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1	 JOHDANTO

Hiidenvettä on aiemmin kunnostettu kymmenen vuoden ajan hoitokalastuksin (1995-2005) ja 
pienellä budjetilla valuma-aluekunnostuksin (2005-2007). Parhaillaan Hiidenveden kunnostuk-
sessa on käynnissä kolmas vaihe, jonka puitteissa keskitytään valuma-alueen kokonaisvaltai-
seen hoitoon ja kunnostustyöhön. Tavoitteena on luoda toimintaedellytykset ja menettelyta-
poja, joiden avulla valuma-aluetta pyritään vähitellen palauttamaan mahdollisimman lähelle 
alkuperäistä tilaansa. Kestävän kunnostustyön periaatteen mukaisesti tämä on ainoa tapa, jolla 
voidaan saavuttaa pysyviä tuloksia valuma-alueen ja sitä kautta rehevöityneen järven kunnos-
tuksessa – vain eliöstöltään ja elinympäristöltään monimuotoinen valuma-alue takaa tulevai-
suudessa koko ravintoverkoltaan terveemmän järven. Luonteeltaan työ on pitkäjänteistä ja 
jatkuvaa. Haastetta lisää se, että pääkaupunkiseudun tuntumassa sijaitsevaa Hiidenveden valu-
ma-aluetta rakennetaan ja hyödynnetään monin eri tavoin. Myös suoraan Hiidenveteen on vii-
me aikoina kohdistunut uudenlaista käyttöpainetta, kuten maakaasu- ja jätevesiputkilinjauksia.

Hiidenveden kunnostus 2008-2011 -hanketta rahoittavat kunnat (Vihti, Lohja, Karkkila ja Num-
mi-Pusula), Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY Vesi), Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäris-
tö ry sekä Uudenmaan ympäristökeskus (tässä raportissa käytetään jatkossa nimitystä Uuden-
maan ELY-keskus). Hiidenvesi-hanketta hallinnoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry vuonna 
2008 solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti.

2	 TAVOITTEET

Kunnostustyön pohjana on yhteistyökumppanien hyväksymä yleispiirteinen hankesuunnitelma 
vuosille 2008–2011 (Hyytiäinen 2007). Vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa tarkennetaan Hii-
denveden kunnostus -hankkeessa tehtäviä toimenpiteitä ja linjauksia sekä laaditaan budjetti 
kutakin toimintavuotta kohden (Hyytiäinen 2009). Hankekaudelta 2005-2007 on julkaistu koos-
teraportti (Hyytiäinen 2008) ja erillinen julkaisu vuoden 2008 toimista (Hyytiäinen 2009).

Vuonna 2009 keskityttiin valuma-alueen kunnostukseen. Suoraan järveen ei hankekaudella 
2008-2011 kohdisteta kunnostustoimia, sillä resurssit ohjataan kasvavan ulkoisen kuormituksen 
pysäyttämiseen sekä kiintoaine- ja ravinnekuorman leikkaamiseen.
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3	 TOIMET

3.1	 Altaat	ja	kosteikot

yleissuunnittelu

Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoiman ja MMM:n rahoittaman Vihtijoen valuma-alueen kos-
teikkojen ja LUMO-kohteiden yleissuunnitelma valmistui vuonna 2008 (Pimenoff ja Vuorinen 
2008) (Liite 1). Vuoden 2008 lopulla aloitettu kosteikkojen markkinointi maanomistajille sekä 
kohteiden suunnittelu ja toteutus eteni edelleen vuoden 2009 aikana. Kaikkiaan suunnitelmas-
sa Vihtijoen alueelle esitettiin 102 kosteikkokohdetta. 

Yleissuunnittelua jatkettiin vuoden 2008 lopussa käynnistetyllä Karjaanjoen kosteikkojen yleis-
suunnitelman laadinnalla Lopen ja Karkkilan alueelle (Liite 1). Yleissuunnitelman rahoitti Hii-
denveden kunnostus –hanke. Paikallisille maanomistajille ja muille kiinnostuneille järjestettiin 
toinen yleisötilaisuus maaliskuussa 2009 palautetta ja kommentointia varten. Lisäksi suunni-
telmat olivat esillä Lopen kunnan ja Karkkilan kaupungin virastotaloilla. Yleissuunnitelmassa 
osoitettiin 77 mahdollista kosteikon paikkaa. Vuoden 2009 aikana kaikkiin suunnitelma-alueen 
maanomistajiin oltiin suoraan yhteydessä ja kosteikkojen yksityiskohtainen suunnittelu sekä to-
teutus saatiin käyntiin myös Karkkilassa ja Lopella. Kosteikkojen perustamista hankealueelle, 
myös yleissuunnitelma-alueen ulkopuolelle, on markkinoitu maanomistaja-, riista- ja kylätilai-
suuksissa hyvällä menestyksellä. Kohteiden toteuttaminen joko hanke- tai EU-rahoituksella on 
aina maanomistajalle vapaaehtoista.

Syksyllä 2009 kosteikkojen yleissuunnittelu siirtyi Vanjoen valuma-alueen alaosaan ja Sulkavan-
ojan alueelle (Liite 1). Tällä kertaa rahoitus tulee MMM:n kautta ja hanketta koordinoi Uuden-
maan ELY-keskus. Uudenmaan ELY-keskus järjesti ensimmäisen yleisötilaisuuden maanomistajil-
le 6.10.2009 Jokikunnan seurojentalolla. Yleissuunnittelu jatkui maastokäynnein loppuvuoden 
2009 aikana.

