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Kirkkonummen Veikkolan taajaman keskellä sijaitsee kolmen järven ketju. Järvistä ylin, Perälänjärvi, laskee vetensä Lamminjärveen, joka puolestaan laskee
Kalljärveen. Kalljärvi on näistä kolmesta rehevöitynein ja ekologiselta tilaltaan
arvioitu huonoksi. Sekä Perälänjärven että Lamminjärven tila on ympäristöhallinnon pintavesien ekologisessa arvioinnissa luokiteltu tyydyttäväksi.
Veikkolan vesistöhankkeen tavoitteena on Perälänjärven, Lamminjärven ja
Kalljärven kunnostaminen hyvään ekologiseen tilaan v. 2027 mennessä. Kunnostustoimet kohdistetaan erityisesti Kalljärveen, sillä sen tilanne on huonoin
ja vaatii välittömiä toimenpiteitä, jottei tila pahene. Tässä raportissa on selvitetty järvien rehevyystasoa, ravinnekuormitusta, hygieenistä laatua, tehtyjä
hoitotoimenpiteitä ja niiden vaikutuksia. Raportissa tarkastellaan vaihtoehtoisia kunnostusmenetelmiä ja niiden soveltuvuutta Veikkolan järviin sekä esitetään suositeltavat toimenpiteet aikatauluehdotuksineen.
Järviin tulevien ravinteiden määrä on vähentynyt Veikkolan alueen viemäriverkoston valmistuttua. Kuormituksen suuruutta arvioitiin VEMALA-mallin avulla,
jota tarkennettiin haja-asutuksen tietojen osalta. Laskelmien mukaan kaikkien
kolmen järven kuormitus on jo pienempi kuin Vollenweiderin kaavalla laskettu
ns. kriittinen kuormitus, mutta etenkin Perälänjärven kuormitus on vielä voimakasta. Järviin päätyvät ravinteet ovat pääosin peräisin peltoviljelystä, metsistä luonnonhuuhtoumana sekä haja-asutuksesta. Kalljärveen kohdistunut
yhdyskuntajätevesikuormitus 90-luvun alkuun saakka on kerryttänyt järven ravinnevarastoa niin paljon, että järven tilan parantaminen edellyttää ulkoisen
kuormituksen vähentämisen lisäksi sisäisen kuormituksen kuriin saamista. Perälänjärvessä ja Lamminjärvessä pyritään myös poistamaan järveen kertyneitä
ravinteita.
Ulkoista ravinnekuormitusta pyritään vähentämään neuvomalla ja kannustamalla viemäriverkostoon liittymättömiä kiinteistöjä jätevesiasioissa. Ennen
järvessä tapahtuvien toimenpiteiden aloittamista järvien vedenlaatutekijöitä
sekä ravintoverkon rakennetta täytyy selvittää tarkemmin. Sisäisen kuormituksen vähentämiseksi ja veden laadun parantamiseksi suositellaan tehostettua hoitokalastusta. Myös muita kevyempiä ja luonnonmukaisempia toimia
kokeillaan ennen kuin harkitaan mahdollista kemikaalikäsittelyä.
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1 Johdanto
Kirkkonummen Veikkolan taajaman keskellä sijaitsee kolmen järven ketju (kuva 1). Järvistä ylin on Mankinjoen
vesistön latvajärvi, Perälänjärvi, joka laskee vetensä Lamminjärveen Turunväylän alitse kulkevan puron kautta.
Lamminjärvi laskee Turuntien ali kulkevaa puroa pitkin Kalljärveen, joka on näistä kolmesta rehevöitynein ja ekologiselta tilaltaan arvioitu huonoksi. Sekä Perälänjärven että Lamminjärven tila on ympäristöhallinnon pintavesien ekologisessa arvioinnissa luokiteltu tyydyttäväksi. Veden laatu tosin viittaa molemmissa biologista laatua
parempaan luokkaan. Kolmikon rehevöitynein järvi Kalljärvi laskee rehevään ja matalaan Haapajärveen, jonka
tila on myös arvioitu huonoksi. Haapajärvestä vedet jatkavat matkaansa Kauhalanjokena Loojärveen, jonka kunnostus on suunnitteilla Espoon ja Kirkkonummen yhteistyönä. Loojärvestä vedet jatkavat kohti Espoonlahtea,
jonne Mankinjoki laskee.

Kuva 1. Veikkolan järvien sijainti Mankinjoen valuma-alueella ja Kalljärven valuma-alue.
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Kalljärven valuma-alue on pääosin taajama- ja haja-asutusaluetta peltojen osuuden ollessa suhteellisen pieni
(kuva 2). Osa valuma-alueesta on pohjavesi- tai pohjaveden muodostumisaluetta. Lamminjärvi on pohjavesivaikutteinen järvi, pohjavesi purkautuu itärannalta järveen ja Lamminojaan.

Kuva 2. Kalljärven valuma-alue.

Keväällä 2018 alkaneen Veikkolan vesistöhankkeen tavoitteena on Perälänjärven, Lamminjärven ja Kalljärven
kunnostaminen hyvään ekologiseen tilaan v. 2027 mennessä (EU). Kunnostustoimet kohdistetaan erityisesti Kalljärveen, sillä sen tilanne on huonoin ja vaatii välittömiä toimenpiteitä, jottei tila pahene. Kalljärveen toisin kuin
sen yläpuolisiin Lamminjärveen ja Perälänjärveen on kohdistunut voimakas yhdyskuntajätevesikuormitus vuosikymmenien ajan aina 90-luvun alkuun saakka, minkä johdosta järven tilan parantaminen edellyttää ulkoisen
kuormituksen vähentämisen lisäksi sisäisen kuormituksen kuriin saamista.
Kalljärven perustila on selvitetty v. 2007 Kirkkonummen kunnan ja silloisen Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta (Hagman 2008). Kuormitusselvitys ja siihen sekä perustilaselvitykseen pohjautuva kunnostussuunnitelma
on valmistunut v. 2010 (Hagman 2010). Tässä selvityksessä tarkastellaan v. 2010 kunnostussuunnitelman jälkeen
toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta sekä esitetään Veikkolan järvien nykytila, rehevöitymishistoria, kuormituslähteet sekä suositeltavat kunnostustoimenpiteet. Selvityksen pohjalta Veikkolan järvipilotin ohjausryhmä valitsee menetelmän tai menetelmät, joihin tulevina vuosina keskitytään järvien, erityisesti huonoimmassa kunnossa olevan Kalljärven, saattamiseksi hyvään ekologiseen tilaan v. 2027 mennessä.

2 Veikkolan järvien tila
2.1 Veden laatu
Veikkolan järvien veden laatua on seurattu säännöllisesti 60-luvulta lähtien. Jäteveden puhdistamon takia Kalljärven veden laatua on tarkkailtu vuosittain vähintään kaksi kertaa vuodessa, Perälänjärveä ja Lamminjärveä joka
toinen vuosi kesällä ja talvella viimeiset 20 vuotta. Veikkolan järvistä tutkitaan sekä veden hygieenisestä laadusta
että ravinnekuormituksesta kertovia tekijöitä (taulukko 1). Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on seurannut
Veikkolan järvien veden laatua vuodesta 1986. Vesinäytteenotosta vastaa sertifioitu näytteenottaja. Näytteet on
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analysoitu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n vesilaboratoriossa, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025: 2005. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi. Laboratorio voi tarvittaessa lähettää
näytteen tutkittavaksi hyväksymälleen alihankkijalle, jonka tuloksista laboratorio vastaa. Vedenlaatutulokset siirretään ympäristöhallinnon PIVET-tietokantaan.
Järvistä säännöllisesti seurattujen vedenlaatumuuttujien lisäksi tehtiin keväällä 2018 järviin, erityisesti Kalljärveen, laskevien ojien ja purojen vedenlaatututkimus. Tutkimus toistettiin syksyllä 2018 heti syyssateiden alettua.
Taulukko 1. Asioita, joita Veikkolan järvistä seurataan.
Mistä on kyse?

Mihin liittyy?

Happipitoisuus

Veteen liuenneen hapen määrä

Veden happipitoisuus on esim. pohjan eliöille ja kaloille elintärkeä
asia. Happi estää sedimentin ravinteita vapautumasta veteen.

Kokonaisfosfori ja fosfaattifosfori

Kasveille välttämätön ravinne,
sisävesissä (järvet, joet) yleensä
levien kasvua rajoittava tekijä

Fosforia päätyy vesiin pelloilta, metsistä, hulevesistä, haja-asutuksen jätevesistä, jätevesistä sekä vapautuu ns. sisäisenä kuormituksena pohjaan varastoituneesta fosforista.

