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Tiivistelmä

Hola Lake Länsi-Uusimaa -hanke oli osa kansainvälistä Holistic Approach to
Lake Restoration -hankeyhteistyötä, jota toteuttavat Suomessa Päijät-Hämeen
Vesijärvisäätiö ja Pyhäjärvi-instituutti sekä Ruotsissa Osbyn kunta.
Hola Lake Länsi-Uusimaa -hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen paikalliseen (kotimaisen kalan käytön tukeminen ja osallistava tiedonkeruu, ankeriaan
alasvaelluksen turvaaminen ja petokalojen kutualuekunnostukset) ja kahteen
kansainväliseen työpakettiin (synteesiraportti ja verkostojen rakentaminen).
Hankkeen koordinaattorina toimi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja hanke
toteutettiin yhteistyössä Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys ry:n (myöhemmin
Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry) kanssa. Hankkeen rahoitus oli
150 000,00 euroa ja sen tukitaso oli 77,29 %. Hanke oli Ykkösakseli ry Leaderryhmän alueella toteutettava kehittämishanke. Hankkeen toteutusaika oli
1.10.2017–31.12.2019.
Kotimaisen kalan käyttöä tuettiin järjestämällä katiskatalkoot sekä kursseja kalan
käsittelyssä ja kalaruokien valmistuksessa. Hiidenvedellä testattiin katiskoja
koekalastuksessa vertailemalla niiden ja NORDIC -yleiskatsausverkkojen
pyytävyyttä. Paikallisten asukkaiden osallistamista tiedon keruuseen lisättiin
luomalla sähköiset sovellukset kirjanpitokalastukseen ja kalastustiedustelua
varten. Hiidenvedellä ja Lohjanjärvellä selvitettiin ankeriaskannan tilaa, merkittiin
ankeriaita ja siirretiin vaelluskaloja voimalaitosten ohi. Vihdin Enäjärvellä vahvistettiin petokalakantaa parantamalla hauen kutuolosuhteita.
Hankkeessa rakennettiin verkostoa Ruotsissa toimivien vesistökunnostajien kanssa (Osbyn kunta ja Regito AB). Yhteistyötä laajennettiin myös Viroon.
Yhteistyön tuloksena syntyi useampia synteesiraportteja hyvistä käytännöistä
järvikunnostuksessa valuma-alueella ja järvessä tehtävistä toimenpiteistä.
Hola Lake Länsi-Uusimaa -hanke toteutti innovatiivisen tarinakartan, jossa esitellään hoitokalastusteemaa kuvia, videoita, linkkejä ja karttoja sekä tekstejä
yhdistävällä alustalla. Tarinakartta julkaistiin suomeksi ja englanniksi.
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1

Yhteenveto hankkeesta

Hola Lake Länsi-Uusimaa on yleishyödyllinen vesienhoidon kehittämis- ja yhteistyöhanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää osallistavia kalavesien hoidon menetelmiä, parantaa paikallisten asiantuntijoiden, harrastajien ja asukkaiden yhteistyötä sekä lisätä Lohjanjärven, Hiidenveden ja Enäjärven elinvoimaisuutta ja virkistyskäyttöarvoa. Hankkeen keskiössä on toimenpiteet, joiden avulla lisätään kotimaisen, paikallisen kalan
hyötykäyttöä, vahvistetaan petokalakantoja ja suojellaan uhanalaista ankeriasta. Hankkeen koordinaattorina
toimii Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (jatkossa LUVY) ja hanke toteutetaan yhteistyössä Vihdin Enäjärven
suojeluyhdistyksen (jatkossa VESY) kanssa (VESY yhdistyi PoTeHun kanssa kesällä 2019, jonka jälkeen hankeyhteistyö jatkui uuden yhdistyksen Siuntionjoen latvajärvien vesiensuojeluyhdistyksen eli LASYn kanssa).
Hanke on Ykkösakseli ry Leader-ryhmän alueella toteutettava kehittämishanke. Hankkeen tukitaso on 77,29 %.
Hankkeessa hyväksytään välillisinä kustannuksina 15 % hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista.
Hankkeella on paikallinen työryhmä. Hankkeen hyväksytty rahoitus on 150 000,00 euroa alla esitetyn rahoitussuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen toteutusaika oli 1.10.2017–31.12.2019.
Hankkeen seurantatiedot
Parantuneista palveluista hyötyvän maaseutuväestön määrä
Tuetussa hankkeessa tehdyt talkootyötunnit
Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä, naiset
Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä, miehet
Ympäristöä parantavat toimet
Laaditut ja päivitetyt suunnitelmat
Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot
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3
2
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3
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10000
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2
0
6

2019 Toteuma yhteensä
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200
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400
1
3
3
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0
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Hola Lake Länsi-Uusimaa -hanke on osa kansainvälistä Holistic Approach to Lake Restoration -hankeyhteistyötä
(jatkossa Hola Lake -hanke), jota toteuttavat Suomessa Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö ja Pyhäjärvi-instituutti sekä
Ruotsissa Osbyn kunta. Hola Lake -hanke edistää Hollolan Vesijärven, Nastolan järvien, Pyhäjärven, Hiidenveden,
Lohjanjärven ja Vihdin Enäjärven sekä Ruotsin Immeln-järven kestävää ja ekologista hyvän vesientilan saavuttamista ja kalavesien hoitoa. Yhteistyöhankkeiden toimet muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla on mahdollista
perehtyä järvikunnostukseen kokonaisvaltaisesti valuma-alue mukaan lukien. Yhteistyöhanketta ohjaa ja valvoo
rahoittajien ja sidosryhmien edustajista koottu ohjausryhmä.
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Hankkeen tavoitteet

Länsi-Uusimaalaisilla järvillä Hiidenvedellä, Lohjanjärvellä ja Vihdin Enäjärvellä on yhteiset intressit kalakantojen
hoitoon kohdistuvissa toimenpiteissä. Yhteisen tahtotilan luomiseksi järvien kunnostukseen tarvitaan paikallista
ja osallistavaa toimintaa. Hankkeessa pyritään vahvistamaan paikallisten osallistumista järvikunnostukseen ja
samalla tuetaan kotimaisen kalan käyttöä. Suomalaisten syömästä kalasta ainoastaan vajaa 30 % on kotimaista
kalaa ja tästäkin suurin osa on viljeltyä kalaa. Hankkeessa on tarkoitus lisätä kotimaisen kalan käyttöä paikallisesti,
tarjoamalla asiantuntemusta kalan pyyntivälineiden kuten katiskan valmistamisessa, käytössä, kalan käsittelemisessä ja kalaruokien valmistuksessa. Samalla on tarkoitus lisätä kiinnostusta kalakantojen hoitoon ja kartuttaa
tietoa kohdejärvien kalakantojen tilasta. Lisäksi Hiidenvedellä ja Lohjanjärvellä on tarkoitus selvittää ankeriaskannan tilaa sekä vahvistaa petokalakantaa parantamalla hauen kutuolosuhteita Vihdin Enäjärvellä.
Hankkeen käytännön tavoitteet ovat
• osallistavien vesienhoidon menetelmien kehittäminen
• alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden yhteistyön lisääminen
• kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja verkostojen luominen
• paikallisten kalastajien sitouttaminen kalavesien seurantaan
• kalavesien hoidon asiantuntemuksen kehittäminen ja kokemusten jakaminen
• kotimaisen kalan hyötykäytön lisääminen
• petokalakantojen vahvistaminen (Enäjärvi)
• erittäin uhanalaisen ankeriaan kannan suojeleminen (Lohjanjärvi ja Hiidenvesi)
• kohdejärvien elinvoiman ja vetovoimaisuuden lisääminen
• järvien virkistyskäyttöarvon parantaminen ja virkistyskalastusmahdollisuuksien lisääminen.