Käytäntö on osoittanut, että suurin osa perustetuista kosteikosta ja altaista ei toteudu suoraan 
yleissuunnitelman ohjaamille paikoille tai suunnitelmassa ehdotetun mitoituksen mukaisesti. 
Jotta altaita ja kosteikkoja saadaan ylipäätään toteutettua, on tärkeää neuvotella suoraan kun-
kin maanomistajan kanssa ja etsiä parhaat mahdolliset maastokohteet sekä toteutustapa, jotta 
valmiista kohteesta hyötyy sekä maanomistaja että vesistö. Yhden kohteen valmistuminen saa 
yleensä maanomistajan ja naapuruston innostumaan lisärakentamisesta. Tällä periaatteella vä-
hitellen luodaan kasvavaa ja alueellisesti kattavaa altaiden ja kosteikkojen verkostoa koko Hii-
denveden valuma-alueelle.
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kokemuksia	kosteikkojen	Eu-tukihakemusten	laadinnasta

Hiidenvesi-hankkeessa käytiin läpi uuden, kosteikkojen perustamisen EU-tuen reunaehtoja. 
Tähän käytettiin runsaasti myös Hiidenvesi-hankkeen työpanosta. Tuen ehtoja pohdittiin vi-
ranomaisten lisäksi yhteistyössä myös muiden toteuttavien toimijatahojen, kuten Uudenmaan 
riistanhoitopiirin, WWF:n ja muiden kunnostushankkeiden kanssa. Tavoitteena oli saada maan-
omistajalle kannattamaton EU:n ei-tuotannollinen investointituki sellaiseksi, että se todella 
kattaa kosteikon perustamisen tai hoidon kustannukset. Lisäksi tavoitteena oli yhtenäinen ja 
tasapuolinen asian käsittelytapa koko maahan sekä raskaan byrokratian ja suunnitteluprosessin 
keventäminen. 

Jos EU:n maatalouden kosteikkojen ei-tuotannollisen investointituen perustamisehdot täyttyi-
vät, tarjottiin kohdetta kyseisen tuen ja hankkeesta saatavan suunnitteluavun piiriin. Yksityis-
kohtainen suunnittelutyö ja maastomittaukset tehtiin yhteistyössä kunkin maanomistajan ja 
Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Useissa tapauksissa maastokäyntien perusteella päädyttiin 
siihen, ettei saatavilla oleva tuki kata läheskään kaikkia perustamiskustannuksia. Useissa koh-
teissa Uudenmaan ELY-keskus ei puoltanut hakemussuunnitelman laadintaa sillä vesiensuoje-
lulliset ehdot eivät täyttyneet.

Vuoden 2009 EU-tukihakuun eivät viljelijät toimittaneet yhtään ei-tuotannollisen investointitu-
en kosteikkohakemusta. Hakuprosessiin lähti lopulta vain yksi hoitohakemus hankevaroilla jo 
toteutettuun kosteikkoon Karjaanjoen alueelta (Taulukko 1). Vihtijoen valuma-alueelle laadittiin 
neljä EU-tukihakemusta, mutta maanomistajat eivät lopulta halunneet jättää hakemuksia käsit-
telyyn. Pienen tukimäärän lisäksi asiaan vaikutti kohteen toteuttamiseen sisältyvä taloudellinen 
riski maanomistajalle sekä hankalaksi koettu byrokratia.

Taulukko 1. Hiidenveden kunnostus –hankkeessa hakuprosessiin valmistellut ja jätetyt EU-
tukihakemukset vuonna 2009.

 
Laaditut EU-

tukihakemukset 
Jätetyt EU-

tukihakemukset 
Vihtijoki (perustaminen) 4 0 
Karjaanjoki (hoito)  1 1 
Yhteensä 5 1 

 

Kosteikkojen EU-tukihakemusten laadintaan kuluva henkilötyöpanos osoittautui kohtuuttoman 
suureksi saatuun hyötyyn nähden. Ohjausryhmän päätöksellä luovuttiin toistaiseksi kosteikko-
jen EU-tukihakemusten laadinnasta, jos maanomistaja ei sitä erityisesti halua. Hankkeen työ-
panostusta käytetään suoraan altaiden ja kosteikkojen kevyeen suunnitteluun ja toteutukseen, 
jotta kosteikkoja ja altaita saadaan todella syntymään nopeaan tahtiin Hiidenveden valuma-
alueelle.



8 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 205/2010

Hankkeessa konsultoitiin Uudenmaan ELY-keskusta, jos suunniteltava kosteikko sijaitsee alueel-
la, jossa on merkittävä riski pohjavedenpinnan muutoksiin. Useat potentiaaliset kosteikko- ja 
allaskohteet jäivät maanomistajan toiveista huolimatta toteuttamatta pohjaveden muodostu-
misalueella olevan sijaintinsa vuoksi.

Kuva 1. Pienten altaiden ja kynnysten ketju pidättää hyvin kiintoainetta ja siihen sitoutuneita 
ravinteita. Kasvillisuus valtaa nopeasti altaat ja liukoisten ravinteiden sitomiskyky kasvaa (Kuva: 
Ilona Joensuu). 

Hankkeessa	toteutetut	kohteet

Vihtijoen alueelle perustettiin v. 2009 14 allas/kosteikko/kynnys-rakennelmakokonaisuutta 
(Taulukko 2). Yksi aiemmin perustettu allaskohde sai kokonaan uuden padon laajennuksen myö-
tä. Karjaanjoelle uusia kosteikkokokonaisuuksia tehtiin 12 ja Hiidenveden lähivaluma-alueelle 
yksi (Liite 1). Näissä kohteissa hanke on osallistunut suunnitteluun ja toteutuksen kustannuk-
siin. Osassa kohteita maanomistaja on tehnyt talkootyötä esimerkiksi raivauksiin ja läjitykseen 
tai kaivutöihin osallistumalla.
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Suunnittelun alla on Vihtijoella edelleen muutama kohde. Karjaanjoella työn alle tulee useita 
kohteita heti vuoden 2010 alussa, jolloin toteuttaminen mahdollistuu tukisopimuskausien rau-
etessa. Parikymmentä uutta kohdetta Karjaanjoella on valmisteltu odottamaan sopivaa talvista 
toteutuskeliä.

