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Tiivistelmä 

Rehevöityminen on jo pitkään ollut yksi järvien suurimmista uhkista. Erityisesti lisääntynyt 

maankäyttö on lisännyt ja nopeuttanut järvien rehevöitymistä muun muassa teollisuusalueilta sekä 

metsä- ja maatalousalueilta järviin päätyvien ravinteiden kautta. Järvien rehevöityminen johtaa 

esimerkiksi biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen, vedenlaadun heikkenemiseen ja 

lisääntyneisiin leväkukintoihin, vähentäen siten järvien tarjoamia ekosysteemipalveluja. 

Rehevöityneitä järviä on kuitenkin mahdollista kunnostaa esimerkiksi hoitokalastuksen avulla siihen 

tilaan, jossa ne olivat ennen rehevöitymiskehityksen alkua. 

Hoitokalastuksissa poistetaan pääasiassa ulappavyöhykkeen planktonia (planktivorisia) ja 

pohjaeläimiä (benthivorisia) syöviä kaloja, kuten särkikaloja (Cyprinidae). Hoitokalastuksen myötä 

eläinplanktonin ja pohjaeläinten predaatiopaine laskee, kun niitä ravintonaan käyttävät kalat 

vähenevät. Vähentyneen predaatiopaineen ansiosta eläinplanktonin ja pohjaeläinten yksilömäärät 

alkavat lisääntyä. Pohjaeläinten runsastuminen johtaa ravinteiden vähenemiseen, sillä hajottajiin 

kuuluvat pohjaeläimet palauttavat ravinteita takaisin järven ravintoverkkoon ja pohjasedimenttiin. 

Eläinplanktonin lisääntyminen kasvattaa kasviplanktonin predaatiopainetta, joka johtaa 

kasviplanktonin vähenemiseen. Kasviplanktonin määrän laskeminen vähentää leväesiintymiä, 

johtaen paitsi veden kirkastumiseen, myös rantavyöhykkeen vesikasvillisuuden lisääntymiseen ja 

levittäytymiseen uusille alueille. Edellä mainitut hoitokalastuksen aikaansaamat muutokset 

ravintoverkossa saavat järven tilan muuttumaan levä- ja särkikalavaltaisesta kohti vesikasvi- ja 

petokalavaltaista. Tämän kaltaista muutosta järven eri tasapainotilojen välillä pidetään 

hoitokalastuksen tavoitteena, jonka vuoksi hoitokalastuksen jälkeen seurataan järvessä tapahtuvien 

muutosten suuntaa ja määrää. 

Hoitokalastamalla lukuisia järviä on saatu kunnostettua niin, että niiden tila on pysynyt hyvänä jopa 

kymmenen vuoden ajan. Hoitokalastuksen riskinä on kuitenkin sen mahdollisuus epäonnistua. 

Epäonnistumisen riskiä lisää muun muassa vesikasvillisuuden heikko palautuminen tai särkikalojen 

liikkuminen muista vesistöistä hoitokalastettuun järveen. Jotta tätä riskiä voitaisiin minimoida, 

hoitokalastuksen yhteydessä voitaisiin toteuttaa myös muita järven hoitomenetelmiä. 

Hoitokalastuksen tulosten tunnetaan olevan nopeampia ja pitkäkestoisempia, jos kalastusten lisäksi 

järveen esimerkiksi istutetaan särkikaloja saalistavia petokaloja tai sedimenttiä sitovia vesikasveja. 

Tehokkaan ja pitkäaikaisia tuloksia tuottavan hoitokalastuksen sovittaminen erilaisille järville vaatii 

kuitenkin vielä lisätutkimusta. Tulevaisuuden kannalta hoitokalastusmenetelmiä olisi hyvä kehittää 

edelleen, sillä järvien rehevöityminen tulee olemaan merkittävä ongelma vielä tulevaisuudessakin. 



 
 

Sisällysluettelo 

 

1 Johdanto  ..........................................................................................................................................  1 

2 Menetelmät ......................................................................................................................................  2 

2.1 Hoitokalastuksen eri keinot  ................................................................................................  2 

2.2 Hoitokalastus järven ravintoverkon kunnostuksessa  ..........................................................  5 

3 Hoitokalastuksen vaikutukset järven eliöryhmiin  ...........................................................................  7 

3.1 Kasviplankton  .....................................................................................................................  7  

3.2 Vesikasvit  ...........................................................................................................................  8 

3.2.1 Vesikasvillisuuden palautuminen  ...........................................................................  9  

3.3 Pohjaeläimet  .....................................................................................................................  11 

3.3.1 Rantavyöhykkeen pohjaeläimet  ...........................................................................  11  

3.3.2 Syvänteiden pohjaeläimet  ....................................................................................  12  

3.4 Kalat ..................................................................................................................................  13 

3.4.1 Kalaston rakenteen muutokset ja särkikalakantojen hillintä  ................................  13 

3.4.2 Muutokset käyttäytymisessä  ................................................................................  15 

4 Pohdinta  ........................................................................................................................................  16 

Lähteet  ..............................................................................................................................................  19 

 



1 
 

1 Johdanto 

 

Lisääntynyt ravinnekuormitus ja sitä seuraava rehevöityminen on jo pitkään ollut yksi vakavimmista 

järviä uhkaavista tekijöistä (Urrutia-Cordero ym., 2016; Setubal & Riccardi, 2020). Lisääntynyt maa- 

ja metsätalouden maankäyttö on lisännyt järvien kokemaa ulkoista kuormitusta eli järviin niiden 

ulkopuolelta saapuvien ravinteiden määrää (Lauridsen ym., 2003). Esimerkiksi teollisuusalueilta, 

jätevesilaitoksista, hakkuualueilta sekä viljelysmailta on tyypillisesti päässyt valumaan ravinteita 

vesistöihin (Horppila ym., 1998; Lauridsen ym., 2003; Syväranta ym., 2008; Rask ym., 2020). 

Ulkoisen kuormituksen lisäksi myös lisääntynyt sisäinen kuormitus eli ravinteiden vapautuminen 

pohjasedimentistä voi olla uhka järvelle (Olin, 2005; Søndergaard ym., 2007). Jos sisäistä kuormitusta 

on paljon, ulkoisen kuormituksen vähentäminen ei välttämättä hidasta järven rehevöitymiskehitystä 

(Lauridsen ym., 2003). Rehevöityminen johtaa esimerkiksi lisääntyneisiin sinileväkukintoihin, 

järvieliöstön monimuotoisuuden vähenemiseen sekä vedenlaadun heikkenemiseen (Søndergaard ym., 

2007; Urrutia-Cordero ym., 2016). 

Pitkällekään edennyt rehevöityminen ei kuitenkaan ole lopullinen tuomio järvelle. Kun tietoisuus 

järvien rehevöitymiseen liittyvistä ongelmista on lisääntynyt, on alettu kehittämään erilaisia 

menetelmiä, joilla rehevöitymisen vaikutuksia voitaisiin vähentää (Søndergaard ym., 2007; Urrutia-

Cordero ym., 2016; Setubal & Riccardi, 2020). Näillä menetelmillä on mahdollista kunnostaa järviä 

jopa siihen tilaan, jossa ne olivat ennen rehevöitymiskehityksen alkua (Søndergaard ym., 2007, 2017). 