3

Hankkeen toteutus

3.1

Toimenpiteet: tulokset, vaikutukset, jatkotoimenpiteet

Hankkeen toiminnan pääpainoalue on paikallisilla kalavesienhoitoon ja seurantaan liittyvillä toimilla, joita toteutetaan länsiuusimaalaisilla järvillä Lohjanjärvi, Hiidenvesi ja Enäjärvi. Toimenpiteet jakautuvat kolmeen paikalliseen (kotimaisen kalan käytön tukeminen, ankeriaan alasvaelluksen turvaaminen ja petokalojen kutualuekunnostukset) ja kahteen kansainväliseen työpakettiin (synteesiraportti ja verkostojen rakentaminen).
Ensimmäisellä raportointijaksolla 1.10.2017–30.4.2018 hanke käynnistettiin kaikkien toimenpidekohtien osalta.
Toisella raportointijaksolla 1.5.–31.12.2018 aloitettujen toimenpiteiden toteutusta vietiin konkreettisemmin
eteenpäin. Kolmannella raportointijaksolla 1.1.2019-31.8.2019 toteutettiin suurin osa hankkeen konkreettisista
toimenpiteistä ja eri osa-alueiden raportointiin ryhdyttiin. Viimeisellä jaksolla 1.9.–31.12.2019 viimeisteltiin
raportit ja sähköiset sovellukset. Tässä raportissa on vedetty toimenpiteet yhteen.

3.1.1 Kotimaisen kalan käytön tukeminen
Tausta
Suomalaisten syömästä kalasta kotimaista kalaa oli vajaa neljä kiloa ja tuontikalaa hieman yli yhdeksän kiloa
fileepainoksi laskettuna asukasta kohti vuonna 2018. 2000-luvulla kotimaisen kalan kulutus on vähentynyt
kolmanneksen ja tuontikalan lähinnä kasvatetun lohen kulutus oli kaksinkertaistunut aikaisempaan verrattuna.
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Eniten kotimaisista kaloista syötiin kirjolohta (1,2 kg) vuonna 2018. Tämä siitä huolimatta, että kotimaista
luonnonkalaa olisi hyvin saatavilla ja omiin kotitaloustarpeisiin kestävästi hyödynnettävissä. Hankkeessa oli
tarkoitus pyrkiä lisäämään kotimaisen kalan kulutusta omiin kotitaloustarpeisiin sekä lisätä tietoa oman järven
kalakannoista osallistamalla paikallisia asukkaita kalastotutkimuksiin. Hankkeen toimet tässä työpaketissa kohdistuivat ennen muuta Hiidenveteen ja Lohjanjärveen.
Paikallinen työryhmä
Perustettiin paikallinen työryhmä, johon kutsuttiin edustajat kohdejärvien kalastusalueilta sekä kuntien ympäristötoimista. Työryhmän ensimmäinen kokous oli 11.12.2017. Vuonna 2018 paikallinen työryhmä kokoontui
1.6.2018 ja 16.10.2018. Vuonna 2019 työryhmän kokouksia pidettiin 7.2.2019 ja viimeisen kerran 19.9.2019.
Pyydystalkoot ja katiskakoekalastus
Hankkeessa valmistettiin katiskoja asiantuntijan opastuksella ja opastettiin niiden käyttöön. Oppia käytiin
hakemassa Lahden perinteisistä pyydystalkoista ja heidän kokemuksiaan ja oppejaan sovellettiin pyydystalkoissa
Nummelassa. Talkoisiin osallistui 10 henkeä, joista suurin osa lunasti materiaalien hinnoilla itselleen yhden tai
kaksi talkoissa koottua katiskaa tai sen osat. Katiskatalkoot järjestettiin yhteistyössä WEKE-katiskat Oy:n kanssa.
Hankkeessa vertailtiin verkon ja katiskan pyytävyyttä ja kerättiin samalla tietoa Hiidenveden kalakannoista eri
kalastusmenetelmillä, raportti on liitteessä 2: ”Katiskakalastuksen testaus kalaston rakenteen selvittämisessä ja
vertailu koeverkkokalastuksen saalistuloksiin Hiidenveden Mustionselällä”.
Hiidenvedellä testattiin katiskojen toimivuutta koekalastuksessa vertailemalla katiskojen ja NORDICyleiskatsausverkkojen pyytävyyttä Mustionselällä. Mustionselän alue on matala, erittäin rehevä ja kasvillisuus
on runsasta, minkä vuoksi yleiskatsausverkkojen käyttäminen etenkin alle 1,5 m syvyysvyöhykkeellä on hankalaa
tai verkon korkeuden vuoksi mahdotonta. Tämän vuoksi katiskapyyntiä haluttiin testata koekalastusmenetelmänä Mustionselällä.
Verkko- ja katiskasaaliit poikkesivat selvästi toisistaan. Verkkojen ja katiskojen yksikkösaaliit kpl olivat lähes yhtä
suuret, mutta verkkojen painosaalis oli kaksinkertainen katiskasaaliiseen verrattuna. Verkot pyysivät katiskoja
isompikokoisia kaloja ja runsaammin petokaloja. Petokalojen (≥15 cm ahven, kuha, hauki) osuus katiskasaaliista oli 0,3 % ja verkkosaaliista 33 %. Verkkosaaliin petokaloista valtaosa oli kuhan poikasia. Verkoissa oli myös
laajempi kirjo särkikaloja kuin katiskassa. Verkoilla saatiin salakkaa ja sulkavaa sekä yksi muikku, joita ei saatu
katiskalla. Katiskasaaliissa oli selvästi enemmän ahvenkaloja. Katiskalla pyydetyt ahvenet olivat pääosin pieniä
verkoilla saatuihin verrattuna. Katiskalla pyydettyjen ahvenien keskimääräinen paino oli 17 g ja verkoilla saatujen
ahvenien 52 g.
Katiskojen pyytävyyteen saattoi vaikuttaa käytetty syötti, joka houkutteli särkikaloja ja niitä syöviä petokaloja. Syötin käytön vuoksi tuloksia ei voi pitää yleiskatsausverkkopyyntiin verrattavana vaan katiskoilla saadaan
ennemminkin laadullista lisätietoa kalastosta. Verkot pyysivät huonommin kalaa aivan matalassa 0–1,5 m
alueella. Katiskoilla saatiin selvästi verkkoja enemmän kalaa tällä syvyysvyöhykkeellä. Katiskojen sijoittelu
matalaan rantaveteen huolella valittuihin paikkoihin tuottaisi varmasti eniten lisätietoa kalaston rakenteesta.
Katiskoilla voidaan saada tietoa yleensä rantavyöhykkeessä elävistä kalalajeista kuten suutari.
Lähikalaruokakurssit
Hankkeessa pidettiin kaksi ruokakurssia ja kaksi suurempaa kalaruokatapahtumaa. 16.2. ja 4.5. järjestettiin
kalaruokakurssit yhteistyössä Maa- ja kotitalousnaisten Suvi Malinin kanssa. Ensimmäinen kurssi toteutettiin
yhden päivän aikana kahdessa osassa: aamupäivä käytiin LUVYn kalastusasiantuntijan opastamana talviverkoilla Aurlahden selällä ja kuultiin talvikalastuksesta. Kurssilaiset pääsivät halutessaan nostamaan ja laskemaan
verkkoja ja käsittelemään vastapyydettyä kalaa. Iltapäiväksi siirryttiin Lohjan keskustaan Anttilan koululle, jossa
opetuskeittiössä valmistettiin joukko erilaisia kalaruokia verkoilla saadusta kalasta ja opittiin kalan käsittelyä,
kuten perkaamista ja fileoimista. Toukokuun kurssi pidettiin Vihdissä Puumannin laavulla, jossa ulkona nuotiolla
valmistettiin Hiidenveden kalastajalta saadusta tuoreesta kalasta kalaruokia ja opittiin kalastajan johdolla kalan
käsittelyä, mm. ahvenen nylkemistä. Molemmissa tapahtumissa kalansaalis oli monipuolinen ja osallistujat
oppivat hyödyntämään myös vähemmän arvostettuja kalalajeja kuten särkeä ja lahnaa.
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Kuva 1. Osallistujia siirtymässä Liessaaren parkkipaikalta Aurlahdelle talvikalastuskohteelle.