Kokonaistyppi, nitraattinitriitttyppi ja ammoniumtyppi

Kasveille välttämätön ravinne,
merivedessä usein levien kasvua rajoittava tekijä, liukoisessa
muodossa leville käyttökelpoista

Typpeä päätyy vesiin pintavaluntana pelloilta, metsistä, hulevesistä, haja-asutuksen jätevesistä, puhdistetuistakin jätevesistä, ilmalaskeumana.

Klorofylli-a:n pitoisuus

Vedessä olevien planktonlevien
sisältämän klorofyllin eli lehtivihreän määrä vedessä.

Kertoo planktonlevien mm. sinilevien määrästä vedessä.

Sameus

Hienojakoinen maa-aines, esim.
savi vedessä

Kova virtaama, eroosio, ojitus, maansiirtotyöt ym. toimet valumaalueella lisäävät sameutta.

Sähkönjohtavuus

Liuenneiden suolojen määrä vedessä

Jätevesikuormitus ja lannoitteet lisäävät sähkönjohtavuutta, kuten
myös maantiesuolaus.

Kemiallinen hapenkulutus

Orgaaninen aines vedessä, joka
hapettuu kemiallisesti ja voidaan mitata

Jätevesikuormitus nostaa orgaanisen aineksen määrää, humusvesissä luontaisesti korkeampi.

pH

Luonnonvesissä
maaperän
koostumus määrää veden happamuuden

Suuret poikkeamat yleensä pistemäisestä happo- tai emäskuormituksesta, kiivas levätuotanto voi nostaa pH:ta.

Enterokokki-bakteerit

Suolistoperäisiä
bakteereja,
joita esiintyy ihmisten ja muiden nisäkkäiden ulosteissa,
mutta myös muuten ympäristössä

Kohonnut määrä kertoo ulosteperäisestä saastumisesta ja riskistä
sairastua vesivälitteiseen suolistoinfektioon.

Escherichia coli -bakteerit

Yleinen suolistoperäinen lämpökestoisiin koliformisiin bakteereihin kuuluva laji ihmisten
ja muiden nisäkkäiden ulosteissa, käytetään hygieenisen
laadun indikaattorina

Jos Escherichia coli –bakteerien määrä on yli nelinkertainen Enterokokki-bakteereihin verrattuna, on kyseessä todennäköisesti ihmisperäinen saastutuslähde.

2.1.1 Veikkolan järvien hygieeninen laatu
Yhdyskuntajätevedet puhdistamattomina sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista ainesta ja ulosteperäisiä bakteereja. Näiden pitoisuuksia tarkkaillaan jäteveden puhdistamoiden ja pumppaamoiden lähistöllä. Vaikka Kalljärveen ei enää lasketa jätevesiä, on järveen ajoittain joutunut jätevesiä Veikkolan jätevesipumppaamon ongelmien
takia. Teollisuuden jätevesiä, jotka voisivat sisältää esim. raskasmetalleja ja muita haitallisia aineita, ei Veikkolan
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järviin ole johdettu. Myös Kalljärvestä tehty sedimenttitutkimus, jossa raskasmetalleja ei havaittu, viittaa siihen,
että muita kuin yhdyskuntajätevesiä ei ole järveen joutunut (Palomäki 2007).
Kaikkien kolmen järven hygieeninen laatu ja jäteveden kuormituksesta kertovat tekijät ovat olleet hyvällä tasolla
jo vuosia Veikkolan jätevesipumppaamon häiriötilanteita lukuun ottamatta (Ranta 2016). Vuonna 2018 tapahtui
jätevesivuoto 4.1.2018, jolloin Kalljärvessä todettiin kohonneita E. coli –bakteeripitoisuuksia, mutta seurantanäytteissä 21.2.2018 bakteereja ei enää löytynyt (Nummela & Ranta 2018).

2.1.2 Veikkolan järvien rehevyys
Ravinnekuormituksen aiheuttama rehevöityminen on Suomen sisä- ja rannikkovesien merkittävin ongelma. Rehevöityminen näkyy mm. leväsamentumisena ja näkösyvyyden pienenemisenä, verkkojen limoittumisena, aiempaa runsaampina sinileväkukintoina sekä särkikalakantojen voimistumisena häiriten näin sekä vesien virkistyskäyttöä, käyttöä talousvetenä että ammatti- ja vapaa-ajankalastusta. Tärkeimmät rehevöitymistä aiheuttavat ravinteet ovat fosfori ja typpi. Näistä fosfori on yleensä levien kasvua rajoittava tekijä järvi- ja virtavesissä, kun taas
typen saatavuus rajoittaa kasvua merialueilla.
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Ympäristöhallinnon luokituksessa Veikkolan järvien kaltaiset runsasravinteiset (Rr) järvet luokitellaan fysikaaliskemiallisilta olosuhteiltaan hyviksi, jos kokonaistyppipitoisuus on alle 930 µg/l ja kokonaisfosforipitoisuus alle 55
µg/l. Järviketjun ylimmässä järvessä, Perälänjärvessä, typen osalta tämä raja on ylittynyt vain satunnaisesti viimeisen 30 vuoden aikana (kuva 3). Kokonaisfosforipitoisuus on myös jo lähellä hyvän veden laadun rajaa sekä
Perälänjärven että Lamminjärven osalta (kuva 3 ja 4). Myös Lamminjärven kokonaistyppipitoisuus on olut hyvä
lähes koko 2000-luvun.
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Kuva 3. Perälänjärven ravinnepitoisuudet 1986–2018. Katkoviivat kuvaavat samantyyppisten järvien (Rr, runsasravinteiset
järvet) hyvää veden laadun tasoa.
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Kuva 4. Lamminjärven ravinnepitoisuudet 1986–2018. Katkoviivat kuvaavat samantyyppisten järvien (Rr, runsasravinteiset
järvet) hyvää veden laadun tasoa.
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Kuva 5. Kalljärven ravinnepitoisuudet 1986–2018. Katkoviivat kuvaavat samantyyppisten järvien (Rr, runsasravinteiset järvet)
hyvää veden laadun tasoa. Punainen nuoli kuvastaa jätevesikuormituksen loppumista v. 1991.

Kalljärven rehevyydestä kertova ravinteisuuskehitys on kahdesta ylemmästä järvestä poikkeava. Jätevesien johtaminen järveen loppui v. 1991, mutta sekä typpi- että fosforipitoisuudet ovat olleet korkeita sen jälkeenkin (kuva
5). Ammoniumtyppi, joka usein kertoo vesistön jätevesikuormituksesta, on laskenut vuoden 1991 jälkeen. Kall-
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järven ravinteiden määrä vaihteli voimakkaasti 90-luvulta aina vuoteen 2006 saakka, jonka jälkeen näyttäisi järven ravinteisuus vähitellen laskevan (kuva 5). Edelleen Kalljärvi on kahta ylempää järveä rehevämpi, vaikka se
saa vähäravinteisempaa täydennysvettä sekä Lamminjärvestä että Kurkistosta. Kalljärven kokonaisfosforipitoisuus myös nousee kesän mittaan ja on korkeampi pohjan läheisessä kuin pinnan läheisessä vedessä. Molemmat
seikat sekä ravinnepitoisuuksien voimakkaat vaihtelut viittaavat sisäiseen kuormitukseen.

2.2 Ekologinen tila
Ympäristöhallinto arvioi Suomen pintavesien ekologisen tilan määrävuosin seuratakseen vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD, 2000/60/EY) toteutusta. Seuraava luokittelu tehdään v. 2019, edelliset kerrat ovat vuosilta 2008
ja 2015. VPD:n mukaan kaikki Euroopan pintavedet tulee olla hyvässä tai erinomaisessa tilassa viimeistään v.
2027 mennessä. Suuri osa Suomen pintavesistä – joista 65 %, järvistä 85 % ja rannikkovesistä 25 % - on jo ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä, mutta hyvää heikommassa tilassa on 35 % jokipituudesta, 15 % järvipintaalasta ja 75 % rannikkovesien kokonaispinta-alasta (SYKE 2018).
Ekologisessa luokittelussa tarkastelun kohteena ovat ensisijaisesti biologiset laatutekijät. Planktonlevien, piilevien, vesikasvien, pohjaeläinten ja kalojen tilaa verrataan olosuhteisiin, joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut
havaittua vaikutusta eliöstössä. Mitä vähäisempi ihmisen vaikutus on, sitä parempi on vesistön ekologinen laatu.
Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon myös veden laatutekijät (kokonaisravinteet, pH, näkösyvyys) ja hydromorfologiset tekijät, kuten kalojen nousuesteet (SYKE 2018).
Kirkkonummen alueella on viisi ekologiselta tilaltaan huonoa järveä, Kalljärvi yhtenä niistä (kuva 6). Perälänjärvi
ja Lamminjärvi ovat tyydyttävässä tilassa. Kalljärven tila on luokiteltu huonoksi sen kasviplanktonin määrää kuvastavan klorofylli a:n erittäin runsaiden pitoisuuksien vuoksi. Muita biologisia laatutekijöitä ei järvestä ole määritetty, joten luokitus on tehty pelkästään kasviplanktonin perusteella. Perälänjärvestä ja Lamminjärvestä on klorofylli a:n näytteiden lisäksi kasviplanktonnäytteet, joiden perusteella luokitus on tehty. Kaikista järvistä puuttuu
esim. pohjaeläintiedot viimeisen luokituksen tarkasteluajanjaksolta (2006–2012).