Taulukko 2. Hiidenveden kunnostus –hankkeessa valmistuneet allas- ja kosteikko-
kokonaisuudet.

 2006-2007 2008 2009 Yhteensä 
Vihtijoki 7 1 14 22 

Karjaanjoki    12 12 

Vanjoki 2    2 

Lähivaluma-alue    1 1 
Yhteensä 9 1 27 37 

 
Kaikkiaan koko Hiidenveden valuma-alueelle (935 km²) on perustettu v. 2009 loppuun mennes-
sä 37 kosteikkorakennelmaa. Kukin sisältää juuri tähän maastonkohtaan soveltuvan kokonai-
suuden, johon kosteikko-osuuden lisäksi kuuluu yleensä allas/altaita ja kynnystyksiä. Alkuperäi-
sen arvion mukaan alueellinen tarve on vähintään 500 allas- ja kosteikkokokonaisuudelle. Työn 
edetessä arvion on edelleen katsottu hyvin pitävän paikkansa. 

Lisäksi tarvittaisiin laajempia, pääuomien tuntumaan tehtäviä allas- ja kosteikkokomplekseja. 
Vain erilaisten ja erikokoisten altaiden ja kosteikkojen sekä kynnysten monimuotoinen raken-
taminen koko valuma-alueelle edistää vesiensuojelua. Kaikki, mikä hidastaa veden viipymää, 
hyödyttää lopulta Hiidenvettä ja koko valuma-aluetta. Harvaan paikkaan voidaan rakentaa mi-
toituksiltaan riittävää yhtä ihannekosteikkoa – tavoitteena onkin työstää ketjuttaen vähitellen 
jokaiseen vesistönosaan useita viipymää hidastavia monimuotoisia ja luonnonmukaisia raken-
teita vettä pidättämään. Maanomistusolojen ja maankäytön muuttuessa ketjutetut kohteet 
kestävät paremmin muutosta. On myös syytä muistaa, että Hiidenveden ja sen koko valuma-
alueen ongelmana on rehevyyttä aiheuttavien ravinteiden lisäksi runsas kiintoainekuormitus. 
Eroosiosta johtuva kiintoainekuorma tukkii ensin pienvedet ja päätyy lopulta mataloittamaan 
Hiidenvettä. Kiintoaineen aiheuttama sameus mitätöi myös aiemmin tehtyjen hoitokalastusten 
tehoa Hiidenveden erikoisen ravintoverkkosysteemin vuoksi.

Hiidenveden kunnostus-hanke oli mukana Maasää-hankkeessa, joka päättyi vuonna 2008. Maa-
sää-hankkeen loppuseminaarissa esiteltiin myös kosteikkojen toimivuutta uuden automaatti-
seurannan tulosten pohjalta. Tulosten mukaan kymmenen vuotta sitten perustettu hoitamaton 
kosteikko voi toimia edelleen hyvin (Koskiaho, julkaisematon). Myös Hiidenveden Vihtijoen va-
luma-alueella sijaitsevan Hovin kosteikon toimivuus liukoisten ravinteiden poistossa lämpimän 
ja runsassateisen talven aikana oli positiivinen yllätys (www.hiidenvesi.fi).
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3.2	 Vanjärven	kunnostus

Vanjärven kunnostus on osana Hiidenveden kunnostus-hanketta. Vanjärven kunnostuksen 
yleissuunnitelman (Jaakonaho ja Rantakokko 2008) pohjalta valittiin luonnonolojen (Natura) ja 
kustannusten reunaehtojen perusteella paras toteuttamisvaihtoehto ympäristöluvan valmiste-
lua varten.

Vettä johdetaan Vanjoesta Vanjärveen. Tämä toteutetaan jokeen rakennettavan tekokoskimai-
sen kynnysrakenteen avulla. Veden kiertoa järvessä parannetaan kaivamalla uomastoa ja avaa-
malla mosaiikkimaista avovesialaa matalille luhta-alueille. Samalla muotoillaan kaivumaista pe-
simäsaaria linnuille. Järveen laskevan, runsaasti kiintoainesta tuovan Saviojan suulle kaivetaan 
pitkänomainen laskeutusallas. Kaivumaiden läjityksillä korotetaan rantapeltoja ja siten estetään 
niiden vettymistä.
 

Kuva 2. Vanjärven kunnostusta suunnittelivat Ilpo Huolman, Esko Vuorinen, Kari Rantakokko ja 
Jarmo Vääriskoski kokouksessa, joka pidettiin lintutornissa (Kuva: Ulla-Maija Hyytiäinen).

Jokeen rakennettavan kynnyksen yläpuolelle perustetaan uimapaikka. Toinen lapsille soveltuva 
uimaranta on suunniteltu lähelle lintutornia.

Umpeenkasvua on suunnitelman mukaan tarkoitus estää nostamalla Vanjärven keskivettä noin 
34 cm. Alivesi nousee noin metrillä. Tulvakorkeuksiin kunnostuksella ei ole vaikutusta. Vetty-
mismallien tuottaman tiedon perusteella käytiin kaksi kierrosta maanomistajaneuvotteluja, ja 
sovittiin maanomistajakohtaiset kompensaatiot. Ympäristölupaa varten laadittiin tekniset pii-
rustukset ja varsinainen hakemus, joka jätettiin käsittelyyn vuoden 2009 lopussa. Lupahake-
muksen jätti Vihdin kunta. 
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Yhtenä valtion nelivuotisen hankerahoituksen myöntämisen ehtona oli Vanjärven kunnostus-
prosessin läpivienti Hiidenvesi–hankkeen puitteissa. Toteuttamiseen on varattu aikaa aina vuo-
den 2014 loppuun asti, sillä leudot talvet voivat vaikeuttaa hankkeen ruoppaus- ja läjitystöitä.