Yhtenä yleisimpänä rehevöityneiden järvien kunnostusmenetelmänä tunnetaan korjaavan ekologian 

tieteenhaaraan kuuluva hoitokalastus (Olin, 2005; Syväranta ym., 2008; Rask ym., 2020).  

Tutkielmassani esittelen ensin mitä hoitokalastus on ja kuinka se vaikuttaa järven ravintoverkkoon. 

Tämän jälkeen avaan tarkemmin hoitokalastuksen vaikutuksia järven eri eliöryhmissä, keskittyen 

kasviplanktoneihin, vesikasveihin, pohjaeläimiin sekä kaloihin. Lopuksi pohdin hieman, miten 

hoitokalastuksen onnistumista voidaan arvioida, kuinka muutokset eri eliöryhmissä vaikuttavat 

hoitokalastuksen lopputulokseen ja kuinka tuloksista voitaisiin saada aiempaa parempia ja 

pitkäkestoisempia. Aiheekseni valitsin hoitokalastuksen, sillä olen kiinnostunut hoitokalastuksesta. 

Vuonna 2021 tutustuin hoitokalastuspiireihin ja pääsin myös mukaan seuraamaan hoitokalastusta 

Haapaveden Vatjusjärvellä. Tämän kokemuksen pohjalta varsinainen kiinnostukseni aihetta kohtaan 

heräsi ja aloin muun muassa pohtia hoitokalastuksen tarkempia vaikutuksia järven eri eliöryhmiin. 
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2 Menetelmät 

 

Keskeisenä tavoitteena hoitokalastuksessa pidetään järven vedenlaadun sekä järviekosysteemin tilan 

parantumista (Olin, 2005; Syväranta ym., 2008). Tähän tavoitteeseen pyritään kalojen poiston kautta 

ravintoverkossa tapahtuvien muutosten avulla (Olin, 2005; Urrutia-Cordero ym., 2016). Nämä 

muutokset auttavat vähentämään järven perustuotantoa, jolloin järven rehevöitymiskehitys voidaan 

saada hidastumaan tai jopa pysähtymään (Setubal & Riccardi, 2020).  

Hoitokalastuksissa poistettavat kalat ovat ensisijaisesti planktivoreja ja benthivoreja. Planktivorit 

hyödyntävät ravinnokseen eläinplanktonia ja benthivorit puolestaan pohjaeläimiä (Olin, 2005; 

Søndergaard ym., 2017). Hoitokalastuksen kohteena ovat erityisesti särkikalat (Cyprinidae), kuten 

särjet (Rutilus rutilus) ja lahnat (Abramis brama), sillä ne voivat olla sekä planktivorisia että 

benthivorisia. Tämän lisäksi ne ovat tyypillisiä ja runsaslukuisia rehevissä vesistöissä (Rask ym., 

2020). Hoitokalastuksen yhteydessä poistetut kalat päätyvät usein eläinten rehuksi tai 

kompostoitavaksi. Elintarvikekelpoiset särkikalat voidaan myös esimerkiksi purkittaa 

elintarvikkeeksi (Sammalkorpi, 2000).  

 

2.1 Hoitokalastuksen eri keinot 

 

Syksy, talvi ja kevät ovat hoitokalastukselle suotuisia vuodenaikoja. Näistä syksy on tärkeintä 

hoitokalastusaikaa, koska tällöin kalat tyypillisesti parveutuvat ja täten saalismäärät ovat silloin 

tyypillisesti suurimmillaan (Sammalkorpi, 2000). Hoitokalastus tapahtuu nuotta- tai rysäpyynnin 

avulla (Olin, 2005; Setubal & Riccardi, 2020; Rask ym., 2020). Nuottaverkkoja käytetään 

hoitokalastuksessa syksyisin ja talvisin. Rysiä puolestaan hyödynnetään hoitokalastuksessa keväisin, 

sillä särkikalojen kutuajan vuoksi rysäpyynti on tehokas hoitokalastuskeino huhti-toukokuussa 

(Sammalkorpi, 2000; Olin, 2005; Rask ym., 2020).  

Hoitonuottauksessa hyödynnetään pohjanuottia, joita vedetään hitaasti järven pohjaa pitkin kahden 

moottoroidun nuottakelan avulla (Sammalkorpi, 2000; Olin, 2005; Kuva 1; Kuva 2). Nuottaamisessa 

keskeisessä osassa on kaukoluotaus. Kaukoluotaamalla voidaan varmistaa missä kalaparvia 

kulloinkin esiintyy. Siten nuottaverkko voidaan laskea paikkaan, josta todennäköisimmin saadaan 

pyydystettyä paljon kalaa kerralla (Olin, 2005).  
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Kuva 1. Syysnuottauksessa käytetty kalusto. Kalustoon kuuluvat nuottaverkon lisäksi nuottalautat 

sekä lautoilla olevat moottoroidut nuottakelat. Järvestä poistettavien kalojen kuljetukseen käytetään 

tässä tapauksessa Kuha-veneitä. Kuva: Petteri Kiiskilä 

 

Kuva 2. Suora nuottaverkko kulkee vedon aikana kaarevana, jolloin nuotan tielle sattuvat kalat uivat 

nuotan mukana. Kuva: Petteri Kiiskilä. 

Rysäpyynneissä kalastajalta ei vaadita yhtä aktiivista osallistumista kuin nuottauksessa eikä 

kaukoluotaus ole keskeinen osa rysäpyyntiä (Olin, 2005). Rysää nimittäin ei lasketa paikkaan, jossa 

rysänlaskun aikana tiedetään varmasti olevan kalaparvi. Sen sijaan rysä jätetään järveen ja annetaan 
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kalojen itse uida rysän kalapesään, josta ne voidaan kokea myöhemmin. Hoitokalastuksen yhteydessä 

rysän kokeminen tapahtuu usein muutaman kerran viikossa (Olin, 2005; Kuva 3).  

 

 

Kuva 3. Hoitokalastuksissa käytettävää avorysää koettaessa sen kalapesä vedetään veneen päälle. 

Rysää vedetään veneen yli, kunnes kalapesän perä tulee tarpeeksi lähelle veneen reunaa ja kalat 

voidaan nostaa haavilla veneeseen. Kuva: Heidi Matero. 

Troolaus on kolmas hoitokalastuskeino, mutta nykyään se on jäänyt jo vanhanaikaiseksi ja vähemmän 

hyödynnetyksi menetelmäksi etenkin Euroopassa (Horppila ym., 1998). Troolausta ei suosita 

hoitokalastuksessa, koska se ei ole kovin hellävarainen menetelmä. Troolauksessa hyödynnetään 

laahausnuottaa eli troolia, jota vedetään kalastusaluksen perässä. Suuri osa trooliin jäävistä kaloista 

loukkaantuu tai kuolee muun muassa troolin korkean vetonopeuden takia. Tällöin niitä kaloja, joita 

ei haluta poistaa, ei voida vapauttaa vahingoittumattomana takaisin järveen (Sammalkorpi, 2000). 