Kuva 2. Anttilan koululla laitettiin ruokaa muun muassa särkikaloista, jotka massattiin ja laitettiin herkullisiksi pihveiksi.
Lopuksi osallistujat söivät yhdessä ja pääsivät maistamaan kaikkia eri ruokia. Tapahtumassa oli hyvä meininki.
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Porlassa Aurlahden rannalla Lohjanjärvellä pidettiin kaksi laajempaa yleisötapahtumaa, joissa paikallinen kalastaja
Pekka Ilmarinen laittoi herkullisia kalaruokia ja niitä tarjoiltiin osallistujille. Tapahtumat pidettiin loka-marraskuussa vuosina 2018 (uutinen LUVYn sivuilla liitteessä 1) ja 2019. Jälkimmäisessä tapahtumassa oli lisäksi
inspiroivia puheenvuoroja mm. paikallisilta ruokakauppiailta ja Lohjan kaupungin elinkeino-osastolta (ohjelma
liitteessä 2 ja osallistujapalaute, joka julkaistiin Länsi-Uusimaa-lehdessä liitteessä 1). Tapahtuma oli kutsutapahtuma. Kaikki kalaruokatapahtumat ovat saaneet myönteistä palautetta osallistujiltaan. Tapahtumista julkaistiin
myös LUVYn tiedote: liitteessä 1.
Tapahtumista viestittiin LUVYn verkkosivuilla uutisissa, tiedotteina tiedotteiden tilaajille ja paikallismedialle, sekä
LUVYn ja Hiidenvesi-hankkeen Facebook-sivuilla.
Hanke osallistui järjestävänä tahona kahteen Hiidenvesi-iltaan vuosina 2018 ja 2019 (Tiedote liitteessä 1, juttu
Länsi-Uusimaa-lehdessä liitteessä 1). Tapahtumien teemana oli näinä vuosina kalasto, ja niissä esiteltiin paitsi
hankkeen toimenpiteitä, myös muita erityisesti Hiidenveden kalastoon liittyviä asioita.

Kuva 3. Lohjanjärven kalapäivään osallistui 2018 noin 70 osallistujaa ja vuonna 2019 noin 50 osallistujaa.