Kuva 6. Ympäristöhallinnon pintavesien tilan arvioinnissa Perälänjärvi ja Lamminjärvi olivat tyydyttäviä (keltainen), Kalljärvi
tilaltaan huono (punainen). Oranssi väri kartalla kuvastaa välttävää tilaa, vihreä hyvää tilaa ja sininen erinomaista.
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3 Ravinnekuormitus
Järven ravinnekuormitus voi olla ulkoista, valuma-alueelta järveen tulevaa tai sisäistä, jolloin järveen vuosien
saatossa kertyneet ravinteet kiertävät ravintoverkossa ruokkien perustuottajina toimivia leviä ja vesikasveja. Ulkoinen kuormitus koostuu jokien, purojen ja ojien kautta järveen valuvien vesien ravinteista ja kiintoaineesta.
Sisäinen kuormitus taas sedimentoituneesta aineksesta ja ravinteista, jotka eri syistä siirtyvät takaisin veteen
perustuottajien käyttöön.
Veikkolan järvien ulkoista ravinnekuormitusta tarkasteltiin ympäristöhallinnon VEMALA-mallin avulla (Huttunen
ym. 2016). Keskusteluissa VEMALA-mallin kehittäjän Markus Huttusen kanssa kävi kuitenkin ilmi, että haja-asutuksen osalta mallin tiedot voivat olla puutteelliset mikäli alueella on vesiosuuskuntia, joihin vanhat kiinteistöt
ovat liittyneet, mutta tieto ei ole välittynyt rakennus- ja huoneistorekisteriin (RHR) ja sieltä edelleen SYKE:een.
Myöskään välttämättä kaikkien kunnan rakentamaan viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen tiedot eivät ole
päivittyneet VEMALA:aan. Näin on tilanne myös Veikkolan osalta. Haja-asutuksen tiedot korjattiin kuormituslaskelmiin manuaalisesti vesiosuuskunnilta ja Kirkkonummen kunnalta saatujen tietojen perusteella, mutta jotta
jatkossa voisi kuormituksen muutoksia seurata VEMALA-mallin avulla helposti, olisi tiedot hyvä päivittää RHR:ään
myös vanhojen kiinteistöjen osalta.
Veikkolan alueella on kaksi vesiosuuskuntaa, Solbackan vesiosuuskunta ja Kalljärven vesiosuuskunta sekä laaja
Kirkkonummen veden viemäriverkosto. Valtaosa Veikkolan asukkaista on nykyään viemäriverkoston piirissä, eikä
haja-asutuksen jätevedet enää ole niin suuri tekijä järvien kuormituksessa kuin 2000-luvun alussa ennen vesiosuuskuntia ja Veikkolan viemäriverkoston valmistumista (taulukko 2). Solbackan vesisosuuskunnan toimintaalueella on 33 kiinteistöä, joilla on rakennus/rakennuksia tontillaan ja vesiosuuskuntaan on liittynyt 91 % näistä.
Kalljärven vesiosuuskunnan toiminta-alueella on 69 kiinteistöä, joista 97 % on liittynyt vesiosuuskuntaan. Kirkkonummen veden viemäriverkoston toimialueella Perälänjärven valuma-alueella on 23 viemäriin liittymätöntä kiinteistöä ja lisäksi 45 kiinteistöä, jotka ovat viemäriverkoston ulkopuolella. Lamminjärven valuma-alueella on 9
kunnan jätevesiviemäriin liittymätöntä kiinteistöä, Kalljärven valuma-alueella ei yhtään. Kalljärven valuma-alueen sillä osalla, jolla ei ole vesiosuuskunnan eikä kunnan viemäriä, on kiinteistöjä 15 kpl. Lisäksi Kalljärveen laskevan Kurkiston alueella haja-asukkaita on 44 hlöä ja mökkejä 18 kpl. Näiden perusteella laskettiin haja-asutuksella tarkempi arvio kuin mitä VEMALA antaa.
Taulukko 2. Viemäriverkostoon liittymättömien kiinteistöjen määrä Veikkolassa v. 2018. Tiedot saatu Kirkkonummen kunnalta ja vesiosuuskuntien edustajilta.

Perälänjärven valuma-alue

Haja-asutusalue
(ei viemäriverkkoa)
45

Lamminjärven valuma-alue

Kirkkonummen
veden toimintaalue
23

Kalljärven vesiosuuskunnan toiminta-alue

Solbackan vesiouuskunnan
toiminta-alue

9

Kalljärven valuma-alue

15

Kurkiston valuma-alue

44 asukasta, 18
lomamökkiä

2

3

Järvissä levien kannalta merkityksellisempi ravinne on fosfori, jonka suurimmaksi lähteeksi VEMALA-malli antoi
Perälänjärvellä haja-asutuksen, Lamminjärvellä luonnonhuuhtouman metsistä ja Kalljärvellä peltoviljelyn (kuva
7). Ilman vesiosuuskuntien ja kunnan viemäriverkostoja haja-asutus olisi erittäin suuressa roolissa Veikkolan järvien fosforikuormituksessa. Viemäriverkostot ovat olleet järven ulkoisen kuormituksen vähentämisen kannalta
hyvin oleelliset. Kalljärven kohdalla myös peltoviljely oli merkittävä kuormituslähde tarkasteluajanjaksolla 2008–
2017 (kuva 7). VEMALA-malli huomio peltoviljelyn ravinnekuormituksen mallinnuksessa mm. viljellyn peltopintaalan ja lannoitemäärät. Veikkolan järvien valuma-alueella nämä ovat vähentyneet viimeisten vuosikymmenten
aikana ja peltoviljelyn ravinnekuormitus järviin laskenut. Typen osalta suurin kuormitus johtuu metsistä tulevasta
luonnonhuuhtoumasta (kuva 8). Perälänjärvellä myös haja-asutuksen typpikuormitus oli melko suurta.
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Perälänjärvi 146 kg/vuosi

Lamminjärvi 120 kg/vuosi

Peltoviljely
Metsätalous
Haja-asutus
Laskeuma

Kalljärvi 230 kg/vuosi

Luonnonhuuht. pellot
Luonnonh. metsät
Hulevesi

Kuva 7. Veikkolan järvien keskimääräinen fosforikuormitus VEMALA-mallin mukaan korjattuna haja-asutuksen todellisilla
määrillä.
Perälänjärvi, 4400 kg/v

Lamminjärvi, 3720 kg/v

Peltoviljely

Luonnonhuuht. pellot

Metsätalous

Luonnonh. metsät

Haja-asutus

Hulevesi

Kalljärvi, 5700 kg/v

Laskeuma

Kuva 8. Veikkolan järvien keskimääräinen typpikuormitus VEMALA-mallin mukaan korjattuna todellisilla haja-asutuksen määrillä.

3.1 Ulkoisen kuormituksen sietokyky
Järven ulkoisen fosforikuormituksen sietokykyä tarkastellaan usein Vollenweiderin kaavalla (Vollenweider 1975).
Mallin mukaan järven sallittava ulkoinen fosforikuormitus (Pa) voidaan laskea hydraulisen pintakuorman Q/A,
jossa Q on järveen tuleva vesimäärä (m3/a) ja A järven pinta-ala (m2), avulla:
= 0,055 × /

,

= 0,174 × /

,

Ns. kriittinen kuorma (Pv) taas lasketaan kaavalla:

Sallittu P-kuorma on se määrä fosforia, jonka järvi kestää rehevöitymättä lisää. Jos taas kriittinen kuorma ylittyy,
järvi on vaarassa rehevöityä nopeasti. Tämän rajan ylittäessä ovat järven kunnostustoimet ensisijaisesti kohdistettava ulkoisen kuormituksen vähentämiseen. Vollenweiderin malli ei ota huomioon sisäistä kuormitusta, joka
usein on merkittävä rehevöitymistä lisäävä tekijä matalissa, rehevissä järvissä. Kalljärven, Lamminjärven ja Perälänjärven nykyinen kuormitus on selvästi alle kriittisen rajan (taulukko 3). Lamminjärven fosforikuormitus on sallitun mukainen ja myös Kalljärven ulkoinen fosforikuormitus on lähellä sallittua rajaa. Perälänjärven osalta ollaan
vielä melko lähellä kriittistä kuormitusta.
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Taulukko 3. Veikkolan järvien kriittisen ja sallitun fosforikuorman rajat Vollenweiderin mallin mukaan.

