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1 JOHDANTO
Rehevän ja leväongelmaisen Hiidenveden kunnostus aloitettiin jo vuonna 1995 hoitokalastuksin. Toisessa vaiheessa vuonna 2005 voimakkaasti ulkokuormitteisen järven kunnostuksen painopiste päätettiin siirtää valuma-alueen hoitoon ja kunnostustyöhön.
Hiidenvesi-hanke sai jatkoa, kun kunnat (Vihti, Lohja, Karkkila ja Nummi-Pusula), Helsingin
Vesi, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry sekä Uudenmaan ympäristökeskus sitoutuivat
rahoittamaan nelivuotista Hiidenveden kunnostus 2008–2011 –hanketta. Kumppanien
välinen
yhteistyösopimus
allekirjoitettiin
juhlallisesti
14.2.2008
Vihdissä
(www.vesienhoito.net). Vuoden 2008 alusta lähtien Hiidenveden kunnostus siirtyi suunnitelman mukaisesti Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hallinnoimaksi.
Kunnostustyön pohjaksi laadittiin kaikkien yhteistyökumppanien hyväksymä yleispiirteinen hankesuunnitelma vuosille 2008–2011 (Hyytiäinen 2007). Vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa tarkennetaan Hiidenveden kunnostus -hankkeessa tehtäviä toimenpiteitä
ja linjauksia sekä laaditaan budjetti kutakin toimintavuotta kohden (Hyytiäinen 2008).

2 TAVOITTEET
Vuonna 2008 jatkettiin valuma-alueen kunnostustoimenpiteitä ja niiden suunnittelutyötä.
Suoraan järveen ei toistaiseksi kohdisteta kunnostustoimia, sillä resurssit ohjataan kasvavan ulkoisen kuormituksen pysäyttämiseen ja ravinnekuorman leikkaamiseen.
Ensisijaisesti tavoitteena oli
a) kuormituksen synnyn ehkäiseminen (maankäytön suunnittelu, kaavoitus, rakentaminen, maatalouden vesiensuojelu ym.)
b) kuormituksen vähentäminen (altaat, kosteikot ym.)
Hankkeessa tuli aktiivisesti kehittää viestintää ja tiedottamista sekä osallistaa paikallisia
toimijoita vesiensuojeluun. Hiidenveden kunnostus–hanke hakee jatkuvasti kumppaneita
ja tarjoaa yhteistyötä kohdealueena erilaisissa ulkopuolisissa hankkeissa sekä projekteissa.
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3 TOIMET
3.1 Altaat ja kosteikot
Uudenmaan ympäristökeskuksen hallinnoiman ja MMM:n rahoittaman Vihtijoen valumaalueen kosteikkojen ja LUMO-kohteiden yleissuunnitelma valmistui toukokuussa 2008
(Pimenoff ja Vuorinen 2008). Yleisötilaisuudessa sekä suunnitelman ollessa kuultavana,
paikallisilla oli mahdollista osallistua suunnitteluprosessiin ja tuoda omia ehdotuksiaan
kirjattavaksi yleissuunnitelman piiriin (Kuva 1). Yleissuunnitelmassa osoitettiin 102 mahdollista kosteikon ja/tai altaan paikkaa. Vihtijoen valuma-alueella kosteikkoja ja altaita
voidaan perustaa myös muualle, jos niille on tarvetta. Kohteiden toteuttaminen on aina
maanomistajalle vapaaehtoista, eivätkä alueen maanomistussuhteet muutu.

Kuva 1. Vihtijoen kosteikkojen yleissuunnitelma-alue (Pimenoff
ja Vuorinen 2008)

Vihtijoen valuma-alueella aloitettiin intensiivinen suoramarkkinointi kaikille yleissuunnitelman kohteille. Uudenmaan ympäristökeskuksen RaHa-hankkeen puitteissa yleissuunnitelmassa mainittujen alueiden maanomistajille lähetettiin kirjeet koskien altaiden toteut-
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tamismahdollisuuksia. Hiidenvesi-hanke otti puhelimitse yhteyttä kaikkiin maanomistajiin,
ja ensimmäisten asiasta kiinnostuneiden kanssa sovittiin maastokäynnit. Jos EU:n maatalouden kosteikkojen ei-tuotannollisen tuen perustamisehdot täyttyivät, tarjottiin kohdetta kyseisen tuen ja hankkeesta saatavan suunnitteluavun piiriin. Ensimmäisissä kohteissa
aloitettiin yksityiskohtainen suunnittelutyö ja maastomittaukset yhteistyössä kunkin
maanomistajan kanssa. Täydellisesti uusitun tukimuodon reunaehtoja ryhdyttiin puimaan
suoraan Uudenmaan ympäristökeskuksen ja tuen myöntävänä viranomaisena toimivan
Uudenmaan TE-keskuksen kanssa.
Hiidenvesi-hankkeessa on perustettu altaita ja kosteikkoja myös suoraan hankerahoituksella. Kokemukset tästä altaiden ja kosteikkojen toteutusmallista Hiidenveden kunnostus hankkeessa vuosina 2005–2007 olivat positiivisia. Kohteet suunniteltiin yhteistyössä
maanomistajan kanssa kevyesti, kustannustehokkaasti ja raskasta byrokratiaa välttäen
kuitenkin niin, että rakentaminen tehtiin luonnonmukaisesti kalojen vaelluksen mahdollistaen. Suunnitelluista kohteista tehtiin myös mahdollisimman huoltovapaita. Maanomistajalta edellytettiin talkoopanosta esim. raivaustyössä tai läjitysmassan kuljetuksessa. Hanke työstää sopimukset ja luvat sekä neuvoo kaivu- ja rakennustöissä.