Kuva 4. Pekka Ilmarisen Lohjanjärven muikkuleipäset olivat todella kehuttuja.
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Osallistava tiedonkeruu Hiidenveden kalakannoista
Hiidenvedelle on laadittu kunnostus- ja hoitosuunnitelma, jossa tuotiin esille Hiidenveden kalastustietojen
puutteellisuus. Siitä mihin lajiin pyynti kohdistuu, minkälaisia ja minkä verran pyydyksiä on käytetty sekä saalisten
määristä on hyvin vähän tietoja. Kalastustiedustelulla on mahdollista saada tietoa sekä pyynnistä että saaliista,
mutta lisäksi voidaan tiedustella myös mielipiteitä muun muassa kalastukseen vaikuttavien haittatekijöiden
esiintymisestä tai kalastuksen sääntelystä. Kirjanpitokalastuksen avulla voidaan tarkemmin seurata erityisesti
taloudellisesti merkittävien lajien (kuha, hauki, ahven, siika) kannanvaihtelua vuosittain yksikkösaaliin muodossa.
Hankkeessa kehitettiin sähköinen kirjanpito- ja kalastustiedustelusovellus tiedonkeruun ja käsittelyn helpottamiseksi. Raportti molempien sovellusten kehitystyöstä on liitteessä 3.
Hiidenvedellä toteutettiin koko järven kattava kalastustiedustelu ensimmäistä kertaa. Tiedustelu koski vuoden
2018 kalastusta ja siihen oli mahdollista vastata postitse kalastustiedustelulomakkeella tai sähköisesti uuden
kalastustiedustelusovelluksen kautta. Raportti itse tiedustelun tuloksista on liitteessä 4. Yhteensä tiedusteluja lähetettiin 267 kpl. Vastauksia saatiin 95, joista 71 paperisena ja 24 sähköisenä. Myös paperisena tulleet
vastaukset vietiin sähköiseen järjestelmään.
Kalastustiedustelusovellus kehitettiin Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistyksen, lähes valmiin sovelluksen pohjalta,
vanhaa sovellusta parantelemalla ja sen työkaluja kehittämällä. Työhön osallistui läheisesti useita kalastustiedusteluja ennenkin tehneitä asiantuntijoita, ja työkalusta saatiin tarpeeseen hyvin vastaava. Sekä Savo-Karjalan
vesiensuojeluyhdistyksessä, että LUVYssa sovellus otetaan yleiseen käyttöön vuonna 2020.
Kalastustiedustelu on monissa tapauksissa lähetetty kohdejärven osakaskunnilta kalastusluvan lunastaneille
henkilöille. Uuden GDRP tietosuojauudistuksen myötä osoitetietoja ei saatu, joten kalastustiedustelu jouduttiin toteuttamaan pääasiassa sattumanvaraisesti rantakiinteistöille kyselyitä lähettämällä, ja vastausprosentti jäi
alhaiseksi: on todennäköistä, että aktiivisimpia kalastajia ei tavoitettu ja toisaalta moni ranta-asukas ei välttämättä lainkaan kalasta. Kalastustiedustelu Hiidenvedellä toimi tässä asiassa eräänlaisena pilottina yleisemminkin,
sillä sama haaste on tullut jo vastaan suunniteltaessa vuoden 2020 kalastustiedusteluja muilla järvillä.
Oletuksena oli, että sähköinen sovellus olisi helppoutensa vuoksi suositumpi kuin tiedustelun päättyessä
osoittautui. Suurin osa vastaajista pitäytyi perinteisessä paperisessa lomakkeessa, mikä tarkoitti, että prosessissa ei säästynyt juurikaan aikaa verrattuna pelkkään paperiseen kyselyyn: pääosa vastauksista oli nytkin syötettävä paperilta käsin sähköiseen järjestelmään jälkikäteen. Syynä sähköisen lomakkeen pieneen käyttöön lienee
vastaajien ikäjakauma, sillä kalastajissa on edelleen vain pieni joukko nuorempia ns. diginatiiveja. On oletettavaa,
että sovelluksen suosio vähitellen kasvaa. Sovelluksen raportointiosuuden automatisointi kuitenkin nopeuttaa
ja helpottaa jo nyt tulostenkäsittelyä.
Lisäksi pilotoitiin sähköistä kirjanpitokalastusta. Pitkällä tähtäimellä sovelluksen tavoitteena on kannustaa
Hiidenveden aktiivikalastajia kirjanpitokalastajiksi, joiden pyyntikertakohtaisten saalis- ja pyydystietojen avulla
Hiidenveden kalakannan muutoksia voidaan seurata. Hankkeessa kehitettiin sähköinen kirjanpitosovellus.
Alkuvuodesta 2019 jaettiin kiinnostuneille 9 kirjanpitokalastajalle Hiidenvedellä paperiset kirjanpitovihkot ja
opastettiin niiden käyttöön. Kesäkuun alussa valmistui sähköinen kirjanpitosovellus ja sen käyttöönotto aloitettiin kirjanpitokalastajien keskuudessa. Kaikki eivät sähköistä lomaketta halunneet ottaa käyttöön. Vesijärvellä
sähköinen kirjanpitosovellus otettiin myös käyttöön kesäkuussa. Kirjanpitokalastuksen tietojen analyysiraportti
ei ole vielä valmistunut, sillä kalastajilta ei ole vielä saatu paperisena täytettyjä tietoja takaisin. Alustavasti voi
sanoa, että sähköinen sovellus ei ole vielä ollut hittituote. Toisaalta myöskään paperisena tehty kirjanpito ei
ole houkutellut kovinkaan paljon kalastajia, vaan se koetaan työläänä. Kirjanpitokalastussovelluksen jatkomahdollisuudet ovat kuitenkin mielenkiintoiset: sovellukseen on hyvin yksinkertaista luoda yksittäinen käyttäjä tai
uusia vesialueita, eikä ylläpito ole työlästä. Datankeruu vaihe voi kestää useamman vuoden ennen kuin tietoja
analysoidaan sitten kun siihen on resursseja ja dataa on kertynyt niin paljon, että johtopäätösten tekeminen sen
perusteella on mahdollista. Kirjanpitokalastuksen arvo nousee ajan kuluessa, kun tiedon kertyessä pidemmän
aikajakson vertailu on mahdollista. Ajan kuluessa myös tieto sovelluksesta leviää ja yhä useampi kalastaja voi
ottaa sen käyttöönsä. Kalastajan kannalta mielenkiintoiseksi sen tekee se, että sovelluksen kautta hän voi myös
tarkastella vuosien saatossa omia tietojaan ja lajitella niitä esim. ajan ja kalalajin mukaan. Tämä voisi innostaa
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käyttöönottoon monia etenkin nuorempia kalastajia. Jatkosuunnitelma on, että Hiidenveden kunnostushanke
jatkaa sovelluksen markkinoimista ja käyttöönoton levittämistä. Myös siellä, missä on perinteisesti tehty kirjanpitokalastusta paperivihkoon, voidaan tarjota mahdollisuutta myös sähköiseen kirjanpitoon ilman suurta lisävaivaa.
Sovellusten kehittämisessä tehtiin yhteistyötä erityisesti Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistyksen ja PäijätHämeen Vesijärvisäätiön kanssa. Lisäksi samaa sähköistä kirjanpitotyökalua pilotoitiin Vesijärvellä Hola Lake
-hankkeen partnerin, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön kautta. Heidän tuloksiaan emme ole tähän raporttiin
saaneet. Vesijärveläiset ovat olleet kiinnostuneita jatkamaan sovelluksen käyttöä edelleen. Samoin he ovat olleet
kiinnostuneita tietämään kalastustiedustelusovelluksesta ja testaamaan sitäkin.
Jatkotoimet
Lähikalaruokakurssit olivat suosittuja. Ilmoittautumisia tuli enemmän kuin oli mahdollisuus ottaa osallistujia.
Kurssien järjestämistä on pyritty markkinoimaan Hiidenveden kunnostushankkeelle, sillä ne pitäisivät mukavasti
yllä ja parantaisivat lähikalan mainetta ja paikallisten kalan käsittelyosaamista. Kalan käsittely koetaan usein
vaikeaksi ja erityisesti se kiinnosti monia.
Sähköisten sovellusten käyttöönottoa edistetään LUVYn ja Hiidenveden kunnostushankkeen voimin.
Kalastustiedustelusovellus otetaan käyttöön keväällä 2020 uusilla järvi-/merialueilla. Kirjanpitosovellusta markkinoidaan pikkuhiljaa ja sen käyttäjämääriä pyritään lisäämään.
Katiskakoekalastuksen mahdollisuuksia selvitetään. Kunnollinen käyttöönotto kuitenkin vaatisi lisätutkimusta,
jotta menetelmä voidaan standardisoida. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan katiska soveltuisi verkkoja paremmin
mataliin vesiin koekalastukseen.
Pyydystalkoisiin oli kiinnostusta ja niitä pyritään jatkamaan sekä Hiidenveden kunnostushankkeessa että
Siuntionjoki 2030 -hankkeessa. Vapaa-ajan kalastusta edistävät käytännön tutustumispäivät voisivat ylipäätään
olla hyödyllisiä ja lisätä paikallisten lähikalan tuntemusta ja arvostusta.

