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1.  Tausta 
 
Sulkasääsken toukat ovat sedimentissä ja vesipatsaassa eläviä selkärangattomia petoja. Runsaana 
esiintyessään ne säätelevät eläinplanktonin runsautta. Sitä kautta toukat saattavat heikentää eläin-
planktonin kykyä säädellä kasviplanktonbiomassaa ja sinileväkukintoja. Viime vuosina on monista 
savisameista järvistä löydetty runsaita sulkasääskiesiintymiä. Tällaisten sulkasääsken valtaamien 
järvien kunnostaminen ei onnistu perinteisillä menetelmillä. Esimerkiksi tehokalastus on hyödy-
töntä, koska toukat valtaavat poistettujen kalojen paikan eläinplanktonin kuluttajina. Tehokalastus 
sattaa johtaa jopa entistä huonompaan tilanteeseen. Sulkasääsken vaivaamia järviä ovat mm. Hii-
denvesi, Forssan-Tammelan Kaukjärvi ja Jokioisten Rehtijärvi (Liljendahl-Nurminen ym. 2002, 
Malinen ym. 2008, Malinen ym. 2006). 
 
Helsingin yliopistossa on meneillään laaja tutkimushanke, jossa selvitetään sulkasääsken toukkien 
esiintymistä savisameissa järvissä. Projektiin on otettu mukaan n. 20 järveä, joista arvioidaan touk-
kien runsaus nostohaavi-, pohjanoudin- ja kaikuluotausnäytteenotolla. Koska Maarian altaan kat-
sottiin olevan ominaisuuksiltaan (savisamea, kohtalaisen syvä, kesäaikainen alusveden hapenva-
jaus) sellainen, että siellä saattaa esiintyä runsaastikin sulkasääsken toukkia, päätettiin se ottaa mu-
kaan tutkimukseen.  
 
Maarian altaan vesi on erittäin runsasravinteista ja monentyyppiset rehevöitymishaitat ovat yleisiä. 
Altaan tilan parantamisen kannalta olisi tärkeää tietää sulkasääsken runsaus. Mahdolliset kunnos-
tuskeinot ovat hyvin erilaisia riippuen siitä, esiintyykö toukkia runsaasti, vähän tai ei lainkaan. Esi-
merkiksi Hiidenvedellä käytettiin paljon rahaa veden laadun kannalta turhaan tehokalastukseen lä-
hes kymmenen vuoden ajan, ennen kuin sulkasääsken merkitys ymmärrettiin. Koska altaan virkis-
tyskäyttö on kasvamassa, saattaa sen kunnostaminen tulla lähivuosina ajankohtaiseksi. Tämän tut-
kimuksen tavoitteena oli selvittää, esiintyykö Maarian altaassa sulkasääsken toukkia niin paljon, 
että niiden runsaus ja rooli ravintoverkossa kannattaisi selvittää ennen mahdollisia kunnostustoimia. 
 
 
2. Aineisto ja menetelmät 
 
Sulkasääsken esiintymistä Maarian altaassa arvioitiin samanaikaisella planktonhaavi- ja pohjaeläin-
noudinnäytteenotolla sekä kaikuluotauksella 30. kesäkuuta 2010. Näytteenotto pyrittiin sovittamaan 
ajankohtaan, jolloin mahdollisimman suuri osa sulkasääsken toukista on vesipatsaassa. Toukkien 
vertikaali- ja horisontaalijakauman selvittämiseksi kaikuluodattiin yli 2 m syvät alueet tiheällä sik-
sak-linjastolla. Kaikuluotaukset tehtiin SIMRAD EY-500 -tutkimuskaikuluotaimella, joka oli varus-
tettu lohkokeilaisella ES120-7C -anturilla. Sen lähettämän äänen taajuus on 120 kHz ja äänikeilan 
avautumiskulma 7o (-3 dB tasolle). Kaikuluotausaineisto tallennettiin kannettavan tietokoneen ko-
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valevylle myöhempää analysointia varten. Vesipatsaan toukkatiheyden arvioimiseksi otettiin 
planktonhaavilla (silmäkoko 183 m, halkaisija 50 cm) kokoomanäyte pinnasta pohjaan. Sedimen-
tistä näyte otettiin Ekman-pohjanoutimella (näyteala 272 cm2). Sedimenttinäytteet seulottiin 500 

m:n haavikankaan läpi. Haavi- ja pohjaeläinnäytteet pakastettiin. Laboratoriossa laskettiin kaikista 
näytteistä sulkasääsken toukkien lukumäärä. Lisäksi kaikki löytyneet toukat mitattiin 0,1 mm:n 
tarkkuudella. Lopuksi laskettiin suuntaa antavat toukkatiheydet neliömetriä kohti syvyysvyöhyk-
keittäin. Kaikki kaikuluotauslinjat käytiin läpi mahdollisten sulkasääskitihentymien löytämiseksi. 
Koska sulkasääsken toukilla on kaksi kaasurakkulaa, ne näkyvät hyvin kaikuluotaimella. 
 