Kuva 2. Sopiva paikka kosteikolle on vaikkapa pusikoitunut ranta-alue, jolle peltoojan vedet voidaan johtaa.
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Vuonna 2008 talvi kesti ainoastaan kaksi viikkoa, eikä kaivutöitä kestävää routaa ehtinyt
muodostua. Sateinen kesä taas esti altaiden ja kosteikkojen kaivun märän maan ja suurten virtaamien vuoksi. Hankkeen tukemana päästiin toteuttamaan ainoastaan yksi kohde
Vihdin alueella (Selki). Hiidenveden kunnostus 2007–hankkeessa valmistellut ja jo raivatut
allas- sekä kosteikkokohteet jäivät edelleen odottamaan sopivia toteuttamisolosuhteita
vuonna 2009.
Vihtijoella tehdyn kosteikkojen yleissuunnitelman mukaista kosteikkojen ja altaiden yleissuunnitelmaa alettiin laatia vuoden 2008 lopulla Vanjoen valuma-alueen yläosaan Karjaanjoen alueelle Karkkilaan ja Lopelle (Karttaliite 1). Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin jo vuoden 2008 lopulla Karkkilassa. Yleissuunnitelmaa laadittaessa pohjana käytettiin ympäristöhallinnon kosteikkojen sijoitteluun soveltuvaa ohjelmaa. Maastokäynnit
tehtiin lähinnä aiemman maastontuntemuksen ja karttatarkastelun perusteella. Työtä
jatketaan niin, että suunnitelma valmistuu toukokuussa 2009. Sitä ennen järjestetään
toinen yleisötilaisuus ja suunnitelma pidetään nähtävillä kunnissa ja hankkeen kotisivuilla
yleisön kommentointia varten.
Kaikkiaan laajalle Hiidenveden valuma-alueelle (935 km²) on laskelmien mukaan tarve
vähintään 500 altaalle ja/tai kosteikolle. Lisäksi tarvitaan suurempia pääuomien tuntumaan tehtäviä ympäristöluvan ja mittavan valmistelutyön vaativia allas- ja kosteikkokomplekseja. Vain erilaisten ja erikokoisten altaiden ja kosteikkojen sekä kynnysten monimuotoinen rakentaminen koko valuma-alueelle hyödyttää vesiensuojelua.

3.2 Vanjärven kunnostus
Hiidenveden Vanjoen valuma-alueen alajuoksulla sijaitsevan Vanjärven kunnostusta on
valmisteltu Hiidenvesi–hankkeessa jo vuosina 2006 ja 2007. Yhtenä valtion nelivuotisen
hankerahoituksen saannin ehtona oli Vanjärven kunnostusprosessin läpivienti Hiidenvesi–
hankkeen puitteissa. Vuoden 2008 aikana tehtiin puuttuvat vettymisalueiden mallinnukseen tarvittavat maastoselvitykset, uhanalaiseen vuollejokisimpukkaan liittyvät lisätutkimukset sekä laadittiin Vanjärven kunnostuksen yleissuunnitelma (Jaakonaho ja Rantakokko 2008). Päämääränä oli valmistella hanketta ympäristöluvan hakemista varten. Tähän
kuului mm. jo tehtyjen erilaisten luonto- ja muiden selvitysten sekä raporttien ja hydrologisten tietojen koostaminen. Tulva-alueen asukkaille järjestettiin kaksi kommentointi- ja
keskustelutilaisuutta. Yleissuunnitelmaa esiteltiin kertaalleen laajemmassa yleisöillassa.
Vuoden 2008 lopulla kilpailutettiin konsultti ympäristöluvan teknisen osan viimeistelyä
varten.
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Kuva 3. Vanjärvellä selvitettiin löyhän sedimenttikerroksen tiiviyttä sekä paksuutta.

