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LUVY – Länsi-uudenmaan vesi ja ympäristö ry

211.11.2022 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

• Vesienhoitoa vuodesta 1975
• aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa 

liiketoimintaa 

• Jäsenet vesien käyttäjiä
• kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset

• Visio ja tavoitteet
• vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja 

ympäristöterveyden edistäminen

• Toiminta
• tutkimus, asiantuntijapalvelut, hankkeet, 

laboratoriopalvelut (LUVYLab Oy Ab)



311.11.2022 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Järven ravintoketju pähkinänkuoressa
LEVÄT                                  SÄRKIKALAT      

RAVINTEET                         ELÄINPLANKTON                       PETOKALAT                       
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Kuva muokattu: Missouri Department of Natural Resources (2005)

Luonnontila =
jatkuvaa muutosta ja 

sopeutumista 
vallitsevissa 

ympäristöolosuhteissa
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Järven ravintoketjun kunnostus
LEVÄT                                  SÄRKIKALAT      

RAVINTEET                         ELÄINPLANKTON                       PETOKALAT                       
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• Eläinplanktonia syövien 
särkikalojen poistopyyntiä

• Pohjaa pöllyttävien 
särkikalojen poistopyyntiä

ja / tai
• Petokalojen määrän 

lisäämistä

Kuva muokattu: Missouri Department of Natural Resources (2005)
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Ravintoketjukunnostus 
hoitokalastamalla

• Syys- ja talvinuottausta
• Rysäpyyntiä (keväisin ja syksyisin)
• Katiskapyyntiä
• Ojapyyntiä
…



Ravintoketjukunnostus petokalakantoja 
vahvistamalla 
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Kuvat © Seppo Leinonen – Seppo.net



Parantaako hoitokalastus vedenlaatua? (Bernes ym. 2015)
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Meta-analyysi, jossa 32 
580 artikkelin joukosta 
seulottiin 123 riittävän 

hyvin seurattua ja 
raportoitua 

hoitokalastusta
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Parhaiten raportoidut 
hoitokalastushankkeet pääosin 
Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, 

Hollannista ja Yhdysvalloista

Parantaako hoitokalastus vedenlaatua? (Bernes ym. 2015)
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Tutkimusjoukon järvistä poistettu kalaa 
minimissään 13-30 kg/ha/v ja maksimissaan koko 

kalasto (rotenonkäsittely)

Tutkimukseen valitut 
järvet keskimäärin 
matalia, reheviä ja 
kohtalaisen pieniä

Parantaako hoitokalastus vedenlaatua? (Bernes ym. 2015)
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Hoitokalastus paransi 
hoitokalastusjakson aikana 
keskimäärin

• 0,22 m näkösyvyyttä

• 22 µg/l klorofyllipitoisuutta

Näkösyvyys                 klorofylli-a
(levämäärä)

erot tilastollisesti merkitseviä

Parantaako hoitokalastus vedenlaatua? (Bernes ym. 2015)
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Kolme vuotta hoitokalastusjakson 
jälkeen keskimäärin

• 0,46 m parempi näkösyvyys

• 30 µg/l vähemmän klorofylliä

Näkösyvyys                 klorofylli-a
(levämäärä)

erot tilastollisesti merkitseviä

Parantaako hoitokalastus vedenlaatua? (Bernes ym. 2015)
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Neljä vuotta hoitokalastusjakson 
jälkeen 

• Erot pääosin eivät enää 
tilastollisesti merkitseviä

 Voi selittyä osin sillä, että yhtä 
kattavaa seurantatietoa ei enää 
tämän jälkeen useinkaan saatavilla

Näkösyvyys                 klorofylli-a
(levämäärä)

Parantaako hoitokalastus vedenlaatua? (Bernes ym. 2015)
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Näkösyvyyden ja poistetun kalamäärän välillä positiivinen riippuvuus

Parantaako hoitokalastus vedenlaatua? (Bernes ym. 2015)
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Klorofyllin ja poistetun kalamäärän välillä negatiivinen riippuvuus

Parantaako hoitokalastus vedenlaatua? (Bernes ym. 2015)
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Johtopäätökset aiemmissa katsauksissa Tämä meta-analyysi tukee

Hoitokalastus (plankton- ja pohjaeläinsyöjäkalojen 
poisto) kirkastaa vettä

Kyllä

Hoitokalastus vähentää klorofylliä Kyllä

Hoitokalastus vähentää sinileväkukintoja Kyllä

Tehostettu hoitokalastus lisää em. vaikutuksia Kyllä

Petokalojen istutus on hyödyttömämpää kuin 
hoitokalastus

Kyllä

Hoitokalastus on tehokkaampaa matalissa järvissä Ei

Hoitokalastus on tehokkaampaa pienissä järvissä Kyllä

Hoitokalastus on tehottomampaa järvissä, joissa korkea 
toimenpidettä edeltänyt fosforipitoisuus

Ei

Parantaako hoitokalastus vedenlaatua? (Bernes ym. 2015)



Yhteenvetona
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1. Hoitokalastuksella voidaan parantaa vedenlaatua, mutta sen on oltava 
riittävän tehokasta etenkin ensimmäisinä vuosina ja senkin jälkeen 
useimmiten jatkuvaa

2. Kaikkein tehokkainta hoitokalastus on suhteellisen pienissä järvissä, 
joiden viipymä on lyhyt ja hoitokalastusta edeltänyt fosforipitoisuus 
korkea

3. Pelkät petokalatoimet eivät yksinään riitä (istutukset, lisääntymisalueiden 
kunnostukset) vaan särkikalojen poistokalastusta on tehtävä

4. Lisää kokemuksia samaan aikaan tehtävistä muista kunnostustoimista 
kaivataan



1711.11.2022 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Jukka Ruuhijärvi, Luke, Särkikalaseminaarissa 23.9.2020 



Miten taata hoitokalastuksen jatkumo 
Uudellamaalla, kun…
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•on paljon rehevöityneitä järviä

•paljon särkikalaa

•paljon hoitokalastustarvetta

•hoitokalastus on suhteellisen kallista ?