Yleensä petokaloja, kuten haukia (Esox lucius), kuhia (Sander lucioperca) ja ahvenia (Perca 

fluviatilis), ei haluta poistaa hoitokalastuksen yhteydessä (Strand & Weisner, 2001). Kalojen 
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vahingoittumista hoitokalastuksissa voidaan vähentää suosimalla troolauksen sijaan nuotta- tai 

rysäpyyntiä. Nuottaverkot ja rysät tunnetaan trooleja hellävaraisempina eivätkä ne vahingoita 

suurinta osaa saaliista. Tällöin valitut kalat voidaan palauttaa takaisin järveen ja kohdistaa 

hoitokalastus vain tiettyihin kalalajeihin (Horppila ym., 1998; Sammalkorpi, 2000; Rask ym., 2020).  

 

2.2 Hoitokalastus järven ravintoverkon kunnostuksessa 

 

Søndergaard kollegoineen (2017) esittää, että ravintoverkon kokonaisvaltaisen muokkaamisen 

kannalta on tärkeämpää poistaa pääasiassa planktivorisia kaloja, kuten särkiä tai pieniä lahnoja. 

Planktivoristen kalojen vaikutusta ravintoverkkoon on usein pidetty merkittävämpänä kuin 

benthivoristen kalojen (Søndergaard ym., 2017). Leppä kollegoineen (2003) puolestaan selittää myös 

benthivoristen kalojen poistamisen olevan tärkeää, sillä pohjaeläimillä on tärkeä tehtävä esimerkiksi 

järvisedimenttiin varastoituneiden ravinteiden kierrossa. 

Planktivoristen kalojen poistaminen järvestä alentaa eläinplanktonin predaatiopainetta (Urrutia-

Cordero ym., 2016), mahdollistaen eläinplanktonin paremman lisääntymisen. Erityisesti Daphnia-

sukuun kuuluvien vesikirppujen (Cladocera) lisääntymistä pidetään positiivisena asiana, koska ne 

ovat suhteellisen suurikokoisia vesikirppuja (Urrutia-Cordero ym., 2016). Suuri koko yhdistetään 

tyypillisesti siihen, että eläinplankton kykenee laiduntamaan kasviplanktonia tehokkaammin ja 

varastoimaan itseensä enemmän ravinteita kuin pienikokoinen eläinplankton (Olin, 2005).  

Eläinplanktonin lisääntyminen nostaa kasviplanktonin laidunnuspainetta, jolloin kasviplanktonin 

määrä järvessä alkaa laskea (Olin, 2005; Urrutia-Cordero ym., 2016). Kasviplanktonin määrän 

väheneminen johtaa leväkukintojen pienenemiseen ja ennen pitkää veden kirkastumiseen, kun 

vesistössä olevien ravinteiden määrä alkaa laskea (Olin, 2005). Sen seurauksena vesikasvillisuus 

alkaa yleistyä ja levittäytyä uusille alueille (Lauridsen ym., 2003).   
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Kuva 4. Ravintoverkkokunnostuksen perusperiaate. Oikealla tilanne rehevässä järvessä ja 

vasemmalla tilanne hoitokalastuksen jälkeen. Kuva: Heidi Matero. 

Benthivoristen kalojen poistaminen sen sijaan vaikuttaa järveen hieman eri tavalla (Horppila ym., 

1998; Leppä ym., 2003). Benthivoriset kalat, kuten aikuiset lahnat, pöyhivät sedimenttiä etsiessään 

selkärangattomia pohjaeläimiä ravinnokseen. Sedimentin pöyhintä lisää sisäistä kuormitusta, sillä se 

johtaa pohjasedimentin sekoittumiseen (resuspensioon) ja siten ravinteiden vapautumiseen järven 

pohjasedimentistä (Horppila ym., 1998; Olin, 2005). Vapautuvilla ravinteilla on rehevöitymistä 

edistävä vaikutus, koska kasviplankton hyötyy vapaana saatavilla olevista ravinteista ja kykenee 

tällöin muodostamaan aiempaa suurempia kasvustoja (Leppä ym., 2003). Kun benthivorisia kaloja 

poistetaan, niiden aiheuttama pohjasedimentin resuspensio vähenee. Se vähentää veteen liukenevien 

ravinteiden määrää ja auttaa ehkäisemään järven rehevöitymistä (Horppila ym., 1998; Olin, 2005). 

Samalla myös pohjaeläinten predaatiopaine pienenee (Horppila ym., 1998; Leppä ym., 2003) lisäten 

pohjaeläinten runsautta. Erityisesti järven ranta- eli litoraalivyöhykkeellä pohjaeläinten 
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yksilötiheydet kasvavat nopeasti hoitokalastuksen jälkeen, mikäli järvestä on poistettu myös 

benthivorisia kaloja (Leppä ym., 2003).  

 

3 Hoitokalastuksen vaikutukset järven eliöryhmiin 

3.1 Kasviplankton 

 

Rehevien järvien runsaat ravinnepitoisuudet johtavat epätoivottuihin leväkukintoihin. Esimerkiksi 

veden pinnalla keijuvia sinileväesiintymiä havaitaan rehevissä vesistöissä usein (Urrutia-Cordero ym. 

2016). Sinileväesiintymiä aiheuttavat syanobakteerit kuuluvat kasviplanktoneihin. Sen lisäksi että 

syanobakteerit toimivat rehevyyden indikaattoreina, ne myös vapauttavat vesistöön myrkyllisiä 

yhdisteitä (Jeppesen ym., 2012). Syanobakteerien lisäksi kasviplanktoneihin lasketaan myös useita 

leviä, kuten esimerkiksi planktisia piileviä (Bacillariophyceae) sekä viherleviä (Chlorophyceae) 

(Urrutia-Cordero ym., 2016). 

Urrutia-Cordero kollegoineen (2020) keskittyi tutkimuksessaan Ruotsissa sijaitsevan Ringsjön-

järven kasviplanktonpopulaatioihin ennen hoitokalastusta sekä sen jälkeen. Ennen hoitokalastusta 

Ringsjön-järvessä havaittiin runsaasti Aphanizomenon, Dolichospermum, Microcystis ja Planktothrix          

-sukuihin kuuluvia kasviplanktoneita. Hoitokalastuksen jälkeen erityisesti suurikokoisten Daphnia-

vesikirppujen huomattiin lisääntyvän ja vaikuttavan järven kasviplanktonien populaatiorakenteisiin. 

Aphanizomenon, Microcystis, Planktothrix, Dolichospermum flos-aquae ja Dolichospermum 

lemmermanii -lajit alkoivat vähentyä Ringsjön-järvessä eläinplanktonin lisääntymisen seurauksena. 

Sinileviin kuuluva Dolichospermum crassum poikkeuksellisesti jatkoi lisääntymistä vielä 

hoitokalastuksen jälkeenkin (Urrutia-Cordero ym., 2016).  

