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Alkusanat

Hiidenveden veden laadun parantamiseksi on tehty työtä jo vuosikymmenien ajan – Hiiden-
veden kunnostus -hankkeen puitteissa jo vuodesta 1995 alkaen. Kunnostustyössä on eri aikoi-
na painotettu erilaisia toimia vesistön tilan parantamiseksi. Alkuvaiheessa keskityttiin pääosin 
järven sisäisen kuormituksen vähentämiseen hoitokalastuksella, mutta viime vuosien aikana 
työ on suuntautunut erityisesti vesistön valuma-alueelle mm. kosteikkojen ja altaiden perus-
tamiseen sekä muihin kuormitusta ennalta estäviin tai vähentäviin toimiin. Viimeaikaisilla toi-
milla on pyritty Hiidenveden kestävään kunnostukseen, jossa ulkoista kuormitusta pyritään 
aktiivisesti vähentämään, onhan vesistöön tulevan kuormituksen määrä yli kaksinkertainen 
sen sietokykyyn verrattuna.

Kuluneiden työntäyteisten vuosien aikana on tullut selväksi, että Hiidenveden tilan paranta-
minen edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista. Hiidenveden ranta-alueiden kunnat esittivätkin 
keväällä 2007 Hiidenveden kunnostusta kaudelle 2008–2011 valtion talousarvioon nimetyksi 
erillishankkeeksi. Hiidenveden kunnostustyöstä tehtiin ensimmäisen kerran pitkä nelivuotis-
kauden kestävä sopimus. Nyt neljä vuotta myöhemmin Hiidenvedelle on perustettu ennätys-
määrä kosteikkoja ja altaita samalla, kun muita keinoja valuma-alueelta tulevan kuorman vä-
hentämiseksi on edistetty tiiviin maanomistajayhteistyön avulla. Hiidenvesi valuma-alueineen 
on saatu mukaan kohdealueeksi moniin merkittäviin tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin. Projek-
teja on pienemmistä paikallishankkeista aina mittaviin EU:n LIFE + -hankkeisiin. Kaikki nämä 
projektit toimivat Hiidenvesi-hankkeen ulkopuolisella rahoituksella, jolloin koko vesistön alu-
eelle ohjautuu huomattavaa lisärahoitusta. Näin kunnostushankkeesta saadun hyödyn arvo 
nousee entisestäänkin sekä rahallisesti että osaamisen ja tiedon kasvun myötä. Lisärahoituk-
sen hankkiminen ja merkittävän valtakunnallisen kunnostusprojektin statuksen saavuttaminen 
olivatkin hanketta käynnistettäessä yhtenä päätavoitteena.

Hiidenvesi tarvitsee jatkossakin pitkäjänteistä aktiivista kunnostustyötä. Erityisesti haluan kiit-
tää kaikkia hankkeen yhteistyökumppaneita ja laajan Hiidenveden valuma-alueen maanomis-
tajien halua osallistua yhteisiin kunnostustalkoisiin. Toivottavasti tulevaisuudessakin into säi-
lyy ja voimme jättää paremman Hiidenveden perinnöksi tuleville sukupolville.

Hiidenveden kunnostus -hankkeen ohjausryhmän puolesta,

Rauno Kujanpää, ohjausryhmän pj.



6 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 228/2012

1 Johdanto

Hiidenveden kunnostus 2008–2011 -hankkeesta allekirjoitettiin 14.2.2008 sopimus Vihdin, 
Lohjan, Karkkilan, Nummi-Pusulan, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, 
Uudenmaan ELY-keskuksen ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kesken. Sopimukses-
sa yhteistyökumppanit sitoutuivat rahoittamaan Hiidenveden kunnostus -hanketta vuosina 
2008–2011. Hiidenveden kunnostuksen koordinoinnista vastasi sopimuksen mukaisesti Länsi-
Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Hankkeen toimintaa on ohjannut ohjausryhmä, jossa ovat olleet edustettuina hankkeen ra-
hoittajat sekä asiantuntijoina alueelliset ja paikalliset toimijat (Hiidenveden ja Lohjanjärven 
suojeluyhdistykset, Hiidenveden kalastusalue ja MTK:n edustajat).

Loppuraportin kirjoittamiseen ovat osallistuneet Ulla-Maija Jalli, Sanna Helttunen, Ilona Joen-
suu, Anu Suonpää sekä Jaana Pönni Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä ja Esko Vuori-
nen Silvestris Oy:stä. Raporttia ovat kommentoineet hankkeen ohjausryhmän jäsenet.

Hiidenveden kunnostus 2008–2011 -hankkeen loppuraportissa esitellään hankkeen toimintaa, 
valittuja linjauksia sekä saavutettuja tuloksia. Raportissa avataan myös taustoja ja perusteluja 
valituille hoito- ja kunnostustoimille. Hiidenveden kunnostus 2008–2011 -hanke oli ensisijai-
sesti vesistön kunnostukseen painottuva hanke. Hanke keskittyi ohjausryhmän päätösten mu-
kaisesti valuma-alueen kunnostukseen käytännön tasolla ja loi uusia toimintatapoja erityisesti 
kosteikkojen ja laskeutusaltaiden kustannustehokkaaseen toteutukseen. Hankkeessa ei tehty 
menetelmä- tai vaikuttavuustutkimuksia, vaan valitut toimenpiteet valittiin ja niiden vaikutta-
vuus arvioitiin muualla tehtyyn tutkimustietoon perustuen. Hankkeessa edistettiin aktiivisesti 
tutkimusta ja vaikuttavuuden arviointia yhteistyöhankkeiden kautta. Näin menetellen oli mah-
dollista maksimoida hankkeesta saatava käytännön hyöty ja saada toisaalta alueen käyttöön 
paras mahdollinen asiantuntemus ja tutkimustieto sekä lisärahoitusta. Samalla Hiidenveden 
kunnostus -hankkeessa haluttiin tuottaa ja jakaa tietoa kunnostuksesta ja uusista toimintamal-
leista muiden vastaavien hankkeiden kanssa.
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Kuva 1. Muodoltaan rikkonainen Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi. Kuva Lentokuva  
Vallas Oy.

2 Hiidenvesi

2.1 Hiidenveden ominaispiirteet

Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi (n. 30 km2) (taulukko 1). Karjaanjoen vesistön 
(2 140 km2) keskellä sijaitseva Hiidenvesi purkaa vetensä Lohjanjärveen. Alapuoleisen vesistön 
saamat terveiset ovat olleet rehevän ja samean veden sävyttämät, joten koko vesistön alueella 
on hyvissä ajoin huomattu kokonaisvaltaisen vesiensuojelun tärkeys. 

Hiidenvesi on rehevä ja luontaisestikin savisamea järvi. Hiidenvesi koostuu useasta vesialtaas-
ta, jotka poikkeavat hyvinkin paljon toisistaan sekä perusominaisuuksiltaan että vedenlaadun 
suhteen (taulukko 2). Neljä pääallasta ovat Kirkkojärvi, Mustionselkä, Nummelanselkä ja Kiih-
kelyksenselkä (kuva 2).
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Kuva 2. Hiidenveden altaat ja lähivaluma-alue. 

Hiidenvedellä on pitkä historia perinteisenä kulkuväylänä. Jäänteenä näiltä ajoilta on uittoon 
perattuja väyliä ja suoraksi oiottuja mutkia nopeuttamassa veden kulkua. Hiidenvesi toimi 
myös jätevesien purkupaikkana, kuten aiemmin oli tapana. Valitettavasti tämä kaikki myös li-
säsi kuormitusta alapuoliseen vesistöön, Lohjanjärveen ja aina Itämereen saakka. Hiidenveden 
pohjaan sedimentoitunut ravinnerikas aines on peräisin sotien jälkeisiltä ajoita.

Taulukko 1. Hiidenveden ominaispiirteet

Pinta-ala n . 30 km2 
Valuma-alue n. 935 km2 
Keskisyvyys 6,6 m 
Suurin syvyys n. 33 m 
Vedenlaatu välttävä 
Suurimmat tulojoet Vanjoki ja Vihtijoki 
Laskujoki Väänteenjoki 
Rantaviivan pituus n. 100 km 
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Taulukko 2. Hiidenveden pääaltaat ja vedenlaatutiedot. Vedenlaatutiedot ovat keskiarvoja ajalta 
touko-marraskuu 1997–2001. (Horppila, J. 2005: Project background and lake description 
– Arch.Hydrobiol. Spec. Issues Advanc.Limnol.59: 1–11.).)

  Kirkkojärvi Mustionselkä Nummelanselkä Kiihkelyksenselkä 

Pinta-ala (km2)        1,6 2,7 3,8 10,5 
Suurin syvyys (m)    3,5 4,5 7,0 33,0 
Keskisyvyys (m)      1,1 1,7 2,5 11,2 
Tot P (µg/l) 88 87 52 40 
Tot N (µg/l) 1250 1140 1070 1030 
Chl a (µg/l) 45 47 34 14 
Sameus (NTU)   39 44 24 15 
Näkösyvyys (m)     0,4 0,5 0,7 1,0 
 

2.2 Valuma-alue ja kuormitus

Hiidenveden valuma-alue on laaja (935 km2) suhteessa järven pinta-alaan (30 km2) (kuva 3). Li-
säksi Hiidenveden valuma-alueen järvisyys on Hiidenvettä lukuun ottamatta vain 2 % (Saarijär-
vi 2003), joten valumavesiä tasoittavia altaita on alueella vähän. Tämä tuo lisähaasteen järven 
kunnostustyöhön ja hoitoon, koska kaikki valuma-alueella tapahtuva toiminta ja maankäyttö 
vaikuttavat suoraan järven kuntoon. Alueella on taajama- ja haja-asutusta, viljelyä, laidunnus-
ta, metsätaloutta, teollisuutta ja virkistystoimintaa sekä runsaasti hevostiloja. Valuma-alueella 
on muutama suurempi taajama, joissa jätevedet on viemäröity, mutta hulevedet kuormittavat 
edelleen suoraan vesiä. Hiidenvettä reunustaa myös pohjavesien muodostumiselle tärkeä har-
jualue. 

Kaikki toiminta valuma-alueella tulee sovittaa yhteen niin, että ympäristö ja lopulta myös ve-
det kuormittuvat mahdollisimman vähän ja alue säilyy viihtyisänä. Eliölajistoltaan monimuo-
toinen valuma-alue toimii luonnollisena puskurina ympäristöolojen muutoksia vastaan. Vain 
eliölajistoltaan ja elinympäristöltään rikas valuma-alue voi ylläpitää vedenlaadultaan hyväkun-
toista järveä.

Hiidenveden valuma-alueen pohjoisosat ovat metsäisiä ja vedet ovat tällä alueella osin myös 
karuja. Alueella on arvokkaita virtavesiä, joita kasvava kiintoainekuormitus jatkuvasti uhkaa. 
Jokilaaksoissa hedelmälliset savimaat sortuvat helposti eroosion vaikutuksesta vesiin ja aihe-
uttavat samentavaa ja kaiken alleen peittävää kiintoainekuormaa. Vuosikymmenten saatossa 
kuivatetut laajat alueet ja vesistöjen oikaistut mutkat pahentavat eroosiota erityisesti tulva-
aikaan. Vihtijoki on runsaan hajakuormituksen ja alueen maaperän laadun vuoksi ravinteik-
kaampi kuin Vanjoki. Karkkilan Pyhäjärvi on keskirehevä virkistyskäyttöön hyvin sopiva järvi, 
jonka ongelma on syvimpien alueiden happipitoisuuden heikkeneminen kesäisin. Vihdin Averia 
on rehevä ja samea, mutta sen happitilanne näyttäisi olevan paranemassa (Ranta ym. 2011).
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Kuva 3. Hiidenveden valuma-alue. 
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2.2.1 Vanjoki

Hiidenveden valuma-alueen laatua voidaan tarkastella siihen laskevien jokien veden laadun 
avulla. Hiidenveden Kuninkaanlahteen laskevan Vanjoen pituus jokisuusta Karkkilan Pyhäjär-
veen on 23 km ja koko Vanjoen valuma-alueen pinta-ala on 484 km2 (Ranta ym. 2011). Vanjoki 
tuo Hiidenveden Kiihkelyksenselälle 93,9 % siihen laskevista vesistä (Eloranta ja Kwandrans 
2005). Valuma-alueen pinta-alasta viljeltyä peltoa on 34 %, metsää 62 %, rakennettua aluetta 
2 %, avosuota 1 % ja vesialueita 1 % (taulukko 3). Maaperä on pääosin herkästi huuhtoutuvaa 
savea ja hiesua. Lähempänä jokiuomaa maaperä sisältää hienoa hietaa ja kauempana maa-
perä on hiesua ja hiesusavea (Virri 1971). Peltojen eroosioherkkyyden onkin todettu olevan 
suuri (Penttilä ja Kulmala 1999). Peltoviljelyn ja muun hajakuormituksen vaikutus näkyy erityi-
sesti Vanjoen alaosan ravinnepitoisuuksien ja bakteerimäärien nousuna. Valuma-alueen suu-
ren peltopinta-alan vuoksi Vanjoen vesi on hyvin humuspitoista. Vanjoen humusvaikutuksesta 
vedenlaatuun kertovat joen korkea väriluku, kiintoainepitoisuus, sameus ja kemiallisen hapen 
kulutuksen määrä. Nämä pitoisuudet joessa nousevat virtaamien kasvaessa. Vanjoen virtaama 
on keskimäärin 4,8 m³ s-1. 

Kuva 4. Peltomaisemaa Vihdin Vanjokilaaksossa.

2.2.2 Vihtijoki

Hiidenveden Kirkkojärveen laskevan Vihtijoen valuma-alueen pinta-ala on 269 km2 Vihtijoen 
jokisuulta mitattuna (Ranta ym. 2011). Valuma-alue on pääosin metsää ja peltoa (taulukko 
3). Hajakuormitus alueella on hyvin voimakasta. Vihtijoen kuormitus Hiidenveteen on suurta 
ja se näkyy joen suulla korkeina typpi- ja fosforipitoisuuksina sekä kiintoainemäärinä (Ran-
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ta ym. 2011). Vanjoen tapaan Vihtijoenkin vesi on humusvaikutuksesta hyvin ruskeaa. Joen 
ravinnepitoisuudet ovat pääosin Vanjokea korkeampia. Vuosien 2007–2010 aikana Vihtijoen 
tuoma kuormitus Hiidenveteen oli keskimäärin 3 tonnia fosforia ja 70 tonnia typpeä vuodessa. 
Vihtijokeen kohdistuva pistekuormitus on vähäistä. Vihtijoen Averiajärven alapuolella sijaitsee 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, jonka jäteveden puhdistamo on joen ainoa piste-
kuormittaja. Jätevesien purkupuron ravinne- ja bakteeripitoisuudet ovat yleensä korkeampia 
kuin Vihtijoen vastaavat pitoisuudet. Pienen virtaaman vuoksi tämän jätevedenpuhdistamon 
kuormitus on kuitenkin vähäistä (Ranta ym. 2011). 

Vihtijoen virtaama on keskimäärin 2,7 m³ s-1. Hiidenveteen laskevien Vihti- ja Vanjoen kautta 
pääosa valuma-alueen vesistä päätyy Hiidenveteen. Vihti ja Vanjoen lisäksi Hiidenveteen las-
kee useita pienempiä puroja, joiden virtaamat ovat < 0,25 m³ s-1 (Eloranta ja Kwandrans 2005) 
(taulukko 4).