3.1.2 Alasvaelluksen turvaaminen
Ankerias on arvokkaimpia kalojamme, jos arvo määritellään kilohinnan mukaan. Suomen lajien uhanalaisuus
2019 -mietinnössä se on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi. Ankerias on ollut aina melko vähälukuinen, siksi
sen istutukset Suomen vesistöihin on aloitettu yli sata vuotta sitten. Hiidenveden ja Lohjanjärven kalastusalueille
on istutettu 54 110 ankeriasta vuosien 1990–2013 aikana (ELY-keskus: istutusrekisteri Karjaanjoki 1990–2014).
Ankeriaan elämä alkaa Atlantin Sargassomeressä, josta ne merivirtojen mukana ajelehtivat useamman vuoden
Atlantilla ja kulkeutuvat Euroopan rannikolle, missä ne pyrkivät ylös jokiin. Monissa joissa kuten Lohjanjärveen
johtavassa Mustionjoessa joki on padottu vesivoiman tuottamiseksi. Sen vuoksi ankeriaita istutetaan suoraan
sisävesistöihin. Ongelmana on, että ne joutuvat voimalaitosten turbiineihin pyrkiessään takaisin Sargassomerelle
lisääntymään, koiraat n. 8 vuotiaina ja naaraat n. 10 vuotiaina. Hiidenvedellä pyydettiin 1990-luvulla ankeriaita
ja niitä siirrettiin Mustionjoen voimalaitosten ohi merelle. Voimalaitosten imuputkien suulle myös asennettiin
tiheämmät läpät, jotta ankeriaat eivät menisi turbiineihin. Niistä luovuttiin 2000-luvun puolivälissä.
Hankkeessa selvitettiin ankeriaskannan nykytilaa Hiidenveden ja Lohjanjärven alueella kalastuksin keväällä 2018
ja tarkastelemalla istutustietoja.
Pyyntiä ja siirtoja valmisteltiin tutustumalla LUKEn ankeriaan siirtotyöhön Vääksyssä 16.11.2017.
Ankeriaiden pyynti toteutettiin niiden pariviikkoisen vaelluksen aikana touko-kesäkuussa 2018. Viisi rysäpyydystä
sijoitettiin Porlan eteen Lohjanjärvelle, Väänteenjoelle ja Hiidensalmeen. Pyydyksillä saatiin reilu 10 ankeriasta.
Ne merkittiin asiantuntija Jouni Tulosen johdolla. Yleisölle avoin merkitsemistapahtuma sai mukavasti näkyvyyttä
paikallismediassa (Länsi-Uusimaa).
Merkityt ankeriaat vapautettiin Mustionjoen viimeisen padon alapuolella, josta niiden oletetaan jatkaneen kohti
Sargassomerta kutemaan.
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Työpaketin tulokset koottiin lopuksi raporttiin: ”Ankerias Karjaanjoen vesistössä,” (Liite 5). Tuloksista laadittiin myös posteri, jota hyödynnettiin tapahtumissa, ja aiheesta laadittiin myös ns. tutkimustarina, joka tullaan
viemään LUVYn uusille Vesientila-sivuille. Tiedote ankeriastutkimuksesta julkaistiin 20.6.2018 (liite 1).
Jatkotoimet
Ankeriaiden alasvaellusta parantavia hankeideoita viedään eteenpäin ja sopivaa rahoitusta etsitään.
Alasvaelluksessa on selkeitä puutteita, jotka tekevät myös istutuksista turhia tällä hetkellä ja ratkaisuja kaivataan.
Uudet kalatiet Mustionjoessa saattavat auttaa ankeriaita jopa nousemaan Karjaanjokea ylös Lohjanjärveen,
mutta tämä aika lienee parhaimmillaankin kaukana tulevaisuudessa.
Hankkeessa merkittyjen ankeriaiden kuulumisia seurataan mielenkiinnolla: merkki voi ilmestyä vuosia myöhemminkin jostain esille.