Joidenkin kasviplanktonpopulaatioiden on poikkeuksellisesti havaittu kasvavan hoitokalastuksen 

aikana ja joskus myös sen jälkeen (Søndergaard ym., 2007; Urrutia-Cordero ym., 2020). Tämä ilmiö 

perustuu siihen, että jotkin kasviplanktonit voivat tukkia ne rakenteet, joita eläinplanktonit käyttävät 

ravintonsa suodattamiseen. On mahdollista, että tämän vuoksi Ringsjön-järven Daphnia-vesikirput 

eivät kyenneet käyttämään Dolichospermum crassum -levää tehokkaasti ravinnokseen (Urrutia-

Cordero ym., 2016). Ei ole kuitenkaan varmaa mihin tämä tukkeutuminen perustuu. Esimerkiksi 

kasviplanktonin koolla tai myrkyllisyydellä ei vaikuta olevan kovin suurta merkitystä sen kannalta, 

miten helposti eläinplankton kykenee käyttämään sitä ravinnokseen. Urrutia-Cordero kollegoineen 

(2016) nimittäin huomasi tuloksistaan, että Ringsjön-järvessä havaituista kasviplanktoneista kaikista 
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suurikokoisimmat lajit (Aphanizomenon ja Planktothrix) vähenivät koostaan huolimatta merkittävästi 

hoitokalastuksen jälkeen. Samaan tapaan myös myrkyllisiä yhdisteitä vapauttava Microcystis botrys 

-syanobakteerilaji väheni. Havaittu tulos perustuu siihen, että Daphnia-vesikirput voivat sopeutua 

kasviplanktonien puolustusmekanismeihin, kuten myrkkyihin tai fyysisiin ominaisuuksiin (Urrutia-

Cordero ym., 2016).  

Myös Dolichospermum crassum -levän aiheuttamat tukkeumat perustuvat johonkin toistaiseksi 

tuntemattomaan puolustusmekanismiin, johon eläinplanktonin saattaisi olla mahdollista sopeutua. 

Sopeutumat ovat tärkeitä, sillä niiden avulla myös ne kasviplanktonlajit voidaan saada vähenemään, 

joita eläinplanktonit eivät aiemmin voineet hyödyntää ravinnokseen (Urrutia-Cordero ym., 2016). 

Kasviplanktonin määrän väheneminen on tärkeä ensimmäinen askel kohti muita järvessä tapahtuvia 

muutoksia. Monet muutokset perustuvat veden kirkastumiseen, joka mahdollistuu vasta kun 

vesistössä olevan kasviplanktonin määrä alkaa laskea (Horppila ym., 1998; Setubal & Riccardi, 

2020). 

 

3.2 Vesikasvit 

 

Rehevissä järvissä auringonvalo ei tyypillisesti yllä kovin syvälle vesipatsaassa (Olin, 2005). Suomen 

järville tyypillinen tumma ja humuspitoinen vesi yhdessä runsaiden leväesiintymien kanssa absorboi 

suurimman osan auringonvalosta. Tällöin järvessä ei esiinny kovin paljoa hyödyllisiä vesikasveja 

(Olin, 2005). Olinin (2005) mukaan rehevässä järvessä vesikasvillisuus rajoittuukin pääasiassa 

matalaan rantavyöhykkeeseen sekä järven pinnalla keijuviin leväesiintymiin.  

Järviekologiassa tunnetaan kaksi erilaista perustuottajien tasapainotilannetta. Ne ovat 

vesikasvivaltainen ja levävaltainen (Hilt ym., 2017). Näiden kahden tasapainotilan välillä tiedetään 

tapahtuvan niin kutsuttu ’regime shift’ -ilmiö, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että tasapainotila alkaa 

jonkin ravintoverkkomuutoksen, kuten hoitokalastuksen, jälkeen siirtyä nopeasti levävaltaisesta kohti 

vesikasvivaltaista tilannetta. Tasapainotila voi toisaalta myös siirtyä vesikasvivaltaisesta kohti 

levävaltaista tilannetta. Tasapainotilojen välinen siirtymä on voimakkaimmin havaittavissa matalissa 

järvissä (Hilt ym., 2017), jonka vuoksi vesikasvillisuuden palauttaminen on tärkeää etenkin matalien 

järvien kannalta (Søndergaard ym., 2007, 2017). Vesikasvillisuudella nimittäin tunnetaan olevan 

veden kirkkautta ylläpitävä vaikutus (Strand & Weisner, 2001; Lauridsen ym., 2003). Se sitoo 

pohjasedimenttiä juurillaan, jonka ansiosta järven pohjasta ei vapaudu yhtä paljon ravinteita 

esimerkiksi aallokon tai voimakkaiden virtausten takia, kuin jos pohjasedimentti olisi irtonaista 
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(Strand & Weisner, 2001; Olin, 2005). Tämän lisäksi vesikasvillisuus ottaa vedessä olevia ravinteita 

käyttöönsä ja siten kilpailee ravinteista leväesiintymien kanssa sekä vähentää vedessä vapaana 

olevien ravinteiden määrää (Horppila ym., 1998; Strand & Weisner, 2001; Hilt ym., 2017; Setubal & 

Riccardi, 2020). Lisääntyvä vesikasvillisuus antaa myös mahdollisuuden kasvualustaansa (esim. 

vesikasvit) kiinnittyvien levien (perifyton) lisääntymiselle. Perifyyttiset levät käyttävät vesikasvien 

tapaan veteen liuenneita ravinteita hyödykseen ja kilpailevat vapaasti vesipatsaassa elävän 

kasviplanktonin kanssa ravinteista. Siten perifyton sekä vesikasvillisuus yhdessä vähentävät 

kasviplanktoneiden saatavilla olevia ravinteita ja auttavat ehkäisemään epätoivottuja leväesiintymiä 

(Strand & Weisner, 2001). 

Toisaalta vesikasvillisuuden uskotaan myös tarjoavan muun muassa eläinplanktonille suojaa pedoilta 

(Strand & Weisner, 2001; Olin, 2005; Setubal & Riccardi, 2020). Setubal ja Riccardi (2020) 

perustelevat runsastuneen vesikasvillisuuden antaman suojan olevan yksi merkittävimmistä syistä 

sille, miksi eläinplankton lisääntyy ja alkaa laiduntamaan kasviplanktonia tehokkaammin 

hoitokalastuksen jälkeen. Vedenlaadun on havaittu parantuvan hoitokalastuksen jälkeen aluksi 

nimenomaan eläinplanktonin määrän lisääntymisen takia (Strand & Weisner, 2001; Setubal & 

Riccardi, 2020). Toisaalta eläinplanktonin määrän on havaittu tasaantuvan tai jopa laskevan joidenkin 

vuosien jälkeen, mutta siitä huolimatta vedenlaadun on huomattu parantuvan edelleen (Strand & 

Weisner, 2001). Strandin ja Weisnerin (2001) mukaan tämän ilmiön uskotaan johtuvan 

vesikasvillisuuden levittäytymisestä ja kaikista sen mukana tulevista hyödyistä. 

Edellä mainittujen syiden vuoksi muutokset vesikasvillisuudessa voivat jopa määritellä, kuinka 

pitkäkestoisia hoitokalastuksen tulokset ovat tai onnistuuko hoitokalastus ollenkaan (Strand & 

Weisner, 2001; Søndergaard ym., 2007). Mikäli vesikasvillisuutta ei saada palautettua, vedenlaatu 

alkaa heikentyä uudestaan jo muutaman vuoden sisällä. Hoitokalastuksen positiiviset tulokset voivat 

vastaavasti kestää jopa vuosikausia, mikäli vesikasvillisuutta saadaan lisättyä merkittävästi (Strand 

& Weisner, 2001).  