Taulukko 3. Van- ja Vihti/Olkkalanjoen ominaisuudet ja valuma-alueen maankäyttö. 

Vanjoki          
pituus 23 km       
virtaama 4,8 m³ s⁻¹      
valuma-alue 23 .04 484 km²       
          
valuma-alueen maankäyttö    

viljelty pelto metsä rakennettu alue avosuo vesialue 
34 % 63 % 2 % 1 % 1 % 

         
Vihtijoki-Olkkalanjoki       
pituus 31 km       
virtaama 2,7 m³ s⁻¹       
valuma-alue 23 .09 269 km²       
          
valuma-alueen maankäyttö    

viljelty pelto metsä rakennettu alue vesialue   
22 % 66 % 7 % 5 %   
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Taulukko 4. Muita Hiidenveteen laskevia virtavesiä. Lähde Karjaanjoki LIFE.

Hiidenveteen 
laskeva virtavesi 

Vesistöalueen 
tunnus (3. 
jakovaihe) 

Vesistöalue Valuma-
alueen pinta-

ala (ha) 

Peltoa (ha) Pelto-
osuus 

 23.031 Hiidenveden la 9991 1570 16 % 
Koikkalanoja 23.031 Hiidenveden la 225 87 38 % 

Valkoja 23.031 Hiidenveden la 228 92 41 % 
Oravalanoja 23.031 Hiidenveden la 149 21 14 % 

Tyrynoja 23.031 Hiidenveden la 530 120 23 % 
Leppärlänoja 23.031 Hiidenveden la 210 63 30 % 
Sulkavanoja 23.032 Sulkavanojan va 1350 540 40 % 
Koppeloja 23.033 Koppelojan va 865 89 10 % 
Oinasjoki 23.034 Oinasjoen va 2254 554 25 % 

Hynnänoja 23.035 Heinälammen 
va 

1121 219 20 % 

Hongistonoja 23.036 Lehmijärven va 1642 152 9 % 
Santoja 23.037 Santojan va 834 219 26 % 

 

2.2.3 Piilevät vedenlaadun indikaattoreina

Hiidenveden alueella siihen laskevien jokien veden laadun selvityksiä on tehty piilevälajiston 
avulla. Virtavesissä, joissa veden laatu vaihtelee suuresti virtaaman mukaan, eliölajisto kuvas-
taa paremmin keskimääräistä veden laatua kuin yksittäiset veden laadun mittaukset. Piilevät 
soveltuvat hyvin veden laadun indikaattorilajiksi, koska niitä on kaikenlaisissa vesissä, missä on 
valoa. Ne ovat monipuolinen lajiryhmä ja reagoivat nopeasti ympäristön muutokseen (Weck-
ström ym. 2009). Piilevien ympäristövaatimukset ovat hyvin tiedossa ja niistä on runsaasti 
tutkimustietoa saatavilla. Pohjalla elävien ja pintojen peittävien eri piilevälajien tiedetään viih-
tyvän rehevyystasoltaan erilaisissa vesistöissä. Piileviä on käytetty myös vesistöön päätyvien 
kiintoainemäärien, veden pH:n ja ravinnepitoisuuksien arvioimiseen valuma-alueelta (Elo-
ranta 1990). Hiidenveden valuma-alueen virtavesissä tehdyssä tutkimuksessa piilevälajiston 
perusteella Hiidenveteen laskevien purojen ja jokien vedenlaatu oli kaikissa huono tai kes-
kinkertainen (Eloranta ja Kwandrans 2005). Joet ja purot olivat joko keskiravinteisia tai hyvin 
ravinteikkaita. Ainoastaan Lehmijärven joen suulla veden laatu oli parempi ja edusti vähem-
män ravinteikasta tilaa. Hiidenveteen laskevat joet olivat keskimäärin ravinteikkaampia kuin 
Hiidenvesi kertoen Hiidenveteen kohdistuvasta suuresta ulkoisesta kuormituksesta. Piileväla-
jistossa oli hyvin vähän karua ja vähäravinteista vettä ilmentäviä lajeja. 

2.2.4 Reaaliaikaista tietoa Hiidenveden valuma-alueen kuormituksesta

Van- ja Vihtijoen kuormituksesta Hiidenveteen on tulossa uudempaa tietoa lähitulevaisuudes-
sa. Envisense 2009–2013 -hankkeessa on seurattu Hiidenveden valuma-alueen vedenlaatua 
jatkuvatoimisten mittareiden avulla (Joensuu 2011, julkaisematon). Hanke on jatkoa Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Ilmatie-
teen laitoksen Maasää-hankkeelle (2007–2009). Envisense-hankkeen tavoitteena on viljelyn 
ohjaus, maataloudelle suunnattujen ennusteiden tuottaminen ja maatalouden vesistökuor-
mituksen vähentäminen (Huitu 2009). Hankkeessa on perustettu Karjaanjoen n. 2 140 km2 
valuma-alueelle 70 ympäristömittausasemaa, joilta saadaan vuorokaudessa 30 000 mittaus-
tulosta. Automaattisilla jatkuvatoimisilla mittareilla kerätään tietoa Hiidenveden valuma-alu-
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een säämuuttujista, maan kosteudesta, veden virtaamista, sameudesta ja ravinteista, kuten 
nitraattityppipitoisuudesta. GisBloom Life + 2010–2013 -hankkeessa, jossa Hiidenvesi on yksi 
hankkeen pilottialueista, on tarkoitus hyödyntää automaattiasemilla kerättyä tietoa ja mallin-
taa Hiidenveden valuma-alueen kuormitusta.

Maasää/Envisense-hankkeiden aikana Hiidenveden valuma-alueelle on asennettu 20 auto-
maattiasemaa, joilla mitataan sameutta. Lisäksi näistä viidessä on säähavaintoasema ja seit-
semässä seurataan veden korkeutta paineanturin avulla. Säähavaintoasemat lähettävät tietoa 
ilman lämpötilasta, kosteudesta, sademäärästä, ilmanpaineesta sekä tuulen nopeudesta ja 
suunnasta 15 minuutin välein (Huitu 2009). Neljälle asemalle on asennettu ravinneanturi, joka 
mittaa sameuden lisäksi nitraattityppipitoisuutta. Nitraattityppi on liukoinen typen muoto, 
jonka levät ja kasvit pystyvät suoraan hyödyntämään. Nitraattityppeä käytetään lannoitteissa 
ja sitä päätyy vesistöihin valumien mukana erityisesti keväällä ja syksyllä sekä runsaiden sa-
teiden aikaan. Yleinen vesistöjen nitraattipitoisuus on noin 0,01 ja 0,2–0,3 mg/l välillä. Yleen-
sä yli 1 mg/l pitoisuudet viittaavan jätevesi ja/tai lannoitteiden huuhtoutumiseen vesistöihin 
(www.ymparisto.fi/riverlife 10.10.2011). Joensuun 2011 (julkaisematon) raportissa on tarkas-
teltu automaattisilla mittareilla saatua dataa ja nitraattityppipitoisuuksia vuosilta 2008–2010. 
Vuonna 2008 nitraattitypenmäärä kasvoi Vanjoen mittausasemalla lokakuussa virtaamien kas-
vaessa. Alkuvuodesta nitraattitypen pitoisuus oli alhainen noin 0,6 mg/l ja marraskuussa mi-
tattiin 1,4 mg/l pitoisuuksia. Vuoden 2008 talvi oli ennätysleuto ja sateet saatiin pääasiassa 
vetenä. Sääolojen vaikutus virtaamiin ja sitä kautta joen kuormitukseen on suuri. Virtaamien 
kasvaessa kuormitus joessa lisääntyy ja veden sameus kasvaa valuma-alueelta tulevan ainek-
sen myötä. Vanjoella seurattiin typpipitoisuutta myös perinteisen näytteenoton avulla. Näiden 
mittausten mukaan ja valuma-aluekertoimilla korjattujen OIVA ympäristöhallinnon paikkatie-
tojärjestelmästä saatujen virtaamatietojen avulla on arvioitu Vanjoen typpikuormitusta Hii-
denveteen (Joensuu 2011, julkaisematon). Kuormituksen laskenta perustuu virtaamatietoihin, 
mistä seuraa se että virtaamien kasvaessa myös kuormitus kasvaa. Vuonna 2008 typpikuormi-
tus oli tammi-huhtikuussa ja lokakuun lopulta joulukuuhun noin 1–2,5 kg/d. Kesä-lokakuussa 
virtaamien ollessa alhaisia kuormitus oli alle 0,5 kg/d. Vuonna 2009 kuormitus oli alhaisista 
virtaamista johtuen alle 0,4 kg/d. Vuonna 2010 tulvien aikaan kuormitus oli suurimmillaan 1,5 
kg/d, muuten se oli alle 0,5 kg/d. Seurantavuosien 2007–2010 aikana Vanjoen vuosittainen 
ravinnekuormitus Hiidenveteen on ollut noin 6 tonnia fosforia ja 143 tonnia typpeä (Ranta ym. 
2011). Näitä pitoisuuksia ei kuitenkaan voida verrata Saarijärven (2003) laskelmiin Hiidenve-
teen tulevasta kokonaiskuormituksesta. Rannan ym. yhteistarkkailuraportissa (2011) esitetyt 
arvot ovat kuukauden keskivirtaamaan ja yhteen kuukausittaiseen näytekertaan perustuvia 
karkeita arvioita kokonaiskuormituksesta. 
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Kuva 5. Vanjoessa Maasää/Envisense-hankkeen automaattiasemalla ja yhteistarkkailun näytteenotos-
sa mitatut nitraattityppipitoisuudet vuosina 2008–2010.

Vuosien 2008–2010 jaksolla Vihtijoen nitraattityppipitoisuudet olivat korkeimmillaan loppu-
vuodesta 2010. OIVA ympäristöhallinnon paikkatietohallintajärjestelmästä saatujen virtaama-
tietojen ja Envisense-hankkeen jatkuvatoimisten mittareiden mittaustulosten perusteella voi-
daan arvioida laskennallisesti vesistön kuormitusta (Joensuu 2011, julkaisematon). Virtaamien 
ja automaattimittarin nitraattityppipitoisuuksien perusteella laskettu nitraattitypen kuormitus 
oli korkeimmillaan 1,4 kg/d. Yhteistarkkailun vesinäytteiden ja virtaamatietojen perusteella 
vuonna 2008 typpikuormitus oli suurimmillaan marras-joulukuussa 1,6–2,2 kg/d. Vanjokeen 
verrattuna kuormitus oli samaa luokkaa. Vuonna 2009 typpikuormitus oli hyvin pientä, alle 
0,05 kg/d. Vuonna 2010 typpikuormitus kohosi huppuunsa kevättulvien aikana ollen silloin yli 
4 kg/d. Muuten kuormitus oli vähäistä.

Seuraamalla ravinnepitoisuuksia jatkuvatoimisilla mittareilla saadaan määrällisesti enemmän 
tietoa Hiidenveteen laskevien jokien ravinnepitoisuuksista kuin yksittäisten vesinäytteiden 
avulla. Hiidenveden yhteistarkkailussa vuoden 2008 näytteenottotiheydellä (12 näytekertaa) 
saadaan vielä käsitys nitraattitypen pitoisuustrendien kehityksestä, kun näytteenoton ajoit-
tumista verrataan automaattiaseman tuloksiin (kuva 5). Väisäsen ja Puustisen (2010) toimit-
tamassa raportissa vesinäyttein ja automaattianturein saatua dataa on verrattu Savijoella 
vuosina 2007–2009. Eri näytemenetelmin lasketut kuormitusluvut poikkesivat sitä enemmän 
toisistaan mitä vähemmän käsinäytteitä oli otettu. Helcom suosittaa vuosittaiseksi näytteiden 
minimimääräksi kahtatoista. Savijoella näytteitä on otettu keskimäärin 13 kpl. Kuormitusta 
arvioitiin 13 ja 20 näytteen perusteella. Vähempi näytemäärä (13 kpl) aliarvioi tai yliarvioi 
kuormitusta riippuen pitkälti näytteenottohetken sääolosuhteista. Kahdenkymmenen vesi-
näytteen perusteella arvioitu kuormitus oli lähempänä automaattiseurannan tuloksia. Koska 
sääolot vaikuttavat suuresti valumiin ja sitä kautta jokiin päätyvään ravinnekuormaan, auto-
maattiseurannalla saadaan kiinni virtaama ja ravinnehuiput. Tällöin saadaan yleensä toden-
mukaisempi kuva sään vaikutuksesta ravinnekuormitukseen ja valuma-alueen kuormituksesta 
vesistöön. Virtaaman nousu edellyttää joko pidempikestoista sadetta tai hyvin voimakkaita 
yksittäisiä sadetapahtumia. Sadetapahtumilla on suuri merkitys valuma-alueelta tulevaan ra-
vinnekuormitukseen. Muutaman rankkasateen aikana voi tulla suurin osa pellon vuotuisesta 
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ravinnehuuhtoumasta vesistöön erityisesti leutoina talvina maan ollessa sula (Huitu 2009). 
Hajakuormituksen suuruuden arvioiminen on vaikeaa, koska muuttuvia tekijöitä on paljon. 
Sääolojen lisäksi mm. peltojen määrä, sijainti vesistöön nähden, peltojen kaltevuus, maaperän 
laatu, pellon käyttö, lannoitteiden käyttö ja pellon vesitalous vaikuttavat kuormitukseen. Auto-
maattiasemia on myös ollut käytössä rajoitettu määrä ja niiden toiminnassa on ollut ongelmia. 
Automaattiasemien luotettavan toiminnan arvioimiseksi tarvittaisiin pitempiä aikasarjoja ja 
useampia kohteita (Joensuu 2011, julkaisematon). 

Automaattiasemilla saadaan aiempaa tarkempaa tietoa kuormituksen jakautumisesta vuo-
rokauden ja vuoden sisällä. Ilmastonmuutos tullee lisäämään lämpimiä talvia, jolloin maa ei 
jäädy ja jonka vuoksi kuormitus vesistöön kasvaa. Lumipeite sulaa ja muodostuu uudelleen 
useita kertoja talven aikana ja sademäärät lisääntyvät (Huitu 2009). Selkeät kevät- ja syystulvat 
tullevat vähenemään ja sääolojen vaikutusten arvioiminen ja säätapahtumien ennustaminen 
tulee vaikeutumaan. Todennäköistä on, että ravinteiden huuhtoutuminen pelloilta ja luon-
nontilaisilta alueilta tulee lisääntymään. Näiden seikkojen valossa harvoihin havaintokertoihin 
perustuva hajakuormituksen suuruuden arvioiminen tulee entistä haasteellisemmaksi. Auto-
maattiasemiin perustuva seuranta on kuitenkin perinteiseen näytteenottoon verrattuna kallis-
ta ja vaatii eri parametreille usein erillisiä antureita ja siksi on todennäköistä, ettei sillä pystytä 
korvaamaan perinteistä näytteenottoa kuin rajoitetusti, lisäselvityksiä vaativilla kohteilla. Täl-
laisia tutkimuskohteita voisivat olla esimerkiksi kosteikot, joiden toiminnasta tarvittaisiin lisää 
tietoa myös pienemmistä kohteista. 

