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Saatteeksi 

Vesijärvi, Päijät-Hämeen portti Järvi-Suomeen, oli ennen teollistumiskautta tärkeä kulkureitti ja 
toimeentulonlähde mm. suurine kalansaaliineen. Lahden kaupunkialueen väestön lisääntyessä kir-
kasvetinen, kalaisa järvi oli oiva virkistysalue kaupunkiin muuttaneille. Toisen maailmansodan 
jälkeisen nopean kaupungistumisen ja teollistumisen vaikutukset kuitenkin pilasivat pahoin tuon 
ihmistä palvelleen järven. Sinilevien massaesiintymät järven rehevimmillä osa-alueilla alkoivat 
1960-luvun alussa, virkistyskäyttö väheni ja kalasto rappeutui. 1980-luvulla myrkylliset sinilevä-
kukinnat aiheuttivat vedenkäytön estymisen ja lopettivat kalastusammatin harjoittamisen 
edellytykset Vesijärvellä. 

Kariniemen puhdistamon rakentaminen vuosina 1975-76 ja siihen liittyvä kalliotunneli pudistettu-
jen jätevesien johtamiseksi Porvoonjokeen oli perusinvestointi Vesijärven hoidon aloittamiseksi. 
Järven akuutti happivajaus poistettiin ilmastaen ja sen jälkeen tartuttiin kalastoperäisen sisäisen 
kuormituksen vähentämiseen. 

Vuoden 1987 alussa käynnistyi laaja projektityö, joka tähtäsi järven tilan ekologiseen kuntoutta-
miseen, haitallisten sinileväesiintymien torjumiseen ja koko järven tilan parantamiseen vaativan 
virkistys- ja kalatalouskäytön edellyttämälle tasolle. Projektissa oli paikallisten asiantuntijoiden 
lisäksi mukana valtion vesiviranomaiset ja useiden tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen edustajat. 
Lahden kaupungin lisäksi projektin rahoitukseen osallistuivat ympäristöministeriö (Helsingin 
vesi- ja ympäristöpiiri) sekä Asikkalan ja Hollolan kunnat. 

Vesijärviprojektin tavoitteet saavutettiin. Tulokset osoittivat, että ulkoisen kuormituksen riittävän 
kevennyksen jälkeen tehty ravintoketjukunnostus (biomanipulaatio) voi oleellisesti parantaa 
järven tilaa ja soveltuu erinomaisesti kalastoperäisen sisäisen kuormituksen vaivaamien järvien 
kuntouttamiseen ja hoitoon. 

Vesijärviprojektin loppuraportin laatimisesta on vastannut toimituskunta, johon ovat kuulunet 
Ilkka Sammalkorpi, Juha Keto, Milja Mäkelä, Jarmo Vääriskoski, Timo Kairesalo, Esa Lammi ja 
Eira L uokkanen. 

Juha Keto 
Limnologi 
Lahden kaupungin valvonta-
ja ympäristökeskus 

Marketta Virta 
Tulosyksikön päällikkö 
Uudenmaan ympäristökeskus 
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1 VESIJÄRVEN KUNNOSTUKSEN TAUSTAA 

Juha Keto 1) & Ilkka Sammalkorpi2) 
n Lahden kaupunki, valvonta- ja ympäristökeskus 
Z) Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 

1.1 Vesijärvi 

Ennen Lahden teollistumista ja viemäriverkoston rakentamista Vesijärvi oli tunnettu 
kirkkaasta vedestä ja arvokkaasta kalastostaan. Rehevöityminen ja sen seurauksena 
sinilevien aiheuttamat veden laadun ja käytön ongelmat ilmenivät jo 1920-luvulla ja 
voimistuivat toisen maailmansodan jälkeen Lahden kaupungin jätevesikuormituksen 
nopean kasvun takia. Sinilevien massaesiintymät järven rehevimmillä osa-alueilla alkoi-
vat 1960-luvun alussa. Vesijärven ulkoinen kuormitus oli suurinta 1970-luvun alussa. 

Kaupungin asumajätevesikuormitus siirrettiin pois Vesijärvestä vuosina 1975-1976 ja 
rantateollisuuden sekä -asutuksen jätevesien lasku järveen lopetettiin vuosina 
1976-1978 (Keto 1980). Ulkoisen kuormituksen tehokaskaan kevennys ei kuitenkaan 
enää peruuttanut niitä muutoksia, joita Vesijärven rehevimpien osien ravintoketjussa ja 
sedimenteissä oli tapahtunut. Vaikka sisäinen fosforikuormitus Enonselän syvänteeseen 
estettiin hapetuksella vuosina 1979-1984, haitallisen korkea rehevyystaso säilyi ja 
sinilevien aiheuttamat haitat alkoivat uudelleen voimistua. Aluksi ilmaantuivat punais-
ten sinilevien talvikukinnat ja 1980-luvun jälkipuoliskolla pintakukintoja muodostavien 
sinilevien massaesiintymät. 

Vuosi 1986 oli loppukesän voimakkaiden leväkukintojen sekä niihin liittyneen Enon-
selän veden käyttökiellon ja kalojen menekkivaikeuksien vuoksi synkimpiä Vesijärven 
historiassa. Keskustelu Vesijärven kunnostusmahdollisuuksista kävi vilkkaana. Esillä 
olivat mm. pohjasedimentin ruoppaus tai kemiallinen käsittely. Lahden kaupunginval-
tuusto myönsi vuoden 1986 lopulla 800 000 mk:n määrärahan Vesijärven tilan paranta-
miseen. Vuonna 1984 Vesijärven hoitomenetelmäksi valittua ravintoketjukunnostusta 
ryhdyttiin tutkimaan ja tehostamaan vuoden 1987 alussa Vesijärviprojektissa. 

Vuosina 1987-1994 Vesijärveen liittyvä tutkimus lisääntyi voimallisesti. Hankkeen 
pioneeriluonteen takia projektissa tehtiin myös perustutkimukse~n rinnastettavaa ko-
keellista tutkimusta. Se selvitti kunnostuksen perusteita tai liittyi suoraan kunnostuksen 
toteuttamiseen. 

Vesijärviprojektin painopistealueena olivat koko ajan toimenpiteet järven kunnostami-
seksi. Hajakuormituksen valvonta valuma-alueen eri osissa aloitettiin vuonna 1988. 
Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin, kuntien ja maatalouden vesiensuojeluun kohdistettu-
jen valtion varojen turvin aloitettiin v. 1993 koko Vesijärven valuma- alueen maatilojen 
ympäristönsuojelutarkastukset ja ympäristönhoitosuunnitelmat. Valtion mukaantulo 
projektiin mahdollisti myös kuturantojen kunnostusniittojen laajentamisen vuonna 1992 
sekä laskeutusaltaiden rakentamiseen liittyvät selvitykset. 
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Taulukko 1. 1. Vesijärven ja sen osa-alueiden hydrologiset tiedot. 

Enon- Paimelanlahti- Komon- Laitialan- Kajaan- Vesi järvi 
selkä Vähäselkä selkä selkä selkä 

Valuma-alue km2 84 97 37 159 138 515 
Pinta-ala km2 26 6 12,5 21,5 44 109 
Keskivirtaama m3/s 1,0 0,8 2,0 1,1 3,9 3,9 
Keskitilavuus 106m3 176 17 50 120 300 663 
Keskiviipymä v 5,6 0,7 0,8 3,5 2,4 5,4 
Suurin syvyys m 33 14,5 10,5 18,5 42 42 
Keskisyvyys m 6,8 2,8 4 5,6 6,8 6,0 
Rantaviiva km 44 16 21 37 63 181 * 

*saarirantaa 31 km 

1.2 Kunnostuksen valintakriteerit 

Vesijärviprojektissa oli valittava uusi, tehokkaampi kunnostusmenetelmä kun kuormi-
tuskevennyksestä ja ravinnepitoisuuden laskusta huolimatta kesäiset sinileväongelmat 
pahenivat 1980-luvun puolivälissä. Seitsemän kertaa kriittiistä tasoa korkeampi kuor-
mitus oli kerännyt Enonselän sedimentteihin erittäin suuren sisäisen kuormituksen 
varaston. Siitä vapautuvaa fosforia pidettiin sinileväkukintojen syynä (Keto 1982, Keto 
& Sammalkorpi 1988). Toimenpiteeksi esitettiin ravintoketjukunnostusta särkien teho-
kalastuksella (Keto 1985, Sammalkorpi 1985, Sammalkorpi & Keto 1987). Pilaantuneen 
sedimentin ruoppaus oli julkisessa keskustelussa usein esitetty ajatus. Lisäksi harkittiin 
alusveden hapettamisen tehostamista, pilaantuneen sedimentin peittämistä sekä sedi-
menttiin kertyneiden ravinteiden kemiallista saostamista. Kunnostusvaihtoehtojen kus-
tannuksiksi arvioitiin: ruoppaus n. 300 milj. mk, ravinteiden saostaminen 2-3 kertaa n. 
20-30milj. mkjaravintoketjukunnostusn.-10-15 milj. mk(Keto&Sammalkorpi 1988). 

Ulkomaisista kokeista ja tutkimuksissa oli useita esimerkkejä siitä, että tiheä särkikala-
kanta lisää ja sen harventaminen vähentää levämääriä ( esim. Hrbacek ym. 1961, Shapiro 
ym. 1975 ja 1982, Andersson ym. 1978 ja 1985, Andersson 1984 ja Reinertsen & Olsen 
1984 ). Vaikka veden laatua huononsi sedimenteistä aiheutuva sisäinen fosforikuormitus, 
päätettiin sedimenttien ruoppaus tai kemiallinen käsittely jättää tekemättä. 

Voimakas panostaminen juuri ravintoketjukunnostamiseenja siihen liittyvään tutkimuk-
seen 1980-luvun loppupuoliskolla oli perusteltu valinta Lahden kaupungin taholta, 
vaikka yhtään edes satojen hehtaarien kokoista järviallasta ei vielä ollutkaan yritetty 
kunnostaa tehokalastuksella. Muiden kunnostusmenetelmien korkeat kustannukset hel-
pottivat poliittista päätöksentekoa. Itse valinnan kannalta kustannustekijät eivät kuiten-
kaan painaneet yhtä paljon kuin järven tilaa kuvaavista havainnoista tehdyt 
johtopäätökset (Sammal korpi & Keto 1987, Keto & Sammalkorpi 1988, Kairesalo ym. 
1990) ja särkien vaikutuksen selkeästi osoittanut allaskoe (luku 3.3.1 , Horppila 1988, 
Horppila & Kairesalo 1990). 

1.2.1 Ulkoinen kuormitus ja veden laatu 

Lahden jätevesikuormituksen poistuminen alensi Enonselkään kohdistuvaa fosfori-
kuormitusta 85 %. Jätevesien aiheuttama vuotuinen fosforikuormitus oli 2,1 g/m2, 

vuoden 1976 jälkeen ulkoinen fosforikuormitus oli 0,2 g/m2, kun kriittinen taso oli 0,3 
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g/m2 ). Veden fosforipitoisuus oli keväällä noin 30 µg/1, mutta se kaksinkertaistui 
kesäaikana nopeasti sisäisen fosforikuormituksen seurauksena. 

1.2.2 Sedimentin ravinnepitoisuudet sekä ruoppaustarve 

Enonselkään joutui asuma jätevesien kuormituksen aikana noin 85 tonnia fosforia, joka 
veden pitkän viipymän takia valtaosin sedimentoitui pohjalle. Syvännealueen pohjalla 
arvioitiin olevan mätäliejun peittämää sedimenttia 240 ha v. 1973 (Keto 1973) ja noin 
100 ha, 4 % Enonselän pinta-alasta v. 1988 (Kansanen & Ristola 1988). 

Enonselän syvännealueella alusveden sedimenttien fosforipitoisuus oli pinnassa 
3,2 mg/gja korkeimmillaan 24-30 cm:n syvyydessä 4,5 mg/g k.a. (Kansanen & Ristola 
1988, Kairesalo ym. 1991). Päällysveden alaisten sedimenttien fosforipitoisuus oli 
keskimäärin 1,6 mg/g (keskihajonta oli 0,4 mg/g) ja typpipitoisuus noin 8 mg/g (Tonteri 
1987). Typpi:fosfori suhde oli 4-5. OECD-maiden järvillä tehdyn tutkimuksen perus-
teella voi sedimentti aiheuttaa kuormituskevennyksen jälkeen fosforin vapautumista 
kasvukaudella, jos sen fosforipitoisuus on n. 1 mg/g. Kriittinen taso, jota luonnehtii 
voimakas sisäinen fosforikuormitus, on noin 2,5 mg/g (Sas 1989). Vesijärven sedimen-
teistä tapahtuva sisäinen fosforikuormitus suosi ilmakehän typpeä sitovia sinileviä. 
Typpi olikin fosfo1ia tärkeämpi minimitekijä Enonselän kasviplanktonille leväkukinto-
jen aikana 1980-luvun alussa (Kanninen ym. 1982). 

Sedimenttianalyysit eivät puoltaneet Enonselän ruoppausta. Epilimnisillä alueilla, joi-
den osuus on yli 2/3 pinta-alasta, sedimenttien fosforipitoisuus oli kyllä korkeahko. Se 
oli kuitenkin matalampi kuin niissä ulkomaisissa kohteissa, joita oli yritetty kunnostaa 
sedimenttiä ruoppaamalla. Esimerkiksi ruotsalaisen Trummen-järven sedimentin fosfo-
tipitoisuus oli ruoppauksenjälkeen 1,7 mg/g, yhtä korkea kuin Enonselän epilimnisten 
sedimenttien 1980-luvulla. Pois ruopatun Trummenin sedimentin fosforipitoisuus oli n. 
5 mg/g ja siitä tapahtui noin kymmenkertainen fosforin liukeneminen verrattuna 
ruoppauksen jälkeiseen sedimenttiin (Bengtsson & Fleischer 1971). 

Allaskoe osoitti, että tiheä särkikanta aiheutti ravinnepitoisuuden nousua juuri matalilla 
alueilla. Tällöin katsottiin halvemmaksi ja tehokkaammaksi vähentää vaikutuksia aihe-
uttavaa särkikantaa kuin poistaa tai käsitellä sedimenttiä 1500 ha:n alueelta. Ruoppauk-
seen tai ravinteiden kemiallisen saostamisen olisi täytynyt kattaa lähes koko Enonselkä. 
Tämä olisi aiheuttanut kohtuuttoman suuret ruoppaus- tai kemikaalikustannukset ja 
melkoisen haitan sille alueelle, jonne ruopattua lietettä olisi alettu varastoida, jos riittävän 
suurta paikkaa edes olisi löytynyt. Esimerkiksi Trummen-järvellä oli 60 ha:n lietteiden 
sedimentaatioaltaiden pinta-ala 7,5 ha, yli 12 % ruopatun alueen pinta-alasta (Bengtsson 
& Fleischer 1971). Suuremman Finjasjön-järven (1200 ha) ruoppauksessa (sedimentin 
fosforipitoisuus 2,3 mg/g, kohdeala 600 ha) arvioitiin selvittävän noin 10 ha:n sedimen-
taatioaltailla (Örtenberg 1988). Siellä v. 1990 aloitettu ruoppaus kuitenkin keskeytettiin, 
kun tarkempien tutkimuksien ja allaskokeiden perusteella siirryttiin ravintoketjukunnos-
tukseen (Hamrin ym. 1993, Persson & Hamrin 1994). 

1.2.3 Ravintoketjun rakenne 

Veden laadun paraneminen ja vaikean happitilanteen helpottuminen (myös ilmastus ja 
hapetus) johtivat todennäköisesti rehevöitymiskehityksen aloittaman kalaston särkival-
taisuuden lisääntymiseen 1980-luvun alussajärven eteläosissa. Enonselänja Komonse-
län kalasta oli koeverkkokalastuksen perusteella runsas ja särkikalavaltainen, sen tiheys 
oli korkea ja petokalojen osuus erittäin pieni (2 % saaliin painosta; Sammalkorpija Keto 
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1987). Enonselän vuotuinen kalansaalis oli 5-10 kg/ha lähinnä haukea, ahventa ja 
lahnaa. Pyydysten määrä koko Vesijärvellä oli laskenut huomattavasti vanhoista ajoista 
ja erityisesti Enonselällä. Kalamäärä oli reheviltä järviltä koottujen tietojen perusteella 
arvioiden noin 500 kg/ha. Enonselän eläin planktonista puuttuivat suuret ja leviä tehok-
kaimmin syövät vesikirput, joiden tiedetään väistyvän kalakannan tihentyessä. Kesän 
keskimääräinen klorofyllipitoisuus oli Enonselällä 1980-luvun lopulla yli 20 µg/1, yli 
kaksi kertaa korkeampi kuin kevättäyskierron aikaisen fosforipitoisuuden perusteella 
laskettu "ennuste" (10 µg/1; ks. Keto & Sammalkorpi 1988). 

Enonselän syvänteen kalatiheys oli kaikuluotausten perusteella yli 20 000 kpl hehtaaril-
la. Se oli yli kymmenen kertaa enemmän kuin vastaavankokoisillajärvialtailla yleensä, 
vaikka luotaukset kohdistuivat lähinnä vain toiseen valtalajiin, kuoreeseen (Jurvelius & 
Sammalkorpi 1986 ja 1995). Myös Enonselän kalansyöjälintujen määrät olivat 10-20 
kertaa korkeammat kuin suurilla järvillä yleensä (Lammi & Sammalkorpi 1988, Sam-
malkorpi & Lammi 1996). Loisten runsas esiintyminen liittyy ylitiheään kalastoon. 
Enonselän kuorekanta oli voimakkaasti kuoreeseen erikoistuneen Glugea hertwigi 
-itiöeläinloisen infektoima (Jurvelius & Sammalkorpi 1986), lahnakanta oli hidaskas-
vuinen ja voimakkaammin infektoitunut kuin Laitialanselän (Bylund & Råbergh 1988). 

1.2.4 Tehokalastuksen tavoite: ravintoketjun vuorovaikutuksista aiheutuvan sisäisen 
fosforikuormituksen vähentäminen 

Ravintoketjun ja veden laadun vuorovaikutuksia kuvaava malli selitti, miksi leväkukin-
nat jatkuivat yli kymmenen vuotta jätevesien johtamisen jälkeenkin (Sammalkorpi 1985, 
Keto & Sammalkorpi 1988, Kairesalo ym. 1990; kuva 1.1 ). Leväkukintoihin johtava 
sisäinen fosforikuormitus voi alkaa monin tavoin kun kalasto on tiheä, alikalastettu ja 
särkikalavaltainen ja petokalojen osuus kokonaisbiomassasta on pieni. Koska useimmat 
ravintoketjun, sedimentin ja vedenlaadun vuorovaikutukset ovat luonteeltaan tilannetta 

Valikoiva kalastus j Korkea Korkea 1 

fosforitaso lämpötila 
1 1 

! Pienet eläinplanktonlajit _,, 
Kuore l Ylitiheä rl Sinilevä- " ' tehoton levien kulutus / pienten särkikalojen , 

' kukinta t7 
1 

7 / dominoima kalasta \11 "' '" .~ •I\ "" 
Intensiivinen Samea / / 1 l l " / / hajotustoiminta vesi / / Heikko 

,1, 

1 Kalansyöjälinnut petokalasto 
Korkea 
pH ,1, 

Uposkasvien 
Hapenvajaus, vetäytyminen 
sedimentin 
pelkistyminen 

1, V ,1, 

Sisäinen kuormitus: V 
Korvikeravinnon 

fosfori vapautuu ,. Ulosteet ,~ käyttö sedimentin '--- .... (biotu rbaatio) .... 
- päällysveteen pintakerroksesta 
- kasvukaudella 

Kuva 1. 1. Tiheästä särkikalavaltaisesta kalastosta aiheutuvien vuorovaikutuksien merkitys ulkoisen 
kuormituksen kohteena olleen järven sisäisen fosforikuormituksen käynnistymiselle. 
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ylläpitäviä (kuva 1.1 ) ei radikaalia muutosta Enonselän tilassa pidetty todennäköisenä 
ilman kalakannasta aiheutuvien vuorovaikutuksien katkaisemista tehokalastuksella. 

Eteläisellä Vesijärvellä useina vuosina havaittu fosforipitoisuuden kasvu ajoittui kasvu-
kaudelle. Siksi se oli todennäköisesti valtaosin peräisin matalilta alueilta, joilla särkika-
lojen määrä tiedettiin suureksi. Hapettomaan alusveteen vapautunut fosfori pääsee 
tuottavaan kerrokseen vasta loppukesällä täyskierron alkaessa. Ennusteet ravintoketju-
kunnostuksen onnistumiselle olivat ulkomaisista kohteista julkaistujen tietojen perus-
teella hyvät. Ulkoinen kuormitus oli alle kriittisen tason ja veden fosforipitoisuus 
keväällä ennen sisäisen kuormituksen alkamista enää noin 30 µg/1. Korkeimmillaankin 
(50-60 µg P/1) se oli kuitenkin matalampi kuin esimerkiksi ruotsalaisissa järvissä 
ruoppauksen jälkeen. Useiden rehevämpienkin (kokonaisfosfori yli 100 µg P/1), v. 1988 
Lahdessa pidetyssä symposiossa esiteltyjen pohjoismaisten ja hollantilaisten järvien tila 
oli parantunut särkikalojen tehokalastuksenjälkeen (van Donk & Rip 1988, Lyche 1989, 
Sondergaard ym. 1990). Norjalaisella Haugatjern-järvellä ja amerikkalaisella Mendota-
järvellä oli havaittu voimakas sinilevien määrän lasku kalojen poiston tai joukkokuole-
man jälkeen veden fosforipitoisuuden ollessa alle 50 µg/1 (Reinertsen ym. 1990, Vanni 
ym. 1990). 

Enonselän ravintoketjukunnostuksen konkreettinen tavoite oli keskimäärin 10 µg/1:n 
klorofyllipitoisuus, joka oli ilman sisäistä fosforikuormitusta odotettavissa oleva, kevät-
täyskierron fosforipitoisuudesta (30 µg/1) arvioitu levämäärä (Keto & Sammalkorpi 
1988). Sen arvioitiin edellyttävän 100-200 särkikalakilon kalastamista hehtaarilta kah-
den-kolmen vuoden ajan (Sammalkorpi & Keto 1987). 

Pieni levä- Isompia vesikirppuja, Tasapainoinen - Voimakas ... 
biomassa tehokkaampi laidunnus kalasta ,--- kalastus 

,~ T '~ '~ '~ 

Kirkas ... Vahva , vesi 
peto kalasta 

w '~ 
,i, ,i, 

1 pH<9 
1 

Sedimentin - Uposkasvien ... 
tila parempi - rekolonisaatio ... 

1 

,, 
" ,, 

Pienempi sisäinen fosforikuorimitus _. Vähäisempi särjen 
kuormitus päällysveteen kasvukaudella 

... 
korvikeravinnon käyttö 

Kuva 1.2. Tiheän särkikalavaltaisen kalaston vähentämisen tavoitteina olevat vuorovaikutusmekanis-
mit (muutettu Shapiron ym. 1982 kaaviosta, vrt. Hosper ym. 1992). 
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2 VESIJÄRVIPROJEKTI 

Kari Porra 1> & Milja Mäke1ä2> 
1> Lahden kaupunki, ympäristönsuojelutoimista 
2> Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 

2.1 Tavoitteet 

Vesijärviprojektin tavoitteeksi asetettiin v. 1987 haitallisten sinilevien massaesiintymien 
torjuminen ja järven tilan parantaminen niin hyväksi, että vaativa virkistys- ja kalastus-
käyttö olisi mahdollista. Vuonna 1992 alkaneen jakson, jolloin valtion kunnostushanke 
alkoi, tavoitteiksi asetettiin ulkoisen kuormituksen vähentäminen, koko valuma-alueella 
umpeenkasvaneiden ruovikoiden osittainen niitto sekä erilaisille järville soveltuvien 
särkikalojen tehokalastusmenetel-mien kehittäminen. 

2.2 Hallinto ja kustannukset 

Vesijärviprojektin kutsui kokoon v. 1987 Lahden kaupungin ympäristönsuojelutoimis-
ta. Lahden kaupungin hallintokunnista terveysviraston valvontaosasto sekä teknisen 
viraston maa- ja metsätaloustoimisto edustivat omia vastuualueitaan. Asikkalaja Hollola 
liittyivät hankkeeseen vuonna 1987. Asiantuntijayksiköillä oli suuri merkitys Vesijär-
viprojektissa. Tutkijoita Helsingin yliopiston La~min biologiselta asemalta sekä Riista-
ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Evan koeasemalta oli mukana alusta alkaen. Vuoden 
1987 aikana liittyi Vesijärviprojektiin myös Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja 
koulutuskeskus, joka ryhtyi koordinoimaan Vesijärven suojelutoimia ja -tutkimuksia 
sekä rakentamaan hankkeen laajuuden ja pioneeriluonteen edellyttämää paikallista, 
kansallista ja kansainvälistä asiantuntijaverkostoa. 

Vesijärviprojektin perustaneiden tahojen edustajat muodostivat johtoryhmän. Se vastasi 
projektin varainkäytön suunnittelusta, valmisteli kuntien määrärahojen lisäyksen vuo-
desta 1989 alkaen sekä ryhtyi yhdessä Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin (nykyisin 
Uudenmaan ympäristökeskus) kanssa valmistelemaan valtion osallistumista Vesijärven 
kunnostukseen. Käsiteltäessä toimenpide- ja varainkäyttösuunnitelmia Vesijärviprojek-
tin edustaja oli ensimmäisinä vuosina säännöllisesti läsnä lautakuntien kokouksissa 
asian käsittelyn ajan. 

Kuntien yhteistyötä hoiti hallintotyöryhmä, jossa vetovastuu oli vuorovuosin Lahdella, 
Hollolalla ja Asikkalalla. Vuodesta 1992, kun valtion rahoitusosuus merkittävästi kas-

- voi, hallintotyöryhmän työskentelyyn osallistui myös Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri. 

Hallinto- jajohtoryhmästä eriytettiin vuonna 1992 toimenpideryhmä,joka ryhtyi yhdes-
sä viranomaisten, asiantuntijoiden ja paikallisten asukkaiden edustajien, erityisesti 
kalastuskuntienja Vesijärven kalastusalueen kanssa käsittelemään toimintasuunnitelmia 
ja valmistelemaan niiden toteutusta. Toimenpideryhmässä valmisteltiin kuormituksen 
vähentämiseen ja niittoihin liittyvät asiat sekä paikallisten asukkaiden talkookalastuksen 
toteutusta. Ryhmän kokouksiin osallistui etenkin alkuvaiheessa säännöllisesti myös 
Lahden seudun keskeisten tiedotusvälineiden toimittajia, joiden avulla tiedottaminen 



15 

saatiin hoidetuksi hyvin. Ryhmän yhteissuunnittelu tehosti tiedon kulkua ja toi paikal-
lisen tason osallistumaan sekä vaikuttamaan Vesijärven suojelutyöhön. Toimenpidetyö-
ryhmän kokouksiin ja toimenpiteiden toteutukseen osallistui vuosien 1992-1994 aikana 
yli 60 henkilöä. Talkooväkeä on eri vaiheissa ollut mukana vielä suurempi määrä. 

Vesijärviprojektin kokonaiskustannukset vuosina 1987-1994 olivat 14,6 milj mk. Lah-
den kaupungin osuus oli suurin, yli 10 milj. mk (taulukko 2.1.). Tästä suurin osa 
käytettiin toimenpiteisiin, erityisesti Enonselän troolaukseen ja sen vaatimiin kuluihin 
(kalojen vastaanottopaikkojen rakentaminen, saaliin vastaanotto ja poiskuljetus ... ). Tut-
kimuksen osuus Lahden kaupungin rahoituksesta oli 2,5 milj. mk. Vesijärveen liitty-
neiden tieteellisten tutkimusten rahoitus oli 1,8 milj. mk. Tutkimukseen käytettiin 
yhteensä 4,3 milj. mk (taulukko 2.1.). Valtion budjetista vuosina 1992-1994 Helsingin 
vesi- ja ympäristöpiirille myönnetty rahoitus Vesijärven kunnostushankkeeseen oli 1,5 
milj. mk. Niittokustannukset, joihin ei ole laskettu satoja leikkuujätteen korjaukseen 
käytettyjä talkootyötunteja olivat noin 120 000 mk. Valuma-alueen merkittävimpien 
maatilojen ympäristönsuojelusuunnitelmien kustannukset olivat 155 000 mk (a 550 mk). 

Vesijärviprojektin hallintotyöryhmä 
Lahden kaupunki 

Hollolan kunta 

Asikkalan kunta 

Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri 
(nyk. Uudenmaan ympäristökeskus) 

Limnologi Juha Keto 
Ympäristönsuojelupäällikkö Kari Porra 
Metsänhoitaja Matti Huttunen (vuoteen 1993) 
Ympäristönsuojelusihteeri Anneli Kari 
Suunnittelupäällikkö Markku Villikka 
Kaavajohtaja Risto Jokiaho 
Ympäristönsuojelusihteeri Silja Suominen 
Toimialapäällikkö Markku Kukkamäki (v. 1992) 
Toimialapäällikkö Eija Lehtonen (v. 1993-1994) 
Tulosalueen päällikkö Marketta Virta 
Suunnittelija Jarmo Vääriskoski 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Tutkija Jukka Ruuhijärvi 
HY, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus Tutkimusjohtaja Milja Mäkelä 

Suunnittelija Ilkka Sammalkorpi 
HY, Lammin biologinen asema Dos. Timo Kairesalo (vuodesta 1993 Lahden tutkimus- ja koulu-

tuskeskus, tieteellisten tutkimusten johtaminen) 

Vesijärviprojektin toimenpidetyöryhmä 
Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri 
(nyk. Uudenmaan ympäristökeskus) 
Lahden kaupunki 

Hollolan kunta 
Asikkalan kunta 
RKTL 
Hämeen maaseutuelinkeinopiirin 
kalatalouden vastuualue 
Päijät-Hämeen maaseutukeskus 
Hämeen lääninhallitus 
Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 

Jarmo Vääriskoski, Esa Lehtinen, Petri Savola, Markku Kukka-
mäki (1992) 
Matti Huttunen (1992), Juha Keto (sihteeri), Markku Laaksonen, 
Pauli Salmensuu ja Timo Salonen 
Anneli Kari 
Silja Suominen, Juha Sipilä 
Juha Jurvelius, Jukka Ruuhijärvi ja Timo Turunen 
Raija Aaltonen, Vesa Lehtimäki 

Jari Hagman 
Jukka Airola, Riitta Eerolainen 
Esa Lammi 
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Taulukko 2.1. Vesijärviprojektin rahoitus v. 1987-1994. Tieteellistä tutkimusta {limnologiset ja kalas-
totutkimukset) ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarain 
tutkimussäätiö sekä Tor ja Maj Nesslingin säätiö. 

Vuosi Lahti Hollola Asikkala Helsingin vesi- Tutkimus Yhteensä 
ja ympäristöpiiri 

1987 800 000 10 000 3500 50000 863 500 
1988 800 000 24500 15 800 125 000 965 300 
1989 1 020 000 200 000 20000 20 000 155 000 1 415 000 
1990 1 760 000 200 000 50000 20 000 125 000 2 155 000 
1991 1 980 000 140 000 55 000 120 000 2 395 000 
1992 1 740 000 75 000 53 000 300 000 106 000 2 274 000 
1993 1 200 000 75 000 50000 600 000 652 000 2 577 000 
1994 740 000 87 500 60000 600 000 499 000 1 986 500 

Yhteensä 10 040 000 812 000 307 300 1 540 000 1 832 000 14 631 300 

Kalastuskunnat ja Vesijärven kalastusalue Heikki Eloranta (Lumiala), Immo Haapaniemi ja Samuli Heikkilä 
(Vesivehmaa), Jaakko Heiliö (Paimela), Hannes Jantunen (Viitai-
la), Veikko Karvonen (kalastusalue), Tauno Klami (Noitala), Arvo 
Koiranen (Anianpelto), Rauno Lampinen (kalastusalue), Leo 
Mäki-Holmela (Kurhila), Markku Nummela (Uskila), Mauno 
Nummela (Kutajoki), Juhani Näsi (Hillilä), Torsti Seppä (Pyhä-
niemi), Kari Valonen (Lahdenpohja) 

HY Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus Ilkka Sammal.korpi (kokoonkutsuja, pj., pyyntikokeilujen ja kun-
nostustoimenpiteiden suunnittelu), Jukka Horppila, Raimo Niitty-
viita, Risto Peltola, Heikki Peltonen, Jasse Kaalikoski 

Toimenpiteiden toteutukseen osallistuneet 

Tilakohtaiset ympäristönsuojelu-
suunnitelmat 
Laskeutusaltaiden seuranta, 
suunnittelu ja rakentaminen 
Niitto 

Troolaus 
Muu kalastus ja pyyntikokeilut 

Arto Ala-Hemmilä, Teuvo Jatila ja Harri Touru (Päijät-Hämeen 
maaseutukeskus) 
Tero Taponen, Jarmo Vääriskoski (Helsingin vesi- ja ympäristö-
piiri), Raimo Niittyviita, Timo Ala-Karonen. 
Lasse Rajala ja Jani Rajala, (niittotyö; Kymen vesi- ja ympäristö-
piiri), Mikko Torniainen (niittourakointi), Veikko Karvonen, Jani 
Karvonen, Heikki Mälkiä ja Jasse Kaalikoski (korjuutyö), Esa 
Lammi ja Jukka Airola (niittoalueiden rajaus) 
Veli Heinonen, Esko Peltomäki, Tapio Peltomäki ja Jukka Liipola 
Raimo Riikonen (pyydystekninen neuvonta), Keijo Kilponen (ry-
säkalastuksen käynnistäminen, sonarointi ja nuottaus), Kari Kinnu-
nen (nuottaus, rysien teon ohjaus), Veikko Nevala (nuottaus), Petri 
Savola (talvinuottaus, rysäkurssin suunnittelu ja toteutus, rysien 
käytön ohjaaminen, rysäkalastus), Jasse Kaalikoski (kalanäytteet, 
rysäkalastus kaikuluotaus), Timo Salonen, Raimo Niittyviita, Olavi 
Kivistö, Heikki Mälkiä, Antti Karhu Markku Laaksonen, Pauli 
Salmensuu, Asko Riihelä, Jani Ahonen, Jaakko Taarasti, Raimo 
Peltola, Timo Friman ja Juha Väisänen. 
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3 VESIJÄRVEN KUNNOSTUS VUOSINA 1987-1994 

3.1 Hajakuormituksen vähentäminen 

Juha Keto 
Lahden kaupunki, valvonta- ja ympäristökeskus 

3.1.1 Kuormitustarkkailu 
Aineisto ja menetelmät 

Tulokset 

Vesijärven kuormituksen tarkkailu alkoi v. 1987 ja toteutettiin siten, että Vesijärven 
laskuojien (Joutjoki, Merrasoja, Haritunjoki, Myllyoja, Äkeenoja, Häränsilmänoja, 
Laitialanoja, Hammonjoki, Kiikunoja ja Matjärvenoja) suiden runkopisteistä (kuva 
3.1. l) otettiin näytteitä neljä kertaa vuodessa (talvialivirtaama, kevätylivirtaama, kesä-
alivirtaama ja syysylivirtaama). Kuormitus arvioitiin virtaamasta ja mitatusta pitoisuu-
desta saatujen ainevirtaamien keskiarvon sekä keskivalunnan ja keskipitoisuuden 
keskiarvoina. Tarkkailuvelvollisten pistekuormittajien, Vehkoon kaatopaikan, Metsä-
Serla Wirebo Oy:n ja Pyhäniemen vanhainkodin kuormitustiedot otettiin tarkasteluun 
mukaan. 

Vuonna 1987 selvitettiin hajakuormitusta, pistemäistä kuormitusta ja ilmalevinteistä 
kuormitusta. Lahden kaupungin sadevesi viemärit ja lumenkaatopaikat otettiin tarkkai-
lukohteiksi. Veneliikenteen kuormitusta selvitettiin kyselyllä. Pääpaino oli koko projek-
tin ajan kuitenkin hajakuormituksen arvioinnissa. Erityistä huomiota kiinnitettiin tiedon 
jakamiseen ja neuvontaan tukemaan vapaaehtoisia kuormituksen keventämiseen tähtää-
viä toimenpiteitä. 

Vuoden 1987 kuormitustarkkailun perusteella Vesijärven vuorokautinen kokonaisfos-
forikuormitus oli 38 kg ja kokonaistyppikuormitus 735 kg. Niiden jakautuminen esite-
tään kuvassa 3.1.2. 

Pääosa valuma-alueen fosforista tulee hajakuormituksesta. Sen pintakuorma vuoden 
1987 tulosten perusteella oli Vesijärven eri osa alueilla 0,8-4,4 kg P/ha/a (Enonselkä 
1,0, Komon- ja Kajaanselkä 0,8, Laitialanselkä 1,4 ja Paimelanlahti-Vähäselkä 4,4 kg 
P/ha/a). 

Jokien ja ojien veden kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuuksien sekä fekaalisten 
kolibakteerien ja enterokokkien määrien vuosikeskiarvojen vaihteluvälit esitetään ku-
vissa 3.1.3 ja 3.1.4. 

Tulokset osoittivat, että erityisesti Hollolan ja Asikkalan kunnan alueilla sijaitseviin 
Myllyojaan ja Haritunjokeen kohdistui erittäin paljon hajakuormitusta, joka koostui 
kiinteistöjen jätevesistä sekä lietelannan, virtsan ja lannoitteiden huuhtoutumista. Pa-
himmillaan veden fosforipitoisuus oli yli 200 µg/1, typen yli 5000 µg/1 ja fekaalisia 
bakteereja oli selvästi yli lääkintöhallituksen huonon hygieenisen laadun alarajan ( 1000 
kpl/ I 00 ml). Lahden kaupunkialueen läpi virtaavissa Joutjoessaja Merrasojassa todettiin 
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Kuva 3. 1. 1. Vesijärven valuma-alue sekä kuormitustarkkailussa seurattujen laskuojien ja niiden 
näytteenottopisteiden sijainti (neliöissä): 1 = Jouljoki, 2 = Merrasjoki, 3 = Haritunjoki, 4= Myllyoja , 
5 = Äkeenoja, 6 = Häränsilmänoja, 7 = Laitialanoja, 8 = Hammonjoki, 9 = Kiikunoja. Yhtenäiset viivat 
kuvaavat perustettuja suojakaistoja, katkoviivat tilakohtaisissa ympäristönsuojelusuunnitelmissa eh-
dotettuja tärkeitä suojakaistoja. Ympyröidyt merkit osoittavat rakennettuja kastelu- ja laskeutusaltaita 
(1-5), ehdotettuja laskeutusaltaita (6-12), toteutettuja ojien putkituksia (13-16), ehdotettuja ojien 
putkituksia (22-24), ehdotettuja kosteikkoja (19-21), ehdotettuja suojakaistoja (22-24) sekä kuormi-
tuksen vähentämistarvetta {25-28). 

ginjätevesiviemärien ylivuodoista. Myös muissakin tarkkailluissa ojissajajoissa todet-
tiin ajoittain huomattavan korkeita ravinne- ja bakteeripitoisuuksia. 

Ominaistyppiku01mituksen perusteella joet ja ojat sijoittuvat seuraavaan järjestykseen 
ku01mitetuimmasta vähiten kuormitettuun: Myllyoja, Häränsilmänoja, Haritunjoki, Lai-
tialanoja, Hammonjoki, Kiikunoja, Joutjoki, Matjärvenoja ja Merrasoja. Ominaisfosfo-
rikuormituksen perusteella joet ja ojat sijoittuvat seuraavaan järjestykseen kuormi-
tetuimmasta vähiten kuormitettuun: Myllyoja, Häränsilmänoja, Joutjoki, Laitialanoja, 
Haritun joki, Kiikunoja, Matjärvenoja, Merrasoja ja Hammonjoki. 
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3.1.2 Ulkoisen kuormituksen vähentäminen 
Asumajätevedet 

Niillä Vesijärven osavaluma-alueilla, joilla on tehty jätevesitarkastuksia, on laskuojien 
veden ravinnepitoisuudet vähentyneet ja veden hygieeninen laatu paranut. Selvimmin 
tämä on todettavissa Joutjoesta. Siihen johtaviin sadevesi viemäreihin pääsi vielä 1980-
luvulla ajoittain pieniä määriä asumajätevesiä, koska viemäriverkostossa oli virhekyt-
kentöjen aiheuttamia vuotoja. Ne paikallistettiin kuormitustarkkailussa saatujen tulosten 
perusteella ja korjattiin. Sadevesi viemäreiden kuormitusselvitys johti myös käytännön 
toimiin. Lahti varusti, ilmeisesti toistaiseksi ainoana kaupunkina maassamme, keskus-
ta-alueen sadevesiviemäriverkon kaksi päälinjaa venttiilikaivoilla, joista likaisimmat 
hulevedet voidaan johtaa jätevesiviemäreihin. 

Maatalous ja haja-asutus 

57% 

Asuin- ja maatilakiinteistöjen jäteveden käsittelyn ja johtamisen tarkastukset aloitettiin 
vuonna 1988 Hollolassa Paimelanlahteen laskevan Myllyojan valuma-alueella ja Asik-
kalassa Kajaanselkään laskevan Häränsilmänojan valuma-alueella. Projektin laajenemi-
sen myötä tarkastukset suuntautuivat myös osavaluma-alueille vuosina 1989-1990. 
Suojakaistojen ja -vyöhykkeiden inventointia Asikkalassa Häränsilmän ojan ja Hollolas-
sa Myllyojan ja Haritun joen varsilla tehtiin vuonna 1990, jossa mitattiin viljellyn pellon 
ja joen- tai ojanpientareen välinen etäisyys, määriteltiin pientareen kaltevuus ja arvioitiin 
kasvillisuus ja sen peittävyysprosentti. 

Vuonna 1991 tehtiin kyselytutkimus Asikkalassa Myllyojan, Häränsilmänojan ja Mat-
järvenojan valuma-alueilla. Kyselyn kohteina olivat maatilat, joilla Asikkalan ympäris-
tönsuojelutoimisto oli vuosina 1988 ja 1989 tehnyt tarkastuksia. Kyselyllä kartoitettiin 

Fosfori Typpi 

3% 1% 

32% 

Pistekuormitus 

Luonnonhuuhtoutuma 

El llmalevitteinen kuormitus 

11 Hajakuormitus 

Kuva .:J. 1 .2. Vesijärven fosfori- ja typpikuormituksen jakautuminen vuoden 1987 kuormitustarkkailun 
perusteella. 
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mielipiteitä toimenpiteistä, joilla maatalouden vesiensuojelua voitaisiin edistää ja selvi-
tettiin korjauskehotusten toteutumista. 

Hajakuormituksen vähentämiseen tähtäävä työ yhtenäistyi ja voimistui, kun Vesijärvi-
projekti teetti Päijät-Hämeen maaseutukeskuksella kaikkien valuma-alueen karjatilojen 
ja yli kymmenen peltohehtaarin viljatilojen ympälistönsuojelutarkastukset ja -suunni-
telmien laatimisen vuosina 1993-1994. Työ käsitti yhteensä 283 maatilaa (J atila 1993 
ja 1994), ja se tehtiin Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin, kuntien sekä maatalouden 
vesiensuojeluun osoitettujen valtion varojen turvin. 

Tarkastettujen maatilojen ·peltoala oli 8134 ha, 20 % koko järven valuma-alueesta. 
Pelloista 52 % oli viljalla, 18 % nmmella ja 6 % muilla viljelykasveilla. Kesannon osuus 
oli 21 % peltoalasta ja siitä 83 % oli viherkesantoa. Peltoalan perusteella maanviljely on 
vähentynyt Vesijärven valuma-alueella. Vielä 1970-luvulla peltoja oli 11 800 haja 
niiden osuus valuma-alueesta oli 23 %. 

Viljavuustutkimukset oli tehty suurimmalla osalla tiloista, mutta 60 % :lla tiloista ne 
olivat yli viisi vuotta vanhoja. Kolmanneksella tiloista oli tarvetta lantaloiden ja virtsa-
kaivojen laajentamiseen ja puolella tiloista oli tarvetta pmistenestesäiliöiden laajentami-
seen. Ongelmajätteiden käsittely oli pääosin kunnossa. Suojakaistojen kiireisin tarve 
Vesijärven valuma-alueen kaltevimmilla pelloilla oli 175 km ja niistä oli vuoteen 1994 
mennessä toteutettu 90 km (51 %). Laskeutusaltaiden rakentamista suunniteltiin kym-
menelle tilalle. 

Kokonaisfosfori µg/1 
250 -

200 .... 

1 
150 ._ 

1 
100- I I I I I I I 50-

0 J J J 1 1 1 1 1 1 

1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 

IYlin 69 76 1 160 195 130 122 89 118 97 
Alin 26 3f 1 51 79 48 45 '21 39 63 

Kokonaistyppi µg/1 
4000 

3000 .... 

1 l 2000 - I 1 1 1 I I 
1000 - I 

0 J 1 1 1 1 J J J 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

!Ylin 1008 1833 3202 3773 2800 2850 2775 2438 1630 
Alin 620 870 1350 2100 1700 1330 1300 700 1250 

Kuva 3. i .3. Vesijärveen laskevien ojien veden kokonaisfosforipitoisuuksien ja kokonaistyppipitu,-
suuksien vuosikeskiarvojen vaihteluvälit vuosina 1981-1993. Ojien numerointi kuten kuvassa 3.1 1. 
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Kolibakteerit kpl/100 lm 
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Fekaaliset streptokokit kpl/100 ml 
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Kuva 3. 1.4. Vesijärveen laskevien ojien veden fekaalisten kolibakteerien ja fekaalisten streptokok-
kien pitoisuuksien (kpl/100 ml) vuosikeskiarvojen vaihteluväli vuosina 1981-1993. Ojien numerointi 
kuten kuvassa 3. 1. 1. 

r 

Karjatilojen (153 kpl) lietesäiliöiden laajentamnen oli tarpeen 101 tilalla. Laajennuskus-
tannuksiksi arvioitiin 5,6 milj. mk. Säilörehua valmistavista tiloista (84 kpl) oli 40:llä 
lisärakentamistarvetta, jonka kustannuksiksi arvioitiin 295 000 mk. 

Vesijärviprojektin osana rakennettiin syksyllä 1992 Myllyojan suulle laskeutusallas. Sen 
vedenlaatuseurannan perusteella (ks. 3.2 ja Taponen 1995) päätettiin pidättyä lasku-
ojien alajuoksulle tulevien altaiden rakentamisesta. 