3.3 Vaanilanlahden kosteikko
Natura-alueella Lohjalla sijaitsevan Vaanilanlahden kosteikon suunnitteltyön valmistelu
aloitettiin vuonna 2008 hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnalla. Tarkoituksena on työstää Vaanilanlahden kosteikon kunnostussuunnitelmaa samanaikaisesti hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa. Mahdollisen ympäristöluvan tarve joudutaan selvittämään hankkeen edetessä. Alueen suurin maanomistaja ja osakaskunta ovat oma-aloitteisesti olleet
edistämässä hankkeen toteutusta.
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3.4 Maatalouden vesisuojelutoimet
Hiidenveden kunnostus–hankkeessa on jo aiemmin tuettu viljelijöitä EU:n maatalouden
suojavyöhyketukihakemusten laadinnassa. Samalla periaatteella jatkettiin myös vuonna
2008. Hiidenveden valuma-alueella oleville pelloille tehtiin uusia ja uusittiin vanhoja suojavyöhyketukihakemuksia hankkeen kustannuksella. Viljelijöille markkinoitiin suoraan
suojavyöhykkeitä kosteikkojen markkinoinnin yhteydessä loppuvuonna 2008 kevään 2009
hakua varten.
Vuosina 2006 ja 2007 hankkeessa laskettiin ravinnetaseita Hiidenveden valuma-alueen
tiloille. Työ kuormitusta ehkäisevänä toimenpiteenä katsottiin niin tärkeäksi, että sitä
päätettiin jatkaa myös tulevina vuosina. Vuonna 2008 ei ravinnetaselaskentaa tehty, mutta uusia tiloja kartoitettiin suoramarkkinoinnin avulla vuoden 2009 toteutusta varten.

4 HOITOKALASTUS JA KALASTORAKENTEEN SELVITYS
Vuoden 2008 aikana valmistuvat vuonna 2007 tehtyjen koeverkkokalastusten (RKTL) sekä
kalaston kaikuluotausten, koetroolausten ja sulkasääskikartoitusten (Helsingin yliopisto)
tulokset.
Kaikuluotausten ja koetroolausten mukaan Hiidenveden Kiihkelyksenselän ulappa-alueen
valtalajina oli kuore. Myös kuhaa esiintyi runsaasti. Särkikalat olivat keskittyneet rantaalueille, eikä niillä ole suurta merkitystä ulappa-alueen ravintoverkossa. Sulkasääsken
toukkia oli aiempiin vuosiin verrattuna erittäin runsaasti. Hoitokalastus alueella ei ole
mielekästä ravintoverkon rakenteen takia (Malinen et al. 2008). Hiidenveden matalilla
selillä selvää valtalajia ei ollut ja ravintoverkko oli rakenteeltaan monimutkainen. Järven
tilan parantaminen hoitokalastuksella ei onnistu suuren ulkoisen kuormituksen vuoksi.
Sen sijaan kalastonhoidollisena toimena hoitokalastus voi olla järkevää. Pyytämällä tehokkaasti suurikokoisia särkikaloja, saadaan järven kalantuotannosta ohjattua suurempi
osa kuhaan. Runsastuneita sulkasääskikantoja ehdotettiin seurattavan edelleen vuonna
2009, jotta ravintoverkon muutoksia ja niiden pysyvyyttä saataisiin tarkemmin selvitettyä.
Kiihkelyksenselän koeverkkokalastuksissa ilmenneet korkeat yksikkösaaliit kertoivat järven kalakantojen runsastumisesta. Saaliiden kasvu perustui ennen kaikkea särkikalojen
nopeaan lisääntymiseen. Myös lämpimät ja pitkät kesät olivat edistäneet kalantuotantoa.
Lisäksi aiempi hoitokalastus on muokannut kalakannat rakenteeltaan tuottaviksi, eikä
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kalamääriä saatu vähennettyä tarpeeksi, jotta särkikalatuotanto olisi pienentynyt (Vesala
et al. 2008).
Saatuja tuloksia käsiteltiin hoitokalastustyöryhmässä. Ryhmä päätti ehdottaa ohjausryhmälle, että Hiidenveden kunnostus 2008-2011 –hankkeen aikana ei Hiidenvettä edelleenkään hoitokalasteta, vaan varat käytetään kokonaisuudessaan ulkoisen kuormituksen vähentämiseen valuma-aluetta kunnostamalla. Lisäksi ehdotettiin, että syitä Hiidenvettä
kiusaavaan runsastuneeseen sulkasääskikantaan pyritään selvittämään lisätutkimuksin
vuonna 2009. Tammikuussa 2009 järjestettävän Hiidenvesi-illan teemoina tulevat olemaan koekalastusten tulokset yhdessä paleolimnologisten tutkimusten alustavien tulosten kanssa.