2.2.5 Ulkoinen kuormitus 

Tutkituista Hiidenveden selkäalueista rehevimmät ovat Vihtijoen valuma-alueelta pääosin ve-
tensä saavat Kirkkojärvi ja Mustionselkä. Nummelanselkä ja erityisesti järven pääallas syvä 
Kiihkelyksenselkä, edustavat puhtainta Hiidenvettä. Matala Kirkkojärvi madaltuu ja rehevöi-
tyy edelleen ulkoisen kuormituksen vauhdittamana. Kasvien pääravinteista fosfori on yleensä 
järvissä minimiravinteena, minkä vuoksi sen lisääntyminen järvissä yleensä kiihdyttää kasvi-
tuotantoa. Hiidenveden alueella tehtyjen kuormitus- ja taselaskelmien perusteella Hiidenve-
teen kohdistuva ulkoinen fosforikuormitus on kaksinkertainen järven sietokykyyn verrattuna 
(Saarijärvi 2003). Niemistön (2008) väitöskirjassa todettiin pohjan jatkuvan resuspension aihe-
uttavan Hiidenveden Kirkkojärvellä yli kymmeniä kertoja järven sietokyvyn ylittävän sisäisen 
kuormituksen. Kuormituksen ylittäessä järven sietokyvyn järvi alkaa oireilla, joka näkyy muun 
muassa lisääntyvänä rehevyytenä. Hiidenvesi on ollut jo pitkään rehevöitynyt. Järven rehevyy-
destä kertovat toistuvat sinileväkukinnat. Sinileväkukintoja on havaittu Hiidenvedellä 1960-lu-
vulta alkaen (Harjula 1970). Varhaisempia havaintoja sinileväkukinnoista on tehty jopa vuonna 
1928 (Jääskeläinen 1930). Ympäristöhallinnon levärekisteristä löytyy havaintoja Hiidenveden 
sinilevätilanteesta vuodesta 1986 alkaen. Runsaita kukintoja on havaittu 1990-luvulta lähtien. 
Sinilevät sinänsä kuuluvat vesistöjen eliöyhteisöön. Niitä esiintyy kaikenlaisissa vesissä ja ne 
ovat maapallon vanhimpia eliöitä (Sivonen 2002). Rehevissä vesissä ne kuitenkin voivat muo-
dostaa massaesiintymiä ja tuottaa veteen voimakkaita haju- ja makuaineita. Sen lisäksi ne voi-
vat tuottaa maksamyrkkyjä eli hepatoksiineja ja hermomyrkkyjä eli neurotoksiineja. Sinilevien 
massaesiintymät ovat lisääntyneet vesistöjen rehevöityessä.
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Hiidenveteen tuleva ravinnekuormitus on ollut vuosina 1996–2002 keskimäärin 27 tonnia fos-
foria ja 471 tonnia typpeä vuodessa (Saarijärvi 2003) (kuvat 6 ja 7). Hiidenveden kuormitus on 
pääasiassa peräisin maataloudesta ja luonnonhuuhtoumasta (Ranta ym. 2011). Hiidenveden 
valuma-alueen peltopinta-ala on noin 11 200 ha ja alueella on noin 400 maatilaa (Saarijärvi 
2003). Van- ja Vihtijokien valuma-alueilla on tehty peltojen suojavyöhykkeiden yleissuunnitel-
mat (Penttilä & Kulmala 1999, Penttilä & Kulmala 2000). Pellot ovat monin paikoin eroosio-
herkkiä. Valtaosa Hiidenveden valuma-alueesta on kuitenkin metsää (Saarijärvi 2003). Met-
säkasvillisuus sitoo tehokkaasti ravinteita ja estää eroosiota maalta vesistöihin (Joensuu ym. 
2005). Etelä-Suomessa ilmaperäinen typpilaskeuma on suurta ja se lisää metsien ja vesistöjen 
typpikuormitusta. Saarijärven (2003) raportissa metsätalouden ravinnekuormituksen arvioitiin 
olevan noin 3 % Hiidenveden kokonaiskuormituksesta. Isommassa mittakaavassa tarkasteltu-
na metsätalouden kuormittava vaikutus suuriin järviin, kuten Hiidenjärven tilaan näin ollen on 
pieni. Voimakkaat metsätalouden toimenpiteet kuten avohakkuut, ojitukset ja lannoitukset 
lisäävät kuitenkin ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin.

Pistekuormituksen osuus Hiidenveden kokonaiskuormituksesta on muutama prosentti (Ranta 
ym. 2011). Hiidenveden merkittävimmät pistekuormittajat ovat Karkkilan jätevedenpuhdis-
tamo Vanjoen varrella ja Vihdin kirkonkylän puhdistamo Hiidenveden Kirkkojärven rannalla. 
Karkkilan jätevedenpuhdistamon tehostaminen vuosina 2002–2003 on vähentänyt merkittä-
västi fosforikuormitusta Vanjokeen (Ranta ym. 2011). Myös Vihdin kirkonkylän puhdistamolla 
käyttöön otettu jälkisuodatus on vähentänyt fosforikuormitusta Vihtijokeen. Pieni paikallisesti 
kuormittava puhdistamo on Hopeaniemen kuntoutuskeskuksen puhdistamo. Hopeaniemen 
puhdistamo kävi läpi merkittäviä saneeraus ja huoltotoimenpiteitä vuosien 2010–2011 tait-
teessa ja puhdistamo toimii hyvin (Ranta ym. 2011). Vuonna 2010 puhdistamoilta johdettu 
fosforikuormitus oli 0,25 kg P/d ja typpikuormitus 76,9 kg N/d. 
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Kuva 6. Hiidenveden fosforikuormitus (Saarijärvi 2003).

Kuva 7. Hiidenveden typpikuormitus (Saarijärvi 2003).
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Hiidenveden kuormitusselvityksen (Saarijärvi 2003) mukaan luonnonhuuhtouman osuus fos-
forikuormituksesta on noin 18 % ja typen kuormituksesta noin 41 % (kuva 8). Loput kuormi-
tuksesta on peräisin ihmisen toiminnasta (kuva 8). Maatalouden osuus fosforikuormituksesta 
oli 62 % ja typpikuormituksesta 35 %. Haja- ja loma-asutus yhdessä on seuraavaksi merkit-
tävin kuormittaja. Fosforikuormituksesta 13 % ja typpikuormituksesta 9 % on peräisin haja- 
ja loma-asutuksesta. Vuonna 2005 tehtiin Hiidenveden valuma-alueella selvitys Hiidenveden 
rantaviivaan sijoittuvien kiinteistöjen jätevesihuollosta (Helttunen 2006). Selvityksen mukaan 
Hiidenveden lähivaluma-alueella arvioitiin olevan yhteensä 1 962 asukasta. Näistä vakituisten 
asukkaiden fosforikuormituksen arvioitiin olevan 0,12 kg/d ja typpikuormituksen 0,70 kg/d. 
Vastaavat luvut loma-asutukselle olivat 0,01 kg/d ja 0,14 kg/d. Luvut perustuvat jätevesiase-
tuksen kuormitusarvioihin sekä kuormituksen laskukaavaan (Teppo 1999). 

Hiidenveden ulkoisen kuormituksen arviot tulisi päivittää. Kuormituslukuja on tarkoitus tar-
kentaa GisBloom Life + 2010–2013 -hankkeessa, jossa mallinnuksella tuotetaan uutta ja ajan-
kohtaista tietoa valuma-alueen kuormituksesta.
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Kuva 8. Hiidenveden eri kuormituslähteiden osuudet vuosina 1996–2002 (Saarijärvi 2003).
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2.2.6 Sisäinen kuormitus

Rehevissä järvissä perustuotanto on voimakasta, jonka vuoksi sedimentin kertyminen on 
yleensä nopeaa. Pohjalle kerrostuva kasvimassa sisältää runsaasti typpeä ja hiiltä. Rehevyy-
destä huolimatta Hiidenvedellä sedimentoitumisen on todettu olevan hidasta ja hiili- sekä 
typpipitoisuuksien alhaisia (Eloranta ym. 2001). Hiidenveden Kirkkojärvellä mitatut sedimen-
tin hiili- ja typpipitoisuudet ovat olleet korkeampia kuin Kiihkelyksenselällä. Fosforin kannalta 
tilanne on päinvastainen. Tämä johtuu siitä, että Vihtijoelta tuleva fosforia sitova hienojakoi-
nen aines laskeutuu pohjalle vasta Kiihkelyksenselällä. Matalassa Kirkkojärven altaassa tuuli 
ja virtaukset pitävät pohjan jatkuvasti liikkeessä ja hienojakoinen aines jatkaa matkaansa ve-
sipatsaassa kohden Muistionselkää. Kiihkelyksenselällä virtaus hidastuu ja kiintoaines laskeu-
tuu pohjalle. Hiidenveteen tulee vuosittain tuhansia kiloja kiintoainetta. Suurin kuorma tulee 
Van- ja Vihtijoen kautta, joiden kiintoainemääriä on seurattu velvoitetarkkailujen yhteydessä. 
Korkeimmat kiintoainepitoisuudet Van- ja Vihtijoessa havaitaan yleensä keväällä ja syksyllä 
valumien ollessa suurimmillaan (mm. Saarijärvi 2003, Joensuu 2011 julkaisematon). Kiintoai-
neen ja muun aineksen laskeutumista pohjalle eli sedimentin kertymistä voidaan tutkia mm. 
sedimenttikeräimin, joita sijoitetaan vesipatsaaseen tai pohjan lähelle. Eloranta ym. (2001) 
tutkimuksessa todettiin laskeutuvan eloperäisen ainepitoisuuden olevan sedimenttikeräimissä 
alhainen ja suuren osan orgaanisen aineksen hajotuksesta tapahtuvan jo vesipatsaassa. Elope-
räisen aineksen hajotessa jo ylemmissä vesikerroksissa se ei ehdi sedimentoitua (Tallberg ym. 
1999). Keväällä virtaaminen ollessa runsaimmillaan eloperäistä ainetta kertyi keräimiin eniten.

Niemistö (2008) havaitsi väitöskirjatutkimuksessaan sedimentin resuspension olevan voima-
kasta Hiidenvedellä ja muodostavan valtaosan kesäaikaisesta ravinnekuormituksesta. Sedi-
mentin resuspensiota eli pohjalle jo laskeutuneen aineksen palautumista vesipatsaaseen ai-
heuttavat voimakkaat tuulet ja aallot. Syvemmissä altaissa pohjan läheisen veden liike saa 
sedimentin pintakerroksen liikkeelle. Suurinta sedimentin resuspension on havaittu olevan 
heinä-elokuussa, vaikka tuulten ja aaltojen vaikutus on vähäistä. Tämä selittyy sillä, että sedi-
mentoituva materiaali muuttuu kesän aikana. Alkukesän kasviplanktonmassa muodostaa vajo-
tessaan pohjalle kevyen löyhän orgaanisen kerroksen, joka pöllähtää helposti vähemmästäkin 
veden liikkeestä. Sedimentin resuspensiota aiheuttaa lisäksi bioturbaatio eli eliöiden kaivautu-
minen ja pohjan tonkiminen. Hiidenvedellä merkittäviä bioturbaation aiheuttajia ovat särkika-
lat ja sulkasääsken toukat (Eloranta ym. 2001).

Ulkoisen kuormituksen vaikutus veden laatuun on Hiidenveden Kirkkojärvellä hyvin suuri juuri 
keväisin valuma-alueelta tulevan kuormituksen ollessa korkeimmillaan (Niemistö 2008). Kesän 
aikana orgaanisen aineen ja vapautumisen sedimentistä vesikerrokseen eli resuspension todet-
tiin olevan merkittävä veden laatua säätelevä tekijä. Saarijärven (2003) raportissa Hiidenveden 
ulkoisen kuormituksen on todettu olevan kaksinkertainen järven sietokykyyn nähden. Järven 
sietokyky on määritetty fosforin nettosedimentaation avulla. Lappalaisen (1975) määrittämä 
järven tilavuuden ja hydrologian huomioiva sietoraja nettosedimentaatiolle on 0,13 mg/m³/d 
ja Hiidenvedellä nettosedimentaation on noin 0,24 mg/m³/d. Tämän vuoksi orgaanisen aineen 
kuormituksen vähentäminen Hiidenveden valuma-alueelta on erityisen tärkeää. 

Sedimentin resuspension havaittiin yhdessä perustuotannon runsastumisen kanssa johtavan 
fosforin vapautumiseen sedimentistä (Niemistö 2008). Hapen läsnä ollessa fosfori sitoutuu 
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sedimenttipartikkeleissa mm. rauta- ja alumiinioksideihin. Fosforia vapautuu sedimentistä ha-
pettomissa oloissa sekä pH:n noustessa. Hiidenvesi ei kärsi happiongelmista, mutta veden pH 
on korkea. Rehevissä järvissä lisääntynyt perustuotanto nostaa veden pH:ta. Pohjan läheisen 
veden pH:n noustessa fosforia voi alkaa liueta sedimentistä ja sen sitoutuminen sedimenttiin 
heikkenee vaikka happea olisikin. Ravinteiden vapautumista pohjalta takaisin kiertoon kut-
sutaan järven sisäiseksi kuormitukseksi. Hiidenveden Kirkkojärvellä, Mustionselällä ja Num-
melanselällä pH on ollut 90-luvulta alkaen heinä-elokuussa toistuvasti 9 tai yli (Hiidenveden 
velvoitetarkkailun tulokset 1990–2011). Näin korkeissa pH arvoissa fosforin liukenemisen sedi-
mentistä on havaittu olevan hyvin voimakasta (Niemistö 2008). Fosfori on usein järvissä mini-
miravinne ja lisääntynyt fosfori vedessä kiihdyttää perustuotantoa entisestään. Typpipitoisuu-
den ollessa vedessä vähäinen suosii fosforin lisääntyminen vedessä sinileviä, jotka kykenevät 
ottamaan ilmasta suoraan typpeä yhteyttämiseen. Perustuotannon kasvaessa veden sameus 
lisääntyy ja tämäkin suosii vähäisempää valoon sopeutuneita sinileviä. Fosforin lisääntyminen 
vedessä ja korkea veden sameus ovat todennäköisesti syynä toistuviin voimakkaisiin sinilevä-
kukintoihin Hiidenvedellä (Niemistö 2008).

Arviot Hiidenveden sisäisestä kuormituksesta tulisi päivittää. Kuormituslukuja on tarkoitus tar-
kentaa GisBloom Life + 2010–2013 -hankkeen aikana, jossa mallinnuksella tuotetaan uutta ja 
ajankohtaista tietoa valuma-alueen kuormituksesta.