Vesijärven valuma-alueen ominaiskuormitusarviot olivat hieman pienempiä kuin valta-
kunnallisissa tutkimuksissa on havaittu (Rekolainen 1989). Vaikka ero saattaa osaltaan 
olla suppean näytteenotto-ohjelman aiheuttama, on siihen kuitenkin saattanut vaikuttaa 
myös eniten kuormitusta aiheuttavien juurikaskasvien pieni osuus peltoalasta sekä 
1980-luvun lopun vesiensuojelukeskustelun ja -valistuksen aloittama vapaaehtoinen 
pyrkimys ottaa huomioon vesiensuojelu maatiloilla. Tästä oli osoituksena mm. se, että 
seitsemällä niistä Paimelanlahden valuma-alueen 25:sta tilasta, joille annettiin korjaus-
kehoitus kesällä 1988, oli kesällä 1989 jo tehty kehotuksen mukaiset korjaukset. 
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3.2 Laskeutusaltaiden merkitys kuormituksen vähentämisessä ja 
altaiden moninaiskäyttö 

Tero Taponen 1) & Ilkka Sammalkorpi2) 
I) Uudenmaan ympäristökeskus 
2) Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 

Viime vuosina on yhdeksi vesistöjen hajakuormituksen vähentämiskeinoksi esitetty 
ojiin ja puroihin tehtäviä laskeutusaltaita. Laskeutusaltaiden vaikutus perustuu siihen, 
että veden virtausnopeus hidastuu altaassa ja osa veteen huuhtoutuneesta kiintoaineesta 
ja sen sisältämistä ravinteista, erityisesti fosforista, saostuu altaaseen. Koska kiintoaine-
hiukkasten laskeutumisnopeuteen vaikuttaa niiden koko, on laskeutusaltaalle parhaat 
edellytykset siellä, missä veden mukana kulkeutuva aines on karkeaa. Typen pidätty-
mistä laskeutusaltaat voivat sedimentoitumisen lisäksi edistää luomalla edulliset olot 
denitrifikaatiobakteerien toiminnalle. Näiden bakteerien toiminnan tuloksena veteen 
liennutta nitraatti- ja nitriittityppeä poistuu kaasumaisena typpenä ilmakehään. Altaiden 
kasvillisuus voi myös käyttää ravinteita vedestä. 

Suomesta saatuja kokemuksia laskeutusaltaiden toiminnasta maanviljelysalueilta tule-
van hajakuormituksen vähentämisessä on hyvin niukasti. Ensimmäisissä kokeissa on 
kuitenkin saatu lupaavia tuloksia erityisesti kiintoaineen pidättymistä (Hirvonen 1992). 

Vesijärviprojektin yhteydessä on Paimelanlahteen laskevan Myllyojan valuma-alueella 
seurattu kahden laskeutusaltaan vaikutusta niiden läpi virtaavan veden ravinne- ja 
kiintoainepitoisuuteen. Altaat sijaitsevat Myllyojassaja Myllyojaan laskevassa Kytyän-
ojassa (kuva 3.1.5). Kytyänojan altaan kaivoi vuonna 1990 paikallinen viljelijä lähinnä 
kastelualtaaksi. Altaan muita päämääriä olivat hallantorjunta, virkistyskäyttö ja vesien-
suojelu. Kytyänojan uomaan padotun jaja osittain kaivetun altaan pinta-ala on noin 1 ha 
eli 0,16 % 620 ha:n valuma-alueesta, leveys 40-50 mja tilavuus noin 15 000 m3• Altaan 
syvyys on tulopäässä metrin luokkaa ja keskellä allasta sekä padon edustalla 2-3 metriä. 
Altaan vedenpintaa säädellään munkkipadon avulla. Myllyojan altaan rakensi vuonna 
1992 Helsingin vesi-ja ympäristöpiiri ojan uomaa leventämällä ja syventämällä. Altaan 
pituus on noin 160 m, keskimääräinen leveys alle 20 m ja pinta-ala 3100 m2 eli 0,01 % 
altaan 3200 ha:n valuma-alueesta. Vesisyvyyttä on 1-1,5 m. 

' Vesijärviprojekti aloitti Kytyänojan altaan vedenlaadun seurannan keväällä 1992 (Keto 
& Sammalkorpi 1993). Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri jatkoi vedenlaadun seurarltaa 
molemmissa altaissa keväästä 1993 kesään 1994. Altaisiin tulevasta ja niistä lähtevästä 
vedestä on otettu vesinäytteitä tiheimmillään viikon välein, tavallisesti kuitenkin har-
vemmin. Vertailualueelta saatujen valumatietojen (kuva 3.2.1) avulla voidaan arvioida 
vesinäytteissä havaittujen pitoisuuserojen merkitystä ainevirtaamien kannalta, mutta 
varsinaisia ainetaselaskelmia ei tämän laajuisen seurantaohjelman perusteella voi tehdä. 

Peltovaltaisille alueilla laskeutusaltaat olisivat suojakaistojen kanssa uusi elementti 
viljelyalueiden maisemaan ja niillä saattaa olla paikallista virkistyskäyttöarvoa esimer-
kiksi uinnin, kalastuksen tai riistanhoidon ja metsästyksen kautta (mm. Vääriskoski & 
Järvelä 1992). Kytyänojan kastelualtaan vedenlaadun ja siihen istutetun siian kasvun 
seuranta tarjosivat myös mahdollisuuden arvioida laskeutusaltaiden moninaiskäytön 
kalastollisia edellytyksiä. 
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Kuva 3.2. 1. Vertailualueena käytetyn Hämeenkosken Mustajoen valuma ja laskeutusallasseurannan 
vesinäytepäivät. Mustajoen valuma-alue on 81, 14 km2 ja järvisyys 0, 67 %. 

3.2.1 Tulokset 
Veden laadun seuranta 

., 

Myllyojan allas vaikutti veden laatuun vain hyvin vähän. Pientä kiinto~ineen pidätty-
mistä huomattiin monilla havaintokerroilla, mutta ravinteiden pitoisuuteen ei allas 
sc!v~_sti ja johdonmukaisesti vaikuttanut (kuva 3.2.2). Altaan heikkoon toimivuuteen 
kiintoaineen ja siihen sitoutuneiden ravinteiden pysäyttäjänä voi yhtenä merkittävänä 
syynä olla altaan pieni koko suhteessa valuma-alueen kokoon ja sijainti pitkän hidasvir-
taisen uomaosuudenjälkeen. Luultavasti suuri osa veden mukanaan kuljettamasta ainek-
sesta sedimentoituu jo altaan yläpuoliseen jokiuomaan. Vain pienet hiukkaset ja niiden 
sisältämät ravinteet kulkeutuvat altaaseen asti, eikä niiden laskeuttaminen altaaseen ole 
ainakaan suuressa määrin mahdollista . 

Kytyänojan altaan vesianalyysitulosten perusteella näyttää siltä, että allas ei pidättänyt 
ravinteita ja kiintoainetta, vaan niitä ajoittain huuhtoutui altaasta (kuva 3.2.3). Allas on 
kuitenkin valuma-alueeseensa nähden niin suuri, että siihen voisi olettaa sedimentoitu-
van kiintoainetta ja sen mukana ravinteita myös ylivirtaamakaudella. Mahdollisesti 
suurin syy siihen, että nettopidättymistä ei tapahtunut, on altaan paikoitellen jyrkkien 
reunojen ja pohjan eroosio. Keväällä eroosiota saattaa sateen lisäksi aiheuttaa jään liike 
rantoja ja pohjaa vasten, ja syksyllä altaasta voi huuhtoutua sinne alivirtaaman aikana 
sedimentoitunutta ainesta. Kesällä altaaseen jäi huomattava osa kiintoaineesta, fosforista 
ja typestä, mutta kesäajan osuus koko vuoden ainevirtaamista on vähäinen. Sedimentoi-
tuminen, kasyien ravinteiden otto ja denitrifikaatio olivat kesällä todennäköisimpiä 
fosforin ja typen pidättymismekanismeja. 

Paimelanlahden ja koko Vesijärven kuormituksen vähentämisessä Myllyojan valuma-
alueen laskeutusaltailla ei seurantatulosten mukaan ole ollut juuri merkitystä. Ruotsissa 
laskeutusaltaiden ja kosteikkojen käyttöä hajakuormituksen vähentämisessä on tutkittu 
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pitempään kuin meillä. Siellä on esitetty, että kuormituksen merkittäväksi vähentämi-
seksi altaiden alan tulisi olla vähintään 1 % valuma-alueesta (Leonardson 1994 ). 
Myllyojan tapauksessa tämä tarkoittaisi vähintään 32 hehtaaria, mikä tavoite voi olla 
hankalasti saavutettavissa. Hyvin suurien altaiden rakentaminen ja kunnossapito on 
vaikeaa, eikä niille aina löydy sopivaa paikkaa. Tarvittavaa allaspinta-alaa voidaankin 
usein helpommin saada aikaan perustamalla useita pienempiä altaita valuma-alueen 
yläosaan ja sivupuroihin. Pienten altaiden kunnossapito on vaivattomampaa ja niille 
sopivia maastonkohtia on enemmän. 

Vesijärveen laskevien Haritunjoen, Häränsilmänojan ja Suvelanojan eli Laitialrnjoen 
valuma-alueilla on vuonna 1992 tehty maastokartoitus laskeutusaltaiden perustaro.iseen 
sopivien paikkojen löytämiseksi. (Vääriskoski & Järvelä 1992). Paikkojen valint~perus-
teena pidettiin valuma-alueen peltovaltaisuuttaja luontaisia edellytyksiä altaiden raken-
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Kuva 3.2.2. Myllyojan laskeutusaltaaseen tulevan ja siitä lähtevän veden kokonaisfosfori-, kokonais-
typpi- ja kiintoainepitoisuus (Taponen 1995). 
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tamiselle. Tällainen kartoitus onkin syytä tehdä, jos jonkin valuma-alueen hajakuor-
mitusta aiotaan suunnitelmallisesti vähentää laskeutusaltaiden avulla. Samalla kannattaa 
selvittää alueen maalajit, sillä maaperän ominaisuudet vaikuttavat altaiden tehokkuu-
teen. Savimailla altaiden voi odottaa vähentävän kuormitusta vain, jos niiden käytössä 
pystytään aktiivisesti pienentämään sedimentoituneen tai seinämien aineksen huuhtou-
tumista. Herkästi kuluvilla hieta- ja hiesumailla niiden avulla voidaan pysäyttää hyvin 
merkittävä osa eroosioaineksesta ennen vesistöä. 

Siian kasvu Kytyänojan altaassa: altaiden moninaiskäytön mahdollisuudet 

Kytyänojan altaaseen istutettiin syksyllä 1992 noin 250 kpl !-kesäisiä, 12 cm:n mittaisia 
planktonsiikoja (siivilähampaita keskimäärin 44 kpl). Niiden kasvusta tehtiin havaintoja 
3.8.1993 ja loka-joulukuussa 1994. Altaassa ei ollut muita kaloja. 
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Kuva 3.Z3. Kytyänojan laskeutusaltaaseen tulevan ja siitä lähtevän veden kokonaisfosforh koko-
naistyppi- Ja kiintoainepitoisuus (Taponen 1995). 
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Kuva 3.2.4. Palkkisillar altaaseen v. 1992 syksyllä istutettujen siikojen kasvu vuosina 1993-1994 
verrattuna Säkylän Pyhäjärven nopea- ja hidaskasvuisiin vuosiluokkiin (Sarvala ym. 1994) sekä 
Saimaan Pyhäselän hidaskasvuiseen siikaan (Turunen ym. 1991 ). 

Elokuussa 1993, lähes 2 kk ennen toisen kasvukauden päättymistä, oli siikojen keski-
pituus 24,9 cm. Mitatut 10 yksilöä saatiin 25 ja 35 mm:n verkoilla. Loka-joulukuussa 
1994 oli 35, 45 ,50 ja 55 mm:n verkoilla kalastettujen siikojen keskipituus 39,5 cm. 
Siikoja poistettiin altaasta vuosina 1993-1994 yhteensä 69 kpl. Näistä 20 kpl (6 kg) 
v. 1993 ja 49 kpl (35 kg) v. 1994. Siikojen karkaamisesta munkin kautta tai luvattomasta 
kalastuksesta ei ole tietoa. 

Istutustiheys oli noin kymmenen ke1taa korkeampi kuin järvissä yleensä käytetään. Siitä 
huolimatta planktonsiian kasvu oli erittäin hyvä. Kytyänojan altaan siiat olivat jo 
kolmekesäisinä pitempiä kuin vertailujärvien siiat yhtä tai useampaa vuotta vanhempina. 
Mitä ilmeisin syy siian nopeaan kasvuun on hyvä ravintotilanne. Valuma-alueen maa-
perä on viljava, peltoja lannoitetaan, altaaseen tuleva vesi on ajoittain hygienisesti 
huonolaatuista (Keto & Sammalkorpi 1994) ja ravinnepitoisuudet ovat korkeita (kuva 
3.2.3). Koska allas on jyrkkärantainen, korkeaa vesikasvillisuutta on niukasti. Veden 
pH:n kohoaminen aika ajoin yli 9:n osoittaa, että altaan kasviplanktontuotanto on kesällä 
runsasta. Altaaseen istutettu planktonsiika on voinut käyttää altaan voimakasta bio-
logista tuotantoa ilman muiden kalalajien aiheuttamaa ravintokilpailua. 

Siialla on lohikalaksi joustavat vaatimukset veden laadun suhteen. Sekä happamoituvis-
sa (Rask ym. 1988) että ylirehevissä (Rasmussen 1988) järvissä voi 1-kesäisinä istutet-
tujen siikojen kasvu olla hyvä. Kytyänojan altaan seuranta osoittaa, että korkea ravinne-
pitoisuus, savisameus tai ajoittain kohoava veden pH eivät haitanneet siikaa. Veden laatu 
erosi viljelyalueiden järvistä lähinnä levämääriensä puolesta. Sinileväkukintoja ei ole 
ollut yhtenäkään kesänä (Timo Ala-Karonen). Lähtevän veden laatu oli kesällä ajoittain 
parempi kuin maatalousvaltaisella, savikkoisella valuma-alueella sijaitsevissa Iitin 
Sääskjärvessä, Tuusulanjärvessä tai Vesijärven Vähäselässä ja Paimelanlahdessa. 

Siian selviytyminen ja nopea kasvu Kytyänojan altaassa on laskeutusaltaiden rakenta-
mista silmällä pitäen merkittävää. Se osoittaa, että peltovaltaisille valuma-alueille teh-
tävien altaiden veden laatu voi olla 1iittävän hyvä istukastuotantoon, muuhun ilman 
kalojen ruokintaa tapahtuvaan kalankasvatukseen tai kalaston kotiuttamiseen. Tämä 
olisi otettava huomioon altaiden kustannusarvioissa ja mitoituksia suunniteltaessa. 
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3.3 SISÄINEN KUORMITUS JA SEN VÄHENTÄMINEN 

3.3.1 Särkikalojen vaikutus veden laatuun - allas- ja akvaariokokeet 

Jukka Horppila & Timo Kairesalo 
Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 

Särkikalojen vaikutusta Enonselän veden laatuun selvitettiin allaskokeiden avulla vuo-
sina 1987-1989. Kokeet suoritettiin Enonselän litoraalialueella käyttäen neljää (2 vuon-
na 1987) n. 24 m3 koeallasta (halkaisija 3,5 m, syvyys n. 2,5 m). Altaiden pohjana oli 
järvenpohja. Vuonna 1988 koe suoritettiin käyttäen neljää eri särkitiheyttä (5, 15, ja 30 
yksilöä/allas + kalaton vertailuallas: LO, ME, HI + NO; Horppila & Kairesalo 1990), 
mutta 1989 käytettiin yhtä särkitiheyttä (10 yksilöä/allas) ja kahta salakkatiheyttä (10 ja 
20 yksilöä/allas) (Horppila & Kairesalo 1992). Särkien keskipaino oli 50 gja salakoiden 
25 g. Altaiden vettä sekoitettiin potkureilla, jotka olivat 1 m pohjan yläpuolella. Veden 
laadun kehitystä altaissa ja niiden ulkopuolella seurattiin 4-6 viikon ajan. Vuonna 1988 
altaisiin lisättiin ravinteita: 50-60 µg/1 fosforiaja500-600 µg/1 typpeä lisättiin kuhunkin 
altaaseen kuukauden kuluttua kokeen alkamisesta. 

Akvaariokokeilla selvitettiin sitä, missä määrin särjen ravinnon laatu vaikuttaa veden 
laadun muutoksiin (Horppila & Kairesalo 1992). Kokeet suoritettiin 450 1 akvaarioissa, 
jotka oli täytetty Vesijärven vedellä. Akvaarioiden pohjalle laitettiin 2-3 cm paksuinen 
kerros allaskoealueelta nostettua sedimenttiä. Koekaloina käytettiin 13-20 cm:n pituisia 
Vesijärven särkiä. Kalojen vaikutuksia veden laatuun tutkittiin kolmessa erilaisessa 
koetilanteessa: (1) särjillä oli sekä eläinplanktonravintoa (Daphnia magna, n. 10 yksi-
löä/}) että helposti saatavaa pohjaravintoa (kuolleita surviaissääsken toukkia sedimentin 
pinnalla), (2) vain kuolleita surviaissääsken toukkia tai (3) vain eläviä surviassääsken 
toukkia, jotka kaivautuivat sedimenttiin. Koejärjestelyt toistettiin kolme kertaa. Kussa-
kin kokeessa käytettiin viittä satunnaisesti valittua särkeä. Kukin koe kesti kaksi tuntia 
ja vesinäytteet otettiin 10 cmja 45 cm pohjan yläpuolelta kerran ennen kalojen vapaut-
tamista akvaarioon ja sen jälkeen 5, 15, 30, 60 ja 120 minuutin kuluttua. 

Kalaston vaikutus veden laatuun 

Allaskokeiden tulokset tukivat oletusta, että tiheä särkikalakanta kohottaa veden ravin-
nepitoisuuksia ja leväbiomassaa. Vuoden 1988 kokeessa (Horppila & Kairesalo 1990) 
veden näkösyvyys laski ME- ja HI-altaissa (1,5 ja 3 särkeä/m2) alle 0,5 m, mutta LO- ja 
NO-altaissa (0,5 ja O särkeä/m2) näkösyvyys ylitti 2 m (kuva 3.3.1 ). Sekoituksen 
aloittaminen aiheutti LO-altaassa näkösyvyyden laskun alle 1 m. ME- ja HI-altaissa 
kokonaisfosforin (kuva 3.3.2 ), kokonaistypen ja klorofylli a:n pitoisuudet kaksinker-
taistuivat verrattuna LO- ja NO-altaisiin. Keskimääräinen kasviplanktonin tuotanto oli 
ME- ja HI-altaissa yli 1000 mg C/d, kun se NO-altaassa oli alle 400 mg C/d (kuva 3.3.3 ). 
Edes korkeat ravinnelisäykset ja voimakas sekoitus eivät joitakin poikkeuksia lukuun 
ottamatta muuttaneet särkitiheyden ja veden laadun välistä suhdetta altaissa. Vuoden 
1989 kokeessa (Horppila & Kairesalo 1992) salakat kohottivat selvästi ravinne- ja 
klorofyllipitoisuuksia, mutta särkien vaikutus oli vastoin odotuksia vähäinen. 

Vesikirpputiheydet olivat yleensä alhaisimpia altaissa, joissa oli suuret kalatiheydet. 
Kaiken kaikkiaan kuitenkin altaiden väliset erot eläinplanktonin tiheyksissä ja biomas-
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Kuva 3.3.2. Kokonaisfosforipitoisuus koealtaissa ja niiden ulkopuolella vuoden 1988 allaskokeessa 
(Horppila & Kairesalo 1990). Symbolit kuten kuvassa 3.3.1. 
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Kuva 3.3.4. Näytteenottoa Enonselän koealtailla kesällä 1988. 

soissa olivat vähäiset. Molemmissa kokeissa arvioitu eläinplanktonin laidunnus oli vain 
pieni osa (10 %) kasviplanktonin tuotannosta (kuva 3.3.3 ). 

Laboratoriokokeissa (Horppila & Kairesalo 1992) planktonravinnon saatavuus vaikutti 
selvästi särkien käyttäytymiseen ja siten veden laadun muutoksiin. Veden samentuminen 
ja ravinnepitoisuuksien nousu kalojen vaikutuksesta oli vähäisintä, kun niille oli tarjolla 
eläinplanktonravintoa. 

Kaiken kaikkiaan kokeelliset tutkimukset toivat esiin reheville järville tyypillisten 
tiheiden särkikantojen selvän vaikutuksen veden laatuun. Toisaalta tehtiin monia odot-
tamattomia havaintoja (esim. särkien vähäiset vaikutukset vuoden 1989kokeessa). Tämä 
osoitti, miten vaikeata ravintoverkossa tapahtuvien muutosten vaikutuksia on ennustaa. 
Vuoden 1988 allaskokeessa eri kalatiheyksien vaikutus veden laatuun tuli kuitenkin niin 
selkeästi esiin, että tulosten perusteella voitiin arvioida Enonselän tehokalastustarve. 
Arvion mukaan Enonselän kalabiomassan tulisi olla selvästi alle 300 kg/ha, ennen kuin 
veden laadun paranemista voitaisiin odottaa (Horppila & Kairesalo 1990). 
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3.3.2 Hoitokalastussaaliit ja pyydyksien kehitys Vesijärviprojektissa 

Ilkka Sammalkorpi 1) & Timo Turunen2) 

I) Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 
2) Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Saimaan kalantutkimus ja vesiviljely 

Johdanto 

Vesijärviprojektin alkaessa v. 1987 oli sekä kotitarve- että ammattikalastus järven 
eteläosissa lähes tyrehtynyt. Pyydysten määrä oli rehevyyshaittojen kasvaessa laskenut 
verrattuna jopa 1760-lukuun, jolloin ensimmäiset tiedot Vesijärven kalastuksesta on 
julkaistu (Keto 1981, Keto & Sammalkorpi 1988). 

Hankkeen mittavuuden takia käytettiin toimenpiteiden toteutukseen ammattikalastajia. 
Koska Päijänteellä oli kesäisin säännöllisesti saatu muikun troolauksen sivusaaliina 
enimmillään usean tuhannen kilon särkisaaliita selkävesiltä (E. ja T. Peltomäki) aloitet-
tiin kesätroolauksella. Aikaisempia kokemuksia särkikalojen tehokalastuksesta bioma-
nipulaatiossa oli paunetti- ja rysäpyynnistä ruotsalaiselta Trummenilta (84 ha) ja 
Tuusulan Rusutjärveltä (144 ha). Trummenin saalis oli enimmillään 84 kg/ha,ja vaikutus 
veden laatuun kesti vain voimistetun pyynnin ajan (Andersson ym. 1985). Rusutjärvellä 
oli saalis enimmillään 48 kg/ha eikä selvää, pysyvää vedenlaatuvaikutusta havaittu 
(Sammalkorpi 1987). Sätjen, kiisken ja ahvenen poistopyynti (enimmillään 52 kg/ha/v) 
oli lisännyt siian ja muikun saaliita Ranuan Saarijärvellä (291 ha; Lampela 1986). 

Sisäistä fosforikuormitusta voimistavien särkikalojen pyyntimenetelmien kehittäminen 
oli tärkeä peruste valtion osallistumiselle Vesijärven kunnostukseen vuosina 
1992-1994. Usealla UudenmaanjaEtelä-Hämeenjärvelläoli 1990-luvun alussa arvioitu 
ravintoketjukunnostus yhdeksi vaihtoehdoksi (J. Vääriskoski). Rehevöityneet järvet 
ovat usein vain kymmenien tai satojen hehtaarien kokoisia. Toimenpiteiden järvikoh-
tainen räätälöinti edellyttää, että eri menetelmistä voidaan valita sopivimmat järvien 
ominaisuuksien sekä väestön osallistumismahdollisuuksien mukaan. Vuosina 
1991-1994 kokeiltiin siksi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) kanssa 
nuottien, paunettien ja isorysien käyttöä särkikalojen vähentämisessä. Kokeilu alkoi 
Lahden ja Hollolan rahoituksella v. 1991 ja laajeni Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin 
(nyk. Uudenmaan ympäristökeskus) rahoittamana v. 1992-1994. Tavoite oli voimistaa 
paikallista kalastusta, koska ulkopuolisen urakoinnin varassa oleva hoitokalastus olisi 
todennäköisesti loppunut projektin päättyessä. Lisäksi troolauksen kustannukset, joita 
lisäsi kesällä välttämätön saaliin nopea poiskuljetus, koettiin korkeiksi eikä kalastuksen 
laajentaminen järven muihin osiin olisi ollut mahdollista käytettävissä olleilla määrära-
hoilla. 

Tärkeä syy pyynnin monipuolistamiseen oli myös se, että nuoret sä1jet oleskelevat 
kesällä rantavyöhykkeellä (vrt. Horppila & Peltonen 1992 ja Horppila ym. 1995). 
Nuoriin ikäluokkiin vaikuttamista pidettiin tärkeänä, koska tavoite oli vähentää eikä 
suojella särkikantaa (Sammalkorpi & Turunen 1994 a). Nuorien särkien laajamittainen 
kalastus on erittäin hyödyllistä sekä biomanipulaation että kalakantojen hoidon kannalta. 
Ahvenkannan heikkenemistä ja petoahventen vähyyttä pidetään juuri nuorien särkika-
lojen aiheuttaman ravintokilpailun seurauksena (Persson 1986, Persson & Greenberg 
1990). Voimakkain paine leviä syöviin vesikirppuihin kohdistuu juuri nuorista ikäluo-
kista (mm. Vijverberg & Densen 1984, Cryer ym. 1986). 



Troolaus 

31 

Nuottauksiin liittyen Vesijärvellä tehtiin vuodesta 1991 syksyisin kaikuluotauksia kala-
parvien esiintymisalueiden kartoittamiseksi. Syvänteille ja niiden reunoille alkoi kertyä 
särkikalaparvia syyskuun alusta lähtien noin 7-10 metrin syvyydeltä alkaen (kuva 3.3.7). 
Paras parveutumispaikka oli Paimelanlahden pohjoispuoliskon syvänne. Syksyllä 1992 
ja talvella 1993 selviteltiin Enonselällä, Komonselällä ja Paimelanlahdella parveutu-
misalueiden muutoksia loppusyksyllä ja talvella. Alueita luodattiin lokakuussa 1992 
piirtävällä kaikuluotaimella ja helmi-maaliskuussa viistoluotaimella eli sonarilla. 
Useimmilla paikoilla, joilla loppusyksyllä havaittiin kalaparvia, niitä oli myös talvella 
(kuva 3.3.7). Paimelanlahden syvänteen syysparvet olivat erittäin tiheitä ja suuria 
vuosina 1991-1994. 

Suurin osa Enonselän hoitokalastussaaliista poistettiin kesätroolauksella (kuva 3.3.5, 
taulukko 3.3.1). Troolaukset aloitettiin yhden veneparin kokeiluna jo v. 1987, mutta 
kahden ensimmäisen vuoden saalis jäi mm. kokemuksen puutteen, pohjalla olleiden 
kaapeleiden ja muiden pyyntiteknisten ongelmien takia pieneksi (taulukko 3.3.1). Ke-
sällä 1989 neljä Päijänteellä ammattimaisesti kalastanutta venekuntaa aloitti selvästi 
tehokkaamman troolauksen. Kesän 1989 troolaus onnistui hyvin, mikä raivasi viimei-
setkin, lähinnä asenteelliset esteet Vesijärven ravintoketjukunnostuksen tieltä. Kun 
allaskoe oli osoittanut särkien huonontavan veden laatua ja troolaus osoitti kalaston 
hyvin runsaaksi ja särkivaltaiseksi, ei aluksi hyvinkin kirjavin perustein vastustettua 
särkien tehokalastusta enää voitu asettaa kyseenalaiseksi. 

Troolauksessa käytettiin aluksi noin 10 m korkeita ja 30 m leveitä, Päijänteen muikku-
jen kalastukseen tehtyjä trooleja,joissa oli 8-10 mm:n perä. Jatkossa kalastajat kehittivät 
trooleja paremmin hoitokalastukseen sopiviksi. Niistä tuli tiheämpiä, perän harvuus oli 
tiheimmillään 4-6 mm. Pyyntileveys kasvoi aina 60-70 m:iin saakka ja myös matalille 
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Kuva 3.3.5. Vuotuiset troolisaaliit Enonselällä 1989-1993 sekä pääosin rysillä ja nuotalla kalastettu 
hoitokalastussaalis vuonna 1994 (Keto & Sammalkorpi 1995). 
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alueille soveltuvia trooleja kehitettiin. Loppukesällä jäivät nuoretkin kalat, mm. kesän-
vanhat kuoreet trooliin. 

Kesätroolaukseen perustuva Enonselän tehokalastus on poistetun saaliin määrän suhteen 
maailman laajin tähän mennessä toteutettu biomanipulaatio. Vuosien 1989-1994 saalis 
oli yli 1, 1 miljoonaa kiloa. Hollantilaisella Volde1wijd-järvellä poistettiin yhden talven 
ja kevään aikana (1990/1991) eri pyydyksillä yhteensä 420 t (Backx & Grimm 1994). 
Ruotsalaisella Finjasjön-järvellä kalastettiin kahdessa vuodessa (1993-1994) troolilla 
400 tja Köyliönjärvellä vuosina 1992-1995 talvinuotalla 237 t (Helminen ym. 1995). 

Troolaus oli syvännealueen särkien suuren kalastuskuolevuuden perusteella erittäin 
tehokasta (Peltonen & Horppila 1992, Horppila & Peltonen 1994 ). Kahden troolarin 
saaliis oli parhaimpina viikkoina 20-40 tonnia (Horppila & Peltonen 1992b, kuva 3.3.6). 
Suurimmat saaliit kalastettiin aikaisina keväinä jo touko-kesäkuun vaihteessa (v. 1989 
ja 1990) ja myöhäisimmillään heinäkuussa (v. 1991). Sumin viikkosaalis, 54,7 t, saatiin 
heinäkuun puolivälissä 1991. Yksikkösaaliiden taso oli jo v. 1991 pienempi kuin kesällä 
1989 (Horppila & Peltonen 1992b; kuva 3.3.6.) Troolaus kohdistui valikoivasti särkeen 
ja kuoreeseen. Ahvenen osuuus oli selvästi pienempi kuin koeverkkokalastuksissa. 
Troolauksen vaikutuksia ja kalastaa käsitellään yksityiskohtaisemmin luvussa 4.5. 

Syksyllä 1991 saalis oli yksinomaan syvännealueelta kalastettua kuoretta, mikä johtui 
pääosin niiden helpommasta kalastettavuudesta. Syksyllä 1992 oli troolisaaliissa myös 
särkiä. Sen kalastettavuus parani juuri ennenjäätymistä jolloin .syvät\teen reunoilla oli 
suuria särkiparvia. Lokakuussa 1994 troolattiin Enonselältä noin 11 700 kg, josta 61 % 
oli särkeä ja 31 % kuoretta. Särkien.koko (pääosin 15-17 cm) oli sama kuin aikaisem-
pien kesien troolauksissa tai talvinuottauksessa, ja nuoret ikäluokat puuttuivat Enonse-
län syvännealueen troolisaaliista syksylläkin (kuva 3.3.8.). 

Taulukko 3.3. 1. Vesijärven kunnostushankkeessa kalastettu saalis Enonselällä vuosina 1989-1994 
ja Paimelanlahdella vuosina 1992-1994. 

Enonselkä 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Yhteensä % kg/ha kg/ha/v 
Ahven 7967 19825 35696 29051 19910 2381 114830 10.4 44,2 8,8 
Kuore 60925 59602 44629 77156 39260 3802 285374 26,3 111,3 22 
Lahna 12351 10162 23852 8874 7620 8132 70991 6.4 27,3 5,5 
Salakka 5693 1915 8411 10134 4710 5908 36771 3,3 14,1 2,8 
Särki 75533 86636 154294 112520 90380 41318 560681 51,6 218,3 43,1 
Muut 2006 2125 2837 1157 9690 766 18581 2 8,3 1.4 
Yhteensä 164475 180265 269719 238892 171570 62307 1087228 100 423,5 83,6 
kg/ha 63,3 69,3 103,7 91,9 66 24 418,2 

Palmelanlahtl 1992 1993 1994 Yhteensä % kg/ha kg/ha/v 
Ahven 290 1960 2004 4254 3,2 10,9 3,6 
Kuore 10 102 449 561 0.4 1.4 0,5 
Lahna 3750 8527 6290 18567 14,1 47,6 15,9 
Salakka 7860 9602 28209 45671 34,6 117,1 39 
Särki 18050 16320 26510 60880 46,1 156,1 52 
Muut 552 381 1100 2033 1,5 5,2 1,7 
Yhteensä 30512 36892 64562 131966 100 338,3 112,8 
kg/ha 78,2 94,6 165,5 355 
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Paimelanlahdella troolattiin ma1rnskuussa 1993 kahtena peräkkäisenä päivänä kahdessa 
tunnissa syvänteen tiiviimpien särkikalaparvien alueelta yhteensä 7, 1 t särkeä, salakkaa 
ja lahnaa. Se osoitti, että nuorien särkien puuttuminen Enonselän troolisaaliista ei 
johtunut pyydyksestä, vaan pyyntialueesta. Lokakuussa 1994 oli kahden vedon saalis 
pienempi, 4,6 t, koska trooli osittain repeytyi pohjakosketuksessa. Saalis vetoaikaa kohti 
oli Paimelanlahdella syksyllä jonkin verran suurempi kuin Enonselällä. 
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Kuva 3.3.6. Viikottainen troolisaalis (tummennettu alue) ja pyyntiponnistus (neliöt) Enonselällä 
vuosina 1989-1991 (kuva: Horppila & Peltonen 1992b). 



\-< .... .,.,~,- ,...,_,,_,.,,/ 
'-<""'-,. }''..".', --- :-....,_'-. 

. / 

34 . '.:,"~., . .. _,,>:! 
"' 

/ 

"' 

,,,-~ ·,, ,,_ 
. ' 

:-~) 
,j' '" 

..... ,, ,_ (' 

., .... ,; 
\ 

"'"-. ,. 
·, ••. ,JJ~ 

"'-'•' ... ~· 
\'' .... , ', .... . 

, ·. (:t·1r.! :._1_\·:· 

---•~;i•- ,r Lf- .,,• 1 

·-<t}'t··"e 
.~=.:..~. •"' . 1-;;--: ·.;! 

.:, Sa.'p,Lmlkl u J&~ 
, 1 / - •-•• a 
'. ,:?;_,,.-r-....J,,f ·.-r41JIJ 

·,. :·. · :~Lr 
--•··- ,.-

J 

. 
Kuva 3.3. 7. Vasen kuva: kaikuluotaimella havaittuja parveutumisalueita eteläisellä Vesijärvellä syk-
syllä 1991 ja 1992 (viivoitettu alue= kuoreparviaja musta alue= särkikalavaltaisia parvia). Oikea kuva: 
viistokaikuluotaimella I. sonarilla havaittuja parvien olinpaikkoja tammi-maaliskuussa 1993 (mustat 
ympyrät) sekä paikkoja, joilla kaloja ei havaittu (valkeat ympyrät). 

Nuottaus 

Vesijärviprojektissa käytettiin nuottia, joissa on uuden tyyppinen ns. pressualapaula ja 
koneellistettu vetokalusto (ks. Turunen ym. 1992, 1993 ja 1996. Sammalkorpi & 
Turunen 1994a ). Vielä talvella 1992 kävi Enonselällä myös perinteisellä muikkunuo-
talla ammatikseen muikkua kalastava nuottakunta, jonka kalusto ja vetotekniikka eivät 
soveltuneet särjen eikä kuoreen kalastukseen. koska saalis jäi alle 200 kilon. Nuottaus 
ei ehtinyt muodostua tärkeimmäksi kalastuskeinoksi, koska kalustoa vielä kehiteltiin 
vuosina 1992-1993 ja troolaus oli jo ehtinyt vakiinnuttaa asemansa Enonselällä. 

Talvinuottauksia tehtiin maalis-huhtikuussa 1992 Kajaanselällä (7 vetoa) ja Enonselällä 
(12 vetoa). Käytössä oli 5 mm:n perällä varustettu 24 m korkea nuotta. Vuosina 
1993-1994 kalastettiin nuotilla, joiden pyyntisyvyydet olivat 11 ja 5 m. Korkeamman 
nuotan perän harvuus oli v. 1993 8 mm. Vuodeksi 1994 se tihennettiin 5 mm:iin. 
Matalamman nuotan perän harvuus oli 5 mm. Vuoden 1993 nuottaus keskittyi Paime-
lanlahdelle. Sen syvänteellä noin 40 ha:n kokoisella alueella tehtiin 16 vetoa. Muilla 
selillä tehtiin yhteensä 12 vetoa. Vuonna 1994 nuottausta jatkettiin Paimelanlahden 
syvänteelle noin 40 ha:n kokoiselle alueelle ja Enonselällä tehty nuottaus keskittyi 
itärannalle. Kiviniemen-Enonsaaren- Isosaaren väliselle alueelle. 

Talven 1992 saalis (taulukko 3.3.1) koostui lähes pelkästään kuoreesta. koska nuottauk-
sia pystyttiin tekemään vain yli 10 m syvillä alueilla. Suurin kuoreapaja oli Kajaanselältä 
kalastettu 6500 kg. Särkikaloja saatiin vain yksittäin lukuun ottamatta yhtä 200 kilon 
lahnasaalista Enonselällä. Nuottaustehokkuus perustui parvien paikallistamiseen, koska 
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vedon pituuden ja saaliin määrän välillä ei ollut merkitsevää riippuvuutta (Sammalkorpi 
ym. 1992, Turunen ym. 1996). Nuottaushetkellä tehdyt sonaroinnit osoittivat, että 
maaliskuussa 1992 kalaa oli runsaasti matalilla alueilla ja Paimelanlahdella havaittiin 
syvän teellä parvia myös aivan jään alla. 

Talvella 1993 yksikkösaalis oli 1016 kg/apaja. Se koostui lahnoista sekä pienistäsärjistä 
ja salakoista. Yksikkösaalis ei vähentynyt talven aikana (kuva 3.3.9 ). Muissa järven 
osissa saatiin joko suurempia särkiä (Enonselkä) tai lahnoja (Kajaanselkä, matala) kun 
Paimelanlahdella, mutta saaliit jäivät pienemmiksi. Kajaanselän ja Laitilanselän syvän-
teistä saatiin lähes yhtä suuria apajia kuin Paimelanlahdesta, mutta pelkästään kuoretta. 

Talvella 1994 oli Paimelanlahden saalis entistäkin pienempää särkeä ja salakkaa, ja 
keskipaino oli parhaimmillaan alle 4 grammaa. Keskimääräinen apajasaalis oli 1353 kg. 
Enonselän koilliskulmalla oli kesk~määräinen apajasaalis 1465 kg. Se erosi selvästi 
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Kuva 3.3.8. Eri pyydyksillä kalastettujen särkien pituusjakautumia Enonselältä ja Paimelanlahdelta. 
Nuoria särkiä saatiin Paimelanlahdelta nuotalla syvänteestä ja Enonselältä rysällä rannan läheisyy-
destä. Enonselän troolisaalis koostui kesällä lähinnä aikuisista särjistä {pituustiedot: Jukka Horppila) 
Myös kevään kutupwnnin ja syksyn troolisaalis koostuivat vanhoista särjistä. 
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Paimelanlahden saaliista: sätjet olivat suurempia (keskip.airio 15-20 g), kiiskiä, ahvenia 
ja lahnoja oli enemmän (taulukko 3.3.1). 

Vesijärven syvyyssuhteiden perusteella odotettiin, että syksyinen syvänteiden nuottaus 
olisi ollut kannattavaa (Sammalkorpi & Keto 1987). Sätjen syysnuottauksesta oli lupaa-
via kokemuksia erityisesti Pohjois-Suomesta (mm. Lampela 1986, Kinnunen 1991). 
Syysnuottausta päästiin kokeilemaan talvinuottauksessa kehitetyllä kalustolla ainoas-
taan syksyllä 1994. 

Paimelanlahden syvänteellä 19.-22.10.1994 oli neljän päivän ja kahdeksan apajan 
nuottauskokeilun kokonaissaalis 30 300 kg. Syysnuottaus keskittyi vain noin 15 ha:n 
alalle. Saaliissa oli pelkästään pieniä särkiä ja salakoita sekä jonkin verran pieniä lahnoja. 
Yksittäistenkin ahventen löytäminen oli työlästä. Syvännealueen pinta-alaa kohti saalis 
oli 1515 kg/ha, nuotattua 15 ha:n aluetta kohti noin 2000 kg/ha. Tämä osoittaa parvien 
olleen niin tiheitä ja sumia, että kalojen on täytynyt kertyä laajemmilta alueilta. 

Isorysä- ja paunettipyynti 

Isorysällä tarkoitetaan pyydystä, jonka korkeus on yli 1,5 m. Paunetti on lähinnä 
luonnonravintolammikoiden tyhjentämiseen käytettävä pieni vanteellinen avorysä. Ve-
sijärvellä kokeiltujen paunettien pyyntisyvyys oli 1,5-2,5 m ja leveys noin 1,5 m. 
Isorysien pyyntisyvyydet vaihtelivat kahden ja seitsemän metrin välillä ja kalapesän 
koko oli moninkertainen paunetteihin verrattuna (ks. kuva 3.3.11. sivulla 42). 

Särkikalojen kutu pyynti on ollut perinteinen kalastusmuoto Vesijärvellä (Keto 1981 ), 
vaikkakin se on jyrkästi taantunut. Kutupyynnin voimistaminen koettiin tärkeäksi, koska 
sitä voi tehdä joka puolella järveä. Keväällä 1991 alkoi koeluonteinen paunettipyynti 
Paimelanlahdella. Sen syvänteessä oli keväällä 1990 havaittu kaikuluotauksessa erittäin 
sumia kalaparvia, jotka kokonsa puolesta vaikuttivat kutevilta särkikaloilta (Jurvelius & 
Sammalkorpi 1995). Neljällä paunetilla saatiin 6600 kiloa särkiä ja pieniä lahnoja. 

Kevään 1991 kokeilu rohkaisi aloittamaan paunettipyynnin myös järven muissa osissa. 
Keväällä 1992 oli talkookalastajien käytössä seitsemän lainattua tai vuokrattua paunet-
tia. Parhaat saaliit (3,2 t kudulle saapuvia särkiä kahdella paunetilla) saatiin pian jäiden 
lähdön jälkeen Komonselän pohjoisosista Kutajoelta ja Vaaniasta. Keväällä 1992 ko-
keiltiin myös RKTL:n pyydyskokeiluissa kehitettyjä kokotiheitä isorysiä. Paimelanlah-
den Kelkonpohjan etelänpuoleinen niemi osoittautui erittäin hyväksi pyyntipaikaksi 
tiheälle isorysälle. A vovesikauden kokonaissaalis yhdellä rysällä oli 17, 7 t. Kutuajan ja 
keskikesän saaliit koostuivat e1i-ikäisistä kaloista. Kutuaikana saalis (toukokussa 8,5 t) 
koostui aikuisista, yli 12 cm:n mittaisista kaloista. Keskikesällä olivat saaliissa runsaim-
pia nuoret, 7-12 cm:n mittaiset sätjet ja salakat. Rysäkalastusta päätettiin voimistaa 
vuoden 1992 hyvien kokemusten perusteella. 

Vuoden 1993 rysäpyyntikokeilussa oli käytössä neljä paikallisten kalastajien tekemää 
rysää. Keskikesän runsaassa saaliissa Enonselällä oli jälleen nuorten särkien osuus 
suuri. Samaan aikaan niitä ei saatu lainkaan keskialueen troolauksessa (kuva 3.3.8 ). 
Keväälle 1994 tehtiin paikallisten asukkaiden toimesta Vesijärvelle jo 14 tiheää isorysää. 
Vuoden saalis oli 51,4 t, vaikka osa pyydyksistä kellui kyllästysainekäsittelyn takia 
pinnalla ensimmäiset pyyntipäivät. Rysäkalastus kohdistui erityisen selvästi särkikaloi-
hin, joiden osuus oli 94 % saaliin painosta. Kuoreita saatiin vain muutamana niiden kutua 
edeltävänä päivänä. 
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Kuva 3. 3. 9. Vesijärvellä tehtyjen nuottausten saaliskertymiä vuosina 1992-1994. t = talvi, s = syksy, 
ES = Enonselkä, PL = Paimelanlahti ja KS = Kajaanselkä. 

Pyydysten vertailu ja soveltuvuus hoitokalastukseen 

Vesijärven pyyntikokeilut ajoittuivat otollisesti. Muikun troolaus oli voimistunut sisä-
vesillä (Tuunainen & Tuunainen 1990) ja vauhdittanut mm. Päijänteen kalastajien 
troolikehittelyä. Siian ja muikun kalastukseen käytettäviä rysiä ja nuottia oli kokeiltu ja 
kehitelty RKTL:n toimesta Keski- ja Pohjois-Suomessa 1980-luvun lopulla (Jokikokko 
ym. 1992, Turunen ym. 1993). Tärkeä edellytys oli ollut se, että isorysien käytön vapau-
duttua vuoden 1983 uudessa kalastuslaissa, oli Pohjois-Suomessa alkanut voimakas 
rysien kehittäminen ammattikalastuksen tarpeisiin (Jokikokko ym. 1990, Turunen ym. 
1993 ). Erityisesti Koillismaalla oli muikun talvinuottaus vilkastunut, ja siihen liittyi sekä 
koneellisen vetokaluston että nuottien rakenteen kehittelyä (Turunen ym. 1996). Näitä 
kokemuksia ryhdyttiin soveltamaan Vesijärvellä biomanipulaatioon ja särjen kalastuk-
seen. Arvio käytettyjen pyydysten hyvistä ja huonoista puolista on taulukossa 3.3.2. 

TROOLI. Enonselän syvänteen kesätroolaus oli erittäin tehokasta (Horppila & Pelto-
nen 1992b ja 1994, luku 4.5). Pelaginen troolaus on havaittu tehokkaaksi myös 
Hollantilaisen Volde1wijdin biomanipulaatiossa (Backx & Grimm 1994) sekä ruotsalai-
silla Ringsjön- ja Finjasjön-järvillä (Hamrin 1993, Hamrin ym. 1994, Helminen ym. 
1995). Se soveltuu parhaiten suurille järville. Troolauksen yksi etu oli sumien saaliiden 
vaivaton koneellinen siirto veneestä rannalle. 