3.1.3 Petokalojen kannan parantaminen Vihdin Enäjärvessä
Tausta
Enäjärvellä hoitokalastuksella on vuosien saatossa saatu positiivisia tuloksia ja kalastoa tervehtymään, mutta
järven ekologinen tila on edelleen vain välttävä. Järven keskisyvyys on 3,4 m ja järvi on matala lukuun ottamatta
järven lounaisosassa sijaitsevaa syvännettä. Järven tilan edelleen parantamiseksi ja virkistysarvon lisäämiseksi
Enäjärvellä on tärkeää jatkaa hoitokalastusta ja vahvistaa petokalakantaa. Petokalakantaa vahvistamalla on
mahdollista tehostaa särkikalakannan säätelyä.
Toimenpiteet
Enäjärvellä on havaittu erityisesti hauen kuturantojen jäävän kuiville. Jäät painavat rantapenkat korkeiksi
valleiksi, jotka eristävät kutualueet järvestä. Tällöin mädistä kuoriutuvat poikaset jäävät kuiville. Hauen kutualueita voidaan parantaa kaivamalla käytäviä rantapenkkoihin, jolloin hauenpoikaset pääsevät uimaan rantaveteen.
Enäjärvellä suunniteltiin pienimuotoisia kutualueiden kunnostuksia tunnetuilla hauen kutualueilla kuten
Ojakkalan päässä, ja Reuhoonlahdessa. Myös Ajoksenlahdelle oli suunniteltu kunnostuksia, mutta ne eivät
toteutuneet. Ennen kaivuuta rantapusikkoa täytyi raivata ja luoda ajourat rantaan. Ennen töiden aloittamista
vesi- ja maa-alueiden omistajilta pyydettiin luvat töiden toteutukseen. Kunnostukset toteutettiin kesällä 2018
matalan veden aikaan kaivamalla ns. petokalakäytäviä, jolloin hauenpoikaset pääsevät liikkumaan pois kutualueilta, joista muuten veden laskettua ei olisi kulkua takaisin järveen (kuva 1). Petokalakäytävän kaivaminen onnistui
suunnitellusti Ojakkalassa, ja petokalakäytävä erottui selkeästi maastossa. Reuhoonlahdessa pehmeä ja upottava
ranta vaikeutti kaivuutöitä eikä se ollut onnistunut täysin suunnitellusti. Veneestä/vesiltä ei pystynyt havaita
petokalakäytävän tarkkaa sijaintia. VESY ry huolehti kaivuutöistä ja LUVY toteutti poikastuottotutkimukset yhteistyössä VESY ry:n kanssa.
Hauenpoikasia kartoitettiin ensimmäisen kerran ennen kutualuekunnostuksia toukokuussa 2018. Kesällä
2018 tehtävien kutualueiden kunnostusten vaikutusta seurattiin toukokuussa 2019 toistamalla hauen poikastuotantotutkimus samalla alueella kuin vuonna 2018 eli kunnostettujen alueiden läheisyydessä. Kartoituksen
tekivät vesistöasiantuntijat Tiina Asp (Iktyonomi/FM) ja Jorma Valjus (Iktyonomi). Tulokset koottiin raporttiin:
”Kutualueiden kunnostusten vaikutukset petokalakantaan – Hauen poikasselvitys Vihdin Enäjärvellä 2018-2019”
(Liite 6).
Kesällä 2018 Enäjärvellä oli kuitenkin merkittäviä simpukka- ja kalakuolemia, jotka mm. vaikeuttivat arvion
tekemistä kunnostusten vaikutuksista. 20.9.2018 kokoonnuttiin LUVYn, Vihdin kunnan ja Enäjärven rantaasukkaiden ja VESYn kanssa yhteiseen palaveriin keskustelemaan tapahtumiin liittyvistä huolista ja suunnittelemaan tulevaa. 10.11.2018 Vihdin vesistöpäivässä aihe puhutti edelleen paljon.
Petokalakantojen laajemman tilan selvittämiseksi ja seuraamiseksi Enäjärvellä toteutettiin koeverkkokalastus
kesällä 2019 (raportti liitteessä 7). Koekalastuksia säännöllisesti toistamalla saadaan arvokasta tietoa kalaston tilan
kehittymisestä ja siitä, miten se esimerkiksi reagoi toteutettuihin kunnostuksiin ja hoitokalastukseen. Seurannan
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mahdollistamista varten Enäjärven hoitokalastustulokset koottiin yhteen, ja vietiin myös synteesiraporttiin.
Lisäksi näihin tutkimuksiin ja tietoihin perustuen laadittiin ravintoverkoista erilaisia analyyseja. Tuloksista mm.
selviää, että Enäjärven kokonaisfosforipitoisuus on erittäin suuri. Kalojen yksikkösaalis ja särkikalojen osuus
kaikista kaloista ovat matalammalla tasolla kuin yleensä näin huippurehevissä järvissä. Tämä on vuosittain
jatkuvan hoitokalastuksen ansiota. Kalastossa on myös paljon pieniä ahvenia ja kuhia, joten petokalakanta on
elinvoimainen. Järven tilan parantamiseksi ja särkikalojen osuuden vähentämiseksi hoitokalastusta tulee jatkaa
tehostetusti tulevina vuosina (kuvaajat liitteessä 8 ja 9).
Enäjärven petokalakunnostuksilla saatiin luotua vuosiksi pohja hauenpoikasten paremmalle menestymiselle
Enäjärvessä ja siten vaikutukset järven kalakantaan tulevat olemaan pitkäaikaiset. Odotettavissa on särkivaltaisuuden väheneminen. Menetelmä on melko uusi ja siten sen pilotoiminen tässä hankkeessa toi myös know-howta
sen toteuttamisesta alueelle.
Kokoamalla yhteen Enäjärven kaikkien vuosien hoitokalastusaineisto saatiin arvokas tietopaketti, jota voidaan
vuosiksi eteenpäin helposti hyödyntää järven tilan kehittymisen seurannassa. Kunnostussuunnitelman laatiminen
ei ollut tämän hankkeen piirissä, mutta hankkeen tulokset hyödyntävät merkittävästi kunnostussuunnitelman
laatimista ja yhdistettynä muissa hankkeissa ja yhteistarkkailussa kerättyyn tutkimustietoon voidaan tehdä
faktoihin perustuvia johtopäätöksiä parhaista kunnostusmenetelmistä.
Kokoamalla yhteen tiedot siitä, missä koko Länsi-Uudellamaalla on koskaan tehty hoitokalastusta, saatiin arvokas
ensikatsaus siihen, miten yleistä hoitokalastus on ollut. Julkaisemalla tiedot tarinakartassa koko yleisölle voidaan
vaikuttaa hoitokalastuksen tunnettuuteen menetelmänä, herättää kiinnostusta järvien kunnostamiseen sen
avulla ja tuoda huomiota sen vaatimaan resurssitarpeeseen. Tarinakartan perustietokatsauksella kuka tahansa
saa yleiskuvan siitä, miten hoitokalastuksen voi omalla järvellä käynnistää.
Tässä hankkeessa saatuja tuloksia mm. esiteltiin SYKEn asiantuntijoille ja Wageningenin yliopistolle (Hollanti)
osana laajempaa Enäjärven kuormituksen tutkimushankevalmistelua (esitys liitteessä 9). Enäjärvelle laaditaan
2019 käynnistyneessä Siuntionjoki 2030 -hankkeessa kunnostussuunnitelma, ja näistä tutkimuksista saadaan myös
siihen arvokasta taustatietoa. Siten hankkeen vaikutukset ovat parhaimmillaan todella pitkäikäiset: käynnissä
olevat ja tulevat hankkeet voivat hyödyntää tuloksia ja tehdä siten parempia, tehokkaampia kunnostuksia.
Jatkotoimet
Hauenpoikasten seurantaa kunnostusalueilla Vihdin Enäjärvellä tulisi jatkaa vuosittain. Tutkimuksiin tulisi lisätä
vertailualueita siellä missä kunnostuksia ei ole tehty. Näin nähtäisiin todella, miten kunnostukset toimivat.
Varovasti suositamme, että vastaava kunnostusmenetelmä otetaan käyttöön myös muilla ranta-alueilla, missä
vastaavaa poikasten kuiville jäämistä esiintyy. Menetelmä on helppo toteuttaa sopivissa kohteissa ja hyödyt ovat
pitkäaikaiset. Hauenpoikasten kasvumahdollisuuksien lisääminen lisää koko järven petokalakantaa ja muokkaa
siten sen rakennetta vähemmän särkikalavaltaiseksi. VESY eli nykyinen LASY voisi esitellä tarkemmin omia
käytännön oppejaan menetelmästä.
Siuntionjoki 2030 -hankkeessa valmistuu vuonna 2020 Enäjärven kunnostussuunnitelma. Alustavien tietojen
mukaan siinä suositetaan, että hoitokalastuksia jatkettaisiin järvellä tehostetusti. Tähän olisi hyvä suunnata
voimakkaasti hankerahoitusta, sillä kunnollisia tuloksia saadaan vain tarpeeksi voimakkaalla kalastuksella.
Hankkeessa saatuja tuloksia tulee harkita hyödynnettävän soveltuvissa muissa kohteissa, erityisesti tarkasteluun tulisi ottaa Enäjärven valuma-alueella olevat muut järvet, kuten Poikkipuoliainen, Tervalampi ja Huhmarjärvi
sekä Karhujärvi. Näiden järvien osalta kunnostussuunnitelmat valmistuvat vuosien 2020–2021 aikana, ja niiden
perusteella on suoraviivaista lähteä toteuttamaan resurssitehokkaimpia kunnostuksia. Paikalliset järviyhdistykset
eivät kuitenkaan pysty yksin ja resurssien puuttuessa tekemään tarpeeksi.
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3.1.4 Kansainvälisen verkoston kehittäminen ja synteesiraportit
Tausta
Hankkeessa rakennettiin verkostoa Ruotsissa toimivien vesistökunnostajien kanssa, joista ensisijaisina kohteina
ovat omaa Hola Lake -hanketta vetävä Osbyn kunta ja Regito AB. Verkosto rakentui Hola Lake -hankeyhteistyössä, jonka keskeiset toiminnat olivat hankkeiden väliset työpajat ja teemoittaiset seminaarit sekä synteesiraporttien tuottaminen.
Yhteistyön laajentamista Viroon selvitettiin virolaisen Peipsin kalaryhmän kanssa. Toteutettiin elokuussa
3-päiväinen tiedonkeruu- ja verkostoitumismatka Viroon. Mukaan kutsuttiin kaikki partnerit ja matkalle osallistui
LUVYsta 3 edustajaa ja Vesijärvisäätiön yksi edustaja.
Yhteistyökumppanit osallistuivat hankkeen ja kunnostuksen aikana syntyneen tiedon keräämiseen mm. valumaalueen kunnostusmenetelmien toimivuudesta, kalakantojen hoitoon liittyvistä toimenpiteistä, leväkukintojen
syntyyn liittyvistä tekijöistä sekä ruo’on hyötykäytöstä. Näin saatiin synnytettyä hankkeessa haettu kokonaisvaltainen käsitys järvikunnostuksesta. Kansainvälisen yhteistyön tuloksena syntyi useampia synteesiraportteja hyvistä käytännöistä järvikunnostuksessa valuma-alueella ja järvessä tehtävistä toimenpiteistä. Muiden
toimijoiden tekemistä toimenpiteistä ja raporteista on raportoitu erikseen.
Yhteiset seminaarit/työpajat olivat:
• Ulkoisen kuormituksen ajankohtaisseminaari ja työpaja Lahdessa 14.–16.11.2017. Järjestäjänä Lahden
Vesijärvisäätiö.
• Kalakantojen hoito -ajankohtaisseminaari ja työpaja Lohjalla 10.–12.4.2018. Järjestäjänä LUVY.
• Osallistuttiin leväteemaiseen ajankohtaisseminaariin ja työpajaan Ruotsissa syyskuussa 2018.
• Osallistuttiin ruokoteemaiseen ajankohtaisseminaariin ja työpajaan Lahdessa maaliskuussa 2019.
• Loppuseminaari Eurassa 8.–10.10. Vetovastuussa LUVY ja järjestämässä myös Pyhäjärvi-instituutti. Tiedote
liitteessä 1.