3.3	 Vaanilanlahden	kosteikko

Lohjan Vaanilanlahden kosteikon suunnittelu aloitettiin vuonna 2008 hoito- ja käyttösuunnitel-
man laadinnalla, koska kohde sijaitsee Natura-alueella. Maanomistaja teki vuonna 2009 LUMO-
sopimushakemuksen, jonka sisältö tukee kosteikon perustamista ja hoitoa. Kosteikon kunnos-
tussuunnitelmaa viedään eteenpäin samanaikaisesti hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa.

Kuva 3. Maastokatselmukseen Vaanilanlahdella osallistuivat käyttö- ja hoitosuunnitelmaa laa-
tiva Esa Lammi, Ilpo Huolman ja Kari Rantakokko Uudenmaan ELY-keskuksesta, Heimo Rahikka 
Vaanilanlahden osakaskunnasta sekä maanomistaja Henrik Meyer (Kuva: Ulla-Maija Hyytiäi-
nen).

Alueella on tehty maastomittauksia sekä katselmus maanomistajan ja osakaskunnan edustajan 
kanssa. Myös sudenkorento-, lintu- ja kasvillisuusselvitykset ovat valmiina. Ruopattavan liet-
teen koostumus tutkitaan, jotta sen soveltuvuus läjitykseen varmistetaan. Suunnitelmaa laadi-
taan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.
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3.4	 Maatalouden	vesisuojelutoimet

Hiidenveden kunnostus–hankkeessa jatkettiin viljelijöiden EU:n maatalouden suojavyöhyke-
tukihakemusten laadintaa. Hiidenveden valuma-alueella oleville pelloille tehtiin uusia ja uu-
sittiin vanhoja suojavyöhyketukihakemuksia hankkeen kustannuksella yhtensä 13 kappaletta. 
Hiidenvesi-hanke markkinoi viljelijöille suojavyöhykkeitä kosteikkomarkkinoinnin ja -tapaamis-
ten yhteydessä sekä erilaisissa kylä- ja riistatilaisuuksissa. Vuonna 2009 laskettiin ravinnetaseita 
viidelle uudelle Hiidenveden valuma-alueen tilalle.

4	 HOITOkALASTuS	JA	kALASTOrAkENTEEN	SELVITyS

Vuoden 2008 aikana valmistui vuonna 2007 tehtyjen koeverkkokalastusten (Vesala et al 2008) 
sekä kalaston kaikuluotausten, koetroolausten ja sulkasääskikartoitusten (Malinen et al 2008) 
tulokset. Näiden perusteella hoitokalastustyöryhmä ehdotti ohjausryhmän päätettäväksi, että 
Hiidenveden kunnostus 2008-2011 –hankkeen aikana Hiidenvettä ei hoitokalasteta, vaan varat 
käytetään valuma-alueen kunnostukseen. Ohjausryhmä hyväksyi kevään 2009 kokouksessaan 
päätösehdotuksen.

Koekalastustyöryhmän ehdotuksesta ohjausryhmä päätti myös, että runsastuneiden sulkasääs-
kimassojen esiintymisen syitä selvitetään lisätutkimuksissa vuoden 2009 aikana. Leutojen talvi-
en epäillään suosivan lajia, jonka esiintyminen Hiidenveden ravintoverkossa on tehnyt hoitoka-
lastusten tuloksia mitättömiksi.

Koekalastusten tuloksia oli työn edetessä luvattu esitellä kaikille asiasta kiinnostuneille. Helsin-
gin yliopisto kertoi Hiidenveden kalasto- ja sulkasääskitutkimuksista tammikuun 2009 Hiiden-
vesi-illassa. Tutkimuksen mukaan hoitokalastuksella ei voida parantaa järven tilaa. Hoitotoimet 
kannattaa kohdentaa valuma-alueelle. 

5	 Muu	TuTkIMuS	JA	TOIMINTA	HIIDENVEDEN	ALuEELLA

Hiidenvesi-hanke teetti Helsingin yliopistolla paleolimnologisen tutkimuksen, jotta järven re-
hevöitymishistoriaa ja tilaa eri aikakausina kyettäisiin ymmärtämään paremmin. Kunnostuksen 
kannalta tämä oli olennaista, koska tavoitteiden asettaminen on mahdollista tehdä realistisesti 
vain, jos Hiidenveden luonnontila järven eri altailla on ensin luotettavasti määritelty. Piileviin, 
kasveihin ja pohjaeläimiin perustuva järven historian selvitys valmistui loppuvuonna 2009. Alus-
tavia tuloksia esiteltiin kuitenkin jo tammikuun 2009 Hiidenvesi-illassa. Tutkimusten mukaan 
Hiidenveden Kirkkojärvi on ollut luonnontilainen aina 1800-luvun lopulle asti, ja alueen kiihtyvä 
rehevöityminen on alkanut 1950-luvulla ja jatkunut edelleen nykypäiviin asti. 
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Gasum Oy:n suunnittelema maakaasuputkilinjaus kulkee siten, että se alittaa Hiidenveden 2,8 
km matkalla Oinasjokisuusta uimarannan editse aina Haapakylään asti. Kaasuputken upotta-
minen vaatii kaivutöitä, jolloin sedimentti mobilisoituu. Oinasjokisuuhun laskevat Koivissillan 
vanhalta kaatopaikalta tulevat vedet, joten lisätutkimuksia sedimenttien osalta tehtiin kesällä 
2009. Hanke teki muistutuksen valvovalle viranomaiselle Hiidenveden alitukseen ja valuma-
alueen arvokkaisiin pienvesiin liittyvien töiden riskien osalta. Myös suunnitteilla oleva jäteve-
siputken linjaus Hiidenveden alitse tuo uusia uhkia Hiidenveden rehevöitymiselle. Vuodot ve-
sistöihin on hankala havaita, ja yleensä ne tulevatkin ilmi vasta, kun vesistö on jo pilaantunut.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n koordinoima Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 
2009-2010 (http://www.hajavesi.fi) tukee asetuksen järkevää toimeenpanoa alueella. Vuon-
na 2009 hanke teki neuvontakäyntejä pilottialueen kiinteistöillä. Hiidenveden valuma-alueelta 
Lohja ja Nummi-Pusula kuuluivat pilottialueeseen vuonna 2009. Tätä työtä jatketaan näiden 
lisäksi myös Vihdissä ja Karkkilassa v. 2010.