Kesätroolauksen ongelmat liittyivät saaliin käyttöön (kuljetuskustannukset lämpimällä 
säällä, kustannuksia kattavan hyötykäytön vaikeus) ja saaliin ikärakenteeseen (nu01ien 
kalojen osuus Enonselän troolausalueella oli pieni). Myös Finjasjön-järven syvännealu-
een tehokkaassa troolauksessa saatiin saaliiksi lähinnä vanhempia, yli 10 cm:n mittaisia 
särkikaloja (Hamrin ym. 1994). 

NUOTTA. Talvinuotta tiedetään tehokkaaksi, kalastetaanhan esimerkiksi Säkylän Py-
häjärvellä (15 500 ha) yli 80 % muikuista talven aikana (Helminen ym. 1992). Talvi-
nuottaus on ollut tärkeä muikun pyyntimuoto koko Suomessa (Pennanen 1976, 
Tuunainen & Tuunainen 1990). Talvinuottauksen soveltumisesta vähäarvoisten lajien 
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poistopyyntiin oli 1990-luvun alussa vain vähän kokemuksia. Ainoastaan Köyliönjär-
ven kunnostus on nojautunut talvinuottaukseen (Hirvonen & Salonen 1995). 

Paimelanlahden kokemuksen pemsteella tiheä nuotta on syksyllä ja talvella edullinen 
ja tehokas keino vähentää nuorien särkikalojen määrää suurillakin järvialtailla. Samat 
kalaikäluokat, jotka elävät kesällä rantakasvillisuuden tuntumassa ja ovat huonosti 
kalastettavissa, oleskelevat syksyllä ja talvella suurina parvina avovesialueilla (Sammal-
korpi & Tunmen 1994 aja b). Nu01ia särkiä on harvoin kalastettu suuressa mittakaavas-
sa. Hollantilaisella Volderwijd-järvellä (2700 ha) kalastettiin juuri nuotalla nuoria särkiä 

, ja salakoita 65 t yhden talven aikana niiden talvehtimisalueilta (Backx & Grimm 1994). 

Talvinuottasaaliit jäivät jonkin verran odotettuja pienemmiksi. Päiväsaaliit eivät kertaa-
kaan ylittäneet 10 000 kg, johon on mm. Köyliönjärvellä (Hirvonen & Salonen 1995) ja 
eräillä muillakin järvillä Suomessa satunnaisesti päästy. Tämä johtui lähinnä siitä, että 
suurimmat sätjet, joista olisi kertynyt suurimmmat kilomäärät, oleskelivat Paimelanlah-
della alle 4 m:n syvyydellä, jolla käytössä olleita nuottia ei pystynyt vetämään. 

Paimelanlahden nuottauksessa yksikkösaalis kasvoi, hieman paradoksaalisesti, talvesta 
1993 talveen 1994 ja erittäin jyrkästi syksyyn 1994 (kuva 3.3.9.) - vaikka vuonna 1994 
oli ennen syksyn nuottausta kalastettu talvinuotallaja rysillä jo 30,5 t. Ilmeisesti nuotan 
perän tihentäminen, parantunut paikallistuntemus ja suurempi panostaminen parvien 
etsimiseen kasvattivat talvinuottasaaliita. Tärkein syy syksyn 1994 suuriin nuottasaalii-
siin lienee se~ että loppusyksy11ä parveutuminen oli voilm1kkaampaa kuin talvella. 
Olivathan myös troolin yksikkösaaliit syksyllä suurempia kuin talvinuotan. 

RYSÄT. Vastakokotiheidenjatiittävän suurien pyydysten kehittäminen loi edellytykset 
riittävän tehokkaalle rysäkalastukselle. Särkikalojen osuus saaliissa oli koko ajan suu-
rempi kuin esimerkiksi koeverkkosaaliissa tai vuosien 1989-1993 troolisaaliissa. Särki-
en kutupyyntiä pystyi jatkamaan nuorempiin ikäluokkiin kohdistuvalla 
kesäkalastuksella. Petokalojen ja arvokalojen osuus saaliin painosta oli e1ittäin pieni, 
lisäksi ne voitiin palauttaa järveen vahingoittumattomina. Rysäkalastus mahdollisti 
paikallisten asukkaiden osallistumisen Vesijärven hoitoon ja se oli edullista. Rysäpyyn-
nin myönteisestä vastaanotosta on hyvä osoitus se, että paikallisten asukkaiden tekemien 
rysien määrä kohosi 25:een vuonna 1995 (Pet1i Savola). 

Rysäpyynti ei ollut ongelmatonta. Pyyntipaikkojen valinta osoittautui vaikeammaksi 
kuin ensimmäisten hyvien kokemusten perusteella arveltiin. Suuret ja tiheät pyydykset 
vaativat hyvin järeät ankkmit selkävesien äärellä, missä pohjat olivatusein kovaa 
savea. Saaliin määrät vaihtelivat jyrkästi, kuten muillakin järvillä on havaittu (Turunen 
ym. 1993). Lisäksi ilkivallasta oli ongelmia Enonselällä keväällä ja kesällä 1994. 

Saaliin käyttö 

Saaliin hyötykäytön jä1jestäminen osoittautui vaikeammaksi kuin kalastuksen toteutus. 
Lähialueella ei ollut niin suurta turkistarhaa, että suuret kalamäärät olisivat sille kesä1lä 
kelvanneet. Kesäkalastuksen saalis toimitettiin aluksi kaatopaikalle, mistä siirryttiin 
nopeasti ympä1istöviranomaisten ja projektin useimpien osapuolten toivomuksesta 
kompostointiin. Keväällä 1991 alkaneen Paimelanlahden kutupyynnin 6,5 tonnin saalis 
jaettiin tehokkaan tiedottamisen avulla rannassa kokonaan. Vuosina 1992-1994 jaettiin 
myös kaupungin rannasta kalaa asukkaille, enimmillään haettiin satamasta noin 10 % 
saaliista. Jakelun osuus oli suurin Paimelanlahden talvinuottauksessa, noin 20-30 % 
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saaliista. Tärkeimmäksi käyttömuodoksi kuitenkin tuli kompostointi, jota tehtiin sekä 
kaupungin kaatopaikalla että paikallisen luomuviljelijän toimesta Kalliolassa. Kustan-
nuksia peittävää hyötykäyttöä ei onnistuttu jäijestämään. Kesätroolauksen isojen särkien 
käyttö mm. suurkeittiöille menevän kalamassan raaka-aineena olisi ollut teknisesti 
mahdollista, mutta sen estivät särkien makuvirhe, joka ei poistunut paremmankaan veden 
laadun aikana (Keto & Sammalkorpi 1994) sekä kysynnän vähyys (luku 3.3.4). Syys-
ja talvikalastuksien kaloja toimitettiin v. 1994 länsisuomalaisille rehutehtaille ja turkis-
tarhoille. Saaliin käyttötavat eri vuosina on esitetty taulukossa 3.3.3. 

Kalastuskustannukset 

Lahden kaupungin troolauksissa maksettiin ammattikalastajille kalakilosta seuraavat 
hinnat: 1989 4,0 mk, 1990 3,5 mk, 1991 2,4 mk, 1992 2,45 mk ja 1993 2,25 mk. 
Enonselän ja Paimelanlahden koetroolauksissa oli troolipatin tuntihinta 500 mk, kun 
veneillä oli useamman päivän työrupeama Vesijärvellä. 

Talvinuottaukset teetettiin vuosina 1992-1993 ammattikalastajilla päivätaksalla, joka 
oli 3500-4000mk, v. 1994 pohjarahanjakilohinnan yhdistelmällä. Hinta vaihteli saaliin 
mukaan. Kajaanselän kuoreapajilla v. 1992 hinta oli 0,9 mk/kg, Paimelanlahdella 
talvinuotalla kalastetun särkikalan kilohinnaksi tuli v. 1993 1,6 mk ja 1994 1,1 mk. 
Paimelanlahden troolauksessa syksyllä 1993 tuli 7100 kilon kilohinnaksi 0,8 mk. Syksyn 
1994 nuottauksessa tuli 30 300 kilon hinnaksi 0,7 mk/kg. Näitä hintoja ei voi suoraan 
ven-ata kesän troolisaaliin hintaan. Syysnuottauksia tai -troolausta ei pystytty kertaakaan 
jatkamaan niin kauaa, että yksikkösaalis olisi alkanut laskea kalastuksen vaikutuksesta. 
Rysäkalastus tehtiin talkookalastajille maksetun kulukorvauksen turvin, joka oli 1,0 
mk/kg. Vuodesta 1994 alkaen on Lahden kaupungin ympäristökeskus teettänyt Enon-
selän rysäpyyntiä myös työllisyystyönä. 

Edellä esitetyt kustannukset koskevat rantaan tuotua kalaa. Kalan kuljetus rannasta 
kompostointialueelle (aluksi kaatopaikalle) lisäsi kustannuksia etenkin kesäaikana. 
Troolisaaliit vietiin kompostointialueelle imupumpulla varustetulla kuorma-autolla, 
mikä lisäsi kustannuksia noin 0,55 mk/kg. Paimelanlahden ja Enonselän itärannan 
rysäsaaliin kalojen kuljetuksesta traktorilla maksettiin 0, 1-0,2 mk/kg. Kaloja kompos-
toinut luomuviljelijä haki talvinuottakalat jäältä omalla kustannuksellaan. 

Taulukko 3.3.2. Yhteenveto Vesijärven hoitokalastuksessa käytettyjen pyydysten saalismääristä 
sekä niiden keskeisimmistä eduista ja haitoista. Suluissa on esimerkkejä niillä saadusta yksikkösaa-
liista parhaaseen pyyntiaikaan (kalamäärä yhdellä pyydyksellä aikayksikköä kohti). 

Pyydys Edut Ongelmat 

Talvinuotta (1-4 t/vrk) saaliin ikärakenne, hyvä särkiä vain Paimelanlahdella 
hyöty käyttöarvo runsaasti, muualla hajallaan 

matalilla alueilla 

Syysnuotta tai trooli {2-7 t/vrk) saaliin ikärakenne, tehokkuus, 
hyvä hyötykäyttöarvo 

Kutupyynti (paunetti 0,5-1,6 pienet kustannukset, lyhyt hyötykäyttöaika 
t/kevät tai isorysä, 1-5 t/kevät) mahdollisuus talkootyöhön 

Kesäkalastus (isorysä, 0,5-1 pienet kustannukset, saaliin saaliin säilyvyys 
t/vko) ikärakenne, talkootyö 

Kesätroolaus (2-4 t/vrk) tehokkuus, saaliin siirto saaliin säilyvyys 
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Taulukko 3.3.3. Hoitokalastussaaliin käyttö Vesijärvellä vuosina 1989-1994. 

Vuosi Pyydys Saalis, t Käyttö 
1989 trooli 164,5 kaatopaikka 
1990 trooli 180,2 kaatopaikka, komposti 
1991 trooli 269,7 kaatopaikka, komposti, jakelu 

paunetti 6,5 komposti, jakelu 
1992 trooli 204,2 komposti, jakelu 

rysä 36 komposti, jakelu 
· nuotta 16,6 komposti, jakelu 

1993 trooli 170,3 komposti 
rysä 33,3 komposti 
nuotta 26 komposti, jakelu 

1994 trooli 15,7 komposti 
rysät 69,3 komposti, jakelu, rehu 

Hoitokalastuksen saalismäärien ennustettavuus ja veden fosforipitoisuus 

Enonselän ja Paimelanlahden veden fosforipitoisuuden ja hoitokalastussaaliiden määri-
en vertailu Vesijärviprojektin toimintakaudelta (kuva 3.3.10) antoi seuraavia tuloksia. 

1. Enonselän troolauksen aiheuttama fosforipoistuma (kalojen mukana poistuneet 
ravineet) vastasi pitoisuutta 8,7-13,3 µg/1 koko vesipatsaaseen vuodessa (vrt. 
Horppila & Peltonen 1992). Kumulatiivinen fosfotipoistuma ylitti vesipatsaan 
kokonaisfosforipitoisuuden v. 1992 ja v. 1994 se oli kaksi kertaa korkeampi kuin 
kesän 1994 keskimääräinen fosforipitoisuus (kuva 3.3.10 A). 

2. Fosforipitoisuuden perusteella Hansonin ja Leggettin (1982) yhtälöllä laskettu 
kalabiomassan arvio oli 95 kg/ha v. 1987 ja laski 34 % ollen 63 kg/ha v. 1994 
(Jurvelius & Sammalkorpi 1995, Sammalkorpi & Lammi 1996). Pelkästään sär-
kibiomassa, joka oli arviolta puolet kalastosta, oli troolauksen alkaessa lähes kaksi 
kertaa korkeampi kuin ravinnepitoisuuden perusteella arvioitu kalabiomassa (kuva 
3.3.10 A). Se laski ennustetta pienemmäksi vasta vuosina 1993-1994. Särkibio-
massa laski Horppilan & Peltosen (1994) arvion mukaan 70 %, selvästi enemmän 
kuin empiirinen ennuste. Silläkin perusteella kalastuksen vaikutus oli suuri. Troo-
lauksen, muun kalastuksen ja kalansyöjälintujen yhteenlaskettu kalankulutus 
Enonselällä (kuva 3.3.10 A, paksu viiva) oli viisi vuotta, vv. 1989-93 korkeampi 
kuin ravinnepitoisuuden perusteella laskettu kalabiomassan ennuste, enimmillään 
kolmantena troolausvuotena v. 1991, 130 kg/ha. Kalastoon kohdistunut kulutus 
oli jo vuosina 1987-1988 40 kg/ha, selvästi Hämeen keskimääräisiä kalansaaliita 
(20 kg/ha; Aaltonen & Muhonen 1992) korkeampi. Veden fosforipitoisuudesta 
laskettu saalistavoite poistopyynnille olisi ollut Enonselällä aivan liian matala. 

3. Paimelanlahdella hoitokalastussaalis kohosi biomassaennusteen tasolle v. 1992, 
ylitti sen v. 1993 ja oli v. 1994 yli kaksi kertaa korkeampi (kuva 3.3.10 B). 
Kalastuksen aiheuttama fosforipoistuma oli korkeimmillaan (19 µg/1) v. 1994, 
jolloin se saavutti keskimääräisen fosforipitoisuuden. Myös Paimelanlahdella olisi 
fosforipitoisuuden perusteella laskettu saalistavoite ollut liian matala. Kalastettu 
saalis, jossa ei vielä ollut selvää yksikkösaaliin vähenemää kuten esimerkiksi 
Enonselän troolauksessa tai Köyliönjärven talvinuottauksessa havaittiin (Horppila 
& Peltonen 1992b, Hirvonen & Salonen 1995), oli niin korkea, että siinä lienee 
ollut myös Paimelanlahden ulkopuolella osan vuotta oleskelevia kaloja. 
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Yhteenveto ja johtopäätökset 

Vuosien 1989-1993 troolisaalis Enonselältä oli 1107 t (423 kg/ha, 84 kg/ha/v). Vuosina 
1992-1994 kalastettiin nuotalla ja rysillä Paimelanlahdelta yhteensä 132,3 t, ja tästä 
100,8 t kalastettiin vuosina 1993-1994 (126 kg/ha/v). Muiden osa-alueiden kalastus jäi 
kokeilutasolle. Paimelanlahden hehtaarisaaliita on pidettävä suuntaa-antavina, koska se 
on osalle kaloja todennäköisesti vain kutu- tai talvehtimisaluetta. 

Vesijänriprojektissa kehitettiin muikun ja siian ammattikalastuksessa käytetyistä pyy-
dyksistä järvien ravintoketjukunnostukseen soveltuvia, särkikaloja tehokkaasti ja vali-
koivasti kalastavia pyydyksiä. Riittävän tehokas hoitokalastus on Vesijärven 
kokemusten perusteella mahdollista suurillakin järvillä oikeita pyyntimenetelmiä yhdis-
telemällä. Saalistavoitteen asettaminen veden fosforipitoisuudesta lasketulla ennusteella 
voi johtaa aliarvioon. Suuret, tiheät troolit olivat tehokkaita syvännealueen särkien ja 
kuoreiden poistopyynnissä. Projektissa kehitetty nuotta- ja isorysäkalastus olivat erit-
täin käyttökelpoisia särkikalojen poistopyyntiin. Enonselän särkikannan koko voidaan 
alustavien ennusteiden (Horppila & Peltonen 1994, luku 4.5.) perusteella pitää nykyta-
solla rysäkalastuksella paikallisten kalastajien toimesta. 
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Kuva 3.3.10. Enonselän ja Paimelanlahden tehokalastussaalis (musta neliö), kaloihin kohdistunut 
kokonaiskulutus (paksu viiva; tehokalastus + saalis + lintujen käyttämä kalamäärä), kalastuksen 
aiheuttama kumulatiivinen fosforipoistuma (pystyviiva), veden keskim. fosforipitoisuus kasvukaudella 
(pisteet). Horppilan ja Peltosen (1994) arvioima särjen biomassan kehitys on esitetty Enonselältä 
(VPA, kolmio). 
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3.3.3 Vesijärviprojektin pyydysrakennuskurssit 

Petri Savola 
Uudenmaan ympäristökeskus 

Ensimmäisinä rysäkalastuskeväinä ei vielä ollut käytössä omia rysiä, vaan lainattuja ja 
vuokrattuja isorysiä ja paunetteja. Kevään 1992 hyvien kokemusten perusteella päätet-
tiin omien isorysien tekemisestä Vesijärvelle. Sitä varten järjestettiin keväästä 1993 
alkaen kursseja,joilla kalastuskuntien kautta löydetyt henkilöt rakensivat isorysiä omaan 
käyttöönsä Vesijärvelle. 

Tarkoituksena oli hankkia Vesijärvelle sellaista kalastusvälineistöä jolla olisi mahdol-
lista jatkaa hoitokalastuksia sen jälkeen kun ammattikalastajien suorittama troolaus ja 
nuottaus päättyisivät. Isorysät valittiin, koska niiden käyttö ja hoito vaatii vähemmän 
työtä ja erikoiskalustoa kuin esimerkiksi nuotan käyttö ja se onnistuu hyvin jo kahden 
hengen ryhmältä lyhyen perehdyttämisen jälkeen. 

Pyydysrakennuskurssit ja isorysien piirustukset suunnitteli iktyonomi Petri Savola (ku-
va 3.3.11 ). Materiaalit, rakennustilat ja opetus kustannettiin Helsingin vesi- ja ympäris-
töpiirin (nykyisin Uudenmaan ympäristökeskus) sekä Lahden kaupungin varoilla. Rysät 
suunniteltiin ja kehitettiin särkikalojen tehopyyntiin. Ne tehtiin täystiheiksi, jolloin 
kalapesän solimuväli oli 5-8 ja aidan oli 5-10 mm. Rysien pyyntisyvyydet vaihtelevat 

.. 

,··::::::::/ 
10 m t 

i va I rpeea arte 

Kuva 3.3.11. Vesijärvelle rakennetun 5,4 m korkean rysän piirustus. Suunnittelu P. Savola. 
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Kuva 3.3.12. Vesijärvelle tehtiin isorysiä Neopolin hallissa vuosina 1993-1994. Kuvassa tehdään 
potkua 5.4 m korkeaan rysään. 

1,5 metristä 6 metriin. Aitojen pituudet vaihtelevat 50- 140 metriin. Rysien rakennepii-
rustukset ovat Uudenmaan ympäristökeskuksella. Ensimmäisenä vuonna (1993) Vesi-
järvelle rakennettiin viisi isorysää. Vuonna 1994 rakennettiin kahdeksan uutta rysää. 
Pyydyksiä oli tekemässä kaikkiaan 90 henkilöä. 

Yhden rysän rakentaminen vaatii 150-350 työtuntia. Rysän materiaalikustannukset 
vaihtelevat 3 000-10 000 markkaan. Kalastajat saivat materiaalit pyydyksiinsä sitoutu-
essaan kalastamaan rysillä Vesijärvellä vähintään kolme vuotta, minkä jälkeen rysät 
siirtyvät tekijän omistukseen. Rysät rakennettiin täysin kalastuskuntien ja yksityisten 
vesialueenomistajien talkootyönä. Rakentamisen aikaisen ohjauksen lisäksi kalastajat 
ovat saaneet apua rysien pyyntiin asettamisessa sekä niiden huoltoon ja korjauksiin 
liittyvissä asioissa. Vuosina 1994 ja 1995 osallistui ohjattuun rakentamiseen myös useita 
Lahden muiden järvien ja lähialueiden kalastuskuntien jäseniä sekä muita vapaaehtoisia. 
Vesijärvellä kehitetyllä rysäkalustolla on käynnistynyt hoitokalastuksia usealla Uuden-
maan ympäristökeskuksen toimialueen järvellä vuosina 1993- 1994. 
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3.3.4 Särkikalojen hyötykäytön kehittäminen 

Taina Dammert 
Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 

Ympäristön tilaa koskevan kiinnostuksen kasvaessa kalavesien hoito on koettu entistä 
tärkeämmäksi. Myönteiset tulokset Vesijärven hoitokalastuksesta ovat luoneet maa-
perää uusien hoitokalastusten aloittamiselle. Kotimaisen järvikalan käyttö elintarvike-

. teollisuuden raaka-aineena voi samalla edesauttaa vesistöjen ja kalakantojen hoitoa tai 
olla myös yksi markkinavaltti esimerkiksi kotimaisille lemmikkieläinruokien valmista-
jille. 

Kalamassan tuotanto suurkeittiöille 

Vuonna I 990 alkaneen vajaasti hyödynnetyn kalan hyötykäyttöprojektin tavoitteena oli 
etsiä taloudellisesti kannattavia kala jalosteita, joissa käytetään Vesijärven ja Päijänteen 
vajaasti hyödynnetettyä kalaa, ensisijaisesti särkeä. Projekti jatkui vuosina 1991-1992. 
Selvitettäviä asioita olivat vajaasti hyödynnettyjen kalalajien käyttömahdollisuudet 
kalastusyrityksen toiminnassa, kalaraaka-aineen jalostaminen kalamassaksi sekä tarvit-
tavat tuotantomenetelmät, markkinointi suurkeittiöille sekä tuotannon kannattavuus 
kalastusyrityksessä. 

Tuotekehitys rajattiin pakastettuun särkimassaan, josta valmistettiin edelleen suurta-
louksissa kalaruokia. Särki massa valmistettiin peratuista kaloista puristamalla kalan liha 
erilleen nahasta ja ruodoista, minkä jälkeen massa pakattiin ja pakastettiin. Raaka-
aineeksi kelpasivat yli 15 cm:n mittaiset särjet, joista mm. Päijänteen ja Enonselän 
troolisaalis sekä kutupyyntien saalis pääosin koostui. 

Tuotekehitys ja koemarkkinointi toteutettiin yhsessä kahden Lahden seudun suurkeittiön 
kanssa. Tulokset olivat myönteisiä. Massattu kala soveltui hyvin raaka-aineeksi valmis-
tuskeittiöille. Kehittely tuotti reseptit viidelle suurkeittiövalmistukseen soveltuvalle 
kalaruualle. Projektin aikana kalamassaa markkinoitiin myös laajemmin suurkeittiöille. 
Kalamassa koettiin helppokäyttöiseksi ruuanvalmistuksessa käsiteltävyyden ja ruodot-
tomuuden takia. Myös palaute ruokailijoilta oli positiivista. 

Kemiallisissa analyyseissa, jotka tehtiin Vesijärven ja Etelä-Päijänteen särki-, kuore- ja 
ahvennäytteistä, kalojen ravitsemuksellisessa tai haitallisten aineiden pitoisuuksissa ei 
havaittu merkitsevää alueellista eroa, eikä sallittuja pitoisuuksia ylitetty minkään näyt-
teen kohdalla. Tutkitut kalat täyttivät elintarvikkeelle asetetut vaatimukset. 

Kalamassasta tehtiin aistinvaraiset laadunarvioinnit. Eräät Vesijärven Enonselän näyt-
teet olivat pahanhajuisia tai -makua. Mudan makua ja hajua oli pääasiassa loppukesän 
ja alkusyksyn näytteissä. Lämpimän veden aikaan rehevien vesistöjen särkikalat voivat 
maistua mudalle. Syynä tähän on ehkä veden rehevöityminen ja leväkasvusto. 

Kalamassan tuotannossa vaaditaan tarkkuutta, jotta peratun kalan ja valmiin massan 
lämpötila pysyy lähellä 0° C. Erityisesti lihanerotuksessa ja pakkaamisessa kala voi 
lämmetä, mikäli tuotantotilan lämpötila ei ole viilennetty. 

Projektin aikana tarkasteltiin myös kalamassan tuotantokustannuksia. Keskimäärin kus-
tannukset olivat 12-15 mk/kg. Hinta on melko korkea, jos sitä verrataan markkinoilla 



45 

oleviin kalan fileoinnin yhteydessä perkaustähteistä valmistettuihin kalamassoihin. 
Vaikka kysymys on e1i tuotteista, niiden alhainen hintataso ei voi olla vaikuttamatta 
myös kokonaisesta kalasta valmistettujen massojen tuotantoon. 

Särkikalat lemmikkieläinruokien raaka-aineena 

Keväällä 1994 käynnistettiin maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella projekti, jossa 
kokeiltiin särkikaloista koostuvan hoitokalastussaaliin käyttöä kissan- ja koiranruokien 
raaka-aineena. Nuotalla ja rysällä pyydystetty kala on usein pientä särkeä, jonka koko 
rajoittaa sen käyttöä mm. kalamassan raaka-aineena. Tuotekehittelyn toteutti Liha-Saa-
lioinen Oy. Hoitokalastuksissa saatuja pieniä särkiä käytettiin korvaamaan silakkaa 
kissan kalamakkarassa ja säilykkeessä sekä koiran liha-kala-ateriassa (Dammert & 
S ammalkorpi 1994). 

Kokeet osoittivat, että sisävesikala soveltuu lemmikkieläinruokien raaka-aineeksi. Te-
ollisuudella on tuloksien perusteella mielenkiintoa käyttää pientä sisävesikalaa raaka-ai-
neena kissan- ja koiranruuissa. Jos järvikalaa on riittävästi tarjolla ympäri vuoden, sen 
hinta on myös kilpailukykyinen. Hoitokalastusten lisäksi toinen raaka-aineen saannin 
mahdollistava kanava on sisävesien ammattikalastuksen sivusaaliin hyödyntäminen. 
Sopiva kysyntä voisi moninke1taistaa ammattikalastuksen sivusaaliin talteenoton, tar-
jota teollisuudelle merkittävän määrän laadukasta raaka-ainetta ja parantaa ammattika-
lastuksen edellytyksiä. Lemmikkieläinruokateollisuuden käyttöä varten ei kuitenkaan 
vielä ole 1iittävän hyvin rehusilakalle kilpailukykyistä logistiikkaa, joka olisi taannut 
särkisaaliiden jatkuvan käytön raaka-aineena 
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Kuva 3.3.13. Pienelle särkikalalle, jota nuotattiin Paimelanlahdelta yli 40 t vuonna 1994, oli vaikea 
löytää kustannuksia kattavaa hyötykäyttöä. Kuvassa talvinuottasaalista, tulitikkuaski mittakaavana. 
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3.3.5 Petokalaistutukset 

Jukka Ruuhijärvi 
RKTL, Evon kalantutkimus ja vesiviljely 

Koekalastusten perusteella Vesijärven kalasto tiedettiin hyvin särkikalavaltaiseksi ja 
petokalojen osuus kalastosta pieneksi. Petokalaistutuksilla pyrittiin lisäämään vähä-
arvoisen pikkukalan saalistusta ja toisaalta lisäämään Vesijärven kalasaaliin arvoa ja 
kalastuksen houkuttelevuutta. Keskeisenä tavoitteena oli palauttaa Vesijärveen siitä jo 
1800-luvun lopulla kadonnut kuhakanta. 

Evon kalastuskoeasema ja kalanviljelylaitos ryhtyi Lahden kaupungin rahoituksen 
turvin istuttamaan kesänvanhoja kuhan poikasia Vesijärveen v. 1987. Kuhaistutusten, 
jotka Lahden kaupunki pienemmillä poikasmäärillä oli aloittanut jo vuonna 1984, 
tavoitetasoksi asetettiin 20 kesän vanhan poikasen istuttaminen vesihehtaaria kohti vuo-
sittain viiden vuoden ajan. Vuosina 1987-1991 Vesijärveen istutettiin yhteensä noin 
miljoona kesänvanhaa kuhaa. Vuosina 1992 ja 1993 kuhaistutuksia tehtiin vähemmän, 
mutta vuonna 1994 ne nousivat jälleen lähes vuosien 1987-1991 tasolle. Järveen on 
istutettu runsaasti muitakin petokaloja, haukea, toutainta, taimenta ja järvilohta (tauluk-
ko 3.3.4.). 

Taulukko 3.3.4. Vesijärven kalaistutukset vuosina 1987-1994 (kpl). 

Kalalaji Ikä 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Yhteensä 

hauki esikes. 88 000 10 000 5 050 103 050 
hauki vastak. 1 945 000 600 000 290 000 7 500 8 050 75 000 300 000 3 225 550 
järvilohi 3-v. 7 220 10 210 2 884 20 314 
järvilohi 3-kes. 123 123 
järvitaimen 2-v. 10 220 12 465 8 764 200 31 649 
järvitaimen 3-v. 5 558 580 1 041 680 7 859 
järvitaimen 4-v. 600 2280 2 880 
järvitaimen 3-kes. 750 3054 3804 
järvitaimen 4-kes. 83 280 363 
kuha 1-v. 300 300 
kuha 1-kes. 221 000 229 500 254 000 220 500 161 345 20 000 73 300 190 800 1370445 
planktonsiika 1-kes. 27 400 50500 40450 34200 68 430 63 400 33 300 40 500 358 180 
toutain 1-kes. 5 236 4400 15 200 27 800 8 000 60 636 ------·----·----·-----·-· ---------···--
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3.4 Ruovikoiden niitto 

Ilkka Sammalkorpi 
Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 

Niittojen tavoitteet ja rajausten perustelut 

Vesijärven niitoilla oli kolme päätavoitetta: 1. rantojen virkystyskäytön helpottaminen, 
2. kalojen elinympäristön parantaminen ja 3. vesilintujen elinympäristön parantaminen. 
Ruovikoiden niittoon katsottiin liittyvän monia ekologisesti myönteisiä seikkoja, kun 
tiheää kasvustoa halutaan harventaa tai siihen tehdään yksitoikkoisuutta vähentäviä 
aukkoja. Niiton rajoittaminen katsottiin tarpeelliseksi kahdelta kannalta: kalakantojen 
hoito, lähinnä tärkeinä pidetyt hauen lisääntymisalueet sekä linnuston suojelu, valtakun-
nallisellisesti ja/tai paikallisesti tärkeät vesilintujen pesimäalueet. 

Vesikasvillisuuden tiedettiin aiheuttavan selvää hyötyä: 
• vesikasvillisuus sitoo pohja-ainesta, joka muuten irtoaisi aallokon vaikutuksesta (mm. 

Nybom ym. 1990) 
• vesikasvustoihin sitoutuu ulkopuolelta tulevia ravinteita (mm. Kairesalo ym. 1985), 

mikä on tärkeätä etenkin Vesijärveen laskevien ojien suulla 
• vesikasvien itseensä sitomat ravinteet osittain vapautuvat ympäröivään veteen kasvien 

hajotessa ja osittain palaavat juuristoon; kasvien hajoaminen tapahtuu vasta kasvu-
kauden jälkeen jolloin vapautuvat ravinteet eivät haittaa kesäistä veden laatua 

• vesikasvillisuus antaa leviä syöville vesikirpuille suojaa kalojen saalistukselta, jolloin 
rantavyöhykkeen eläinplankton pystyy suodattamaan merkittävän osan alueen levä-
tuotannosta (Kairesalo & Seppälä 1987, Balls ym. 1989). 

• vesikasvillisuus on erittäin tärkeätä hauen poikasten eloonjäännille: vain kasvillisuus 
antaa särkikaloja syöville nuorille hauille turvan vanhempien haukien kannibalismia 
vastaan (Hakkari & Bagge 1985, Grimm 1989). 

• monipuolinen vesikasvillisuus on tärkeä edellytys vesilintujen pesinnän onnistumi-
selle; vesilinnut tarvitsevat ruovikoita pesintään sekä eri typpisiä kasvustoja poikasten 
suojaksi ja ruokailualueeksi. 

Liian tiheään yhtenäiseen kasvustoon liittyviksi haitoiksi koettiin: 
• veden laatu on kasvustojen sisällä kalastolle ajoittain sietokyvyn rajoilla; joko tilapäi-

nen happikato tai pH:n nousu kasvustojen sisällä ylittää kalojen sietorajat (pH 9-9,5, 
happi 2 mg/1; esim. Kairesalo (1980) ja Balls ym. (1989). 

• vain niiden reuna-alueet ovat hauen poikasille sopivia (Grimm 1989); kun kasvustot 
ovat Vesijärvellä merkittävästi tihentyneet rehevöitymisen seurauksena on haukikan-
nan poikastuotantoalue siis saattanut ainakin paikallisesti supistua. 

• ruovikko vie tilaa ja valoa muilta vesikasveilta ja tiheä kasvusta rupeaa maatumaan. 

Niittojen tärkein kohde oli järviruoko. Viime vuosikymmeninä voimistunut ravinne-
kummitus ja rantalaidunnuksen loppuminen alkoivat kasvattaa sen peittävyyttä ja esiin-
tymisaluetta. Koska kortteikot ovat tärkeitä hauenpoikasten (Hakkari & Bagge 1984) ja 
vesilintupoikueiden oleskelupaikkojajaniihin pidättyy tehokkaasti ravinteita (Kairesalo 
ym. 1985), kortteikkojen niitot rajoitettiin kulkuväylien auki pitämiseen. 
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Niittojen laajuus ja kalastolliset tavoitteet 

Niittoja suunniteltaessa päätettiin laajoja paljaaksiniittoja välttää, koska ne vähentäisivät 
haukikannan kutu- ja poikastuotantoalueita ja hyödyttäisivät särkikalakantoja myös 
siksi, että paljaat rannat ja samea vesi heikentävät erityisesti ahvenen elinmahdollisuuk-
sia (Diehl 1988, Grimm 1989). Paljaaksiniitto tietää myös vesilinnuille pesimä- tai 
suojapaikkojen menetystä. Ojien suissa tehtävät paljaaksiniitot vähentävät ravinteiden 
sitoutumista ruovikoihin tai kortteikkoihin . 

. Grimmin (1989) mukaan rannanmyötäisien ilmaversoisten Uärviruoko, järvik01te ja 
järvikaisla) tai kellulehtisten (Vesijärvellä lähinnä ulpukka ja uistinvita) kasvustojen 
optimileveys on haukikannoille noin 3-6 metriä. Laajoissa kasvustoissa tulisi olla 
avovettä 6-12 metrin välein. Kasvustojen välisten aukkojen optimileveys on 6-10 
metriä. Vesijärven niitoissa oli käytävän leveys usein juuri 3-6 m. Kasvustojen leveys 
jäi yleensä selvästi 3-6 metriä suuremmaksi, mikä osoittautui tarpeelliseksi ainakin 
linnuston kannalta (Lammi & Venetvaara 1994). 

Niittojen toteutus 

Vesijärvellä tehtiin niittoja kolme viikkoa juhannuksen jälkeen vuosina 1992-1994. 
Käytössä oli Kymen vesi- ja ympäristöpiirin niittokone, jonka leikkuuleveys oli kolme 
metriä (kesällä 1992 myös yksityisen urakoitsijan samanlainen kone), haravalla varus-
tettu perämoottorivene leikkuujätteen keräilyyn ja puhelinpylväistä tehtyjä tukkipuome-
ja suurien ruokomäärien rantaan tuontiin. Alueet niitettiin vähintään kahteen kertaan 
peräkkäisinä vuosina. Niittokoneen käyttökustannukset maksoi Helsingin vesi- ja ym-
päristöpiiri. Paikalliset asukkaat, kalastus- ja jakokunnat ja yhdistykset osallistuivat 
leikkuujätteen korjuuseen talkootyönä. Kun niittokohteen lähellä ei ollut yleisiä rantoja, 
korjuukustannuksia maksettiin myös kunnostushankkeen varoilla. Isosaaren-Vähäselän 
jaetuilla vesialueilla ranta-asukkaat teettivät niittoja yksityisellä urakoitsijalla omalla 
kustannuksellaan. 

Vesijärven kunnostushankkeessa niitettiin vuosina 1992-1994 ruovikoita noin 30 ha/v. 
Niittokohteet vuosina 1992-1994 olivat seuraavat. 1: Paimelanlahden perukka (aukko-
niittoa) ja N oitala (käytäväniittoa), 2: Kelkonpohja ja Paimelanlahden länsiranta (käy-
täväniittoa), 3: Puttonen ja Isosaaren länsiranta (käytäväniittoa), 4: Isosaaren-Vähäselän 
salmen leventäminen, 5: Siikaniemen Hauruanpohja (uimarannan avaus ja käytäväniit-
to ), 6: Räpäkänpohja (kalastuskunnan aikaisemmin niittämien aukkojen ja käytävien 
leventäminen), 7: Sarva (käytäväniitto; kalastuskunta niitti lisäksi omalla koneellaan), 
8: Vaania (käytäviä), 9: Vattia (käytäviä), Niemelänlahti (maakunnallisesti arvokas 
lintuvesi, aukkoja laajan ruovikon sisään, kuva 3.4.1.) ja Vehkasaari (salmien avausta, 
rannansuuntaisia käytäviä), 10: Pyhäniemi (rajoitettu aukkoniitto tärkeällä lintuvesialu-
eella), 11: Hammonjoensuu (aukkoja), 12: Lahdenpohja (rajoitettu aukkoniitto ja ran-
nansuuntainen käytävä tärkeällä lintuvesialueella), 13: Pirppula (uimarannan avausta ja 
käytäviä), 14: Lumiala (aukkoja ja käytäviä), 15: Kurhila Gakokunnan aikaisemmin 
tekemien 1tlittojen toisto) ja 16: Kilpiäinen (venerannan avaus). Kohteiden sijainti on 
esitetty kuvassa 4.1.1. sivulla 54. 

Tärkeimmät rajoituskohteet 

LINNUSTOLLISESTI MERKITTÄVIMMÄT ALUEET. Valtioneuvoston vahvista-
man valtakunnallisen lintuvesiohjelman mukaan Vesijärvellä on viisi kansainvälisesti 
arvokasta kohdetta: Kutajärvi, Laasonpohja, Kirkonselkä, Lahdenpohja ja Teräväiset. 
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Näillä alueilla pesii useita laajoja ruovikoita vaativia lajeja kuten ruskosuohaukka, 
kaulushaikara tai rastaskerttunen, joiden pesimäpaikkana Vesijärven ruovikot ovat 
valtakunnallisesti katsoen järviemme merkittävimpiä Parikkalan Siikalahden ja Simpe-
lejärven ohella (Lammi 1981 ). 

Kahdella suojeluohjelmaan kuuluvalla alueella (Kirkonselkä ja Lahdenpohja) tehtin 
rajoitettuja niittoja kalastuskuntien toivomuksesta. Niitä edelsi kaksi maastokatselmus-
ta. Viranomaiset ja paikallisten asukkaiden edustajat sopivat yhdessä sellaisista niiton 
rajauksista, joilla pesimälinnustolle ei aiheutettu haittaa. Rajausvaihtoehdoista neuvo-
teltiin tutkija Esa Lammin kanssa. Lintu vesialueilla tehtyjen niittojen rajauksesta saatiin 
myös Hämeen lääninhallituksesta myönteinen lausunto. 

Linnustollisista syistä pyrittiin maakunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi luokitellulla 
Niemelänlahdella, joka on myös kyläläisten ja saarissa kesää viettävien ihmisten vene-
satama, toteuttamaan niitto siten, että kulku helpottuu, mutta pesivälle vesilinnustolle ei 
koidu haittaa. Linnuston takia ei niittoa tehty mm. Paimelanlahden perukan länsirannal-
la, Petäjälahdella, Kilpiäistenpohjan luonnonsuojelualueella tai Kajaanselän Varjansaa-
ren rannoilla. Äkeenojan suun laaja ruovikkoa, joka on arvokas linnustoltaan ja tärkeä 
suodatin Vehkoon kaatopaikalta tuleville vesille, niitettiin vain pieni kaista sen Pirppulan 
yleiseen rantaan rajoittuvasta reunasta. 

HARVINAISTEN VESIKASVIEN ESIINTYMISALUEET. Harvinaiset vesikasvit 
ovat Vesijärvellä paikoin hyötyneet esim. mökkien edustoille tehdyistä ruovikoiden 
niitoista (Lammi 1987, Venetvaara & Lammi 1993). Edellytys on kuitenkin se, että 
ruovikon ulkoreunaan jätetään niin leveä kaistale niittämättä, että aallokko ei pääse 
estämään uposkasvien juurtumista. Harvinaisten lajien elinympäristön suojelu vastaa 
näiltä osin vesilintujen elinympäristön suojelua. 

Niittojen vaikutus kasvillisuuteen ja linnustoon 

Niittojen pysyvyydestä ja niittoalueille tulevasta kasvillisuudesta pystyttiin tekemään 
vain alustavia havaintoja, koska niittokohteilta ei ollut käytettävissä tuoreita, ennen 
niittoa tehtyjä kasvillisuusselvityksiä. Niitetyillä alueilla tehdyt havainnot edustavat 
saman kesän tilannetta noin 1-2 kuukauden kuluttu niitosta. Niittojen ruovikoihin 
kohdistuvan vaikutuksen arviointia vaikeutti se, että vuosien 1993 ja 1994 alkukesät 
olivat niin kylmiä, että niitto tapahtui ennen voimakkainta kasvukautta. Kaikilla alueilla 
oli kaksi niittokertaa tarpeen. Kajaanselän hiekkapohjaisilla alueilla oli ruovikon tihey-
dessä ja kasvussa havaittavissa selvää vähenemistä jo yhden niittokerran jälkeen. 

Eri osa-alueilla tehtyjen niittoalueiden kasvillisuuskartoituksilla saatiin kuva siitä, mitkä 
lajit pystyvät tehokkaimmin levittäytymään niittoaukkoihin saman kesän aikana (tau-
lukko 3.3.5). Runsaimpina niittoaukkoihin levinneet lajit olivat eteläosassa reheville 
järville tyypillisiä, ruovikoiden aukkopaikoissa kasvavia lajeja,jotka runsastuivat nope-
asti niiton jälkeen. (Lammi & Venetvaara 1993). · 

Taulukko 3.3.5. Niitetyillä aukoilla Vesijärven ruovikoissa yleisimmin havaittuja lajeja. Alueet niitettiin 
samana kesänä 1-2 kk ennen inventointia. 

Paikka 
Paimelanlahti 
Komonselkä, Sarva 
Niemelänlahti 

Levinneet kasvilajit 
ulpukka, karvalehti, rantapalpakko, vesirutto 
karvalehti, vesirutto, uistinvita 
pikkupalpakko, ulpukka, vesirutto, uistinvita 
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Kuva 3.4. 1. Ylempi: ilmakuva Niemelän/ahde/ta syyskuussa 1992 ensimmäisen niittokerran jälkeen. 
Ruovikon ulkoreunaan jätettiin enimmillään noin sadan metrin levyinen vyöhyke. Ruovikkoon niitet-
tyyn aukkoon tuli harvempaa kortteikkoja sekä uposkasveja. Alempi: Kutajoen kalastuskunnan 
talkooväkeä leikkuujätteen korjuussa Niemelänlahdella heinäkuussa 1992. 

Vesilintumäärien muutoksia eri tyyppisillä niittoalueilla vuosien 1989-1992 ja 1994 
välillä verrattiin niittämättömillä alueilla tapahtuneisiin muutoksiin kolmenlaisilla niit-
tokohteilla (Lammi & Venetvaara 1994 ). Lahdenpohjukoissa, joissa niitetty ala oli noin 
50 % ruovikon koko alasta, vesilintujen määrä väheni selvästi. Silkkiuikun parimäärä 
oli vain puolet ja koko vesilinnuston 70 % siitä, mitä vertailualueilla tapahtuneiden 
m uutoksten perustella odotettiin. Alueilla, joilla oli niitetty aukkoja ja väyliä 20-50 % :iin 
ruovikon alasta, havaittiin nokikanan ja silkkiuikun määrän kasvua, joka keskittyi 
voimakkaasti Niemelänlahdelle. Puolisukeltajasorsia oli hieman odotettu vähemmän. 
Kapeissa ruovikoissa, joihin niitettiin alle 25 %:iin pinta-alasta kapeita, lähinnä rannan-
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suuntaisia käytäviä, havaittiin silkkiuikun, nokikanan ja punasotkan vähenemistä sekä 
tavin ja telkän määrän kasvua. Koko vesilinnusto oli niissä 15 % odotettua niukempi. 

Linnustoseurannan perusteella ruovikon niitto vähentää pesivien vesilintujen määrää, 
jos kapeisiin ruovikoihin tehdään runsaasti rannasta ulospäin suuntautuvia väyliä tai jos 
laajempien ruovikoiden ulkoreunaan jätetään liian kapea ruovikkokaistale. Niemelän-
lahdella, jossa niittoalueen ulkopuolelle jäi enimmillän 100 m:n levyinen ehjä ruovikko, 
vesilintumäärät aluksi kasvoivat (Lammi & Venetvaara 1994), mutta vähenivät v. 1995, 
jolloin ruovikko oli talven jäljiltä huonokuntoista (E. Lammi). 

Niittojen arviointia 

Niitto sai poikkeuksetta myönteisen vastaanoton lähialueilla ja esim. Kutajoella, Lah-
denpohjassa, Kurhilassa ja Vääksyssä paikallinen väestö osallistui merkittävästi myös 
leikkuutähteen talteenottoon. Virkistyskäyttöön liittyvä tavoite täyttyi hyvin. Niittojen 
vaikutuksesta kalastoon ei vielä ole tutkimustietoa saatavilla. Linnuston suojelun ja 
virkistyskäytön yhteen sovittaminen onnistui tyydyttävästi lintuvesien suojeluohjel-
maan kuuluvilla alueilla. Niittojen vaikutuksesta vesilinnustoon saatiin ristiriitaisia 
tuloksia. Eräillä alueilla vesilintujen määrät nousivat, useimmilla laskivat. Vesilintumää-
rät vähenivät kaikilla alueilla, joiden ruovikosta niitettiin vähintään 50 %. Kohdealueil-
le, joihin kohdistuu sekä suojelun että virkistyskäytön paineita, on tarvetta sovitella niitä 
seuraavista lähtökohdista (Lammi & Venetvaara 1994): 

1. Niitot tulisi keskittää umpeenkasvun torjumisen kannalta tärkeille matalille alueille 
(vettä alle 50 cm) ja kasvustojen ulkoreunaan tulisi jättää riittävän leveä kaistale 
niittämättä. 