KALLJÄRVI
425
213
230

KRIITTINEN P-KUORMITUS (KG/V)
SALLITTU P-KUORMITUS (KG/V)
TODETTU KUORMITUS (KG/V)

LAMMINJÄRVI
237
120
120

PERÄLÄNJÄRVI
154
79
146

3.2 Ojatutkimukset vuosina 1996 ja 2018
Veikkolan järviin tulevien purojen ja ojien ravinnemäärät ja virtaamat mitattiin keväällä ja syksyllä 2018 ja tuloksia verrattiin v. 1996 ojatutkimuksen veden laatuun (taulukko 4, kuva 9). Syksyllä 2018 mitattiin myös Kalljärven
laskuojan veden laatu ja virtaama. Näytteenoton päätarkoitus v. 1996 oli hankkia tietoa ulkoisen kuormituksen
vähentämiseen tarvittavien toimenpiteiden suunnitteluun ja kohdentamiseen (Palanne 2001). Tuolloin Veikkolan alueen kunnallistekniikka oli vielä hyvin puutteellinen ja myös tulokset osoittivat sen, että niiltä alueilta, joilla
haja-asutus oli runsaita, olivat myös suurimmat ravinnemäärät ojissa (Palanne 2001).
Vuonna 2018 ojanäytteet tutkittiin huhtikuussa kevään virtaamien ollessa suurimmillaan ja syksyllä syyssateiden
alettua. Siltikin osa ojista (Kurkistonoja, Multasuonoja ja Perälänoja) olivat kuivan kesän ja syksyn myötä lokakuussa vielä kuivillaan. Vuoden 1996 näytteet taas on haettu toukokuussa ja kesäkuussa, jolloin virtaamat olivat
vuodenajankin takia hyvin pieniä (Palanne 2001). Lisäksi alkukesä 1996 oli lämmin ja kuiva. Ajankohdat ja tulokset
eivät siis ole täysin vertailukelpoiset keskenään.
Taulukko 4. Ojatutkimuksen havaintopaikat eri ajankohtina. Tarvontienojasta ja Lamminojasta määritettiin v. 2018 myös liukoiset metallit sekä keväällä että syksyllä.
kesä 1996

kevät 2018

syksy 2018

Tarvontienoja (”taajamaoja”)

x

x

x

Lähteenoja (”pelto-oja”)

x

x

x

Kivisoja (”pelto-oja”)

x

Perälänjärvi luusua

x

Välipuro

x

Perälänoja

x

Männistönoja (”muu oja”)

x

Kaskenmäenoja

x

Lamminjärvi luusua

x

Lamminoja
Kurkistonoja

x
x

x
ei näytettä, liian vähän vettä

x

x

x

x

x

x

x

ei näytettä, liian vähän vettä

Multasuonoja (”muu oja”)

x

x

ei näytettä, liian vähän vettä

Nedergårdinoja (”pelto-oja”)

x

x

x

Veikkolanoja (”taajamaoja”)

x

x

x

Kalljärven laskuoja

x
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Kuva 9. Ojatutkimusten havaintopaikkojen sijainti.

Vuonna 1996 ojatutkimuksessa ojat oli ryhmitelty niiden valuma-alueentyypin mukaan ”pelto-ojiin”, ”taajamaojiin” ja ”muihin ojiin”, joille oli laskettu raportissa keskimääräiset pitoisuudet (taulukko 4). Vuoden 2018 tuloksista laskettiin samojen ojien osalta keskiarvot ja verrattiin v. 1996 tuloksiin. Ravinnepitoisuudet ”taajamaojissa” olivat v. 1996 korkeammat kuin v. 2018 (kuvat 10 ja 11). Muissa ojatyypeissä kokonaisfosforipitoisuus
oli keskimäärin korkeampi v. 2018 kuin v. 1996 (kuva 10). Kokonaistyppipitoisuus oli v. 2018 ”pelto-ojissa” keskimäärin hieman alhaisempi kuin v. 1996 ja ”muissa ojissa” pitoisuudet olivat saman suuruiset (kuva 11).

Kokonaisfosforipitoisuus, keskiarvo (µg/l)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Pelto-ojat

Taajama-ojat
1996

Muut ojat

2018

Kuva 10. Kokonaisfosforipitoisuus erityyppisissä ojissa v. 1996 ja 2018.
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Kokonaistyppipitoisuus, keskiarvo (µg/l)
2500
2000
1500
1000
500
0
Pelto-ojat

Taajama-ojat
1996

Muut ojat

2018

Kuva 11. Kokonaistyppipitoisuus erityyppisissä ojissa v. 1996 ja 2018.

Ojien järveen tuomaan kuormituksen määrään vaikuttaa ojaveden pitoisuuden lisäksi ojassa kulkevan veden
määrä aikayksikköä kohti eli virtaama. Virtaama vaihtelee mm. sademäärän, lämpötilan, vuodenajan ja kasvillisuuden mukaan. Mitä enemmän virtaamamittauksia tietyssä uomassa tehdään ja raportoidaan ympäristöhallinnon järjestelmiin, sen luotettavammin esim. VEMALA-malli pystyy mallintamaan yksittäisen uoman virtaaman
jokaiselle päivälle. Vuoden 2018 ojatutkimuksessa mitattiin virtaamat, jotta ojien sillä hetkellä järviin tuoma
kuormitus voitaisiin arvioida. Näytteenotot olivat ajoitettu suurimpien virtaamien aikaan (kevätmaksimi ja syysmaksimi), jotta voitiin selvittää kuinka paljon ojat virtaaman ollessa suurimmillaan kuormittavat järviä. Esim. keskikesällä ja talvella, mikäli maa on jäässä, kuormitus valuma-alueelta on hyvin pientä veden vähyyden vuoksi.
Eniten ravinteita sekä keväällä että syksyllä Lamminjärveen tuli Perälänjärvestä Välipuroa pitkin (kuvat 12 ja 13).
Samoin Kalljärveen suurin ravinnekuorma tuli Lamminojaa pitkin. Keväällä ei mitattu Kalljärvestä lähtevää kuormaa, mutta syksyllä se oli selvästi suurempi kuin Välipuron ja Lamminojan ravinnekuorma. Ylipäänsä kuormitus
oli huomattavan paljon suurempi huhtikuussa kuin lokakuussa johtuen suurista eroista virtaamissa näiden kahden päivän välillä.

Kuormitus, fosforia päivässä (kg)
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

19.4.2018

17.10.2018

Kuva 12. Fosforikuormitus 19.4.2018 ja 17.10.2018.
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Kuormitus, typpeä päivässä (kg)
25
20
15
10
5
0

19.4.2018

17.10.2018

Kuva 13. Typpikuormitus 19.4.2018 ja 17.10.2018.

Ravinnepitoisuudet järvien välisissä ojissa Välipurossa ja Lamminojassa eivät eronneet keväällä ja syksyllä niin
paljon kuin ravinnekuormitus keväällä ja syksyllä erosi toisistaan (kuvat 14 ja 15). Suurimmat fosforipitoisuudet
mitattiin keväällä Männistönojasta ja syksyllä Lähteenojasta (kuva 14). Typpipitoisuudet olivat korkeimmat sekä
keväällä että syksyllä Nedergårdinojassa (kuva 15).

Kok. fosforipitoisuus (µg/l)
150
Kevät 2018

Syksy 2018

125
100
75
50
25
0

Kuva14. Kokonaisfosforipitoisuudet v. 2018 ojatutkimuksissa.
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Kok. typpipitoisuus (µg/l)
2500
Kevät 2018

Syksy 2018
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Kuva15. Kokonaistyppipitoisuudet v. 2018 ojatutkimuksissa.