 
3. Tulokset 
 
Jo kaikuluotausaineiston alustavassa tarkastelussa havaittiin, että välivedessä todennäköisesti 
esiintyy sulkasääsken toukkia. Varsinkin altaan eteläpäässä oli nähtävissä selvä, kaloja pienemmistä 
kohteista koostuva kerros 4,5-8 m syvyydellä (kuva 1). Haavinäytteet todistivat kohteet sulkasääs-
ken toukiksi. Näytteissä ei esiintynyt muita niin suuria selkärangattomia, jotka olisivat havaittavissa 
kaikuluotaimella. Toukkien runsaus kasvoi syvyyden kasvaessa siten, että 10 m syvyisillä pisteillä 
niitä oli keskimäärin 130 yksilöä neliömetrillä (kuva 2). Suurin osa toukista oli vesipatsaassa. Tut-
kimuspäivänä veden näkösyvyys oli 0,7 metriä. 
 
Vesipatsaan toukkien keskipituus oli 8,5 mm ja sedimentin toukkien 11,8 mm. Huomattava osa (30 
%) vesipatsaan toukista oli alle 7 mm pituisia. Nämä toukat ovat todennäköisesti uutta, touko-kesä-
kuussa 2010 syntynyttä sukupolvea.  Koteloiden eli pupien osuus oli ainoastaan 0,4 %. Sulkasääs-
ken toukkien lisäksi sedimentistä löytyi surviaissääsken toukkia ja harvasukamatoja. Surviaissääs-
ken toukkien määrä oli suurimmillaan matalalla, kun taas harvasukamadot runsastuivat syvyyden 
kasvaessa. 
 
 

 
 
 
Kuva 1. Kaikuluotauskuva Maarian altaan eteläosasta 30. kesäkuuta 2010. Sulkasääsken toukat näkyvät sini-
senä kerroksena välivedessä. Ylempänä vesipatsaassa esiintyy voimakkaampia kohteita, jotka ovat pieniä 
kalaparvia. Todennäköisesti parvet koostuivat salakoista ja/tai särjistä. 
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Kuva 2. Sulkasääsken toukkien suuntaa antava tiheys syvyysvyöhykkeittäin. Kahdella syvimmällä 
vyöhykkeellä oli kaksi näytepistettä, matalimmalla vain yksi. 
 
 
 
Tulosten tarkastelu 
 
Sulkasääsken toukkia esiintyi kohtalaisen runsaasti etenkin planktonhaavinäytteissä. Näytteiden pe-
rusteella karkeasti arvioitu toukkatiheys oli kuitenkin melko pieni verrattuna moniin savisameisiin 
järviin. Uudenmaan syvissä savisameissa järvissä on havaittu yleisesti n. 1000 toukkaa neliömetrillä 
(Malinen ym. 2010).Todellisuudessa Maarian altaan sulkasääskitiheys saattaa kuitenkin olla huo-
mattavasti laskettua suurempi. Tämä johtuu siitä, että osa toukista oli todennäköisesti ehtinyt kuo-
riutua ja lisääntyä touko-kesäkuussa 2010.  Pienimmät tiheysarviot saadaan juuri kuoriutumisen jäl-
keen, koska aivan pienimmät toukat eivät tule esiin näytteenotossa (Liljendahl-Nurminen ym. 
2002). Lisäksi on muistettava, että viiden näytepisteen perusteella laskettu runsausarvio on joka ta-
pauksessa ainoastaan suuntaa antava. 
 
Kaikuluotausten perusteella avovesialueen kalatiheys vaikutti yllättävän suurelta. Väliveden kalasto 
koostuu todennäköisesti salakoista ja särjistä. Nämä lajit olivat ahvenen ohella selvästi runsaimpia 
Lounais-Suomen kalastusalueen tekemässä verkkokoekalastuksessa (Ylönen 2010). Tähän asti teh-
dyt selvitykset eivät kuitenkaan sulje pois kuoreen esiintymistä altaassa, koska sen tarttuvuus koe-
verkkoihin on erittäin heikko (Olin & Malinen 2003). Kuore on Etelä-Suomen vesissä esiintyvistä 
kalalajeista kaikkein tehokkain sulkasääsken syöjä. Myös salakat käyttävät sulkasääsken toukkia 
ravintonaan melko tehokkaasti (Malinen ym. 2006). 
 