2.3 Järven vedenlaatu 

2.3.1 Hiidenveden rehevöitymisen historia 

Paleolimnologisten tutkimusten avulla voidaan rakentaa kuvaa vesistössä aiemmin vallinnees-
ta eliöyhteisöstä, veden ja valuma-alueen laadusta. Tutkimalla sedimenttikerrostumia ja erot-
tamalla niistä eliöjäänteet saadaan viitteitä vesistössä ja valuma-alueella tapahtuneista muu-
toksista tarkastelemalla eliöyhteisön rakenteen muutoksia. Sedimentti säilyttää lähihistoriaa 
samalla tavoin kuin vaikkapa puun kasvurenkaat. Tuhansia vuosia vanhat puut säilyttävät tiedot 
ympäristön muutoksista reagoiden muutoksiin mm. erilaisina kasvunopeuksina. Sedimentti 
kerrostuu samaan tapaan. Sedimentin kerrostumia voidaan ajoittaa laskennallisesti sedimen-
taationopeuksien ja radiohiiliajoituksen avulla. Mittaamalla radioaktiivisen hiilen määrä eliös-
sä saadaan selville sen ikä. Radiohiiliajoitus on kuitenkin haasteellista, koska monet muutokset 
vaikuttavat 14C isotoopin määrään ilmakehässä (tulivuorenpurkaukset, ydinkokeet, fossiilisten 
polttoaineiden lisääntynyt käyttö ym.). Sedimentin iän ajoittaminen voidaan tehdä myös ar-
vioimalla sedimentin kertymisnopeus kyseisessä vesistössä. Hiidenvedellä Harjula (1970) on 
tehnyt useita sedimentaationopeuden mittauksia Kiihkelyksenselällä ja Kirkkojärvellä, joiden 
avulla hän ajoitti sedimenttikerrokset. Sedimentin kerrostumisnopeuteen vaikuttavat useat te-
kijät mm. valuma-alueen kasvillisuus, alueen kallioperä ja sademäärät, jotka vaikuttavat valu-
miin sekä järvialtaan ominaispiirteet kuten sen muoto. Nykyisen kerrostumisnopeuden sovel-
taminen vanhempiin sedimenttikerroksiin niiden iän ajoittamiseksi on sen vuoksi haasteellista 
ja tuo tuloksiin epävarmuutta (suull. komm. Jan Weckström 2011).

Harjula (1972) tutki Hiidenveden rehevöitymisen kehitystä liittyen Helsingin kaupungin ve-
silaitoksen selvitykseen tutkia Hiidenveden tilaa raakaveden ottoa varten. Hiidenvesi on ny-
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kyään pääkaupunkiseudun varalähteenä raakaveden otossa. Sedimenttitutkimuksessa tut-
kittiin sedimentin kemiallista ja fysikaalista laatua sekä erotettiin eliöjäänteet. Sedimentissä 
säilyneiden piikuoristen levien perusteella voidaan arvioida järvessä valinnutta rehevyysta-
soa. Hiidenvedellä runsaampaa rehevyyttä ilmentävät lajit yleistyvät Harjulan (1972) mukaan 
Kiihkelyksenselällä 1800–1850 luvulla. Tällöin järveen tullut ravinnekuormitus on lisääntynyt. 
Piilevistä erityisesti Melosira distans, joka viihtyy puhtaissa ja karuissa vesissä väheni jyrkästi 
Kiihkelyksenselällä ja rehevien vesien Melosira italica yleistyi. Myös levälajilukumäärän lasku 
ajoittuu samaan ajankohtaan. Toinen lajiston muutos on Diatoma elongatum rehevien vesien 
piilevälajin yleistyminen 1870-luvulla (Liukkonen ym. 1997). Levälajiston muutokset kertovat 
maanviljelyn kehityksestä alueella. Pellot on todennäköisesti raivattu asteittain: orgaanisen 
eloperäisen aineksen määrä ja hiilipitoisuus sedimentissä näyttää lisääntyvän selvästi samoi-
hin aikoihin kun lajistossa tapahtuu muutoksia. Ravinteita on alkanut liueta sedimentistä vasta 
eroosion seurauksena peltojen raivauksen jälkeen. Kirkkojärvessä sedimentoituminen ei ole 
ollut yhtä rauhallista kuin Kiihkelyksenselällä. Järvialtaan mataluuden vuoksi pintasedimentti 
on jatkuvassa liikkeessä. Vuosien 1750–1820 aikana on kuitenkin havaittavissa selvä rehevyy-
den lisääntyminen lajiston ja sedimentin laadun perusteella. Uusimmissa tutkimuksissa on ha-
vaittu, että Harjulan (1972) sedimentin ajoitus on todennäköisesti väärä. Nuoria sedimenttejä 
(alle 200 vuotta) ajoitetaan tarkemmin lyijyn ja cesium pitoisuuden avulla. Näiden ajoitusten 
mukaan Harjulan 1800–1850 ajanjakso vastaisi 1950-lukua (suul. komm. Jan Weckström 2011).

Hiidenveden paleolimnologinen tutkimus – 100 vuotta historiaa

Hiidenvedellä toteutettiin vuonna 1999 paleolimnologinen tutkimus, jossa tutkittiin eläin-
planktonlajistoa sadan viime vuoden ajalta (Eloranta ym. 2001). Tutkimuksessa kerättiin sedi-
menttinäytteitä Nummelanselältä (6 m) ja Kiihkelyksenselältä (28 m). Sedimentistä erotettiin 
eläinplanktonin jäänteet. Suurin havaittava muutos viimeisen 100 vuoden aikana oli Bosmina-
sukuisten ja chydoridien vesikirppujen runsastuminen Kiihkelyksenselällä 1950-luvulta lähti-
en. Näiden vesikirppujen yleistyminen viittaa järven ravinnetason nousuun (mm. Jeppesen 
ym. 2001, Szeroczyńska 2002). Chydoridit ja Bosmina vesikirput ruokailevat suodattamalla 
pieniä partikkeleja vedestä, pääasiassa kasviplanktonia. Myös sulkasääsken toukat lisääntyivät 
Kiihkelyksenselällä 1900-luvun jälkipuolella (Eloranta ym. 2001). Nummelanselällä vastaavia 
eroja chydoridien ja Bosmina vesikirppujen esiintymisessä ei ollut havaittavissa. Chydoridit 
vesikirput viihtyvät yleensä rantavyöhykkeessä kasvillisuuden seassa ja ne olivat yleisempiä 
ja runsaslukuisempia Nummelanselällä kuin Kiihkelyksenselällä. Vesistön rehevöityessä pieniä 
Bosmina ja chydorideja vesikirppuja tavataan enemmän (Jeppesen ym. 2001). Tämä johtuu 
mm. ravintoverkossa tapahtuneista muutoksista. Vesikirppujen runsastuessa niiden saalista-
jien planktonia syövien kalojen määrä vesistössä kasvaa. Kalat käyttävät ravinnokseen mie-
luummin isokokoisia vesikirppuja maksimoidakseen energian saannin ravinnosta suhteessa 
ruokailemiseen käytettyyn energiaan. Ravintoverkko on kuitenkin monimutkainen kokonai-
suus ja koostuu useista toisiinsa vaikuttavista lajeista. Hiidenvedellä sulkasääskiä tavataan hy-
vin runsaasti ja myös ne käyttävät ravinnokseen eläinplanktonia mm. vesikirppuja (Eloranta 
ym. 2001). Sulkasääsket ovat sekä eläinplanktonin kuluttajia että mieluista ravintoa planktonia 
syöville kaloille. Planktonia syövät kalat toimivat siten myös sulkasääskikantojen säätelijänä. 
Näiden kalojen poisto johtaa sulkasääskien runsastumiseen, joka taas johtaa eläinplankto-
nin vähenemiseen, sulkasääskien saalistaessa niitä. Kasviplanktonia syövän eläinplanktonin 
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vähentyessä sinilevät ja muu kasviplankton pääsee vesistössä lisääntymään niiden laidun-
nuspaineen laskiessa. Varsinkin isojen vesikirppujen tiedetään pystyvän käyttämään sinileviä 
ravinnokseen. Näin ollen isojen vesikirppujen väheneminen saalistajien yleistyessä voi myös 
lisätä sinileviä. Tämän vuoksi myös planktonia syövillä kaloilla on paikkansa Hiidenveden ravin-
toverkossa. Vaikka usein planktonia syövien kalojen avulla pyritäänkin vähentämään vesistön 
rehevyyttä, niiden vähentäminen Hiidenvedellä voi johtaa runsaan sulkasääskikannan vuoksi 
rehevyyden lisääntymiseen. Sulkasääskien merkityksestä ravintoverkossa ja hoitokalastuksen 
haitallisista vaikutuksista on esimerkkejä tutkimuksissa, joissa on selvitetty hoitokalastusta kei-
nona rehevöitymisen hillitsemiseen järvissä, missä esiintyy sulkasääskeä runsaana (Wissel ja 
Benndorf 1998). Sulkasääskiä ravinnokseen käyttävien kalojen poisto vesistössä johti lopulta 
veden laadun heikkenemiseen.

Hiidenveden kattava paleolimnologinen selvitys ja järven ”luonnollinen tila” 

Hiidenvedellä on tehty myös kattavampi ja pitemmälle menneisyyteen ulottuva selvitys Hii-
denveden tilasta (Weckström ym. painossa). Tällä paleolimnologisen tutkimuksella haluttiin 
selvittää perusteellisemmin Hiidenveden rehevöitymishistoriaa. Kunnostuksen kannalta tämä 
on oleellista. Kunnostustoimenpiteille voidaan tehdä realistisia tavoitteita, vain jos tiedetään 
eri Hiidenveden altailla vallinnut ”luonnollinen tila” johon vesistö halutaan palauttaa. Luonnol-
lisella tilalla tarkoitetaan yleensä tilaa, jossa ihmisen vaikutus vesistöön on ollut vähäinen. Kun 
tiedetään, että Hiidenveden alueella on asunut ihmisiä satoja vuosia, voidaan tuskin olettaa 
että nykyiset veden laadun aikasarjat kuvaavat järven luontaista tilaa.

Hiidenvedellä toteutetussa tutkimuksessa sedimenttinäytteitä kerättiin Kirkkojärveltä ja Mus-
tionselältä. Niistä erotettiin piilevien, pohjaeläinten ja kasvien jäänteet sekä määritettiin sedi-
mentin typpipitoisuus piilevälajiston avulla. Sedimentin ajoitusmääritykset teetettiin ulkomail-
la. Niiden perusteella julkaistaan piileviin, kasveihin ja pohjaeläimiin perustuva kattava järven 
historian selvitys myöhemmin. Alustavia tutkimustuloksia on esitetty Hiidenvesi-illassa vuonna 
2009 (Weckström ym. 2009). Näiden tuloksien mukaan Kirkkojärven-Mustionselän alueen vesi 
on ollut kirkasta ja alue on ollut ravinnetasoltaan rehevähköä jo 1700-luvulla. Helsingin yliopis-
ton tutkimuksessa piilevälajiston avulla rekonstruoitiin liuenneen typen pitoisuus käyttämällä 
kvantitatiivista mallia (Weckström 2005). Malli perustuu pintasedimentissä olevien piilevien 
erilaisiin ravinnetasovaatimuksiin. Tietyille piilevälajeille on määritetty minimi- ja maksimiar-
vo, jossa ne esiintyvät. Mallin perusteella Kirkkojärven typpipitoisuus on ollut jo 1700-luvulla 
noin 1120–1240 µg/l (kuva 9). Paremmasta vedenlaadusta 1700-luvulla verrattuna nykytilan-
teeseen kertovat sedimentistä löytyneet jäänteet näkinpartaislevistä, jotka ovat veden laadun 
suhteen vaateliaita ja viihtyvät kirkkaissa vesissä.

1800–1950-lukujen aikana rantakasvillisuus on Hiidenvedellä lisääntynyt. Rannat ovat olleet 
ruovikoituneita ja vesi on ollut matalalla. Sedimenttinäytteissä havaittiin järviruo’on solukkoa, 
järvikortteen juuria ja karhunsammalta. Hiidenveden rantavyöhykkeet ovat olleet vaihettu-
mistilassa, jolloin ihmisen vaikutus vesistön tilaan on lisääntynyt maanviljelyksen aloittamisen 
myötä. Tänä aikana myös maanviljelyksestä on viitteitä, näytteistä löytyi viljakasvin siemeniä. 
Hiidenveden nykyinen tila on peräisin sotien jälkeisen ajanjakson maankäyttö- ja väestöraken-
teen muutoksista. 1940–50-lukujen vaihteessa Suomi teollistui, aluetta asutettiin kiivaasti ja 
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lannoitteiden tukema tehoviljely alkoi. Tuohon aikaan jätevedet laskettiin puhdistamattomina 
suoraan vesiin. Tämä näkyi paleolimnologisen selvityksen tuloksissa voimakkaana Hiidenve-
den rehevyystilan muutoksena 1950-luvulta lähtien erityisesti Kirkkojärven ja Mustionselän 
alueella. Peltojen raivaus ja vedenpinnan säännöstely ovat lisänneet ravinteiden huuhtoutu-
mista valuma-alueelta ja järven ravinnetaso on noussut. 1950-luvulla Hiidenveden Kirkkojärvi 
on rehevöitynyt selvästi. Näytteissä oli merihauran ja kiehkuraärviän siemeniä, nämä kasvit 
menestyvät ravinteikkaassa vedessä. Erityisesti kiehkuraärviää pidetään esimerkkilajina ve-
den voimakkaasta likaantumisesta ja rehevöitymisestä (Laita ym. 2007). Kelluslehtiset kasvit 
yleistyvät selvästi 1950-luvulla. Nämä kasvit yleistyvät yleensä vesissä sameuden lisääntyes-
sä. Sameissa vesissä valon määrä vedessä vähenee ja uposlehtiset kasvit eivät saa riittävästi 
valoa yhteyttämiseen, joten ne vähenevät. Myös piilevien perusteella Hiidenvesi on rehevöi-
tynyt 1950-luvulta alkaen, jolloin Stephanodiscus parvus -laji runsastuu selvästi. Kyseisen la-
jin tiedetään olevan merkki rehevyyden lisääntymisestä ja suosivan hyvin ravinteikkaita vesiä 
(mm. Räsänen ym. 2006). Sedimentin typpipitoisuudessa on lisäksi selvä nousu 1950-luvulta. 
Pohjaeläimet antavat samansuuntaisia tuloksia. Rehevien vähähappisten pohjien Chironomus 
plumosus -tyypin surviaissääsken toukat ja keskirehevien pohjien Polypedilum nubeculosum 
-tyypin toukat runsastuvat selvästi 1950-luvulta alkaen. Mustionselällä kehitys on ollut saman-
suuntainen. Kasvijäänteiden perusteella vesikasvit ärviä ja ulpukka sekä rantakasvit korte ja 
järviruoko yleistyvät 1950-luvulla. Myös viitteitä maanviljelyksen alkamisesta on havaittavissa. 
Näytteissä esiintyi viljakasvin siemeniä. Mustionselällä muutokset eivät ole yhtä selkeitä ja 
vaativat enemmän tutkimusta (Weckström ym. 2009). Jostakin syystä Mustionselän näytteistä 
ei löytynyt yhtään piilevienjäänteitä.

Kuva 9. Hiidenveden kehitysvaiheet kasvijäänteiden, piilevälajiston sekä sedimentin typpipitoisuuden 
perusteella (Weckström 2009).
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Paleolimnologisen tutkimuksen avulla voidaan selvittää veden laadun referenssitila, johon 
kunnostushankkeessa tähdätään. Sedimenttien historiallisen eliöstön perusteella voidaan sa-
noa, että Hiidenvesi on luontaisesti aina ollut alueen savipitoisesta maaperästä johtuen samea 
ja rehevyyteen taipuvainen (kuva 10). Hiidenvedellä lähihistoriaan kohdistuvat tutkimukset 
ovat osoittaneet järven olevan rehevä ainakin 1700-luvulta alkaen. Tässä valossa on ymmär-
rettävää, ettei Hiidenvedestä koskaan voi tulla karua järveä.