5 MUU TUTKIMUS JA TOIMINTA HIIDENVEDEN ALUEELLA
Hiidenvesi-hankkeen puitteissa tilattiin vuonna 2008 Helsingin yliopistolta paleolimnologinen tutkimus, jotta järven rehevöitymishistoriaa pystyttäisiin tulevaisuudessa valottamaan paremmin. Kunnostuksen kannalta tämä oli olennaista, sillä tavoitteiden asettaminen on mahdollista tehdä realistisesti vain, jos Hiidenveden luonnontila järven eri altailla
on luotettavasti määritelty. Talven heikon jäätilanteen vuoksi näytteenottoon päästiin
vasta keväällä. Sedimenttien ajoitusmääritykset teetetään ulkomailla, joten piileviin, kasveihin ja pohjaeläimiin perustuva kattava järven historian selvitys valmistuu vasta vuonna
2009.
Juha Niemistö (HY) väitteli vuoden 2008 lopulla monivuotisten tutkimusten päätteeksi
mm. Hiidenveden Kirkkojärven sisäisestä kuormituksesta. Tuloksissa todettiin, että alueen
sisäinen kuormitus resuspension vuoksi ja ilman kalastovaikutusta on erittäin korkea, jopa
29 kertaa yli sallitun kuorman (Niemistö 2008). Tämä asettaa tulevaisuudessa uusia haasteita kunnostukseen, sillä ilmastomuutoksen on todettu vielä heikentävän tilannetta. Vain
kasvillisuuden sitova vaikutus olisi näillä näkymin toimivin vaihtoehto sedimentin, ja siten
myös ravinteiden jatkuvan kierron estämiseksi.
Päijänne-tunnelin remontin vuoksi Helsingin Vesi käytti muiden varavesilähteiden lisäksi
Hiidenvettä raakavesilähteenä keväästä asti aina loppuvuoteen 2008. Tällöin lähes miljoona pääkaupunkiseudun asukasta käytti osin Hiidenvettä juoma- ja pesuvetenään. Asiaa
esiteltiin myös tiedotusvälineissä, joten Hiidenveden asema ja kunnostuksen tarve tuli
tällöin laajemmaltikin ihmisten tietoisuuteen.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 195/2009
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Vihdin Vesihuoltolaitos haki lupaa johtaa Luontolan trikloorieteeni-pitoista vettä Hiidenveteen. TCE on vettä raskaampi myrkky, joka pahimmillaan voi kertyä syvänteiden kynnysten kohdalle. Tilannetta seurataan ylimääräisen näytteenoton avulla.

Kuva 4. Helsingin Veden raakavesitunnelin pää sijaitsee Hiidenveden Kokkokallion rannassa. Lähes koko vuoden pääkaupunkiseudun noin miljoona asukasta käyttivät osin Hiidenvettä juomavetenään.