 

3.2.1 Vesikasvillisuuden palautuminen 

 

Kun järven vesi alkaa kirkastua hoitokalastuksen jälkeen, vesikasvit alkavat levittäytyä uusille 

alueille (Lauridsen ym., 2003; Søndergaard ym., 2017). Ensimmäiset uusille alueille levittäytyvät 

vesikasvit ovat niin sanottuja pioneerilajeja. Niihin kuuluvat tyypillisesti monet vidat 

(Potamogetonaceae), ärviät (Haloragaceae) sekä vesirutto (Elodea canadensis), joista jälkimmäinen 
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tunnetaan myös haitallisena vieraslajina (Strand & Weisner, 2001; Lauridsen ym., 2003). Sen lisäksi 

että järvessä esiintyvät vesikasvit alkavat levittäytyä, vedenlaadun paraneminen saattaa myös sallia 

kokonaan uusien tai järvestä hävinneiden lajien levittäytymisen takaisin järveen (Strand & Weisner, 

2001). Useiden eri järvien kunnostushankkeita seuraamalla on huomattu, että järvien vesi muuttuu 

kirkkaammaksi yleensä 1–2 vuoden kuluessa hoitokalastuksesta (Søndergaard ym., 2017). 

Vesikasvillisuuden levittäytyminen uusille alueille puolestaan tapahtuu keskimäärin kaksi vuotta 

näkösyvyyden paranemisen jälkeen, eli noin 2–4 vuoden kuluessa hoitokalastuksesta (Lauridsen ym., 

2003; Søndergaard ym., 2007, 2017).  

Ruotsissa sijaitsevan Finjasjön-järven tapauksessa hoitokalastuksen (1993–1994) jälkeen järvessä 

ensimmäisenä levittäytyneet pioneerilajit olivat vesirutto sekä tähkä-ärviä (Myriophyllum spicatum). 

Vuosina 1992–1997 suoritetun tutkimusjakson lopussa vesirutto oli kuitenkin kadonnut kaikilta 

havaintopaikoilta kokonaan (Strand & Weisner, 2001). Sama havainto tehtiin tanskalaisessa Vaeng-

järvessä, sillä sielläkin vesiruttoa esiintyi ensin runsaasti vuosina 1986–1988 tehdyn hoitokalastuksen 

jälkeen, mutta vuoteen 1997 mennessä se katosi järvestä kokonaan (Boll ym., 2012). Tähkä-ärviää 

sen sijaan esiintyi Finjasjön-järvessä runsaasti vielä tutkimusjakson lopussakin (Strand & Weisner, 

2001). Hieman hitaammalla vauhdilla Finjasjön-järvessä levittäytyi myös ahvenvitaa (Potamogeton 

perfoliatus). Yhdellä havaintopaikalla havaitun hapsiluikan (Eleocharis acicularis) määrä pysyi koko 

tutkimusjakson ajan vakaana (Strand & Weisner, 2001). Finjasjön-järven hoitokalastus sen sijaan 

vaikutti negatiivisesti tylppälehtivitaan (Potamogeton obtusifolius), sillä sen havaittiin katoavan 

täysin kolmen vuoden kuluessa hoitokalastuksen päättymisestä (Strand & Weisner, 2001). Poimuvita 

(Potamogeton crispus), hapsivita (Potamogeton pectinatus) sekä pitkälehtivita (Potamogeton 

praelongus) puolestaan levittäytyivät aluksi laajemmalle alueelle, mutta katosivat Finjasjön-järvestä 

kokonaan kahden vuoden kuluessa hoitokalastuksen päättymisestä (Strand & Weisner, 2001).  

Vesikasvien uusille alueille levittäytymisen on havaittu olevan tehokkainta matalissa järvissä 

(Horppila ym., 1998). Sopivan matalissa järvissä vesikasvillisuus voikin peittää jopa enemmän kuin 

30 % järven pohjasta hoitokalastuksen jälkeen (Lauridsen ym., 2003). Syvissä järvissä 

vesikasvillisuuden ei ole havaittu leviävän yhtä laajalle alueelle, sillä syvänteisiin ei veden 

kirkastumisesta huolimatta yllä tarpeeksi auringonvaloa (Horppila ym. 1998). Vesikasvillisuutta ei 

ole usein havaittu esiintyvän kovinkaan paljoa yli kolmen metrin syvyydessä. Kolmen metrin 

syvyydessä on nimittäin havaittu vain yksittäisiä vesikasveja ja sitä syvemmällä vesikasvillisuutta ei 

enää havaita laisinkaan (Strand & Weisner, 2001). Esimerkiksi Tanskan syvimmän järven eli Furesø-

järven syvänteissä ei ole havaittavissa minkäänlaista vesikasvillisuutta. Furesø-järven syvänteet ovat 

noin 5–8 metriä syviä (Jeppesen ym., 2012). Tämän takia syvissä järvissä vesikasvillisuus 
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tyypillisesti peittää parhaimmillaankin vain noin 10 % järven pohjasta (Lauridsen ym., 2003). Furesø-

järvenkin tapauksessa hoitokalastus on onnistunut palauttamaan järven vesikasvillisuuden vain 

osittain sen syvyyden vuoksi (Jeppesen ym., 2012). 

 

3.3 Pohjaeläimet 

 

Pohjaeläinten merkitys hoitokalastuksessa on usein saanut vain vähän huomiota, vaikka niillä on 

tärkeä tehtävä muun muassa ravinteiden kierrossa (Leppä ym., 2003). Jotkin pohjaeläimet, kuten 

monet harvasukasmadot (Oligochaeta), kuuluvat hajottajiin. Ne pystyvät hajottamaan kuollutta kasvi- 

ja leväainesta sekä siirtämään ravinteita järven ravintoverkkoon tai palauttamaan vapautuneita 

ravinteita takaisin järven pohjasedimenttiin (Leppä ym., 2003).  

Viimeisen parin vuosikymmenen aikana benthivorisia kaloja on alettu poistaa aiempaa enemmän, 

sillä tietoisuus pohjaeläinten merkityksestä järven ravintoverkossa on lisääntynyt (Boll, 2010). 

Benthivorisina kaloina tunnetaan muun muassa kiisket (Gymnocephalus cernua), särjet ja lahnat 

(Leppä ym., 2003; Boll ym., 2012). Näistä erityisesti kiiskien poistoon on alettu kiinnittämään 

aiempaa enemmän huomiota (Leppä ym., 2003). Benthivoristen kalojen poistaminen ei kuitenkaan 

aina vaikuta pohjaeläimistöön toivotulla tavalla. Pahimmillaan hoitokalastus voi jopa vähentää 

kilpailua järveen jääneiden benthivoristen kalojen välillä, jolloin pohjaeläimiin kohdistuisi aiempaa 

voimakkaampi predaatiopaine, joka puolestaan saattaisi kumota kaikki pohjaeläimistössä tapahtuvat 

positiiviset vaikutukset (Boll ym., 2012). 

 

3.3.1 Rantavyöhykkeen pohjaeläimet 

 

Hoitokalastuksen jälkeen litoraali- eli rantavyöhykkeen pohjaeläimistössä tapahtuu muutoksia 

nopeasti (Leppä ym., 2003). Jotkin litoraalivyöhykkeen pohjaeläimet reagoivat hoitokalastukseen 

lähes välittömästi. Tällaisiin pohjaeläimiin tyypillisesti kuuluvat muun muassa surviaissääsken 

(Chironomidae) toukat, kotilot (Gastropoda) sekä vesipunkit (Hydracarina). Osa litoraalivyöhykkeen 

pohjaeläimistä puolestaan reagoi hoitokalastukseen vasta viiveellä. Sellaisia pohjaeläimiä ovat 

esimerkiksi polttiaisen (Ceratopogonidae) toukat, äyriäiset (Crustacea) sekä vedessä elävät 

kovakuoriaiset (Coleoptera) (Leppä ym., 2003). Hoitokalastukseen viiveellä reagoivien pohjaeläinten 
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yksilötiheys saattaa hetkellisesti jopa laskea hoitokalastuksen jälkeen ennen kuin se lähtee kasvuun 

(Leppä ym., 2003).  