Ojatutkimuksessa v. 2018 analysoitiin myös liukoiset metallit Lamminojalta ja Tarvontieojalta. Tarkoituksena oli
selvittää Turuntieltä ja Turun moottoritieltä hulevesien mukana mahdollisesti tulevien liukoisten metallien arseeni (As), kadmiumin (Cd), kromin (Cr), lyijyn (Pb) ja sinkin (Zn) pitoisuudet. Lamminojan ja Tarvontienojan määritettyjen metallien pitoisuudet olivat matalia verrattuna esim. Kehä I hulevesien pitoisuuksiin tai kaupungin
asuinalueelta muodostuvien hulevesien pitoisuuksiin (taulukko 5). Myös pohjaveden ympäristönlaatunormit alittuivat selkeästi. Keväällä ja syksyllä otettujen näytteiden välillä ei ollut suuria eroja pitoisuuksissa, eikä myöskään
kahden näytepisteen välillä ollut merkittäviä eroja.
Taulukko 5. Lamminojan ja Tarvontienojan liukoisten metallien pitoisuudet v. 2018 ja vertailuarvot.
Lamminoja

Tarvontienoja

µg/l

Kehä I,
vertailu*

Helsinki,
asuinalue**

Pohjaveden
ymp.laatunormi***

kevät 2018

syksy 2018

kevät 2018

syksy 2018

As
Cd
Cr
Pb
Zn

2 - 69
<0,5 - 2
9 - 180
5 - 110
270 - 2500

1,1
0,4
6,1
2,9
53,1

5
0,4
10
5
60

0,4
<0,02
0,30
0,2
8

0,6
<0,02
0,18
0,4
4

0,3
<0,02
0,44
0,1
8

0,6
<0,02
0,38
0,1
6

* Kehä I:n huleveden pitoisuudet (min-max) v 2011–2012; Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 12/2013, Maanteiden hulevesien laatu, Tutkimusraportti, 49 s + liitteet
** Asuinalueiden hulevesien keskimääräiset pitoisuudet; Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 12/2014,
Huleveden laatu Helsingissä, 63 s. + liitteet
*** Pohjaveden ympäristönlaatunormit, VNa 341/2009, liukoisille pitoisuuksille

4 Kunnostusmenetelmät
Järven kunnostuksessa menetelmät valitaan asetettujen tavoitteiden perusteella. Yleensä rehevissä, matalissa
järvissä koetaan ongelmaksi sinileväkukinnat sekä uintia, veneilyä ja kalastusta haittaavan runsas vesikasvillisuuden määrä. Virkistyskalastusta voi myös haitata mm. kalaston särkikalavaltaistuminen, kalakuolemat ja pyydysten limoittuminen. Yleensä rehevän järven kunnostuksen tavoite onkin estää sinileväkukintoja ja lisätä virkistyskäytön mahdollisuuksia. Menetelmän valinnassa on hyvä miettiä myös käytettävissä olevia resursseja. Usein parhaaseen lopputulokseen päästään yhdistelemällä erilaisia järven valuma-alueella ja järvessä itsessään tapahtuvia
kunnostusmenetelmiä (Sarvilinna & Sammalkorpi 2010).
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Veikkolan järviä on kunnostettu 90-luvulta lähtien lähinnä hoitokalastamalla. Tiheää vesikasvillisuutta on niitetty
ajoittain järvien virkistyskäytön parantamiseksi. Niittämällä on pyritty lisäämään veden vaihtuvuutta ja etenkin
Perälänjärvellä estämään järven umpeen kasvamista.

4.1 Ulkoisen kuormituksen vähentäminen
Ihmistoiminnasta johtuvia ravinnekuormituksia pyritään vähentämään saattamalla valuma-alue lähemmäs alkuperäistä tilaansa. Täydellinen ennallistaminen on harvoin mahdollista ja myös luonnontilaisilta metsiltä valuu
ravinteita vesistöihin. Ulkoiseen kuormitukseen voidaan kuitenkin puuttua esim. hidastamalla veden kulkua järveen erilaisilla kosteikkomaisilla rakenteilla, laskeutusaltailla tai kunnostamalla uomia mutkittelevammiksi. Toimiakseen kuormitusta vähentävästi kosteikon on oltava oikein suunniteltu, rakennettu ja hoidettu. Lisäksi sen
on oltava riittävän laaja. Pahimmillaan kosteikko voi jopa lisätä ravinnekuormitusta, joten suunnittelun ja hoidon
tärkeyttä ei voi liikaa korostaa.
Peltoviljelyssä ravinnekuormitusta vesistöön voidaan tehokkaasti vähentää suojavyöhykkeillä, monipuolistamalla viljelykiertoja, lisäämällä talviaikaista kasvipeitteisyyttä, käyttämällä oikein mitoitettuja lannoitusmääriä
sekä pitämällä huolta maan rakenteesta lisäämällä ja ylläpitämällä peltomaan orgaanista ainesta. Viljelijöiden
neuvonta on tehokkain keino näiden käytäntöjen yleistymiseen. Samoin neuvonta on hyvä menetelmä haja-asutuksen jätevesien hallintaan saamiseksi. Haja-asutuksen jätevesien oikeanlainen käsittely on ensi arvoisen tärkeää alueilla, joilla viemäriverkosto ei ole kaikkien saatavilla. Paras tapa haja-asutuksen ravinnekuorman vähentämiseksi olisi toki viemäriverkoston laajentaminen ja kiinteistön omistajien kannustaminen siihen liittymiseen.
Viemäriverkoston kehittyminen Veikkolan alueella on ollut hyvin merkittävä parannus ulkoiseen kuormitukseen.
Ulkoinen kuormitus Veikkolan järviin on vähentynyt myös peltopinta-alan pienentyessä ja viljelytapojen kehityttyä ympäristöystävällisemmiksi. Viime vuosien leudoista talvista ja runsaista sateista huolimatta sekä Perälänjärven että Lamminjärven ravinnepitoisuudet ovat olleet etenkin typen osalta laskusuunnassa. Ravinnepitoisuudet
ovat laskeneet myös Kalljärvellä, mutta pitoisuudet ovat siellä edelleen Lamminjärveä ja Perälänjärveä hieman
suuremmat ja vuosittaista vaihtelua on enemmän, mikä viittaa runsaaseen sisäiseen kuormitukseen. Kalljärvessä
sisäinen kuormitus on selkeästi edelleen voimakasta. Myös Kalljärven ulkoinen kuormitus on saatu vähenemään
ja siihen laskevien suurimpien tulovesien (Lamminjärvestä laskeva Lamminoja) veden laatu on yleensä parempi
kuin järven oma veden laatu. Kalljärven kunnostuksessa kannattaakin keskittyä edelleen vähentämään sisäisen
kuormituksen määrää.

4.2 Sisäinen kuormitus
Sisäisellä kuormituksella tarkoitetaan sitä, kun järven pohjaan sedimentoituneet ravinteet vapautuvat uudestaan
levien käyttöön. Sisäistä kuormitusta syntyy etenkin hapettomissa oloissa, kun veteen liuenneen hapen loppuessa sedimentin rauta pelkistyy ja siihen sitoutunut fosfori liukenee veteen (Wetzel 2000). Jos fosforirikas alusvesi sekoittuu esim. tuulen, pohjaa penkovien kalojen tai muun turbulenssin kuten kevät- tai syystäyskiertojen
takia päällysveteen, lisääntyy myös levien käytettävissä olevan fosforin määrä ja levätuotanto kiihtyy aiheuttaen
leväkukintoja.
Rehevöityminen aiheuttaa järvissä pohjan läheisiä happikatoja lisääntyneen tuotannon aiheuttaman hajotustoiminnan kiihtymisen kautta. Järvissä happikato on talven aikana melko tavallista, sillä jääpeite estää hapen liukenemista veteen ilmasta ja toisaalta yhteyttäminen, joka toisi veteen happea, on hyvin vähäistä pimeyden ja veden alhaisen lämpötilan vuoksi. Kesänaikaista hapettomuutta syntyy rehevissä järvissä usein kiihkeän levätuotannon aikaan myös matalilla alueilla. Pitää myös muistaa, että hyvissäkin happiolosuhteissa pohjasedimentin
sisällä on aina hapettomat olosuhteet ja ravinteita vapautuu sedimentin huokosveteen, josta ravinteet siirtyvät
ylemmäs veteen myös jo pelkästään diffuusion vuoksi. Matalassa, kerrostumattomassa järvessä ravinteikas vesi
siirtyy alusvedestä pinnan lähelle levien käyttöön tuulen sekoittaessa vettä.
Ravinteiden vapautumista sedimentistä aiheuttaa hapettomuuden lisäksi myös esim. pH:n nousu. Korkeita pHlukuja esiintyy kesällä levätuotannon tai vesikasvien tuotannon ollessa voimakkaammillaan ja tällöin pohjan kiintoaineeseen sitoutunutta fosforia vapautuu kasvien – levien ja vesikasvien – käyttöön. Järvi pyrkii näin lannoit-
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tamaan itse itseään. Pohjaa penkovat kalat tai muu sedimenttiä pöllyttävä toiminta (tuuli, virtaus) nostaa kiintoainesta tuottavaan kerrokseen, jolloin kiintoainekseen sitoutuneet ravinteet voivat vapautua lähellä leväkasvustoa.

