013 

(Niinimäki, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Kalalaji 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 YHT % 

Ahven  895 1 038 395 265 1 091 456 136 206 - 4 482 6.7 

Kiiski 315 484 84 115 191 386 38 52 - 6 147 9.2 

Särki 5 527 5 929 1 971 2 520 4 342 1 391 2 131 1 317 - 26 793 40.1 

Salakka 373 2 805 741 1 224 1 177 101 4 468 558 - 36 575 54.8 

Pasuri 217 566 182 231 331 117 555 528 - 14 174 21.2 

Lahna 1 248 5 026 1 699 2 800 2 437 946 1 873 3 891 - 22 647 33.9 

Kuha 52 66 16 75 81 253 0 549 - 21 012 31.5 

Hauki 74 0 50 0 0 0 0 0 - 1 216 1.8 

Muut 0 36 63 0 0 0 0 0 - 223 0.3 

YHT 8701 15950 5201 7230 9650 3650 9201 7101 5 500 66 783 100.0 



8.4. Enäjärven hoitokalastuksen vaikutukset 

 

Hoitokalastuksen vaikutuksia Enäjärven tilaan ja kalaston rakenteeseen pidetään periaatteessa 

positiivisina suhteessa lähtötilanteeseen ja Enäjärvellä toteutettuja hoitokalastuksia riittävän 

onnistuneina suhteessa muihin vastaaviin kohteisiin. Tämän todentamiseksi Enäjärvellä on 

toteutettu perusteellisia kalastotutkimuksia RKTL:n toimesta, hapettamisen seurantaa, kasvi- 

ja eläinplanktonin määrien mittauksia sekä muita seurantoja. 

 

Enäjärven kalastossa tapahtuneet muutokset 1993 – 1996  

 

Vuodesta 1993 lähtien koekalastusten saaliiden (kpl/verkko ja g/verkko) kehitys on ollut 

laskeva vuoteen 1991 verrattuna (taulukko 18). Lajikohtaisesti varsinkin särkisaalis on 

samaan aikaan pienentynyt huomattavasti vuotta 1995 lukuun ottamatta.  

 

Taulukko 18. Enäjärven koekalastusten saaliit 1991 – 1997 (Reunanen, 2005). 

vuosi kpl/verkko g/verkko 

1991 150 5 500 

1993 450 11 500 

1994 350 8 000 

1995 600 5 300 

1996 250 6 000 

1997 180 3 000 

 

 

Vuosi 1995 olikin poikkeuksellinen, sillä kappalemääräinen saalis (kpl/verkko) oli tuolloin 

huomattavan suuri. Särkisaalis (kpl/verkko) oli silloin paljon suurempi kuin vuosina 1991, -

93 ja -94 tai vuosina 1996 ja 1997, mikä ilmeisesti johtui edullisista sääolosuhteista särjen 

lisääntymisaikana sekä tehokalastusten aiheuttamasta harventuneesta kalakannasta, joka 

paransi särjen poikastuotantomahdollisuuksia. Saaliin paino (g/verkko) ja etenkin särkisaaliin 

paino kuitenkin laskivat. 

 

Kokonaisuutena koekalastuksissa havaittiin särjen osuuden vähenemistä saaliiden 

yksilömääriin että painoon nähden, mutta salakan osuuden nousua ei koekalastuksissa 

havaittu, vaikka salakan osuus tehokalastussaaliissa olikin noussut. Vastaavia havaintoja 

tehtiin ahvenesta ja lahnasta ja syyksi arveltiin johtuvan koe- ja tehokalastusten ajallisia ja 

alueellisia eroja sekä pyyntivälineiden erilaisuutta tehokalastukseen verrattuna.  

 



Ahven- ja petokalojen osuuksien havaittiin lisääntyneen ja särkikalojen osuuden pienentyneen 

vuodesta 1995 lähtien. Sen sijaan ahven- ja petokalojen sekä särkikalojen osuudet 

koekalastussaaliiden painosta eivät vuoteen 1997 asti kovinkaan paljon vaihdelleet, mutta 

vuoden 1997 koekalastuksissa havaittiin särkikalojen osuuden pienentyneen suhteessa ahven- 

ja petokaloihin selvästi.  

 

Johtopäätöksenä koekalastusten tuloksista tutkijat sanoivat tehokalastusvuosien aikana 

Enäjärven kalastossa tapahtuneen muutoksia; kalaston määrä vaikutti vähentyneen ja 

särkikalojen, etenkin särjen osuuden kalastosta pienentyneen. Ahven- ja petokalojen osuudet 

näyttivät lisääntyneen.  

 

Enäjärven kalastossa tapahtuneet muutokset 1997 – 2001 

 

Seuraavat koekalastustiedot löytyvät vuosilta 1997 – 2001, jotka on tuotettu osana HOKA-

hanketta. Näiden vuosien aikana toteutettujen koekalastusten lisäksi Enäjärvellä tehtiin 

koekalastus keväällä 2003, koska oli syytä epäillä edellisen talven huonojen 

happiolosuhteiden aiheuttaneen kalakuolemia. 

 

Koekalastuksissa kokonaisyksikkösaalis vaihteli kesäsäiden mukaan ollen viileinä kesinä 

1998 ja 2000 pienempi kuin lämpiminä kesinä 1997, 1999 ja 2001 (taulukko 19). Verrattaessa 

lämpimiä kesiä keskenään kokonaissaalis oli vuonna 2001, sekä lukumäärältään, että 

varsinkin painon osalta suurempi kuin edellisinä vuosina. HOKA-hankkeen muihin 

kohdejärviin verrattuna kokonaisyksikkösaalis oli keskitasoa korkeampi (Reunanen, 2005).  