2. Hyviksi lintujen pesimäpaikoiksi tiedetyt ruovikon osat tulisi jättää kokonaan niit-
tojen ulkopuolelle. 

3. Veden vaihtuvuus ranta-alueilla tulisi turvata ensisijaisesti rannansuuntaisella käy-
tävällä. Rannalta järvelle suuntautuvat käytävät pilkkovat pesimäruovikoita ja altis-
tavat vesilintujen pesiä ja poikueita aallokolle ja pedoille. 

3.5. Valistus ja paikallisen väestön osallistuminen 

Ilkka Sammalkorpi 
Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 

Vesijärviprojektissa alkoi 1990-luvulla aktiivinen talkootyö ja muu paikallisen väestön 
osallistuminen toimenpiteiden valmisteluun ja toteutukseen. Kun toimenpiteet laajenivat 
valtion mukaantulon merkittävän lisärahoituksen myötä vuonna 1992 kattamaan koko 
Vesijärven ja sen valuma-alueen, koordinoitiin toimenpideryhmässä kalastuskuntien ja 
kylätoimikuntien sekä muiden paikallisten tahojen osallistumista. Yksi tulos asukkaiden 
vaikutuksesta oli niitto-ohjelman laajentuminen alkuperäisiä suunnitelmia laajemmiksi. 
Paikallisen väestön osallistuminen olikin merkittävää niittojen korjuujätteen siivoami-
sessa. Kutajoella, Hollolan kirkolla, Paimelassa, Noitalassa, Lahdenpohjassa, Uskilassa, 
Kurhilassa ja Vääksyssä osallistui korjuu työhön kymmeniä ihmisiä. Pauneteilla ja ry sillä 
tehdyssä hoitokalastuksessa oli talkootyön merkitys ratkaiseva ja vuodesta 1994 on 
Lahden kaupungin vesialueella tehty hoitokalastusta myös työllisyystyönä. Vesijärven 
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kalastusalue maksoi kulukorvausta särki.kaloista 1 mk/kg paikallisille katiska- ja rysä-
kalastajille. Vuonna 1992 heitä oli 10. Vuonna 1994 oli talkookalastajien määrä jo 
noussut 32:een ja hoitokalastuksen jatkuminen oli mahdollista jättää Vesijärven kalas-
tusalueen organisoiman talkookalastuksen varaan projektin päättyessä. 

Hajakuormituksen vähentämistä ja ravintoketjukunnostusta käsittelevä valistus oli eten-
kin projektin laajenemisen alkuvaiheessa vuosina 1989- 1990 keskeisellä sijalla projek-
tissa. Yleisötilaisuuksia pidettiin Vääksyssä, Kurhilassa, Hollolan kirkolla, Kukkilassa, 

. Kalliolassa ja Paimelassa. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen järjestämiä avoimia 
Vesijärvi-päiviä vietettiin ravintoketjukunnostuksesta ja hajakuormituksesta v. 1991 
Lahdessa. Valtakunnalliset biomanipulaatiopäivät järjestettiin Hollolan Siikaniemessä 
v. 1992. Valtakunnallinen hoitokalastuspäiväjärjestettiin v. 1994. Hollolan kansalais-
opistossa järjestettiin Vesijärviprojektiin perustuvia kursseja. Vesijärven luontoa, hoitoa 
ja kunnostusta käsittelevä kirja ilmestyi jouluksi 1992 (Tuominen & Kolunen 1992). 

Tärkeällä sijalla olivat myös yhteistyöverkostoon kuuluvilla tutkijoilla olleet ja projektin 
edetessä solmitut kansainväliset yhteydet, joiden avulla saatiin Vesijärviprojektin käyt-
töön tuoretta tietoa erityisesti Pohjoismaissa ja Hollannissa tehdyistä j ärvikunnos tuks ista 
ja niihin liittyvistä tutkimuksista. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus järjesti Suomessa 
ensimmäiset ravintoketjukunnostusta käsittelevät kansainväliset ja valtakunnalliset ko-
koukset. Vuonna 1988 järjestettiin Nordiska Forskarkurserna ja Lahden kaupungin 
rahoituksella symposio Ecological Lc ,-,2 Management, jossa esitetyistä tuloksista suuri 
osa _iulkaistiin Aqua Fennican numeroissa 18:2 ja 19:1. Vuonna 1991 järjestettiin ja 
tehokalastuksia käsittelevä seminaari Mass ren10val of unwanted fish in large inland 

waters yhdessä Riista- ja kalatalouden tut-
kimuslai1 iksen, vesi- ja ympäristöhalli-
tuksen ~,_ kä EIF ACin (European Inland 
Fisheries Advisory Commission) kanssa 
(ks. Cowx 1994). Ruotsalaisista ja hollan-
tilaisista projekteista kutsuttiin edustajat 

· ·· vuoden 1992 biomanipulaatiopäiville. 

Kuva 3. 1. 15. Paime/anlahden rysäsaalista 
kuormataan luomuviljelijän kompostiin. 

Paikallisten tiedotusvälineiden merkitys 
oli erittäin suuri niin projektin alussa kuin 
sen edetessäkin. 1980-luvulla, olivat Vesi-
järven kielteiset onge1mat, sinileväkukin-
nat ja kalaston tila tärkeä paikallinen 
uutisaihe, mikä varmisti riittävien varojen 
myöntämisen projektin käynnistymiselle. 
Projektin toimenpiteet ja tutkimukset sai-
vat jatkuvasti niin paljon julkisuutta, että 
paikallinen väestö ja päättäjät tiesivät mitä 
oli tekeillä ja mistä syystä. Hajakuormi-
tukseen liittyvä tiedottaminen tapahtui ra-
kentavassa hengessä. Vesijärven tilassa 
tapahtunut myönteinen kehitys, kalaistu-
tukset, allaskokeet ja niitot sekä muut tut-
kim Jkset ja toimenpiteet olivat näkyvästi 
esillä tiedotusvälineissä. 
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4 VESIJÄRVEN TILAN KEHITYS JA TOIMENPITEIDEN 
VAIKUTUKSET 

4.1 Vesijärven veden laadun ja kasviplanktonin kehitys 

Juha Keto 
Lahden kaupunki, Valvonta- ja ympäristökeskus 

Vesijärven Enonselän veden fysikaalis-kemiallinen laatu on vuonna 1989 alkaneen 
tehokalastuksen jälkeen parantunut 1970-luvun alun tasolle. Kasviplanktonhavaintojen 
perusteella kohentuminen on ollut tätäkin parempi ja verrattavissa sinileväkukintoja 
edeltäneeseen 1960-luvun alkupuoliskon tasoon. Lähes vastaava kehitys on tapahtunut 
Komonselällä, joka selvimmin on ollut Enonselän vedenlaatukehitykseen yhteydessä. 
Enonselän, Komonselän ja Kajaanselän väliset ravinnepitoisuuserot ovat pienentyneet 
1980-luvun alkupuolen ja 1990-luvun alkupuolen välillä (Keto ja Tuominen 1992). 

Kajaanselän kehityksessä ilmenee sekä myönteisiä että kielteisiä piirteitä. Hapen määrä 
alus vedessä on vähentynyt, mikä viittaa tilan lievään heikentymiseen. Kajaanselän koko-
naisfosforipitoisuudet ovat kasvaneet tammi-, elo- ja loka-marraskuun tuloksissa sekä 
kokonaistyppipitoisuudet touko-kesä- ja elokuun tuloksissa vuosina 1980-1990. Ka-
jaanselkä onkin vaaravyöhykkeessä, koska sisäinen fosforikuormitus on siellä pikkuhil-
jaa käynnistynyt, eikä hajakuormitus ole vähentynyt merkittävästi. 

Vuosi 1994 oli viides peräkkäinen vuosi,jolloin haitallisilta sinilevien massaesiintymiltä 
Enonselällä vältyttiin. Edulliseen tilanteeseen vaikuttivat lähinnä tehokalastus, mutta 
myös perinteisten vesiensuojelutoimien tehostaminen. Vesijärvellä toteutetut kunnos-
tustoimet ovat osoittautuneet tuloksellisiksi. Vuonna 1989 aloitettu tehokalastus nopeut-
ti Enonselän toipumista ja vaikutus heijastui myös lähialueille. Vesijärviprojektin 
päätavoitteeksi asetettu sinilevien massaesiintymien torjuminen onnistui. 

4.1.1 Havaintoaineisto ja -menetelmät 

Vesijärven veden laadun kehitystä on seurattu Lahden kaupungin valvonta- ja tutkimus-
laboratorion ( entinen elintarvikelaboratorio) velvoitetarkkailussa vuosina 1976- 1994 
yhtenäisin vesi- ja ympäristöhallituksen hyväksymin standardimenetelmin (Vesi- ja 
ympäristöhallitus 1990). Enon-, Komon- ja Kajaanselän veden laadun fysikaalis-kemi-
alliset tutkimukset on tehty kuudesti vuodessa ja lisäksi tuotantokausien 1977, 1979 ja 
1982-94 aikana 6-8 kertaa on otettu kasviplankton- ja klorofylli-a-kokoomanäytteet 
(2xnäkösysyys). Kasviplanktonnäytteet on määrittänyt MMK Terttu FinnL Valtalajien 
biomassat perustuvat niistä tehtyihin tilavuusmittauksiin (Finni 1979). Vertailuaineistoa 
on Paimelanlahdelta, josta on suppeammin Hollolan kunnan teettämiä havaintoja vuo-
desta 1977 ja Vesijärviprojektin seurantaa vuodesta 1989 alkaen. Havaintosemat on 
merkitty kuvaan 4.1.1. 
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Enonselän talvinen näkösyvyys oli 1970-luvun alkupuoliskolla 2-2,5 m. Lahden kau-
pungin jätevesikuonnituksen poistuttua oli näkösyvyys maaliskuussa 1976 jo noussut 
4,5 metriin (kuva 4.1.2). Veden kirkkausaste ei kuitenkaan pitkään säilynyt hyvänä, vaan 
näkösyvyvyydet heikkenivät jo 1970-luvun lopulla. Vuosina 1982-1984 punaisten 
Planktothrix-siniievien jäänalaisen massaesiintymän aikana näkösyvyys oli alle 0,5 m 

, (Keto 1985). Talvisen sinilevälajiston taannuttua Enonselän vesi kirkastui ja näkösyvyys 
oli eräinä 1980-luvunjälkipuoliskon talvina jopa yli 5 m. Näkösyvyyden heikkeneminen 
talvella 1991 johtui Niemen sataman ruoppauksesta. Rantarakentamisen hidastuttua 
veden talvinen kirkkaus on palautunut. 

Enonselän kevätkierron aikainen näkösyvyys on ollut lähes samaa luokkaa ( 1,5-2 m) 
koko pitkäaikaisjakson ajan. Ajoittain ovat varhaiset pii- tai sinilevien massaesiintymät 
alentaneet näkösyvyyttä. Loppukesän näkösyvyydet paranivat jätevesikuonnituksen 
poistuttua, heikkenivät vuosikymmenen lopulla, mutta kohentuivat uudelleen 1980-
luvun alussa. 1980-luvun jälkipuoliskolla näkösyvyys jälleen heikkeni pintakukintaa 
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Kuva 4. 1. 1. Vesijärven syvyyskäyrätja vedenlaadun seurannan näytteenottopisteet (10 = Enonselkä, 
5 = Komonselkä ja 34 = Kajaanselkä) sekä ruovikoiden niittoalueet (mustat neliöt). 
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muodostavien sinilevälajien runsastuttua. Kesäkauden keskimääräinen näkösyvyys oli 
1,5 m. Selkeä näkösyvyyden paraneminen alkoi kesällä 1990, jolloin näkösyvyys oli 
ajoittain parempi kuin Komonselällä. Kesä-heinäkuussa 1991 Enonselän näkösyvyys 
oli ensi kerran havaintojakson aikana jopa parempi kuin Kajaanselällä. Veden kirkastu-
minen jatkui erittäin selvänä vuosina 1993-1994 ja elokuussa 1994 näkösyvyys ylitti jo 
3 m. Enonselän keskimääräinen kesän näkösyvyys kaksinkertaistui vuosina 1989-1994. 

Komonselän näkösyvyys oli 1970-luvulla jonkin verran parempi kuin Enonselän. Pu-
naisten sinilevien talvinen massaesiintymä alensi jyrkästi myös Komonselän näkösy-
vyyksiä vuosina 1982-1984 (kuva 4.1.2). Kesäkauden näkösyvyys oli 1,5-2 m vielä 
v. 1990, jolloin Enonselän näkösyvyys alkoi kasvaa. Komonselän kesäisen näkösyvyy-
den paraneminen alkoi vuosina 1991-1992 ja jatkui jälleen vuonna 1994. 
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Kuva 4. 1.2. Näkösyvyys (m) maalis-, touko-, elo- ja lokakuussa 1976-1994 Enonselällä (ylhäällä), 
Komonselällä (keskellä) ja Kajaanselällä (alhaalla). 
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Kajaanselän talvinen näkösyvyys on parhåimmillaan ollut yli 7 m, mutta se on pitkä-
aikaisjaksolla hieman alentunut (kuva 4.1.2). Punaisten sinilevien massaesiintymä oli 
selvä myös Kajaanselällä vuosina 1982-1984. Tämän jälkeen lopputalven näkösyvyys 
Kajaanselällä ei ole suuresti poikennut muuna Vesijärven selkävesien kehityksestä. 
Elokuinen näkösyvyys oli korkeimmillaan talvisten sinileväesiintymien vuosina ja 
heikkeni 1980-luvun jälkipuoliskolla. Kesästä 1990 alkaen on myös Kajaanselän nä-
kösyvyys kasvanut, mutta suhteellisesti vähemmän kuin järven eteläosissa. 

Paimelanlahden näkösyvyys on lauhoina talvina (sulamisvesien vaikutus) ollut alle 1 m 
, ja ennen sulamisvesien vaikutusta noin 3 m. Kesäarvot ovat vaihdelleet yhden ja kahden 
· metrin välillä. Korkein keskiarvo (1,9 m) havaittiin v. 1994, jolloin näkösyvyys oli 

kesä-heinäkuussa yli 2 m. 

Kaupungin jätevesikuorman vaikuttaessa Enonselän alusvesimassa oli hapeton sekä 
kesän että talven lopulla. Kuormituksen poistuttua happitalous alkoi nopeasti korjautua. 
Talvitilanteen muutokseen vaikuttivat vuosina 1976-1977 Kymijärven lämpövoimalai-
toksen sähköntuotannon jäähdytysvedet, jotka kulkeutuivat alusveteen. Kun laitoksella 
vuodesta 1978 siirryttiin sähkön ja kaukolämmön yhteistuotantoon, jäähdytysvesien 
lämpötila laski, alusveden ilmastusvaikutus jäi pois. Enonselän happitalous heikkeni 
jätevesikuormituksen aikana vallinneelle tasnl le. Enonselän kahta pääsyvännettä alettiin 
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keinollisesti ilmastaa maaliskuussa 1979 ja talvella 1982 aloitettiin hapetus johtamalla 
päällysvettä alusveteen. Enonselän "tekohengitys" lopetettiin talven 1984 jälkeen, kun 
talvinen happitilanne oli korjautunut. Vaikka talvinen happitalous ohimenevästi heikke-
ni, ei hapetukseen kuitenkaan enää jouduttu turvautumaan. Enonselän kesäinen happi-
tilanne parani myös välittömästi kuormituskevennyksen jälkeen, mutta alkoi vuonna 
1978 uudelleen heiketä. Vuodesta 1982 lähtien toteutettu hapetus paransi myös kesäistä 
happi tilannetta. Hapetuksella ei kuitenkaan voitu estää samaan aikaan pahenevaa Enon-
selän sinileväongelmaa. Hapetuksen jälkeinen kesän happitilanne oli edelleen varsin 
heikko, ja Enonselän syvänteissä esiintyi säännöllisesti keskikesältä lähtien liuenneen 
hapen puutetta. 1990-luvulla myös kesäinen happitalous on alkanut kohentua, mutta 
kesäkerrosteisuuden lopulla hapettomuutta on esiintynyt edelleen alusveden alimmassa 
5-7 m:n kerroksessa. 

Komonselällä ei laajojen syvänteiden puuttumisen takia ole säännöllisiä happikatoja. 
Loppukesällä on vielä 1990-luvullakin ehtinyt muodostua lämpötilakerrostuneisuutta, 
jonka aikana on pohjan lähelle muodostunut happikato, viimeksi kesällä 1992. Talvisin 
ei happiongelmia ole ollut. 

Kajaanselän happitilanne ei vielä kerinnyt muodostua ongelmalliseksi, kun kuormitus-
kevennyksen vaikutus alkoi tuntua. Liuenneen hapen katoa 1970-luvulla ei veden ja 
pohjan rajapinnassa enää esiintynyt. Vasta vuonna 1988 Kajaanselän happitalous heik-
keni. 1980-luvun lopun näytteissä esiintyi erittäin korkeita pohjan läheisen vesikerrok-
sen mangaanipitoisuuksia, jopa yli 10 mg Mn/1, ja 1990-luvulla alusveden todettiin 
alusveden ensikerran kevättalvisin mustune~n sulfidien runsaudesta. Elokuinen happi-
tilanne on lievästi heikennyt 1980-luvun alkupuoliskolla, jolloin alusveden alaosan 

14 
-E 
Cf) 

E 12 

10 ·-· --- ------- ---- ----·-···-----------------· ... --- -- ·-· 

8 
980 982 98 988 990 1992 994 

18 

16 

14 
-E 
Cf) 

E 12 

10 

8 
97 978 980 982 98 986 988 99 992 

-o- Maaliskuu - Toukokuu ---- Elokuu --- Lokakuu 

Kuva 4. 1.4. Päällysveden (0-10 m) sähkönjohtavuus (mS/m) maalis-, touko-, elo~ ja lokakuussa 
1976-1994 Enonselällä (ylhäällä) ja Kajaanselällä (alhaalla). 



Johtokyky 

58 

hapettomuus on heinäkuulta lähtien ollut säännöllistä. Pitkäaikaisjakson kehitys on siten 
ollut aluksi heikkenevä, mutta sittemmin kielteinen kehitys on pysähtynyt. Vaikka 
alusveden tilavuuspainotettu happipitoisuus on kesällä ollut alempi kuin talvella, on 
sedimentin pelkistyminen kuitenkin vapauttanut kesällä vähemmän ravinteita ja man-
gaania veteen kuin talvikerrosteisuuden lopulla. Keto & Tuominen ( 1992) ovat lähem-
min tarkastelleet Vesijärven happitalouden pitkäaikaiskehitystä. 

Enonselän päällysveden sähkönjohtavuuden kehitys vuosina 1976-1994 esitetään ku-
vassa 4.1.4. Kymmenvuotisjakson aikana 1966-1975 sähkönjohtavuus kohosi yli 50 %. 
Maaliskuussa 1966 johtokyky oli 11,9 mS/m ja maaliskuussa 1975 18 mS/m. Kuormi-
tuskevennyksen vaikutuksesta tason aleneminen oli alkuun nopeaa hidastuen myöhem-
min. Alimmillaan sähkönjohtavuusarvot olivat 11-1 I ,5 mS/m 1960-luvun puolivälissä 
vallinneella tasolla. Sähkönjohtavuus nousi lievästi vuosina 1993-1994. Keto ja Tuo-
minen ( 1992) ovat tarkastelleet veden sähkönjohtavuuden pitkäaikaiskehitystä. 

Komonselällä sähkönjohtavuuden aleneminen tapahtui pienellä viiveellä Enonselkään 
nähden, mutta muutoksen suunta ja nopeus olivat samantapaisia. Päällysveden maksi-
miarvot esiintyivät vuosina 1976-1977. Taso oli n. 10 % alempi kuin Enonselällä. Pitkä-
aikaisjakson lopussa oli lievää sähkönjohtavuuden nousua havaittavissa (kuva 4.1.4). 

Kajaanselän runkoalueen päällysveden johtokyky oli vuosina 1976-1977 korkeimmil-
laan 14,7 mS/m. Runsaan 15 vuoden aikana se laski tasolle 10-11 mS/m (kuva 4.1.4). 

Kokonaisfosfori 

Maaliskuun ja elokuun tilavuuspainotettujen keskifosforipitoisuuksien kehitys Enon-
selän vesimassassa esitetään kuvassa 4.1.5 ja päällysveden kokonaisfosforipitoisuuden 
pitkäaikaiskehitys kuvassa 4.1.6. Kokonaisfosforipitoisuus oli korkeimmillaan talviker-
rosteisuuden lopulla 1970-luvun alkupuoliskolla koko vesi patsaan keskiarvona 160 µg/1. 
Nopeaa laskua tapahtui kahden jätevesikuorman poistumista seuraavan vuoden aikana, 
mutta sen jälkeen tilanne alkoi uudestaan heiketä. Vesimassan ilmastuksella saatiin 
talvi pitoisuus alenemaan, mutta vaikutus jäi lyhytaikaiseksi. Kesäinen kokonaisfosfori-
pitoisuus oli vielä elokuussa 1975 yli 120 µg/1, mutta laski tasolle 70-85 µg/1. 1980-luvun 
jälkipuoliskolla talvitila edelleen parani, mutta kesällä sisäinen kuormitus usein kaksin-
kertaisti pitoisuuden ja piti rehevyyshaitat, erityisesti pintakukintaa muodostavien sini-
levien massaesiintymät korkeina. Kesäisen tilan paraneminen alkoi uudelleen vasta 
vuoden 1986 jälkeen. Ensimmäisen tehokalastusvuoden 1989 jälkeen fosforipitoisuus 
alkoi laskea. Loppukesällä 1994 kokonaisfosforipitoisuuden tilavuuspainotettu keski-
arvo oli ensi kerran tutkimusjakson aikana alle 30 µg/1 (kuva 4.1.5). 

Komonselän kokonaisfosforipitoisuus ei jätevesikuormitusjaksolla ehtinyt kohota 
Enonselän tasolle, vaan jäi siitä alle puoleen. Pitkäaikaisjakson kehitys osoittaa, että 
1980-luvun alkupuoliskolla punaisten sinilevien massaesiintymä kohotti syys-, talvi- ja 
kevätkauden kokonaisfosforipitoisuuksia, mutta sen jälkeen pitoisuustaso on kääntynyt 
laskuun. Kesäkauden fosforipitoisuus oli vielä 1990-luvun alussa korkea. Se kääntyi 
samoin kuin Enonselällä laskuun, mutta vuosina I 993-1994 (kuva 4.1.6). 

Maaliskuun Ja elokuun tilavuuspainotettujen keskifosforipitoisuuksien kehitys Kajaan-
selän vesimassassa esitetään kuvassa 4.1.5 ja Kajaanselän päällysveden kokonaisfosfo-
ripitoisuuden pitkäaikaiskehitys eri vuodenaikoina esitetään kuvassa 4.1.6. Kokonais-
fosforipitoisuuden nousu l O µg/1:sta tasolle 20 µg/l tapahtui 1970-luvun alussa. Vuosi-
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vat. Vuosina 1982-1984 punaisten sinilevien talvikukinnan aikana pitoisuudet kohosivat 
koko jakson korkeimmiksi. Kohonneita fosforipitoisuuksia (50 µg/1) havaittiin matalilla 
alueilla sulamisvesien vaikutuksesta talvella 1989. Maaliskuussa 1991 ja 1993 tilavuus-
painotetut kokonaisfosforin keskipitoisuudet ovat olleet alle 15 µg/1 eli pitkäaikaisjakson 
alhaisimpia. Kesätilanteessa kehitys on ollut samansuuntainen kuin talvella. 

Paimelanlahden fosforipitoisuus oli talvisin korkeampi kuin Enonselällä. Korkeimmat 
arvot, 67 ja 58 µg/1, havaittiin lauhoina talvina 1989 ja 1990, jolloin sulamisvesien 
vaikutus ulottui syvänteelle asti. Kesälläkin se oli korkeampi kuin Enonselän. Pitoisuu-
den laskua keskiarvoista 42-47 µg/1 tapahtui vasta vuodesta 1993 (Keto & Sammalkorpi 
1993, 1994 ), kun Paimelanlahden särki pyynti oli voimistunut vuonna 1992 (luku 3.3.2.). 

Kokonaistyppi 

Enonselän kokonaistyppipitoisuus oli jätevesikaudella korkeimmillaan talvikerrostei-
suuden lopulla. Päällysveden kokonaistyppipitoisuus oli vielä maaliskuussa 1976 1500 
µg/1. Seurantajakson aikana pitoisuudet ovat laskeneet yli 60 %. Punaisten sinilevien 
massaesiintymä ei huomattavasti kohottanut typpimääriä. Talvella 1987 viimeksi esiin-
tyneen korkean pitoisuustason (1200 µg/1) jälkeen typpiarvot ovat olleet laskussa. 
Pitoisuustaso on 500-700 µg/1 (kuva 4.1.6). Myös avovesiaikana kokonaistyppipitoisuus 
jätevesikuorman vallitessa oli 1000 µg/1 tai ylikin. Pitkäaikaisjakson aikana kevät-, kesä-
ja syyskauden arvot ovat keskimäärin laskeneet 30-40 % ja pitoisuuden selvää laskua 
on tapahtunut vuosina 1993-1994 (kuva 4.1.6). 

Komonselän kokonaistyppipitoisuus jäi maksimissaankin (700-850 µg/1) noin kolman-
neksen Enonselän arvoja alemmas (kuva 4.1.6). Punaisten sinilevien massaesiintymä 
kohotti hetkellisesti vuosina 1983-1984 lähinnä syksyisiä kokonaistyppipitoisuuksia. 
Keskimäärin typpipitoisuudet ovat pitkäaikaisjaksolla laskeneet yli 30 %. 

Kajaanselän kokonaistyppipitoisuus oli 1970-luvulla juuri jään alla usein koholla. 
Vastaavaa ilmiötä on ajoittain esiintynyt myöhemminkin mm. vuosina 1984-85, jolloin 
kokonaistyppipitoisuus oli varsin korkea myös keväällä ja syksyllä 1987, jolloin pääl-
lys veden yläosan typpi pitoisuus oli 1100 µg/1. Kovin voimakasta pitoisuustason laskua 
ei Kajaanselällä ole pitkäaikaisjaksolla havaittavissa, joskin aleneminen nopeutui vuo-
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sina 1992-1994 (kuva 4.1.7). Kajaanselällä havaittiin talvella 1989, kun sulamisvesien 
vaikutus oli suurimmillaan, yli 1000 µg/1:n typpipitoisuuksia maaliskuussa 1989 Vääk-
syn edustalla ja Rantakulmanlahdella (Keto & Sammalkorpi 1993). 

Paimelanlahden typpi pitoisuus oli lauhojen talvien maaliskuussa yli 2000 µg/1, normaa-
litalvien jälkeen maksimi oli loivempi ja ajoittui toukokuuhun. Kesän typpipitoisuudet 
olivat 600-700 µg/1, sinileväkukintojen aikaan vuosina 1989 ja 1992 noin 700-800 µg/1 
(Keto & Sammalkorpi 1993 ja 1994). 

Enonselän klorofylli-a-määritykset aloitettiin vuonna 1979. Arvot alkoivat kohota vuo-
desta 1982 punaisten sinilevien massaesiintymän aikana ja kesäaikaisen sisäisen kuor-
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mituksen voimistuessa. Kielteinen kehitys jatkui vuoteen 1987, jonka jälkeen arvot 
kääntyivät laskuun. Klorofyllimäärät laskivat jyrkästi ensimmäisen tehokalastusvuoden 
jälkeen 1990-luvulla (kuva 4.1.8). 

Kajaanselän klorofylliarvoissa tapahtunut muutos on ollut varsin vähäinen. Vuodesta 
1989 lähtien on ollut havaittavissa lievää laskevaa suuntausta, joka kuitenkin on ollut 
suhteellisesti pienempää kuin Enonselällä (kuva 4.1.8). 

Paimelanlahden klorofyllimäärät olivat vuosina 1989-1992 selvästi korkeampia kuin 
Enonselällä. Vielä elo-syyskuussa 1992 oli korkein klorofyllipitoisuus voimakkaan 
sinileväkukinnan aikana yli 40 µg/1. Paimelanlahden toistaiseki viimeinen sinileväku-
kinta oli heinäkuussa 1993. Kesän 1993 korkeinkin pitoisuus (14 µg/1) oli aikaisempien 
vuosien keskiarvoja matalampi. 
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Kasvi plankton 

Enonselän kasviplanktonin valtalajit ja niiden biomassat vuosina 1982-1994 esitetään 
kuvassa 4.1.9. Planktothrix-valtainen kasviplankton oli Enonselälle tyypillistä vuosina 
1965-1985. Keväiset piilevämaksimit, jotka usein alkoivat jo jääpeitteen alla edelsivät 
usein tuotantokauden sinilevien massaesiintymiä. 

Syksyllä 1982 tyypillinen Planktothrix cf. mougeotiin vihreä syyskukinta alkoi muuttua 
purppuranpunaiseksi. Marraskuussa 1982 tapahtui Enonselän pohjoispäässä ja Paime-

, lanlahdella särkien joukkokuolema, joka oli levätoksiinien aiheuttama. Kyseessä oli 
Planktothrix cf. mougeotiin punainen muoto, joka osoittautui maksamyrkylliseksi. Sen 
lisääntyminen oli tapahtunut hitaasti kesäisin väliveden tuntumassa, josta se ei tullut 
mukaan normaalisti otettuihin levänäytteisiin. Syyskierron aikana punainen muoto 
sekoittui päällysvedessä vallitsevaan vihreään lajiin, ja syksyn kestäessä sen kanta 
voimistui vallitsevaksi. Talvella levä kerrostui aivan jään alle värjäten veden veripunai-
seksi. Talven 1983 aikana levää todettiin edellä mainittujen alueiden lisäksi Komonse-
lällä ja Kajaanselällä. Punaisten sinilevien massaesiintymä osoittautui kohtalokkaaksi 
Vesijärven kalastukselle. Levä limoitti seisovat pyydykset lyhyessä ajassa ja esti tehok-
kaasti talvi-, kevät- ja syyskalastusta. Haitat kohdistuivat nyt niihinkin vuodenaikoihin, 
jotka aiemmin olivat vähimmin kärsineet leväongelmista. Merkittävää haittaa koko 
elinkeinolle aiheutui ]evien myrkyllisyydestä, joka aiheutti yleistä levottomuutta Vesi-
järven kalaa kohtaan ja vaikeutti kalan markkinointia (Keto 1985). Alkukesällä 1984 
Planktothrix-dominanssijatkui edelleen, mutta pintakukintaa muodostavia lajeja (Apha-
nizomenon sp, Microcystis spp.) alkoi ilmestyä kasviplanktoniin. Elokuussa pelagiaalin 
valtalajiksi sekä Enonselällä että Komonselällä nousi yllättäen normaalisti vain litoraa-
lissa esiintyvä Mougeotia sp. 

Talvella 1985 punaisten sinilevien kukintaa ei enää esiintynyt. Sinilevien suhteellinen 
osuus Enonsdän kasviplanktonissa oli alkukesästä 1985 pieni. Valtalajeina olivat nie-
1 u-levät ja piilevät. Heinäkuun puo Ii välissä alkoivat Anabaena ja Aphanizomenon-sini-
levien massaesiintymät ja kasviplanktonin kokonaisbiomassa kohosi aiemmasta 
kolminkertaiseksi tasolle 7-8 g/m3. Myöhemmin syksyllä valtalajiksi tulivat Snowella 
ja Woronichinia (Gomphosphaeria) spp. Edelliskesän lopulla dominoinutta viherlevää 
ei tavattu lainkaan. 
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Kuva 4. 1.8. Enonselän klorofyl/i-a-pitoisuuksien (µg/1) havaitut maksimiarvot ja tuotantokauden kes-
kiarvot vuosina 1979-1994 sekä Kajaanselän tuotantokauden keskiarvot vuosina 1982-1994. 
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Vuoden 1986 keväällä kasviplanktonin valtalajeina esiintyivät aluksi Aulacoseira- ja 
Asterionella-piilevät, mutta kesäkuun alkupuolelta lähtien Anabaena- ja Planktothrix-
sinilevät. Heinäkuussa valtalajina oli Anabaena spiroides. Leväbiomassa oli huipussaan 
6 g/m3 elokuun alussa, jolloin valtalajeina olivat Aphanizomenon flos-aquae ja 
Microcystis aeruginosa. Aphanizomenon jatkoi kukintaansa järven jäätymiseen saakka. 
Potentiaalisesti myrkyllisten lajien osuus kokonaisbiomassasta oli heinäkuussa 56 % ja 
elo-syyskuussa lähes 90 %. Vuoden 1986 leväbiomassat olivat keskimäärin 40 % 
suurempia kuin 1985. Keväällä 1987 kasviplanktonin valtalaji oli Aulacoseira islandica 
-piilevä biomassan ollessa korkea, 6 g/m3• Kesäkuun alussa alkoivat sinilevien massa-
esiintymät, mutta kylmien johdosta pahoja leväkukintoja ei esiintynyt ennen kuin 
heinäkuun puolivälissä, jolloin valtalajeina olivat Aphanizomenon flos-aquae ja M. 
aeruginosa. Aphanizomenon-maksimi jatkui syyskuulle. Lokakuussa valtalajeina olivat 
nielulevät. 

Enonselän kevätplanktonille tyypillinen piilevämaksimi jäi vähäiseksi vuonna 1988. 
Sinilevien massaesiintymät alkoivat kesäkuussa, jolloin valtalajeiksi nousivat A. flos-
aquae, M. viridis ja M. aeruginosa. Microcystis-sinilevien valta-asema voimistui keski-
kesällä ja jatkui edelleen loppukesällä (elokuussa yli 90 %). Hellekauden päätyttyä 
levämäärät laskivat, mutta lajisto pysyi sinilevävaltaisena myöhään syksyyn. Vallitsevat 
lajit olivat potentiaalisesti myrkyllisiä. Edellisvuosiin verrattuna varhaiset sinilevien 
massaesiintymät, levälajiston muuttuminen valtaosiltaan pintakukintaa muodostavaksi 
ja myrkylliseksi sekä maksimien ajoittuminen kauneimpaan keskikesään korostivat 
rehevyys- haittoja. Vuonna 1989 sinileväkausi alkoi kehittyä jo kesän alussa. Ensin 
valtalajina oli A flos-aquae, mutta elo-syyskuussa vallitsi M. aeruginosa. 

Jäiden lähdettyä keväällä 1990 Enonselän etelärannalla esiintyi lyhytaikaisesti 
Microcystistä. Muutoin ke~ä meni ilman sinilevien massaesiintymiä. Kesäkuun lopun 
tilanne poikkesi selvästi aiemmista kesistä. Valtalajeina olivat aluksi piilevät ja myö-
hemmin nielulevät. Elokuun alkupuoliskolla sinilevien osuus alkoi kuitenkin kohota ja 
kuun puolivälissä esiintyi lievääAnabaena-kukintaa. Samaan aikaan biomassa saavutti 
maksimin, 2,8 g/m3, josta sinilevien osuus oli kolmannes. Syyskuussa piilevät nousivat 
vallitsevaksi ryhmäksi. Vuoden 1991 aikana sinilevien massaesiintymätjäivät kokonaan 
pois ensimmäisen kerran lähes 30 vuoteen. Enon-jaKajaanselälläei esiintynyt sinilevien 
runsaudesta aiheutuvia haittoja vuosina 1990-1994 lainkaan, vaan koko kesän vallitsivat 
nielu, pii- tai panssarilevät (kuva 4.1.9.). 

Kajaanselän kuukausittaiset biomassat esitetään kuvassa 4.1.9. Kajaanselkä on säilynyt 
vuosien 1982-1984 punaisten sinilevien kautta lukuunottamatta pii- tai nielulevä-
valtaisena koko pitkäaikaisjakson (Keto & Tuominen 1992). Tyypillisiä ovat olleet 
ajoittain voimakkaat ja kalastuksellekin haittaa aiheuttaneet täyskiertojen aikaiset mak-
simit, jolloin piilevien bio massat ovat olleet jopa 5-6 g/m3• Valtalajeina ovat useimmiten 
esiintyneet Asterionella-, Fragilaria- ja Aulacoseira-sukujen lajit. Poikkeuksen muo-
dostavat vuodet 1982-1984, jolloin punaisten Planktothrix-sinilevien massaesiintymät 
vaivasivat Kajaanselkää. Haitta muodostui voimakkaimmaksi täyskiertoajankohtina. 
Kesän 1983 aikana todettiin punaisen Planktothrixin esiintyminen Kajaanselän harp-
pauskerroksen tuntumassa 10-13 m:n syvyydessä. Kesäkuussa 1984 punaisten sinilevi-
en massaesiintymä todettiin toistaiseksi viimeisen kerran Vesijärven planktonissa, kun 
pitkään jatkuneen pohjoistuulen aikana punainen levämassa kumpusi välivedestä Ka-
jaanselän pohjoisrannoille. Tuotantokauden keskimääräiset leväbiomassat ovat vaihdel-
leet välillä 1-2 g/m3• Kesäikana Kajaanselällä on vuosittain todettu pieniä määriä 
sinileviä, mutta koska biomassat ovat olleet alhaisia ei kukintoja juuri ole esiintynyt tai 
ne ovat olleet lyhytaikaisia. Sinilevien lajisto ei ole eronnut Enonselällä todetuista. 
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Kuva 4.1.9. Enon- ja Kajaanselän syvännealueiden kuukausittaiset kasviplanktonin biomassat (glm3
) 

touko-elokuussa vuosina 1965-1994. 

Kasviplanktonin merkittävimmät muutokset 

Kasviplanktonbiomassan määrä on eri kesäkuukausina ollut hyvin erilainen eri selillä. 
Enonselällä biomassa on ollut suurimmillaan loppukesällä ja alkusyksyllä, kun taas 
Kajaanselällä biomassat ovat olleet suurimmillaan keväällä ja laskeneet kesän edetessä 
(kuva 4.1.9). 

Selkien väliset biomassaerot selittyivät aiemmin lähinnä sini- ja piilevien määrällä. 
Sinilevät (Cyanophyceae) muodostivat suurimman osan (70-80 %) Enonselän loppuke-
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sän kasviplanktonbiomassasta (kuva 4.1.9.). Keväinen piilevämaksimi (Diatomo-
phyceae) on Enonselällä ollut ajoittain melko heikko, kun taas Kajaanselkä on usein 
kautta vuoden ollut piilevä valtainen alue. Ainoastaan heinäkuussa on nielulevien (Cryp-
tophyceae) ryhmä ollut ajoittain merkittävin. 

Sinilevien osuus kokonaisbiomassasta Enonselällä on vähentynyt huomattavasti vuo-
desta 1990 lähtien. Vuosien 1990-1991 heinä-, elo-ja syyskuun yhdistetyssä aineistossa 
sekä sinilevien absoluuttinen biomassa että niiden osuus kokonaisbiomassasta oli mer-
kitsevästi alempi kuin vuosina 1982-1983 (Mann-Whitneyn U-testi, 1 %:n riskitaso). 
Eniten olivat osuuttaan kasvattaneet nielulevät (Cryptophyceae), panssarilevät (Di-
nophyceae) ja piilevät (Diatomophyceae). 

Sinilevälajistossa on tapahtunut suuria muutoksia. Vielä vuonna 1983 Enon- ja Kajaan-
selän kasviplanktonissa esiintyi huomattavasti ei-myrkyllisiä kantoja tuottavia ("suo-
ria") Anabaena-lajeja, joita sen ei suuremmin ole sen jälkeen tavattu. Planktothrix cf. 
mougeotiin pitkä valtakausi päättyi vuonna 1985 eikä sitä vuoden 1986 jälkeen juurikaan 
ole tavattu. 1980-luvun jälkipuoliskolla myrkylliset ("käyrät") Anabaena-lajit samoin 
kuin myrkyllisiä kantoja tuottavat Aphanizomenon- ja Microcystis-sukujen sinilevät 
aiheuttivat jatkuvaa haittaa Enonselän ja ajoittain myös Kajaanselän virkistyskäytölle ja 
kalastukselle. Myös epäilyjä Enonselän kalojen elintarvikekelpoisuudesta esitettiin jat-
kuvasti. Sinilevätoksiinien myrkyllisyyttä epäiltiin myös kaloissa esiintyneiden sairauk-
sien taustatekijöinä. 

Kesä-heinäkuussa 1990-1994 sinilevät taantuivat Enonselällä merkittävästi, vuosina 
1991 ja 1993 lähes kokonaan. Kesä-heinäkuussa 1992 ja 1994 kasviplanktonissa on 
kuitenkin esiintynyt Anabaena-suvun sinileviä. Elo-syyskuun tilanne on ollut muutoin 
vastaava, sillä vuosina 1990 ja 1992 sinilevien määrä on ollut lievästi kesäistä korkeampi 
ja alkusyksyllä on syksyisin sinilevät ovat runsastuneet. Valtalajeina ovat olleet Ana-
baena-, tai Woronichinia ja Snowella-sukujen lajit, mutta elo-syyskuussa 1994 sinile-
vien määrä on ollut kesäistä alempi. Sinilevien vähennyttyä ovat myös myrkyllisiä 
kantoja tuottavien sinilevälajien osuudet alentuneet (kuva 4.1.10). 

Kajaanselällä sinilevämäärät alenivat jo 1980-luvun puolivälissäja tilanne on sen jälkeen 
ollut lähes ennallaan muutoin, mutta kesä-heinäkuun 1994 kasviplanktonissa oli sinile-
vien ja erityisesti "käyrien" Anabaena-lajien määrä aikaisempia vuosia korkeampi (kuva 
4.1.10). 

Kun Suomen järvien keskimääräinen pH on lievästi hapan on Vesijärven pH on lievästi 
emäksinen, keskimäärin 7,3. Tuotantokautena pH nousee levien ja vesikasvien yhtey-
tyksestä johtuen. Kaikissa järven osissa keväinen piilevämaksimi nostaa pH:n usein 
tasolle 8 ja ylikin. Sinileväkukintojen aikana yli 8,5 kohonneet pH-arvot ovat olleet 
yleisiä. Pintakukintaa muodostavien sinilevälajien yleistyttyä 1980-luvun jälkipuolis-
kolla pH on kohonnut hyvinkin korkealle. 

Massiivisen sinileväkukinnan (Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis spp.) aikana 
elokuussa 1986 havainnoitiin in situ pH:n vuorokausivaihtelua Enonselän eteläosassa 
Tulokset esitetään taulukossa 4.1.1. Korkein pH, 11,2, mitattiin iltapäivällä litoraalialu-
eella vitakasvuston keskellä. Makrofyyttikasvuston ulkoreunalla pH oli 10,0. Pelagiaa-
lial ueella, 1 km rannasta, maksimi pH oli 9,4. Litoraalissa vuorokausivaihtelu oli 2,5 
pH-yksikköä ja pelagiaalissa 1 pH-yksikkö. Kyseinen kukinta oli alkanut heinäkuun 
lopulla ja jatkui syyskuu1le. 
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Taulukko 4. 1. 1. Enonselän eteläosan pH-arvoja 12.-13.8. 1986. 1) Näytesyvyys 0,5 ahvenvitakas-
vuston keskellä, 2) syvyys 0,5 m makrofyyttivyöhykkeen ulkoreunalla, 3a} syvyys 0,5 m pelagiaali-
alueella 1 km rannasta, 3b} kuten 3a, mutta syvyys 10 m. 
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Kuva 4.1.1 0. Sini/evien biomassan (g/m3} kehitys Enonseläl/ä (ylempi kuva) ja Kajaanselällä (alempi 
kuva) kesä-heinäkuun ja elo-syyskuun keskiarvojen mukaan vuosina 1982-1994. Huomaa y-akselin 
erilaiset asteikot. Pikkukuvat ovat suurennoksia 1990-luvulta. 
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Vuosi 1989 oli toistaiseksi viimeinen, jolloin todella korkeita pH-arvoja esiintyi. Enon-
selällä vallinneiden pitkäaikaisten sinileväkukintojen aikana kesä-elokuussa päällys-
veden pH oli 9-10,5 ja ranta-alueella jopa 11. Komon- ja Kajaanselillä pH oli 8-8,5. 
Vuonna 1990 Enon- ja Kajaanselkien pH ei kesä-heinäkuussa noussut 8:n yläpuolelle, 
mutta Komonselällä taso oli lievästi korkeampi, 8-8,5. Elokuun puolivälissä esiintyneen 
lyhyen sinileväkukinnan aikana pH nousi kaikilla osa-alueilla tasolle 8,5-9. Seuraavina 
vuosina pH on alentunut eivätkä maksimiarvotkaan ole kohonneet yli 8,5:n. 

4.1.3 Tulosten tarkastelu 

Sisäiseen kuormitukseen alettiin kiinnittää huomiota kun kuormituskevennyksen jälkei-
nen Enonselän talvi tila helpottui, mutta kesätila jäi lähes ennalleen. Kesäinen ravinne-
taso alkoi yhä enemmän korostua, kun kevätkierron aikainen päällysveden koko-
naisfosforipitoisuus jopa kaksinkertaistui kesän aikana. Tilanne Enonselällä muuttui 
vasta kesällä 1990, jolloin kokonaisfosforipitoisuuden nousu jäi huomattavasti pienem-
mäksi kuin aiemmin. Kesällä 1991 pitoisuudet olivat pitkään alhaisia ja kohosivat vasta 
juuri ennen täyskiertoa, kun harppauskerroksen aleneminen toi alusveden ravinteita 
päällysveteen (kuva 4.1.11 ). 1990-luvun kokemus osoitti, että alusveden säännöllinen-
kään happikato keskikesällä ei merkittävästi suosinut sinileväkukintoja. 

Vuosikymmenellä 1976-1985 (jätevesikuorman loppumisen jälkeen) elokuun fosfori-
pitoisuus erottui muita kuukausia merkitsevästi korkeampana (5 %:n riskitaso). Muiden 
kuukausien pitoisuudet olivat tasaisen korkeita. Vuosina 1986-1990 erot kärjistyivät; 
elokuun fosforipitoisuudet olivat kaikkia muita kuukausia merkitsevästi korkeampia, 
kun taas tammi- ja maaliskuun pitoisuudet erottuivat muita kuukausia merkitsevästi 
alhaisempina (Keto & Tuominen 1992). Vuosina 1976-85 sisäinen kuormitus lienee 
suurelta osin ollut hapettomuuden aiheuttamaa ravinteiden vapautumista alusveden 
sedimentistä, kun taas vuosina 1986-1990 sisäisen kuormituksen painottuminen kesään 
antoi viitteitä kalaston merkityksestä. 

