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Evijärven hoitokalastus 2017 

TAUSTAA 

Kuten monet suomalaisista järvistä, myös Evijärvi rehevöityy kiihtyvää tahtia valuma-alueelta 

tulevan ulkoisten kuormituksen vuoksi. Rehevöitymisongelmaa on pyritty hoitamaan 

Evijärvellä erilaisin kunnostusmenetelmin, joista yksi on hoitokalastus. Hoitokalastuksen 

vaikutuksista on Suomessa vaihtelevia kokemuksia. Yleensä hoitokalastuksessa joudutaan 

sitoutumaan pidemmän ajan toimiin, koska kalakantaa on vaikea muuttaa pysyvästi 

petokalavaltaisemmaksi. 

Hoitokalastuksella pyritään järven ravintoketjun muokkaamiseen särkikalaa poistamalla. 

Tavoitteena on lisätä kasviplanktonia laiduntavan eläinplanktonin määrää. Planktivoristen 

(planktonia ravintonaan käyttävien) kalojen tiheyden pienentymisen myötä eläinplanktoniin 

kohdistuva predaatiopaine vähenee ja eläinplanktonin tehokkuus hyödyntää kasviplanktonia 

ravintonaan paranee. Särkikalojen poisto vähentää myös bioturbaation (pohjan 

pöllyttämisen) kautta pohjasta ravinteita vapauttavien kalojen tiheyttä ja sen myötä liukoisen 

fosforin vapautumista vesipatsaaseen. Vahva petokalakanta tukee hoitokalastusta pitämällä 

planktonia ravintonaan käyttävien kalojen populaation riittävän pienenä, mikä vahvistaa 

ravintoketjun halutunsuuntaista muutosta.  

Ahvenkalat ovat yleensä vallitsevia keskirehevissä järvissä, kun taas särkikalat vallitsevat 

rehevissä järvissä. Koekalastuksen saalismääristä päätellen Evijärven kalasto kuvastaa 

keskirehevän tai rehevän järven kalastoa. Särkikalat kestävät paremmin järven 

rehevöitymistä, sillä ne pystyvät hyödyntämään lisääntynyttä perustuotantoa eli 

kasviplanktonia ja makrofyyttejä (vesikasveja) ravintonaan sekä saalistamaan 

eläinplanktonia tehokkaasti sameissa ja myös tummissa vesissä. Särjet ovat tehokkaita 

lisääntyjiä ja pystyvät tuottamaan hyvin voimakkaita vuosiluokkia saatavilla olevan ravinnon 

määrän kasvaessa (Olin ym. 2014). Särki ja ahven voivat esiintyä suurissa järvissä hyvinkin 

runsaina, sillä niiden ravinnonkäyttö ja elinpaikat eivät mene päällekkäin; ahvenen ja särjen 

ollessa runsaita särki siirtyy kilpailun vuoksi litoraaliin (rantavyöhykkeeseen), kun taas ahven 

dominoi pelagiaalissa (ulapalla). Särki on tehokas hyödyntämään kasviravintoa, mistä johtuen 

se todennäköisesti pärjää hyvin Evijärvessä. Ahvenet siirtyvät käyttämään kalaravintoa 

tavallisesti noin 15 cm mittaisina. Ahvenen varhaisessa iässä siirtyminen kalaravintoon ja 

voimakkaan kalaravintoa kuluttavan ahvenkannan muodostuminen auttavat hillitsemään 

särkikalakannan voimistumista.  

Hoitokalastustarpeen arvioimiseksi Kaisa Kontas toteutti Evijärvellä koeverkkokalastukset 

tutkimuskäyttöön tarkoitetuilla Nordic-yleiskatsausverkoilla kesällä 2016. Koekalastuksissa 

särkikalojen osuus oli runsas ja petokalojen osuus kohtalainen. Lukumäärällisesti runsaimmat 

lajit, särki ja ahven, olivat kooltaan melko pieniä (keskipituus noin 12 cm). Koekalastuksen 

perusteella Evijärvellä on siis jossain määrin, joskaan ei hälyttävää tarvetta 

hoitokalastukselle. 