 

Särkikalojen osuus oli vuosina 1998 – 2001 jonkin verran korkeampi ja ahven- ja petokalojen 

osuus vastaavasti pienempi kuin vuonna 1997. Särkikalojen osuus oli jonkin verran pienempi 

verrattuna muihin vastaavan rehevyystason HOKA-järviin Tuusulanjärveen, Äimäjärveen ja 

Hiidenveteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taulukko 19. Enäjärven koekalastussaalis vuosina 1997 – 2001. Petok. = kuha, hauki, made 

ja >15 cm ahven (Reunanen, 2005). 

 

Yksikkö Vuosi Ahven Kuha Kiiski Särki Salakka Pasuri Lahna Muut yht.  Särkik. Ahvenk. Petok. 

  1997 598 370 163 1154 87 236 58 10 2676 1535 1131 525 

  1998 309 377 189 1011 220 183 51 0 2340 1465 875 436 

g/verkko 1999 307 327 334 1215 237 348 118 16 2902 1918 968 460 

  2000 256 191 266 1002 238 217 15 13 2198 1472 713 331 

  2001 869 375 177 1845 188 321 49 0 3824 2403 1421 683 

                            

  1997 57 9 30 47 9 7 1 <1 160 64 96 10 

  1998 28 7 27 35 22 5 1 0 125 63 62 8 

kpl/verkko 1999 27 24 36 49 23 9 2 <1 170 83 87 25 

  2000 38 8 28 47 23 7 1 <1 152 78 74 10 

  2001 64 6 23 57 15 10 1 0 176 83 93 9 

                            

  1997 22.3 13.8 6.1 43.1 3.3 8.8 2.2 0.4 100 57.4 42.2 19.6 

  1998 13.2 16.1 8.1 43.2 9.4 7.8 2.2 0 100 62.6 37.4 18.6 

paino % 1999 10.6 11.3 11.5 41.9 8.2 12 4.1 0.6 100 66.2 33.4 15.8 

  2000 11.6 8.7 12.1 45.6 10.8 9.9 0.7 0.6 100 67 32.4 15 

  2001 22.7 9.8 4.6 48.2 4.9 8.4 1.3 0 100 62.8 37.1 17.9 

                            

  1997 35.8 5.5 18.8 29.5 5.6 4.4 0.5 <0,1 100 40 60.1 6.5 

  1998 22.3 5.5 21.8 27.9 17.6 4.2 0.8 0 100 50.5 49.6 6.1 

kpl % 1999 15.8 14 21.5 28.8 13.5 5.1 1.3 <0,1 100 48.7 51.3 14.7 

  2000 24.7 5.5 18.3 31.1 15.4 4.7 0.4 <0,1 100 51.6 48.5 6.4 

  2001 36.1 3.5 13.1 32.5 8.8 5.4 0.5 0 100 47.2 52.7 5.1 

 

Kaikkiaan siis havaittiin kokonaiskoesaaliin kasvua vuosien 1997 – 2001 välillä. HOKA-

hankkeen tutkijat päättelivätkin, että hoitokalastus ei estänyt särjen koekalastussaaliin kasvua 

ja myös lahna näyttäisi olevan uudelleen runsastumassa, vaikka saaliit olivat vielä alhaisia. 

Olosuhteet olivat vielä vuonna 2001 edelleen särkikaloja suosivat ja tutkijat suosittelivat 

ylläpitävän hoitokalastuksen jatkamista (Olin & Ruuhijärvi, 2002).  

 

Koekalastus vuonna 2003  

 

Vuonna 2003 toteutetussa koekalastuksessa (taulukko 20) todettiin Enäjärven kalaston olevan 

edelleen särkivaltainen, vaikka särkikalojen osuus oli laskenut vuoden 1996 koekalastuksesta 

16 % (Rannikko Petri, 2003). Pienet särjet olivat edelleen vahvasti edustettuina ja lahnan 

osuus särkikalojen biomassasta oli kasvanut. Myös ahvenkalojen osuus oli kasvanut noin 

kolmanneksella vuosien 1996 – 2003 välillä ja lukumääräisesti 44 % Enäjärven kaloista oli 

ahvenia vuonna 2003.  

 



Petokalojen määrää tuli edelleen saada suuremmaksi, sillä niiden osuus oli vain 19 % 

biomassasta, kun petokalojen osuuden tulisi olla 30 – 40 % kalojen kokonaisbiomassasta, 

jotta vesiekosysteemi olisi tasapainoinen. Muutenkin kalakannan koko 105 kg/ha oli edelleen 

liikaa hyväkuntoisen järven tunnusmerkkeihin vaadittavaan muutamiin kymmeniin kiloihin 

kalaa / ha. Hoitokalastus ei olekaan ollut riittävän tehokasta vuoden 2001 jälkeen.  

 

Havaintojen mukaan kalamäärä järvessä oli siis suunnilleen sama kuin vuonna 1996, mutta 

kalaston rakenteessa oli havaittavissa muutoksia. Särjen ja salakan osuus kalakannassa oli 

vähentynyt, mutta ahven runsastunut ahvenien ollessa liian pieniä. Lahnan osuus oli kasvanut.   

 

Taulukko 20. Enäjärven koekalastuksen 2003 tuloksia (Rannikko Petri, 2003) 

 

Koekalastukset vuosina 2008 & 2011 

 

RKTL toteutti viimeisimmät koekalastukset Enäjärvellä vuosina 2008 & 2011 siten, että 

vuoden 2008 koekalastus toteutettiin vanhojen ohjeistusten mukaisesti ja vuoden 2011 

koekalastus uusien koeverkotusohjeiden mukaisesti, minkä takia pyyntiponnistus laski 

hieman vuoteen 2008 verrattuna (Hagman & Peltonen, 2013).  