Hoitokalastuksen tehostamiselle on tarvetta
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* = hyvän petokalakannan ansiosta tavoitesaalis voi olla matalampi

Järvi Tavoitesaalis
tehokalastusvaiheessa 
(kg/ha/v)

Saaliit keskimäärin 
2010-luvulla 
(kg/ha/v)

Kokonaissaalistarve 
(kg/järvi/v)

Hepari 200–300 <50 10 000

Petäjärvi 100*–200 <50 14 000

Karhujärvi 150*–250 20 19 000

Enäjärvi 150*–200 26 73 500
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• Hiidenveden (303 km2) 
hoitokalastus vuosina 1994–
2000 maksoi euroiksi 
muutettuna yli 800 000 euroa

• Enäjärven (508 ha) 
tehokalastuksen budjetti 
vuosille 2022–2024 yli 500 
000 euroa

• Pienemmillä järvillä, esim. 
Kirkkonummen Hepari (60 ha), 
hoitokalastuksen vuotuiset 
kustannukset paljon pienempiä, 
mutta silti kymmeniä tuhansia

Vaikuttavalla hoitokalastuksella 
on hintansa
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2211.11.2022 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry



Särkikalajalosteista on moneksi –
”roskakalasta trendiherkuksi”
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Ekologinen vaihtoehto 
haastaa tonnikalan?
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”Kun yksi muikunsyöjä 
poistuu, ei uutta tule tilalle”

”Yksi muikun kovimmista 
kilpailijoista on ihmisten kiire”

YLE, 29.10.2022



2511.11.2022 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Kalatalouden innovaatio-ohjelmaan kuuluva Blue Products -
hanke toteutti kesällä 2020 laajan kyselytutkimuksen
suomalaisten suhteesta kalan syötiin
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Ekologinen superfood!?



Vajaasti hyödynnetyistä kaloista on muuallekin 
kuin ihmisravinnoksi, kuten esimerkiksi…
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• Lemmikeiden ruuaksi

• Biokaasuksi

…tai jopa

oluen kirkastajaksi!

(särkikalojen uimarakosta 
kuivaamalla tehty Isinglass-

kalaliima)



Kannattavan hoitokalastuksen pullonkaulat
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Arvoketjun haasteet – mitä tarvitaan?
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• Investointeja kalan käsittelyyn, lajitteluun ja perkuun tehostamiseen

• Logistisia ratkaisuja mm. kalan vastaanoton ja saaliin keskittämistä 
alueellisesti isompiin yksiköihin ja sen koordinointia

• Kannattavuuden parantaminen jokaisessa portaassa ja 
samanaikaisesti tuotteiden hintatason säilyttäminen kilpailukykyisenä

• Riittävän kokoista kalaa jalostukseen  pienten sisäkuormitteisten 
järvien kalasto ei yksinään riitä elintarviketeollisuuteen nojaavaan, 
taloudellisesti kannattavaa hoitokalastusmalliin  tarvitaan isompia 
järviä, Hiidenvesiä, Lohjanjärviä ja rannikkoalueita  ketjutettua 
hoitokalastusta?



Arvoketjun haasteet – mitä tarvitaan?
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• Taloudellisen hyödyntämisen kannalta hankalien saaliin osien 
(perkuujätteet, pienet kalat) hävittämiskustannusten minimointi 
(biokaasulaitosten porttimaksut pois)

• Rohkeita yrittäjiä (kalastajia ja kalanjalostajia)

• Tukea investointeihin!

• Kuntien rooli (infran järjestäminen ja sitoutuminen ylläpitoon), 
osakaskuntien ja kalatalousalueiden rooli (luvat, kalastuksen järjestäminen 
ja pitkäjänteinen sitoutuminen)

• Koordinointia ja seurantaa (vaikutukset vedenlaatuun ja kalakantojen 
rakenteeseen)



Voisiko meillä tulevaisuudessa…
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• Olla kaupallisia kalastajia hoitokalastamassa Uudenmaan järviä 
ketjutettuna, taloudellisesti kannattavasti, entistä tehokkaammin, 
osana koordinoitua kokonaisuutta?

• Julkisrahoitteisissa vesiensuojeluhankkeissa toteuttaa muutaman 
vuoden kestoinen tehokalastusvaihe ja jättää hoitokalastus 
kaupallisten kalastajien harteille?

• Toteuttaa vesiensuojeluhankkeissa muita tärkeitä 
vesiensuojelutoimenpiteitä samanaikaisesti taloudellisesti 
kannattavasti toimivan hoitokalastuksen kanssa?



Kiitos!