4.3 Sisäisen kuormituksen vähentämisen keinot
Sisäistä kuormitusta voidaan vähentää joko 1) estämällä fosforin vapautuminen pohjasta tai 2) poistamalla järveen kertynyttä fosforia. Käytettyjä menetelmiä ovat hapetus, sedimentin käsittely joko kemikaalein tai luonnonmukaisin ainein, sedimentin poisto ja hoitokalastus. Vesikasveja poistamalle ei järvestä saada sinne kertynyttä fosforia pois ja toisaalta kasveilla on tärkeä sedimenttiä ja ravinteita sitova rooli vesiekosysteemissä. Ruoppaus taas on kallis ja tehoton fosforin poistomenetelmä, sillä suuri osa fosforista rehevässä järvessä on yleensä
huokosvedessä, eikä sitoutuneena kiintoainekseen. Ruoppaamisen ongelma on myös läjityspaikojen järjestäminen siten, että liete ei valu takaisin järveen.

4.3.1 Hapettaminen
Hapettomuuden aiheuttamaa fosforin vapautumista on jo vuosikymmeniä pyritty Suomessakin estämään hapettamalla tai ilmastamalla järvien syvänteitä (Cooke ym. 2005). Matalassa, hyvin sekoittuvassa järvessä ei hapettamisella kuitenkaan pystytä sisäistä kuormitusta vähentämään, vaan hapettamisella voi olla jopa sisäistä kuormitusta lisäävä vaikutus. Hapetuslaitteen aiheuttama turbulenssi aiheuttaa sedimentin sekoittumista ja ravinteiden
kulkeutumista lähemmäs pintaa, jossa levät käyttävät ne kasvuunsa. Esim. Tuusulanjärvellä on tutkimusten mukaan hapetus edistänyt kierrosta jo poistuneiden ravinteiden palaamista veteen levien käyttöön (Horppila ym.
2017).
Perälänjärven, Lamminjärven ja Kalljärven pohjan läheinen happi on ajoittain vähissä. Hapettomuutta esiintyy
etenkin Perälänjärvellä ja Kalljärvellä sekä kesällä että talvella. Avoveden aikaan tuulen vettä sekoittava vaikutus
kuitenkin tuo lisähappea pohjalle. Talvella, mikäli jääpeite on tullut aikaisin ja se kestää pitkään keväälle, voi
hapellinen vesitilavuus olla hyvinkin pieni ja kalakuolemia jään alla voi esiintyä. Planktonsyöjäkalojen (särkikalat,
pienet ahvenet) joukkokuolemat, niin ikäviä kuin ne ovatkin, ovat toisaalta tällaisissa tapauksissa voineet aiheuttaneet veden laadun paranemisen kalakuolemia seuraavana kesänä kalojen eläinplanktoniin kohdistuvan saalistuksen heikkenemisen vuoksi (Olin & Ruuhijärvi 2005).
Veikkolan järvien hapettamista ei ole kokeiltu, eikä sitä nykytiedon valossa voi suositellakaan. Perälänjärven,
Lamminjärven ja Kalljärven tapaisissa matalissa, hyvin sekoittuvissa järvissä ei pystytä sisäistä kuormitusta hapettamalla vähentämään, vaan on löydettävä muita keinoja saada sedimentoitunut fosfori pysymään sitoutuneena ja toisaalta vähentää järvessä olevaa fosforimäärää (Horppila ym. 2017).

4.3.2 Kemikaalikäsittely
Fosforin vapautumista voidaan pyrkiä estämään sitomalle se pysyvästi – tai pikemminkin pitkäaikaisesti – sedimenttiin kemikaalien avulla. Viime vuosina yleisimmin käytetty menetelmä on polyalumiinikloridin levittäminen
veteen, jolloin alumiinikloridi saostaa fosforin pohjalle pois levien käytöstä. Menetelmää on käytetty mm. Littoistenjärvellä, jossa se aiheutti huomattavan suuren, joskin ohimenevän kirkastumisen (Heikkilä & Vepsäläinen
2017). Menetelmän yhtenä haittana on pH:n lasku, joka saattaa aiheuttaa kalakuolemia. Alumiinikloridikäsittely
ei myöskään ole lopullinen järven kunnostuskeino, sillä vähitellen vuosien mittaan fosforia alkaa taas vapautua
sedimentistä, ellei sedimenttiä poisteta esim. ruoppaamalla. Kemikaalikäsittely ja sen jälkeinen hoito ruoppauksineen on äärimmäinen, erittäin rehevän järven kunnostusmenetelmä, johon ryhdytään ja johon saa luvankin
vasta kun muita menetelmiä on kokeiltu ja todettu toimimattomiksi.
Alumiinikloridikäsittelyssä ihmisiä vierastuttaa kemikaalien lisääminen luontoon ja käsittelyn suhteellisen korkeat kustannukset. Kustannuksia kertyy paitsi itse toimenpiteestä myös sen luvituksesta ja tutkimuksista, joita
viranomainen ennen ja jälkeen alumiinikloridikäsittelyn edellyttää.
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4.3.3 Effective micro-organisms –teknologia
Yksi potentiaalinen uusi menetelmä on Japanissa kehitetty Effective micro-organisms (EM) –teknologia, joka perustuu sedimentin hajotusbakteerien lajiston ja toiminnan parantamiseen ja sen myötä ravinteiden parempaan
pidättymiseen sedimentissä (Zakaria ym. 2010). EM-teknologia perustuu veteen ja järven pohjalle lisättäviin EMliuosta sisältäviin mutapalloihin ja/tai –liuokseen (Zakaria ym. 2010). EM-mutapallojen ja -liuoksen sisältämien
mikro-organismien väitetään muuttavan veden mikrobikantaa niin, että hyödyllisten lajien kanta kasvaa ja haitallisten bakteerien kanta pienenee (Higa 1998). Tällöin järven pohjaan syntyisi monipuolinen mikrobisto, joka
käyttäisi ravintonaan sedimentoituvaa ainesta ja siten sitoisi itseensä aineksen sisältämän typen ja fosforin.
Tieteellisiä tutkimuksia EM-menetelmän toimivuudesta luonnonvesissä on vielä vähän, mikä rajoittaa sen käyttöä yleisesti vesiensuojelussa. Toisaalta toimenpide itsessään on luonnonmukainen ja haitaton. Menetelmän
käyttäminen edellyttää tarkempaa projektisuunnitelmaa vaikutusten seurantoineen.

4.3.4 Hoitokalastus
Hoitokalastuksella pyritään järven kertynyttä fosforimäärää poistamaan kalojen myötä, mutta hoitokalastus vaikuttaa sisäiseen kuormitukseen myös usealla muulla tavalla (Sammalkorpi & Horppila 2005). Valikoiden kalastamalla pyritään muokkaamaan järven ravintoverkkoa siten, että rehevöitymisen myötä runsastuneiden planktonsyöjä- ja pohjaeläinsyöjäkalojen määrää saadaan vähennettyä. Särkikalat käyttävät tyypillisesti ravinnokseen
eläinplanktonia, joka taas laiduntaa kasviplanktonia. Jos planktonsyöjäkaloja on paljon saalistamassa eläinplanktonia, niin sen määrä ei riitä pitämään kasviplanktonbiomassaa kurissa, jolloin muodostuu leväkukintoja. Osa
kaloista taas (isommat särkikalat, mm. lahnat ja suutarit sekä pienet ahvenkalat) pöyhivät sedimenttiä etsiessään
pohjaeläimiä ravinnokseen vapauttaen näin sedimentoitunutta ainesta takaisin veteen, mikä lisää sisäistä kuormitusta. Hoitokalastuksessa kalojen myötä poistuu myös pysyvästi osa järveen tulleesta fosforista ja typestä.
Ravintoverkon rakennetta voidaan tehostaa hoitokalastuksen lisäksi petokalaistutuksin, jolloin runsas petokalakanta estää särki- ja muiden saaliskalojen kannan liiallisen kasvun.
Hoitokalastus vaikuttaa sisäiseen kuormitukseen usealla tavalla (Sammalkorpi & Horppila 2005). Hoitokalastuksella muokataan järven ravintoverkkoa siten, että rehevöitymisen myötä runsastuneiden planktonsyöjä- ja pohjaeläinsyöjäkalojen määrää saadaan vähennettyä. Särkikalat käyttävät tyypillisesti ravinnokseen eläinplanktonia,
joka taas laiduntaa kasviplanktonia. Jos planktonsyöjäkaloja on paljon saalistamassa eläinplanktonia, niin sen
määrä ei riitä pitämään kasviplanktonbiomassaa kurissa, jolloin muodostuu leväkukintoja. Osa kaloista taas
(isommat särkikalat, mm. lahnat, pienet ahvenkalat) pöyhii sedimenttiä etsiessään pohjaeläimiä ravinnokseen
vapauttaen näin sedimentoitunutta ainesta takaisin veteen, mikä lisää sisäistä kuormitusta. Hoitokalastuksessa
kalojen myötä poistuu myös osa järveen tulleesta fosforista ja typestä. Ravintoverkon rakennetta voidaan tehostaa hoitokalastuksen lisäksi petokalaistutuksin, jolloin runsas petokalakanta estää särki- ja muiden saaliskalojen
kannan liiallisen kasvun.
Kalojen massapoisto järvestä herättää kysymyksiä toimenpiteen eettisyydestä, etenkin mikäli kaloja ei saada tehokkaasti kuljetettua hyötykäyttöön. Ympäristön kannalta parasta olisi, mikäli hoitokalastussaalis saataisiin hyödynnettyä ihmisravinnoksi.