Maarian altaan suuri kalatiheys ja nimenomaan runsas salakkakanta saattaakin olla syynä siihen, 
että sulkasääsken toukkien tiheys ei ole kovin suuri. Tämä tulee ottaa huomioon altaan kunnostusta 
suunniteltaessa. Jos esimerkiksi tehokalastuksella harvennetaan salakkakantaa tuntuvasti, saattavat 
sulkasääsken toukat lisääntyä ja vallata salakoiden paikan eläinplanktonin laiduntajina. Koska sala-
kat eivät tongi pohjaa, eivätkä silläkään tavalla aiheuta sisäistä kuormitusta, niihin kohdistuva ka-
lastus ei vaikuta mielekkäältä. Särkien ja muidenkin lajien suhteen tilanne on toinen. On vaikea ar-
vioida, syövätkö särjet tai vaikkapa ahvenet sulkasääsken toukkia Maarian altaassa. Nämä lajit 
käyttävät sulkasääsken toukkia toisissa vesissä paljon ja toisissa vähän. Ennen mahdollista tehoka-
lastusta kannattaisikin ehdottomasti selvittää runsaimpien kalalajien ravinnonkäyttö. Tulosten pe-
rusteella voidaan kohdistaa tehokalastus sellaisiin lajeihin, jotka eivät käytä toukkia ravintonaan. 



Tällöin tehokalastuksella ei paranneta sulkasääsken elinolosuhteita. Verkkokoekalastusten perus-
teella runsaimpia lajeja ovat ahven, salakka, särki ja kiiski. Aktiivinen pyydys (nuotta tai trooli) 
saattaisi antaa kalastosta hyvinkin erilaisen kuvan (Olin & Malinen 2003, Olin ym. 2009). Koeka-
lastus troolilla ja/tai nuotalla olisikin varsin tarpeellinen. 
 
Sulkasääsken toukkien runsauden arviointi Maarian altaassa kannattaisi tehdä Etelä-Suomen jär-
vissä käytetyllä systemaattisella otannalla. Siinä sijoitetaan toukkien esiintymisalueelle (Maarian 
altaalla esim. yli 3 m syvät alueet) tasavälein n. 15 näytepistettä, joista otetaan sekä planktonhaavi- 
että pohjaeläinnäytteet. Tutkimus tulisi tehdä touko-kesäkuun vaihteessa ennen toukkien kuoriutu-
mista. Tutkimuksella voidaan laskea melko tarkasti toukkien määrä Maarian altaassa ja arvioida 
sulkasääsken merkitystä ravintoverkossa. Lisäksi tuloksilla olisi suuri arvo vertailukohtana, jos al-
taalla toteutetaan merkittäviä kunnostustoimia. Useimmat kunnostustoimet vaikuttavat sulkasääs-
kien elinolosuhteisiin niin paljon, että toukkatiheyden muutokset ovat todennäköisiä. Ravintoverkon 
monimutkaiset vuorovaikutukset johtavat helposti siihen, että näiden muutosten voimakkuutta ja 
jopa niiden suuntaa on vaikea ennustaa. Siksi sulkasääsken runsaus kannattaa arvioida ennen ja jäl-
keen kunnostuksen. 
 
 
Johtopäätökset 
 
Sulkasääsken toukkia esiintyy Maarian altaassa kohtalaisen paljon. Nykytilassa niillä ei välttämättä 
ole kovin suurta merkitystä ravintoverkossa, mutta esimerkiksi kalamärän vähetessä ne saattavat 
runsastua ja muodostua merkittäväksi rehevyyshaittojen ylläpitäjäksi. 
 
Ennen mahdollisia kunnostustoimia kannattaa arvioida sulkasääsken runsaus kattavalla näytteen-
otolla. Jos tehokalastusta harkitaan sisällytettäväksi kunnostustoimiin, tulisi runsaimpien kalalajien 
selvittämiseksi tehdä koekalastus troolilla ja/tai nuotalla ja sitten selvittää näiden lajien (ainakin sa-
lakka ja särki) ravinnonkäyttö ennen varsinaisen tehokalastuksen aloittamista. Näin voitaisiin kes-
kittää kalastus sellaisiin kaloihin, jotka eivät käytä toukkia ravintonaan. 
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