Muutokset litoraalivyöhykkeen pohjaeläimistössä ovat kuitenkin järvikohtaisia. Leppä kollegoineen 

(2003) keskittyi tutkimuksessaan Pohjois-Karjalaisen Pohjanlammen litoraalivyöhykkeen 

pohjaeläimiin. Pohjanlammen tutkimusnäytteistä ilmeni, että muun muassa surviaissääsken toukat, 

vesipunkit, päivänkorennon (Ephemeroptera) toukat sekä polttiaisen toukat alkoivat lisääntyä 

nopeasti hoitokalastuksen jälkeen. Pohjanlammen tuloksista poiketen Vaeng-järven hoitokalastuksen 

seurauksena litoraalivyöhykkeellä lisääntyivät nopeasti kotilot, äyriäiset, vedessä elävät 

kovakuoriaiset, harvasukasmadot, vesisiirat (Asellus aquaticus) sekä juotikkaat (Hirundinea). 

Polttiaisen toukkia, juotikkaita sekä harvasukasmatoja esiintyi Vaeng-järvessä erityisen runsaasti 

alueilla, joilla kasvoi paljon vesikasvillisuutta (Boll ym., 2012). Tulos viittaa siihen, että pohjaeläimet 

kykenevät lisääntymään tehokkaammin vesikasvillisuuden antaman suojan ansiosta. Suojaisa 

elinympäristö vähentää pohjaeläinten riskiä päätyä benthivoristen kalojen saaliiksi (Leppä ym., 2003; 

Boll, 2012; Boll ym., 2012). Litoraalivyöhykkeen pohjaeläimistön kannalta on siis tärkeää sekä 

poistaa benthivorisia kaloja että huolehtia vesikasvillisuuden palautumisesta (Leppä ym., 2003; Boll 

ym., 2012). 

 

3.3.2 Syvänteiden pohjaeläimet 

 

Vain pieni osa ravintoverkkokunnostuksiin liittyvistä pohjaeläimistötutkimuksista keskittyy 

profundaalivyöhykkeen eli järvisyvänteiden pohjaeläimiin (Jyväsjärvi ym., 2013). Yhtenä syynä sille 

lienee se, että syvänteissä on havaittu litoraalivyöhykettä sekä profundaali- ja litoraalivyöhykkeen 

välivyöhykettä (sublitoraali) heikompia pohjaeläimistön muutoksia suhteessa hoitokalastuksiin 

(Obolewski & Glińska-Lewczuk, 2008; Jyväsjärvi ym., 2013). Profundaalivyöhykkeen 

pohjaeläimillä ei ole myöskään huomattu olevan kovin merkittävää vaikutusta järven tilaan 

(Obolewski & Glińska-Lewczuk, 2008; Jyväsjärvi ym., 2013).  

Erityisesti surviaissääsken toukkia ja harvasukasmatoja on havaittu syvänteissä runsaasti (Obolewski 

& Glińska-Lewczuk, 2008). Jyväskylässä sijaitsevassa Jyväsjärvessä surviaissääsken toukat 

lisääntyivät ja harvasukasmadot vähenivät hoitokalastuksen jälkeen (Jyväsjärvi ym., 2013).  Myös 

puolalaisessa Starogrodzkie Północne -järvessä saatiin sama tulos, sillä sielläkin surviaissääsken 

toukkia havaittiin harvasukasmatoja enemmän hoitokalastuksen jälkeen (Obolewski & Glińska-

Lewczuk, 2008). Starogrodzkie Północne -järvessä havaituista syvänteiden pohjaeläimistä noin 93 % 
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koostui surviaissääsken toukista ja harvasukasmadoista tutkimusjakson aikana. Jäljelle jäävä 7 % 

syvänteiden pohjaeläimistöstä koostui muun muassa juotikkaista, päivänkorennon toukista sekä 

vesiperhosen (Trichoptera) toukista (Obolewski & Glińska-Lewczuk, 2008).  

Matalampien syvänteiden profundaalivyöhykkeillä sekä harvasukasmatojen että surviaissääsken 

toukkien on havaittu vähenevän (Jyväsjärvi ym., 2013). Jyväsjärvi kollegoineen (2013) keskittyi 

profundaalipohjaeläinten seurannassa Jyväsjärven 24 metriä syvään pääsyvänteeseen sekä 

matalampaan niin sanottuun Ainolan syvänteeseen. Ainolan syvänteen kohdalla tiettyjen 

surviaissääskien havaittiin vähenevän jopa niin paljon, että se aiheutti merkittäviä muutoksia 

paikallisen syvännepohjaeläimistön lajikoostumuksessa. Pääsyvänteen lajikoostumuksessa ei 

puolestaan havaittu merkittävää muutosta (Jyväsjärvi ym., 2013). Pääsyvänteen lajikoostumuksen ei 

siis havaittu täysin palautuvan kohti alkuperäistä tilaa. Sen sijaan matalammassa Ainolan syvänteessä 

lajikoostumus palautui lähes täysin siihen tilaan, jossa se oli ennen rehevöitymiskehityksen alkua 

(Meriläinen ym., 2003). Nämä tulokset todennäköisesti johtuvat kuitenkin siitä, että Ainolan syvänne 

on pienialainen ja lähellä litoraalivyöhykettä (Jyväsjärvi ym., 2013). Litoraalivyöhykkeellä 

muutokset tapahtuvatkin nopeammin ja lajikoostumuksen muutoksia on enemmän kuin 

profundaalivyöhykkeellä. Siksi muutokset voivat olla suhteellisen merkittäviä, jos 

profundaalivyöhyke ei ole selkeästi erillään litoraalivyöhykkeestä (Obolewski & Glińska-Lewczuk, 

2008). Muutosten määrä ja merkitys siis laskee sen mukaan, mitä syvemmällä eläviä pohjaeläimiä 

tarkastellaan (Leppä ym. 2003; Obolewski & Glińska-Lewczuk, 2008; Jyväsjärvi ym., 2013).  

 

3.4 Kalat 

3.4.1 Kalaston rakenteen muutokset ja särkikalakantojen hillintä 

 

Vaikka hoitokalastus tyypillisesti kohdistetaan vain tiettyihin kalalajeihin, sillä on vaikutuksia myös 

muiden järvessä esiintyvien kalojen populaatiorakenteisiin. Siinä missä hoitokalastus laskee muun 

muassa särkikalojen populaatiokokoa, se myös lisää järven muiden kalojen lisääntymistehokkuutta 

ja siirtää kalaston rakennetta kohti petokalavaltaista (Rask ym., 2020). Tämä muutos johtuu siitä, että 

hoitokalastuksen jälkeen järvessä esiintyy enemmän nuoria ja pienikokoisia kuin täysikasvuisia 

särkikaloja. Nuoret ja pienikokoiset särkikalat ovat petokaloille hyvin soveltuvaa ravintoa, jonka 

vuoksi ne alkavat lisääntyä tehokkaasti suhteessa särkikaloihin. Hoitokalastus myös avaa kaloille 

lisää uutta elintilaa, joka mahdollistaa petokalojen populaatiokoon kasvun (Rask ym., 2020). 