4.3.5 Hoitokalastuksen vaikutus Kalljärvellä ja Lamminjärvellä
Lamminjärven ja Kalljärven tilaa on pyritty parantamaan hoitokalastuksella jo 90-luvun lopulta saakka. Parantaakseen järven veden laatua hoitokalastuksen täytyy olla tarpeeksi tehokasta. Sekä kansainvälisissä että suomalaisissa tutkimuksissa on todettu, että vain silloin kun poistettu kalamäärä järven pinta-alaa kohden on ollut tarpeeksi suuri, on hoitokalastuksella saatu vähennettyä järven kokonaisfosforipitoisuutta (Jeppesen & Sammalkorpi 2002). Riittävän saalismäärän voi laskea kaavalla:
= 16,9 ×

,

jossa y on saalismäärä (kg/ha) ja x on kokonaisfosforipitoisuus (µg/l) (Jeppesen & Sammalkorpi 2002). Kalljärven
kokonaisfosforipitoisuuksilla laskettuna poistettava kalabiomassa pitäisi olla n. 150–200 kg/ha ainakin hoitokalastuksen ensimmäisinä vuosina. Kalljärven kohdalla ei ole päästy näin korkeisiin saalislukuihin (kuva 16). Kaavan
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mukaan Lamminjärvellä poistettava vuosittainen kalabiomassa tulisi olla n. 140–200 kg/ha. Lamminjärven hoitokalastussaalis on jäänyt viime vuosina alle 20 kg/ha, mutta v. 2001 päästiin lähelle tavoitesaalista (kuva 17).
Kalljärven hoitokalastussaaliit v. 1998-2017
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Kuva 16. Kalljärven hoitokalastussaaliit v. 1998–2017.

Lamminjärven hoitokalastussaaliit v. 1998-2017
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Kuva 17. Lamminjärven hoitokalastussaaliit v. 1998–2016.

Vaikka kokonaisfosforipitoisuus ei hoitokalastuksella laskisikaan, kalastuksen vaikutus voi näkyä veden laadussa
siten, että samalla kokonaisfosforimäärällä järvessä esiintyy vähemmän kasviplanktonia, kun niitä laiduntavaa
eläinplanktonia on paljon kalojen vähäisemmän saalistuksen vuoksi. Onnistuneen hoitokalastuksen vaikutuksen
pitäisi siis näkyä järvessä veden kirkastumisena ja näkösyvyyden paranemisena (Jeppesen & Sammalkorpi 2002).
Kun levää laiduntavia isoja vesikirppuja on paljon, niin klorofylli a:n pitoisuus, joka kuvaa kasviplanktonin määrää
vedessä, voi olla suhteellisen pieni, vaikka fosforipitoisuus olisikin korkea. On esitetty, että klorofylli – fosfori –
suhteen ollessa yli 0,4 eläinplankton ei ole pystynyt kontrolloimaan kasviplanktonin määrää (Jeppesen & Sammalkorpi 2002). Hoitokalastuksen vaikuttavuutta voi siten seurata tutkimalla järven klorofylli-fosfori –suhdetta.
Kalljärvessä klorofylli a:n ja fosforin suhde on ollut korkeampi kuin 0,4 koko sen ajan, josta klorofyllitiedot ovat
olleet saatavilla (kuva 18). Lamminjärvessä sen sijaan suhde on ollut tutkittuina vuosina pienempi, ja v. 2014
päästiin jopa alle 0,4 (kuva 19). Valitettavasti Kalljärvestä ja Lamminjärvestä ei ole tehty eläinplanktontutkimuksia. Joskus selkärangattomien petojen runsas esiintyminen järvissä voi estää hoitokalastuksella tavoitellun ravintoketjuvaikutuksen (Liljendahl-Nurminen 2006). Veikkolan järvet ovat niin matalia, että eniten ravintoketjukunnostuksia haitannut sulkasääsken toukka ei pysty niissä muodostamaan ylisuurta populaatiota.
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Kaljärvi, klorofylli-fosfori -suhde
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Kuva 18. Kalljärven klorofylli a:n pitoisuuden ja kokonaisfosforin suhde v. 2006–2018.

Lamminjärvi, klorofylli-fosfori -suhde, v. 2006-2017
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Kuva 19. Lamminjärven klorofylli a:n pitoisuuden ja kokonaisfosforin suhde v. 2006–2018.

5 Toimintasuunnitelma vuosille 2019–2027
Yhteenvetona voidaan todeta ulkoisen kuormituksen vähentyneen ja veden laadun pääosin parantuneen sitten
edellisen hoito- ja kunnostussuunnitelman vuodesta 2010 lähtien. Erityisesti Perälänjärven ja Lamminjärven tilanne näyttää vakiintuneen ja Kalljärvenkin veden laadussa on tapahtunut parannusta viimeisen neljän vuoden
aikana. Järvien virkistyskäyttöä kuitenkin haittaavat leväkukinnot ja etenkin Kalljärven klorofylli a:n pitoisuudet
ovat korkeat.
Perälänjärven, Kalljärven ja Lamminjärven ulkoinen fosforikuormitus on edelleen korkea, mutta kuitenkin kriittisen rajan alapuolella, jolloin järvien veden laatuun voidaan vaikuttaa sisäistä kuormitusta hillitsemällä. Samaan
aikaan täytyy toki huolehtia, ettei ulkoinen kuormitus pääse kasvamaan ja että sitä vähennetään määrätietoisesti
edelleen. Tärkeää on myös huolehtia, että haja-asutuksen tiedot ovat RHR:ssä ajan tasalla, jottei VEMALA-malli
yliarvioi siitä johtuvaa kuormitusta. Kun haja-asutuksen todellinen määrä on selvillä, myös jätevesineuvonnan
suuntaaminen oikeisiin kohteisiin on helppoa.
Vuosien hoitokalastus talkootöiden ja ostopalvelun yhdistelmänä on ollut raskas ponnistus paikallisille yhdistyksille, mutta valitettavasti johtuen erityisesti Kalljärven erittäin rehevästä lähtötilanteesta olisi saalista pitänyt
saada vielä huomattavasti enemmän, jotta toivottu parannus veden laatuun olisi voitu saavuttaa. Hoitokalastuksella voisi kuitenkin olla veden laatua parantava vaikutus ja sitä kannattaakin jatkaa, mutta suuremmalla panostuksella. Tämä ei voi luonnollisestikaan olla pelkästään yhdistysten vapaaehtoistyön vastuulla.
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Hoito- ja kunnostussuunnitelman aikataulu on esitetty kuvassa 20. Kaikilla järvillä veden laadun ja biologisten
tekijöiden seurantaa tulee tiuhentaa, sillä Kirkkonummen kunnan oma järviseuranta on tähän tarkoitukseen liian
harva. Seurantaohjelma laaditaan erikseen ja sitä päivitetään tarvittaessa. Mikäli kunnostuksessa päädytään luvanvaraisiin toimenpiteisiin (kemikaalikäsittely), viranomainen edellyttää veden laadun ja biologisten tekijöiden
riittävän hyvää tuntemusta, joten tihennetty seuranta kannattaa aloittaa jo vuonna 2019.

5.1 Yhteiset kunnostustoimet ulkoisen kuormituksen vähentäminen
Vaikka ulkoisen kuormituksen osalta tilanne Veikkolan alueella on viemäriverkoston laajentamisen johdosta merkittävästi parantunut, on tilannetta edelleen parannettavissa esim. neuvonnan keinoin.
Haja-asutuksen jätevesien neuvontaa on Veikkolan alueella toteutettu lähinnä Kurkiston alueella Linkki-hankkeen jätevesineuvojien toimesta. Perälänjärven kuormituksesta edelleen suuri määrä johtuu haja-asutuksesta,
joten seuraavaksi jätevesineuvontaa voisikin kohdentaa Perälänjärven valuma-alueelle. Myös kunnan viemäriverkostoon liittymättömien kiinteistöjen määrä on suurin Perälänjärven alueella. Erityisesti heille voisi kohdistaa
neuvontakampanjan, jossa kannustetaan liittymään verkostoon. Neuvontaa voidaan käyttää myös Lamminjärven
ja Kalljärven maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseen. Esim. hevostallien omistajien neuvonnan voisi
toteuttaa Linkki-hankkeen kaltaisesti. Hulevesien osuus kuormituksessa ei ollut kovin suuri, mutta koska paikallisesti hulevesillä voi olla rantaa huomattavastikin rehevöittävä vaikutus, olisi hyvä selvittää, mikä on hulevesien
tilanne eri järvillä tällä hetkellä. Vähintään hulevesiputkien purkupaikat pitäisi etsiä ja niistä ottaa vesinäytteet.
Neuvontaa voisi kohdistaa myös haja-asutuksen hulevesien huomioimiseen. Niiden kiinteistöjen, joiden on mahdollista liittyä hulevesiviemäriin, liittymiseen kannustamiseen voisi myös kohdentaa kampanjan.

