
Vesijärven 
ötököitä

JAkasveja



Vesijärvi on Suomen 44. suurin järvi:

• pinta-ala 109 km²

• saaria ja kareja noin 4,5 km²

• keskisyvyys 6,0 m, suurin syvyys 42 m

• rantaviivan pituus 181 km

Vesijärvi sijaitsee Lahden, 

Hollolan ja Asikkalan alueella

ensimmäisen ja toisen 

Salpausselän välissä.

Muodoltaan epäsäännöllinen 

järvi jakautuu useaan

salmien ja matalikkojen 

erottamaan altaaseen,

joista suurimmat ovat: 

• Enonselkä

• Kajaanselkä

• Komonselkä

• Laitialanselkä.

Vesijärvi laskee 

Etelä-Päijänteeseen

Vääksynjoen kautta.



Vesijärven ötököitä

POHJAELÄIMET
 selkärangattomia

 veden pohjassa tai vesikasveilla

 osa elää koko ajan vedessä 

 vedessä toukkina elävät hyönteiset lentävät aikuistuttuaan pois

 osan voi nähdä paljain silmin, runsaasti myös mikroskooppisen pieniä lajeja

Paljain silmin voi nähdä mm:

 surviaissääsket

 vesiperhoset

 sudenkorennot

 kaislakorennot

 kovakuoriaiset

 vesimittarit

,

 vesipunkit

 juotikkaat

 simpukat

 kotilot 

 äyriäiset

 harvasuka- ja sukkulamadot 

.



Surviaissääsket

Toukat ovat matomaisia 

ja niitä on runsaasti rantavyöhykkeessä. 

Yhden surviaissääskisuvun toukat ovat punaisia ja 

niitä käytetään pilkkisyötteinä.

Suomessa lajeja yli 500. 

Lähes kaikki lajit elävät toukka-aikana vedessä 

ja ovat silloin tärkeää ravintoa mm. särkikaloille ja lahnalle.

Aikuiset muistuttavat hyttystä.



 Vesiperhosia on monenlaisia

 Useimmat lajit munivat veteen tai vesikasveille

 Munat kehittyvät toukiksi, jolloin ne ovat kalojen ruokaa

 Elävät myös toukka-aikansa enimmäkseen rantavyöhykkeessä

Vesiperhostoukat kutovat seitin avulla 

hiekanjyvistä ja kasvinosista suojuksen, jonka 

sisään vetäytyvät. Ennen tätä koteloitumista ne 

kiinnittyvät veden pohjaan tai vesikasveihin.

Runsaimmin koteloista kuoriutuneita vesiperhosia 

esiintyy loppukesällä. Ne lentävät enimmäkseen 

yöllä, mutta niitä näkee myös päivällä.        

Vesiperhoset



Sulkakoipikorentoja

Kaislakorento

Vaatelias täplälampikorento on Vesijärven

harvinaisimpia sudenkorentoja.



Vesimittari luistelee veden pintakalvolla.

Keltalaitasukeltaja on petokovakuoriainen.

Hevosjuotikas on kyllä iilimato, mutta se EI ime verta…

Simpukat ja kotilot ovat nilviäisiä.

Vesijärvessä on mm:

 Isojärvisimpukkaa

 Pikkujärvisimpukkaa

 Litteäjärvisimpukkaa

Viereisessä kuvassa on 

piippolimakotilo, joka on maamme 

suurin kotilo (jopa 6 cm pitkä)

ja hyvin yleinen Vesijärvessä.



kuuluvat luonnollisena ja välttämättömänä osana 

kaikenlaisten järvien eliökuntaan.

Vesijärvestä on löydetty lähes 200 levälajia. 

Ilman niitä muu elämä järvessä ei olisi mahdollista. 

Levät vapauttavat veteen happea ja ovat 

ravintoketjun seuraavan lenkin, eläinplanktonin ravintoa.

Liian runsaina esiintyessään 

etenkin sinilevät aiheuttavat haittaa 

estämällä uimisen tai rajoittamalla 

muuten järven virkistyskäyttöä. 

Sinilevävaltaistuminen on 

Vesijärven tapa reagoida rehevöitymiseen.

Sinilevien lisäksi järvien 

merkittävimpiä leväryhmiä ovat 

mm. nielulevät, panssarilevät, 

kultalevät, piilevät, viherlevät ja yhtymälevät.

Levät

sinilevää



Yleiskuva Vesijärven 

planktonista. 

Ne ovat leviä, joista 

suurin osa tuottaa 

happea. 

Eläinplanktonilla tarkoitetaan yleensä 

vedessä keijuvia eläimiä, jotka lasketaan  

alkueläimiin, rataseläimiin, vesikirppuihin 

ja hankajalkaisiin.

.

Tässä valkokatka, 

joka  on  vajaan sentin mittainen.

1 cm



Vesijärvi on rikas vesikasvijärvi,
josta löytyy uhanalaisia kasvilajeja, 

kuten jouhivita, tummatähtiparta ja erilaisia näkinruohoja.

Jouhivita

Notkeanäkinruoho

Hentonäkinruoho
Tähän ruovikkoon voisi silkkiuikku tehdä pesänsä.



Tunnistatko nämä kasvit?

Oikeat 
vastaukset 

seuraavassa 
diassa



Varstasara

Järviruoko

Lumme

Rentukka

Vesitatar



Kiinnostuitko?

Lisää Vesijärven elämästä voit lukea vaikkapa kirjasta:

VESIJÄRVI – SALPAUSSELKIEN TYTÄR 

Kysäise kirjastosta.

Suurin osa tämän esityksen tiedoista ja kuvista on sieltä peräisin.