 

Enäjärven rehevyys näkyi edelleen koekalastussaaliin särkikalavaltaisuutena ja melko suurina 

yksikkösaaliina. Kokonaissaalis (kg) nousi vuoden 2008 koekalastukseen verrattuna ja oli 

suurin piirtein vuoden 2001 tasolla. Yksikkösaaliissa tapahtuneen laskun syynä pidettiin 

heikkoja ahven- ja kuhavuosiluokkia. Ahvenen saalis laski merkittävästi vuodesta 2008, 

mutta kuhasaalis pysyi huonoista vuosiluokista huolimatta hyvänä. Lisäksi mainittiin, että 

järvessä on jälleen kasvamassa uusi vahva kuhavuosiluokka. Särjen ja pasurin saaliit 

kasvoivat sekä lukumääräisesti että massamäärältään vuoden 2008 vastaavista (Hagman & 

Peltonen, 2013).  

 

 
Särki Ahven Lahna Salakka Kiiski Sorva Kuha Pasuri Hauki Muikku Ruutana Kuore 

kpl 1321 1268 96 78 69 23 7 6 4 4 2 2 

% 45,8 44  3,33 2,7 2,4 0,8 0,24 0,2 0,14 0,14 0,096 0,096 

massa 
(g) 25242 20439 7308 1440 512 1606 1835 75 1037 256 988 13 

% 41,54 33,64 12,02 2,37 0,84 2,64 3,02 0,12 1,7 0,42 1,62 0,021 



Koekalastuksista saatujen tulosten perusteella Enäjärven ekologinen tila oli vuonna 2011 

edelleen välttävä kuten vuonna 2008, eikä tavoitetta hyvästä tilasta vuoteen 2015 mennessä 

tulla RKTL:n mukaan todennäköisesti saavuttamaan.   

 

Hoitokalastuksen vaikutukset vedenlaatuun 

 

Enäjärvellä veden laatua on seurattu kahdella havaintopaikalla: Rompsinmäki 5 ja Enäjärvi 

11. Rompsinmäen syvänne on hyvin pienialainen, n. 9 m:n syvyinen alue ja Enäjärvi 11 

sijaitsee keskellä järveä 5 m:n syvyysvyöhykkeellä. Klorofyllinäytteet on otettu 0-2 m:n 

kokoomina ja ravinnenäytteet 1 m:stä sekä metri pohjasta kummaltakin havaintopaikalta. 

Vuonna 2012 Enäjärvi luokiteltiin ekologiselta tilaltaan välttäväksi (Hagman & Peltonen, 

2013).  

 

Klorofylli-a:n pitoisuudessa havaittiin positiivisia muutoksia tehokalastusjakson jälkeen 

(kuvio 38). Levätuotannon havaittiin laskeneen vuosien 1994 – 1995 huippuarvoista 

levätuotannon kuitenkin ollen vielä rehevälle järvelle tyypillistä. Sen sijaan vuosina 1998 – 

1999 veden laatu huononi väliaikaisesti huolimatta melko tehokkaasta hoitokalastuksesta, 

mihin syynä saattoi olla kesäaikainen tehostettu ilmastus tai Torholansuon lumenkaatopaikan 

sortuma. Vuoden 1999 jälkeen tilanne palasi vuosien 1996 – 1997 hyvälle tasolle.  

 

Enäjärven veden laatu onkin parantunut hoitokalastuksen ensimmäisten vajaan kymmenen 

vuoden aikana hiukan. Silti varsinainen klorofylli a:n ja kokonaisfosforin suhde ei ole 

juurikaan laskenut, jolloin sinilevien väheneminen näyttäisi johtuvan yleisestä 

ravinnepitoisuuden alenemisesta ennemminkin kuin laidunnuksen lisääntymisestä tai 

tuotannon tehokkuuden alenemisesta.   

 

Merkittäviä muutoksia positiiviseen suuntaan vedenlaadussa ei ole kuitenkaan tapahtunut 

tämän jakson jälkeen. Vuosina 2010 – 2011 tehtyjen tutkimusten perusteella kasviplanktonin 

biomassa on ollut molempina vuosina erittäin korkea ja heinäkuusta syyskuuhun sinilevien 

hallitsema. Sinilevien suuri osuus kertoo järven olevan tilaltaan huonontunut. Tämän 

tutkimuksen perusteella Enäjärvi voidaan luokitella ylireheväksi. Vastaavasti Enäjärven 

happipitoisuutta kuvataan yleisesti ottaen huonoksi.  

 

 

 



 

Kuvio 38. Klorofylli-a:n pitoisuus (µg/l) havaintopaikassa Enäjärvi 11 vuosina 1993 – 2006 

(Oiva, 2014) 

 

Summa summarum 

 

Tehtyjen poistokalastusten vaikutukset eivät näy Enäjärven veden laadussa. Leväkukinnat 

eivät näyttäisi vähentyneen eikä veden kokonaisfosforipitoisuus ole laskenut. Molemmissa on 

yhä näkyvissä rehevöitymisen kiihtymistä. Poistokalastuksella ei saavuteta pysyvää veden 

laadun paranemista, mikäli järven ravinnekuormitus pysyy järven kestokykyyn nähden liian 

suurena. Alle 50kg/ha vuosisaaliilla onnistumistodennäköisyys on pieni ja vaadittavaan 

vuosisaaliin määrä nousee järven ravinnepitoisuuden kasvaessa. Tämän takia poistettavan 

kalan määrä tulisi olla vähintään 50 kg/ha nykyisen 18kg/ha sijasta. Lisäksi Enäjärvessä 

esiintyvä sulkasääsken toukka saattaa heikentää poistokalastusten vaikutuksia. Koekalastusten 

perusteella näyttäisi myös siltä, että tehdyillä toimenpiteillä kalaston rakennetta ei olisi saatu 

muutettua. (Hagman & Peltonen, 2013) 

 

 

 

 



8.5. Järvi Hoi – hankkeen tulokset Enäjärven nuottauksista 

 

Järvi Hoi-hanke rahoitti vuosina 2012 ja 2013 toteutetut matalien alueiden koenuottaukset 

Enäjärvellä. Näiden tavoitteena oli kehittää täsmäpyyntiä, jonka avulla voitaisiin keskittää 

kalastus vain niihin lajeihin ja ikäluokkiin, joiden ekologinen haittavaikutus on suurin.  