     Rehevähkö, mahd . luonnontilainen Rehevien vesien kasvilajit tulevat: Nykytilanne:
     Kirkas vesi, vaateliaita kasveja, Vaihettumistila, peltoviljelyn alkaminen Merihaura ja kiehkuraärviä Hiidenvesi rehevä, vesistö on luokiteltu 
     näkinpartaisia Vesi matalalla, rantakasvillisuus lisääntyy tyydyttävään tilaan

      1950-luku 

Teollistuminen ja kaupungillistuminen:
Pohjaeläimissä rehevyyttä ja vähähappisuutta ilm . lajeja 
Planktonlajistossa pienet vesikirput runsastuvat rehevyyden 
lisääntyessä

      1700-luku       1800-luku       1900-luku       2000-luku

Kuva 10. Hiidenveden kehitys paleolimnologisten tutkimuksien valossa 1700–2000-luvuilla. 

2.3.2 Hiidenveden vedenlaadun pitkäaikainen seuranta

Happitilanne

Viimeisimmässä Hiidenveden, Vanjoen, Vihtijoen, Pyhäjärven ja Averian tilaa koskevassa yh-
teistarkkailuraportissa on koottu yhteen vuosien 2007–2010 velvoitetarkkailun tulokset (Ranta 
ym. 2011). Tarkkailualueen vedenlaatua seurataan vuosittain 22 havaintopaikalla. Tutkimus-
ohjelmaan kuului lisäksi pohjaeläimistön ja kasviplanktonin seurantaa. Yhteistarkkailurapor-
tin mukaan Hiidenveden eri selkäalueiden syvänteiden pohjan läheisen veden happipitoisuus 
näyttäisi parantuneen viimeisten neljän vuoden aikana. Hiidenvesi ei kärsi happikadoista, vaik-
ka hapen määrä erityisesti Kiihkelyksenselän syvänteessä painuukin vesipatsaan kerrostumi-
sen myötä ajoittain melko alhaiseksi (kuva 11). Kesäisin happitilanteen voidaan katsoa olevan 
huono, mikäli alusvesi menee hapettomaksi heinäkuun puolivälissä (Saarijärvi 2003). Hiiden-
vedellä vähähappisuutta on havaittavissa vasta elokuussa. Happitilanne korjaantuu syyskier-
ron aikana kun veden kerrostuneisuus heikkenee lämpötilaerojen tasoittuessa alusveden ja 
päällysveden välillä. Hiidenveden syvimmän syvänteen Kiihkelyksenselän happitilanteen ke-
hittymistä voidaan tarkastella myös syvänteen tilavuudella painostettujen happikyllästyspro-
senttien avulla (kuva 12) (Ranta ym. 2011). Näin tarkasteltuna on selvästi nähtävissä, että sekä 
alusveden että päällysveden happitilanne on parantunut 2000-luvulta lähtien. Tutkitusta sel-
käalueista Kirkkojärvellä ja Mustionselällä ei ole esiintynyt lämpökerrostuneisuutta. Nämä alu-
eet ovat matalia. Kirkkojärven suurin syvyys on 3,5 m ja Mustionselän suurin syvyys on 4,5 m. 
Nummelanselällä lämpötilakerrostuneisuus on ollut hetkellistä, ja havaittavissa vain tyyninä 
loppukesän päivinä kun ero päällysveden ja alusveden välillä on ollut vähintään viisi astetta 
(Eloranta ym. 2001). Veden ollessa tasalämpöistä tai heikosti lämpötilakerrostunutta tuulet 
pääsevät sekoittamaan hapekasta pintavettä alusveteen, eikä happiongelmia yleensä esiinny. 
Pitkäaikaisten seurantojen perusteella on ilmeistä, että Hiidenvedellä ei ole tarvetta alusveden 
hapetukseen.
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Eloranta ym. (2001) raportin mukaan Hiidenveden ajoittain loppukesällä heikentynyt happiti-
lanne johtuu hitaasti hajoavan orgaanisen aineen laskeutumisesta pohjakerrokseen. Bakteeri-
en orgaanisen aineksen hajotus kuluttaa vedestä happea. Hiidenvedellä bakteerihajotuksen on 
huomattu olevan hyvin korkea (Tallberg ym. 2005). Kiihkelyksenselän heikentynyt happitilanne 
1960-luvulta alkaen viittaa myös Hiidenveden lisääntyneeseen rehevöitymiseen 1900-luvun 
jälkipuoliskolla. Kiihkelyksenselän syvänteen happitilanne on huonontunut 1960-luvun aikana 
aina 1970-luvulle asti sekä 1980–1990-lukujen taitteessa (Ranta ja Jokinen 1999). Tämän het-
kinen tilanne näyttää Hiidenvedellä valoisammalta. Uusimman velvoitetarkkailututkimuksen 
mukaan Hiidenveden kaikkien kolmen pitkään tutkitun selännealueen (Kirkkojärvi, Kiihkelyk-
senselkä ja Nummelanselkä) pohjan läheinen happipitoisuus näyttäisi parantuneen vuosien 
2007–2010 aikana (Ranta ym. 2011). 

Vuosi 2011 on ollut sääoloiltaan poikkeuksellinen. Sää on jatkunut lämpimänä pitkälle syksyyn 
ja terminen kasvukausi päättyi virallisesti Länsi-Uudellamaalla vasta 8.11. Pintaveden lämpö-
tila oli maan etelä- ja keskiosassa 16–19 astetta, mikä on ajankohtaan nähden 1–3 astetta 
lämpimämpää (www.Ilmatieteenlaitos.fi/kesa-2011, 19.12.2011). Vuonna 2011 Kirkkojärven, 
Kiihkelyksenselän ja Nummelanselän syvänteiden happitilanne näyttäisi olevan hieman vuosia 
1996–2010 heikompi. Tämä voi johtua loppuvuoden runsaista sateista ja pitkään jatkuneesta 
kasvukaudesta, jotka ovat todennäköisesti lisänneet vesistöön tulevaa kuormitusta. Ajankoh-
taan nähden keskimääräistä lämpimämmät vedet ja saatavilla oleva ravinto mahdollistavat 
myös pitemmälle syksyyn jatkuvan levätuotannon järvessä. Pohjalle vajonneen levämassan 
hajotus kuluttaa pohjan läheisestä vedestä happea. Vuoden 2011 loppuvuoden poikkeavat 
sääolot voivat peittää viimevuosina havaittua myönteistä suuntaa Hiidenveden syvänteiden 
happitilanteessa.
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Kuva 11. Hiidenveden kolmen selkäalueen; Kirkkojärven, Nummelanselän ja Kiihkelyksenselän pohjan 
läheiset happipitoisuudet 1960–1970-luvulta alkaen. Kuviin on lisätty trendiviiva, joista näkyy 
pitoisuuksien kehitys sekä vuoden 2011 tulokset, joista viimeisimmät on otettu 26.10.2011 
(Tietolähde: OIVA – ympäristö ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille, Ranta ym. 2011).
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Kuva 12. Hiidenveden Kiihkelyksenselän päällys- ja alusveden hapen kyllästysaste tilavuudella paino-
tettuna 1960-luvulta alkaen. (Tietolähde: OIVA – ympäristö ja paikkatietopalvelu asiantunti-
joille, Ranta ym. 2011).

Ravinteet

Vuosina 2007–2011 kokonaisfosforin määrät Hiidenveden pintavedessä eri selkäalueilla vaih-
televat 24 µg/l ja 150 µg/l välillä (Ranta ym. 2011). Kokonaistypen määrät pintavedessä vaih-
televat välillä 570–2 400 µg/l. Kuten on jo aiemmin todettu, Hiidenveden eri altaat eroavat 
toisistaan ravinteisuudeltaan. Kirkkojärvi ja Nummelanselkä ovat selvästi Hiidenveden rehe-
vimmät altaat. Järven eri altaiden rehevyystaso laskee Väänteenjoen suuntaan mentäessä. 
Kirkkojärvellä pintaveden fosforipitoisuus on seurannan aikana (vuodet 1973–2011) pysynyt 
keskimäärin ennallaan. Samana ajanjaksona pintaveden typpipitoisuus on keskimäärin laske-
nut. Nummelanselällä kehitys on ollut samansuuntainen. Kiihkelyksenselällä on havaittavissa 
lievää keskimääräisen fosforipitoisuuden laskua pintavedessä, mutta typpipitoisuus on pysy-
nyt lähes ennallaan. Pintaveden fosfori- ja typpipitoisuudet Kirkkojärvellä, Nummelanselällä ja 
Kiihkelyksenselällä on esitetty kuvassa 13.
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Kuva 13. Hiidenveden kolmen selkäalueen; Kirkkojärven, Nummelanselän ja Kiihkelyksenselän pintave-
den typpi- ja fosforipitoisuudet 1960–1970-luvulta alkaen. Kuviin on lisätty trendiviiva, joista 
näkyy pitoisuuksien kehitys (Tietolähde: OIVA – ympäristö ja paikkatietopalvelu asiantuntijoil-
le, Ranta ym. 2011, päivitetyt kuvat).

Pohjan läheiset ravinnepitoisuudet kertovat syvänteen kunnosta. Korkeat pitoisuudet viittaavat 
ravinteiden liukenemiseen pohjalta eli järven sisäiseen kuormitukseen. Velvoitetarkkailussa 
mitatut syvänteiden pohjanläheiset kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet vuosina 2007–2010 
suurimmat Kirkkojärvellä ja Kiihkelyksenselällä. Kokonaistyppipitoisuus on ollut korkein Kirkko-
järvellä. Pitoisuuksissa on havaittavissa selkeät kesänaikaiset ravinnehuiput. Kesällä ulkoinen 
kuormitus on yleensä vähäisempää, mutta resuspensiosta johtuva järven sisäinen kuormitus 
on tällöin suurempaa. Niemistön (2008) väitöskirjatutkimuksessa pohjan läheisen fosforipitoi-
suuden havaittiin nousevan heinä-elokuussa, jolloin sedimentin resuspensio oli voimakkainta. 
Mitä suuremmat pitoisuudet ovat, sitä suurempi on sisäisen kuormituksen ja rehevöitymisen 
vaara. Pohjan läheinen ammoniumtyppipitoisuus oli suurinta Kirkkojärvellä ja suurimmat ko-
konaisfosforipitoisuudet havaittiin Kiihkelyksenselällä (Kuva 14, Ranta ym. 2011). 
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Kuva 14. Hiidenveden kolmen selkäalueen; Kirkkojärven, Nummelanselän ja Kiihkelyksenselän pintave-
den liukoinen ammoniumtyppi- ja kokonaisfosforipitoisuudet 1960–1970-luvulta alkaen. (Tie-
tolähde: OIVA – ympäristö ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille, Ranta ym. 2011, päivitetyt 
kuvat).
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Hiidenvedellä voimakas vedenlaadun vuosittainen vaihtelu liittyy myös vallitseviin ilmasto-
oloihin. Sateiset kaudet ja tulvat ovat lisänneet valuntaa ja virtaamia, jolloin kokonaiskuormi-
tuksen kasvu on näkynyt vedenlaadussa. Vähäisten sateiden aikaan Hiidenvesi on tilapäisesti 
ollut paremmassa kunnossa. Tämä on tyypillistä voimakkaasti ulkokuormitteiselle järvelle, joka 
reagoi nopeasti mm. säiden vaihteluun. Muutama erittäin lauha talvi 2000-luvun alussa osoit-
ti, miltä Hiidenveden kehitys voi ilmastonmuutoksen myötä pahimmillaan näyttää. Muun mu-
assa vuoden 2006 leutona talvena, jolloin sateet saatiin vetenä, ravinnepitoisuudet olivat pin-
tavedessä korkeammat. Lauhojen talvien aikainen jatkuva pintavalunta etenkin alueilta, joilta 
kasvillisuus puuttuu, nosti kiintoaine- ja ravinnekuorman huippuunsa. Juuri nämä ilmaston 
lisääntyneet ääriolot eli vaihteleva kuivuus ja rajuilmat kovine sateineen tuovat merkittävän 
lisähaasteen järven kunnostustyöhön tulevaisuudessa.

Klorofylli ja leväbiomassa

Vesistön rehevyyttä arvioidaan ravinteiden lisäksi levämäärää kuvaavan klorofyllin avulla. Hii-
denvesi on klorofyllipitoisuuden perusteella rehevä. Tutkituista alueista rehevin on Kirkkojärvi 
ja vähiten rehevä on Kiihkelyksenselkä. Neljän viime vuoden aikana Hiidenveden klorofyllipi-
toisuudet ovat olleet tasaisemmat kuin aikaisemmin (Ranta ym. 2011). Vuosien 2007–2011 
klorofyllin touko-syyskuun mittausten vuosikeskiarvot olivat Kirkkojärvellä 27,2 µg/l, Numme-
lanselällä 14,5 µg/l ja Kiihkelyksenselällä 10,6 µg/l. Vastaavat luvut vuosina 2000–2006 olivat 
39,3 µg/l, 26,6 µg/l ja 13,7 µg/l. Vuonna 2011 klorofyllipitoisuus oli heinä-elokuussa edellis-
vuosia korkeampi erityisesti Kirkkojärvellä. Korkeisiin pitoisuuksiin on todennäköisesti vaikut-
tanut harvinaisen lämmin kesä. 1900-luvun alusta lähtien tarkasteltuna vuoden 2011 kesä oli 
neljänneksi lämpimin (Ilmatieteen laitos: tiedote arkisto 2011). Helteet ja runsas valonmäärä 
ovat kiihdyttäneet levätuotantoa. Myös kevään 2011 tulvavedet toivat reippaasti ravinteita 
Hiidenveteen.

Hiidenveden voimakas sameus (maksimi 28–80 FNU) estää levämäärän maksimaalista kasvua 
varjostusvaikutuksen vuoksi. Sameus myös rajoittaa valon läpäisevää kerrosta, jolloin tuotta-
va kerros vedessä jää ohuemmaksi. Tämän vuoksi perustuotantoa kuvaava klorofyllin määrä 
ei ole paras mahdollinen Hiidenveden tilaa kuvaava parametri. Leväbiomassan avulla mitattu 
rehevyys on ilmeisesti kokonaisuutena kuitenkin vähentynyt tutkituilla selkäalueilla. Vuoden 
2010 kasviplanktontutkimus antoi rohkaisevia tuloksia: näytteissä oli vuonna 2006 tehtyyn 
tutkimukseen verrattuna hyvin vähän sinilevää ja Nummelanselän sekä Kiihkelyksenselän 
planktonlevien kokonaisbiomassa oli vähentynyt (Ranta ym. 2011) (kuva 15). Nummelanseläl-
lä planktonlevien kokonaisbiomassa oli laskenut alle puoleen vuoden 2006 biomassasta.
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Kuva 15. Hiidenveden kolmen selkäalueen Kirkkojärven, Nummelanselän ja Kiihkelyksenselän klorofyl-
lipitoisuudet. Yllä: kasvukauden vuosikeskiarvot vuodesta 1983 (mittaustulokset touko-syys-
kuu) ja alla: kaikki mittaustulokset vuodet 2007–2011.