Komonselällä tilanne oli samanlainen kuin Enonselällä. Tämä vahvistaa myös kalaston 
merkitystä sisäisessä kuormituksessa. Komonselän mataluuden vuoksi hapettomuuden 
aiheuttama sisäinen kuormitus on siellä vähäistä ja Komonselkä on ollut koeverkko-
kalastuksissa hyvin särkivaltaista aluetta (Sammalkorpi & Keto 1987, Ruuhijärvi 1994, 
luku 4.5). Myös Kajaanselällä havaittiin avovesiaikaan merkitsevästi korkeampia fos-
foripitoisuuksia kuin talvella, joten sisäinen kuormitus oli alkanut sielläkin. 

Särjen merkitystä sisäisen kuormituksen aiheuttajana selvitettiin allaskokeilla (Horppila 
ja Kairesalo 1990), joiden perusteella arvioitiin myös, että Enonselän särkimäärää tulee 
tehokalastuksin vähentää yli 500 000 kg lyhyessä ajassa, jotta vaikutukset näkyvät veden 
laadussa. Kun näin meneteltiin, vaikutukset ilmenivät nopeasti Enonselän tilan kohen-
tumisena. Erityisen merkittävä oli sinileväkukintojen poistuminen. 

Sinilevät kuuluvat Vesijärven luontaiseen planktonlajistoon. Luonnontaustan johdosta 
(valuma-alueen maaperä) järven ravinteikkuus ja alkaalisuus ovat sinilevien kasvulle 
suotuisia. Rehevöityminen johtaa Vesijärven tyyppisessä järvessä sinilevävaltaisuuteen. 
1980-luvun alkupuoliskolla alkanut Vesijärven kielteinen kehitysvaihe liittyy suurelta 
osin sinilevälajistossa tapahtuneisiin muutoksiin. Järven veden käyttöarvojen kannalta 
suhteellisen staattisen vihreän Planktothrix cf. mougeotii-valtakauden jälkeen alkanut 
punaisen P. cf. mougeotiin massaesiintymäjohti sisäisen kuormituksen voimistumiseen. 
Edelleen vuosikymmenen jälkipuoliskolla vallinnut pintakukintaa muodostava lajisto 
sai aikaan korkeiden pH-tasojen stimuloimaa sisäistä kuormitusta (Keto 1992). Sinile-
vien massaesiintymät johtivat monina peräkkäisinä kesinä noidankehämäiseen rehe-
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Kuva 4. 1. 11. Kokonaisfosforipitoisuuden kehitys (µg/I) Enonselän pääl/ysvedessä touko-lokakuussa 
vuonna 1989 sekä vuosina 1990-1994. Keskikesän sisäinen fosforikuormitus on selvästi vähentynyt 
(Keto & Sammalkorpi 1993, Horppila 1994, Kairesalo ym. 1996). 

vyyttä ylläpitävään kierteeseen ja tilanteeseen, jossa koko ravintoketju ruokki sini-
leväkukintoja ylläpitäviä mekanismeja. 

Vuosina 1990-1994 tapahtunut sinilevien massaesiintymien laantuminen ja sen seurauk-
sena veden kirkastuminen on tuonut mukanaan vesikasvustojen voimistumisen mahdol-
lisuuden. Myös näihin ilmiöihin Vesijärvi on luonnostaan altis. Laskennallinen kasvus-
tojen lisäys näkösyvyyden kohotessa on Enonselällä n. 200 ha/näkösyvyys-m. Enonse-
län koillisosan Isosaaren ja Paimelanlahden kivikko- ja hiekkarannoilla oli loppukesällä 
1992-1993 paikoin hyvinkin runsaasti rihmamaista viherlevää, joka vaikeutti virkistys-
käyttöä. Havaintoja uposlehtisten vesikasvustojen runsastumisesta tehtiin kesällä 1993 
(ks. luku 4.6). 

Kunnostustoimenpiteiden vaikutukset ovat aiemmin jääneet lyhytaikaisiksi juuri sisäi-
sen kuormituksen voimakkuudesta johtuen. Jätevesikuormituksen poistamisen jälkeinen 
myönteinen kehitys kesti vain pari vuotta, samoin kävi hapetusvaikutukselle. Vuosien 
1990-1994 aikana alkanut kesäisen vedenlaadun suotuisa kehitys on toistaiseksi pidem-
pi toipumisjakso Vesijärven rehevöityneimpien osien tilassa kuin aiemmat, mutta sen-
kään pysyvyyttä ei voi taata, mikäli sisäisen kuormituksen mekanismeja ei kyetä tarkasti 
määrittämään ja halli tse maan. 
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4.2 Sedimentti- ja sedimentaatiotutkimukset 

Timo Kairesalo1>, Helinä Hartikainen2>, Liisa Tuominen3>, Jukka Koski-Vähälä3> & 
Mikko Liukkonen4> 

1> Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 
2> Helsingin yliopisto, Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos 
3) Helsingin yliopisto, Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos 
4> Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema 

4.2.1 Sedimentin ja veden välisen fosforin-, typen- ja piinvaihdon fysikaaliskemiallinen ja 
mikrobiologinen säätely 

Sisäistä ravinnekuormitusta, joka ylläpitää rehevöityneiden järvien korkeita ravinne-
pitoisuuksia, säätelevät useat fysikaaliskemiallisten ja biologisten tekijät. Rehevöity-
neiden järvien kunnostaminen on siitä syystä vielä huonosti tunnettu ja vaikeasti 
ennustettavaa. 

Fosforin ja typen vapautuminen sedimentistä on monien eri suuntiin vaikuttavien 
fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten tekijöiden summa. Bakteerien ja yleensä mik-
robien aineenvaihdunta vaikuttaa oleellisesti sekä typen että fosforin kiertoon sedimentin 
ja veden välillä. Osa vaikutuksista on suoria ( entsymaattinen hajotus, soluista vapautuvat 
ravinteet), osa epäsuoria (hapenkulutus ja siitä johtuva fosforin kemiallinen vapautumi-
nen, sekä kuplien muodostuksen aiheuttama huokosveteen liuenneiden ravinteiden 
vapautuminen järviveteen). Järven profundaalisedimentin bakteeri- ja mikrobitoimin-
taan vaikuttaa päällysveden, litoraalin tai valuma-alueelta saapuvan orgaanisen aineen 
energia ja ravinteet. Siten pohjalle sedimentoituvan aineksen määrän ja laadun muutok-
set vaikuttavat suuresti myös sedimentin ravinnedynamiikkaan. 

Sedimenttitutkimusten päätavoitteena on ollut kehittää menetelmiä järven sisäisen ra-
vinnekuormituksen muutossuunnan ja -nopeuden arviointia ja ennustamista varten. 
Lähtökohtana on ollut ravinteiden kierron selvittely suhteessa sedimentoituvan aineksen 
määrään ja laatuun. Sedimentin pintakerroksen fysikaaliskemiallisten ja mikrobiolo-
gisten prosessien dynamiikkaa on mitattu koeoloissa soveltamalla ja yhdistämällä van-
hoja ja uusia mittaustekniikoita. Koesedimenttinä on käytetty Vesijärven Enonselältä 
kymmenen metrin syvyydeltä nostettua pintasedimenttiä. Mikrobiologisissa tutkimuk-
sissa on kehitetty sedimentin bakteeri tuotannon mittausmenetelmiä ja tutkittu bakteeri-
aktiivisuuden vaikutusta sedimentin ravinnedynamiikkaan. Kemiallisten reaktioiden 
osuutta on tutkittu määrittämällä sedimentin fosforinsitomiskyky ja pidättyneen fosforin 
jakautuminen eri kemiallisiin fraktioihin. Koejärjestelyjen ja ympäristötekijöiden vai-
kutuksia typen ja fosforin kiertoon sedimentin ja järviveden välillä on tutkittu nk. 
putkikokein ja läpivirtauskokein. 

4.2.2 Sedimentin fosforivarat 

Tutkitun pintasedimentin kokonaisfosforipitoisuus oli kesimäärin 2,9 mg/g k.a. (vaihte-
luväli 2,7-3, 1 mg/g). Kokonaisfosforipitoisuudet olivat hieman korkeampia kuin aikai-
semmin raportoidut Enonselän pintasedimentin pitoisuudet (2,0-2,9 mg/g; Kansanen 
1992). Pintasedimentin kokonaisfosforin reservit ovat suuria muihin suomalaisiinjärviin 
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verrattuna. Esimerkiksi eutrofisen Vanajanselän pintasedimentin fosforipitoisuus on 2,0 
mg/g, mesotrofisen Etelä-Saimaan Haukiselän 2,2 mg/g ja Tuusulanjärven syvänteen 
1,6 mg/g (Kansanen 1992). 

Enonselän sedimentistä fraktioinnissa liukenevasta fosfaatista pääosa (59,6-61,4 % ) on 
sitoutunut rautayhdisteisiin (NaOH-uutto). Seuraavaksi merkittävimmän fraktion 
(26,9-31,2 % ) muodostaa kalsiumiin sitoutunut fosfaatti (H2SO 4-uutto ). Erittäin help-
poliukoisen, löyhästi pinnoille adsorboituneen fosfaatin (NH4Cl-uutto) osuus jää hyvin 
pieneksi (0, 1-0,3 % ). Ammoniumfluoridiin uuttuvan, alumiiniin sitoutuneen fosfaatin 
osuus on 9, 1-11,4 %. Erot epäorgaanisen fosforin sitoutumisessa eri vuodenaikoina 
(kevät-syksy) eri komponentteihin olivat suhteellisen vähäiset. Enonselän sedimentissä 
on rautayhdisteisiin sitoutuneen fosfaatin osuus suurempi ja kalsiumiin sitoutuneen 
fosfaatin osuus pienempi kuin Tuusulanjärven sedimentissä, jossa vastaavat osuudet 
ovat 40-50 % ja 35-48 % (Vahtera 1991 ). Alumiiniyhdisteisiin sitoutunut osuus on 
samaa suuruusluokkaa molemmissa järvissä (Tuusulanjärvessä 9-15 %; Vahtera 1991 ). 

Fraktioinnissa liukenevien epäorgaanisten fosforiyhdisteiden osuus sedimentin koko-
naisfosforivarastosta vaihteli 58 ja 63 % välillä. Orgaanisen fosforin osuus oli syksyn 
näytteissä 35 % ja kevään näytteissä 24 %. Orgaaniset fosforiyhdisteet jaetaan tavallisesti 
inositolifosfaatteihin, fosfolipideihin, nukleiinihappoihin sekä muihin orgaanisiin fos-
foriyhdisteisiin. Näiden yhdisteryhmien tarkempi tutkimus edellyttää eri ryhmien kemi-
allista erotusta sedimentistä, jonka jälkeen eri ryhmien suhteelliset osuudet sedimentin 
orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärästä voidaan määrittää. 

Sorptioisotermeillä määritetty Enonselän sedimentin fosforinsitomiskyky oli hyvin suu-
ri (fosforinsitomiskyvyn maksimi 2,5 mg/g). Suurin osa (60 % ) sedimentin absorboi-
masta fosforista sitoutui sedimentin rautayhdisteisiin. Anaerobiseksi tehdyn sedimentin 
fosforinsitomiskyky oli pienempi. Fosforinvaihdon nollapistettä kuvaava EPC-arvo 
(konsentraatio, jonka yläpuolella sedimentti alkaa sitoa fosforia liuosfaasista) oli aero-
bisessa sedimentissä alle 0,1 mg/1 ja anaerobisessa n. 0,9 mg/1. Tulos kuvaa happipitoi-
suuden merkitystä erityisesti raudan sitoman fosfaatin vapautumisessa. 

4.2.3 Sedimentin bakteeriaktiivisuuden mittaaminen ja bakteerien merkitys sedimentin 
ravinnekierroissa 

Sedimentin bakteerituotannon mittausmenetelmistä parhaimmiksi osoittautuivat tymi-
diinin DNA-sitoutumisen mittaaminen dialyysimenetelmällä sekä tymidiinin ja leusiinin 
kokonaissitoutumisen mittaaminen polttomenetelmällä (Tuominen ym. 1994, Tuominen 
1995). Sedimentin bakteeritoiminnan vaikutusten mittaamiseksi pyrittiin löytämään 
käyttökelpoinen menetelmä bakteeriaktiivisuuden eliminoimiseksi. Parhaimmaksi 
osoittautui formaldehydin käyttö hyvin pienissä pitoisuuksissa (0,02-0,04 % ), jolloin 
bakteeriaktiivisuudet laskivat alhaisiksi mutta näytteen pH ei kuitenkaan laskenut for-
maldehydilisäyksen johdosta. Muiden menetelmien (autoklavointi, säteilytys, eloho-
peakloridi) kyky estää bakteeritoiminta oli heikko pitkäaikaisissa inkuboinneissa tai ne 
muuttivat merkittävästi huokosveden ravinnepitoisuuksia (Tuominen ym. 1994). 

Bakteerien merkitystä fosforin ja typen kierroissa sedimentissä sekä sedimentin ja veden 
välillä tapahtuvassa ravinnevaihdossa tutkittiin laboratoriossa (Kairesalo ym. 1994). 
Kokeissa käytettiin 25 litran lasi pulloja, joihin lisättiin n. 1 1 pintasedimenttiä dialyysi-
pusseissa. Mikrobiologisten tekijöiden merkitystä selvitettiin mittaamalla sedimentin 
bakteeeriaktiivisuus tymidiini- ja leusiinimenetelmillä ja vertaamalla elävien ja formal-
dehydillä tapettujen koesysteemien ravinnetaseita. Fosfaatin sitoutuminen oli tärkein 
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fosforinvaihtoa säätelevä prosessi. Bakteerit vä-
hensivät fosfaatin nettositoutumista sedimentin 
happipitoisuutta huonontamalla. Kokonaisfosforin 
osalta tilanne oli kuitenkin päinvastainen; bakteerit 
vähensivät liuenneen orgaanisen fosforin vapautu-
mista veteen ja siten kokonaisfosforin vapautumi-
nen sedimentistä väheni. Typen saatavuus rajoitti 
sedimentin bakteeriaktiivisuutta enemmän kuin 
fosforin saatavuus; läpivirtausveteen lisätyn nit-
raatti- ja ammoniumtypen bakteerit sitoivat tehok-
kaasti sedimenttiin. Typen lisäys ei kuitenkaan 
vaikuttanut merkittävästi sedimentin ja veden vä-
liseen fosforinvaihtoon. 

4.2.4 Sedimentaatio Enonselällä 

Sedimentaationopeuten vaikuttavia tekijöitä selvi-
tettiin Enoselällä vuosina 1993-1994. Bruttosedi-
mentaatiota mitattiin avovesikauden ajan kolmella 
havaintopaikalla (Lankiluodon ja Vasikkasaaren 
syvänteet sekä Harvasaaren ja Lankiluodon väli-
nen 10 metrin syvyysalue). Syvännepaikoilla sedi-
mentaatioastioita (sylinterimäiset pleksiputket; 4 
rinnakkaista kussakin pisteessä) oli kahdella sy-
vyydellä. Sedimentaatiotekijöiden arviointi suori-
tettiin bruttosedimentaation vuotuisen vaihtelun, 
sedimentoituvan aineksen laadun ja hajotusnopeu-
den (tymidiinimenetelmä) sekä perustuotantoky-
vyn ja fysikaaliskemiallisten tekijöiden avulla. 

Kaikkien havaintopaikkojen vuorokautinen brut-
tosedimentaatio oli 3,6-78,6 g/m2 kuiva-ainetta. 
Sedimentaationopeus oli pienimmillään keväällä, 
jolloin orgaanisen aineksen osuus oli suurin. Va-
sikkasaaren alusvedessä sedimentaationopeus kas-
voi nopeasti kevään jälkeen ollen korkeimmillaan 
elokuussa. Keskimääräinen vuorokautinen brut-
tosedimentaationopeus Vasikkasaaren syväntees-
sä oli 57,1 g/m2, mikä oli korkeampi kuin mui1la 
rehevyystasoltaan ja syvyyssuhteiltaan samanlai-
silla järvillä yleensä. Sedimentaationopeus oli 
alusvedessä voimakkaan resuspension takia keski-
määrin kaksinkertainen väliveteen verrattuna. 

Laskeutuva aines oli pääosin autoktonista. Perus-
tuotannon muutokset eivät kuitenkaan selittäneet 
laskeutuvan aineksen määrän vaihtelua, sillä resus-
pensio vaikutti koko avovesikauden ajan Enonse-
län bruttosedimentaatioon. Resuspendoituneen ai-
neksen osuudeksi arvioitiin 38-72 % bruttosedi-
mentaatiosta. Laskeutuvan aineksen hajotusno-
peutta ja bakteeriaktiivisuutta selitti parhaiten ve-
sipatsaan happipitoisuus. Kerrostuneisuuden aika-
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Kuva 4.2.2. Enonselän pii/evälajiston kehitys (Liukkonen ym. 1993 ja julkaisematon). 

na alusveden partikkelimaisen aineksen hajotusnopeus pieneni huomattavasti alhaisessa 
happipitoisuudessa, mikä samalla lisäsi sedimentoituvan aineksen määrää. 

4.2.5 Sedimentin paleolimnologia 

Vesijärven syvänteiden sedimenteistä on otettu nk. jääsorminäytteet kevättalvella 1989 
(ennen tehokalastuksen aloittamista) ja vuonna 1994 (tehokalastusjakson päätyttyä). 
Sedimenttien vuosilustoisuus todennettiin ns. teippimenetelmän avulla tehtyjen mikro-
skooppisten piileväanalyysien perusteella ja siten sedimentin ikä vuoden ja vuoden-
aikojen tarkkuudella voitiin määrittää tarkasti 1950-luvulle asti. Selvän vuosilustoisuu-
den syntyyn vaikuttavat piilevien kuorikertymän (vaalea kerros) lisäksi myös pohjan 
happipitoisuus; happikadon aikana (kevättalvella ja loppukesällä) sedimenttin kehittyy 
musta rautasulfidikerros, jolloin sedimentti saa selvästi näkyvän lustoisen rakenteen. 

Paleolinm,Jlogiset tutkimukset (Liukkonen ym. 1993) osoittivat, että viimeisimpien 20 
vuoden aikana keskimääräinen vuotuinen nettosedimentaatio Enonselällä on ollut 2 cm 
ja kokonaisfosforin vuosikertymä on ollut 20--40 g/m2• Laitialanselällä nettosedimen-
taatio on jäänyt noin puolet Enonselän arvoista, ja selvästi lustoisen rakenteen (happi-
katojen seurauksena) Laitialanselän sedimentti sai vasta 1960-luvun lopulla eli noin 
kymmenen vuotta Enonselkää myöhemmin. Enonselällä piilevien kertymä sedimenttiin 
väheni selvästi tultaessa 1980-luvun lopulle, mutta Laitialanselällä saavutettin taso, 
jollainen edelsi Enonselällä nopeaa rehevöitymistä 1950-luvun lopulla. 
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Tehokalastuskauden aikana ( 1989-1993) nettosedimentaatio oli edelleen nopeaa Enon-
selällä. Viiden vuoden jakson vuosilustojen keskimääräinen paksuus oli 4 cm (Liukko-
nen 1994). Laitialanselällä kerrostumisnopeus oli samana aikana n. 1,5 cm vuodessa. 
Enonselän piilevästön hidas muuttuminen "oligotrofisemmaksi" jatkui 1990-luvun af-
kuvuosina. Rehevyyttä ilmentävistä lajeista esimerkiksi Aulacoseira islandica ja Diato-
ma elongatum ovat vähentyneet. Veden "rehevyys" näkyi kuitenkin edelleen piileväs-
tössä, eivätkä lajisuhteet ehkä enää palaudukaan rehevöitymistä edeltäneelle tasolle; 
pieniä Stephanodiscus-lajeja oli edelleen runsaasti kevätlajistossa ja vuodesta 1991 on 
Enonselän planktonissa esiintynyt piilevä, jota siellä aikaisemmin ei ole havaittu (Acti-
nocyclus normanii fo. subsalsa). Muuten Enonselän piilevälajisto muistutti 1990-luvun 
alussa 1950-luvun lopussa vallinnutta lajistoa. Laitialanselällä muutokset olivat vähäi-
sempiä, ja syvännesedimentin piilevästön perusteella rehevöityminen jatkuu hitaasti. 
Sedimentin fosforipitoisuudet eivät ole muuttuneet ratkaisevasti kummallakaan selällä. 

4.2.6 Litoraalitutkimukset 

Timo Kairesalo, Ryszard Kornij6w, Istvan Tatrai & Kirsi Kuoppamäki 
Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 

Litoraalin eli rantavyöhykkeen kasvi yhteisö, makrofyytit eli suurkasvit sekä mikrofyytit 
eli päällyslevät, pohjalevätja planktonlevät, muodostaajärven suhteellisesti runsastuot-
toisimman ja myös rehevimmän alueen. Tässä vyöhykkeessä elää myös hyvin runsas 
pieneläimistö, joka käyttää ravinnokseen leviä ja leväyhteisöjä, ja joka puolestaan on 
kalanpoikasten ravintokohde. Vesikasvillisuus tarjoaa kalanpoikasille suojapaikkoja 
petokaloja vastaan. Huomattava osa järven ulkopuolelta tulevasta kuormituksesta joutuu 
ensimmäiseksi kiertoon litoraalin ekosysteemissä, joka siten toimii myös ravinteiden 
varastona ja siivilänä ennen vapaan veden aluetta, pelagiaalia. 

Kesinä 1993 ja 1994 tutkittiin Vesijärven Kilpiäistenpohjaan rakennetuissa koealtaissa 
(8 kpl 10 m2:n altaita 1993; 18 kpl 5 m2:n altaita 1994) ahvenen ja särjen kasvua 
litoraalissa ja vesikasvien (koekasvina vesirutto) vaikutusta kalojen ravintokäyttäyty-
miseen ja myös veden laatuun (levämäärät, ravinteet). 

Ahvenenpoikasten (0+; keskipaino 1,2 g; pituus 5,2 cm; 3 kalaa/m2) pääravintona olivat 
Bosmina- ja Ceriodaphnia-vesikirput, joiden saalistus kuitenkin väheni selvästi niissä 
altaissa joissa kasvoi vesiruttoa. Vesikasvit tarjosivat suojaa varsinkin Ceriodaphnia-
vesikirpuille, joiden osuus ahvenen poikasten ravinnossa väheni eniten. Ahvenen poikas-
ten kasvussa ei kuitenkaan havaittu muutosta; ahvenet pystyivätkin joustavasti muut-
tamaan ravintokäyttäytymistäänja saaliskohdettaan vesikirppuravinnon saannin vaikeu-
tuessa (Kairesalo, Tatrai & Luokkanen 1995). 

Kesän 1994 kokeet osoittivat vesikasvillisuuden säätelevän planktonlevien kasvua (Kai-
resalo ym. 1995). Niissä altaissa, joissa ei ollut vesiruttokasvustoa kehittyi muutamassa 
viikossa sinileväkukinta, jonka määrää särkien mukanaolo vielä lisäsi. Sen sijaan niissä 
altaissa,joissa oli vesiruttokasvusto leväkukintoja ei syntynyt,ja vesikasvit pitivät levi~n 
määrän suhteellisen pienenä myös särkialtaissa. 



74 

4.3 Rehevöitymisen vaikutus Vesijärven eläinplanktoniin 

Ilkka Sammalkorpi 
Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 

Vesijärven eläinplanktonia koskevia havaintoja on niukasti verrattuna veden kemiaa ja 
fysiikkaa, kasviplanktonia tai kalastoa käsitteleviin tietoihin, mutta rehevöitymiskehitys 
ja kalaston tiheyden kasvu ovat vähistäkin havainnoista luettavissa. Vesijärvi edustaa 
vanhempien eläinplanktontietojen vähyydenkin puolesta tyypillistä suomalaista järveä. 

4.3.1 Vuosi 1913: Vielä luonnontilassa? 

Elokuussa 1913 oli Vesijärvellä muihin Levanderin & Wuorentauksen (1917) tutkimiin 
järviin verrattuna melko vähän rataseläimiä. Eläinplanktonlajeista ainoat, joita esiintyi 
mnsaammin, olivat indifferentti Polyarthra vulgaris sekä lajiksi hyalina määritetty 
Daphnia, josta ei ole tehty myöhempiä havaintoja. Lajimäärityksellä ei kuitenkaan ole 
suurta indikaattoriarvoa. D. hyalina on Daphnia-suvun yleislajeja, joka kuuluu hanka-
lasti tunnistettavien lajien joukkoon galeata-cucullata-hyalina. Vanhat kirjallisuudessa 
esiintyvät lajimääritykset ovat epäluotettavia tunnistamisvaikeuksien takia (ainoastaan 
cucullatan tuntomerkit ovat selkeät; Flössner & Kraus 1986). 

Levanderin ja Wuorentauksen havainto, että 1.8.1913 oli Enonselän kasviplanktonin 
ainoa runsas laji Aphanizomenon,, flos-aquae lienee yksi vanhimmista esimerkeistä 
Hrbacekin (1964) ja Lynchin (1980) kuvaamasta tilanteesta, jossa suurikokoisen 
Daphnian esiintyminen hyödyttää sinilevää. Toisaalta Chydorusta tavattiin 1913 useilla 
Kymijoen vesistöalueen järvillä, mutta ei Vesijärvellä. 

4.3.2 Vuosi 1925: Alkavaa rehevöitymistä 

Järnefeltin (1928) kvantitatiivisesti ilmoittamat havainnot,jotkalienee tehty kasviplank-
tonin laskennan yhteydessä, eivät lasketun vesitilavuuden pienuudesta johtuen ole 
antoisia eläinplanktonin suhteen. Vuodelta 1925 ilmoitetut tiheydet sekä Enon- että 
Kajaanselålla olisivat olleet monta kertaa suurempia kuin 1980-luvulla, mikä tuntuu 
erittäin epätodennäköiseltä. Siksi olen olettanut, että Järnefelt (1928) on tehnyt desimaa-
li virheen, eli ilmoittanut havaintonsa 10 kertaa liian pientä vesitilavuutta kohti (rataseläi-
miä 700 eikä 7000 yks/1, jne.). Vuoden 1925 hajahavainnotkin kertovat Vesijärven 
silloisesta tilasta. Valtalaji oli Kellicottia longispina, kosmopoliittinen laji, jonka esiin-
tyminen hieman painottuu karuihin vesiin (Pejler 1965). Muutkin yleiset rataseläimet 
olivat kosmopoliitteja. Järnefeltin Bosmina-havainto on suluissa siksi, ettei hän ilmoit-
tanut lajia, Daphnia-havainto siksi, että laskettu näyte lienee ollut liian pieni luotettavan 
kuvan saamiseksi. Selvänä tuloksena, pienstä otoksesta huolimatta, voidaan pitää sitä, 
että luotettavimmat rehevöitymistä indikoivat rataseläinlajit vielä puuttuivat. 

4.3.3 Vuosi 1960: Rehevöitynyt kulttuurijärvi 

Vuonna 1960 on selvää rehevöitymistä eläinplanktonkuvan perusteella tapahtunut, 
vaikka jälleen on kyse pienestä kasviplanktonnäytteestä, josta eläinplankton on laskettu 
sivutuotteena. Seppäsen ( 1962) lukujen arvoa kasvattaa kuitenkin se, että Enonselältä 
on laskettu viiden ja Kajaanselältä kolmen näytepisteen näytteet. 1.7.1960 vallitsi jo 
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Taulukko 4.3. 1. Havaintoja Vesijärven rataseläimistä (Rotatoria) ja vesikirpuista (Cladocera) 1. 8. 1913 
(Levander & Wuorentaus 1918), 29.6. ja 3.9. 1926 (Järnefelt 1929), 1.7.1960 (Seppänen 1962) ja 
kesällä 1989 (Sammalkorpi 1990). Järnefeltin ym. (1963) mukaan rehevöitymistä ilmentävät lajit on 
merkitty *, muilla lajeilla ei ole indikaattoriarvoa. Selitykset: 1.8.1913: rr = hyvin harvinainen r = 
harvinainen, +=kohtalaisen yleinen (Levander & Wuorentaus 1917), 1926 ja 1989: (kesän suurimmat 
tiheydet) + = yksi/, 1 =kymmeniä, 2 = satoja sekä 3 = 1000 yksi/. 

1913 1926 1960 1989 
Eno Eno Kajaa Eno Kajaa Eno Kajaa 

RATASELÄIMET (Rotatoria) 
Keratella cochlearis r 2 2 2 1 3 2 
K. quadrata * 1 + 
Kellicottia longispina rr 2 2 + 1 1 1 
Polyarthra vu/garis + 2 1 1 1 2 1 
Trichocerca pusilla * 2 + 
T. birostris* 2 1 
T. rousseleti + + 1 
Pomphlyx spp. * 2 + 2 1 
Conochilus unicornis 1 1 (2) + 

VESIKIRPUT (Cladocera) 
Bosmina coregoni r (1 1) + 1 1 
Daphnia cristata rr (- -) 1 + 1 1 
D. Jongiremis (- -) (- -) + + 
D. hyalina (+) (- -) (- -) (- -) 
D. cucullata* (- -) 1 + 2 1 
Chydorus sphaericus* (- -) + 1 + 
Limnosida frontosa rr + 

se!vä e!"o aluiden yksilömäärissä: Enonselällä noin 1750 ja Kajaanselällä noin 240 
rataselåintä/1. Enonselällä oli runsain rehevöityneille vesille tyypillinen Pompholyx ja 
rehevöitymisestä kertoi myös Keratella cochlearis f. hispidan voimakas esiintyminen. 
Eläinplanktonin antama kuva Vesijärven tilanteesta vastaa kasviplanktonin kehitystä 
(vrt. Keto 1995). Vuonna 1960 ei vielä esiintynyt voimakkaita sinileväkukintoja. Useat 
rehevöitymiseen liittyvät eläinplanktonlajitkin (mm. Trichocerca pusilla ja birostris ja 
Keratella quadrata) vielä puuttuivat näytteistä. Daphnia cucullatasta tehtiin ensimmäi-
set havainnot ja ne painottuivat voimakkaasti Enonselälle. Suomen järvien tyypillisiin 
lajeihin kuuluva D. cristata oli kuitenkin yleisin Daphnia-laji. Kajaanselän yksilötihey-
det olivat selvästi pienempiä kuin Enonselällä, siksi lajistoa koskevat havainnotkin ovat 
niukempia. Lievempää rehevöitymistä Enonselkään verrattuna kuitenkin kuvasti myös 
Kellicottian asema Kajaanselän runsaimpana rataseläimenä. 

4.3.3 1980-Iuku: ylirehevyyttä ja hidasta palautumista 

Kvantitatiivisia eläinplanktonnäytteitä otettiin Vesijärveltä velvoitetarkkailujen yhtey-
dessä 1980-luvun puolivälissä. Näytteissä ovat tyypilliset rehevöityneiden järvien lajit 
hyvin edustettuna. Harvalukuisten lajien joukossa on kuitenkin myös esimerkiksi Järne-
feltin ym. (1963) mukaan ns. oligotrofiaa indikoivia lajeja: Limnosida frontosa ja 
Bythotrepes longimanus. 
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Yksilötiheydet olivat rehevöityneiden järvien korkeaa tasoa: suurimmat rataseläintihe-
ydet ovat yli 2000 yks/1. Myös vesikirppujen tiheydet ovat enimmillään korkeat, jopa 
yli 200 yks/1. Eläinplanktonin kokoluokkajakautuma oli Enonselällä voimakkaasti pai-
nottunut pieniin lajeihin ja kokoluokkiin. Loppukesän tärkein laji oli Daphnia cucullata, 
joka on järvillä tavattavistaDaphnia-lajeista selvimmin rehevöitymisestä hyötyvä Se oli 
vasta vuoteen 1960 mennessä noussut valtalajiksi D. cristatan rinnalle. Samanlainen 
kehitys on kuvattu Norjasta Gjersoeniltä, joka rehevöitymishistorialtaan ja käytännön 
ongelmiltaan (asumajätevesikuormituksen lakattua voimakas sisäinen kuormitus, toksi-
nen Oscillatoria, särkivaltaisuus) huomattavasti muistuttaa Vesijärveä, vaikka onkin 
pienempi ja syvempi (Faafeng & Nilssen 1981 ). 

Eläinplanktonin perusteella (D. cucullata, runsas Trichocerca-lajisto, korkeat Pompho-
lyx ja Keratella- tiheydet) Enonselkä muistutti 1980-luvulla enemmän Etelä-Suomen 
rehevöityneitä pikkujärviä (vrt. Antikainen 1988), kuin Keski-Suomen reittivesiä, vaik-
ka Vesijärvi sijaitseekin Salpausselän pohjoispuolella ja tällä perusteella kuuluu Järvi-
Suomeen. Trichocerca-suvun rataseläimet osoittavat hyvin Vesijärven rehevyystasoaja 
selkien välisiä alueellisia eroja. Enonselällä on pienissä näytetilavuuksissa (alle 1,5 1) 
tavattu usein neljää-viittä lajia samanaikaisesti. Valtalajeja ovat pieni pusilla (noin 90 
µm) ja keskisuuri birostris (n. 190 µm), joiden esiintyminen painottuu selvästi reheviin 
järviin (Järnefelt ym. 1963, Pejler 1965, Pontin 1978). Rehevöitymisen "indikaattorit" 
ovat Enonselällä selvästi runsaampia, kuin Kajaanselällä, mutta indifferenttien lajien 
välillä yksilötiheyksien alueelliset erot ovat pienempiä. 
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4.4 Tehokalastuksen vaikutus Enonselän eläinplanktoniin 

Eira Luokkanen 
Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 

4.4.1 Johdanto 

Ajatukset tehokalastuksen vaikutuksista järvessä perustuvat kasviplanktonmäärien kont-
rolloimiseen top-down -säätelyllä, jolloin ideana on vähentää laiduntavaan eläin-plank-
toniin kohdistuvaa kalapredaatiota (mm. Shapiro ym. 1975, Nilssen 1978, Shapiro & 
Wright 1984, Benndorf 1987). Erityisesti ravintonsa suodattamalla hankkivat vesikirput 
ovat tehokkaita kasviplanktonmäärien säätelijöitä (Peters & Downing 1984). Vesi-
kirppujen kokojakauma vaikuttaa kuitenkin tähän säätelykykyyn, sillä suurikokoiset 
vesikirppulajit ja -yksilöt kykenevät käyttämään kookkaampaa ravintoa kuin pienet 
(Burns 1969, Gliwicz 1977). Koska eläinplankton on monelle kalalajille tärkeää ravin-
toa, ja suurikokoinen eläinplankton joutuu helpommin näön avulla saalistavien kalojen 
saaliiksi (Brooks & Dodson 1965), voi predaatiopaineen pienenemisen olettaa edesaut-
tavan juuri vesikirppujen lisääntymismahdollisuuksia. Tämän vuoksi Vesijärvi-projek-
tissa on yhdeksi seurantakohteeksi otettu vesikirput. 

Vuonna 1991 alkaneessa tutkimuksessa selvitettiin Enonselän vesikirppulajisto, -bio-
massa ja tuotanto avovesikaudella Lankiluodon syvänteellä olevalla Vesijärven veden-
laadun seurannan runkoasemalla (Luokkanen 1995). Tutkimuksessa saatiin vertailu-
aineisto biomanipulaation aikana ja sen jälkeen mahdollisesti tapahtuville muutoksille 
ja kalibrointiaineisto paleolimnologiselle tutkimukselle vesikirppufaunan historiasta 
Enonselällä. 

4.4.2 Aineisto ja menetelmät 

Näytteet otettiin vuonna 1991 viikoittain toukokuusta syyskuun loppuun ja lisäksi 
16.10.. noin kahden viikon välein toukokuulta syyskuun loppuun vuonna 1993 ja 
toukokuulta syyskuun puoliväliin ja lisäksi 5.10. vuonna 1994. Näytteet otettiin vuonna 
1991 koko vesipatsaasta 0-2, 2-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25 ja 25-29 m kerroksina, 
vuosina 1993 ja 1994 ylin kerros oli 0-5 m. Ositetut näytteet laskettiin käänteismikros-
koopilla. Lajisto määritettiin (Herbst 1962, FlöBner 1972, Amoros 1984) ja kustakin 
osanäytteestä mitattiin jokaisen lajin 50 ensimmäistä yksilöä (kokonaispituus ilman 
piikkejä, Daphnia-lajeilla ns. silmäpituus). Hiilibiomassat määritettiin lähinnä pituus-
hiili-regressioiden avulla (Luokkanen 1995). Kokonaisyksilötiheydet ja hiilibiomassat 
laskettiin syvyyskerroksittain kunkin syvyyden pituusjakaumien perusteella ja eri sy-
vyyskerroksien tuloksia painotettiin lasketun alueen mukaan (alueet, joiden syvyys yli 
10 m) (Luokkanen 1995). 

4.4.3 Tulokset 

Vuonna 1991 vesikirppujen tilavuuspainotettu yksilötiheys oli toukokuun lopulla vajaa 
6 yks./1, suureni kesäkuun aikana ollen kesäkuun lopulla yli 150 yks./1 (kuva 4.4.1). 
Notkahduksen jälkeen yksilötiheys saavutti heinäkuun alkupuolella saman suuruuden, 
minkä jälkeen se pieneni ollen heinäkuun lopulla 68 yks./1 ja elokuun lopulla 25 yks./1. 
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Vuonna 1993 yksilötiheys oli toukokuun puolivälissä hieman yli 1 yks./1 ja toukokuun 
lopulla jo 20 yks./1. Yksilötiheys suureni nopeasti maksimiin, 141 yks./1, joka havaittiin 
heinäkuun alkupuolella. Tämän jälkeen yksilötiheys pieneni ollen elokuun alussa 
41 yks./1, suureni jälleen ollen 66 yks./1. Syyskuun lopussa vesikirppujen kokonaisyksi-
lötiheys oli 35 yks./1. 

Vuonna 1994 vesikirppujen yksilötiheys oli toukokuun puolivälissä vajaa 3 yks./1, ja 
kesäkuun alkupuolella 20 yks./1. Yksilötiheys suureni edellisvuotta hitaammin, ja mak-
simiarvo osui heinäkuun alkupuolelle,jolloin yksilötiheys oli 98 yks./1. Vielä heinäkuun 
loppupuolella yksilötiheys oli 82 yks./1. Elokuun puolivälissä vesikirppujen kokonais-
yksilötiheys oli pienentynyt arvoon 30 yks./1, syyskuun alkupuolella suurentunut uudel-
leen (64 yks./1). Lokakuun alussa yksilötiheys oli vajaa 16 yks./1. 

Vesikirppujen tilavuuspainotetut hiilibiomassat kehittyivät vastaavasti. Vuonna 1991 
vesikirppujen biomassa oli toukokuun loppupuolella hieman yli 2 mg C/1, ja se suureni 
ollen kesäkuun lopulla 142 mg C/1, pieneni hieman ja suureni jälleen heinäkuun 
alkupuolen maksimiin, joka oli 158 mg C/1. Tämän jälkeen vesikirppujen biomassa 
pieneni heinäkuun loppupuolelle nopeasti, sitten hitaammin ollen elokuun loppupuolella 
alle 23 mg C/1. Syyskuussa biomassa suureni vielä hieman. 

Vuonna 1993 vesikirppujen biomassa oli toukokuun puolivälissä vajaa 2 µmg C/1 ja 
heinäkuun alkupuolen maksimissa 126 µg C/1. Elokuun alussa biomassa oli 46 µg C/1, 
minkä jälkeen se kasvoi hieman. Syyskuun lopussa se oli 33 µg C/1. 

Vuonna 1994 toukokuun puolivälissä hiilibiomassa oli vajaa 4 µg C/1 ja maksimissa, 
heinäkuun alkupuolella 95 µg C/1. Elokuun puolivälissä vesikirppujen biomassa oli 
30 µg C/1, syyskuun alkupuolella 56 ja lokakuun alkupuolella 17 µg C/1. 

Bosmina coregoni Sars esiintyi kaikkina vuosina koko näytteenottokauden ollen alku-
kesän nopeimmin runsastuvia vesikirppulajeja. Vuosina 1991, 1993 ja 1994 ajin tila-
vuuspainolettu yksilötiheys oli korkeimmillaan 72,7, 55,5 ja 28,4 yks./1. Vuonna 1991 
lajin keskimääräinen tilavuuspainotteinen biomassa oli kesäkuun lopulla 66,2 ja elokuun 
alkupuolen maksimissa 84,4 µg C/1. Vuonna 1993 biomassa oli suurimmillaan heinä-
kuun alkupuolella 55,2 µg C/1, aleni elokuun puoliväliin ja kasvoi syyskuussa ollen kuun 
lopussa 16,9 µg C/1. Vuonna 1994 maksimi oli jälleen heinäkuun alkupuolella, 27,5 
µg C/1, minkäjälkeen lajin biomassa aleni ollen syyskuun alussa4,4 g µg C/1. Lokakuun 
alussa biomassa oli hieman suurempi. 

Daphnia longiremis Sars runsastui Enonselän Daphnia-lajeista jokaisena tarkastelu-
vuonna ensimmäisenä. Vuonna 1993 yksilötiheys oli toukokuun loppupuolella4,4 yks./1 
ja maksimissaan kesäkuun loppupuolella 36 yks./1. Vielä heinäkuun alkupuolella yksi-
lötiheys oli 30,8 yks./1, mutta tämän jälkeen se pieneni ollen syyskuun puolivälissä enää 
0,2 yks./1. Syyskuun lopussa yksilötiheys suureni vielä. Vuonna 1994 populaatio kasvoi 
hitaammin kuin edellisenä vuonna. Toukokuun loppupuolella yksilötiheys oli 1,3 yks./1 
ja kesäkuun loppupuolella 19,4 yks./1. Suurimmillaan lajin yksilötiheys oli heinäkuun 
alkupuolella, 47,8 yks./1. Tämän jälkeen yksilötiheys pieneni ollen elokuun puolenvälin 
jälkeen 2,6 yks./1 ja lokakuun alussa 0,2 yks./1. Vuonna 1993 Daphnia longiremiksen 
tilavuuspainotteinen hiilibiomassa oli toukokuun loppupuolella 4,4 mg C/1, maksimis-
saan kesäkuun loppupuolella 33,4 µg C/1 ja heinäkuun loppupuolella enää 4,8 mg C/1, 
minkä jälkeen aleni edelleen ollen syyskuun puolivälissä 0,3 µg C/1. Syyskuun lopulla 
biomassa suureni. Vuonna 1994 lajin heinäkuun alun biomassamaksimi oli 46,0 µg C/1. 
Tämän maksimin jälkeen lajin biomassa aleni ollen syyskuun alkupuolella hieman yli 
1 µg C/1. Lokakuun alussa lajin biomassa oli vielä alhaisempi. 
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Kuva 4.4.1. Enonselän vesikirppujen tilavuuspainotetut yksilötiheydetja hiilibiomassat vuosina 1991, 
1993 ja 1994. 

Daphnia cucullatan Sars yksilötiheydet olivat joka vuosi varsin alhaisia toukokuussa. 
Kaikkina vuosina laji esiintyi melko runsaana koko loppukesän. Kesällä 1993 ja 1994 
D. cucullatan yksilötiheyksissä havaittiin kaksi huippua, keski- ja loppukesällä. 
Daphnia cucullatan tilavuuspainotteiset hiilibiomassat kehittyivät samaan tapaan kuin 
yksilötiheydet. Vuoden 1991 lajin biomassa oli suurimmillaan elokuun loppupuolella, 
51,7 µg C/1. Vuonna 1993 havaitut huiput olivat 31 µg C/1 (heinäkuun alkupuoli) ja 28 µg 
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C/1 (elokuun puoliväli), vuoden 1994 puolestaan 21 µg C/1 (heinäkuun loppupuoli) ja 27 
µg C/1 (syyskuun alkupuoli). 

Chydorus-lajien (lähinnä C. sphaericus) yksilötiheys oli vuonna 1991 suurimmillaan 
elokuun aikana, maksimin ollessa 13,4 yks./1. Vuonna 1993 lajin yksilötiheys oli 
suurimmillaan 16 yks./1 elokuun puolivälissä. Vuonna 1994 yksilötiheys oli vielä 
elokuun puolivälissä vain hieman yli 2 yks./1. Syyskuun alkupuolella yksilötiheys oli 
20 yks./1 ja lokakuussa vajaat 5 yks./1. 

Chydorus-lajien tilavuuspainotettu hiilibiomassa oli vuonna 1991 elokuun puolivälissä 
suurimmillaan vajaa 9 µg C/1, ja aleni tämän jälkeen ollen syyskuussa selvästi alle 1 µg 
C/1. Vuoden 1993 maksimi oli elokuun puolivälissä vajaa 9 µg C/1. Syyskuun lopussa 
biomassa oli 1 µg C/1. Vuonna 1994 biomassa oli elokuun puolivälin jälkeen vielä vain 
2,4 µg C/1. Sen sijaan syyskuun alkupuolella biomassakin oli yksilötiheyden tapaan 
suurimmillaan, runsas 12 µg C/1. 

Petovesikirpun Leptodora kindtii Focke tilavuuspainotteinen yksilötiheys oli vuonna 
1991 suurimmillaan heinäkuun aikana, jolloin se oli 0,5-0,6 yks./1. Vuonna 1993 oli 
maksimissaan kesäkuun loppupuolella0,8 yks./1, minkä jälkeen se aleni ollen keskikesän 
minimissä heinäkuun alkupuolella 0, 1 yks./1. Tämän jälkeen yksilötiheys suureni uudel-
leen ollen heinäkuun loppupuolelta elokuun puoliväliin melko tasaisesti 0,5-0,6 yks./1. 
Loppukesän aikana lajin yksilötiheys pieneni ollen syyskuun puolivälissä alle 0, 1 yks./l. 
Vuonna 1994 Leptodoran yksilötiheys oli suurimmillaan elokuun alkupuolella 
_0,3 yks./1. Syyskuun alkupuolella yksilötiheys oli vielä 0,2 yks./1. 

Leptodora kindtiin tilavuuspainotteinen hiilibiomassa alkoi vuonna 1991 suureta kesä-
kuun puolivälin jälkeen ollen suurimmillaan heinäkuun loppupuolella hieman yli 9 µg 
C/1. Tämän jälkeen lajin hiilibiomassa pieneni nousten uudelleen hieman elo- syyskuun 
vaihteessa. Vuonna 1993 maksimi, 10,4 µg C/1, oli hieman aikaisemmin kuin yksilöti-
heysmaksimi, jo kesäkuun puolivälissä. Kesäminimi heinäkuun alkupuolella oli alle 
1 µg C/1. Heinäkuun lopulta elokuun puoliväliin biomassa vaihteli välillä 4-6 µg C/1 
alentuen sen jälkeen. Vuonna 1994 biomassakasvoi heinäkuun alkuun ollen tällöin vajaa 
2 µg C/1, aleni sen jälkeen hieman ja suureni jälleen ollen elokuun alussa vajaa 5 µg C/1. 
Elokuun puolivälissä biomassa oli vajaa 3 ja syyskuun alkupuolella hieman yli 3 µg C/1. 