 

Kalastukset toteutti Tmi Kari Kinnunen ja vuonna 2013 myös Jomiset Oy (Miska 

Etholén). Koenuottausten saalisnäytteiden oton ja saaliiden tilastoinnin on koonnut Tmi 

Vesistökunnostukset (Antti Uusitalo) ja vuonna 2013 myös Tmi J Niinimäki (Juhani 

Niinimäki). Koenuottausten raportti on kokonaisuudessaan luettavissa ja ladattavissa Länsi-

Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n sekä Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön verkkosivuilta.  

 

Matalien alueiden nuottausta voitiin tehdä 1,5 – 3 m syvyysvyöhykkeellä, mutta sitä 

matalammalla esiintyy kasvillisuutta, kiviä ja puunrunkoja, joihin nuotta helposti tarttuu. 

Syvyysvyöhyke 1,5 – 3 m käsittää noin 25 % järven pinta-alasta. Nuottaus tehtiin tavallisella 

hoitokalastusnuotalla, jonka pituus oli 300 m ja korkeus 6 m. Nuotta laskettiin 

nuottauslautalta.  

 

Lahtialueiden hoitokalastusnuottaukset vuonna 2012 tehtiin neljällä alueella ja kahdeksalla 

apajalla ja vuonna 2013 kuudella alueella ja 12 apajalla (taulukko 21). Nuottauksia tehtiin 

yksi veto / apaja ja yhden vedon nuotattu pinta-ala apajittain vaihteli noin 1,5 – 3,5 ha välillä. 

Nuottauskertoja oli kaikkiaan 20.  

 

Taulukko 21. Nuottauspäivät, -paikat ja – alueet Enäjärvellä (Niinimäki, 2014) 

Pvm Riilahti 
Ajosen-

lahti 
Niemoon 
takalahti 

Niemoon 
etulahti 

Hannulan-
lahti 

Reuhoon-
lahti 

Friimi-
lahti 

6.9.2012 3a 3b           

7.9.2012     1b 1a       

7.11.2012           4a 2a 

8.11.2012         2b 4b   

21.5.2013         E2 E1   

22.5.2013 E3     E4       

23.5.2013   E6 E5         

31.7.2013   E6 E5         

17.9.2013   E6 E5     E1   

18.9.2013       E4       

 



Matalien alueiden nuottasaalis yhteensä 20 nuottauksesta oli 2 395 kg, joka tekee 

nuottauskertaa kohden 120 kg ja nuotattua pinta-alaa kohti 72 kg. Saaliista oli lahnaa 48,3 %, 

särkeä 25,8 % ja ahventa 17,5 % (taulukko 22).  

 

Taulukko 22. Enäjärven koenuottauksen saalislajikohtaiset tulokset massan (kg) mukaan 

(Niinimäki, 2014). 

Pvm Alue ha Ahven Kiiski Särki 
Salak

ka 
Pasuri Lahna Kuha  Kaikki 

Saalis kg 
/ ha 

6.9.2012 3a 1.4 7.2 2.1 94 1.6 10.4 53.8 0.9 170 121.4 

6.9.2012 3b 2.5 3.4 1.7 12.6 1.3 1.3 39.7 0 60 24.0 

7.9.2012 1a 1.7 15.5 4.3 103.2 3.1 7 36.4 0.5 170 100.0 

7.9.2012 1b 1.5 5.4 0.9 58.8 0 0 24.6 0.3 90 60.0 

7.11.2012 4a 1.3 2.2 1.4 3.8 0.4 3.7 44.2 4.3 60 46.2 

7.11.2012 2a 1.5 0 0.5 10.5 2.3 3.6 52.4 0.7 70 46.7 

8.11.2012 4b 3.5 0.5 4.3 1 0 2.8 61.4 0 70 20.0 

8.11.2012 2b 1.2 1.6 6.7 2.1 0 4.7 44.3 0.6 60 50.0 

21.5.2013 E1 1.5 3.9 5.6 30.8 0 4.6 55.1 0 100 66.7 

21.5.2013 E2 1.5 1 3.1 4.2 0 4.1 57.6 0 70 46.7 

22.5.2013 E3 1.5 0.8 11 4.5 0 2.9 40.8 0 60 40.0 

22.5.2013 E4 1.5 7.1 3.2 7.8 0 6.8 116.8 8.3 150 100.0 

23.5.2013 E5 2.5 28.8 18.3 0 0 45.6 207.3 0 300 120.0 

23.5.2013 E6 2 69.9 1.2 34.3 0 0 124.6 0 230 115.0 

31.7.2013 E5 1 10 1.2 4.9 0.1 0.5 18.3 0 35 35.0 

31.7.2013 E6 1.2 30.2 1.9 19.5 0 0 58.4 0 110 91.7 

17.9.2013 E5 1.4 63.8 0.2 52.2 0.4 0 33.4 0 150 107.1 

17.9.2013 E1 2 106.3 0.6 50.7 1.7 0 10.7 0 170 85.0 

17.9.2013 E6 1.3 50 0.2 69.2 0.9 0 29.5 0.2 150 115.4 

18.9.2013 E4 1.1 10.7 5.3 53.7 0 2.8 47.4 0.1 120 109.1 

Yhteensä   33.1 418.3 73.7 617.8 11.8 100.8 1156.7 15.9 2395 72.4 

%     17.47 3.08 25.80 0.49 4.21 48.30 0.66 100   

ka   1.7 20.9 3.7 30.9 0.6 5.0 57.8 0.8 119.8 72.4 
 

Saalista matalilta alueilta saatiin yhteensä noin 103 000 kpl. Vetokertaa kohti keskisaalis oli 

noin 5 150 kpl ja nuotattua vesihehtaaria kohti 3 111 kpl. Ahvenia kappalesaaliista oli 51,1 %, 

särkiä 24,3 %, kiiskiä 10,8 % ja lahnoja 10,2 % (taulukko 23).   