Sinilevähavainnot

Sinilevät ovat maapallon vanhempia eliöitä ja luonnollinen osa vesistöjemme ekosysteemiä. 
Ne tuottavat happea ja saavat värinsä muun muassa lehtivihreästä eli klorofyllistä. Yksittäiset 
suurehkot sinileväyhdyskunnat näkyvät vedessä vihertävinä hippusina tai tikkuina. Suuremmat 
yhdyskunnat muodostavat levälauttoja. Levälautta hajoaa koskettaessa, koska se muodostuu 
pienistä erillisistä soluryhmistä. Sinilevät kertovat järven runsaasta rehevyydestä. Ne viihtyvät 
ravinteikkaissa ja lämpimissä vesissä. Osa niistä kykenee tuottamaan eliöille haitallisia maksa- 
ja hermostomyrkkyjä. Hiidenvedellä sinileväkukintoja on havaittu jo 1930-luvulla. Oheiseen 
taulukkoon (taulukko 5) on kerätty ympäristökeskukselle ilmoitetut sinileväkukinnat vuosina 
1986–2008. Voimakkaat leväkukinnat ovat yleistyneet 90-luvun alkupuoliskolla. Kukintoja 
esiintyi 90-luvun alkupuolella eniten Kirkkojärven ja Nummelanselän alueella. Kirkkojärvellä 
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kukinnat ovat selvästi vähentyneet vuoden 1994 jälkeen. Nummelanselän alueella runsaita 
ja erittäin runsaita kukintoja on esiintynyt 90-luvun alkuvuosilta vuoteen 2006 (kuva 16). Si-
nileväkukinnat ovat selvästi vähentyneet 2000-luvulla muualla kuin Nummelanselän alueella. 
Vuosina 2009 ja 2011 runsaita kukintoja on havaittu ainoastaan Nummelan Hiidenrannassa ja 
vuonna 2011 Kuninkaanlahdella, jonne Vanjoki laskee. Loppukesällä ja syksyllä 2011 Hiiden-
veden levätilanne on erittäin paha. Paikalliset asukkaat ja mökkiläiset ilmoittivat ennätykselli-
sistä leväkukinnoista ympäri Hiidenvettä, jopa alueilta, joissa leväkukintoja ei normaalikesinä 
ole juurikaan esiintynyt. Runsaita leväkukintoja ovat todennäköisesti edistäneet hyvin lämmin 
kesä sekä loppukesän ja syksyn runsaat sateet. Olosuhteet ovat olleet leville suotuisat.

Taulukko 5. Hiidenvedellä havaitut leväkukinnat ja niiden runsaudet. Lähde Suomen ympäristökeskus.

Havaintopaikka (hp) hp 1986 1988 1990 1991 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011
Kirkkojärvi, Vihdin keskustan venesatama hp1 1 2
Kirkkojärvi, Haudankallio hp2 2 1
Kirkkojärvi 16 hp3 3
Hiidenvesi, Vihdin kirkonkylän ranta (valtak.) hp4 1 2
Hiidenvesi, Irjalansalmi hp5 1
Hiidenvesi Mustionselkä hp6 2 2 1
Hiidenvesi, Kopunlahti hp7 2
Hiidenvesi, Nummelan hiidenranta hp8 1 3 3 1 2 1 1 1-2
Hiidenvesi, Raatosaari 9 hp9 2 1 2 3 2
Hiidenvesi, Rämäkän uimaranta hp10 2
Hiidenvesi Varikkaan uimaranta hp11 2
Hiidenvesi, Yhdyksennokka 8 hp12 2
Hiidenvesi Isoselkä hp13 2
Hiidenvesi Kiihkelyksenselkä hp14 1
Hiidenvesi, valtatie 1, kioskin ranta hp15 3
Hiidenvesi, syvänne 90 hp17 1 3 2 1 3 1
Hiidenvesi, Isotalonselkä hp16 2
Hiidenvesi hp18 1
Hiidenvesi, Hiidenlinna hp19 1
Hiidenvesi, Verkkosaaren ranta (Hiidenpirtti) hp20 2
Hiidenvesi, Röylänselkä hp21 1
Hiidenvesi, Kivinokka hp22 1
Hiidenvesi, Sirkkoon selkä hp23 1
Hiidenvesi Harjusalmi hp24 2

Kirkkojärvi 1 havaittava kukinta
Mustionselkä 2 runsas kukinta
Nummelanselkä 3 erittäin runsas kukinta
Kiihkelyksenselkä
Isotalonselkä
Sirkoonselkä
Vaanilanlahti
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Kuva 16. Hiidenveden leväkukinnat vuosina 1966–2011. Kartalla hp tarkoittaa havaintopaikkaa. Hii-
denvesi kuuluu edelleen valtakunnalliseen leväseurantaan.

Kasvillisuus

Vuonna 1998 tehdyssä tutkimuksessa (Nurminen 2003) kartoitettiin Hiidenveden eri altaiden 
kasvillisuutta. Hiidenvedellä vesikasvillisuus koostuu veden sameuden vuoksi vähäistä valoa 
sietävistä, upos-, ja kelluslehtisistä lajeista (Nurminen 2003). Vesikasvillisuus eroaa eri altaiden 
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välillä. Erityyppisillä kasveilla on erilaiset vaatimukset ravinteiden, valon, sedimentin laadun ja 
paikan avoimuuden suhteen. Yleisimmät kasvityypit Hiidenvedellä ovat rehevien vesien kor-
keat ilmaversoiset kasvit ja kelluslehtiset ulpukat. Kirkkojärvellä ja Nummelanselällä runsasra-
vinteisten vesien kelluslehtiset lajit ovat yleisempiä ja sedimentti on pehmeälaatuista. Lisäksi 
Kirkkojärven alueella menestyvät runsasravinteisten vesien ilmentäjälajit kapea osmankäämi 
ja isosorsimo. Kiihkelyksenselällä rannat ovat jyrkempiä ja kivikkoisempia. Kasvillisuus on vä-
häisempää ja keskittynyt mataliin suojaisempiin sopukoihin. Retlahden kasvillisuus koostuu 
kirkasta vettä ja kovaa pohjaa suosivista lajeista. Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana 
Hiidenveden kasvillisuuden on havaittu muuttuneen rehevämpään suuntaan. Karumman ja 
keskirehevän pohjan heinävita (Potamogeton gramineus) on vähentynyt Hiidenvedeltä mo-
nien rehevien lajien yleistyessä kuten karvalehti (Ceratophyllum demersum) sekä järvisätkin 
(Ranunculus circinatus). 

Vesikasvillisuuden vaikutusta veden sameuteen ja kiintoaineen määrään on tutkittu Hiiden-
vedellä (Horppila ja Nurminen 2003). Tämä tutkimus toteutettiin asettamalla sedimenttike-
räimiä avoveteen ja kasvillisuuden sekaan. Sameuden ja kiintoaineen määrän todettiin olevan 
huomattavasti alempi kasvillisuudessa verrattuna ympäröivään veteen. Myös perustuotantoa 
mittaavan klorofyllin määrä oli kasvillisuuden seassa pienempi kuin avoimessa vedessä. Tämä 
tarkoittaa, että kasviplanktonin määrä oli avovedessä korkeampi, mikä johtuu todennäköisesti 
suuremmasta kasviplanktonia laiduntavien eläinplanktonien määrästä vesikasvillisuuden se-
assa. Kasvillisuudella on siis tärkeä tehtävä veden laadun säätelijänä. Kasvillisuuden havaittiin 
vähentävän kasviplanktonin määrää, veden sameutta sekä pidättävän kiintoainetta vedestä. 
Kirkkojärvellä kiintoaineen resuspension on havaittu säätelevän veden sameutta. Matalassa 
järvessä aaltojen liike pitää sedimentin liikkeessä. Kasvillisuuspeitteen todettiin vähentävän 
sedimentin resuspensiota huomattavasti. Vesikasvillisuuden poisto ei tästä syystä ole Hiiden-
veden matalilla alueilla laajamittaisena suositeltavaa.



36 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 228/2012

Kuva 17. Osmankäämit ovat ravinteikkaiden rantojen kasveja. Kuva Ulla-Maija Jalli.

Pohjaeläimet vedenlaadun ilmentäjinä 

Hiidenveteen laskevissa Vanjoessa ja Vihtijoessa pohjaeläimistö on varsin runsas ja moni-
muotoinen. Jokien koskipaikoilla pohjaeläimistössä tavataan myös maakunnalle harvinaisia 
ja uhanalaisia pohjaeläinlajeja. Esiintymisellään pohjaeläimet ilmentävät molempien jokien 
pohjan tilan olevan pääasiassa hyvä ja kehittyneen jopa hieman parempaan suuntaan. Hiiden-
vedellä järven kokonaistila näyttäisi pysyvän lähinnä ennallaan. Kiihkelyksenselän ja Numme-
lanselän alueilla pohjaeläimistö on kuitenkin monimuotoisempi ja ilmentää parempaa pohjaa 
kuin rehevämmällä Kirkkojärvellä.

Jokien pohjaeläimistön perusteella Vanjoen tila näyttäisi parantuneen, ollen vuonna 2010 Van-
joen yläosassa erinomainen ja Vanjoen jokisuulla tyydyttävä–hyvä. Kuormituksen kasvu joen 
alaosassa johtuu hajakuormituksen lisääntymisestä. Karkkilan jätevedenpuhdistamon vaiku-
tus rajoittui lievänä Vanjoen yläosaan. Vihtijoen tila arvioitiin vuonna 2010 olevan hyvä–erin-
omainen. (Ranta ym. 2011).
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Kuva 18. Vihtijoen koskikorentolajien rikkautta v. 2010: Vähäkirjokorri (Isoperla difformis), raitakalvas-
korri (Siphonoperla burmeisteri) ja jokinuhrukorri (Amphinemura borealis). Kuva Aki Metti-
nen, LUVY ry.

Hiidenvedellä Kirkkojärven syvännepohjalla pohjaeläimistö koostui pääasiassa rehevöityneillä 
ja hapettomilla pohjilla menestyvistä pohjaeläintaksoneista kuten isokokoisista Chironomus-
suvun surviaissääskitoukista ja Potamothrix/Tubifex sekä Limnodrilus hoffmeisteri -harvasu-
kamadoista. Merkittävin vaikutus Kirkkojärven tilaan on Vihtijoen kautta tulevalla hajakuor-
mituksella. Kirkkojärven sisäinen kuormitus on suurta ja pistekuormituksen osuus vähäistä. 
Nummelanselällä pohjan tila oli hieman parempi kuin Kirkkojärvellä. Kiihkelyksenselällä poh-
jaeläimistö ilmensi Hiidenveden parhainta luokkaa, vaikka syvännepohjalla pohjaeläimistö oli 
niukkaa. Tyypillistä Kiihkelyksenselälle ovat olleet erittäin suuret sulkasääskitiheydet (Chaobo-
rus flavicans). Sulkasääskien rooli on Hiidenvedellä tutkimusten mukaan merkittävä, sillä ne 
säätelevät mm. eläinplanktonin määrään ja välillisesti mm. sinilevien määrää. Hiidenveden 
Kirkkojärvellä rantavyöhykkeen pohjaeläimistö ilmensi hieman rehevämpää rantaa kuin Kiih-
kelyksenselällä. Veden korkeuden säännöstelyn vaikutus Hiidenveden rantavyöhykkeen pohja-
eläimistöön arvioitiin lieväksi. (Ranta ym. 2011).

Hiidenveden ekologinen tila kalaston perusteella arvioituna 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) koekalasti Hiidenveden Kiihkelyksenselällä ja Mus-
tionselällä kesällä 2010 selvittääkseen järven kalayhteisön rakennetta sekä kalalajien välisiä 
runsaussuhteita (Sairanen 2010). Edellisen kerran seuranta toteutettiin vuonna 2007. Tuolloin 
Hiidenveden ekologinen tila oli luokiteltu tyydyttäväksi kalaston ja kasviplanktonaineiston pe-
rusteella. Vuoden 2010 tulosten perusteella Hiidenveden Kiihkelyksenselän ekologisessa tilas-
sa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2007 jälkeen, vaan alueen ekologinen tila on kalaston 
perusteella edelleen hyvä. Tämä johtuu pääasiassa melko maltillisiksi jääneistä kokonaisyksik-
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kösaaliista sekä alustaveden hyvää tilaa, pohjan laatua ja hyvää happipitoisuutta ilmentävien 
muikun ja mateen esiintymisestä alueella. Sen sijaan Mustionselän ekologinen tila on kalaston 
perusteella arvioituna heikentynyt välttävästä tilaluokasta välttävän ja huonon rajalle. Tämä 
johtuu pääasiassa Mustionselän kokonaisyksikkösaaliiden kasvusta vuoteen 2007 verrattuna. 
Myös rehevöitymisestä hyötyvien särkikalojen biomassaosuus on hienoisesta laskusta huoli-
matta edelleen melko suuri.

Kalaston perusteella arvioituna Hiidenveden ekologinen tila näyttää viime vuosina hieman 
heikentyneen, johtuen Mustionselän heikentyneestä tilasta. Täytyy kuitenkin muistaa, että 
kalasto on vain yksi neljästä biologisesta tekijästä veden laadun lisäksi, joiden perusteella 
järven ekologinen tila määritellään.  Muut biologiset tekijät ekologisessa luokittelussa ovat 
kasviplankton, vesikasvit ja pohjaeläimet. Uudenmaan vesienhoidontoimenpideohjelman ta-
voitteena on, että Hiidenvesi saavuttaa nykykäytännön lisäksi tehtävillä toimenpiteillä (mm. 
Hiidenveden kunnostus -hanke) hyvän ekologisen tilan vuoteen 2015 mennessä. Tehtyjen ve-
siensuojelutoimenpiteiden vaikutukset näkyvät kuitenkin vesistöissä viiveellä ja viime vuosien 
lauhat ja sateiset talvet ovat osaltaan saattaneet peittää toimenpiteiden vaikutukset alleen. 
Nyt saatujen tulosten valossa näyttääkin siltä, ettei matalan ja rehevän Mustionselän alueen 
ekologinen tila ole ainakaan kalaston perusteella parantunut vuoden 2007 jälkeen. (Sairanen 
2010).

2.4 Säännöstely

Hiidenvettä on säännöstelty 1970-luvulta lähtien Väänteenjoessa sijaitsevan padon kautta. 
Säännöstely perustuu Länsi-Suomen vesioikeuden päätökseen nro nro 8/1982 A 27.1.1982. 
Säännöstely toimii pääkaupunkiseudun vedenhankinnan varajärjestelmän osana. Kokkokallion 
rannassa sijaitsevat tunnelin suu ja vedenottamo, jonka kautta vesi tarvittaessa pumpataan 
raakaveden puhdistusprosessiin (kuva 19).
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Kuva 19. Hiidenveden Kokkokallion rannassa sijaitsevan tunnelin kautta viedään vettä tarvittaessa 
pääkaupunkiseudun asukkaiden käyttöön. Kuva Ulla-Maija Jalli.

 Pääkaupunkiseudulle raakavettä toimittava Päijänne-tunneli remontoitiin v. 2008. Tällöin Hii-
denvettä käytettiin lähes koko vuosi osin pääkaupunkiseudun raakavesilähteenä. Noin miljoo-
na ihmistä joi myös Hiidenveden vettä, joten järven kunto vaikuttaa yllättävän monen ihmisen 
arkipäivään. Säännöstelyyn liittyvä Hiidenveden ranta-alueiden tulvavahinkoarvio valmistui v. 
2008 (Haapala ja Rantakokko 2008). Selvityksen tarkoitus on ohjata alueen maankäyttöä ja 
rantarakentamista.