Kalaston siirtymistä kohti petokalavaltaista pidetään positiivisena muutoksena, sillä se lisää 
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särkikalojen predaatiopainetta. Aiempaa korkeampi predaatiopaine auttaa hillitsemään 

särkikalakantoja myös hoitokalastuksen jälkeisinä vuosina (Rask ym., 2020).  

Särkikalakannat kuitenkin säilyvät hoitokalastuksen jälkeen sopivina vain siinä tapauksessa, jos 

järvestä on hoitokalastuksen yhteydessä poistettu noin 50–75 % järven kaikista särkikaloista 

(Søndergaard ym., 2007; Rask ym., 2020). Se, kuinka suurta saalistavoitetta (kg/ha) tämä 

prosenttimäärä vastaa, riippuu järven ominaisuuksista, kuten rehevyystasosta sekä järven koosta 

(Jeppesen & Sammalkorpi, 2002). Kunnostusvaiheessa olevan järven saalistavoitetta voidaan 

kuitenkin suuntaa antavasti arvioida loppukesällä mitatun fosforipitoisuuden (µg/l) avulla (Jeppesen 

& Sammalkorpi, 2002). Jeppesen ja Sammalkorpi (2002) ovat aiempien Pohjoismaissa suoritettujen 

hoitokalastusten pohjalta kehittäneet laskukaavan, jolla arvio saadaan aikaan:  

Saalistavoite (kg/ha) = 16,9 TP0,52 

Jos rehevän järven fosforipitoisuus (TP) on loppukesällä esimerkiksi 50 µg/l, laskukaavan avulla 

arvioitu koko hoitokalastushankkeen saalistavoite on tällöin noin 129 kg/ha. Hoitovaiheessa olevan 

järven saalistavoitteeksi riittää myös kaavalla saatua arviota pienempi määrä, koska tällöin 

tavoitteena ei ole enää kunnostaa järveä vaan ylläpitää sen tilaa (Jeppesen & Sammalkorpi, 2002). 

Yleensä 100 kg/ha saalistavoitetta pidetään kuitenkin kunnostusvaiheen hoitokalastuksen 

vähimmäistavoitteena, sillä sen on huomattu aiheuttavan järvessä vähintään väliaikaisia 

ravintoverkon muutoksia (Rask ym., 2020). Jotta tulokset olisivat mahdollisimman pitkäkestoisia, 

hoitokalastuksissa kuitenkin usein pyritään vähintään 200 kg/ha saalistavoitteeseen. Kaikista 

tunnetuin menestynyt hanke, jossa tätä tavoitetta on hyödynnetty, on Lahden Vesijärvellä vuosina 

1989–1993 suoritettu hoitokalastus (Horppila ym., 1998). Koska Vesijärven hoitokalastushanke tuotti 

200 kg/ha saalistavoitteella toivottuja tuloksia ja järvi saatiin kunnostettua onnistuneesti, samaa 

tavoitetta on sen jälkeen hyödynnetty myös muissa kunnostushankkeissa. Muun muassa 

Tuusulanjärven hoitokalastuksen saalistavoitteeksi asetettiin 200 kg/ha vuosina 1997–2005, sillä 

hankkeelta toivottiin Vesijärven kaltaista menestystä (Rask ym., 2020).  

Mikäli särkikaloja poistetaan kunnostusvaiheessa vähemmän kuin 100 kg/ha, niiden populaatiokoko 

palaa nopeasti siihen tilaan, jossa se oli ennen hoitokalastusta (Søndergaard ym., 2007; Rask ym., 

2020). Nopea palautuminen johtuu siitä, että petokaloja ei ole tarpeeksi paljon suhteessa särkikaloihin 

ja predaatiopaine ei tällöin ole tarpeeksi korkea hillitäkseen särkikalojen populaatiokokoa 

hoitokalastuksen päätyttyä (Rask ym. 2020). Esimerkiksi Tuusulanjärvellä havaittiin, että 50 kg/ha 

saalistavoite ei riitä tuottamaan toivottuja tuloksia (Sammalkorpi, 2000; Rask ym., 2020). Toisinaan 
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hoitokalastuksen tukena poistetaan planktivoristen ja benthivoristen kalojen lisäksi myös joitain 

petokaloja, kuten järven suurikokoisempia haukia (Jeppesen ym., 2012; Kuva 5). Suurilla hauilla on 

tapana käyttää ravintonaan myös toisia petokaloja, kuten pienikokoisia haukia. Sen vuoksi suuria 

haukia poistamalla pienten haukien määrä ja siten myös särkikalojen predaatiopaine voidaan saada 

aiempaa tehokkaampaan kasvuun (Jeppesen ym., 2012). 

 

 

Kuva 5. Joskus hoitokalastuksissa voidaan poistaa myös suurikokoisia petokaloja. Kuva: Petteri 

Kiiskilä. 

 

3.4.2 Muutokset käyttäytymisessä 

 

Hoitokalastuksen on myös havaittu aiheuttavan joitain muutoksia kalojen käyttäytymisessä 

(Sammalkorpi, 2000; Rask ym., 2020). Muutoksia on havaittu muun muassa särkikalojen 

ravinnonkäytössä sekä habitaatin valinnassa (Horppila ym., 1998; Rask ym., 2020). Muutokset 

käyttäytymisessä johtuvat pääasiassa kasvaneesta predaatiopaineesta ja muutoksilla voi olla 

merkittäviä vaikutuksia järven ekosysteemiin hoitokalastuksen jälkeen (Horppila ym. 1998).  

Koska särkikalat voivat olla sekä planktivorisia että benthivorisia, ne voivat olosuhteiden tai 

ravintoresurssien muuttuessa siirtyä käyttämään joko planktonia tai pohjaeläimiä pääasiallisena 
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ravinnonlähteenään. Mikäli niiden ruokailutottumukset siirtyisivät esimerkiksi kohti voimakkaampaa 

benthivoriaa, hoitokalastuksen tulokset eivät olisi parhaat mahdolliset (Horppila ym., 1998). 

Siirtyminen kohti voimakkaampaa benthivoriaa johtaa siihen, että pohjasedimentti on altis 

resuspensiolle, joka mahdollistaa ravinteiden uudelleenliukenemisen vielä hoitokalastuksen 

jälkeenkin. Tällöin rehevöitymiskehityksen hidastaminen tai pysäyttäminen ei välttämättä ole 

mahdollista (Horppila ym., 1998).  

Kalojen suosimat habitaatit puolestaan saattavat muuttua selviytymissyistä (Horppila ym., 1998; 

Rask ym., 2020). Kun saaliskalat vähenevät suhteessa petokaloihin, predaatiopaine koituu niin 

voimakkaaksi, että saaliskalojen on keksittävä uusia keinoja selviytyä (Horppila ym., 1998). Yksi 

selviytymiskeino on elää suojaisissa paikoissa. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi jyrkkien 

syvänteiden reunat tai litoraalivyöhykkeet, joissa on runsaasti vesikasvillisuutta (Horppila ym., 1998; 

Jeppesen ym., 2012). Muun muassa kuhan runsastuminen voi nostaa ulappavyöhykkeen 

predaatiopainetta niin korkealle, että se ajaa särkikalat litoraalivyöhykkeelle suojaan. Tämä vaikuttaa 

epäsuorasti veden kirkkauteen, sillä se vähentäisi järven muissa osissa elävän eläinplanktonin 

predaatiopainetta (Jeppesen ym., 2012).  