Gasum Oy suunnittelee maakaasuputkilinjausta siten, että se alittaa Hiidenveden 2,8 km
matkalla Oinasjokisuusta uimarannan editse aina Haapakylään. Kaasuputken upottaminen
vaatii kaivutöitä. Oinasjokisuuhun laskee Koivissillan vanhalta kaatopaikalta tulevat vedet,
joten lisätutkimukset sedimenttien osalta olivat Hiidenvesi-hankkeen kannanoton mukaan välttämättömiä. Alue on myös kartoitettu yhdeksi parhaimmista kuhan poikastuotantoalueista, mikä tuleekin huomioida työn suorittamista ja ajankohtaa suunniteltaessa.
Uudenmaan ympäristökeskuksessa valmistui Hiidenveden ranta-alueiden tulvavahinkoarvio (Haapala ja Rantakokko 2008) mm. maankäyttöä ja rakentamista ohjaamaan.
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6 YHTEISTYÖHANKKEET JA–PROJEKTIT
Hiidenvesi-hanke on edelleen mukana erilaisissa monivuotisissa ulkopuolisen rahoituksen
hankkeissa ja projekteissa. Niissä tuotetaan esimerkiksi uutta seurantateknologiaa ja kunnostusosaamista sekä seurannan ja kunnostuksen tuloksellisuuden arvioinnin työkaluja.
Yhteistyöhankkeet löytyvät taulukosta 1.
Järven tilan parantamisen hyödyt
Suomen ympäristökeskuksen VeKuMe-hankkeessa toteutettiin vuonna 2008 laajamittainen Hiidenveden kunnostuksen maksuhalukkuuskysely, jonka avulla järven ja sen valumaalueen kunnostusta arvotettiin järven nykytilaa ja siihen liittyviä parannusehdotelmia vertailemalla. Kysely lähetettiin 2000 talouteen Hiidenveden valuma-alueella. Lähes 70 %
vastaajien kotitalouksista oli ainakin mahdollisesti valmis maksamaan Hiidenveden tilan
parantamisesta (Ahtiainen 2008). Maksuhalukkailta kotitalouksilta kysyttiin maksuhalukkuuden suuruutta, eli kuinka paljon he olisivat valmiita maksamaan kuukaudessa Hiidenveden tilan parantamisesta seuraavien viiden vuoden ajan. Kuukausittaisen maksuhalukkuuden keskiarvo oli välillä 1,8 - 3,4 euroa kotitaloutta kohden. Tämän arvion perusteella
voitiin laskea myös alueen kotitalouksien kokonaismaksuhalukkuus, joka oli välillä 3,0 5,7 miljoonaa euroa viidelle vuodelle. Kokonaismaksuhalukkuuden voidaan tulkita kuvaavan Hiidenveden tilan parantamisen hyötyjä alueella asuville ja siellä vapaa-ajan asunnon
omistaville kotitalouksille. Hiidenveden tilan parantamisen arvon selvittämiseksi kyselyssä
tiedusteltiin kotitalouksien maksuhalukkuutta Hiidenveden rehevyyden vähentämisestä.
Tilaa kerrottiin parannettavan nykyisestä tavoitetilaan, jossa leväkukinnat olisivat harvinaisempia, särkikalojen osuus kalastossa pienempi, vesikasvillisuus luonnontilaisempaa ja
näkösyvyys suurempi kuin nykyisin. Tavoitetilan saavuttamiseksi ehdotettiin hoitorahaston perustamista, jonka avulla turvattaisiin hoitotoimenpiteet ja rahoitus Hiidenveden
tilan parantamiseksi. Hoitorahastoon suhtauduttiin vastaajien parissa myönteisesti, ja
lähes 80 % vastaajista piti hoitorahaston perustamista erittäin tai melko kannatettavana.
Tärkeimpiä syitä maksuhalukkuuteen olivat Hiidenveden ja sen käyttömahdollisuuden
säilyttäminen tuleville sukupolville ja se, että vastaaja itse käyttää järveä. Myös Hiidenveden ja sen kasvien ja eläinten suojelu oli vastaajille tärkeää. Yleisin syy maksuhaluttomuuteen oli puolestaan se, että vastaajan mielestä Hiidenveden tilan heikkenemisen aiheuttajien tulisi kustantaa kaikki kunnostustoimet.
Lisäksi Hiidenvesi toimii esimerkkikohteena arvopuutarkastelussa, jossa kunnostuksen
mielekkyyttä tutkitaan mallinnuksin. Hanke jatkuu vielä vuonna 2009. Samassa hankeko-
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konaisuudessa tuotetaan myös runsaasti erilaista matemaattista mallinnustietoa mm.
viljelymenetelmien ja maankäytön ohjaukseen.
MaaSää-hanke
MTT:n hallinoimassa MaaSää-hankkeessa käsiteltiin ja kalibroitiin Hiidenveden valumaalueelle sijoitettujen säähavaintoasemien sekä sameutta ja kiintoainetta mittaavien antureiden tuottamaa dataa. Vuonna 2008 Hiidenveteen tulevaa ravinnekuormaa alettiin seurata automaattisesti Vanjoessa ja Vihtijoessa, sekä Hiidenvedestä lähtevää kuormaa
Väänteenjoessa. MaaSää-hankkeen tuoma uusi teknologia on tervetullut lisä vedenlaadun
havainnointiin, jota ei hankkeen puitteissa pystytä tarpeesta huolimatta lisäämään.

Taulukko 1. Ulkopuolisella rahoituksella toimivat yhteistyöhankkeet ja -projektit Hiidenvedellä tai sen valuma-alueella.
Kohde
Vesienhoidon kustannustehokkaat menetelmät ja monitavoitteiset toimintatavat (VeKuMe)

Kustannustehokkuus maatalouden vesiensuojelussa (KuVe)
Seurannan kehittäminen ja kuormitusmallien jalkauttaminen
maatalousvaltaisten valumaalueiden hoito- ja toimenpideohjelmien työkaluksi (SeMaTo)
Vesipuitedirektiivin toimeenpanoa tukevat mallit valuma-alueen
kriittisten kuormitusten arvioinnissa ja seurannan kehittämisessä
(MaaMet / LakeState)
Kosteikkojen ja LUMO-kohteiden
yleissuunnitelma Vihtijoen valuma-alueelle
MAASÄÄ-hanke, jatkohankkeen
valmistelu
Maa- ja metsätalouden haja-
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Kuvaus
Suomen ympäristökeskuksen hanke
(MMM). Olemassa olevan tiedon koonti
ja jalostus kunnostuksen tehokkuuden
maksimoimiseksi. Järven tilan parantamisen hyödyt ja matemaattinen mallinnus
sekä arvopuutarkastelu
Arvioidaan monitieteisen mallinnuksen
avulla vesiensuojelutavoitteiden kustannuksia ja tehdään mallinnustyöväline
Sovelletaan käytettävissä olevia kuormitusmalleja käytännön työssä ja jalkautetaan ne todellisiin valumaalueolosuhteisiin