Virkistyskäyttömahdollisuudet alueella paranivat Väänteenjoen venesulun valmistuttua alku-
kesällä 2009. Sulku yhdistää kaksi Uudenmaan suurinta järveä, Lohjanjärven ja Hiidenveden, 
yhtenäiseksi veneilyreitiksi. Järvien välille jää myös hieno Väänteenjoen jokimaisema. Venesu-
lun rakentamisen rahoittivat HSY Vesi, Lohjan kaupunki, Vihdin kunta ja Uudenmaan ELY-keskus.

6	 yHTEISTyÖHANkkEET	JA	-prOJEkTIT

Hiidenvesi-hanke on mukana toiminta-alueen erilaisissa monivuotisen ulkopuolisen rahoituksen 
hankkeissa ja projekteissa. Niissä edistetään esimerkiksi uutta seurantateknologiaa, kunnostus-
osaamista sekä seurannan ja kunnostuksen tuloksellisuuden arvioinnin työkaluja. Yhteistyöpro-
jekteissa tuotetaan sellaista erikoisosaamista alueelle, jota varsinaisessa Hiidenvesi-hankkeessa 
ei kyetä ylläpitämään. Näistä esimerkkeinä ovat jätevesihanke, automaattista vedenlaadun seu-
rantatietoa tuottava Envisense-hanke ja maatalouden vesiensuojeluun keskittyvä Ravinnehuuh-
toumien hallinta –hanke.

Yhteistyöhankkeilla on merkittävä osuus Hiidenveden kunnostuksen toiminta-alueelle tulevas-
sa kokonaisrahoituksen määrässä. Näin kumppaneiden rahoitusosuus saadaan moninkertais-
tettua ja Hiidenveden asema kunnostuksen valtakunnallisten kärkihankkeiden joukossa kasvaa. 
Yhteistyöhankkeet löytyvät taulukosta 3.
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Taulukko 3. Ulkopuolisella rahoituksella toimivat yhteistyöhankkeet ja -projektit Hiidenvedellä 
tai sen valuma-alueella.

Kohde Kuvaus Budjetti 
Järvien vedenlaatupalvelu (JVP), 
2009-2012 

Käsitellään automaattisen vedenlaadun 
seurannan tuloksia ja verrataan niitä 
velvoitetarkkailun tuottamiin tuloksiin. 
Koordinointi SYKE:ssa 

500 t €, Tekes 
rahoitus 

GISBLOOM, LIFE+ EU-hankehakemus, 
2010-2013 

SYKE:n koordinoima hakemus. 
Sinilevämalleja, ennusteita, kunnostustyöpaja 
kyläyhteisössä, kustannus/hyötymallien 
käyttö paikallisten toimijoiden kanssa, 
kouluyhteistyö 

1,3 M€, EU LIFE+ -
hakemus 

Järvien kunnostusopas, 2009-2010 Rehevöityneen järven kunnostusopas. 
Koordinointi SYKE:ssa 

100 t €, YM 
rahoitus 

Kosteikkojen ja LUMO-kohteiden 
yleissuunnitelma Vanjoen ja 
Sulkavanojan valuma-alueelle, 2009-
2010 

Uudenmaan ympäristökeskuksen hanke. 
Kartoitetaan potentiaaliset kosteikko- ja 
allasalueet 

30 t €, MMM 
rahoitus 

Envisense (MAASÄÄ)-hanke, 2008-
2009, 2009-2013 

MTT:n hanke sää- ja vedenlaatutietojen 
tuottamiseen ja käsittelyyn Hiidenveden 
valuma-alueella. Tavoite: viljelyn ohjaus 

1M € , Tekes-
rahoitteinen 

Maa- ja metsätalouden 
hajakuormitusjärvien 
seurantaohjelma 

Seurannat (SYKE/MMM). Esim. 
koekalastukset 3-6 vuoden välein 

Budjetti vaihtelee 
vuosittain 
tehtävien 
selvitysten 
mukaisesti 

Unesco HELP-hanke Valuma-alueiden hydrologinen 
kokonaisajattelu. Altaat ja kosteikot valuma-
alueiden hallinnassa 

 

Virtavesien kunnostushankkeet Virtavesien hoitoyhdistyksen pienvesien ja 
koskien kunnostushankkeet Hiidenveden 
valuma-alueella. 