Bythotrephes longimanus, toinen Enonselällä tavatuista suurikokoisista petovesikirpuis-
ta, ei ole kovin runsaslukuinen. Laji havaittiin näytteissä vuonna 1991 ja 1993 kerran ja 
vuonna 1994 havaittiin muutamia yksilöitä kahdella näytteenottokerralla. Suurimmat 
Daphnia-yksilöt olivat vuonna 1991 pituudeltaan 1, 1 mm, vuonna 1993 havaittiin 
jokunen lähes 1,2 mm:n pituinen ja vuonna 1994 suurimmat havaitut yksilöt olivat 
pituudeltaan 1,0 mm. 

4.4.4 Tulosten tarkastelu 

Vesikirppujen kokonaisbiomassassa voi havaita kolmen tarkasteluvuoden perusteella 
alenevan suuntauksen. Pääasiassa tämä muutos näyttää johtuvan Bosmina coregonin 
esiintymishuippujen pienenemisestä. Chydorus-lajien (käytännössä C. sphaericus) yk-
silötiheys ja hiilibiomassa näyttää vuonna 1994 laskeneen huomattavasti aikaisemmista 
vuosista lukuunottamatta täyskierron aikaista voimakasta esiintymishuippua. Tämä 
saattaa viitata, kuten vesikirppujen yleinenkin biomassan aleneminen, järven rehevyys-
tason alenemiseen. 
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Daphnia-lajien, erityisesti D. longiremiksen suhteellinen osuus yksilömäärästä ja bio-
massasta näyttää hieman nousseen. Tämä laji esiintyi vuonna 1991 Enonselällä alku-
kesästä ylemmissä vesikerroksissaja keski- ja loppukesällä lähinnä alusvedessä väheten 
happipitoisuuden aletessa (Luokkanen 1995). Myös Olofsson ym. (1988) havaitsivat 
Hecklan-järvessä D. longiremis -populaation esiintyvän ensin lähes kokonaan päällys-
vedessä ja siirtyvän kesän aikana alusveteen. Lajin kohdalla vuoden 1994 selvästi 
suuremmatkokonaistiheydet voivatjohtuajo pelkästään siitä, ettäkyseisenä vuonna vesi 
oli kylmää varsin pitkään ja Enonselän alueella kesäkerrostuneisuus alkoi verrattain 
myöhään edellisiin vuosiin verrattuna. Daphnia-vesikirppujen pituudessa ei alustavassa 
tarkastelussa voitu havaita selviä muutoksia. 

Myös Leptodora kindtiin esiintymiseen vaikuttaa veden lämpötila erittäin voimakkaasti, 
joten veden kylmyys on voinut rajoittaa lajin runsastumista vuonna 1994 vuoteen 1993 
verrattuna. Kyse voi kuitenkin olla myös siitä, että lajia ravinnokseen käyttävät kalat, 
esim.pienet ahvenet ovat runsastuneet, ja vähentävät lajin yksilömääriä. 

Bythotrephes longimanus -petovesikirppuja havaittiin kesällä 1994 hieman useammin 
kuin aikaisemmin. Koska kyse oli vain yksittäisistä kerroista, on vaikea arvioida, onko 
kyse vain sattumasta vai onko laji todella runsastunut. 

Tämänhetkisten tulosten ja alustavan tarkastelun perusteella näyttää siltä, että vaikka 
särkikalojen aiheuttama predaatio on vähentynyt, Daphnia-lajeilla ei ole tapahtunut 
selvää koon suurenemista. Daphnia-vesikirppujen suhteellinen osuus vesikirppujen 
pienentyneestä kokonaisbiomassasta on sen sijaan kasvanut. Vesikirppujen määrän 
väheneminen saattaa olla merkki Enonselän planktonyhteisön kehittymisestä kohti 
vähäravinteisemman järven tasapainoa. 
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4.5 Kalastotutkimukset 

Jukka Horppila 1), Tommi Malinen 0, Heikki Peltonen1) & Jukka Ruuhijärvi2) 
I) Helsingin yliopisto, Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos, limnologian osasto 
2) RKTL, Evon kalantutkimus ja vesiviljely 

4.5.1 Johdanto 

Koska Vesijärvellä pyrittiin vaikuttamaan veden laatuun kalakantoja muuttamalla, oli 
kalastotutkimuksilla projektissa keskeinen osa. Tutkimuksilla pyrittiin selvittämään 
sekä projektin yhteydessä suoritettujen toimenpiteiden vaikutukset kalakantoihin että 
kalojen ja ravintoverkon muiden osien vuorovaikutukset. 

Ennen tehokalastuksen aloittamista särkikalojen vaikutuksia veden laatuun Enonselällä 
tutkittiin allas- ja akvaariokokeilla. Vuonna 1990 aloitettiin tehokalastuksen kalakan-
noissa aiheuttamien vaikutusten tutkimus. Tehokalastuksen saaliiden seuranta suunni-
teltiin siten, että troolausten kahden selvästi tärkeimmän saalislajin (särki ja kuore) 
kannoissa ja tuotannossa tapahtuvat muutokset pystytään selvittämään populaatioana-
lyysillä. Kolmen seuraavaksi runsaimman saalislajin (ahven, lahna ja salakka) kohdalla 
jouduttiin tyytymään kasvunmuutosten seurantaan. Lisäksi seurattiin Vesijärveen istu-
tettujen petokalojen (kuha, järvilohi, toutain) kasvua. 

Kalakantojen muutoksia tutkittiin myös laajojen verkkokoekalastustenja kaikuluotauk-
sen avulla. Koekalastuksia suoritettiin Vesijärven kaikissa osissa. Intensiivinen kaiku-
luotaus aloitettiin vuonna 1993,jotta luotauksenja populaatioanalyysin antamat tulokset 
saatiin kalibroitua keskenään. Näin voitiin tehotroolauksen loputtua siirtyä joustavasti 
käyttämään kaikuluotausta kalakantojen seurannassa. Vesijärven kalansaaliita selvitet-
tiin kalastustiedusteluilla vuosina 1991 ja 1993. 

Kalojen ravinnonkäytön ja -kulutuksen tutkimus on tärkeää, kun pyritään selvittämään 
mekanismeja, joiden kautta eri lajit vaikuttavat toisiinsa ja ravintoverkon muihin osiin. 
Särjen ravinnonkäyttöä Enonselällä tutkittiin vuonna 1991 kerätystä aineistosta. Istutet-
tujen kuhi~n ravintotutkimus suoritettiin puolestaan 1991-1992. Kesällä 1994 kerättiin 
lisäksi ahvenen ja särjen ravinnonkäytöstä eri puolilla Vesijärveä erittäin laaja aineisto, 
jonka analysointi on vielä kesken. Tutkimus jatkui 1995. 

4.5.2 Aineisto ja menetelmät 

Kasvu tutkimukset 

Vesijärven särkien kasvun seurantaa varten pyydettiin toukokuussa 1990-1993 150-200 
kalan näyte-erä Enonselältä (paunetti ja poikasnuotta) ja Laitialanselältä (verkko). 
Paimelanlahdelta pyydettiin näyte-erät kasvututkimusta varten troolilla toukokuussa 
1991 ja 1993. Kalat mitattiin (kokonaispituus) ja punnittiin. Särkien ikä määritettiin 
käyttäen sekä suomuja (peräevän ja kylkiviivan välistä) että hartian lukkoluuta 
(cleithrum). Takautuvat kasvut määritettiin suomusta käyttäen Fraserin ja Leen mene-
telmää (Bagenal & Tesch 1978). Kasvuaineistot analysoitiin kovarianssianalyysilla 
(GLM, SAS Institute Inc. 1985) sovittamalla vuotuiset kasvunlisäykset lineaarisen 
malliin,jossa luokittelevina muuttujina olivat vuosi ja kalan ikä sekä kovarianttina veden 
kesän (1.6.-31.8.) aikainen lämpösumma (Horppila ym. 1995) 
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Enonselän ahventen kasvua seurattiin vuosina 1990 (n=235), 1991 (n=235) ja 1993 
(n= 165). Näytteet kerättiin troolisaaliista. Kalat mitattiin (kokonaispituus) ja punnittiin. 
Kalojen ikä määritettiin suomujen että kiduskannen luiden (operculum) perusteella. 
Ahventen takautuvat kasvunmääritykset tehtiin Monastyrskyn menetelmällä (Bagenal 
& Tesch 1978). Troolisaaliista kerättyjä ahvennäytteitä täydennettiin verkkokoekalas-
tuksista saaduilla isoilla ahvenilla. Vuonna 1994 kerättiin EnonselästäjaLaitialanselästä 
kummastakin 1000 ahventa verkkokoekalastuksilla. Kuoreiden kasvun selvittämiseksi 
kerättiin troolisaaliista näytteet vuosina 1990-1993. Tuoreimmista aineistoista esitetään 
tässä vasta alustavia tuloksia. 

Lahnojen kasvunmääritykset tehtiin samoin vuosina 1990 (n= 194 ), 1991 (n= 196) ja 
1993 (n= 149). Mittauksen (kokonaispituus) ja punnituksen jälkeen määritettiin ikä 
käyttäen suomuja ja hartian lukkoluuta (cleithrum). Takautuvat kasvut määritettiin 
Monastyrskyn menetelmällä. 

Salakan kasvunopeuden selvittämiseksi kerättiin näytteet (n= 199) Enonselän troolisaa-
liista kesällä 1990. Kalojen mittauksen (kokonaispituus) ja punnituksen jälkeen ikä 
määritettiin suomuista. Takautuvat kasvut määritettiin Fraserin ja Leen menetelmällä. 

Kasvunäytteitä kuhasta toutaimesta ja järvilohesta kerättiin Enonselän trooli- ja koe-
verkkosaaliista vuosina 1989-1993. Kuhien (856 kpl) ikä määritettiin kalan kyljestä 
takimmaisen selkäevän kohdalta otetuista suomuista. Takautuvat kaavumääritykset 
tehtiin Fraserin ja Leen menetelmällä (Bagenal & Tesch 1978). Toutainnäytteitä on 
vuosina 1992-1994 kertynyt verkkokoekalastuksista 83 kpl. Toutaimien ikä määritettiin 
keskeltä kalan kylkeä otetuista suomuista ja takautuva kasvu laskettiin Fraserin ja Leen 
menetelmällä.Vuoden 1993 keväällä istutettujajärvilohia kerättiin saman vuoden kesän 
ja syksyn aikana näytteiksi 253 kpl Enonselän troolisaaliista ja verkkokoekalastuksin. 
Lohien kasvua seurattiin vertaamalla kalojen keskikokoa perättäisissä näytteissä. 

Ravinnonkäyttötutkimukset 

SARKI. Enonselän särkien ravinnonkäytön selvittämiseksi kerättiin näytteet vuonna 
1991 sekä selkäalueelta (n=220, näytekalat troolisaaliista) että ranta-alueelta (n=3 l l 
verkoilla pyydettyä kalaa) (Horppila 1994 ). Särjen ravintoanalyysit ovat vaikeita, koska 
särjet käyttävät sekä eläinplankton-, pohjaeläin- että kasviravintoa. Lisäksi ne murskaa-
vat ravintokohteet nieluhampaillaan, mikä tekee eri ravintokohteiden lukumääräisen 
erottelun usein mahdottomaksi. Enonselän särkien ravinnonkäyttö selvitettiin tutkimalla 
suolen ensimmäisen kolmanneksen sisältö binokulaarin avulla (V ~llestad 1985, Rask 
1989, Horppila 1994). Eri ravintokohteiden esiintymisfrekvenssiä käytettiin kuvaamaan 
ravinnonkäyttöä. Lisäksi eri ravintokohteiden prosentuaalinen osuus mahan sisällön 
tilavuudesta arvioitiin silmämäärin ja mahan sisällön kuivamassa määritettiin. 

AHVEN. Ahvenen ravinnon tutkimus aloitettiin vuonna 1994, jolloin kerättiin neljä 
kertaa kesän aikana näytteet verkkopyynneillä Enonselästä ja Laitialanselästä. Ahventen 
mahan täyteisyys sekä eläinplanktonin, pohjaeläinten ja kalojen osuudet mahansisällöstä 
måäritettiin viisiportaisella asteikolla. Tämän jälkeen ravinnon kunkin pääryhmän osalta 
määritettiin ravintoeläinten suhteelliset osuudet mahansisällösta stereomikroskoopin 
avulla. Kalaravinnosta määritettiin saaliskalojen lukumäärä, lajit ja pituudet. Tästä 
aineistosta voidaan esittää alustavia tuloksia. 

KUHA. Vesijärven kuhatutkimuksen tavoitteina oli selvittää kuhan ravinnon koostu-
mus, ravinnnon kulutus sekä kuhan merkitys vähäarvoisen kalaston saalistajana ja 
säätelijänä. Vuosina 1991-1992 kerättiin yhteensä 671 kuhan aineisto ravintotutkimusta 
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varten. Pääosa saaliista saatiin tehokalastuksen sivusaaliina ja loppuosa verkkokoeka-
lastuksilla. Näytteet kerättiin molempina vuosina touko-lokakuussa. Näytekalat olivat 
1-7-vuotiaita- pääosa oli kuitenkin 2-4-vuotiaita. Mahanäytteistä tunnistettiin ravinto-
kohteet ja kalaravinnosta määritettiin kalojen pituudet. Saaliskalojen painot ennen 
ravinnon sulamista arvioitiin lajikohtaisilla regressioyhtälöillä pituuden perusteella. 

Ravinnon kulutus arvioitiin sekä mahanäytteisiin että kuhan energiatasemalliin perus-
tuen. Mahanäytteiden perusteella keskimääräinen ravinnonottotiheys ja petokalan vuo-
rokaudessa kuluttaman ravinnon määrä arvioitiin Dianan (1979) menetelmällä, jossa 
oletetaan petokalan ottavan ravintoa satunnaisesti ympäri vuorokauden, jolloin näytteen-
ottoaika ei vaikuta kulutusarvioon. Ravinnon sulamisnopeuden oletetaan riippuvan 
ainoastaan lämpötilasta (Molnar & Tölg 1962, Molnar ym. 1967), mutta olevan riippu-
maton pedon koosta, mahan täyteisyydestä ja saalislajista. 

Ravinnon kulutuksen (C) arviointi kalayksilön energiataseen perusteella tapahtuu tasa-
painoyhtälön C = G + R + F + U avulla, missä G = kalayksilöön sen kasvaessa sitoutuva 
energia, R = hengitys eli energian kulutus elintoimintoihin ja F = ulosteiden sekä U = 
eritteiden mukana poistuva energiamäärä. Energiataselaskelmissa käytettiin bioener-
geettistä mallia (Hewett & Johnson 1992), joka mahdollistaa ravinnonkulutuksen arvi-
oinnin kasvutietojenja veden lämpötila-aineiston perusteella. Kulutuksen ja hengityksen 
lämpötilariippuvuudet mallinnetaan erillisillä kalan koosta riippuvilla funktioilla. Mallin 
parametrit oli määritetty kuhan lähisukulaiselle Pohjois-Amerikassa tavattavalle valko-
silmäkuhalle. Koska valkosilmäkuhan optimilämpötila on alempi kuin kuhan (Hokanson 
1977, Marshall 1977), mallin lämpötilariippuvuuksia muutettiin vastaamaan kuhalle 
esitettyjä kulutuksen ja hengityksen lämpötilariippuvuuksia (Willemsen 1978). 

4.5.3 Kalalajien runsaussuhteet ja kanta-arviot 
Koekalastukset 

Vuosina 1989-1993 koekalastukset tehtiin elokuussa yleiskatsausverkoin Vesijärven 
kaikkien selkien syvillä alueilla ja lisäksi matalilla alueilla eri puolilla järveä (kuva 
4.4.1 ). Tavoitteena on ollut seurata Vesijärven kalaston määrää sekä kalojen laji- ja 
kokojakaumaa ja lisäksi kerätä saalisnäytteitä istutetuista petokaloista. Troolauksen 
aikana koekalastettiin Enonselällä kesä-heinäkuussa vuosina 1992 ja 1993. 

Yleiskatsausverkossa on 6 metriä kutakin solmuväliä (12, 15, 20, 25, 35, 45, 60 mm); 
verkko on 42 m pitkä ja 3 m korkea. Kahden yleiskatsausverkon pinta-ala vastaa noin 
2/3 Vekary:n verkkosarjan pinta-alasta. Saaliita voidaan karkeasti vertailla tämän suh-
deluvun avulla. Yhteen pyyntipaikkaan on laskettu kerralla pyyntiin kaksi verkkoa. 
Syvännealueilla on käytetty yhteensä kuuden verkon pyyntiä, jossa kaksi verkkoa on 
laskettu pohjaan, kaksi väliveteen (kohonarut 5 m pinnasta) ja kaksi pintaan. Verkot on 
laskettu iltapäivällä ja nostettu aamupäivällä, jolloin pyyntiaika on ollut noin 18 tuntia. 

Enonselän särkien biomassaja tuotanto 

Enonselän tehokalastus alkoi kesällä 1989. Tuolloin troolisaaliista rekisteröitiin vain 
päivittäiset kokonaissaaliit kalalajeittain. Kalakantojen tarkempi tutkimus alkoi kesällä 
1990. Troolisaaliiden seuranta suunniteltiin siten, että se mahdollistaisi populaatioana-
lyysin (VPA) käytön kahden tärkeimmän saalislajin, särjen ja kuoreen, kantojen arvi-
oinnissa. Populaatioanalyysin voidaan laskea, kuinka paljon kalastusalueella on täytynyt 
ollakaloja,jotta siitä on pysytytty saamaan tietty saalis (esim. Gulland 1983). Analyysin 
syöttötietoina ovat ikäryhmäkohtaiset lukumääräiset saaliit. 
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Vuonna 1990 troolisaaliista otettiin kahden-kolmen päivän välein viisi 100 särjen 
näytettä pituusjakaumien selvittämistä varten. Näytteet ikämäärityksiä varten (100 ka-
laa) otettiin kerran kuukaudessa. Seuraavana vuonna näytteenottoa muutettiin tilastolli-
sesti luotettavammaksi (Horppila & Peltonen 1992a). Tällöin otettiin huomioon paitsi 
näytteiden edustavuus, myös käytettävissä olevat näytteenottoresurssit käyttäen Coch-
ranin (1977) yhtälöitä. Osanäytteiden otto oli uuden suunnitelman mukaan tarpeetonta. 
Seuraavina vuosina otettiinkin kullakin näytteenottokerralla yksi 200 särjen näyte. 
lkänäytteet (150 kalaa) otettiin kahden viikon välein. 

Pituusjakaumat muutettiin ikäjakaumiksi käyttäen ikä-pituus-avainta (Ricker 1975) ja 
lukumääräiset ikäryhmäkohtaiset saaliit laskettiin. Vuoden 1989 saaliit laskettiin oletta-
en, että eri vuosiluokkien lukumääräsuhteet olivat samat kuin vuonna 1990. Kalastus-
kuolevuudet (F) ja kalojen lukumäärät laskettiin käyttäen populaatioanalyysia (kohortti-
analyysi) (esim. Pope 1972, Gulland 1983). 

Luonnollisen kuolevuuden arvoksi kaikissa ikäryhmissä oletettiin 0,3. Populaatioana-
lyysia sovellettiin poikkeuksellisesti yhden vuoden aikana kerättyihin näytteisiin (Pel-
tonen & Horppila 1992), minkä mahdollisti suuri kalastuskuolevuus verrattuna 
luonnolliseen kuolevuuteen. Yhden vuoden analyysi koski kuitenkin vain rajoitettua 
troolausaluetta. Kannan kehitystä koko Enonselän alueella arvioitiin VPA:lla viiden 
vuoden tehokalastuksen jälkeen (Horppila & Peltonen 1994). Särkikannan tuotanto 
laskett~rn käyttäen Allenin menetelmää (esim. Chapman 1978). Kunkin vuosiluokan 
tuotanto tiettynä ajanjaksona on yksilöiden keskimääräinen lukumäärä (joka saatiin 
VPA:sta) kerrottuna yksilöiden keskimääräisellä massan muutoksella ko. ajanjaksona: 
P= [(Nl +N2)/2](B2-B 1). 

Vuosiluokat 1990-1993 täytyi jättää populaatioanalyysin ulkopuolelle, koska ne eivät 
vielä olleet troolikalastuksen kohteena. Näiden vuosiluokkien koot arvioitiin tunnettujen 
vuosiluokkien kokojen perusteella. Samalla arvioitiin Enonselän särkikannan kehitys 
vuoteen 1997 asti erilaisilla luonnollisen kuolevuuden ja kalastuskuolevuuden arvoilla 
(Horppila & Peltonen 1994). 

Kaikuluotaukset 

Vuosilta 1984-1992 oli suuntaa-antavia havaintoja (1-4 kertaa kesässä) Enonselän 
syvänteen kalatiheyksistä (Jurvelius & Sammalkorpi 1986 ja 1995). Vuonna 1993 
kaikuluodattiin Vesijärven Enonselän yli 6 metrin syvyiset alueet kymmenen kertaa 
kalatiheyden ja biomassan arviointia varten (Malinen 1995, Malinen & Peltonen 1995). 
Kaikuluotauslinjat sijoitettiin pohjois-eteläsuuntaan yhdensuuntaisesti puolen kilomet-
rin ja neljällä näytteenottokerralla kilometrin välein. Kaikuluotaimena oli yksikeilainen 
Simrad EY-M, jonka lähettämän ääniaallon taajuus on 70 kHz. Koska luotaimen 
lähettämän impulssin kestoaika on 0,6 ms ja äänen nopeus makeassa vedessä noin 
1450 m/s, on ääni-impulssin pituus vedessä 0,85 m. Tällöin voidaan havaita erillisinä 
kalat, jotka ovat vertikaalisuunnassa puolta metriä kauempana toisistaan. Anturin keilan 
leveys oli 11 ° (vaimeneminen -3 dB tasolle). Luotaukset tehtiin kaikulaskentaan perus-
tuen (40logR-tyyppinen TVG-vahvistus). Veneen nopeus oli luotauksia tehtäessä 
2,2 m/s. Luotaukset tehtiin iltahämärässä, jolloin ainakin pelagiaalin tarkeimmät kala-
lajit särki ja kuore olivat mahdollisimman tasaisesti hajautuneina väliveteen. Liian 
läheHä r~intaa tai pohjaa olevia kaloja ei kaikuluotaimella pystytä havaitsemaan. Kaiku-
luotaimen äänisignaalit tallennettiin kasettinauhurillaja myöhemmin muunnettiin tieto-
koneella käsiteltävään muotoon digitointilaitteistolla. Kalatiheys ja kalojen kohde-
voimakkuusjakauma laskettiin HADAS-tietokoneohjelmalla (Lindem Data Acquisition 
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1991 ), joka laskee kaikujen lukumäärän kohdevoimakkuusluokittain pinta-alaa kohti 
algoritmilla, jonka ovat kehittäneet Craig & Forbes (1969). Linjat jaettiin 600 metrin 
pituisiin osiin, jotka muodostivat tutkimuksen otosyksiköt. 

Kaikuluotaukseen liittyen pyydettiin troolilla viisi kalastonäytettä, jakaumien ja niitä 
vastaavien kalojen pituus jakauma josta mitattiin kalojen pituus jakauma ja määritettiin 
eri lajien osuudet. Kaikuluotaimen antaman kohdevoimakkuusjakaumien sekä niitä 
vastaavien kalojen pituusjakaumien huiput arvioitiin histogrammeista silmämääräisesti 
ja näiden huippujen völille sovitettiin lineaarinen regressiosuora. 

Koska kaikuluotausotantaan liittyy monia tilastotieteellisiä ongelmia, tutkittiin eri otan-
tamenetelmiä tarkkaan. Tutkimusalueen kalatiheys sekä -biomassa laskettiin osittamat-
toman sekä jälkiositetun otannan teoriaan perustuen. Kalatiheyden hajonnasta otos-
yksiköiden välillä ei ollut ennakkotietoa käytettävissä, joten otantaa ei voitu tehdä 
kiintiöitynä, mutta aineiston perusteella laadittiin otantasuunnitelma optimaalista kiin-
tiöintiä (Cochran 1977) käyttäen. Koska kalatiheyksien jakauma otosyksiköissä oli 
erittäin viuo, tehtiin laskut paitsi muuntamattomalla aineistolla myös normalisoidulla 
aineistolla. Paras muunnos etsittiin Boxin ja Coxin testillä (MacLennan & MacKenzie 
1988). Jälkiosituksen ja optimaalisen kiintiöinnin tehokkuutta verrattuna osittamatto-
maan otantaan arvioitiin näillä menetelmillä saatuja varianssiestimaatteja vertaamalla. 

5km 

KOEKALASTUSPAIKAT 

1. ENONSELKÄ 
2. KILPIÄISTENPOHIA 

61°30' 

3. LAASONPOHIA 
4. VÄHÄSELKÄ 61°00' 
5. PAIMEl.ANLAHTI 
6. KOMONSELKÄ, eteläpää 
7. KOMONSELKÄ, pohjoispää 
8. KAJAANSELKÄ 
9. KAILANPOHJA LAHTI 
10. LAITIALANSELKÄ, matala 
1 1. LAITIALANSELKÄ, syvänne 

Kuva 4.5.1. Vesijärven koekalastuspaikat vuosina 1989-1993. 
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4.5.4 Saalistutkimukset 
Tiedustelu vuosien 1991 ja 1993 kalastuksesta 

Kyselylomake lähetettäiin mahdollisimman monelle Vesijärveen kalastusluvan osta-
neelle ruokakunnalle. Tiedusteltu alue käsitti noin puolet Vesijärven pinta-alasta ja se 
jakautui verrattain tasaisesti järven eri alueille. Lisäksi kalastajatiedot saatiin useimmista 
Vesijärven kalastusalueen virkistyskalastusluvan ostaneista. Virkistyskalastuslupa-alue 
käsitti noin 80 % Vesijärven pinta-alasta. 

Lomake lähetettiin v. 1991 827:lle ja v. 1993 1382:lle ruokakunnalle. Niistä v. 1991 439 
ja v. 1993 852 oli ostanut kalastusalueen virkistyskalastusluvan (virkistyskalastajat). 
Vesialueen omistajan tai kalastuskunnan luvan (kotitarvekalastajat) oli ostanut v. 1991 
388 ja v. 1993 550 ruokakuntaa. Osa ruokakunnista oli hankkinut molemman tyyppiset 
luvat. Heidät on luettu kotitarvekalastajien ryhmään. Vastaamattomille lähetettiin uusin-
takysely. Vastauksia saatiin v. 1991 465 ruokakunnalta, joista 408 kpl ilmoitti kalasta-
neensa. V. 1993 saatiin vastaus 663 ruokakunnalta, joista 583 oli kalastanut. 

Vastausten perusteella laskettiin pyyntivuorokausien määrä ja saaliit eri pyydyksillä 
erikseen kotitarvekalastajille ja virkistyskalastajille. Tiedustelun ulkopuolelle jääneiden 
kalastuskuntien kalastus ja saaliit arvioitiin pinta-alan perusteella. Vastaamatta jättänei-
den ja tiedustelulähetyksen ulkopuolelle jääneiden kalastajien lukumäärän perusteella 
virkistyskalastajien pyynti ja saaliit kerrottiin vuosina 1991 ja 1993 kertoimilla 3 ja 2, 7, 
kotitarvekalastajien pyynti ja saaliit kertoimilla 1,5 ja 1, 7. Kotitarvekalastuksen saalis 
kerrottiin lisäksi em. tiedustelematta jääneen vesipinta-alan perusteella kertoimella 2, 
joten sen kokonaiskertoimeksi tuli v. 1991 3 ja v. 1993 2,7. 

Käytetyt kertoimet ovat verrattain suuria ja ne lisäävät tulosten epävarmuutta. Erityisesti 
oletus, että tiedustelematta jääneellä vesialueella kalastetaan yhtä paljon kuin tiedustel-
lulla voi olla virheellinen. Suurempi virhe järven kokonaissaaliita arvioitaessa kuitenkin 
tehtäisiin, jos tiedustelematta jääneen alueen pyynti jätettäisiin ottamatta huomioon. 
Kuntalaisen ongintaoikeuden tai läänin pilkkikortin perusteella kalastaneiden saaliita ei 
ole otettu huomioon. Niitä on vaikea arvioida ja kalastusaluekohtaiset arviot pilkkikortin 
lunastaneiden saaliista menisivät ainakin osittain päällekkäin tiedustelun kohteena ollei-
den kalastajien saaliiden kanssa. 

4.5.5 Tulokset ja niiden tarkastelu 
Kasvu tutkimukset 

SÄRKI. Nuorten särkien kasvua Enonselällä voidaan pitää Suomen oloissa hyvänä. 
Särjet saavuttavat Enonselällä 10 cm pituuden kolmannen kesänsä alkuvaiheessa. Myö-
hemmin kasvu kuitenkin hidastuu selvästi ja 8-vuotiaan särjen keskimääräinen pituus 
on alle 19 cm (Horppila 1994 ). Laitialanselällä särkien kasvu on hieman hitaampaa, 
mutta Paimelanlahdella kasvunopeus on lähes sama kuin Enonselällä. 

Kasvumallin ja havaittujen vuotuisten kasvunlisäysten yhteensopivuus vuosina 
1981-1988 oli hyvä. Enonselällä malli kuitenkin systemaattisesti yliarvioi särkien 
kasvun vuosina 1989-1992 osoittaen, että Enonselän särkien kasvu on jopa hidastunut 
tehokalastus jakson aikana (Horppila ym. 1995). Laitialanselällä tilanne oli sama viimei-
sen kahden-kolmen vuoden aikana vanhimmissa ikäryhmissä. Paimelanlahdella ei 
havaittu eroja havaittujen kasvujen ja kasvumallin välillä. 
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Särkien kasvun hidastuminen kannan biomassan alentuessa oli erittäin odottamatonta, 
sillä lukuisissa tutkimuksissa (esim. Goldspink 1978, Burrough & Kennedy 1979, 
Linfield 1980, Persson 1983, Cryer ym. 1986, Sarvala ym. 1992) on saatu päinvastaisia 
tuloksia. Tulos viittaa siihen, että särkien ravintotilanteessa on täytynyt samaan aikaan 
tapahtua heikentymistä. Ainoa merkittävä tällainen muutos on sinileväbiomassojen 
aleneminen (Horppila ym. 1995). Sinilevät ovat rehevissä järvissä säijille arvokasta 
täydentävää ravintoa (Lessmark 1983, V ~llestad 1985). Bioenergeettinen tarkastelu 
(Horppila ym. 1995) osoittikin, että sinilevien väheneminen on todennäköisesti vaikut-
tanut kasvun hidastumiseen. 

AHVEN. Enonselän ahvenvuosiluokkien 1985-1991 keskimääräinen pituuskasvu on 
esitetty kuvassa4.5.2. Ahventen kasvussa on suurta yksilöiden välistä vaihtelua ja lisäksi 
lämpimien kesien (esim. 1988) kasvu voi olla kaksinkertainen kylmiin kesiin (esim. 
1987) verrattuna. Kuvassa ovat mukana vain korkeintaan viiden ensimmäisen vuoden 
kasvut, jotka on laskettu vuosiluokista 85, 86, 88 ja 89 viisivuotiaana, vuosiluokista 87 
ja 90 nelivuotiaina ja vuosiluokasta 91 kolmivuotiaina näytteiksi otetuista kaloista. 
Enonselän ahventen keskimääräinen kasvu ei tehokalastusjakson aikana ole ainakaan 
nopeutunut. Ahven ei, kuten särkikään, näytä kyenneen parantamaan kasvuaan, vaikka 
kalakantoja on voimakkaasti harvennettu. 

LAHNA ja SALAKKA. Nuoret lahnat kasvavat Enonselällä varsin hyvin. Ne saavutta-
vat 20 cm pituuden neljäntenä kesänään. Kuuden-seitsemän vuoden iässä kasvu kuiten-
kin hidastuu selvästi ja vielä 15-vuotiainakin Enonselän lahnat ovat keskimäärin alle 40 
cm:n mittaisia. Lahnan kasvussa ei havaittu tapahtuneen muutoksia tehokalastusjakson 
aikana. Salakoiden kasvu Enonselällä on varsin tyypillinen Suomen oloissa. Salakat 
saavuttavat ensimmäisenä kesänään keskimäärin 5,3 cm pituuden ja ovat kuusivuotiaina 
n. 15 cm mittaisia. 

KUHA. Vesijärveen istutetut kuhat ovat kasvaneet nopeasti verrattuna kuhan tavanomai-
siin kasvunopeuksiin eteläsuomalaisissa järvissä. Vuosiluokkien 84-92 keskimääräiset 
pituuskasvut on esitetty kuvassa 4.5.3. Useimmat kuhavuosiluokat ovat saavuttaneet 
laillisen pyyntikoon (Vesijärvessä 40 cm) neljän kasvukauden jälkeen. Vuosiluokka 
1992 koostuu Vesijärvessä luonnonkudusta syntyneistä kaloista. Sen toisen vuoden 
kasvu oli kylmän kesän 1993 vuoksi hidasta, eivätkä nämä nyt kolmivuotiaat kuhat ole 
sen vuoksi päässeet samaan kasvutahtiin kuin istutusvuosiluokat. 

TOUT AIN ja JÄRVILOHI. Toutainten pituuskasvu on suurin piirtein yhtä nopeaa kuin 
kuhien (kuva 4.5.4.). Suurikokoisemmista toutaimista on toistaiseksi vielä niukasti 
näytteitä. Vesij ärveen koi mi vuotiaina ja noin 300 gramman painoisina istutetut j ärvilohet 
kasvavat jo saman vuoden syksyyn mennessä 1-1,5 kg painoisiksi. Ne kuitenkin 
kalastetaan niin nopeasti pois, että pitempään järvessä kasvaneista lohista ei olla saatu 
näytteitä. 

Ravinnonkäyttötutkimukset 

SÄRKI. Ravinnonkäyttötutkimus (Horppila 1994) osoitti, että Enonselän särjet syövät 
litoraalialueella runsaasti makrofyyttejä (ristilimaska, pikkuvita). Sekä makrofyyttien 
että pohjaeläi11ten osuus ravinnossa kasvoi kalojen koon kasvaessa. Lisäksi kasviravin-
non osuus kasvoi kesän kuluessa. Litoraalialueella eläinplanktonin osuus ravinnosta oli 
yli 50 % vain nuorimmilla särjillä heinäkuussa. 

Pelagiaalialueelta pyydettyjen särkien ravinnossa esiintyi sekä toukokuussa että loka-
kuussa makrofyyttejä ja Iitoraalialueella eläviä selkärangattomia eläimiä (Trichoptera, 
Ephemeroptera), mikä osoitti särkien tekevän vuorokaudenaikaisia vaelluksia. Heinä-
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kuussa kaikki särjen kokoluokat söivät pelagiaalialueella ainoastaan eläinplanktonia 
(Bosmina spp.) . 

Runsas kasviravinnon käyttö indikoi sitä, että eläinravinnosta on puutetta (esim. V~zH-
lestad 1985). Vaikka särki on muihin kalalajeihin nähden tehokkaampi kasviravinnon 
hyväksikäyttäjä, on eläinravinnon assimilaatiotehokkuus huomattavasti parempi (Pers-
son 1983). Pohjaeläinravinnon vähyys ilmeisesti selittää särkien kasvun hidastumisen 
Enonselällä vanhemmissa ikäluokissa. Ravinnonetsintä lieneekin yksi syy havaittuun 
särkien massavaellukseen alkukesällä pelagiaalialueelle (Horppila 1994, Horppila ym. 
1995) ja kesän mittaan lisääntyvä särkien predaatio voi osaltaan vaikuttaa eläinplank-
tonbiomassan romahtamiseen selkäalueella keskikesällä (vrt. kuva 4.4.1 ). 

AHVEN. Alustavat tulokset vuonna 1994 aloitetuista ahvenen ravintotutkimuksista 
viittaavat siihen, että Vesijärven ahvenet siirtyvät eläinplanktonravinnosta kalaravintoon 
keskimäärin 14-15 cm mittaisina. Loppukesällä jopa 11-12 cm:n pituiset ahvenet 
saattavat käyttää pääasiassa kalaravintoa, lähinnä kuoreenpoikasia. Pohjaeläimillä on 
Vesijärven ahventen ravinnossa vähäinen merkitys. Eläinplanktonista ahvenet syövät 
etenkin suurikokoisia vesikirppulajeja (esim. Leptodora) ja hankajalkaisia. 

KUHA. Vesijärven kuhan ravinnosta vuosina 1991 ja 1992 kerätyissä näytteissä havait-
tiin seuraavat kalalajit: ahven, kuore, kuha, kiiski, lahna, muikku, salakka, särki ja siika. 
Näistä selvästi tärkeimmät olivat ahven (42 % lukumäärästä) ja kuore (45 %). Särjen 
osuus oli noin 6 % ja salakan 4 %, joten muita lajeja kuhat olivat syöneet vain muutamia 
yksilöitä. Vuoden 1991 aineistossa tyhjien mahojen osuus oli noin 51 % kokonaismää-
rästä ja vuoden 1992 aineistossa 60 %. Muun kuin kalaravinnon osuus ikäryhmän 1 + ja 
sitä vanhempien ikäryhmien ravinnossa oli hyvin pieni. 

Kuhan syömien kalojen pituus oli 40-180 mm. Saaliskalojen pituuden vaihtelu kuhan 
kaikissa kokoluokissa oli suurta, eivätkä kuhan ja eri saalislajien pituuksien välille 
laaditut lineaariset regressioyhtälöt selittäneet kuin korkeintaan 15 % saaliin pituuden 
vaihtelusta. Saaliskalan keskikoon havaittiin kasvavan kuhan pituuden mukaan kun 
saaliina oli ahven tai särki, mutta salakan ja kuoreen keskipituus ei muuttunut pedon 
pituuden mukaan. 

Mahanäytteisiin perustuvat ravinnon kulutusarviot olivat hyvin pieniä. Päivittäisen 
ravinnonkulutuksen arvioitiin olevan yleensä alle 1 % kuhan painosta. Tämä arvio on 
kuitenkin selvästi liian pieni, jotta kuhat voisivat ko. ravintomäärällä kasvaa havaitulla 
nopeudella. Sama ilmiö on havaittu myös muissa mahanäytteisiin perustuvissa kulutus-
tutkimuksissa (Biro 1977, Fedorova & Drozzina 1982). Selityksenä saattaa olla mm. 
ravinnon sulamisnopeuden aliarviointi. 

Bioenergeettisellä mallilla arvioitiin päivittäisen ravinnonkulutuksen olevan suurimmil-
laan 1- ja 2-vuotiailla kuhilla noin 4 %, mutta 5-vuotiailla kuhilla vain noin 2 % kalan 
ruumiinpainosta päivässä. Talviaikaisen kulutuksen arvioitiin olevan selvästi pienem-
män: ikäryhmästä riippuen 0,3-0,5 % päivässä. Ravinnonkäytön hyötysuhteen (lisäkas-
vu/kulutus) ääriarvojen arvioitiin olevan 33 % 1-vuotiailla ja 12 % 6-vuotiailla kuhilla, 
mutta arvioissa on myös vuosittaista vaihtelua (kuva 4.5.5). Ainakin nuorten kalojen 
osalta ravinnonkäytön hyötysuhde saattaa olla yliarvio, mutta myös esimerkiksi Wil-
lemsen (1978) arvioi nuorten kuhien ravinnonkäytön hyötysuhteeksi noin 25 %. 

Koko Vesijärven tai Enonselän kuhakannan ravinnonkulutusta ei voida arvioida tarkasti, 
koska kuhakannasta ei ole tehty arviota. Kuitenkin kuhan kokonaissaalisarvio kertoo 
myös kannan tilasta. Kuhasaalis koko järvellä oli vuonna 1991 4200 kg ja 1993 5800 
kg. Enonselällä kuhan osuus on selvästi suurempi kuin järven muilla alueilla. Kuha ei 
kuitenkaan ole Vesijärven tärkein petokala vaan haukisaalis oli vuonna 1991 noin 
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8-kertainen ja vuonna 1993 yli 5-kertainen kuhasaaliseen verrattuna (tauluko 4.5.1). Jos 
oletetaan kuhan kuolevuudeksi kaikissa ikäryhmissä 0, 7 eli noin 50 % vuodessa ja luon-
nolliseksi kuolevuudeksi 0,2 sekä Enonselän kuhasaaliiksi 3000 kg, saadaan Enonselän 
kuhabiomassa-arvioksi 8300 kg. Tämän kokoinen kuhakanta kuluttaisi runsaat 18 000 
kg kalaa, lähinnä ahventa ja kuoretta. Verrattuna esimerkiksi Enonselän särkikannan 
vuotuiseen tuotantoon (Horppila & Peltonen 1994) tämä kulutusmäärä olisi melko pieni, 
mutta laskettaessa yhteen kaikkien petokalalajien ravinnonkulutus ne voivat kuluttaa 
merkittävän osan saalisvaroista erityisesti, jos niiden saalistus kohdistuu tiettyy lajiin. 
Kuhakannan on havaittu rajoittavan särjen nuorten ikäryhmien esiintymistä järven 
pelagiaalialueella, mutta isompien särkien esiintymisalueisiin kuhakannan voimistumi-
sen ei ole havaittu vaikuttavan (Lammens ym. 1990, Brabrand & Faafeng 1993, Persson 
ym. 1993). Kuha voi siten vaikuttaa merkittävästi myös saalislajien käyttäytymiseen ja 
niiden ravinnonkäyttöön ja vaikutuksiin ekosysteemin muihin osiin. 

TOUTAIN ja JÄRVILOHI. Toutainten ravinto näyttää koostuvan pienistä (alle 10 cm:n 
pituisista) särjistä, salakoista, kuoreista ja ahvenista (Horppila 1994). Aluksi suuri osa 
lohi-istukkaista söi hyönteisiä ja planktonia, mutta verrattain nopeasti ne alkoivat syödä 
kalaa. Lohien käyttämästä kalaravinnosta 90 % oli kuoretta ja 10 % ahventa. 

4.5.6 Kalalajien runsaussuhteet ja kanta-arviot 
Koekalastukset 
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Elokuiset koekalastussaaliit vuosilta 1989-1993 on esitetty kuvissa 4.5 .6.-4.5 .8. Enon-, 
Kajaan- ja Laitialanselän syvännealueiden pinta-, väli vesi- ja pohjapyyntien saaliista on 
laskettu keskiarvot. Matalien alueiden saaliit on yhdistetty Enonselän reunamilla oleviin, 
tehokalastuksen kohteina tai sen välittömässä läheisyydessä olleisiin alueisiin (paikat 2, 
3, 4 ja 5, kuva 4.4.1.) sekä Komon-, Kajaan- ja Laitialanselän alueisiin (paikat 6, 7, 9 ja 
10), joilla tehokalastuksen vaikutusten voidaan olettaa olleen vähäisiä. 
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täin vuosina 1991 ja 1992 bioenergeettisellä mallilla arvioituna. 
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Vuosittaiset saalimäärän heilahtelut näyttävät olevan suuria. Selviä kehityssuuntia ka-
laston rakenteessa ja määrässä on tämän vuoksi vaikea nähdä. Vesijärven selkäalueiden 
kalarunsaudessa tai lajijakaumassa ei ole kovin selviä eroja havaittavissa tämän jakson 
aikana. Ahven on selkä vesillä ja särki matalilla alueilla koeverkkosaaliin runsain laji. 

Tehokalastetulla Enonselällä on vuosina 1989-1992 kuitenkin selvä laskeva suuntaus 
saaliin määrässä (kuva 4.5.6). Vuoden 1993 saaliin runsastuminen johtuu pääasiassa 
ahvensaaliin kasvusta. Tällä voi olla yhteyttä siihen, että vuoden 1993 tehokalastuksessa 
aiemmista vuosista poiketen pyrittiin välttämään ahventen pyytämistä. Vuosina 1992 ja 
1993 ovat troolausjakson jälkeiset särkisaaliit Enonselän syvänteeltä olleet pieniä. 
Enonselän heinäkuisiaja elokuisia koekalastussaaliita vuosilta 1992 ja 1993 on vertailtu 
kuvassa 4.5.9. Vuonna 1992 saalis pieneni hyvin paljon heinäkuulta elokuulle. Vuonna 
1993 särkisaalis pieneni, mutta ahvensaalis kasvoi. 

Matalien alueiden kokonaisaaliissa on selvin ero ollut vuosien 1992 ja 1993 aiempia 
vuosia matalampi saalistaso sekä troolausalueen lähistöllä (kuva 4.5.10) että muilla 
Vesijärven alueilla (kuva 4.5 .11 ). Suurin osa tästä saaliin vähenemästä johtuu särkisaa-
liiden pienenemisestä. Ahvensaaliit ovat pysyneet melko vakaina matalilla alueilla. 
Vertailut aiempiin vuosiin ovat menetelmien muuttumisen vuoksi vaikeita. Verkkojen 
pinta-alan vertailun perusteella ainakin Enonselän saalismäärät ovat laskeneet vuosiin 
1987 ja 1988 verrattuna. 

Enonselän särkien biomassa ja tuotanto 

Jo kesän 1990 jälkeen voitiin todeta, että troolaus vaikutti hyvin tehokkaasti ainakin 
troolausalueen särkikantaan. Yhden vuoden VPA:n mukaan särkibiomassa aleni kesän 
aikana tasolta 90 kg/ha nollatasolle. Pyydystettävyysarvoissa (Pope & Shepherd 1985) 
ei kuitenkaan havaittu laskua kesän aikana, mikä viittasi siihen, että biomassan alene-
minen ei johtunut särkien vaelluksista. Pyydystettävyyden jyrkkä nousu alkukesällä 
osoitti, että Enonselän särjet suorittavat vaelluksen pelagiaalialueelle. Ne vaeltavat 
kuitenkin vasta kolmantena kesänään (Peltonen & Horppila 1992, Horppila & Peltonen 
1994 ), minkä vuoksi kaksi nuorinta ikäryhmää jäi kokonaan troolisaaliiden ulkopuolelle. 