Budjetti
VeKuMehankekokonaisuus > 400 t €

Kehitetään tilastollisesti identifioituva
järvimalli olemassa olevien mallien pohjalta
Uudenmaan ympäristökeskuksen hanke.
Kartoitetaan potentiaaliset kosteikko- ja
allasalueet
MTT:n hanke sää- ja vedenlaatutietojen
tuottamiseen ja käsittelyyn Hiidenveden
valuma-alueella. Tavoite: viljelyn ohjaus
Seurannat (SYKE/MMM). Esim. koekalas-

38 t €, MMM
rahoitus
> 1 milj. € , Tekes-rahoitteinen
Budjetti vaihte-
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kuormitusjärvien seurantaohjelma
Unesco HELP-hanke
Virtavesien kunnostushankkeet

Helsingin yliopiston tutkimushankkeet
Ravinnehuuhtoumien hallinta
(RaHa) -hankkeen valmistelu

tukset 3-6 vuoden välein

lee vuosittain
tehtävien selvitysten mukaisesti
Valuma-alueiden hydrologinen kokonais- Kongressiavustus
ajattelu. Kongressi, Annecy: Altaat ja kos- (Annecy, France
teikot valuma-alueiden hallinnassa
2008)
Virtavesien hoitoyhdistyksen pienvesien Useita hankkeita
ja koskien kunnostushankkeet Hiidenve- kalateiden sekä
den valuma-alueella.
pienvesien kunnostuskohteita
Sisäisen kuormituksen tutkimushanke
Suomen AkateHiidenveden Kirkkojärvellä. Väitöskirja ja mia
opinnäyte. Paleolimnologinen tutkimus
Uudenmaan ympäristökeskus hakee rahoitusta. Yhteistyötä ja tiedotusta hyödyntävä hanke, jonka avulla maatalouden
vesiensuojelua kohdennetaan kustannustehokkaasti

Hiidenveden kunnostus -hanke toimi yhteistyössä paikallisten, muiden kotimaisten sekä
ulkomaisten vesiensuojelu- ja kunnostushankkeiden kanssa tiedonvaihdon lisäämiseksi ja
yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseksi.

7 VIESTINTÄ
Uudenmaan ympäristökeskus on kuvannut Hiidenveden kunnostus –hankkeen tapahtumia ja yleisötilaisuuksia netti-tv:n arkistoon (www.vesienhoito.net). Näin myös niillä, jotka
eivät ole päässeet osallistumaan itse tilaisuuksiin, on mahdollista seurata tapahtumat
myöhemmin internetin välityksellä.
Hyvän yleisönsuosion saavuttaneet Hiidenvesi-illat järjestettiin kahdesti vuonna 2008.
Tammikuussa esiteltiin uuden nelivuotishankkeen toimia. Heinäkuun Kokkokallion rantatilaisuudessa puhuttiin kosteikoista ja Helsingin Vesi esitteli vedenottamoaan. Hankkeessa
järjestettiin myös muita yleisötilaisuuksia eri teemoilla, joita olivat mm. Vanjärven kunnostus ja kosteikkojen yleissuunnitteluun osallistaminen. Hanke esitteli toimintaansa erilaisissa tilaisuuksissa (mm. osakaskunnat, kyläyhdistykset, suojeluyhdistykset) ja osallistui
yhteistyöhön erilaisten projektien ja hankkeiden kanssa.
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Yksittäisiin Hiidenveden suojelusta kiinnostuneisiin henkilöihin pidettiin yhteyttä mm.
sähköpostitiedottein. Vuoden 2008 alussa hankkeen kotisivut uusittiin täysin ja ne löytyvät osoitteesta www.hiidenvesi.com. Sivuilta on ajankohtaisen tiedon lisäksi saatavissa
kaikki hankkeessa ja sen yhteistyöprojekteissa tuotetut raportit sekä julkaisut.
Vuonna 2008 laadittiin loppuraportti Hiidenveden kunnostus –hankkeen toimista vuosina
2005-2007 (Hyytiäinen 2008).

8 RAHOITUSSUUNNITELMAT JA KULUT
Hiidenveden kunnostus–hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2008–2011 on 1 388 700 €.
Eri yhteistyökumppaneiden rahoitusosuudet on esitetty taulukossa 2. Vuodelle 2008 varoja oli budjetoitu kaikkiaan 277 900 €, josta Uudenmaan ympäristökeskus hallinnoi omaa
100 000 € osuuttaan.
Päärahoituksen lisäksi hanke saa huomattavaa panostusta toimimalla hankekumppanina
ja kohdealueena ulkopuolisella rahoituksella toteutettavissa yhteistyöhankkeissa. Hankkeessa etsitään jatkuvasti uusia yhteistyömahdollisuuksia, jotta Hiidenvesi on tulevaisuudessakin mukana erilaisissa projekteissa ja kuuluu kunnostuksen valtakunnallisten kärkihankkeiden joukkoon.