Useita hankkeita: 
pienvesien 
kunnostus 

Helsingin yliopiston 
tutkimushankkeet 

Sulkasääskitutkimus, paleolimnologinen 
tutkimus 

Suomen Akatemia 

Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa) 
–hanke, 2009-  

Uudenmaan ELY-keskus koordinoi. 
Yhteistyötä ja tiedotusta hyödyntävä hanke, 
jonka avulla maatalouden vesiensuojelua 
kohdennetaan kustannustehokkaasti  

40 t €, 
Uudenmaan ELY-
keskus 

Kansallisen riistataloudellisen 
kosteikkostrategian 
toteuttaminen/Kosteikot, 2008-2009 

HY/Ruralia instituutti koordinoi 
riistakosteikkojen rakentamiseen liittyvien 
ongelmien todentamista 

MMM rahoittaa 

Uudenmaan Järvikeskus –hanke, 
2009-2010 

Luvy ry koordinoi koko vesistöaluetta 
palvelevan osaamiskeskittymän ja puiston 
suunnittelua 

86 t €, 
Uudenmaan ELY-
keskus, 
Ykkösakseli, Luvy 

Hajajätevesihanke, 2009-2010 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n 
hankkeessa tiedotustilaisuuksia ja neuvontaa 
hajajätevesiasioissa koko valuma-alueella 

142 t €, 
Uudenmaan liitto 
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Hiidenveden kunnostus -hanke teki yhteistyötä paikallisten, muiden kotimaisten sekä ulkomais-
ten vesiensuojelu- ja kunnostushankkeiden kanssa. Tarkoituksena oli lisätä kokemusten- ja tie-
donvaihtoa sekä kartoittaa yhteistyön mahdollisuuksia tutkimuksessa ja käytännön töissä.

7	 VIESTINTÄ

Uudenmaan ELY-keskuksessa on kuvattu erilaisia tapahtumia ja esittelyvideoita netti-tv:n ar-
kistoon (www.vesienhoito.net). Myös Hiidenveden kunnostus –hankkeen yleisötilaisuuksia voi 
katsoa jälkikäteen Internetin välityksellä.

Kuva 4. Heinäkuun 2009 Hiidenvesi-ilta pidettiin Väänteenjoen padolla. Tilaisuudessa oli 
läsnä parisataa osallistujaa (Kuva: Ilona Joensuu).

Perinteeksi tulleet Hiidenvesi-illat järjestettiin kahdesti vuonna 2009. Tammikuussa esiteltiin 
Nummelassa Vihdin kunnanvirastolla koekalastusten ja paleolimnologisten tutkimusten tulok-
sia. Heinäkuun rantatilaisuus pidettiin Väänteenjoen padolla, jossa esiteltiin kalatietä, uutta 
venesulkua sekä Hiidenveden säännöstelyä. Hanke järjesti myös muita yleisötilaisuuksia esi-
merkiksi kosteikkojen yleissuunnitteluun liittyen. Hanke esitteli toimintaansa erilaisissa tilai-
suuksissa (mm. osakaskunnat, kylä-, suojelu- ja riistayhdistykset, rotaryt) ja osallistui yhteis-
työhön erilaisten projektien ja hankkeiden kanssa. Karjaanjoki LIFE –hankkeen tuloksia käytiin 
esittelemässä Brysselissä EU:n rahoituksella. Hiidenvesi-hankkeeseen ja tehtyihin työkohteisiin 
kävi tutustumassa erilaisia vierailijoita, kauimmaiset aina Kiinasta asti.
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Opinnäytetyönä valmistui Hiidenveden ja sen valuma-alueen paikkatietoon pohjautuva hal-
linnointijärjestelmän pohja. Kosteikkojen yleissuunnitelmia, suojavyöhykesuunnitelmia, ravin-
netasetiloja, hajajätevesiselvityksiä ja erilaisia suojeluohjelmia voidaan tarkastella kosteikko-
suunnittelun yhteydessä keskitetysti ja kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on edelleen muokata 
kosteikkojen paikkatietojärjestelmää sellaiseksi, että se palvelee helpommin suunnittelua ja 
valmiiden kohteiden hallinnointia.

Hiidenveden kunnostus -hankkeen kotisivuilta (www.hiidenvesi.fi) on ajankohtaisen tiedon li-
säksi saatavissa kaikki hankkeessa ja sen yhteistyöprojekteissa tuotetut raportit sekä julkaisut. 
Sähköinen uutiskirje hankkeen ajankohtaisista toimista lähetetään joka toinen kuukausi sadoille 
listalle ilmoittautuneille.

8	 rAHOITuSSuuNNITELMAT	JA	kuLuT

Hiidenveden kunnostus–hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2008–2011 on 1 388 700 €. Eri yh-
teistyökumppaneiden rahoitusosuudet on esitetty taulukossa 4. Vuodelle 2008 varoja oli bud-
jetoitu kaikkiaan 308 000 €, josta Uudenmaan ELY-keskus hallinnoi omaa 100 000 € rahoitus-
osuuttaan.

Päärahoituksen lisäksi hanke saa merkittävää taloudellista hyötyä ja työpanosta toimimalla han-
kekumppanina ja kohdealueena ulkopuolisella rahoituksella toteutettavissa yhteistyöhankkeis-
sa (Taulukko 3). Lisäksi ELY-keskuksen koordinoimilla säännöstelyn kalataloudellisilla kompen-
saatiovaroilla kunnostettiin pienvesiä Karkkilan alueella 7 652,55 eurolla.

Taulukko 4. Hiidenveden kunnostus–hankkeen rahoitussuunnitelma.

  % 2008 2009 2010 2011 Yhteensä

Vihti 38 106210 124700 131150 171570 533630
Lohja 21 56810 66700 70150 91770 285430
Karkkila 1 3705 4350 4575 5985 18615
Nummi-Pusula 1 2470 2900 3050 3990 12410
HSY 1 3705 4350 4575 5985 18615
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö 1 5000 5000 5000 5000 20000
Uudenmaan ELY-keskus 36 100000 100000 150000 150000 500000

YHTEENSÄ 100 277900 308000 368500 434300 1388700

 

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hallinnoiman 208 000 € (rahoittajina kunnat, HSY Vesi 
ja Luvy ry) ja vuodelta 2008 siirtyneen ylijäämän 47 214,75 € osalle kuluja kertyi kaikkiaan 
192 519,13 € (Taulukko 5). Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hallinnoiman kokonaisra-
hoitusosuuden ylijäämä 62 695,62 € siirrettiin vuodelle 2010.
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Uudenmaan ELY-keskuksen vuodelle 2009 budjetoimasta 100 000 € rahoitusosuudesta käytet-
tiin 32 154,06 €. Rahat käytettiin hankkeiden valmisteluun, maastotöihin sekä suunnitteluun.  
Käyttämättömät varat siirretään odottamaan Vanjärven kunnostuksen aloittamista ja Vaanilan-
lahden kosteikon perustamistyön valmistelua sekä käytännön kunnostustöitä.