Kahden Uudenmaan suurimman järven yhteys sinetöitiin vieläkin tiukemmin yhteen, kun kau-
an odotettu Hiidenveden ja Lohjanjärven välinen Väänteenjoen venesulku avattiin käyttöön 
kesällä 2009. Lohjan kaupungin venetiehankkeen tarkoituksena oli parantaa veneilijöiden kul-
kumahdollisuuksia Hiidenveden ja Lohjanjärven välillä. Väänteenjoen säännöstelypadon aiem-
mat veneliikennettä varten rakennetut veneensiirtolaitteet oli tarkoitettu soutu- ja pienveneil-
le eivätkä ne vastanneet nykyisten veneiden vaatimustasoa. 

Venesulun yhteyteen rakennettu luonnonmukainen kalatie mahdollistaa vaelluskalan vapaan 
kulkuyhteyden Lohjanjärveltä Karjaanjoen vesistön latvaosiin. Kalatie kuuluu Karjaanjoki Life 
-hankkeeseen, jonka eräänä tavoitteena oli säilyttää vesialueen nykyinen vesiluonto ja taata 
myös vaelluskaloille hyvät elinmahdollisuudet poistamalla nykyiset nousuesteet.
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Kuva 20. Väänteenjoen sululla järjestettiin Hiidenvesi-ilta vuonna 2009. Suuri yleisömäärä pääsi tutus-
tumaan venesulun toimintaan, kalatiehen ja Hiidenveden säännöstelyyn. Kuva Ilona Joensuu.

2.5 Muu toiminta Hiidenveden alueella

Maakaasuputkihanke 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Gasumin maakaasuputkihankkeelle vesiluvan Hii-
denveden alitukseen. Kaasuputken uittaminen päättyi kesäkuussa 2011. Gasum Oy:n suunnit-
telema maakaasuputkilinjaus kulkee siten, että se alittaa Hiidenveden 2,8 km matkalla Oinasjo-
kisuusta uimarannan editse aina Haapakylään asti. Kaasuputken upottaminen vaati kaivutöitä, 
jolloin sedimentti mobilisoituu. Oinasjokisuuhun laskevat Koivissillan vanhalta kaatopaikalta 
tulevat vedet, joten lisätutkimuksia sedimenttien osalta tehtiin kesällä 2009. Hanke laati muis-
tutuksen valvovalle viranomaiselle Hiidenveden alitukseen ja valuma-alueen arvokkaisiin pien-
vesiin liittyvien töiden riskien osalta. Gasum on seurannut työmaan vaikutuksia Hiidenvedellä 
työmaan aikana ja sen jälkeen. 

Siirtoviemärihanke

Vuonna 2009 käynnistettiin yleissuunnitelman laatiminen Vihdin jätevesien johtamisesta Es-
pooseen tai muualle tarkoitukseen sopivaan kohteeseen (Airix ympäristö 2009). Selvitys teh-
tiin yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, Uudenmaan liiton sekä Karkkilan kaupungin ja 
Vihdin kunnan kanssa. Yleissuunnitelman tarkoituksena oli selvittää kokonaistaloudellisesti 
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edullisin ratkaisu Vihdin ja Karkkilan jätevesien tulevaksi käsittelyvaihtoehdoksi. Tarkastelta-
viksi vaihtoehdoiksi valittiin jätevesien käsittely nykyisellä puhdistamolla, jätevesien käsittely 
Nummelassa, jätevesien käsittely Nummelan uudessa puhdistamossa tai jätevesien käsittely 
Lohjan Pitkäniemen puhdistamolla. Ensisijaisena vaihtoehtona suunnitelmassa pidettiin jäte-
vesien johtamista Espooseen ja HSY Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä tarjoaa mahdollisuutta 
johtaa jätevedet vuodesta 2020 alkaen Blominmäen kalliopuhdistamoon. Kustannusarvio Vih-
din osuudesta on n. 24,3 M €. (Vihdin vesilaitos-liikelaitos johtokunta 9.12.2010).

Suunnitteilla oleva jätevesiputken linjaus Hiidenveden alitse tuo uusia uhkia Hiidenveden re-
hevöitymiselle. Hiidenveden kannalta paras vaihtoehto olisi rakennuttaa viemäri kulkemaan 
maitse. Vuodot vesistöihin on hankala havaita ja yleensä ne tulevatkin ilmi vasta, kun järvi on 
jo pilalla (Hyytiäinen 2010). 

3 Hiidenveden kunnostuksen historiaa

3.1 Hiidenveden kunnostus vuosina 1995–2005

Hiidenvesi on valitettavan tunnettu paikoin runsaistakin leväkukinnoistaan. Tilanne 1990-lu-
vun alkupuolella herätti paikallisissa tahoissa tarpeen puuttua asiaan. Näin sai alkunsa Hii-
denveden kunnostus -hankkeen ensimmäinen vaihe, Hiidenvesi 2000 -projekti (1995–2000) ja 
Hiidenvedellä aloitettiin Vesijärven kunnostushankkeen hyvien tulosten innoittamana hoitoka-
lastukset. Projektin tavoitteena oli Hiidenveden rehevöitymisen estäminen vähentämällä alu-
een piste- ja hajakuormitusta sekä kunnostaa järveä hoitokalastuksella. Tätä ennen oli v. 1994 
tehty koenuottauksia Kiihkelyksenselän alueella. Vuosien 1996–2000 kalastusten kokonaissaa-
lis oli 535 000 kg (180 kg/ha) (Penttilä 2001). Vuosien 1995–2004 kalastusten kokonaissaalis 
oli 717 565 kg eli 236 kg/ha (Niinimäki 2005). Samaan aikaan Helsingin yliopisto dokumentoi 
tutkimuksin hankkeen vaikutuksia rehevyyteen ja järven kalastoon (Lehtonen ym. 2000). Li-
säksi tutkittiin myös Hiidenveden ravintoketjun osuutta rehevyyden säätelijänä (Eloranta ym. 
2001). Myös Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos osallistui kalastotutkimuksiin HOKA-hank-
keen puitteissa (Olin & Ruuhijärvi 2002). Tuloksena oli yksi parhaimmin dokumentoiduista ka-
lasto- ja ravintoverkkotutkimuksista, joka yhdistettiin käynnissä oleviin hoitokalastuksiin.

Kymmenen vuoden hoitokalastusten aikana Hiidenveden vedenlaadussa ei tapahtunut odo-
tettuja muutoksia. Helsingin yliopiston tutkimustulosten perusteella Kiihkelyksenselän–Ret-
lahden alueilla ei hoitokalastuksella ole ollut vaikutusta Hiidenveden veden laatuun (Saarijärvi 
2003). Samaan aikaan erityyppisillä järvillä hoitokalastus oli osoittautunut yhdeksi toimivista 
kunnostusmenetelmistä. Väitöstutkimuksissa todennettiin Hiidenveden luonnollisten omi-
naisuuksien ja ravintoverkon mitätöivän biomanipulaation tulokset (mm. Repka ym. 2005 ja 
Liljendahl-Nurminen 2006). Savisameilla syvillä vesialueilla kuoreen poisto hoitokalastuksissa 
aiheutti vesipatsaassa elävän pohjaeläimen, sulkasääsken runsastumisen. Sulkasääsket taas 
runsastuessaan söivät suuret eläinplankterit pois vesipatsaasta, jolloin vihollisen puuttuessa 
levät pääsivät valtaamaan yhä enemmän alaa. Hiidenvedellä tehdyt tutkimukset osoittivat siis 
sen, että järven koko ravintoverkko on hyvä tuntea, jotta pystytään valitsemaan oikeat hoito- 
ja kunnostusmenetelmät oikeaan paikkaan.
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Hiidenvesi 2000 -projektin tavoitteena oli myös haja- ja pistekuormituksen vähentämien. 
Hankkeen aikana laadittiin suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma (Penttilä & Kulmala 2000) ja 
hajakuormitusselvityksiä (Piirilä 1996 ja Kulmala 2001). Pistekuormituksen osalta hankkeessa 
tehtiin neuvontaa jätevedenpuhdistamoiden toimivuuden parantamiseksi (Penttilä 2001).

3.2 Hiidenveden kunnostus vuosina 2005–2007

Tutkimuksiin perustuen Hiidenvesi-hankkeessa siirryttiin oireiden hoitamisesta kestävän pe-
riaatteen kunnostukseen eli rehevyyden syihin puuttumiseen. Hiidenveden hoito- ja kunnos-
tussuunnitelma valmistui vuonna 2003 (Saarijärvi 2003). Hoitokalastukset lopetettiin vuonna 
2005 ja resurssit suunnattiin valuma-alueen kunnostuksiin. Valuma-alueelle alettiin suunnitel-
la altaita ja kosteikkoja, joita markkinoitiin maanomistajille yhteistyössä toteutettaviksi. Lisäksi 
tiloille laskettiin ravinnetaseita ja laadittiin suojavyöhykesuunnitelmia (Hyytiäinen 2008). Haja-
asutuksen jätevesien käsittelyn tasoa selvitettiin myös eri puolilla Hiidenveden ranta-aluei-
ta (Helttunen 2006). Yhteistyöhankkeissa painotettiin maanomistajalähtöistä neuvontaan ja 
tiedonlevitykseen painottuvaa toimintaa. Tällöin aloitettiin myös aktiivinen verkostoituminen 
muiden kunnostus- ja yhteistyöhankkeiden kanssa tieto-, osaamis- ja rahoituspohjan laajen-
tamiseksi.

3.3 Hiidenveden kunnostus vuosina 2008–2011

Vuosien 2005–2007 aikana Hiidenvedellä ilmeni tarvetta laajempaan kunnostuksen yhteistyö-
hankkeeseen ja pitkäjänteiseen kunnostukseen sitoutumiseen. Tarkoituksena oli saada valu-
ma-alueen kunnostustoimiin vauhtia sekä resursseja käytännön toimien toteuttamiseen. Tässä 
kolmannessa vaiheessa jatkettiin valuma-alueen kunnostustöitä systemaattisesti altaiden ja 
kosteikkojen yleissuunnittelun edetessä alueelta toiselle. Toimintaa oli jo tehty tutuksi maan-
omistajille, joten kohteita saatiin toteutukseen nopealla tahdilla. Hankkeen aikana valmistel-
tiin myös ympäristölupa Vanjärven kunnostamiseksi ja rakennettiin kosteikko Vaanilanlahdel-
le. Lisäksi panostettiin voimakkaammin tiedotukseen ja tiiviiseen maanomistajayhteistyöhön. 
Tuloksia laajoista yhteistyöhankkeista valmistui ja uusia projekteja käynnistettiin.

4 Hiidenveden kunnostus 2008–2011 -hanke

4.1 Tavoitteet ja linjaukset

Hiidenveden kunnostustyön pohjaksi laadittiin kaikkien yhteistyökumppanien hyväksymä 
yleispiirteinen hankesuunnitelma vuosille 2008–2011 (Hyytiäinen 2007). Vuosittaisissa toimin-
tasuunnitelmissa tarkennettiin Hiidenveden kunnostus -hankkeessa tehtäviä toimenpiteitä ja 
linjauksia sekä laadittiin budjetti kutakin toimintavuotta kohden (Hyytiäinen 2008 ja 2009, Jo-
ensuu & Helttunen 2010).

Hiidenveden kunnostuksen päätavoitteena oli ylläpitää ja parantaa Hiidenveden ja sen valu-
ma-alueen sekä järven alapuoleisen vesistönosan monipuolisia luonnonarvoja. Kunnostuksen 
positiiviset vaikutukset hyödyttävät kaikkia mahdollisia Hiidenveden käyttäjätahoja kuten vaki-
tuisia asukkaita, mökkiläisiä ja muita virkistyskäyttäjiä sekä alueen elinkeinoelämää. 
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Hiidenveden kunnostus 2008–2011 -hankkeen hankesuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ohjasi-
vat hankkeen toimintaa, mutta käytännön toimenpiteistä päätettiin vuosittain toimintasuun-
nitelmien yhteydessä. 

Hankesuunnitelmaan kirjatut tavoitteet: 

• sitouttaa merkittävät intressi- ja vaikuttajatahot mukaan Hiidenveden kunnostuk-
seen. Kuntien ja muiden viranomaistahojen lisäksi vesialueiden omistajat (kalastus-
alue, osakaskunnat), maanomistajat, yhdistykset (suojeluyhdistykset, kylätoimikun-
nat jne.), yritykset ja yksittäiset kansalaiset otettiin mukaan hankkeen toteutukseen 
ja suunnitteluun hankkeen työryhmissä. Lisäksi projekti järjesti infotilaisuuksia eri 
kohderyhmille erilaisten teemojen pohjalta.

• toteuttaa kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä Saarijärven (2003) laatiman Hiidenveden 
kunnostus- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Toimenpiteet täsmentyivät vuosittais-
ten toimintasuunnitelmien mukaisesti. Ohjausryhmä hyväksyi vuosittaisten toiminta-
suunnitelmien sisällön.

• tehdä yhteistyötä viljelijöiden ja muiden eri maatalousharjoittajatahojen kanssa 
kuormituksen vähentämiseksi mm. kannustamalla maatalousyrittäjiä hyödyntämään 
uusia ympäristötuen menetelmiä.

• ottaa käyttöön uusia keinoja ja houkuttimia suunnitelman mukaisten kunnostustoi-
menpiteiden aikaistamiseksi (luvat, tuet, talkootyö, sponsoriraha yms.). 

• osallistua eri viranomaistahojen toimintaan ehkäisevän vesiensuojelutyön kautta 
(mm. maankäyttösuunnittelu, maatalous), sillä pelkästään kunnostus- ja hoitotoi-
menpiteillä valuma-alueen kuormitusta voidaan leikata maksimissaan puoleen. 

• luoda pysyvä toimintamalli ja riittävä rahoituspohja järven sekä sen valuma-alueen 
kunnostukseen ja myöhemmin ylläpitovaiheen hoitoon, jotta prosessista tulee jat-
kuva. Hankkeen kunnostusvaiheen jälkeen tuleva ylläpito on vähintään yhtä tärkeää, 
sillä kunnostettu järvi palaa nopeasti huonoon tilaan, jos se jätetään hoidotta ja pro-
sessi joudutaan uudelleen aloittamaan alusta. Lisäksi hankkeessa selvitettiin mahdol-
lisuutta jatkaa kunnostusta säätiömallin mukaisesti. 

Pitkällä tähtäimellä ja pysyvien tulosten saavuttamiseksi tärkeimpänä osiona oli estää ennalta 
ravinteiden joutuminen valumavesiin ja pysäyttää kuormituksen lisääntyminen kaikin mah-
dollisin keinoin. Työ ei välttämättä ole näkyvää ja tehtävä on haasteellinen, sillä väestönkasvu 
sekä muuttuva maankäyttö ja toiminnat alueella ilmastonmuutoksen lisäksi kasvattavat väistä-
mättömästi myös ravinnekuormitusta. Vesiensuojelunäkökohtien huomioiminen maankäytös-
sä ja sen suunnittelussa sekä haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn tehostaminen ovat esi-
merkkejä kuormituksen ennaltaehkäisystä.
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Painopiste oli edelleenkin valuma-alueen hoidossa ja kunnostuksessa. Maankäytössä, kaavoi-
tuksessa ja rakentamisessa tarkoituksena oli etsiä uusia malleja (keinot, houkuttimet) paikalli-
seen vesiensuojeluun. Selvitettiin mahdollisuutta tutkia maankäytön yhteydessä allas- ja kos-
teikkojen rakentamisen tarvetta ja mahdollisuutta. Aiemmin huomiotta jätetyt hulevedet ovat 
myös merkittävä kuormituslähde, johon valuma-alueella tulee puuttua.