 

Taulukko 23. Enäjärven koenuottauksen saalislajikohtaiset tulokset yksilömäärien (kpl) 

mukaan (Niinimäki, 2014). 

Pvm Alue ha Ahven Kiiski Särki Salakka Pasuri Lahna Kuha  Kaikki 
Saalis 

kg / ha 

6.9.2012 3a 1.4 176 323 2468 88 147 500 176 3878 2770.0 

6.9.2012 3b 2.5 126 264 597 69 34 138 0 1228 491.2 

7.9.2012 1a 1.7 840 728 3278 196 84 196 56 5378 3163.5 



7.9.2012 1b 1.5 407 271 1798 0 0 204 153 2833 1888.7 

7.11.2012 4a 1.3 10 204 107 58 29 184 262 854 656.9 

7.11.2012 2a 1.5 0 45 390 120 75 1066 270 1966 1310.7 

8.11.2012 4b 3.5 24 426 24 0 24 268 0 766 218.9 

8.11.2012 2b 1.2 8 663 51 0 59 280 212 1273 1060.8 

21.5.2013 E1 1.5 371 651 1656 0 131 263 0 3072 2048.0 

21.5.2013 E2 1.5 112 397 176 0 96 244 0 1025 683.3 

22.5.2013 E3 1.5 104 1571 140 0 31 160 0 2006 1337.3 

22.5.2013 E4 1.5 373 525 262 0 159 501 26 1846 1230.7 

23.5.2013 E5 2.5 2028 2507 0 0 326 4878 0 9739 3895.6 

23.5.2013 E6 2 2461 632 1285 0 0 295 0 4673 2336.5 

31.7.2013 E5 1 1321 558 191 10 10 55 0 2145 2145.0 

31.7.2013 E6 1.2 4545 164 469 0 0 187 0 5365 4470.8 

17.9.2013 E5 1.4 8128 53 1626 80 0 160 0 10047 7176.4 

17.9.2013 E1 2 22129 195 4296 358 0 130 0 27108 13554.0 

17.9.2013 E6 1.3 8424 35 4282 244 0 278 35 13298 10229.2 

18.9.2013 E4 1.1 1067 928 1903 0 70 487 23 4478 4070.9 

Yhteensä   33.1 52654 11140 24999 1223 1275 10474 1213 102978 3111.1 

%     51.13 10.82 24.28 1.19 1.24 10.17 1.18 100   

ka   1.7 2632.7 557.0 1250.0 61.2 63.8 523.7 60.7 5148.9 3111.1 
 

Keskeisenä tuloksena nuottauskokeiluista havaittiin, että syvempien alueiden saaliit olivat 

noin 5-10 kertaiset matalien alueiden nuottasaaliisiin verrattuna (taulukko 24). Tämä johtuu 

siitä, että syvemmillä alueilla on helpompi paikallistaa kalaparvet kaikuluotaimella ja kalat 

parveutuvat mahdollisesti useimmin syvemmille alueille. Parempiakin saaliita matalilta 

alueilta todennäköisesti voidaan saada, jos kalastus voitaisiin ajoittaa esimerkiksi särjen ja 

lahnan kutualueille niiden kutuaikoina. Tämä on kuitenkin käytännössä vaikeaa, koska 

nuottaporukan pitäisi olla vahdissa siitä, milloin kudut tapahtuvat.  

 

Jos matalilla alueilla halutaan hoitokalastaa onnistuneesti nuottaamalla, se vaatisi oikeaa 

ajoitusta oikeilla paikoilla silloin kun kalat parveutuvat matalille alueille esimerkiksi kudulle. 

Tiheät isorysät ovat matalilla alueilla kustannustehokkaampi pyydys kuin nuotta. Nuotta taas 

sopii paremmin syvempien alueiden hoitopyyntiin. Ruotsin Finjasjön´llä on onnistuneesti 

hoitokalastettu siten, että keväällä ja alkukesällä on kalastettu rysillä ja syksyisin 

nuottaamalla. Toisaalta hoitokalastuksen tavoitteet määrittelevät myös sen, miten ja millä 

pyydyksillä on tarkoituksenmukaista kalastaa.  

 

 

 



Taulukko 24. Enäjärven kalasaaliit keskimäärin yhtä nuotanvetoa kohti syvillä ja matalilla 

alueilla 2005 – 2013 (Niinimäki, 2014). 

Vuosi 
Yli 3 m syvät 

alueet kg 
Matalat 1,5-3 m 

alueet kg 
Yli 3 m syvät 

alueet kpl 
Matalat 1,5 - 3 m 

alueet kpl 

2005 967 - 41 476 - 

2006 1189 - 64 983 - 

2007 867 - 43 465 - 

2008 723 - 29 187 - 

2009 568 - 25 553 - 

2010 913 - 56 985 - 

2011 1533 - 80 181 - 

2012 1014 94 30 005 2 272 

2013 611 137 - 4 578 

YHT 8385 231 371 835 6 850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Hoitokalastuksen kehittäminen järvillä Finjasjön ja Bosarpasjön 

 

 

Etelä-Ruotsalaisten (Hässleholm kommun) järvien Finjasjön ja Bosarpasjön hoitokalastuksen 

kehittäminen eteni mallikkaasti paikallisen ”Järvi Hoi”-hankkeen (utveckling och 

genomförande av vårdfiske och fiskevård i Finjasjön och Bosarpasjön) ansiosta. Hankkeeseen 

sisältyi useita toimenpiteitä, joiden avulla löydettiin vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joita 

hoitokalastuksen tehostamiseksi on tarvittu sekä kehitettiin apuvälineitä, joilla kalojen 

paikallistaminen on helpompaa. Lisäksi hoitokalastussaaliin elintarvikekäyttöä saatiin 

hankkeen avulla edistettyä.  