Taulukko 5. Tuotot, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hallinnoimat Hiidenveden kun-
nostus–hankkeen kulut ja tulos vuonna 2009.

Luvy:n hallinnoimat kulut 1.1.-31.12.2009   
Muut tutkimustarvikkeet             235,52    
Ulkopuoliset palvelut (kaivu, läjitys ym)       52 949,02    
Palkat ja sivukulut     124 179,10    
Koulutus             645,75    
Vuokrat          1 815,00    
Muut edustuskulut               16,38    
Matkakulut          5 902,25    
Puhelin, Internet, posti, pankki          1 602,59    
Kopiointi, konttoritarvikkeet          1 442,92    
Kokous- ja neuvottelukulut, tilaisuudet             519,42    
Hallinto, painatus, ilmoitus, ATK, muut          1 923,84    
Käyttö- ja ylläpitokulut             130,00    
Avustukset (opinnäytetyö, vesistömallit)          1 000,00    
Vakuutukset             157,34    
Yhteensä     192 519,13    

 
Tuotot   
    Vihti      124 700,00   
    Lohja        66 700,00   
    Karkkila           4 350,00   
    Nummi-Pusula           2 900,00   
    HSY          4 350,00   

    Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry           5 000,00   

 Tuotot yhteensä      208 000,00   
 Ylijäämä vuodelta 2008        47 214,75   

 Kulut 2009  -  192 519,13   

 Vuodelle 2010 siirrettävät varat        62 695,62   

 

9	 HALLINNOINTI

Hiidenveden kunnostus –hanketta ja rahavarojen käsittelyä koordinoidaan Länsi-Uudenmaan 
vesi ja ympäristö ry:ssä. Poikkeuksena on Uudenmaan ELY-keskuksen 100 000 € rahoitusosuus, 
joka hallinnoidaan suoraan Uudenmaan ELY-keskuksessa.

Vesi
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Hankkeessa ylintä päätösvaltaa käyttää ensisijaisesti rahoittajien edustajista koostuva ohjaus-
ryhmä, jossa tehdään päätökset hankkeen laajemmista linjauksista, hyväksytään toimintasuun-
nitelmat sekä varojenkäyttö. Ohjausryhmässä on mukana myös viljelijöiden edustajia sekä vesi-
alueen omistajien ja suojeluyhdistyksen edustajat. Ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa vuoden 
2009 aikana ja siihen kutsuttuina olivat seuraavat henkilöt:

Kujanpää Rauno/Vihdin kunta (pj.), Salomaa Risto/Vihdin kunta, Murto Risto/Lohjan kaupun-
ki, Ruusuvaara Tanja/Lohjan kaupunki (varalla), Sulander Minna/Karkkilan kaupunki, Lehtonen 
Jorma/Nummi-Pusulan kunta, Mäenpää Paula/Nummi-Pusulan kunta (varalla), Virta Marketta/ 
Uudenmaan ELY-keskus, Taponen Tero/Uudenmaan ELY-keskus, Vääriskoski Jarmo/Uudenmaan 
ELY-keskus, Vuorilehto Veli-Pekka/HSY Vesi, Koivurinta Mikko/ Uudenmaan ELY-keskus, Lehto-
nen Jukka/MTK-Lohjan seutu, Hyrkkö Paavo/MTK-Lohjan seutu (varalla), Mäkelä Mikko/MTK-
Vihti, Ranta Teemu/MTK-Vihti (varalla), Leinamo Liisa/MTK-Karkkila, Nikula Timo/MTK-Karkkila 
(varalla), Artjoki Markku/MTK-Nummi-Pusula, Kivistö Risto/Hiidenveden kalastusalue, Murto-
Laitinen Riitta/Uudenmaan liitto, Lehtonen Jaana/Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Kytölä 
Eero/Hiidenveden suojeluyhdistys ry, Järvilehto Pekka/Hiidenveden suojeluyhdistys ry. Sihtee-
rinä toimi Ulla-Maija Hyytiäinen/Hiidenveden kunnostus –hanke.

Kunnostustyöryhmä ei kokoontunut vuoden 2009 aikana. Hankkeessa tehtävät hoito- ja kun-
nostustoimenpiteet suunnitellaan ja valmistellaan erilaisissa tarpeen mukaan muodostettavis-
sa työryhmissä, joissa asiantuntijat ja paikalliset maan- ja vesialueen omistajat sekä muut tarvit-
tavat toimijatahot tapaavat. Vuonna 2000 maataloustyöryhmä kokoontui kahdesti. Vanjärven 
kunnostustyön käytännön toteutuksen työryhmä tapasi kuusi kertaa vuonna 2009.