Taulukko 2. Hiidenveden kunnostus–hankkeen rahoitussuunnitelma

Vihti
Lohja
Karkkila
Nummi-Pusula
Helsingin Vesi
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö
UUS
YHTEENSÄ

%
38
21
1
1
1
1
36
100

2008
106210
56810
3705
2470
3705
5000
100000
277900

2009
124700
66700
4350
2900
4350
5000
100000
308000

2010
131150
70150
4575
3050
4575
5000
150000
368500

2011
171570
91770
5985
3990
5985
5000
150000
434300

Yhteensä
533630
285430
18615
12410
18615
20000
500000
1388700

Vuonna 2008 projektiin oli tarkoitus palkata toinen kokopäiväinen työntekijä hankepäällikön lisäksi. Hankkeessa työskenteli kaksi henkilöä yhteensä 4,5 kuukauden työpanoksella,
koska sopivaa kosteikkosuunnitteluun ja toteutukseen sopivaa henkilöä ei ollut saatavilla.

16

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 195/2009

Talven puuttuminen ja sateinen kesä ennätyksellisine vesimäärineen estivät jo valmisteltujenkin kosteikko- ja allaskohteiden toteuttamisen vuonna 2008 yhtä kohdetta lukuun
ottamatta. Luvy ry:n hallinnoiman rahoitusosuuden (177 900 €) ylijäämä 47 214,75 € siirretään suoraan vuodelle 2009.
Uudenmaan ympäristökeskuksen vuodelle 2008 budjetoimasta 100 000 € rahoitusosuudesta käytettiin ainoastaan 9 521,77 €. 90 478,23 € siirretään suoraan odottamaan Vanjärven kunnostuksen aloittamista.
Taulukko 3. Tuotot, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hallinnoimat Hiidenveden
kunnostus–hankkeen kulut ja tulos vuonna 2008.
Hiidenveden kunnostus 2008–2011
Yhteensä
Luvy:n hallinnoimat kulut 1.1.–31.12.2008
Muut tutkimustarvikkeet, maastotietokanta
6472,74
Ulkopuoliset palvelut
33034,44
Palkat
58218,18
Sivukulut
17488,12
Koulutus
90,00
Vene- ja moottorikulut
51,57
Vuokrat
570,00
Muut edustuskulut
8,98
Matkakulut
2712,15
Puhelin, konttoritarvikkeet, neuvottelukulut
1519,56
Hallinto, ulkopuoliset, ATK (laitteet, ohjelmat) 10519,21
Yhteensä
Tuotot
Vihti
Lohja
Karkkila
Nummi-Pusula
Helsingin Vesi
Luvy
Tuotot yhteensä
Kulut
Ylijäämä, siirretään vuodelle 2009