Järven rehevöityessä särki pärjää ahventa paremmin, joten Evijärven tilakehitys huomioiden 

on järkevää ennaltaehkäistä järven särkikalavaltaistumista. Evijärven kunnostushankkeen 
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puitteissa päätettiin toteuttaa pienimuotoista hoitokalastusta kalakannan vinouman 

korjaamiseksi kohdistamalla kalastuspainetta särkikaloihin. Hankkeessa panostetaan myös 

petokalakantojen vahvistamiseen. Valtion velvoiteistutuksissa Evijärveen istutetaan 30 000 

kesävanhaa kuhan poikasta / vuosi.  

Rehevimmissä järvissä särki muodostaa suuremman osuuden kuhan kalaravinnosta kuin 

karummissa järvissä. Kuhan tehokkuus särkikalakannan säätelijänä ei kuitenkaan toimi vain 

kuhan predaation kautta, vaan myös predaatiopaineesta johtuvan särjen habitaatin 

(elinympäristön) vaihdoksen kautta. Tämä johtuu siitä, että kuha viihtyy usein pelagiaalissa, 

jolloin särki siirtyy litoraaliin, jossa se altistuu mm. ahvenen predaatiolle. Kokonaisuudessaan 

kuha saattaa läsnäolollaan vähentää särkipopulaation voimakkuutta pakottaen 

särkipopulaation ahtaammalle, jolloin se pystyy hyödyntämään pelagiaalin planktonravintoa 

heikommin sekä kasvattamalla ahvenen särkeen kohdistamaa predaatiopainetta.  

Tehokalastuksen alustava saalistavoite Evijärvellä on veden keskimääräisen 

fosforipitoisuuden (< 50 µg/l) ja järven pinta-alan (2710 ha) perusteella vähintään 136–271 

tonnia vuodessa eli vähintään 50–100 kg/ha/v (Sammalkorpi & Horppila 2005). Kontas arvioi 

LuK-tutkielmassaan, että hoitokalastussaaliin tulisi olla Evijärven kokonaisfosforipitoisuuden 

perusteella noin 100 kg/ha, jotta pyyntiponnistus olisi riittävä. Tehokalastuksen saalistavoite 

edellyttäisi todennäköisesti rysäpyyntiä tai nuottausta. Sen sijaan vähäisempää hoitopyyntiä 

on mahdollista tehdä esimerkiksi katiskoilla. 

MENETELMÄT 

Hoitokalastusta toteutettiin Kortesjärven–Evijärven kalastusalueen Weke-katiskoilla ensin 

ammattikalastaja Sampo Savolan ja myöhemmin vesiosakaskuntien ja yksityisten henkilöiden 

toimesta. Savola kalasti 27 katiskalla 3.-7.4. ja osakaskunnat 9 – 15 katiskalla/osakaskunta 

20.5.–6.9. Katiskat koettiin 2–3 päivän välein. Kalastusta tehtiin eri puolilla järveä. 

Syötittämällä saatiin huomattavasti enemmän saalista kuin ilman syöttiä ja myös pyyntiaikaa 

saatiin syötittämällä pidennettyä. 

TULOKSET 

Hoitokalastuksen saalislajit olivat ahven, kiiski, hauki, särki, lahna, suutari ja made (taulukko 

1). Kokonaispainon mukaisesti tarkasteltuna olivat särki ja ahven runsaimmat saalislajit. 

Painon mukaan tarkasteltuna särjen osuus kokonaissaaliista oli 72 % ja ahvenen 23 %. 

Muiden lajien osuus oli 5 %. Runsaimmat saalislajit olivat kooltaan pääosin pieniä, noin 10 cm 

tai alle. Kokonaissaaliin särkikalojen biomassaosuus oli 76 %. Hoitokalastuksissa ei tullut 

saaliiksi yhtään kuoretta, salakkaa ja säynävää.  
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Taulukko 1. Saaliin painot lajeittain ja prosenttiosuuksineen 

Laji Saalis lkm. kg g g -% 

Ahven 
 

506,5 506 500 23 

Kiiski 
 

1,1 1 100 < 1 

Hauki 
 

29,5 29 500 1 

Särki 
 

1581,5 1 581 500 72 

Lahna 
 

72 72 000 3 

Suutari 
 

2,5 2 500 < 1 

Made 1       

Yhteensä   2193,1 2 193 100   

 