Maataloustyöryhmään kuuluivat Ahtela Irmeli/ Uudenmaan ELY-keskus, Koppelmäki Kari/ Uu-
denmaan ELY-keskus, Taponen Tero/ Uudenmaan ELY-keskus, Mussaari Ismo/ Uudenmaan ELY-
keskus, Sundberg Johan/ Uudenmaan ELY-keskus, Manns-Metso Esme/ Uudenmaan ELY-keskus, 
Vuorinen Esko/Silvestris luontoselvitys Oy, Tarvainen Aila/ProAgria Uusimaa, Vilonen Kirsi/Pro-
Agria Uusimaa, Mikkola Hannu/ProAgria Uusimaa, Lumme Eila/Vihti, Salomaa Risto/Vihti, Pih-
laja-Kuhna Mari/Vihti, Sainio Ismo/Lohja, Murto Risto/Lohja, Ruusuvaara Tanja/Lohja, Juhala 
Jarmo/Karkkila ja Loppi, Viinikka Juha/Loppi, Sulander Minna/Karkkila, Kulmala Carita/Nummi-
Pusula, Lehtonen Jukka/MTK-Lohja, Hyrkkö Paavo/MTK-Lohja, Mäkelä Mikko/MTK-Vihti, Ranta 
Teemu/MTK-Vihti, Vuorela Jorma/MTK-Nummi-Pusula, Nikula Timo/MTK-Karkkila, Leinamo Lii-
sa/MTK-Karkkila, Salmela Liisa/MTK-Loppi, Ukkola Marja/MTK-Loppi, Joensuu Ilona/Hiidenve-
den kunnostus –hanke, Ulla-Maija Hyytiäinen/Hiidenveden kunnostus -hanke.

Hankepäällikkönä työskenteli hydrobiologi Ulla-Maija Hyytiäinen, ja määräaikaisina työntekijöi-
nä toimivat hydrobiologit Ilona Joensuu (12 kk), Paula Muukkonen (3 kk) ja Sanna Helttunen (2 
kk).
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LIITTEET
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Liiteluettelo

Liite 1. Kosteikkojen ja LUMO-kohteiden yleissuunnitelma-alueet.

Vihtijoen kosteikkojen ja LUMO-kohteiden yleissuunnitelma-alue, Karjaanjoen (Karkkila,
Loppi) kosteikkojen yleissuunnitelma-alue sekä Vanjoen ja Sulkavanojan kosteikkojen ja
LUMO-kohteiden yleissuunnitelma-alue. Toteutettujen, suunnitteilla olevien ja suunnitte-
luvaiheessa hylättyjen altaiden ja kosteikkojen sijainti Hiidenveden valuma-alueella. Laa-
ditut kosteikkojen EU-tukihakemukset.
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Liite 1.
Kosteikkojen ja LUMO-kohteiden yleissuunnitelma-alueet
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Kuvailulehti
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Julkaisija Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Julkaisuaika

9/2010

Tekijä(t) Hyytiäinen Ulla-Maija

Julkaisun nimi Hiidenveden kunnostus 2008-2011 –hanke. Vuosiraportti 2009

Julkaisusarjan nimi ja
numero

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 205/2010

Julkaistut osat/ muut
saman projektin
tuottamat julkaisut

Julkaisu on saatavana myös Internetissä: www.luvy.fi/julkaisut

Tiivistelmä Hiidenveden kunnostus 2008-2011 –hankkeen toiminta jatkui suunnitelman mukaisesti valuma-alueen
hoito- ja kunnostustyönä. Tärkeä osa oli myös viestinnän kehittämisellä. Hanke toimii kumppanina useissa
tutkimushankkeissa ja osallistuu aktiivisesti tietotaidon vaihtoon.

Kosteikkojen yleissuunnittelussa saatiin vuoden 2009 aikana loppuun toinen vaihe eli Karjaanjoen (Karkkila
ja Loppi) valuma-alue. Vuoden lopulla päästiin aloittamaan kolmas vaihe eli Vanjoen ja Sulkavanojan
valuma-alue Vihdissä. Aiemmin on jo valmistunut Vihtijoen kosteikkojen ja LUMO-kohteiden
yleissuunnitelma.

Kosteikkokokonaisuuksia Hiidenveden valuma-alueelle valmistui hankevaroin ja talkootoimin kaikkiaan 27
kappaletta vuonna 2009. Useita kymmeniä kohteita odottaa eri vaiheissa suunnittelua ja toteutusta. EU-
tukihakemuksia jätettiin vain yksi kosteikon hoitoa varten. Kosteikkotukihakemuksia laadittiin Hiidenvesi-
hankkeessa valmiiksi neljä kappaletta, mutta maanomistajat eivät lopulta halunneet sitoutua tukihakuun.
Hankkeessa tehtiin paljon työtä uuden kosteikkojen EU:n ei-tuotannollisen investointituen reunaehtojen
määrittämisessä yhdessä viranomaisten kanssa. Lopulta Hiidenvesi-hankkeessa tehtiin linjaus jatkaa
kosteikkojen ja altaiden suoraa toteutusta hankevaroin kustannustehokkaasti ja lainmukaisin keinoin.

Suojavyöhykkeiden tukihakemuksia laadittiin 13 viljelijälle ja ravinnetaseita laskettiin viidelle tilalle.

Hiidenveden valuma-alueella sijaitsevan Vanjärven kunnostuksen ympäristölupa saatiin valmiiksi ja jätettiin
lupavirastoon. Umpeenkasvua estetään nostamalla Vanjärven keskivettä n. 34 cm ja alivesi nousee noin
metrillä. Vettä johdetaan Vanjoesta Vanjärveen. Tämä toteutetaan jokeen rakennettavan tekokoskimaisen
kynnysrakenteen avulla. Veden kiertoa järvessä parannetaan kaivamalla uomastoa. Kaivumaiden läjityksillä
korotetaan rantapeltoja ja siten estetään niiden vettymistä.

Lohjan Vaanilanlahden kunnostussuunnittelua jatkettiin hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnalla.
Luontoselvitykset ja ensimmäiset maastomittaukset valmistuivat.

Asiasanat Hiidenvesi, kunnostus, kosteikot, altaat, valuma-alue, Vanjärvi

Toimeksiantaja Hiidenveden kunnostus 2008-2011 –hankkeen ohjausryhmä
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