Viiden vuoden tehokalastuksen jälkeen tehty populaatioanalyysi (Horppila & Peltonen 
1994) osoitti, että troolaus alensi selvästi särkibiomassaa koko Enonselän aluekin 
huomioon ottaen (kuva 4.5.12). Kannan biomassa aleni kolmannekseen tehokalastusta 
edeltäneestä tasosta (172 kg/ha-52 kg/ha). Kanta koostuu myös huomattavasti nuorem-
mista kaloista kuin aiemmin. Särkikannan tuotanto oli yli 60 kg/ha vuonna 1989, mutta 
1992 enää n. 30 kg/ha (Horppila & Peltonen 1994). 

Mikäli kalastus lopetetaan kokonaan vuoden 1993 jälkeen, Enonselän särkibiomassa 
todennäköisesti kaksinkertaistuu seuraavan kolmen vuoden aikana (Horppila & Peltonen 
I 994). Mikäli yksivuotiaita ja sitä vanhempia särkiä kalastetaan kalastuskuolevuudella 
0,3 (vuotuiset saaliit 46-50 tonnia), kannan biomassa ei ennusteen mukaan kasva. 
Vastaavasti tehokkaalla troolauksella (saalis 115-120 tonnia, kalastuskuolevuus 0,8), 
joka toinen vuosi päästäisiin samaan tulokseen. 

Kaikuluotaukset 

Kalan pituuden millimetreissä (L) ja kohdevoimakkuuden desibeleissä (TS) välille 
saatiin regressioyhtälö loglO L = 4,60 + 0,05 TS, joka perustui 7 toisiaan vastaavaan 
pituus- sekä kohdevoimakkuusjakauman huippuun ja jonka selitysaste oli 97 %. Koska 
tutkimukseen liittyvän troolipyynnin saalis koostui lähes pelkästään särjestäja kuoreesta 
jätettiin muiden lajien osuudet pois kalakanta-arvioista. Kohdevoimakkuudet, jotka 
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Kuva 4.5. 6. Enonselän elokuiset koekalastussaaliit grammoina kahta y/eiskatsausverkkoa kohti 
vuosina 1989-1993. 
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Kuva 4.5. 7. Laitialanselän elokuiset koekalastussaaliit grammoina kahta yleiskatsausverkkoa kohti 
vuosina 1990-1993. 
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Kuva 4.5.8. Kajaanselän elokuiset koekalastussaaliit grammoina kahta yleiskatsausverkkoa kohti 
vuosina 1989-1993. 
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Kuva 4.5.9. Enonselän syvännealueen heinäkuiset ja elokuiset koekalastussaaliit grammoina kahta 
yleiskatsausverkkoa kohti vuosina 1992 ja 1993. 
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Kuva 4.5. 10. Enonselän ja Paimelanlahden matalien alueiden elokuiset koekalastussaaliit grammoina 
kahta yleiskalastusverkkoa kohden vuosina 1989-1993. 
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Kuva 4.5.11. Kajaan-, Laitialan-ja Komonselän matalien alueiden alueiden elokuiset koekalastussaa-
liit grammoina kahta yleiskatsausverkkoa kohti vuosina 1989-1993. 
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Kuva 4.5.12. Särjen vuosi/uokkien biomassat Enonselällä vuosina 1989-1993. VPA:n ulkopuolelle 
jääneiden vuosiluokkien 1990-1993 simuloimalla arvioitu yhteenlaskettu biomassa on varjostettu. 

tulivat luokkiin -56:sta-52:een oletettiin kuoreiksi ja tätä suuremmat luokkaan --46 asti 
oletettiin särjiksi. Näitä suuremmat kalat jätettiin pois kanta-arvioista. 

Kalatiheyden korrelaatiot (Pearsonin korrelaatio) peräkkäisten linjanosien ( otosyksi-
köitten) välillä olivat pieniä - edellisen otosyksikön kalatiheyden vaihtelu selittää 
korkeintaan 14 % vaihtelusta seuraavassa otosyksikössä. Osittaminen pienentää selvästi 
autokorrelaatioita. Koska autokorrelaatioita ei juuri esiintynyt, saadaan esimerkiksi 
kalatiheyden varianssille harhaton estimaatti ja otantaa optimoitaessa voidaan käyttää 
normaaleja otantateorian kaavoja. 

Kun otanta tehtiin jälkiositettuna syvyysvyöhykkeen mukaan pieneni kalatiheyden 
varianssi 39--46 % verrattuna osittamattomaan otantaan. Ositetussa otannassa ositteiden 
kalatiheydet painotettiin ositteiden (syvyysvyöhykkeiden) pinta-aloilla, jos ositteiden 
kalatiheydessä on eroa. Tarkimmat arviot saataisiin optimaalisella kiintiöinnillä eli 
ottamalla jo otanta vaiheessa huomioon kalatiheyden syvyys vyöhykkeittäinen vaihtelu. 
Optimaalisella kiintiöinnillä tehty otanta olisi pienentänyt sekä kuore- että särkitiheysar-
vion varianssia yli 70 %. Optimaalisesti kiintiöintiä käytettäessä muuntamattomasta 
aineistosta saatiin tarkemmat estimaatit kuin normalisoidusta, joten monimutkaista 
normalisoivaa muunnosta ei tarvitse käyttää. Yli viidentoista metrin syvyiselle vyöhyk-
keelle optimaalisen kiintiöinnin mukaan tuleva osuus koko otosyksiköiden joukosta 
kasvaa kesän aikana. Alkukesällä tälle noin 20 % koko tutkimusalueesta kattavalle alalle 
tulisi kohdentaa noin 20-30 % ja loppukesällä 60-70 % kaikuluotausotannasta. 

Normalisoivan muunnoksen käyttäminen ei parantanut estimaattien tarkkuutta. Koska 
muunnosta käytetäessä voidaan lisäksi helposti aiheuttaa systemaattista virhettä, ei sen 
käyttäminen ole suositeltavaa. Boxin ja Coxin testin perusteella myöskään perinteisesti 
käytetty logaritmimuunnos ei ole käyttökelpoinen. 

Pinta-alaa kohti laskettu kalatiheys oli suurin syvimmillä alueilla kaikilla näytteenotto-
kerroilla (Malinen 1995). Tutkimusalueen särkikannan keskimääräinen biomassa vaih-
teli kesän aikana 10 ja 35 kg välillä. Koska kuore on keskittynyt syvännealueelle, jää 
sen hiomassa koko tutkimusaluetta kohti alle viiteen kiloon hehtaarilla. Särki- ja kuore-
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Kuva 4.5.13. Enonselän särki- ja kuoretiheys sekä niiden 95 %:n luottamusvä/it vuonna 1993 (Boxin 
ja Coxin testillä etsitty muunnos, ositteiden rajana 15 metrin syvyys). 

kannan tiheyden vaihtelut ovat samansuuntaisia kesän aikana (kuva 4.5.13). Alkukesällä 
nähdään kalojen runsastuminen. Tähän lienee syynä särjen siirtyminen pelagiaaliin 
matalilta alueilta ja kuoreiden kasvusta niin suuriksi, että ne tulevat kaikuluotaimella 
havaittavaan kokoon. Tehokalastusjakson aikana kesäkuun lopulla kalatiheys pieneni, 
mutta kun tehokalastuksessa pidettiin tauko heinäkuun alkupuolella, särkibiomassa 
lisääntyi. Loppukesän biomassan pieneneminen johtuneekin tehokkaasta troolipyynnis-
tä. Kannan kehitys kesän aikana on kuitenkin samantapainen kuin särjellä. 

Kaikuluotauksella saatiin pienempiä arvioita Vesijärven Enonselän särkibiomassasta 
kuin VPA:lla. On kuitenkin mahdotonta arvioida kumpi menetelmä antaa luotettavam-
man arvion kalakantojen tiheydestä ja kalabiomassasta, koska molempiin sisältyy epä-
varmuustekijöitä.Yleensäkin kaikuluotauksen on havaittu sisävesillä antavan pienempiä 
arvioita kalabiomassasta kuin VPA (Dahm ym. 1985, Hartmann ym. 1987, Auvinen & 
Jurvelius 1994), merkintä-takaisinpyynti (Hartmann ym. 1987) tai peräkkäisten poisto-
pyyntien menetelmä (Auvinen & Jurvelius 1994). Tämä johtunee siitä, että useimmat 
kaikuluotauksen virhelähteet vaikuttavat samaan suuntaan eli arviota pienentävästi. 
Vaikka kaikuluouksella saataneen jonkin verran liian pieniä kalakanta-arvioita, havai-
taan sillä kuitenkin muutokset kalatiheydessä ja kalojen kokojakaumissa, joten kaiku-
luotaus on sopiva menetelmä Enonselän pelagisten kalakantojen seurantaan. 

4.5. 7 Saalistutkimukset 
Kalastustiedustelu vuoden 1991 kalastuksesta 

Kalastus ja saaliit on esitetty taulukossa 4.5.1. Kotitarvekalastajien eniten käyttämät 
pyydykset ovat 27-55 mm verkot sekä katiska ja tärkein kalastuskausi talvi ja kevät. 
Ilmeisesti verkkojen 1imoittuminen rajoittaa pyyntiä kesällä ja syksyllä. 

Kolme runsainta saalislajia, hauki, ahven ja särki muodostivat noin 70 % kotitarveka-
lastajien kokonaissaaliista. Vesijärvellä harjoitti kotitarvekalastusta vuonna 1991 arvi-
olta 1100 henkilöä 770 ruokakunnastaja vuonna 1993 1160 henkilöä 800 ruokakunnasta. 
Virkistyskalastajat kalastavat eniten uistimella kesällä ja alkusyksystä. Heidän tärkeim-
mät saaliskalansa ovat hauki ja ahven, yhteensä lähes 80 % saaliista. Pelkästään virkis-
tyskalastusluvan perusteella Vesijärvellä kalasti vuonna 1991 noin 7 40 henkilöä noin 
540 ruokakunnasta ja vuonna 1993 1030 henkilöä 750 ruokakunnasta. 

Kotitarve- ja virkistyskalastusta Vesijärvellä harjoittaneiden ruokakuntien kokonais-
määrä oli vuonna 1991 noin J 310 ja 1993 noin 1550. Kalastajien kokonaismäärä oli v. 
1991 noin 1840 ja v. 1993 noin 2190. Kummankin tyyppisen luvan oli hankkinut noin 
180 ruokakuntaa v. 1991 ja 300 ruokakuntaa v. 1993. Vain pilkkimistä tai onkimista 
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ilman vesialueen omistajan lupaaharjoittaneetkalastajateivätole mukanaarviossa,joten 
todellinen kalastajamäärä on suurempi. Kalastajamäärä on kasvanut vuoden 1988 tie-
dusteluun perustuneesta arviosta (Paavo Ristola Oy 1989) noin kaksinkertaiseksi. Koti-
tarvekalastajien määrä ei ole kasvanut vaan lisäys perustuu Vesijärven kalastusalueen 
virkistyskalastusluvan ostajien määrän jatkuvaan kasvuun. 

Kotitarve- ja virkistyskalastajien saaliin vuonna 1991 on arvioitu olleen noin 114 000 
kg ( 10,4 kg/ha), noin kaksinkertainen vuoden 1988 arvioon verrattuna. Havaittu muutos 
voi osaksi perustua eri menetelmin tehtyihin tiedusteluihin, mutta suurimmaksi osaksi 
saaliiden kasvu perustuu kalastuksen lisääntymiseen. Kalalajien suhteellisissa osuuksis-
sa ei ole tapahtunut kovin suuria muutoksia. Runsaimpien saalislajien, hauen, ahvenen 
ja särjen osuudet ovat pysyneet lähes samoina. Lahnan, siian ja ankeriaan osuudet ovat 
laskeneet ja 1980-luvun lopun tärkeimpien istutuslajien, kuhan ja taimenen, osuudet ovat 
nousseet. Hauki- ja ahvensaaliista on saatu noin puolet ja taimen- ja särkisaaliista noin 
kolmasosa aktiivisilla koukkupyydyksillä (uistin, pilkki, onki), loput kiinteillä pyydyk-
sillä. Muiden lajien saalis on saatu pääasiassa verkoilla ja muilla kiinteillä pyydyksillä. 

4.5. 1. Saalistiedustelun tulosten mukaan arvioitu kotitarve- ja virkistyskalastajien saalis 
Vesijärvellä vuosina 1991 ja 1993 (Ruuhijärvi 1994 ja 1995). 

Saalis 1991 

pyydys hauki ahven särki kuha taimen ankerias yht. % yht. kg/-
lahna made muikku lohi siika muut kiloa p.päivä 

muikkuverkko 12 2 166 210 4421 2375 3 0 0 0 340 7528 6,6% 5325 1,41 
verkko 27-39 mm 2349 1103 5822 540 3863 0 1238 393 1672 54 101 17135 15,0% 36183 0,47 
verkko 40-45 mm 7177 1596 2602 992 596 0 2354 - 625 1909 55 21 17927 15,7% 61677 0,29 
verkko 46-55 mm 3123 787 290 491 30 0 398 - 183 173 0 0 5474 4,8% 25680 0,21 
verkko 56-65 mm 678 678 0 60 0 0 136 11 12 0 2 1576 1,4% 4395 0,36 
verkko yli 65 mm 300 1095 14 48 0 0 0 0 0 0 5 1461 1,3% 3111 0,47 
katiska 1858 627 1775 64 5584 0 1 0 0 80 24 10012 8,8% 22563 0,44 
rysä 1494 1734 258 48 198 0 0 3 0 504 24 4263 3,7% 5406 0,79 
syöttikoukku 1080 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 1125 1,0% 26100 0,04 
uistin 16124 8 1956 0 2 0 103 - 677 0 0 6 18877 16,5% 19890 0,95 
pitkäsiima 72 123 87 0 15 0 0 0 0 405 0 702 0,6% 318 2,21 
pilkki 423 607 15378 131 3535 0 5 18 142 36 137 20411 17,9% 12495 1,63 
onki 41 691 1571 0 3223 0 0 0 0 14 179 5717 5,0% 5529 1,03 
atrain 359 537 0 0 0 0 0 0 0 29 0 924 0,8% 378 2,45 
nuotta 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 720 780 0,7% 9 86,67 

yhteensä 35089 9588 29979 2629 21465 2375 4237 - 1910 3908 1175 1559 113913 229059 0,50 
% saaliista 30,8% 8,5% 26,3% 2,3% 18,8% 2,1% 3,7% - 1,7% 3,4% 1,1% 1,4% 100,0% 201,1% 
kg/ha 3,2 0,9 2,7 0,2 2,0 0,2 0,4 0,2 0,4 0,1 0,3 10,4 

Saalis 1993 

pyydys hauki ahven särki kuha taimen ankerias yht. % yht. .. ~9! lahna made muikku lohi siika muut kiloa p.pa1va 
muikkuverkko 58 0 95 0 11513 3826 11 108 22 0 0 258 15890 13,4% 9180 1,73 
verkko 27-39 mm 1439 1561 4341 298 2278 76 611 92 213 2831 18 264 14021 11,8% 35810 0,39 
verkko 40-45 mm 6472 2816 1825 908 1002 4 2957 237 372 1957 125 437 19114 16,1% 74893 0,26 
verkko 46-55 mm 4085 1659 395 502 18 0 1882 203 269 366 41 65 9485 8,0% 31317 0,30 
verkko 56-65 mm 972 470 33 35 0 0 89 8 19 20 0 3 1648 1,4% 9245 0,18 
verkko yli 65 mm 248 927 0 88 0 0 32 0 0 0 0 8 1304 1,1% 3758 0,35 
katiska 1873 1067 1659 75 2622 0 0 0 0 0 46 181 7521 6,3% 27057 0,28 
rysä 1528 3000 967 22 2225 0 0 0 0 0 768 682 9190 7,7% 4050 2,27 
syöttikoukku 678 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 697 0,6% 9069 0,08 
uistin 13385 2 1077 0 9 0 191 872 677 1 4 29 16246 13,7% 23948 0,68 
pitkäsiima 235 35 22 3 2 0 5 0 0 0 59 1 362 0,3% 127 2,86 
pilkki 255 369 11570 311 3702 3 0 33 83 8 184 16518 13,9% 12789 1,29 
onki 8 716 1278 27 2729 27 0 1 23 0 0 199 5008 4,2% 5841 0,86 
atrain 329 554 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 896 0,8% 365 2,46 
nuotta 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1000 1010 0,8% 6 168,33 

yhteensä 31566 13173 23275 2278 26099 3944 5782 1521 1627 5258 1077 3311 118912 247454 0,48 
% saaliista 26,5% 11,1% 19,6% 1,9% 21,9% 3,3% 4,9% 1,3% 1,4% 4,4% 0,9% 0,3% 100,0% 100,0% 
kg/ha 2,9 1,2 2,1 0,2 2,4 0,4 0,5 0,1 0,1 0,5 0,1 0,3 10,8 
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Kalastusta ovat haitanneet eniten veden likaantuminen, pyydysten limoittuminen, vähä-
arvoisten kalojen runsaus, leväkukinnat ja vesiliikenne. Huonosti merkityt pyydykset 
tuntuvat haitanneen monia virkistyskalastajia. Vuoden 1988 tiedusteluun (Paavo Ristola 
Oy 1989) verrattuna tärkeimmät haitat näyttävät pysyneen samoina, mutta rehevyyshait-
tojen merkitys oli pienempi v. 1993. Kalaveden hoitotoimista tehokalastus jakoi mieli-
piteet voimakkaasti, vastustajia ja kannattajia oli suurin piirtein yhtä paljon. Kala-
istutuksia, erityisesti petokalojen istuttamista, kannatettiin yleisesti. 

Kalastustiedustelu vuoden 1993 kalastuksesta 

Verkkopyynnin osuus on yli 70 % kotitarvekalastajien pyydysvuorokausistaja verkoilla 
kalastetaan etenkin talvella. Eniten kalastetaan solmuväliltään 40-45 mm verkoilla. 
Hauki, särki, ahven ja lahna ovat kotitarvekalastajien runsaimmat saalislajit. 

Vuoden 1991 kalastustiedustelun tuloksiin verrattuna kotitarvekalastus on muuttunut 
hyvin vähän. Kalastajamääräjakokonaissaalis ovat hivenen nousseet. Muikkuverkkojen 
ja 40-65 mm verkkojen käyttö on lisääntynyt ja syöttikoukkujen käyttö on vähentynyt. 

Virkistyskalastus on suurimmaksi osaksi veto- ja heittouistelua sekä pilkintää. Hauki ja 
ahven ovat tärkeimmät saalislajit. Virkistyskalastajien määrä oli kasvanut lähes kolmas-
osalla vuosien 1991 ja 1993 välillä. Kalastuspäivien yhteismäärä on myös kasvanut 
hiukan, mutta kokonaissaalis on laskenut. 

Kokonaispyynti ja -saalis (taulukko 4.5.1.) ovat vuoteen 1991 verrattuna hivenen 
nousseet. Muikku-, siika-, kuha-, särki- ja lahnasaaliit ovat kasvaneet ja hauki- ja 
ahvensaaliit pienentyneet. Muikku on runsastunut Kajaanselällä ja lisääntynyt muikku-
verkkokalastus selittää särkisaaliin kasvun. Hauki- ja ahvensaaliit ovat pienentyneet 
tasaisesti kaikilla pyydyksillä. Monet kalastajat ovat todenneet etenkin suurten haukien 
ja ahventen vähentyneen, joten lisääntynyt kalastus voi olla syynä saaliiden pienenemi-
seen. Pari vuotta sitten saatiin saaliiksi vielä 1980-luvun vähäisemmän kalastuksen 
aikana järveen kertynyttä hauki- ja ahvenkantaa. Kuha- ja siikasaaliit ovat kasvaneet 
vuoteen 1991 verrattuna noin kolmasosalla. Saaliskuhien keskikoko on noussut ja 
merkittävä osa kuhasaaliista on saatu jo yli 45 mm verkoilla. Uutena lajina saaliiseen on 
tullut mukaan järvilohi, jota on vuodesta 1992 alkaen istutettu Vesijärveen. 

Hauki-, ahven-, lohi- ja taimensaaliista on noin puolet saatu aktiivisilla koukkupyydyk-
sillä (uistin, pilkki ja onki) ja puolet kiinteillä pyydyksillä. Muiden lajien saalis on saatu 
lähes kokonaan kiinteillä pyydyksillä. Runsaasta uistinkalastuksesta huolimatta vain 
noin 3 % kuhasaaliista on saatu uistimella. 

Vuoden 1991 tuloksiin verrattuna hauen saalisosuus on laskenut muualla paitsi Enon-
selällä ja ahvenen osuus muualla paitsi Komonselällä. Särjen saalisosuus on laskenut 
Enonselällä ja noussut järven muilla alueilla. Kuhan saalisosuus on noussut muualla 
paitsi Laitialanselällä ja kuhan osuus on edelleen Enonselällä selvästi suurempi kuin 
muilla alueilla. Madesaalis näyttää myös edelleen painottuvan Enonselälle. Vuoteen 
1991 verrattuna muikun osuus on noussut ja muikkusaalis saadaan lähes kokonaan 
Kajaanselältä. Siian saalisosuus on noussut Enonselälläja Kajaanselällä. Ankeriassaalis 
keskittyy edelleen Laitialanselälle. Taimensaalis on jakautunut aiempaa tasaisemmin 
Enon- ja Kajaanselän kesken ja lohen saalisosuudet ovat näillä selillä myös samansuu-
ruiset. Virkistyskalastajien saaliissa merkittävin muutos vuoteen 1991 verrattuna on 
lohisaalis, joka keskittyy Kajaanselälle. 
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Pyydysten limoittuminen, vähäarvoisten kalojen runsaus ja leväkukinnat ovat eniten 
haitanneet kalastusta. Vuoden 1991 tuloksiin verrattuna haitat ovat jonkin verran vähen-
tyneet. Virkistyskalastajia harmittava pyydysten huono merkintä ei näytä parantuneen. 

Petokalaistutusten tuloksia 

KUHA. Vuoden 1993 kalastustiedustelun perusteella Vesijärven kuhasaalis on ollut 
vähän alle 6000 kg. Saalis on noussut vuoteen 1991 verrattuna noin kolmasosalla. 
Enonselän kirjanpitokalastuksen saalis jakauman (Ruuhijärvi 1994) perusteella on syytä 
olettaa, että vuoden 1992 saalis on ollut vähintään yhtä suuri kuin vuonna 1993. Jos 
vuosien 1987-1991 kuhaistutuksilla saavutettaisiin viideksi vuodeksi 6000 kg vuotuinen 
saalistaso, tulisi Vesijärven kuhaistutusten tuottaman saaliin hinnaksi noin 30 mk/kg. 
Istutettujen kesänvanhojen kuhanpoikasten kuolleisuus Vesijärvessä on ollut verrattain 
suurta. Täysimittaisena saaliiksi näyttää päätyvän vain noin 5 % istutetuista poikasista. 
Istutuksista olisi saatu huomattavasti parempi tuotto jos kuhat olisi pyydetty suurempina. 
Istutetut kuhat ovat kasvaneet Vesijärvessä nopeasti ja jo vuoden lisäys keskimääräiseen 
saalisikään olisi nostanut kilomääräisen kuhasaaliin kaksinkertaiseksi. 

Vuoden 1992 kuhavuosiluokka on Enonselän ja Komonselän eteläpään alueella koeka-
lastusten perusteella runsas. Se koostuu Vesijärven kuhien kudusta kuoriutuneista 
kaloista. Vuoden 1993 kylmän kesän vuoksi vuonna 1992 syntyneet kuhat ovat kasva-
neet selvästi istutusvuosiluokkia hitaammin. Ne olivat kolmikesäisinä loppukesällä 1994 
keskimäärin vain noin 150 g painoisia. Ne tulevat saavuttamaan laillisen pyyntikoon 
( 40 cm) pääsääntöisesti vasta kesän 1996 jälkeen. Jotta tästä runsaasta kuha vuosi luokas-
ta saataisiin hyvä saalis kannattaisi välttää niiden pyytämistä liian pieninä. Vuoden 1995 
kesän aikana vuosiluokan 1992 kuhat jäävät tehokkaasti 30--40 mm verkkoihin, joten 
niillä kalastusta pitäisi ainakin Vesijärven eteläisillä alueilla välttää. Lahden kaupunki 
onkin jo pyrkinyt tähän omilla vesialueillaan määräämällä alle 50 mm verkolle kaksin-
kertaisen pyydysyksikkömäärän harvempiin verkkoihin verrattuna. 

Vuoden 1993 kalastustiedustelun perusteella Enonselän alueella on jo siirrytty käyttä-
mään aikaisempaa harvempia verkkoja. Enonselällä alle 40 mm verkkojen käyttö oli 
vuonna 1993 vain 8 % kaikista verkkojen pyyntipäivistä kun se Kajaanselällä oli peräti 
47 %, josta noin kolmasosa tosin oli muikkupyyntiä. Enonselällä noin kuudesosa 
kuhasaaliista saatiin alle 40 mm verkoilla, jolloin lähes kaikki kuhat ovat alamittaisia. 
Kajaanselällä vastaavasti joka kolmas kuha oli saatu alle 40 mm verkolla. Vuoteen 1991 
verrattuna muutos Enonselän verkkopyynnissä on selvä; 27-39 mm verkkojen käyttö 
on pudonnut kolmasosaan ja 40-45 mm verkkojen käyttö on kaksinkertaistunut. Jos 
kuha on pääasiallinen saaliskala tulisi verkkojen solmuväli nostaa kuitenkin vähintään 
50 mm saaliin parantamiseksi ja kuhakannan lisääntymisen turvaamiseksi. 

Vuonna 1993 kuoriutuneita kuhia on saatu koekalastuksissa vain yksi. Onkin ilmeistä, 
ettei Vesijärven kuhan lisääntyminen onnistunut vuonna 1993. Kohtuullisen runsaat 
istutuksetkaan (73 300 poikasta) eivät näytä onnistuneen. 

JÄRVILOHI. Vuosien 1992 ja 1993 lohikalaistutukset ovat keskittyneet lähes kokonaan 
järviloheen. Vuoden 1993 kalastustiedustelussa lohta ja taimenta kuitenkin ilmoitettiin 
saadun ~aaliiksi suurin piirtein yhtä paljon. Koska Vesijärven lohikalaistutuksista saa-
tava saalis kertyy lähes kokonaan jo istutusta seuraavan vuoden aikana, on syytä olettaa, 
että kaikki kalastajat eivät ole tunnistaneet saamiaan lohia vaan ovat pitäneet niitä 
taimenina. Suuri osa koiraslohista tulee kolmivuotiaina sukukypsiksi ja etenkin nämä 
kutuasuiset koiraat muistuttavat monilta tuntomerkeiltään taimenta. Jos oletetaan, että 
vuoden 1993 tiedustelun taimensaalis on suurimmaksi osaksi lohta on kolmivuotiaiden 
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lohien istutuksista saatu saalista noin 300 kg tuhatta istutettua kalaa kohden. Kilomää-
räinen saalis on ollut suurin piirtein sama kuin istutettujen kalojen massa ja saaliin 
kilohinta näin ollen sama kuin istutuspoikastenkin, noin 45 mk. Suuri osa vuosien 1992 
ja 1993 lohi-istukkaista hukkaantui tehokalastuksen troolisaaliissa, joten parempiin 
istutustuloksiin on jatkossa kaikki mahdollisuudet. 

Noin puolet lohi- ja taimensaaliista saatiin vuonna 1993 uistimella ja puolet verkoilla. 
Koekalastusten tuloksista tiedetään, että kolmivuotiaat järvilohet jäävät helposti myös 
tiheisiin verkkoihin. Esimerkiksi kesän 1994 yleiskatsausverkkokalastuksissa keskipai-
noltaan noin 700 g lohia saatiin eniten 20 mm verkosta. Niinpä tiedustelunkin perusteella 
lohia on saatu kohtuullisen paljon muikkuverkoista, toki harvoilla verkoilla kuitenkin 
enemmän. Kolmivuotiaina istutetut lohet kasvavat Vesijärvessä nopeasti. Ne saavuttavat 
istutusvuoden syksyllä jo noin 1-1,5 kg painon. Kasvusta tästä eteenpäin on vain 
yksittäisiä havaintoja noin parikiloisista kaloista seuraavana kesänä. Saimaalla kaksi-
vuotiaina istutetutjärvilohet ovat kahdenjärvivuodenjälkeen noin parikiloisiaja kolmen 
järvi vuoden jälkeen noin neljäkiloisia (Makkonen ym. 1995). 

Lähes kaikki lohet näyttävät joutuvan saaliiksi jo istutusvuoden aikana. Lohien saalis-
kokoa on vaikea kasvattaa nykyisestään muuten kuin rajoittamalla kaikkea niihin 
kohdistuvaa kalastusta. Pyynnin keskittäminen kaksi tai kolme vuotta järvessä kasva-
neisiin lohiin saattaisi tuottaa huimia saaliita, mutta se edellyttäisi sekä verkkopyynnin 
että uistelun voimakasta rajoittamista. Verkkopyynnin osalta ratkaisu olisi ainoastaan 
harvojen (yli 60 mm) lohiverkkojen käyttö ja uistelun osalta kalastuskielto suurimmalle 
osalle vuotta. Tämä osoittanee, kuinka vaikeaa "järkevää" lohenkalastusta on sovittaa 
yhteen muiden lajien pyynnin kanssa. 

TOUTAIN. Vesijärven vuoden 1993 toutainsaalis oli tiedustelun perusteella noin 200 
kiloa. Runsaimmat toutainistutukset tehtiin vuosina 1991 ja 1992, joten kovin suuria 
saaliita ei vuonna 1993 vielä ollut odotettavissakaan. Kesän 1994 koekalastuksissa 
saatiin etenkin vuonna 1992 istutettuja toutaimia kohtuullisen monta Enon- ja Laitialan-
selältä. Vaikka kaikki toutainistutukset on tehty Enonselälle ja Paimelanlahdelle ovat 
toutaimet levinneet koko järven alueelle. 

JÄRVITAIMEN. Järvitaimenia istutettiin Vesijärveen runsaasti etenkin vuosina 
1987-1990. Enonselälle istutettujen kaksivuotiaiden järvitaimenen vaelluspoikasten 
todettiin Carlin-merkintöjen perusteella vaeltavan varsin nopeasti Kajaanselälle, josta 
taimensaalis pääasiassa saatiin. Merkityistä taimeneristä saatiin merkkipalautusten pe-
rusteella saaUsta 40-75 kg tuhatta istutettua poikasta kohden, mikä on tavanomainen 
tulos merkittyjen kaksivuotiaiden järvitaimenten istutuksista. Merkki palautusten perus-
teella tehty saalisarvio on kuitenkin järvitaimentutkimuksissa yleensä ollut vain noin 
kolmasosa merkitsemättömistä kaloista saatuun saaliiseen verrattuna. Tämä johtuu 
merkkien palauttamatta jättämisestä ja irtoamisesta sekä siitä, että merkityt kalat jäävät 
merkitsemättömiä helpommin pieninä verkkoihin. Taimensaalis saatiin lähes kokonaan 
vuoden kuluessa istutuksesta, mikä kertoo varsin tehokkaasta kalastuksesta. 

Vuoden 1991 kalastustiedustelun perusteella arvioitu Vesijärven taimensaalis oli 1900 
kg (taulukko 4.5.1). Kun sitä verrataan vuosien 1990 ja 1991 taimenistutuksiin (yhteensä 
noin 5500 pääasiassa kolmekesäistä tai kolmevuotiasta kalaa), voidaan päätellä, että 
näiden suurempien taimenten istutukset ovat tuottaneet vähintään 400 kg saalista tuhatta 
istutettua kalaa kohti. 

HAUKI. Hauki-istutusten tuloksia ei pystytä arvioimaan, koska istutetuista kaloista 
saatua saalista ei voi erottaa Vesijärvessä kuoriutuneista hauista saadusta saaliista. 
Saalistutkimusten perusteella hauki on Vesijärven tärkein petokala. Sen osuus saaliista 
on ollut Enonselällä pienempi kuin järven muilla alueilla. 
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4.6 Vesijärven kasvillisuuden nykytila ja viimeaikaiset muutokset 

Jari Venetvaara1> & Esa Lammi2) 
I) Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky 
2> Helsingin yliopisto, Eläinmuseo 

4.6.1 Johdanto 

Vesijärven Enonselän eteläosan vesikasvillisuutta on tutkittu ensimmäisen kerran 1950-
luvun alussa, jolloin siitä valmistui laaja pro-gradu -tutkielma (Manni 1953). Lahden 
kaupungin ympäristönsuojelulautakunnan toimeksiannosta kasvillisuutta tutkittiin uu-
delleen vuosina 1987-1988. Työ aloitettiin heinäkuussa 1987 kartoittamalla kasvillisuus 
tärkeimmiltä vesikasvien kasvupaikoilta (Lammi & Lammi 1988a). Kesällä 1988 inven-
toitiin kasvilajisto eri puolilta Enonselkää samoilta paikoilta ja samoin menetelmin kuin 
1950-luvulla (Lammi & Lammi 1989). Tavoitteena oli selvittää kasvillisuuden muutok-
sia sekä saada riittävä aineisto myöhemmin tehtävien tutkimusten pohjaksi. Kasvillisuut-
ta on tutkittu 1980-luvun jälkipuoliskolta alkaen myös Vesijärven muissa osissa 
Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin sekä alueen kuntien toimeksiantona. 

Lajiston todettiin muuttuneen huomattavasti 1950-luvun alusta. Enonselältä löydettiin 
selvästi vähemmän vesikasvilajeja kuin kuin Vesijärven muista osissa tunnettiin ja osa 
lajeista oli hävinnyt jo kokonaan. Niukkaravinteista, kirkasta vettä vaativia lajeja oli 
Enonselällä huomattavasti vähemmän kuin muualla Vesijärvellä, mutta lähes kaikki 
runsasravinteisten paikkojen lajit kasvoivat siellä. Rehevöityminen oli siten vaikuttanut 
lajistoon merkittävästi. 

Myös kasvusyvyyksien muutokset kertoivat rehevöitymisen vaikuttaneen kasveihin. 
Kaikki yli puoleentoista metriin yltäneet upoksissa kasvaneet lajit olivat menettäneet 
syvän veden kasvupaikkojaan ja kokonaan hävinneistä lajeista useat olivat juuri syvän 
veden kasveja. Kasvisto oli kuitenkin säilynyt verraten monipuolisena, eikä hälyttäviä 
liikarehevöitymisen merkkejä ollut havaittavissa kuin paikoin järveen laskevien ojien 
suulla (Lammi & Lammi 1989). 

Enonselän tila on kohentunut huomattavasti 1980-luvulta: näkösyvyys on parantunut ja 
veden ravinnepitoisuudet alentuneet (Keto 1992). Vesikasvit reagoivat herkästi veden 
laadun ja näkösyvyyden muutoksiin. Selvimpiä ja nopeimpia odotettavia muutoksia on 
veden kirkastumisesta aiheutuva uposkasvien esiintymisalueen laajeneminen. Tällainen 
muutos on toivottavaa, sillä kasvillisuusalueiden laajeneminen (eli kasvien palautumi-
nen entisille paikoilleen) merkitsisi mm. nykyistä runsaampaa ravintoa pohjaeläimiä 
syöville kaloille ja tarjoaisi hyviä suojapaikkoja kalojen nuorille ikäluokille, etenkin 
hauelle (Sammalkorpi 1987). Myös järven virkistyskäyttöarvo paranisi veden kirkastu-
essa. Vesikasvien avulla voidaan tarkastella, ovatko vedenlaadun muutokset jo vaikut-
taneet muuhunkin kuin järven pieneliöstöön, eli laajemmin järven koko eliöstöön. 

4.6.2 Tutkimusmenetelmistä 

Tarkastelut perustuvat viiden metrin levyisiin kasvillisuuskartoituslinjoihin, jotka ulot-
tuvat rantaviivasta niin pitkälle kuin kasvillisuus ulottui. Kasvilajien runsaudet arvioitiin 
viisiportaisella asteikolla (Siren 1969),jossa arvo 1 kuvaa yksittäisiä näytealalta tavattu ja 
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kasviyksilöitä ja suurin arvo 5 erittäin runsasta, vähintään 50 % näytealasta peittävää 
kasvilajia. Matalassa vedessä runsaudet arvoitiin ilman näytteenottovälineitä, mutta yli 
metrin syvyisestä vedestä uposkasvinäytteet otettiin pitkävartisella rautaharavalla. Kaik-
kien syvimmillä paikoilla (yli 350 cm) on käytetty ns. Mariston haraa. 

Tutkituilta linjoilta on laskettu kasvi lajikohtainen indeksiluku kaavan (1 x n) + (1 x n)_+ 
... + (1 x n) mukaan, missä: 1 = linjaa pitkin kuljettu näytteenottomatka (m) ja n = 
kasvilajin runsaus näytteenottomatkalla (arvo 1-5). Indeksi saa sitä suuremman arvon, 
mitä laajemmalla alueella kasvilaji kasvaa ja mitä runsaampi se on. Indeksin avulla 
voidaan tarkastella kasvien runsaudenmuutoksia eri tutkimuskertojen välillä ja tutkia 
samoilla linjoilla kasvavien lajien keskinäistä runsautta. Eri kohteiden vertailuun se sitä 
vastoin on monestakin syystä soveltumaton. 

4.6.3 Alueelliset erot suuria 

Koko Vesijärveltä on tavattu vuoden 1949 jälkeen 78 varsinaisiin vesikasveihin kuulu-
vaa kasvilajia (putkilokasvit, näkinpartaislevät ja kelluvat maksasammalet), mikä on 
Suomen ennätys. Lajistollisesti rikkain osa Vesijärveä on Hollolanlahti, josta on löydetty 
92 % järven kaikista lajeista. Uhanalaisiksi luokitellut kasviharvinaisuudet notkeanäkin-
ruoho, hentonäkinruoho, jouhivita, merivita (Etelä-Suomen ainoa sisämaaesiintymä) 
sekä näkinpartaislevät Nitella batracosperma ja Chara braunii kuuluvat Hollolanlahden 
lajistoon. 

Niukin vesikasvilajisto oli Vähäselällä, vain 37 lajia ( 44 % koko järven vesikasvilajeis-
ta). Kuitenkin erittäin uhanalainen hentonäkinruoho kuuluu sen lajistoon. Laasonpoh-
jasta löydettiin 48 vesikasvilajia, mikä on 63 % koko järven lajistosta, Kajaanselällä 
kasvoi 58 lajia (78 % koko lajistosta), Komonselällä 47 lajia+ 2 risteymää (välkevita 
x heinävita ja ahvenvita x heinävita), mikä on 60 % koko lajistosta. Kailanpohjasta 
löydettiin 46 !ajia (59 %), Lahdenpohjasta 49 lajia (63 %), Teräväisistä 47 lajia (60 %) 
ja Paimelanlahdelta löytyi 54 lajia (69 %). 

4.6.4 Enonselkä 

Enonselän, Vesijärven rehevöityneimmän osan, vesikasvillisuutta on tutkittu vuosina 
1949-1953, 1987-1988 sekä 1993. Etenkin niukkaravinteista, kirkasta vettä vaativia 
lajeja on Enonselällä paljon vähemmän kuin muualla Vesijärvellä. Sen sijaan lähes 
kaikki runsasravinteisten kasvupaikkojen lajit tavataan Enonselältä. 

1950-luvun alussa Enonselän kasvillisuus oli melko samankaltainen kuin muun Vesi-
järven, joskin jo tuolloin rehevöityminen oli sitä muokannut. Lajistosta hävisi vuoteen 
1987 mennessä kymmenen lajia, jotka kaikki kärsivät maassamme yleisesti rehevöity-
misestä. Tilalle oli tullut seitsemän uutta lajia, joista viisi hyötyy selvästi rehevöitymi-
sestä. Vuosien 1987-1988 jälkeiset lajistomuutokset olivat vähäisiä, koska lajisto 
yleensäkin muuttuu hitaasti. 

Kasvilajien runsaus arvioitiin vertailukelpoisella tavalla ensi kerran v. 1987-1988. 
Vuoden 1993 seurantatutkimuksessa useimpien kasvilajien todettiin runsastuneen. Par-
haiten menestyneet lajit olivat pohjassa ja matalassa vedessä irrallaan kasvavat karva-
lehti ja vesirutto, jotka ovat runsastuneet huomattavasti useimmilla tutkimuslinjoilla. 
Myös ristilimaska ja poimuvita ovat runsastuneet viime vuosina. Ristilimaskaa lukuun 
ottamatta näille lajeille on yhteistä se, että ne tulevat nykyisin toimeen syvemmässä 
vedessä kuin aiemmin ja ovat runsastuneet eniten kaupungin karun näköisillä rannoilla. 
Kaikki neljä lajia olivat runsaita peruskasveja jo v. 1987-1988. Näkinpartaislevää 
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Kuva 4.6.1. Uposkasvien enimmäiskasvusyvyyksiä Enonselällä 1950-luvulla (Manni 1953); vuosina 
1987-1988 (Lammi & Lammi 1988) ja vuonna 1993 (Lammi & Venetvaara 1993). Vaalea- ja 
tummalahnaruoho, ruskoärviä ja järvisätkin ovat hävinneet Enonselältä 1950-luvun jälkeen. Vain 
järvisätkin näistä on palannut sinne takaisin. Uusin tulokas yleisten kasvien joukkoon on maassamme 
harvinainen poimuvita. Kasvillisuuden uloin syvyysraja on siirtynyt muutamassa vuodessa jopa metrin. 
Tämä johtuu veden kirkastumisesta. 

Nitella flexilis tavattiin peräti kahdeksalta linjalta yleensä 150-200 cm:n syvyydestä, 
vaikka lajia ei vielä 1980-luvulla havaittu ollenkaan. Ainoa huomattavasti vähentynyt 
kasvilaji on Enonselän vitakasvustojen valtalaji välkevita. Välkevidan vähenemisen 
syitä ei tiedetä. 

Ilmaversoisten ja kellulehtisten kasvualue oli Enonselällä sama vuosina 1987-1988 ja 
1993. Uposkasvit sitä vastoin tulivat toimeen v. 1993 monilla linjoilla jopa yli metrin 
syvemmällä kuin aiemmin (kuva 4.6.1.) . Tärkein syy kasvusyvyyksien nopeaan muu-
tokseen on veden kirkastuminen: Kasvien yhteyttämiseen tarvitsema määrä valoa pääsee 
tunkeutumaan paljon syvemmälle kuin ennen. Vesikasvien palautuminen entisille syvän 
veden kasvupaikoilleen osoittaa Enonselän tilan kohentuneen merkittävästi. 

4.6.5 Kajaanselkä 

Vesikasvien kasvusyvyydet pysyivät Kajaanselällä vuosien 1971-1973 ja 1994 välillä 
en1iallaan (kuva 4.6.2). Tilanne oli Kajaanselällä ennen 1960-luvun alkua nykyistä 
paljon parempi, sillä näkösyvyys ylsi peräti kahdeksaan metriin. 1960-luvun alun jälkeen 
myös Kajaanselän tilanne heikkeni nopeasti Lahden kaupungin jätevesienlaskun takia. 
Huomattavimmat kasvillisuusmuutokset ovat ilmeisesti tapahtuneet jo tuolloin. Kajaan-
selällä kasvaa, toisin kuin muualla Vesijärvellä, runsaana useita karujen vesien kasvila-
jeja. Tämä johtuu paremmasta veden laadusta ja karuista hiekkarannoista. 

4.6.6 Kailanpohja, Lahden pohja ja Teräväiset 

Kailanpohja on matala ja siinä on myös järviruokokasvustojen valtaamia hiekkarantoja. 
Kailanpohjassa tilanne olisi kasviston osalta parempi, ellei siihen valuisi niin paljoa 
ravinteita sitä ympäröiviltä viljelyksiltä (Laitialan kartanon pumput) ja karjataloudelta 
(lietteitä). Kuvaavaa onkin, että sen uposvesikasvisto ei kykene kasvamaan kovin 
syvällä; esim. karvalehtikasvustot ei juuri yllä yli kolmeen metriin. Lahdenpohjassa ja 
Teräväisissä on tilanne hieman parempi: Lahdenpohjassa karvalehti kasvaa vielä 350 
ja Teräväisissä 305 cm:m syvyydessä. 



Poimuvi 
VälKevi 
Ahvenvi 
Vesirut 

ta 
ta 
ta 
to 
ka H"'l"SllUlk 

Järv1sätk 
Ruskoärv 
Karvaleh 

in 
iä 
ti 

Lahnanruoh ot 
1 1 1 1 1 

0 

1 

. 
1 

. 
1 1 1 1 1 

200 

104 

1 1 

400 
1 1 

600 

Kajaanselkä 1971-73 

D Kajaanselkä 1994 

Kuva 4. 6.2. Uposlehtisten enimmäiskasvusyvyyksiä Kajaanselällä v. 1971-1973 (Kärki 1974) ja 1994 
(Venetvaara & Lammi 1995). Kasvusyvyydet eivät ole muuttuneet Kajaanselällä. Tämä kertoo 
Kajaanselän olleen kesinä 1971-1973 ja 1994 samanlaisessa kunnossa. Varsinkin ruskoärviä, 
järvisätkin ja lahnaruohot ilmentävät tätä hyvin. 

4.5. 7 Vähäselkä ja Paimelanlahti 

Vähäselkä on matala, laakion muotoinen lahti. Sen suurin syvyys kesällä 1993 oli vain 
205 cm eteläpäässä ja pohjoispäässä 185 cm. Vain välkevita ja karvalehti saavuttivat 
Vähäselän maksimisyvyyden, mikä ilmeisesti johtuu saven saventamasta vedestä (nä-
kösyvyys yleensä vain 0,6-1 m). Ero näkyy suurimpana esim. vesiruton, tylppälehti-
vidan ja karvalehden kohdalla: Läheisellä Komonselällä lajit kasvoivat 310 cm, 300 cm 
ja 365 cm:n syvyydessä asti. Vähäselällä vastaavat enimmäiskasvusyvyydet olivat 
120 cm, 140 cm ja 200 cm. Paimelanlahdella em. kasvit kasvoivat 260 cm, 200 cm ja 
310 cm syvällä. Vähäselältä on tehty laudaturtyö Jyväskylän yliopistoon (Käki 1991). 

4.6.8 Laasonpohja 

Laasonpohjassa tehtiin viimeisimmät seurantakartoituksetja ne kuvaavat ehkä parhaiten 
myös Enonselän nykyistä tilannetta - aukeaahan Laasonpohja suoraan Enonselkään. 
Koko Laasonpohjan alueen vallitseva pohjan laatu on savipohja, jonka päällä voi 
rannempana olla paksulti liejua. Savessa on lisäksi paksuja sorajuonteita. Kasvillisuuden 
näkyvin kasvilaji on järviruoko, joka muodostaa laajoja, yhtenäisiä kasvustoja. Myös 
rantaneva on päällisin puoli hallitsevana. 