130684,95

106210,00
56810,00
3705,00
2470,00
3705,00
4999,70
177899,70
130684,95
47214,75
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9 HALLINNOINTI
Yhteistyösopimuksen mukaisesti Hiidenveden kunnostus –hankkeen hallinnointi siirtyi
vuoden 2008 alusta Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:lle. Luvy ry hoitaa hankkeen
rahaliikenteen, lukuun ottamatta Uudenmaan ympäristökeskuksen 100 000 € rahoitusosuutta, joka hallinnoidaan suoraan Uudenmaan ympäristökeskuksessa.
Hankkeessa ylintä päätösvaltaa käyttää ensisijaisesti rahoittajien edustajista koostuva
ohjausryhmä, jossa tehdään päätökset hankkeen laajemmista linjauksista, hyväksytään
toimintasuunnitelmat sekä varojenkäyttö. Ohjausryhmässä on mukana myös viljelijöiden
edustajia sekä vesialueen omistajien ja suojeluyhdistyksen edustajat. Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa vuoden 2008 aikana ja siihen kutsuttuina olivat seuraavat henkilöt:
Kujanpää Rauno/Vihdin kunta (pj.), Kanerva Matti/Vihdin kunta, Salomaa Risto/Vihdin
kunta, Murto Risto/Lohjan kaupunki, Kokkonen Auli/Lohjan kaupunki, Sulander Minna/Karkkilan kaupunki, Lehtonen Jorma/Nummi-Pusulan kunta, Mäenpää Paula/NummiPusulan kunta, Virta Marketta/UUS, Vääriskoski Jarmo/UUS, Vuorilehto VeliPekka/Helsingin Vesi, Koivurinta Mikko/TE-keskus, Marttinen Markku/TE-keskus, Lehtonen Jukka/MTK-Lohjan seutu, Söderberg Seppo/MTK-Lohjan seutu, Lehmusvaara Pirjo/MTK-Lohjan seutu, Viljanen Pekka/MTK-Vihti, Velin Raino/MTK-Karkkila, Taka-Sihvola
Mikko/MTK-Nummi-Pusula, Kivistö Risto/Hiidenveden kalastusalue, Murto-Laitinen Riitta/Uudenmaan liitto, Lehtonen Jaana/Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Degerman
Henrik/Hiidenveden suojeluyhdistys ry, Järvilehto Pekka/Hiidenveden suojeluyhdistys ry.
Kunnostustyöryhmä, joka valmistelee vuosittaisten toimintasuunnitelmien sisällön ohjausryhmän hyväksyttäväksi, kokoontui kerran vuonna 2008 ja toinen palaveri pidettiin
sähköpostikokouksena. Kunnostustyöryhmä koostuu kunnostuksen eri osa-alueiden asiantuntijoista ja paikallisista toimijoista. Kunnostustyöryhmään ovat nimettyinä Salomaa
Risto/Vihdin kunta, Murto Risto/Lohjan kaupunki, Sulander Minna/Karkkilan kaupunki,
Lehtonen Jorma/Nummi-Pusulan kunta, Lehtonen Jaana/Luvy ry, Vuorilehto VeliPekka/Helsingin Vesi, Vääriskoski Jarmo/UUS, Koivurinta Mikko/TE-keskus, Marttinen
Markku/TE-keskus, Samanen Kai/TE-keskus, Kivistö Risto/Hiidenveden kalastusalue, Viljanen Pekka/MTK-Vihti, Lehmusvaara Pirjo/MTK-Lohjan seutu, Söderberg Seppo/MTKLohjan seutu, Velin Raino/MTK-Karkkila, Taka-Sihvola Mikko/MTK-Nummi-Pusula, Degerman Henrik/Hiidenveden suojeluyhdistys ry, Järvilehto Pekka/Hiidenveden suojeluyhdistys ry.
Hankkeessa tehtävät hoito- ja kunnostustoimenpiteet suunnitellaan ja valmistellaan erilaisissa tarpeen mukaan muodostettavissa työryhmissä, joissa asiantuntijat ja paikalliset
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maan- ja vesialueen omistajat sekä muut tarvittavat toimijatahot tapaavat. Vuonna 2008
kokoontuivat maataloustyöryhmä ja kalastustyöryhmä. Vanjärven kunnostustyön käytännön toteutuksen työryhmä tapasi seitsemän kertaa vuonna 2008.
Maataloustyöryhmään kuuluivat Ahtela Irmeli/UUS, Koppelmäki Kari/UUS, Taponen Tero/UUS, Sundberg Johan/UUS, Manns-Metso Esme/Uudenmaan TE-keskus, Vuorinen Esko/Silvestris luontoselvitys oy, Tarvainen Aila/ProAgria Uusimaa, Vilonen Kirsi/ProAgria
Uusimaa, Mikkola Hannu/ProAgria Uusimaa, Lumme Eila/Vihti, Salomaa Risto/Vihti, Pihlaja-Kuhna Mari/Vihti, Sainio Ismo/Lohja, Murto Risto/Lohja, Juhala Jarmo/Karkkila ja Loppi,
Viinikka Juha/Loppi, Sulander Minna/Karkkila, Kulmala Carita/Nummi-Pusula, Lehmusvaara Pirjo/MTK-Lohjan seutu, Söderberg Seppo/MTK-Lohjan seutu, Viljanen Pekka/MTKVihti, Taka-Sihvola Mikko/MTK-Nummi-Pusula, Vuorela Jorma/MTK-Nummi-Pusula, Velin
Raino/MTK-Karkkila, Ukkola Marja/MTK-Loppi, Salmela Liisa/MTK-Loppi.
Hoitokalastustyörymässä kutsuttuina olivat Malinen Tommi/HY, Horppila Jukka/HY, Olin
Mikko/HY, Vesala Sami/RKTL, Kivistö Risto/Hiidenveden kalastusalue, Ilmarinen Pekka/Hiidenveden kalastusalue, Nyman Pasi/Hiidenveden kalastusalue, Tiainen Ari/Vihdin
kalastusseura ry, Vääriskoski Jarmo/UUS, Savola Petri/UUS, Lehtinen Esa/UUS, Lempinen
Pasi/UUS, Marttinen Markku/TE-keskus, Koivurinta Mikko/TE-keskus, Sammalkorpi Ilkka/SYKE, Degerman Henrik/Hiidenveden suojeluyhdistys ry, Järvilehto Pekka/Hiidenveden
suojeluyhdistys ry, Viitanen Martti/Hiidenveden suojeluyhdistys ry.
Hankepäällikkönä toimi hydrobiologi Ulla-Maija Hyytiäinen. Määräaikaisina työntekijöinä
olivat hydrobiologi Sanna Helttunen (1,5 kk) ja limnologi Paula Muukkonen (3 kk).
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Hiidenveden valuma-alueella sijaitsevan Vanjärven kunnostuksen suunnittelua ja ympäristöluvan
valmistelua jatkettiin. Vanjoessa elävän erittäin uhanalaisen vuollejokisimpukan esiintyminen
toimenpidealueella tuo lisähaasteita suunnitteluprosessiin.
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