Kuva 5. Loppuseminaarissa oli myös avoin yleisöosuus, jossa tutustuttiin Pyhäjärvi-instituutin johdolla alueella tehtyihin
hankkeen teemoihin liittyviin kunnostuskohteisiin Eurassa, Pyhäjärvellä ja lähialueilla.
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Hola Lake Länsi-Uusimaa -hankkeessa synteesiraportin vetovastuu koski kalaston hoitoa järven kunnostuksessa.
Tarkennettuna teemaksi valikoitui hoitokalastus järven kunnostuksessa. Hanke toteutti innovatiivisen virtuaalimaailman, ns. tarinakartan, jossa esitellään hoitokalastusteemaa hauskalla selainpohjaisella kuvia, videoita,
linkkejä ja karttoja sekä tekstejä yhdistävällä alustalla. Tarinakartta on saanut positiivista palautetta. Tarinakartta
julkaistiin suomeksi ja englanniksi.
Tarinakartta on katseltavissa suomeksi osoitteessa: https://storymaps.arcgis.com/stories/67f770ca87a64be79
f757be311b42a44 ja englanniksi osoitteessa https://storymaps.arcgis.com/stories/fe9a29147e174380bb6f824
62e10a069 . Siitä myös tehtiin laajasti tiedottamista, mm. LUVYn tiedotteessa https://www.luvy.fi/tervetuloavirtuaalimatkalle-oppimaan-hoitokalastuksesta/ ja uutiskirjeessä, sekä LUVYn Facebook-sivuilla.
Tarinakarttaa varten koottiin koko Länsi-Uudenmaan hoitokalastustiedot. Osasta järviä haettiin vain tieto, onko
siellä koskaan tehty hoitokalastusta, mutta useista järvistä kerättiin tarkennetut tiedot kymmenienkin vuosien
ajalta. Näitä tietoja voidaan jatkossa käyttää monissa eri selvityksissä ja kunnostussuunnittelussa. Tarinakartta on
uudenlainen tapa esittää tutkimustietoa ja hyvä laadukas opetusmateriaali esimerkiksi paikallisille järviyhdistyksille, joille hoitokalastus saattaisi olla ajankohtainen. Sieltä voi myös helposti kartalla tarkastella kenen tahansa
lähijärven hoitokalastusstatusta ja rohkaistua vaikkapa menemään kunnostuksiin mukaan tai käynnistämään ne.

Kuva 6. Tarinakartta on visuaalinen ja interaktiivinen moderni tapa esittää tietoa. Uudesta tarinakartasta on saatu positiivista palautetta.

Jatkotoimet
Sekä virolaisten että nykyisten hankepartnerien kanssa käytiin monipuolisesti keskusteluja mahdollisesta
jatkohankkeesta. Tarkemmat suunnitelmat muotoutuvat kuitenkin vasta myöhemmin. Yhteisiä intressejä,
osaamista ja tavoitteita löytyi runsaasti. Verkostotyötä jatketaan muissa hankkeissa, henkilökohtaiset kontaktit
on luotu ja erilaiset vesistökunnostusseminaarit tuovat edelleen ihmisiä yhteen.
Tarinakartan markkinointi aiotaan jatkaa Hiidenveden kunnostushankkeen voimin vuoden 2020 aikana erityisesti
Facebookissa. Sitä myös aiotaan esitellä erilaisissa yleisötapahtumissa. Tarkoitus on saada tieto siitä leviämään
mahdollisimman laajalle. Hoitokalastusaineisto on arvokas ja sen ylläpitoa aiotaan myös jatkaa ainakin niillä
järvillä, missä LUVYlla on jokin sopiva kunnostushanke käynnissä. Uusissa hankkeissa ajantasaisen tiedon ylläpito
pyritään myös huomioimaan.
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3.2

Aikataulu

Hankkeen toteutusaika oli 1.10.2017–31.12.2019.

3.3

Resurssit

Hankkeen projektipäällikkönä toimi 1.9. alkaen Sini Pöytäniemi. Tätä ennen projektipäällikkönä toimi 31.8.2018
asti Minttu Peuraniemi.
Hankkeen käytössä on ollut lisäksi useita LUVYn vesistö-, kalasto- ja viestintäasiantuntijoita (Maija Venäläinen,
Juha-Pekka Vähä, Tiina Asp, Jorma Valjus, Anne Liljendahl, Erkka Laitinen, Hanna Keinänen, Jaana Pönni, Katja
Pellikka, Ilkka Sammalkorpi, Anu Suonpää).
Hankkeen talousluvut on raportoitu erikseen.

3.4

Toteutuksen organisaatio

Hola Lake -yhteistyöhankkeella on kansainvälinen ohjausryhmä, joka kokoontui viimeisen kerran lokakuussa
2019. Ohjausryhmään kuuluvat:
• Jukka-Pekka Jauhiainen, LAG Etpähä ry (jäsen)
• Heikki Mäkinen, Vesijärvisäätiö (jäsen)
• Maarit Teuri, LAG Ykkösakseli ry (jäsen)
• Jaana Pönni, LUVY (jäsen)
• Sini Pöytäniemi, LUVY (varajäsen)
• Jussi Aaltonen, LAG Leader Pyhäjärviseutu ry (varajäsen)
• Teija Kirkkala, Pyhäjärvi-instituutti (jäsen)
• Kerstin Hallenborg, LAG Skånes ESS (jäsen)
• Agne Andersson, Osby municipality (jäsen)
• Mirva Ketola, Vesijärvisäätiö (hankekoordinaattori)
Hola Lake Länsi-Uusimaa -hanketta koordinoiva Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, toimii vahvassa yhteistyössä Hiidenveden kunnostushankkeen 2016–2022 kanssa. Hankkeelle on perustettu paikallinen työryhmä,
jonka tarkoituksena on sitouttaa alueen keskeiset toimijat hankkeeseen mukaan sekä saada ajankohtaista ja
asiantuntevaa tietoa ja palautetta kohdejärvistä. Työryhmän jäsenet hankkeen päättyessä ovat:
• Puheenjohtaja Hannu Rahikainen, Siuntionjoen kalastusalue ja VESY ry / LASY ry
• Puheenjohtaja Ilkka Kalatie, Hiidenveden kalastusalue (lopetti 31.12.2018)
• Pekka Ilmarinen, Lohjanjärven kalastusalue (lakkautettiin uuden Karjaanjoen kalatalousalueen perustamisen jälkeen) / Lohjanjärven kalastusseura
• Toiminnanjohtaja Jaana Pönni, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
• Projektipäällikkö, Sini Pöytäniemi, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
• Lohjan/Vihdin ympäristönsuojelun ja -valvonnan edustajat
• Hankkeen työntekijät LUVY ry
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4

Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Hankkeessa toteutetun Kalastustiedustelun vastausprosentti jäi vaatimattomaksi, mikä yhdessä puutteellisten
vastausten kanssa heikentää tulosten luotettavuutta merkittävästi. Jatkossa onkin syytä kiinnittää huomiota
laajemman, erityisesti kalastusta aktiivisesti harrastavan, vastaajajoukon tavoittamiseen. Tällaisia voisivat olla
mm. kalastusseurat, kalastusosakaskuntien jäsenet tai niiltä kalastusluvan lunastaneet henkilöt.
Katiskakalastuksella voisi kerätä laadullista lisätietoa Hiidenveden kalastosta. Katiskojen sijoittelu matalaan
rantaveteen huolella valittuihin paikkoihin tuottaisi eniten lisätietoa kalaston rakenteesta. Katiskoilla voidaan
saada tietoa yleensä rantavyöhykkeessä elävistä kalalajeista kuten suutari.
Ankeriaille soveltuvia ohjainratkaisuja tulisi Karjaanjoen vesistössä kehittää, jolloin kalat pääsisivät liikkumaan
vapaasti kutuvaellukselle. Nykyään kutuvaelluskuolleisuus lienee lähellä 100 prosenttia.

5

Allekirjoittajat ja päiväys

Lohjalla 31.1.2020
Maija Venäläinen, hankepäällikkö
Jaana Pönni, toiminnanjohtaja.

Liiteluettelo
Liite 1. Hola Lake Länsi-Uusimaa hankkeen viestintämateriaali ja paikallismedia koottuna.
Liite 2. Koekatiskakalastuksen toimivuus Hiidenveden Mustionselällä. Anu Suonpää-Espinola.
(Verkkojulkaisu: www.luvy.fi/julkaisut/julkaisu-6-2020/)
Liite 3. Sähköisten kalastustiedustelu- ja kirjanpitokalastussovellusten kehittäminen. Jorma Valjus.
(Verkkojulkaisu: www.luvy.fi/julkaisut/julkaisu-7-2020/)
Liite 4. Hiidenveden kalastustiedustelu 2018. Jorma Valjus.
(Verkkojulkaisu: www.luvy.fi/julkaisut/julkaisu-5-2020/)
Liite 5. Ankerias Karjaanjoen vesistössä. Erkka Laitinen, Jorma Valjus, Jouni Tulonen, Juha-Pekka Vähä.
(Verkkojulkaisu: www.luvy.fi/julkaisut/julkaisu-4-2020/)
Liite 6. Kutualueiden kunnostusten vaikutukset petokalakantaan Vihdin Enäjärvellä. Tiina Asp.
(Verkkojulkaisu: www.luvy.fi/julkaisut/raportti-824-2020/)
Liite 7. Enäjärven verkkokoekalastus. JormaValjus.
(Verkkojulkaisu: www.luvy.fi/julkaisut/raportti-816-2019/)
Liite 8. Enäjärven koekalastustulosten analyysi. Ilkka Sammalkorpi ja Katja Pellikka.
Liite 9. Enäjärven tilan esittely-kalvot englanniksi. Katja Pellikka.
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LIITE 8. Enäjärven koekalastustulosten analyysi.
Pintaveden kesäaikaisen kokonaisfosforipitoisuuden ja särkikalojen osuuden välinen riippuvuus (vasemman puoleinen kuva) sekä
pintaveden kesäaikaisen kokonaisfosforipitoisuuden ja koeverkon painoyksikkösaaliin välinen riippuvuus (oikean puoleinen kuva).
Alkuperäinen data vesipuitedirektiiviseurantaa varten on työstetty vuosien 2006–2012 tiedoista (koekalastusaineisto LUKE, veden laatu
SYKE). Enäjärven koekalastustulokset ovat vuodelta 2019 ja kokonaisfosforipitoisuus on 2010-luvun keskiarvo.
Tuloksista selviää, että Enäjärven kokonaisfosforipitoisuus on erittäin suuri. Kalojen yksikkösaalis ja särkikalojen osuus kaikista kaloista
ovat matalammalla tasolla kuin yleensä näin huippurehevissä järvissä. Tämä on vuosittain jatkuvan hoitokalastuksen ansiota. Kalastossa
on myös paljon pieniä ahvenia ja kuhia, joten petokalakanta on elinvoimainen. Järven tilan parantamiseksi ja särkikalojen osuuden
vähentämiseksi hoitokalastusta tulee jatkaa tehostetusti tulevina vuosina.
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Liite 8. Enäjärven koekalastustulosten analyysi. Ilkka Sammalkorpi ja Katja Pellikka.
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LAKE ENÄJÄRVI
KATJA PELLIKKA, THE ASSOCIATION FOR WATER AND ENVIRONMENT OF WESTERN UUSIMAA
& ILKKA SAMMALKORPI

LAKE ENÄJÄRVI
•

Southern Finland, Vihti

•

492 ha

•

Mean depth 2.2 m, max depth 9.1 m

•

Catchment area 34 km2

•

Next to Nummela urban area Î Sewage
loading until the end of 1970´s

•

Still high external loading

•

Two municipal beaches for bathing

•

Nutrient-rich-lakes -> Ecological status
poor
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LAKE ENÄJÄRVI IS RICH IN NUTRIENTS ESPECIALLY IN
SUMMER AND THE AMOUNT OF PLANKTON ALGAE IS
VERY HIGH

Blooms of cyanobacteria
practically every summer

PHOPHORUS LOADING (VEMALA), 1990-2019
In
out

Annual TP in varies
following precipitation,
from c. 0.7 to 2.3 t/a
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Liite 9. Enäjärven tilan esittely-kalvot englanniksi. Katja Pellikka.
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TOTAL PHOSPHORUS CONCENTRATION (VEMALA)
Very high internal loading

Place1, surface

Place2, surface
simulated

simulated
observed

observed

BIOMANIPULATION – FISH REMOVALS
• Fyke nets, earlier seine fishing
• The amounts of the catches have been
too low in the 2000´s
• Chl a/Tot P = 0,6
-> the biomass of phytoplankton
can be lowered by biomanipulation
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Liite 9. Enäjärven tilan esittely-kalvot englanniksi. Katja Pellikka.
(4/4)
31.1.2020

WETLANDS
• 17 water protection wetlands or settling
ponds around the lake

• Most of the wetlands and ponds are
propably too small vs. catchment area

• These wetlands are well-designed and
they are reducing phosphorus load
about 20 % annually
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