Kuitenkin alueella runsaimmat kasvilajit ovat katseilta piilossa veden alla. Laasonpohjan 
runaimmat kasvilajit karvalehti ja vesirutto ovat molemmat runsastuneet huomattavasti 
vuoden 1989 jälkeen. Myös ristilimaska ja poimuvita ovat runsastuneet viime vuosina. 
Ristilimaskaa lukuun ottamatta näille lajeille on yhteistä se, että ne tulevat nykyisin 
toimeen syvemmässä vedessä kuin aiemmin ja ovat runsastuneet eniten yli kahden 
metrin syvyisessä vedessä. Vesikasvit ovat vallanneet Laasonpohjassa viidessä vuodessa 
noin 20 hehtaaria aiemmin kasvitonta pohjaa! Yleisistä kasvilajeista vain järviruoko on 
vähentynyt vuoden 1989 jälkeen. Ruovikoita on verottanut nopeasti runsastunut piisami. 

Kasvien enimmäiskasvusyvyydet Laasonpohjassa ovat muuttuneet suuresti 1990-luvul-
la (kuva 4.6.3). Eri elomuotoryhmissä kasvusyvyydet ovat muuttuneet eri tavoin. 
Ilmaversoisten ja kellulehtisten kasvualue oli entinen (kuva 4.6.4). Uposkasvit sitä 



Ulpukka 

Järviruoko 

Upposirppisammal 

Järvinäkinsammal 

lsonäkinsammal 

Pikkulimaska 

lsovesiherne 

Karva/ehti 

Nitel/a f/exilis 

Poimuvita 

Tylppälehtivita 

Ahvenvita 

Pitkälehtivita 

Välkevita 

Vesirutto 

Kiehkuraärviä 

Järvisätkin 

0 200 

105 

400 600 
cm 

rz1 v.1989 

v.1994 

Kuva 4.6.3. Vertailu kasvien kasvusyvyyksien muutoksista Enonselän länsirannalla sijaitsevassa 
Laasonpohjassa kesien 1989 ja 1994 välillä (Venetvaara & Lammi 1993 ja 1995). Monet uposkasvit 
ovat vallanneet nopeasti syvän veden kasvupaikkoja; osa niistä kasvoi kesällä 1994 yli metrin 
syvemmällä kuin kesällä 1989. 
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Kuva 4. 6.4. Laasonpohjan kasvikartoituslinjojen kasviston runsaudenindeksiin perustuva elomuoto-
vertailu kesien 1989 ja 1994 välillä (Venetvaara & Lammi 1993 ja 1995). Parhaiten ovat menestyneet 
elodeidit eli uposlehtiset, ceratofyllidit eli irtokeijujat, bryidit eli vesisammaleet ja charidit eli näkinpar-
taislevät (Nitella flexilis). Ainoat vähentyneet kasviryhmät olivat lemnidit eli irtoke/Jujat ja nymfeidit eli 
kellulehtiset. Kuvassa Ra = rantakasvit; He = helofyytit (ilmaversoiset); Ny= nymfeidit (ke/Julehtiset); 
ls = isoetidit (pohjalehtiset); Le = lemnidit (irtokellujat); El= elodeidit (uposlehtiset); Ch = charidit 
(näkinpartaislevät); Ce = certofyllidit (irtokeijujat) ja Br = bryidit (vesisammaleet). 
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Kuva 4.6.5. Laasonpohjan vesikasviston vaateliaisuudenmuutokset v. 1989-1994 kartoituslinjojen 
runsausindeksien perusteella (Venetvaara & Lammi 1993 ja 1995). i = indifferentit, o = o/igotrafentit, 
om = oligo-mesotrafentit, m = mesotrafentit, me = meso- eutrafentit ja e = eutrafentit vesikasvit. 

vastoin tulivat toimeen monilla linjoilla jopa yli metrin syvemmällä kuin aiemmin. 
Tärkein syy kasvusyvyyksien nopeaan muutokseen on veden kirkastuminen: kasvien 
yhteyttämiseen tarvitsema määrä valoa pääsee tunkeutumaan paljon syvemmälle kuin 
ennen. Myös läheisellä Enonselällä vesikasvien palautuminen entisille syvän veden 
kasvupaikoilleen osoittaa järven tilan kohentuneen viime vuosina merkittävästi. Toisaal-
ta myös veden pienempi ravinnetaso on vaikuttanut joihinkin yksittäisiin kasvilajeihin. 
Esim. pikkulimaska ja muut irtokellujat, jotka tulevat toimeen vain runsasravinteisissa 
seisovissa vesissä, ovat vähentyneet. Laasonpohjassa myös kirkasta vettä suosivat 
kasvilajit ( oligotrafentit ja oligomesotrafentit) ovat runsastuneet viime vuosina, joskin 
niiden osuus kasvillisuudesta on edelleen erittäin pieni (kuva 4.6.4.). 

4.6.9 Kasvillisuuden tulevaisuus 

Vesijärven Enonselän, kuten myös sen lähialueiden vesikasvillisuus on nopeasti muut-
tumassa. Tilanne on samankaltainen kuin Hyvinkään Ridasjärvellä (Venetvaara 1991 ja 
Venetvaara & Lammi 1994 ), jossa ruskea vetiseen ja rehevöityneeseen järveen johdetaan 
kirkasta Päijännetunnelin vettä. Matalan järven koko keskiosan ennen autio pohja on 
saanut kasvipeitteen muutamassa vuodessa. Enonselän uposkasvillisuus on siirtynyt 
vajaassa kymmenessä vuodessa metrin aiempaa syvemmälle. Samalla satakunta hehtaa-
ria Enonselän pohjaa on saanut uuden, joskin monin paikoin harvan kasvipeitteen. 
Uposkasvillisuuden aluevaltauksella on epäilemättä melkoinen vaikutus järven muuhun 
eliöstöön. Myös karuja kasvupaikkoja suosivat lajit ovat hiljalleen palaamassa Enon-
selälle ja koko kasvillisuus on palautumassa lähemmäksi entistä tilaansa. Jätevesipääs-
töjen vähenemisestä ja Enonselän mittavasta biomanipulaatiosta on ollut suuri hyöty 
koko järvelle. Ilahduttavaa on myös se, että Vesijärven kasviharvinaisuudet ovat selvin-
neet verraten hyvin järven kuormituksesta. 
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4. 7 Vesilinnut ja Vesijärven ravintoketjukunnostus 

Esa Lammi1>, Ilkka Sammalkorpi2> & Kari Reinikainen3> 
1> Helsingin yliopisto, Eläinmuseo 
2> Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 
3> Päijät-Hämeen Lintutieteellinen Yhdistys 

4.7.1 Johdanto 

Lintujen merkitystä vesiekosysteemeissä on yleensä pidetty pienenä. Niitä on käsitelty 
osana järviekosysteemiä vain harvoissa poikkeustapauksissa (Nilsson & Nilsson 1976, 
Jona<;son 1979, Dornboos 1984, Winfield 1991, Suter 1991, Kerekes 1994 ). Enon selän 
linnustoseuranta aloitettiin Lahden kaupungin ympäristönsuojelulautakunnan tilaukses-
ta vuonna 1987 samanaikaisesti muun Vesijärviprojektin kanssa. Työ alkoi Lammin 
(] 981) aikaisempien havaintojen uudelleenarvioinnilla ja Enon selän pesivän ja muutto-
aikaisen linnuston laskennoilla (Lammi & Sammalkorpi 1987 ja 1988, Lammi ym. 
1994 ). Tuloksien perusteella voitiin osoittaa, että vuosien 1987 ja 1988 troolaus oli täysin 
riittämätöntä (Lammi & Sammalkorpi 1988) ja pitkäaikaisesta tarkkailusta on voitu 
vetää rehevöityneiden järvien ravintoketjusta myös yleisempiä ekologisia johtopäätök-
siä, joita on käsitelty tarkemmin toisaalla (Sammalkorpi & Lammi 1996). 

Kalansyöjälinnuille Vesijärven tehokalastus ja petokalaistutukset vuosina 1989-1993 
ovat merkinneet potentiaalista ravinnon vähenemistä. Esimerkiksi särkikannan on arvi-
oitu vähentyneen kolmasosaan vuosina 1989-1993 (Horppila & Peltonen 1994, Horp-
pila ym. 1995). Pääosin kuoreesta koostuva syvänteen pikkukalatiheys on kaiku-
luut,iuk.sella arvioitu laskeneen alle puoleen vastaavana 1980-luvun puolivälistä vuoteen 
1992 (Jurvelius & Sammalkorpi 1995) ja edelleen v. 1993 (Malinen 1995). Kalansyö-
jälintujen määrän seuranta on ollut yksi keino arvioida välillisesti tehokalastusten ja/tai 
petokalaistutusten vaikutuksia kalamääriin. 

Kalansyöjälintututkimusta on jatkettu vuoteen 1994 asti inventoimalla vuosittain Enon-
selän pesivä vesi- ja lokkilinnusto, seuraamallakalansyöjälintujen syksyistä esiintymistä 
ja laskemalla havaittujen yksilömäärien perustella vuotuinen lintujen kalankulutuksen 
määrä. Tarkastelemme tässä raportissa tuloksia vuosilta 1977-1978 ja seurantajaksolta 
1987-1994. Pääpaino on kalansyöjälintujen ja niiden kuluttaman kalamäärän pitkä-
aikaismuutoksissa. 

4. 7 .2 Lintulaskennat ja kulutusarviot 

Seuranta käsitti Enonselällä pesivät ja muuttoaikoina säännöllisesti tavattavat kalansyö-
jälinnut, joita ovat silkkiuikku, isokoskelo, tukkakoskelo, kalalokki, selkälokki ja kala-
tiira. Laskenta-alue kattoi koko Enonselän (Siikasalmen eteläpuoleisen Vesijärven, yht. 
26 km2). Jätimme Paimelanlahden ja Vähäselän aineiston pois, koska lintujen säännöl-
linen laskeminen niiltä oli erityisesti syksyllä liian työlästä. Silkkiuikun pesimäkanta 
selvitettiin tutkimalla kaikki lajin pesimäruovikot touko-kesäkuussa. Määrät voitiin 
laskea tarkasti löydettyjen pesien ja havaittujen emojen perusteella. Lokkien, tiirojen ja 
koskeloiden määrät selvitettiin laskemalla emot pesimäpaikoilta touko-kesäkuussa. 
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Kuva 4. 7. 1. Silkkiuikun pesimäkanta Enonse/ällä ja koko Suomessa v. 1987-1994. Vuoden 1987 arvo 
= 100. 

Kalansyöjälintujen muuttoaikaista esiintymistä seurattiin vuosittain heinäkuun puolivä-
listä alkaen Enonselän jäätymiseen asti. Heinäkuusta elokuun puoliväliin linnut lasket-
tiin 10-15 päivän välein ja myöhemmin syksyllä säiden salliessa yleensä 10-20 päivän 
välein. Koska tutkimuksessa ei ollut mahdollisuutta selvittää lokkien ravintoa eri las-
kenta-ajankohtina, tulkitsimme kala-, nauru- ja harmaalokin kalansyöjiksi ainoastaan 
silloin, kun parvien havaittiin aktiivisesti kalastavan tai oleskelevan troolien liepeillä. 
Pesiviä kala- _ja harmaalokkeja sekä loka-marraskuussa havaittuja kalalokkeja pidimme 
pitkäaikaisten havaintojen perusteella kalansyöjinä. 

Lintujen kalankulutus arvioitiin lajien keskipainojen ja bioenergeettisten yhtälöiden 
avulla (Guillett & Furness 1985, Kendeigh ym. 1977). Esimerkiksi yhden 1100 gramman 
painoisen silkkiuikun päivittäinen ravinnontarve on näin arvioiden hieman yli 200 g, 
mikä täsmää hyvin kokeellisten havaintojen ja muiden arvioiden kanssa (ks. Lammi & 
Sammalkorpi 1988, Sammalkorpi & Lammi 1995). Tarkempi kuvaus lintulaskennoista 
ja kalankulutuksen arvioinnista on esitetty toisissa yhteyksissä (Lammi & Sammalkorpi 
1988, Lammi ym. 1994 ja 1995, Sammalkorpi & Lammi 1996). 

Menetelmät ovat todennäköisesti aliarvioineet lintujen kalankulutuksen. Tähän on useita 
syitä: (1) Kulutusluvut perustuvat laskettuihin lintumääriin, mutta kaikkia lintuja ei 
onnistuta koskaan laskemaan. (2) Poikasten kalankulus on mukana vain silkkiuikun 
luvuissn. (3) Lokkien satunnainen kalastusja ihmisten pois heittämien kalojen syöminen 
eivät ole mukana. (4) Lintujen liikkumisen, pesinnän, sulkasadon tai muutolle valmis-
tautumisen aiheuttamaa lisäenergiantarvetta ei ole otettu huomioon arviointiteknisten 
hankaluuksien vuoksi. Aineiston vertailukelpoisuuteen nämä ongelmat eivät vaikuta. 

Selvityksen maastotyöt on hoitanut Päijät-Hämeen Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pesi-
mälinnuston inventoinnista on vastannut Esa Lammi ja syksyisistä laskennoista Kari 
Reinikainen. 

4. 7 .3 Kalansyöjälintujen määrä pesimäaikana 

SILKKIUIKKU. Selvästi runsain vesilintulaji on koko ajan ollut silkkiuikku. Pesivien 
uikkujen parimäärä oli korkeimmillaan 700 v. 1978, jolloin myös pesimättömiä lintuja 
oli satoja. Seurantajaksolla pesi eniten uikkuja v. 1989 (540 paria) ja vähiten v. 1993 
(320 paria). Lukumäärät vaihtelivat samalla tavoin kuin muuallakin Suomessa (kuva 
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4.7.1; Lammi ym. 1992 ja Helsingin yliopiston Eläinmuseon julkaisematon aineisto). 
Vuonna 1992 silkkiuikun aallonpohja oli Vesijärvellä kuitenkin huomattavasti syvempi 
(vähennystä 15 % edellistä vuodesta) kuin valtakunnallisessa aineistossa. Vuosina 
1993-1994 tilanne muuttui: Enonselän parimäärä pysyi jokseenkin ennallaan, mutta 
koko maan aineistossa lasku jatkui. Kesällä 1994 ero Enonselän ja muun Suomen välillä 
oli hävinnyt (kuva 4.7.1). Uikkujen määrä oli sekä Vesijärvellä että valtakunnallisessa 
aineistossa noin 75 % siitä, mitä se oli seurantajakson alussa. Enonselällä 1990-luvulla 
tapahtunut uikkujen väheneminen johtui valtaosaksi Laasonpohjan suuren yhdyskunnan 
taantumasta (1987 180 paria, 1992 enää 90 paria ja 1994 110 paria). 

KOSKELOT. Enonselällä on pesinyt vuosittain vain muutama koskelopari koko seu-
rantajakson (Lammi ym. 1994). Viime vuosina isokoskeloiden määrä on selvästi kasva-
nut: kesän 1994 laskennoissa löydettiin jo 12 paria sekä muutama pesimättömäksi 
tulkittu lintu. 

HARMAALOKKI. Harmaalokin pesimäkanta on pysynyt Enonselällä koko ajan 10-15 
parin tuntumassa. Sopivien luotojen ja kalliosaarten puuttuminen pitää pesimäkannan 
pienenä. Enonselän harmaalokit oleskelevat pesiensä lähellä pitkälle kesään ja pesivien 
lintujen ravinto on pääosin kaloja, joko lokkien itse saalistamia tai kalastajien pois 
heittämiä. Harmaalokki seurasi muita kalansyöjälintuja hanakammin trooleja. Loppu-
kesällä niitä kertyi Enonselän troolien liepeille parhaimmillaan satamäärin, enimmäk-
seen nuoria, vielä pesimättömiä "kaatopaikkalintuja". Ne yöpyivät ja lepäilivät Vesi-
järvellä, mutta ruokailivat enimmäkseen Kujalan kaatopaikalla. Siellä niiden ravintoa 
ilmeisesti olivat myös kaatopaikalle tuodut (1990-luvulla sinne kompostoidut) Enonse-
län troolauksen saaliskalat. 

Pesimättömien harmaalokkien määrä runsastui troolausaikana Enonselällä 1980-luvulla 
ja 1990-luvun alussa. Kesällä 1993 ja 1994 harmaalokkien määrä jäi edellisvuosia 
selvästi pienemmäksi. Vuonna 1993 ja 1994 kaatopaikan harmaalokit levähtivät sään-
nöllisesti Kymijärvellä, mutta aiempaa epäsäännöllisemmin ja pienemmissä parvissa 
Enonselällä. Osasyynä tähän pidämme troolikalastuksen vähenemistä ja kalan kasvanut-
ta hyötykäyttöä. 

KALALOKKI. Eri puolilla Enonselkää pesi hajallaan 30-40 paria kalalokkeja. Kesällä 
1994 määrä oli seurantajakson korkein, 47 paria. Pesinnässään onnistuvat kalalokit 
viipyvät pesänsä lähellä koko kesän ja syövät joko itse pyydystämiään tai ihmisen pois 
heittämiä kaloja. Pesinnässä epäonnistuneet ja pesimättä jättäneet kalalokit ruokailevat 
kesällä myös pelloilla ja kaatopaikoilla. Nuoria kalalokkeja ei kerääntynyt Enonselälle 
kesäisin suuriksi parviksi niinkuin harmaalokkeja. 

KALATIIRA. Miltei kaikki Enonselän kalatiirat pesivät suurehkona yhdyskuntana 
Rauma-Repolan teollisuustontilla. Rauma-Repolan yhdyskunta kasvoi nopeasti teolli-
suustontin autioiduttua 1980-luvun puolivälissä ja se on käsittänyt seurantavuosina 
vaihtelevasti 45-100 paria. Muualla Enonselällä sopi vien pesimäpaikkojen vähyys 
rajoittaa kalatiirojen määrää. Esimerkiksi kesällä 1994 Rauma-Repolan tontilla pesi 
45-50 paria kalatiiroja, mutta Enonselän toiseksi suurimmassa yhdyskunnassa Laason-
pohjassa vain kuusi paria. 

4.7.4 Kalansyöjälintujen määrä syksyllä 

Silkkiuikku oli Enon selän tärkein kalansyöjälintu myös pesimäajan jälkeen. Suurimmat 
yksilömäärät laskettiin elo-syyskuun vaihteessa. Syksyiset määrät vähentyivät jyrkästi 
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Kuva 4. 7.2. Syksyisen silkkiuikkumäärän kehitys Enonse/ällä v. 1988-1994. 

viime vuosina: syksyllä 1988 silkkiuikkuja laskettiin parhaimmillaan 1800 yksilöä ja 
syksyllä 1994 silkkiukkuja oli enää noin 800 (kuva 4.7.2). 

Syksyn uikkumäärien väheneminen 1990-luvulla oli huomattavasti suurempaa kuin 
pesimäaikaisten, se alkoi aikaisemmin kuin pesivien lintujen väheneminen, eikä noudat-
tanut silkkimkun kannanmuutoksia koko Suomessa (kuvat 4.7.1 ja 4.7.2). Syksyllä 
1993-94 silkkiuikkuja oli Enonselällä vähemmän kuin kertaakaan 1970-luvun puolivä-
liin jälkeen. Muualla Vesijärvellä määrät putosivat kuin Enonselällä. Esimerkiksi Lai-
tialanselällä laskettiin syyskuun 1994 puolivälissä miltei sama määrä uikkuja kuin 
Enonselällä. Vielä kymmenen vuotta aiemmin Enonselän syksyiset uikkumäärät olivat 
kaksin-kolminkertaisia Laitialanselän määriin verrattuna. 

Isokoskelo oli 1970-luvulla loppusyksyisin ylivoimaisesti runsain vesilintu Enonselällä. 
Niitä tavattiin toisinaan jopa yli tuhannen yksilön parvina (Lammi 1981 ). Vuosina 
1987-1994 suuri koskeloparvi on tavattu vain kerran (26.10.1992 n. 850 yksilöä), 
yleensä syksyiset koskelomäärät olivat vain kymmeniä yksilöitä. Vuosina 1993 ja 1994 
isokoskeloita tavattiin hieman edellissyksyjä enemmän, mutta kuitenkin enimmillään 
vain toistasataa yksilöä. Syitä koskelomäärien vähenemiseen ei tiedetä. 

Lokkien ja tiirojen esiintyminen painottuu Enonselällä loppukesään. Niitä oli eniten 
heinä-elokuussa 1988, jo vuotta ennen troolauksen tehostumista. Silloin havaittiin 
parhaimmillaan yli 5000 selkävesillä kalastelevaa lakkia, poikkeuksellisesti myös nau-
rulokkeja, ja miltei 3000 kalatiiraa. Yhtä suuria tiirakeskittymiä ei tunneta muualta 
Suomesta. Harmaalokkien määrät nousivat vasta v. 1988 ja ne pysyivät korkeina vuoteen 
1992. Myös lokkeja ja tiiroja on ollut aiempaa niukemmin seurantajakson viimeisinä 
vuosina. Tiiroja oli vuosina 1993-1994 parhaimmillaankin 400-500 yksilöä. Kalaste-
levia harmaalokkeja havaittiin syksyllä 1994 enimmillään vain 300 ja kalalokkeja 150. 

4. 7 .5 Kalansyöjälintujen ravinnonkulutus 

Alustavat arviot osoittivat, että kalansyöjälintujen merkitys Enonselällä oli poikkeuk-
sellisen suuri Ne käyttivät 1970-luvun lopussa kalaa Enonselän alueelta yli 30 kg/ha 
vuodessa (Lammi & Sammalkorpi 1987), yli kolme kertaa enemmän kuin Enonselän 
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silloinen kalansaalis (Keto & Sammalkorpi 1988). Hämeen järvien keskimääräinen 
kalansaaliskin on vain noin 20 kg/ha (Aaltonen & Muhonen 1992). Lintujen kalankulu-
tus Enonselällä laski seurantajaksolla vuoden 1988 65 tonnista (25 kg/ha) vuosien 
1992-1994 runsaaseen 30 tonniin (13 kg/ha; kuva 4.7.3). Vuoden 1987 silkkiuikkukan-
nan allonpohjan aiheuttama kulutusminimi alittui vasta 1992, kolmannen tehokalastus-
vuoden jälkeen. 

Silkkiuikun osuus kulutuksesta oli vuosittain 75-83 %. Se jäi 67 %:iin v. 1988, jolloin 
Enonselällä oleskeli ennätysmäärä lokkeja. Pelkästään silkkiuikun poikaset ovat joina-
kin vuosina syöneet enemmän kalaa kuin yksikään muu lintulaji (Lammi ym. 1994, 
Sammalkorpi & Lammi 1995). Kokonaiskalankulutus vähentyi sitä mukaa kun silk-
kiuikkujen määrä laski. 

Toiseksi tärkein kalansyöjälintu oli vuodesta 1988 alkaen harmaalokki. Sen osuus 
kalankulutuksesta oli seurantajakson alkuvuosina 10 tonnin luokkaa, mutta laski lopulta 
2,6 tonniin v. 1994. Kalalokin syömän kalan määrä on vaihdellut 2-4 tonniin, kalatiiran 
ja isokoskelon kulutus on jäänyt 1-2,5 tonniin. 

Vain muutamilta Keski- ja Länsi-Euroopan suurilta järviltä on raportoitu yhtä suuria 
kalankulutusarvioita kuin Enonselältä. Niissä kulutus johtuu talvehtivien lintujen suu-
resta määrästä. Suuremmista lintujen käyttämistä kalamääristä on julkaistu tietoja vain 
pieniltä, alle neliökilometrin laajuisilta järviltä (Sammalkorpi & Lammi 1996). 

4. 7 .6 Kalansyöjälinnut, tehokalastus ja kalamäärät 

Tehokalastus vähensi muuttavien lintujen määrää voimakkaammin kuin pesimälinnus-
toa. Poikkeuksellisen korkean kalankulutustaja kalansyöjälintumäärää on pidetty Enon-
selän erittäin korkean kalatiheyden indikaattorina (Sammalkorpi & Lammi 1995). 
Sopivien pesimäympäristöjen ja rauhallisten ruokailualueiden määrän vaihtelu (kalatiira 
ja silkkiuikku) sekä talvehtimisolot (silkkiuikku) ovat myös pitkällä aikavälillä vaikut-
taneet huomattavasti pesimäkantojen vaihteluun, mutta yksittäisten tekijöiden osuutta 
on vaikea arvioida. Ilmeisesti pesivien lintujen ravintona olivat vain osittain troolauksen 
kohteena olleet kalat. Pesimäaikana uikut ruokailevat paljon rannanläheisillä avovesi-
alueilla. Siellä on rysäsaaliin perusteella on paljon nuoria särkikaloja (luku 3.2.), jotka 
puuttuivat syvännealueen troolisaaliista (Horppila & Peltonen 1992 ja 1994). Pesivien 
kalansyöjälintujen määrien loiva ja muun Suomen kannamuutoksia noudatteleva lasku 
kuvastaa nähdäksemme sitä, että matalien alueiden kalatiheys on edelleen korkea. Veden 
kirk~stt:misen myötä tapahtunut uposkasvien leviäminen syvemmälle on myös saattanut 
vaikuttaa mm. säijen liikkeisiin. 

Muuttoaikana linnut ruokailivat enimmäkseen syvännealueilla. Troolisaaliiden ja oles-
kelualueen perusteella niiden pääravintoa ovat tällöin kuoreet. Uikkujen syksyinen 
määrä on vähentynyt jyrkästi viime vuosina. Tärkeimpänä syynä pidämme troolauksen 
vähentämiä kalamääriä. Myös Messilän uuden venesataman vilkastama veneliikenne 
Enonselän läntisellä syvänteellä, joka on ollut uikkujen tärkeä ruokailualue (Lammi ym. 
1994), on saattanut vaikuttaa karkottavasti uikkuihin. Siellä olivat kalatiheydet kesällä 
1993 tehdyissä kaikuluotauksissa selvästi korkeammat kuin itäpuoliskolla (Malinen 
1995). 

Samaan aikaan kun silkkiuikku vähentyi, runsastui harmaalokki, joka saa helposti 
ravintoa troolin läpi tulleista pienistä kuoreista eikä häiriinny trooleista ja veneilystä 
niinkuin uikut. Harmaalokin merkitys pieneni heti troolauksen loputtua v. 1994 (kuva 
4.7.3). Kalalokin ja etenkin kalatiiran määrät ovat viime vuosina olleet aiempaan 
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Kuva 4. 7.3. Kalansyöjälintujen kuluttama ka/amäärä Enonselällä vuosina 1977-1978 ja 1987-1994. 

verrattuna alhaisia. Tähän on todennäköisesti tärkeimpänä syynä kalastuksen aiheuttama 
pintakalan, erityisesti kuoreparvien väheneminen. 

Suurimmillaankaan lintujen "kalastus" (33 kg/ha v. 1978 ja 25 kg/ha v. 1988) ei liene 
vaikuttanut Enonselän kalamääriin tai lajisuhteisiin, vaikka kilomäärä onkin huikea (88 
tv. 1978; kuva4.6.3). Enonselän särkibiomassaksi v. 1989 arvioitiin 172 kg/ha(Horppila 
& Peltonen 1994). Jos troolauksen lajisuhde kuvastaa koko kalastaa, on kalojen koko-
naisbiomassa ollut tällöin noin 350 kg/ha. Kalabiomassa on 1970-luvun lopulla ollut 
ravinnetason mukaan arvioiden ollut noin 1,4 kertaa korkeampi kuin v. 1989 (n. 500 
kg/ha; Jurvelius & Sammalkorpi 1995, Sammalkorpi & Lammi 1996). Näin ollen on 
lintujen kulutus enimmilläänkin yltänyt vain kymmenesosaan kalaston biomassasta. 

4. 7. 7 Kalansyöjälinnut ja Vesijärven ravintoketju 

Kalansyöjälinnuston biomassa oli Enonselällä pesimäaikana 0,3-0,6 kg/ha. Se on peräti 
20-kertainen vastaavankokoiseen "tavanomaiseen" suomalaiseen järveen verrattuna 
(Sammalkorpi & Lammi 1996). Myös muuttoaikoina havaitut määrät ovat olleet poik-
keuksellisen suuria. 

Pesivien kalansyöjälintujen biomassa oli korkeampi kuin ravintoketjussa alempana 
olevien puoli- ja kokosukeltajasorsien yhteensä. Tämä on merkki Vesijärven ravintoket-
jun voimakkaasta vinoutumasta pieniin särkikaloihin ja kuoreeseen, näiden kantojen 
erittäin korkeasta tiheydestä ja petokalojen vähyydestä (Sammalkorpi & Lammi 1996), 
kuten jo limnologisinkin perustein on arvioitu (Keto & Sammalkorpi 1988). Kalansyö-
jälintujen valta-asema tukee myös Perssonin ym. (1988) hypoteesia siitä, että rehe-
vimpien järvien ravintoketju on toiminnallisesti kolmitasoinen, koska petokaloja on 
merkityksettömiä määriä planktonsyöjäkaloihin verrattuna (Sammalkorpi & Lammi 
1996). Verrattunamuiltajärviltäjulkaistuihin tuloksiin (Gardarsson 1979, Nilsson 1978, 
Kauppinen 1993) Vesijärven kalansyöjävaltaisuus on poikkeuksellista. Kalansyöjälin-
tujen seurant3. onkin osoittanut, että linnut ovat pystyneet käyttämään petokalojen 
vähyyden vapauttamaa "ekologista lokeroa" (Sammalkorpi & Lammi 1996). 

4. 7 .8 Tiivistelmä 

Enonselän kalansyöjälintujen ja niiden ravinnonkulutuksen määrää tutkittiin vuosina 
1977-1978 ja 1987-1994. Lintujen vuodessa kuluttama kalamäärä oli enimmillään 
1970-luvulla 88 t (33 kg/ha) ja 1980-luvulla 65 t (v. 1988; 25 kg/ha). Vähimmillään se 
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oli 33 t (v. 1993-1994; 13 kg/ha). Enonselän valtalaji on silkkiuikku, jonka osuus 
kalankulutuksesta on vuosittain ollut 67-83 %. 

Lintujen "kalastama" määrä oli 1970- ja 1980-luvulla 3-4 kertaa suurempi kuin Enon-
selältä arvioitu kotitarve- ja virkistyskalastajien saalis 1980-luvulla, ja korkeampi kuin 
Suomen järvien keskimääräinen kalansaalis. Vuosina 1989-1994 lintujen osuus oli 
15-30 % hoitokalastuksen saaliista. Kalansyöjälintujen määrät ja yksilötiheydet Vesi-
järvellä ovat suurelle järvelle poikkeuksellisen korkeita, mutta se ainoastaan ilmentää 
erittäin korkeata pikkukalojen tiheyttä. Linnuista ei arvioida olleen tai olevan tulevai-
suudessakaan apua pikkukalojen vähentämisessä. 

Pesivien silkkiuikkujen kannanvaihtelun perusteella Enonselän matalien alueiden kala-
määrä ei vielä ole laskenut radikaalisti. Muuttavien kalansyöjälintujen vähenemisen 
perusteella troolatun syvännealueen kalamäärät ovat merkittävästi vähentyneet. Lokki-
linnut käyttivät 1990-luvulla tuhansia kiloja troolin läpi menneitä kuoreita, mistä pää-
tellen hoitokalastuksen todellinen kuoresaalis on ollut korkeampi kuin tilastoidut saaliit. 

Kalansyöjälintujen määrän seuranta on ollut hyödyllinen ja kustannuksiltaan edullinen 
keino arvioida Enonselän pikkukalojen määriä. Se on tukenut Vesijärven tehokalastuk-
sen lähtökohtaa: Vesijärvellä on täytynyt olla poikkeuksellisen korkea kalatiheys mihin 
tahansa Suomen järveen verrattuna. Se on myös osoittanut, että linnuston merkitystä 
kannattaa arvioida järvien tilan arvioinnissa ja seurannassa. 

4.8 Vesijärven Enon-ja Kajaanselän pohjaeläimistö 1976-1995 

Lauri Paasivirta 
Valtio kalatalousoppilaitos, Parainen 

4.8.1 Johdanto 

Lahden kaupunki lopetti puhdistettujenkin jätevesien laskun Vesijärveen 1976, mutta 
järven, lähinnä Enonselän toipuminen on ollut hidasta osaltaan poikkeuksellisen pitkän 
veden viipymän takia(n. 7 v). Järven elpymistäjätevesikuormituksesta voidaan kätevästi 
seurata pohjaeläimistössä tapahtuvien lajistollisten ja määrällisten muutosten avulla 
(Paasivirta 1984, I 989, 1990, Meriläinen & Hamina 1992). 

Vesijärven pohjaeläimistöstä on aikaisemmin tehty kvantitatiivinen kartoitus kesäkuus-
sa 1925 (Järnefelt 1929) ja litoraalin nilviäistutkimus 1930-luvulla (Levanto 1940). 
Vesijärven litoraalista (3 m) ja sublitoraalista (6-7 m) kerättiin makrofaunaa Ekman & 
Birge-noutimella toukokuun puolivälissä 1989 satunnaisesti valituilta linjoilta: Enonse-
lältä seitsemän ja Kajaanselältä yhdeksän linjaa. Paimelanlahdelta (neljä linjaa) ja 
Vähäselältä (kolme asemaa) otettiin makrofaunanäytteet lokakuussa 1990. Nämä tulok-
set on koottu erilliseksi raportiksi, jossa on myös arvioitu Vesijärven pohjaeläimistön 
neliömetriltä vuodessa erittämät fosfaatti-fosforin (Enonselkä 0,23 g, Kajaanselkä 0, 13 
g) ja ammonium-typen (Enonselkä 1,60 g, Kajaanselkä 0,87 g) määrät (Paasivirta 1991). 
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Kuva 4.8.1. Makrofaunan biomassa, diversiteetti Kuva 4.8.2. Makrofaunan biomassa, diversiteetti 
(H') ja yhteisöindeksit (CI) Enonselän ja Kajaan- (H') ja yhteisöindeksit (CI) Enonselän ja Kajaanse-
selän profundaalin yläosassa 1 O metrin näytesy- Iän profundaalissa 20 metrin näytesyvyydellä vuo-
vwdellä vuosina 1976-1995. sina 1976-1995. 

Tässä raportissa esitetään syvän veden alueen, profundaalin, pohjaeläimistöseurannan 
tuloksia 20 vuoden ajalta pistekuormituksen poistumisen jälkeen. Alkuvuosien näytteen-
otossa ja harvasukasmatojen määrityksessä oli mukana Jukka Särkkä Jyväskylän yli-
opistosta. Lahden kaupunki on auttanut matkakustannuksissa ja liikkumisessa järvellä. 

-95 
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4.8.2 Näyteasemat ja menetelmät 

Makrofaunanäytteet kerättiin profundaalista kahdelta linjalta (Enonsaaresta lounaaseen 
ja Kajaankalliosta Maijankiville) kolmelta syvyydeltä (matalin 10 m) kesäkuun alussa 
viitenä vuonna vuodesta 1976 lähtien (Paasivirta 1989 ja kuvat 1-3). Vuosina 1976, 
1979, 1982 ja 1995 otettiin näytteet myös elokuun puolivälissä syvimmiltä asemilta. 
Enonselän matalin asema sijaitsee alueella, jossa savimainen eroosiopohja muuttuu 

AFDW mgm-2 pehmeäksi, hieman purumalmia sisältäväksi lieju-
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pohjaksi. Myös Kajaanselän matalimmalla asemalla 
on ruskeanharmaan liejun seassa purumalmia. Muilla 
asemilla pohja on tummaa-mustaa liejua. Enonselän 
syvännettä lukuunottamatta sedimentin pinnalla on 
0,5-2 cm:n ruskea hapettunut keITos, matalalla pak-
sumpi kuin syvemmällä. Näytteet otettiin Ekman & 
Birge-noutimella (näyteala 259-289 cm 2, yleensä vii-
si rinnakkaista näytettä) ja seulottiin heti 0,5 mm:n 
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Kuva 4.8.3. Makrofaunan biomassa, diversiteetti 
(H') ja yhteisöindeksit (C/) Enonselän ja Kajaanse-
län profundaalin yläosassa 30 metrin näytesyvw-
dellä vuosina 1976-1995. 

%:een alkoholiin kohdevalaistuksessa valkoiselta 
alustalta. Biomassa-arvot ovat tuhkattomia kuiva-
painoja (AFDW), jotka perustuvat pääasiassa Pääjär-
vellä saatuihin lajitasoisiin pituus/paino-suhteisiin tai 
keskim. yksilöpainoihin (Holopainen & Paasivirta). 
Chironomus plumosus -toukkien pituus/paino-suhde 
on saatu useiden eri järvien aineistoista (Paasivirta). 
Potamothrix-harvasukasmadon keskimääräinen yk-
silöpaino, 0,5 mg, on saatu punnitsemalla Vesijärven 
aineistosta. Haluttaessa muuntaa biomassat tuorepai-
noiksi (WW) voidaan käyttää keITointa 8. 

Meiofaunanäytteet otettiin makrofaunanäytteiden 
ohessa Kajak & Hakala -putkinoutimella (näyteala 
15,2-15,9 cm2, 1-rinnakkaista nostoa kokoomanäyt-
teeksi). Näytteet seulottiin laboratoriossa vesisuih-
kulla 0, 1 mm:n planktonkankaan läpi. Eläimet las-
kettiin preparointimikroskoopin avulla käyttäen tar-
vittaessa 1 :2-1 :7-ositusta. 

Makrofauna-aineistosta laskettiin Shannon & Wiene-
rin diversiteetti-indeksi (H'), tekijän muokkaama sur-
viaissääski-indeksi (CI, liite) ja uusi CI/B-indeksi, 
joka saadaan jakamalla CI kokonaisbiomassan ln-ar-
volla ja kertomalla 1 0:llä. 

4.8.3 Muutokset makrofaunassa 

Olennaiset tulokset ilmenevät kuvista 4.8.1-4.8.3. 
Seuraavassa tarkastellaan lähemmin paljon ekologis-
ta informaatiota sisältävää, tässä ensimmäistä kertaa 
julkaistavaa CI/B-indeksiä, joka saa sitä suurempia 
arvoja mitä karumpi, vähäravinteisempi tai erityista-
pauksissa myrkyllisempi pohja on pohjaeläinten kan-
nalta. On huomattava, että yhteisön rakennetta ku-
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vaavan diversiteetti-indeksin kulku poikkeaa usein lajitason biologista tietoa sisältävistä 
bioindekseistä CI ja CI/B (vrt. Paasivirta 1984 ). 

Matalimmalla asemalla Enonselällä CI/B-indeksi laskee eli pohja muuttuu ravinteik-
kaammaksi vuoteen 1987. Tähän on voinut tosin vaikuttaa näytesyvyyden kasvu eli 
pehmeän pohjan ylärajan siirtyminen syvemmälle 14 m:iin. Vuonna 1995 ei tältä 
syvyydeltä enää näytettä otettukaan. Kajaanselällä on matalimmalla asemalla tapahtunut 
selvä hyppäys karumpaan suuntaan v. 1991 ja palautuminen v. 1995 hieman reheväm-
mäksi joskaan ei aikaisemmalle tasolle. Välisyvyydellä on havaittavissa Enonselällä 
hidas ja Kajaanselällä nopeampi karuuntuminen vuodesta 1987. Tämä näkyy molem-
missa CI/B-indeksin komponenteissa: biomassassa ja CI:ssä. 

Syvänteessä Enonselällä pohja on ollut lähes kuollut vuoteen 1987 ja sen jälkeen on 
biomassaja sen mukana CI/B heilahdellut suuresti. Vuoden 1991 alhainen biomassa on 
varmaankin johtunut ankarista happioloista eikä pohjan ravintovarojen vähentymisestä. 
Kajaanselän syvänteessä on pohjan ravinteisuus indeksin mukaan vähentynyt vuodesta 
1982 vuoteen 1991. Vuonna 1995 indeksi oli palannut vuoden 1987 tasolle. 
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Kuva 4.8.4. Harvasukamatojen yksilötiheys Enonselän ja Kajaanselän syvänteiden profundaalissa 
kesäkuussa vuosina 1976-1995. 
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Välisyvyyden ja syvänteen keskiarvojen (CI/B ja CI, kuva 4.8.2) mukaan Enonselän 
pohja on muuttunut karummaksi vuodesta 1979 alkaen ja Kajaanselällä vuodesta 1982 
alkaen. Vähäistä ravinteisuuden lisäystä on havaittavissa vuoden 1995 CI/B-arvoissa 
molemmilla selillä, mutta CI:n mukaan hidas karuuntuminen on jatkunut. Surviaissääs-
kien tärkeimmät lajista- ja runsaussuhdemuutokset heijastuvat CI:ssä. Harvasukasma-
tojen (lähes kaikki Potamothrix hammoniensis -lajia) yksilö määrä on Enonselän 
välisyvyydessä ollut v. 1987 ja 1995 alhainen, mutta v. 1991 poikkeuksellisen korkea. 

1000 yks.m-2 
50 

Nematoda 
40 

30 

20 

10 

0 
-76 -79 -82 -95 

25 
1000 yks.m-2 

Cypria 

20 

15 

10 -

5 

0 
-76 -79 -82 -95 

1000 yks.m-2 
1000 

Cyclops 
800 

600 

-76 -79 -82 - 95 

- En<rnsclkä,2G-28m Kajaanselkii.,34 -37m 

Kuva 4.8.5. Meiofaunaan kuuluvien sukkulamatojen (Nematoda), raakkuäyriäisten (Ostracoda) ja 
kyklooppihankajalkaisten (Cyclops) yksilötiheys Enonselän ja Kajaanselän syvänteiden profundaalis-
sa elokuussa vuosina 1975-1995. 
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Harvasukasmatojen määrää pidetään orgaanisen aineen sedimentaatiomäärän osoittaja-
na (Paasivirta 1989). Enonselän syvänteessä on elänyt vuodesta 1987 lähtien pysyvä 
harvasukamatopopulaatio. Toisin kuin välisyvyydessä on v. 1991 syvänteessä ollut 
vähemmän matoja kuin vierekkäisinä tutkimusvuosina. 

Kajaanselällä on matojen määrä ollut maksimissaan v. 1979 ja vähentynyt sen jälkeen 
nopeasti vuoteen 1987 (kuva 4.8.4). Syvänteessä on havaittavissa lievää runsastumista 
v. 1995, mikä viittaa pohjan ravinteisuuden kasvuun kuten alempi CI/B-indeksi ja 
suurempi biomassa. Ehkä kyseessä on vain paluu 1980-luvun normaalille tasolle. 

Järnefeltin (1929) aineistosta tulee Enonselän sublitoraalin ja profundaalin CI:n arvoksi 
1,6 ja Kajaanselän 1,9. Luvuista huomataan, että Vesijärvi onjo tuolloin, vuonna 1925, 
ollut melko rehevä ja ero selkien välille oli jo muodostunut. Kajaanselän voidaan katsoa 
nyt palautuneen suunnilleen 1920-luvun rehevyystasolle, mutta Enonselän olevan vielä 
selvästi rehevämmän. Järnefeltin aikana Enonselän syvänteessäkin eli mnsaasti Chiro-
nomus-toukkia ja Kajaanselällä aina 17 m:n syvyyteen mnsaasti valkokatkaa ja mata-
lammalla okakatkaa. Nykyisin ei ainakaan valkokatkaa Vesijärvessä esiinny. 

4.8.4. Muutokset meiofaunassa 

Myös meiofauna reagoi herkästi vedenlaadun ja planktontuotannon muutoksiin (esim. 
Särkkä & Paasivirta 1972, Paasivirta & Särkkä 1978, Kansanen 1981, Paasivirta 1984, 
Särkkä 1992, 1995, Hämäläinen & Karjalainen 1994). Erityisesti syvänteiden meiofau-
natiheydet loppukesällä osoittavat yläpuolisen veden tuottavuutta, kun varsinkin kyk-
looppihankajalkaiset kerrostuvat pohjalle joko kuolleina tai horrostajina. Enonselällä 
hankajalkaisten (Cyclops) määrä on vähentynyt selvästi vuosien 1976 ja 1982 lukemista. 
Kajaanselällä niitä on ollut paljon vähemmän eikä vuosien välillä ole ollut suurta 
vaihtelua (kuva 4.8.5). Eutrofiaindikaattorina pidetyn Cypria ophthalmica -raakkuäyri-
äisen mnsauden kasvu Enonselällä oli v. 1995 taittunut. Sukkulamatojen (Nematoda) 
määrät olivat v. 1995 alhaisimmillaan molemmilla selillä. 

Vuosien 1979, 1982 ja 1995 elokuun puolivälissä otettiin meiofaunanäytteet myös 
Enonselän syvimmästä kohdasta 31 m:stä, "suppilon" pohjalta. Kaikkien meiofaunaryh-
mien yksilömäärät olivat v. 1995 selvästi aiempaa pienemmät. Cyclops-tiheydet olivat 
laskeneet vuoden 1982 ennätysluvusta 1,4 milj. yks./m2 lukuun 0,3 milj. yks./m2 ja 
Cypria-tiheys 26 000:sta 1200:aan yks./m2• Meiofauna näyttää tässäkin tapauksessa 
olevan käyttökelpoinen indikaattori järvien tilan seurannassa ja arvioinnissa. 

L.i,ik. Tutkimuksessa käytetty surviaissääski-indeksi (Paasivirta) CI = :E (ki x ni)/N 
ki = lajin i ekologinen kerroin, ni = lajin i yksilömäärä ja N = kaikkien lajien yksilömäärä 

lndikaattoritaksoni ki Pohjan ravinteisuus 
Tanypus spp., Chironomus plumosus, C. plumosus -t. spp. 1 Hyvin rehevä 
Chironomus anthracinus, C. thummi -t. (spp.), C. salinarius -t. 2 Rehevä 
(spp.), Einfeldia spp., Polypedilum nubeculosum, 
Microchironomus tener 
Sergentia coracina 2.5 Lievästi rehevä 
Protanypus spp., Monodiamesa bathyphila, Zalutschia 3 Keskimääräinen 
zalutschicola, Polypedium pullum, Microtendipes spp., 
Stichochironomus spp. 
Heterotrissocladius maar; H. grimashaw; H. apicalis, 4 Karu 
Mesocricotopus thienemann; Paracladopelma nigritula, 
Micropsectra (sis. Lauterbornia), Diamesinae 
Heterotriclassicladius subpilosus s Hyvin karu 
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