5.2 Perälänjärven hoito
Perälänjärven mataluuden takia hoitokalastus siellä on käytännössä mahdotonta tai hyvin vaikeaa. Perälänjärven
tilaa parannetaan parhaiten huolehtimalla edelleen ulkoisen kuormituksen vähentämisestä mm. haja-asutuksen
jätevesien hallinnan kautta. Perälänjärvellä veden vaihtuvuutta voidaan parantaa niitoilla entiseen tapaan. Vesikasveja niitettäessä tulee muistaa, että ne sitovat kiintoainetta ja ravinteita, tarjoavat suojapaikkoja eläinplanktonille ja saalistuspaikkoja petokaloille, joten niittojen tulee olla maltillisia.
Perälänjärvellä voidaan myös pilotoida kosteikoilla ja matalilla kalalammikoilla toimivaksi havaittua EM -teknologiaa (Zakaria ym. 2010). Mikäli menetelmä osoittautuu toimivaksi Perälänjärvellä, sen käyttöä voidaan kokeilla
myös Lamminjärvellä ja Kalljärvellä. Perälänjärvi sopii pilottialueeksi hyvin mataluutensa ja pienen kokonsa
vuoksi. Toimenpiteen toteutus vaatii tarkemman suunnitelman, jossa EM-liuoksen koostumus ja määrät lasketaan tarkemmin.

5.3 Lamminjärven hoito
Hoitokalastusta Lamminjärvessä kannattaa jatkaa, mutta kalaston rakenteen selvittäminen koekalastuksilla on
suositeltavaa, jotta voidaan arvioida onko kalasto edelleen särkikalavaltainen. Järveltä ei ole tietoa eläinplanktonin lajistosta, keskimääräisestä koosta tai biomassasta, jotka kertoisivat kuinka suuri saalistuspaine eläinplanktoniin ja sitä kautta leviin kohdistuu. Tutkimalla eläinplanktonia vuosittain voi myös seurata hoitokalastuksen
vaikuttavuutta (Sammalkorpi & Horppila 2005). Hoitokalastuksen tarkempi toteutus tulee suunnitella ennen toteutusta. Lamminjärven sisäisen kuormituksen määrä on myös hyvä arvioida jatkokunnostuksen pohjatiedoksi.

5.4 Kalljärven hoito
Hoitokalastuksen tehostaminen Kalljärvessä vähintäänkin kolmen seuraavan vuoden aikana on suositeltavaa. Tämän jälkeen voidaan siirtyä ylläpitämään sopivaa kalastoa maltillisemmalla hoitokalastuksella, joka voisi olla
esim. tämän hetken saalistasojen suuruinen tai hieman suurempi. Myöskään Kalljärveltä ei ole tietoa eläinplanktonista. Eläinplanktonnäytteet suositellaan sisällyttävän sekä Lamminjärven että Kalljärven hoitokalastuksen vaikuttavuusseurantaan.
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Hoitokalastusta ja sen vaikutusten seurantaa voidaan tehdä vaikka päädyttäisiinkin etenemään esim. Kalljärven
kemikaalikäsittelyn kanssa. Myöskään EM-menetelmän toteuttaminen ei ole este hoitokalastukselle.

5.5 Kalljärven mahdollinen kemikaalikäsittely
Kalljärven voimakkaan ulkoisen kuormituksen vuoksi sen sedimenttiin on kertynyt fosforia, joka vuoroin hapellisissa olosuhteissa sitoutuu sedimenttiin ja olosuhteiden (mm. happipitoisuuden, pH:n, turbulenssin) muuttuessa
taas vapautuu levien käyttöön. Ylimääräisestä fosforista ei kovin helposti pääse eroon esim. ruoppaamalla, sillä
sisäistä kuormitusta aiheuttava fosfori esiintyy useimmiten pääosin huokosvedessä, eikä sitä saada sedimentin
mukana pois.
Kalljärven sisäisen kuormituksen kuriin saamiseksi voisi harkita järven käsittelyä fosforia saostavalla kemikaalilla,
joista viime vuosina yleisimmin on käytetty alumiinikloridia, mm. Littoistenjärvellä (Heikkilä & Vepsäläinen 2017).
Alumiinikloridi on kemikaali, jota käytetään mm. jätevedenpuhdistuslaitoksilla fosforin saostajana. Menetelmä
on kustannuksiltaan suhteellisen edullinen ja oikein toteutettuna haitaton toimenpide. Alumiinikloridin levittämisen sivuvaikutuksena järvessä saatetaan havaita kalakuolemia, mikäli järven pH pääsee laskemaan alas liian
suuren annostuksen vuoksi. Tarpeettomilta kalakuolemilta vältytään tarkkailemalla pH:n muutosta levityksen aikana. Alumiinikloridin etu on, että se pystyy sitomaan fosforia myös hapettomissa oloissa, joita Kalljärvelläkin
esiintyy. Eniten alumiinikloridia on käytetty pienehköihin järviin, joiden viipymä on suuri ja ulkoinen kuormitus
suhteellisen pieni. Kalljärven viipymä on lyhyt, mutta vesitilavuus pieni ja kesäaikaan myös virtaamat tulo- ja
lähtöojissa pienet. Kalljärven läpivirtaus ei myöskään ole niin suurta, etteikö kemikaali ehtisi sitoa vesipatsaassa
olevan fosforin sedimenttiin ennen veden vaihtumista. Keskusteluissa sekä Littoistenjärven asiantuntijan, professori Jouko Sarvalan että kemikaalikäsittelyjä tekevän urakoitsijan Ympäristö Ojansuut Oy:n Veijo Ojansuun
kanssa nousi esiin, että viipymää oleellisempi on järveen tulevan kuormituksen määrä, jotta vaikutus ei jäisi ohimeneväksi.
Mikäli päädytään Kalljärven kemikaalikäsittelyyn, tarvitaan sitä varten ympäristö- tai vesilupa. Luvan tarpeesta
päättää ELY-keskus ja luvan myöntää AVI. Lupaprosessit ovat usein pitkiä ja tuleekin varautua vähintään 1-1,5
vuoden käsittelyaikaan. Toimenpiteen ehtona voi myös olla tarkempi useamman vuoden seuranta ennen toimenpidettä. Esim. Littoistenjärvellä lupa haettiin v. 2013 ja toimenpide toteutettiin v. 2017 (Vahanen Environment Oy 2017). Toimenpiteen jälkeen vesistövaikutuksia täytyy tarkkailla luvassa määrätyn ajan.
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2019
- tarkennetun seurannan 1. vuosi
- hoitokalastuksen tehostaminen
Kalljärvellä ja Lamminjärvellä
-Perälänjärven EM-pilotointi
-haja-asutuksen jätevesineuvonta
-viemäriin liittymiskampaja

2020
- tarkennetun seurannan 2. vuosi
- tehokalastus jatkuu Kalljärvellä ja
Lamminjärvellä
- viemäriin liittymiskampanja
-maatilojen neuvonta

2022
- 2. PAK-käsittely Kalljärvellä, jos
tarpeen (kevät) + PAK-tarkkailu
- EM Kalljärvellä?
-Lamminjärvellä voidaan siirtyä
hoitokalastukseen
- biologiset näytteet viimestään nyt
ekologista luokitusta varten

2021
- vesilupa AVIL:lta, mikäli haetaan
-1. PAK-käsittely Kalljärvellä (kevät)
- jos EM toimii, käsitellään Lamminjärvi
- PAK-käsittelyn tarkkailu/tarkennettu
seuranta
-tehokalastus Lamminjärvellä jatkuu

2023
- PAK-tarkkailu jatkuu
- Lamminjärven hoitokalastus jatkuu
- ekologisen tilan arviointi
(ympäristöhallinto)

2026
- PAK-tarkkailu, jos käsittely tehty
- biologiset näytteet ekologisen tilan
arviointia varten

2024
- jos tehty Kalljärven 2. PAK, niin sen
tarkkailu jatkuu
- toimenpiteet säädetään ekol. tilan
arvioinnin tulosten mukaan

2025
- hoitokalastus Kalljärvellä, jos tarpeen

2027
- hyvä tai erinomainen tila viimeistään
nyt saavutettu!

Kuva 20. Veikkolan järvien kunnostuksen ja hoidon suuntaa antava aikataulu v. 2019–2027.
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