TULOSTEN TARKASTELU 

Hoitokalastuksella poistettiin noin 1660 kg särkikalaa Evijärvestä. Saalis jäi odotetusti kauas 

tehokalastustavoitteesta, koska katiskapyynnillä ei päästä samanlaisiin saalismääriin kuin 

rysäpyynnillä tai nuottauksella. Tarkoituksena oli pienimuotoinen hoitokalastus osana järven 

kunnostusta. Osakaskuntien hoitokalastus ei kuitenkaan onnistunut toivotulla tavalla: saaliit 

jäivät varsin pieniksi ja särjen kutu oli jo lähes loppunut kun hoitokalastus päästiin 

aloittamaan. Särkikylän osakaskunnan alueella ei kalastettu lainkaan. Poikkeuksellisen 

myöhäinen kevät ja huono jäätilanne toivat omat haasteensa hoitokalastukselle. Lisäksi 

hoitokalastuksen aloittamisajankohdasta esiintyi erimielisyyksiä ja käytännön järjestelyissä 

erinäisiä viestintä- ja tiedonkulkuvaikeuksia.  

Hoitokalastuksen tulisi kohdistua tasapuolisesti runsaimpiin särkikalalajeihin. Tehottomasti 

toteutetuissa hoitokalastuksissa on järven särkikalojen osuus koekalastusten perusteella 

pahimmassa tapauksessa jopa kasvanut hoitokalastuksen aikana (Olin ym. 2014). 

Tehottoman hoitokalastuksen seurauksena järvessä vapautuu elintilaa, joka voimakkaita 

vuosiluokkia tuottavien särkikalojen on helppo hyödyntää. Tällöin särkikalojen lisääntyminen 

saattaa jopa kiihtyä, vaikka tavoite olisi päinvastainen. Muutoksen suunta jää nähtäväksi, kun 

hoitokalastusta Evijärvessä jatketaan ensi keväänä ja tulevina vuosina. 

Petokalakantojen vahvistaminen on hoitokalastusta tehokkaampi keino estää kalakannan 

särkikalavaltaistuminen. Evijärven velvoiteistutuksissa järveen on istutettu vuosittain siikaa, 

joka ei pärjää kovin hyvin tummavetisessä Evijärvessä. Tänä vuonna siikaistutukset on 

järvellä toimivien osakaskuntien toiveesta vaihdettu kuhaistutuksiksi. Haukikantojen 

voimistaminen on tärkeää, sillä hauki on erittäin tehokas petokala. Haukien lisääntymisen 

varmistamiseksi tulee niiden kutualueiden hoitoon kiinnittää huomiota. Lisäksi ulkoista 
kuormitusta tulee vähentää rehevöitymiskehityksen hillitsemiseksi tai muutoin 

hoitokalastuksella ja muilla järvellä tapahtuvilla kunnostustoimenpiteillä ei saavuteta tuloksia 

pitkällä aikavälillä. 
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KEHITTÄMISEHDOTUKSIA 

Tämän vuoden hoitokalastuskokeilun perusteella tullaan hoitokalastus toteuttamaan ensi 

vuonna erilailla. Todennäköisesti hommaan pyritään löytämään nuottakunta, joka hoitaa 

kalastuksen korvausta vastaan saalismäärän mukaan. Lisäksi kaikki innokkaat voivat 

osallistua kalastukseen, myös mökkiläiset. Hoitokalastuksesta tiedotetaan kuntalaisia hyvissä 

ajoin. 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Hoitokalastustarve tulisi arvioida uudestaan noin viiden vuoden kuluttua kalaston kehityksen 

perusteella. Kalaston kehityssuunnan arvioimiseksi tulisi toteuttaa koekalastus samalla 

pyyntiponnistuksella ja samoilla koeverkkopisteillä kuin Kontas teki vuonna 2016. Tämän 

perusteella olisi mahdollista arvioida onko särkikalojen osuus muuttunut ja verrata tätä 

vedenlaatutietoihin ja niiden kehitykseen. Koekalastuksen yhteydessä olisi mahdollista 

hankkia myös ikänäytteitä saaliskaloista, mikä mahdollistaisi kalojen kasvunopeuden 

tarkkailun. 
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