 

Varsinaisesti tähän lukuun on koottu ja käännetty ruotsalaisten projektiraporteista 

hoitokalastusmenetelmien (rysäpyynti ja nuottaus) kehittämistä käsittelevät tekstit. Muuten 

hankkeen tuloksiin voi perehtyä tutustumalla alkuperäiskielisiin raportteihin, jotka löytyvät 

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön sivuilta. Tämän oppaan kannalta olennaisinta sisältöä on 

kuitenkin se, mikä tässä on nyt esitelty. Enemmänkin olisi voinut kääntää, mutta hankkeen 

henkilöstöresurssit eivät tätä mahdollistaneet.  

 

Taustana hoitokalastuksen kehittämistarpeiksi kerrottakoon, että vuosivälillä 1992 – 2007 

Finjasjönillä hoitokalastettiin troolaamalla. Troolauksessa on omat hyvät puolensa, mutta 

vapaa-ajan kalastajat ovat tätä menetelmää kritisoineet. Troolaus nimittäin vahingoittaa 

sivusaaliina saatavia petokaloja, kun trooli nostetaan ylös, jolloin kalat painautuvat toisiinsa 

kiinni ja niiden herkkä limakalvo voi silloin vahingoittua. Petokalat saattavat myös maata 

melko kauan lajittelupöydällä, mikäli lajiteltavan kalan määrä on suuri, jolloin kalojen 

hengittäminen vaikeutuu. Myös troolin nopea kelaaminen ylös aiheuttaa ongelmia 

uimarakolle paineenmuutosten takia.  

 

Petokaloille aiheutuvista vahingoista johtuen vuonna 2010 käynnistyi hellävaraisempi ja 

kohdennettu poistokalastus Finjasjönillä. Käytettyjä kalastusmenetelmiä ovat tämän jälkeen 

olleet rysäkalastus keväällä ja nuottaus syksyllä. Näitä menetelmiä käytettäessä petokaloja ei 

tarvitse nostaa järvestä veneeseen, vaan ne voidaan vapauttaa välittömästi pyydyksiä 

koettaessa. Tähän ovat vapaa-ajan kalastajat olleet hyvin tyytyväisiä.  

 

Vuosina 2012 – 13 pystyttiin kehittämään näitä menetelmiä, hienosäätämään niiden ajoitusta 

ja vaikuttavuutta sekä arvioimaan, kuinka hyvin menetelmät järvessä toimivat. Rysäkalastus 

toteutettiin maalis-toukokuussa ja nuottaus loka-marraskuussa. Suurin osa toimenpiteistä 



toteutettiin Finjasjönillä, eivätkä Bosarpasjön tulokset eronneet olennaisesti Finjasjön 

tuloksista. Tämän takia tässä käsitellään vain Finjasjönin tuloksia ja kokemuksia, tarkempaa 

tietoa löydät edelleen Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön verkkosivuilta. 

 

Tärkeimpinä tausta-ajatuksina pyydyskokeiluissa on ollut oppia hyödyntämään 

tehokkaammin luonnon vuosittaisia heilahteluita kalastuksen eduksi. Tämän toivottaisiin 

antavan parempia saaliita pienemmillä panostuksilla, energiankulutuksella ja 

ympäristövaikutuksilla kuin troolauksen, joka vaatii myös kaksi suhteellisen isoa venettä. 

Keväisin pyritään myös saamaan saaliiksi matalilla alueilla kutevia kaloja, millä myös 

saadaan alennettua petokalojen osuutta saaliissa jopa viiteen prosenttiin. Vastaavasti syksyisin 

hyödynnetään kalan parveutumista, jolloin nuotalla saadaan huomattavia saaliita suhteellisen 

pienellä vaivalla.  

 

 

Rysäkokeilun tulokset 

 

Finjasjönin rysäkokeilussa käytettiin kaikkiaan 20 – 30 rysää, jotka sijoiteltiin ympäri 

Finjasjöniä (pinta-ala on 10 km2). Rysillä pyrittiin saamaan ensisijaisesti saaliiksi lahnaa ja 

särkeä, mutta myös pieniä määriä suutaria, pasuria, sorvaa ja kiiskeä.  

 

Rysäpyynti Finjasjönillä vuonna 2012 toteutettiin 18.3. – 30.5. 

• Saalista saatiin enimmillään 30 rysästä yhden päivän aikana 

• Yhteissaalis oli 22,1 tn, josta lahnaa 9,7 tn ja särkeä 8,7 tn (sivusaalis 7,1 tn pääosin 

kuhaa) 

• Keskisaalis 305 kg / vrk, pyyntivuorokausia 72,5 

 

Rysäpyynti vuonna 2013 toteutettiin 12.4.–25.5. 