 

4 Pohdinta 

 

Vaikka hoitokalastuksella on paljon positiivisia vaikutuksia järven ravintoverkkoon ja 

rehevöitymiskehityksen hidastamiseen sekä sen avulla voidaan onnistuneesti kunnostaa kokonaisia 

järviä, se ei nykyisellään ole suinkaan täydellinen menetelmä. Hoitokalastukseen liittyvät 

epävarmuudet, kuten riski vesikasvi- ja petokalavaltaisuuden palauttamisen epäonnistumiseen, voivat 

johtaa koko hankkeen epäonnistumiseen (Søndergaard ym., 2007; Syväranta ym., 2008; Rask ym., 

2020). Tämän lisäksi hoitokalastuksen onnistumista voi olla vaikea arvioida ennalta, koska 

lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä on monia eikä hoitokalastuksen onnistumiselle ole määritelty 

mitään tiettyä mittaria tai määritelmää (Olin, 2005; Søndergaard ym., 2007). Olinin (2005) mukaan 

hoitokalastuksen onnistuneisuutta arvioidaan tyypillisesti muutosten suunnalla, ei muutosten 

määrällä tai nopeudella. Esimerkiksi veden kirkastumista on usein pidetty hyvänä onnistuneen 

hoitokalastuksen merkkinä, koska se viittaa rehevyyden vähenemiseen. Siksi hoitokalastusta 

seuraavina vuosina on tapana tarkastella järven näkösyvyyttä (Olin, 2005), joka on helppo ja 

edullinen veden laadun mittari. Muita, joskin työläämpiä tapoja tarkastella järven tilaa 

hoitokalastuksen jälkeen on seurata järven eri eliöryhmissä tapahtuvia muutoksia (Olin, 2005; Setubal 
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& Riccardi, 2020). Esimerkiksi vesikasvillisuutta voidaan hyödyntää tulosten arvioinnissa, koska sen 

palautuminen vaikuttaa pitkälti myös järven muissa eliöryhmissä tapahtuviin muutoksiin 

(Søndergaard ym., 2007; Jeppesen ym., 2012).  

Lisäksi on syytä miettiä, kuinka usein järviä tulisi hoitokalastaa. Hoitokalastustarpeeseen vaikuttavat 

muun muassa kunnostettavan järven koko ja syvyys, rehevyystaso sekä yhteys muihin vesistöihin. 

Nämä tekijät voivat hidastaa kunnostusta ja vaikuttaa siihen, miten nopeasti järven tila mahdollisesti 

huononee uudestaan hoitokalastuksen jälkeen. Tyypillisesti järven tilan on havaittu palautuvan kohti 

hoitokalastusta edeltävää tilaa 5–10 vuoden kuluessa (Søndergaard ym., 2007; Setubal & Riccardi, 

2020). Vastauksena tähän ongelmaan on siirtyä varsinaisen kunnostusvaiheen jälkeen järven 

hoitovaiheeseen (Jeppesen & Sammalkorpi, 2002). Hoitovaiheessakin on kuitenkin harkittava 

tarkkaan, millainen hoitokalastussuunnitelma riittää ylläpitämään kunnostuksen aikaansaamia 

vaikutuksia järvessä. Hoitovaiheen järviä nimittäin voidaan kalastaa esimerkiksi pieninä hankkeina 

lähes vuosittain tai hieman suurempina hankkeina muutamien vuosien välein (Søndergaard ym., 

2007).  

Pieniä tai keskisuuria matalia järviä on helpompi hoitokalastaa tehokkaasti, eivätkä ne usein tarvitse 

kuin vain yhden tai kahden vuoden pituisen kunnostushankkeen. Suuret ja syvät järvet vaatisivat tätä 

laajemman hankkeen, sillä muun muassa järven eri osien välillä tapahtuva kalojen liikkuminen 

vaikeuttaa hoitokalastusten tavoitteiden saavuttamista (Syväranta ym., 2008). Myös yhteys muihin 

vesistöihin lisää riskiä sille, että järvi palautuu hoitokalastusta edeltävään tilaan. Esimerkiksi 

Jyväskylän Jyväsjärven kohdalla tämä on merkittävä riski, sillä Jyväsjärvi on yhteydessä 

Päijänteeseen, josta kalojen on havaittu liikkuvan Jyväsjärveen. Muista vesistöistä saapuvat kalat 

tyypillisesti jäävät järveen kutemaan. Etenkin särkien tapauksessa tämä on huono asia, sillä särjen 

poikaset ovat hyvin planktivorisia (Syväranta ym., 2008). Olinin (2005) mukaan myös liian korkea 

ulkoinen kuormitus sekä liian samea tai humuspitoinen vesi saattaa vaikeuttaa hoitokalastusta ja 

johtaa toivottua huonompiin tuloksiin, jolloin kunnostushankkeen olisikin hyvä kestää useamman 

vuoden ajan. Järvien hoitokalastustarpeen arvioiminen vaatii kuitenkin vielä lisää tutkimusta. 

Tavoitteena on löytää sellainen hoitokalastussuunnitelma, jolla järvet saadaan kunnostuksen jälkeen 

pidettyä hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään (Jeppesen ym., 2012). 

Jotta kunnostusvaiheen hoitokalastus saataisiin todennäköisemmin onnistumaan myös haastavissa 

vesistöissä, sen tukena voisi mahdollisesti käyttää myös muita menetelmiä. Esimerkiksi 

vesikasvillisuuden on havaittu palautuvan paremmin, jos hoitokalastuksen lisänä rantakaislikkoa 

raivataan ja kuollutta kasviainesta poistetaan (Setubal & Riccardi, 2020). Lisäksi vesikasvillisuutta 

on mahdollista myös istuttaa, mikä tukee vesikasvillisuuden levittäytymistä (Jeppesen ym., 2012). 
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Samaan tapaan myös petokalavaltaisuuden toteutuminen voidaan varmistaa, mikäli vesistöön 

istutetaan nuoria petokaloja samaan aikaan, kun planktivorisia ja benthivorisia kaloja poistetaan 

(Søndergaard ym., 2007; Jeppesen ym., 2012). Hoitokalastuksella menetelmänä on siis vielä varaa 

kehittyä. Se on kuitenkin osoittanut jo nyt potentiaalinsa useissa eri hankkeissa, joissa järven tila on 

saatu pysymään hyvänä jopa kymmenen vuoden ajan (Søndergaard ym., 2007; Jeppesen ym., 2012). 

Järvien rehevöityminen tulee silti olemaan merkittävä ongelma vielä tulevaisuudessakin ja sen vuoksi 

järviä tullaan kunnostamaan hoitokalastamalla jatkossakin. Siksi hoitokalastusmenetelmiä on tärkeää 

kehittää tehokkaammiksi ja paremmiksi, jotta tulevaisuudessa järvien kunnostaminen voisi tuottaa 

aiempaa parempia ja kestävämpiä tuloksia (Jeppesen ym., 2012). 
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