• Saalista saatiin enimmillään 26 rysästä yhden päivän aikana 

• Yhteissaalis oli 17,6 tn, josta lahnaa 8,5 tn ja särkeä 6,5 tn (sivusaalis 6,8 tn pääosin 

kuhaa) 

• Keskisaalis 401 kg/vrk, pyyntivuorokausia 44 

 

 

 

 



Kuvio 39. Finjasjön särkikalasaalis rysistä 15.4.–24.5.2013 

 

Kokemuksia rysäpyynnistä 

 Parhaan tuloksen saa, kun laittaa rysät järveen heti jäidenlähdön jälkeen 

 Mitä myöhempään jäidenlähtö ajoittuu, sitä voimakkaampana kutu alkaa 

 Molempina vuosina särkeä on kannattanut kalastaa, kun vesi on ollut 4 – 12 0C asteen 

välillä, kunnes särkisaaliit ovat laskeneet alle 100 kg / vuorokausi 

 Kylmä ja tuuli huonontavat saalistulosta, mutta kutu voi kiihtyä uudestaan huonon 

sääjakson jälkeen eli kalastusta ei välttämättä kannata lopettaa säiden huononnuttua 

 Kun näkösyvyys paranee, esiintyy särkeä enemmän parvissa, jolloin särjen nuottaus 

syksyllä voi olla taloudellisempaa kuin rysillä pyytäminen 

 Lahnan kutuaika on lyhyt ja intensiivinen, minkä takia rysä on ehdottomasti saatava 

oikeaan aikaan paikalleen ja varauduttava runsaisiin saalismääriin 

 Rysän sijoittaminen oikealle paikalle on myös tärkeää, sillä lahna pyrkii kutualueelle 

ja poistumaan kutualueelta niin suoraviivaisesti kuin voi, jolloin rysän sijainnilla on 

suuri merkitys  

 Rysä sopii myös hyvin ison lahnan pyyntiin 



 Kustannuksia voidaan alentaa rajoittamalla kalastusvaihe tarkasti kutemiseen, mutta 

kutemisen alkamista on vaikea ennakoida ja vastaavasti on vaikeaa sanoa, milloin 

kutu päättyy 

 

Rysäpyynnin etuja 

 Onnistuu valikoimaan eri kalalajit eri kutupaikoilta eri lämpötiloissa 

 Verrattain vähän petokaloja saadaan sivusaaliina 

 Kohtelee petokaloja hellävaraisemmin kuin troolaus 

 Vaikuttaa olevan yksinkertaisempaa pyydystää rysillä isoa lahnaa kuin nuotalla 

 Aika yksinkertainen pyydyksen rakenne, jota on helppo käsitellä ja huoltaa 

 Rysiä voivat käyttää muutkin kuin ammattikalastajat lyhyen perehtymisen jälkeen 

 Kaksi miestä voi tyhjentää, lajitella saaliin ja kuljettaa saaliin rantaan enintään 30 

rysästä päivässä 

 Myös kovalla tuulella voi muutamia rysiä käydä tyhjentämässä, esimerkiksi rannassa 

tuulensuojassa tai aikaisin aamulla ennen kuin tuuli on noussut, minkä takia pyyntiä 

ovat harvoin sääolosuhteet turmelleet 

 

Huomioitavaa rysäpyynnissä 

 Pyydykset / rysät tulevat maksamaan suhteellisen paljon, koska niitä tarvitaan useita 

sekä paljon oheisvarusteita kuten ankkureita, köysiä, tankoja ja poijuja 

 Rysä täytyy tyhjentää päivittäin, myös viikonloppuisin 

 Saaliit antavat vääristyneen kuvan kalakannan rakenteesta, koska lähinnä sukukypsää 

kalaa saadaan saaliiksi 

 Asiaankuulumattomat voivat anastaa saaliin pyydyksistä haukien tai ankeriaiden 

toivossa 

 Kovalla tuulella suhteellisen vaarallista työtä ja saaliit pienempiä, minkä lisäksi kova 

tuuli voi saattaa rysän epäjärjestykseen, jolloin sitä on korjattava 

 Rysiä saatetaan sabotoida, koska niitä ei voida vartioida 

 On vaikeaa harjoittaa rysäpyyntiä useammalla järvellä samanaikaisesti, koska kalojen 

kutu ajoittuu samaan aikaan 

 Rysät voivat olla esteenä muille aktiviteeteille järvellä 

 Rysät täytyy desinfioida jos niitä käytetään järvissä, joissa on jokirapua 

 Talvella rysät täytyy säilyttää niin, että hiiret eivät pääse niitä tuhoamaan 

 



Nuottauskokeilun tulokset 

 

Nuottaus Finjasjönillä vuonna 2012 toteutettiin 5. – 16.10. 

• Nuotanvetoja oli yhteensä 15 

• Yhteissaalis oli 8,7 tn, josta lahnaa 1,4 tn ja särkeä 6,4 tn  

• Keskisaalis 1 tn / vrk, pyyntivuorokausia 8,5 

 

Nuottaus Finjasjönillä vuonna 2013 toteutettiin 9. – 18.10. 

• Nuotanvetoja oli yhteensä 15 

• Yhteissaalis oli 41,5 tn, josta lahnaa 20,2 tn ja särkeä 17,6 tn  

• Keskisaalis 4,2 tn / vrk, pyyntivuorokausia 10 

 

 

Kuvio 40. Särkikalojen saalisjakauma Finjasjön nuottauksissa 9. – 18.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kokemuksia nuottauksesta 

 

 Suuressa osassa järveä ei ole välttämättä kaloja ollenkaan, jolloin on tärkeää välttää 

kalastamista näillä alueilla (parveutumisilmiö) 

 Nuottaus tuntuu olevan erinomainen menetelmä suurten särkimäärien ja 

keskikokoisten lahnojen pyytämiseen, varsinkin silloin, jos järvessä on hyvä 

näkösyvyys, jolloin suuret parvet pääsevät muodostumaan 

 Kilokohtaiset kustannukset saadaan alhaisemmaksi lopettamalla kalastus ajoissa tai 

pitämällä taukoa (kalastamalla jossain toisessa järvessä), kunnes uusi parvi on 

muodostunut 

 Sääolosuhteiden, kuten tuulensuunnan muutos, voi saada parven hajoamaan ja 

syntymään kalojen uudelleenryhmittymisen toiseen osaan järveä 

 Kun saalismäärä on alkanut pienentyä, voi olla järkevää pitää kalastuksesta taukoa tai 

kalastaa jossain toisessa järvessä ja palata sitten muutaman viikon jälkeen uudestaan 

samalle paikalle 

 Uusimmat kaikuluotaimet ovat erinomaisia apuvälineitä parvien paikallistamiseen ja 

erityisesti eri kalalajien 

 Erityisen paikallistamisryhmän avulla voi kalastustiimi keskittyä kalastamaan parhaat 

parvet ja näin saadaan hyvä käsitys siitä, onko kalaa vielä paljon jäljellä kalastettavana 

 

Nuottauksen hyötyjä 

 

 Hyvissä olosuhteissa voidaan saada hyvin suuria saaliita nuotanvetoa kohden 

 Suurin saalis nuotanvetoa kohden oli 7 924 kg (lokakuussa 2013), josta 7 200 kg oli 

toivottua saaliskalaa 

 Antaa melko hyvän kuvan kalakannasta, koska melkein kaikki kalat tietyltä alueelta 

saadaan saaliiksi ja suuria alueita voidaan kerrallaan kalastaa suhteellisen nopeasti 

 Kalastus voi tapahtua pitkän aikajakson kuluessa syksyn ja talven aikana ja näin 

saadaan suurempia päiväsaaliita (verrattuna rysäpyyntiin keväällä). Täten samoilla 

henkilöresursseilla ehditään nuotata useilla eri järvillä samalla kalustolla. 

 Hellävaraisempi petokaloja kohtaan kuin troolaus, kun kalat eivät painaudu yhteen tai 

niitä ei nosteta puristuksissa veneeseen 

 Nuottauksella saadaan tehokkaasti saaliiksi myös kaloja, jotka eivät ole saavuttaneet 

sukukypsyyttä 



Nuottauksessa huomioitavaa 

 

 Tarvitsee huomattavan määrän erikoisvälineistöä (nuottia, lauttoja, kaksi 

bensiinikäyttöistä vinssiä, kaikuluotaimen ja GPS:n, veneen ym.). Tietyt tarvikkeet 

valmistetaan vain tilauksesta. Täysi varustus sisältäen nelivetoauton maksaa noin 

SEK 900 000 (100 000 EUR) 

 Nuottaus vaatii kokeneita kalastajia ja hyvän paikan 

 Hyvä syvyyskartta olisi oltava olemassa / käytettävissä ennen kalastuksen 

aloittamista 

 Tuulennopeuden ollessa yli 7m/s voi nuottauksen lopettaminen olla välttämätöntä 

 Verrattain paljon petokaloja voidaan joutua käsittelemään, erityisesti sameassa 

vedessä 

 Nuottaus on aika hankalaa epätasaisen pohjan omaavassa järvessä / järvessä, jossa 

on paljon kiviä, saarekkeita, puun kantoja ja vesistöön heitettyjä roskia 

 Vieraat esineet voivat vahingoittaa nuottaa ja silloin tarvitaan korjauksen osaavia 

työntekijöitä 

 Ei sovi alle 2 m syvyyteen 

 Voi vaatia erilaiset nuotat erilaisiin vesistöihin ja eri kalalajeille (matala nuotta, 

korkea nuotta, kelluva nuotta jne.) 

 Epäsopiva menetelmä, jos pohjakasvillisuutta on paljon 

 Vaikea käsitellä virtaavassa vedessä 

 Antaa epätasaisesti saalista, minkä takia on vaikeaa ennustaa kuinka paljon kalaa 

saadaan maihin ja kuinka kala käsitellään (tarvittavat henkilöresurssit, 

nostojärjestelyt, pakastus- ja kuljetuskapasiteetti jne.) 

 Kalat voivat myös karata nuotasta, mikäli kalastajat eivät osaa käsitellä nuottaa 

nostovaiheessa oikein 

 Välineistö on desinfioitava, mikäli se siirretään vesistöihin, joissa on jokirapua 

 

 

 

 

 

 

 



Johtopäätökset projektin kokemuksista 

 

 Käytetyt kalastusmenetelmät nuottaus ja rysäpyynti ovat hellävaraisempia kaloille 

kuin tavanomainen troolaus 

 Vastaavasti kalastusmenetelmät kohtelevat petokaloja hellävaraisemmin, kun kalat 

voidaan nostaa ylös ilman, että ne puristuvat toisiaan vasten 

 Nuotasta ja rysästä nostettaessa petokalat joutuvat olemaan ilmassa vain muutamia 

sekunteja ennen kuin pääsevät takaisin veteen 

 Nuotasta ja rysästä nostettaessa petokalat vahingoittuvat oikeastaan minimaalisesti, 

koska niitä ei nosteta lainkaan veneeseen 

 Kuha on sitä paitsi hyvin herkkä yllättäville paineenmuutoksille, mikä voi tapahtua 

erityisesti nostettaessa kalat troolilla nopeasti ylös syvyyksistä 

 Troolaus voi vahingoittaa petokalojen mätipusseja, jos kalastus tapahtuu liian 

myöhään talven jälkeen 

 

 Uudet kalastusmenetelmät (erityisesti nuottaus) ovat periaatteessa osoittautuneet 

edullisemmiksi troolaukseen verrattuna 

→ troolaus maksaa SEK 19 / kg hoitokalastussaalista 

→ rysäpyynti maksaa SEK 29 / kg hoitokalastussaalista 

→ nuottaus maksaa SEK 5,5 / kg hoitokalastussaalista 
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