Maataloudessa viljelijöitä oli tarkoitus kannustaa hyödyntämään uudistuvaa ympäristötuki-
menetelmää tehokkaasti yhteistyössä paikallisten maatalousviranomaisten kanssa. Ravinne-
taselaskelmien laadintaa ja suojavyöhykkeiden perustamista tuettiin vesiensuojelun kannalta 
tärkeille alueille. Maatalousryhmässä tuli pohtia ja toteuttaa myös muita hoito- ja kunnostus-
toimia yhteistyössä viranomaistahojen kanssa. 

Hankkeessa oli tarkoitus perustaa edelleen altaita ja kosteikkoja koko valuma-alueelle kevyen 
suunnittelun, luonnonmukaisen rakentamisen ja ketjuttamisen periaatteella yleissuunnittelua 
apuna käyttäen. Kosteikkojen yleissuunnitelmia oli tarkoitus laatia osissa koko Hiidenveden 
laajalle valuma-alueelle. Hankesuunnitelmassa arvioitiin resurssien riittävän enimmillään noin 
15 altaaseen/kosteikkoon vuodessa (Hyytiäinen 2007).

Omana laajamittaisena ja monivuotisena hankkeena toteuttamista odotti vaiheittainen Van-
järven kunnostus, jossa Vanjoki siirretään takaisin kulkemaan Vanjärven kautta. Osa Natura-
alueeseen kuuluvan Vanjärven luontoselvityksistä (kasvillisuus, linnusto, kalasto, sedimentit 
sekä Vanjoessa esiintyvän uhanalaisen vuollejokisimpukan kartoitus) oli jo tehty. Selvityksiä 
tuli täydentää, jotta varsinaista ympäristölupahakemusta voitiin alkaa valmistella ja viedä var-
sinaista kunnostusta eteenpäin nelivuotishankkeen aikana. Tarvetta muidenkin mittavien al-
las- ja kosteikkohankkeiden suunnittelulle sekä toteutukselle oli olemassa, erityisesti Vihtijoen 
valuma-alueella Kirkkojärven yläpuolella.

Hankesuunnitelman mukaan Hiidenveden vinoutunutta kalakantaa voi tarvittaessa hoitaa koh-
dennetun biomanipulaation avulla. RKTL on koekalastanut Hiidenvettä ja Helsingin yliopisto 
on suorittanut kalaston kaikuluotaukset vuonna 2007. Näihin kalakantatutkimuksiin ja tulos-
ten perusteella vuoden 2008 aikana laadittaviin suosituksiin perustuen aloitetaan tarvittaessa 
kalakannan vinoutumisen hoito biomanipulaation keinoin, jos se katsotaan aiheelliseksi ja jos 
pyyntimenetelmiin löytyy riittävä tietotaito. Rahoitus kalakannan hoitoon tulisi löytyä muualta 
varsinaisen hankerahoituksen ulkopuolelta.

Hiidenveden hoitoa ja kunnostusta toteutettiin viimeisimpiin tutkimustuloksiin ja olemassa 
olevaan tietoon perustuen vuosittain laadittavien toimintasuunnitelmien mukaisesti. Esimer-
kiksi Helsingin yliopiston pitkäaikaista kokemusta ja tutkimustietoa, sekä edelleen käynnissä 
olevia omia tutkimushankkeita hyödynnettiin edelleen hankkeessa. Hiidenvesi-hankkeessa oli 
tarkoitus tuottaa myös uutta tietoutta esimerkiksi eri menettelytapojen käytöstä kunnostuk-
sissa. Tarkoituksena on hyödyntää jatkossa tätä osaamista myös muissa kunnostushankkeissa.

Hiidenvesi-hanke teki yhteistyötä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten vesistöjen kun-
nostus- ja kunnostusmenetelmä- sekä kunnostusseurantahankkeiden kanssa. Näistä esimerk-
keinä ovat Vihdin Enäjärvi, Tuusulanjärvi, Lahden Vesijärvi ja Euran Pyhäjärvi, joiden kunnos-
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tusprojektien kanssa yhteistyötä tiivistettiin edelleen. Hiidenvesi-hanke osallistui mittaviin 
kansallisiin menetelmä- ja tutkimushankkeisiin, joista mainittakoon mm. vesienhoidon kustan-
nustehokkaat menetelmät ja monitavoitteiset toimintatavat (VeKuMe) sekä Maa- ja metsäta-
louden hajakuormitusjärvien seurantaohjelma ja Maasää-hanke.

4.2 Hallinnointi

Vuosina 2008–2011 Hiidenveden kunnostus -hanketta rahoittivat Vihti, Lohja, Karkkila, Num-
mi-Pusula, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Länsi-Uudenmaan vesi ja ym-
päristö ry sekä Uudenmaan ELY-keskus.

Hiidenveden kunnostus -hanketta koordinoitiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n toi-
mesta. Poikkeuksena oli Uudenmaan ELY-keskuksen 500 000 € rahoitusosuus, jota hallinnoitiin 
suoraan Uudenmaan ELY-keskuksessa.

Ohjausryhmä 

Hankkeessa ylintä päätösvaltaa käytti kuntien (Vihti, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula), valtion-
hallinnon eli Uudenmaan ELY-keskuksen (aiemmat Uudenmaan ympäristökeskus ja Uuden-
maan TE-keskus), Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (entinen Helsingin Vesi), 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n, Hiidenveden kalastusalueen, Hiidenveden suojelu-
yhdistyksen ja maatalouden paikallisten etujärjestöjen edustajien muodostama ohjausryhmä. 
Vuonna 2011 mukaan tuli vielä Lohjanjärven suojeluyhdistys ry. Kukin taho nimesi edustajan-
sa ja sijaisen ohjausryhmään, joka kokoontui alussa kahdesti vuodessa ja hankkeen lopussa 
tiheämmällä aikataululla. Yhteensä ohjausryhmä oli koolla 12 kertaa (2008 (3), v. 2009 (2), v. 
2010 (3) ja vuonna 2011 (4)).

Ohjausryhmä päätti kunnostuksen pääperiaatteista ja laajoista linjauksista sekä hyväksyi vuo-
sittain kunnostustyöryhmän valmisteleman toimintasuunnitelman, varojen käytön ja vuosittai-
set toimintaraportit hankesuunnitelmaan pohjautuen. Ohjausryhmän työskentelyyn osallistu-
neet tahot on listattu liitteessä 1.

Hanketyöryhmä

Kunnostuksen ja hoidon suunnittelu tapahtui hanketyöryhmässä, joka koostui kuntien edus-
tajista, kunnostuksen eri osa-alueiden asiantuntijoista ja paikallisista toimijoista (liite 1). Kun-
nostustyöryhmän ohjauksessa valmisteltiin vuosittaiset toimintasuunnitelmat ohjausryhmän 
hyväksyttäväksi. Hanketyöryhmä kokoontui yhteensä neljä kertaa hankkeen aikana. 

Käytännön toimien valmistelu tehtiin erillisissä asiantuntijatyöryhmissä, joita perustettiin aina 
tarpeen mukaan kullekin hankeosiolle. Työryhmissä kokoontuivat asiantuntijoiden lisäksi ku-
takin erillisprojektia varten tarvittavat avainryhmät tai -henkilöt (esimerkiksi maanomistajat, 
vesialueen omistajat, yhdistykset, maatalousyrittäjät tms.). Toiminnallisissa työryhmissä kaikki 
viranomaistahot ja paikalliset toimijat suunnittelivat yhteistyössä kunnostuksen käytännön to-
teutuksen. Vesialueiden omistajat, alueen asukkaat, erilaiset yhdistykset ja toimikunnat sitou-
tettiin alueelliseen vesiensuojeluun ja kunnostukseen. Samalla jaettiin tietoa paikallistasolla 
töiden ja toimien etenemisestä sekä käytännön järjestelyistä.
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Maatalousryhmä

Maatalousryhmä kokoontui säännöllisesti kahdesti vuodessa keväisin ja syksyisin, yhteensä 
8 kertaa. Ryhmässä jaettiin tietoa hankkeen töistä ja tilaisuuksista. Samalla levitettiin tietoa 
maanomistajille tarjolla olevista hankkeen palveluista. Työryhmässä muodostettiin yhteistyö-
verkostoja käytännön toimiin maatalousyrittäjien, -viranomaisten ja vapaaehtoisten välille. 
Maatalousryhmän työskentelyyn osallistuneet tahot on listattu liitteessä 1.

Hoitokalastusryhmä

Kalastoselvitysten, hoitokalastuksen ja sisäisen kuormituksen asiantuntijaryhmä kokoontui 
vuonna 2008. Kokouksen perusteella tehtiin ohjausryhmälle asiantuntijalausuntoihin pohjau-
tuen esitys, jossa ehdotettiin hoitokalastuksista luopumista hankekauden loppuun asti. Tämän 
jälkeen ryhmää ei kokoontunut. Hoitokalastusryhmän työskentelyyn osallistuneet tahot on lis-
tattu liitteessä 1.

4.3 Rahoitus ja vuosittaiset budjetit

Hiidenvesi-hankkeen budjetti vuosille 2008–2011 oli yhteensä 1 388 700 € (taulukko 6). Suu-
rimpana rahoittajana oli Vihdin kunta 38 % osuudellaan. Valtion osuus hankkeen rahoituksesta 
oli 36 %, jota rahoitusta hallinnoi Uudenmaan ELY-keskus.

Taulukko 6. Hiidenveden kunnostus 2008–2011 -hankkeen rahoitussuunnitelma ja vuosittaiset budje-
tit.

  % 2008 2009 2010 2011 Yhteensä 

Vihti 38 106 210 124 700 131 150 171 570 533 630 
Lohja 21 56 810 66 700 70 150 91 770 285 430 
Karkkila 1 3 705 4 350 4 575 5 985 18 615 
Nummi-Pusula 1 2 470 2 900 3 050 3 990 12 410 
Helsingin Vesi 1 3 705 4 350 4 575 5 985 18 615 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö 1 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 
Uudenmaan ELY-keskus 36 100 000 100 000 150 000 150 000 500 000 
YHTEENSÄ 100 277 900 308 000 368 500 434 300 1 388 700 
 

Esitetyn perusrahoitusmallin ohelle lisärahoitusta haettiin erilaisten paikallisten, kansallisten 
ja kansainvälisten hankkeiden kumppanuuden kautta. Tällä tavoin perusrahoituspohjaa saatiin 
vahvistettua ja samalla mahdollistui parhaiden asiantuntijoiden työpanos projektiin ja han-
kealueelle. Lisäksi yhteistyöprojektien kautta Hiidenvesi nousi varteenotettavaksi ja halutuksi 
hankekumppaniksi ja kunnostuksen kärkihankkeiden joukkoon kotimaassa. 

Hankkeessa tehdyn talkootyön osuutta kokonaisuudessaan on mahdoton arvioida tarkasti. Tal-
kootyötä on joka tapauksessa kertynyt tuhansia tunteja. Erityisesti maa- ja vesialueiden omis-
tajat tekivät Hiidenveden hyväksi suuren talkootyöpanoksen suunnittelutyön, kosteikkoihin 
liittyvän raivaus-, läjitys- ja kaivutyön puitteissa. Ilman heidän panostustaan menestyksekäs 
kosteikko- ja allasrakentaminen ei olisi ollut mahdollista.
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Hankkeen yhdistyksessä hallinnoiduista varoista on käytetty altaiden ja kosteikkojen suun-
nittelu- ja rakentamiskuluihin arviolta noin puolet kokonaiskustannuksista eli noin 440 000 € 
(2008–2011). Tämä summa sisältää hanketyöntekijöiden työmäärän: puhelut, suunnittelu, 
maastokäynnit, toteutuksen valvonnan, matka- ja päivärahakustannukset jne. Tässä summas-
sa on mukana valmiiden kohteiden (73, ei sis. Vaanilanlahtea) lisäksi myös hylättyihin (83 kpl) 
ja suunniteltuihin kohteisiin (72 kpl) ja EU-tukihakemuksiin (7 kpl) käytetty työaika ja muut 
resurssit. Toteutuneen kohteen keskihinnaksi tuli n. 6 000 € (ei sis. Vaanilan kosteikkoa) ja 
tämä hinta sisältää myös hylättyihin ja suunnitteilla oleviin altaisiin käytetyn työpanoksen. Hii-
denveden valuma-alueelle on kunnostushankkeiden 2005–2007 ja 2008–2011 aikana toteu-
tettu yhteensä 84 kosteikkoja, joista yksi on Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoimilla varoilla 
toteutettu ja 10 aiemmassa Hiidenvesi-hankkeessa vuosina 2005–2007. Sorvarinojan allas-
kosteikkokohdetta on toteutettu v. 2006 ja 2008, suurin osa perustamistyöstä on tehty vuonna 
2008 (liite 3).

Muu kuin altaisiin ja kosteikkoihin käytetty aika (ja palkkakulu) sisältää kaikki muut hankkees-
sa tehdyt toimenpiteet kuten yhteistyöhankkeet, tiedotus, yleisötilaisuudet, erillisselvitykset 
(mm. neljä kosteikkojen yleissuunnitelmaa, Hiidenveden sulkasääskitutkimukset, hankehallin-
to ym. (kts. taulukot 9 ja 10) Hiidenveden kunnostus -hankkeen aikana toteutetuista toimista 
ja hankkeen aikana tehdyistä selvityksistä). 

Avustuksia Hiidenveden kunnostus -hanke on saanut Hiidenveden kalastusalueelta 3 900 € ja 
Hiidenheimosäätiöltä 2 000 € kosteikkojen ja altaiden rakentamista varten. Rahat on tarkoitus 
käyttää talvella 2011–2012, jos kelit sallivat kosteikkorakentamisen.

Hanke on erityisesti alkuvuosinaan toiminut erittäin tehokkaasti ja hallinnollinen työmäärä oli 
minimissään – resurssit suunnattiin nimenomaan maastossa tehtävään kohteiden etsintään, 
maanomistajayhteydenottoihin sekä kohteiden toteutukseen ja neuvontaan. Viime vuosien 
aikana hankkeelta on edellytetty runsaasti erilaisia lisäselvityksiä ja pelkästään kokouksiin 
liittyvät valmistelutyöt ja niiden jälkipyykki sekä altaiden vaikuttavuuden arviointiin liittyvät 
palaverit/neuvottelut ja laskentatyö sekä jatkohankesuunnitelmaan liittyvä valmistelutyö ovat 
syöneet merkittävästi resurssia varsinaiselta toteutustyöltä. Tämä työmäärä on ollut poissa 
varsinaisesta kunnostustyöstä. Hanke on tästä huolimatta saanut aikaan erittäin merkittäviä 
toimenpiteitä valuma-alueella ja hankkeen palveluksessa olevat työtekijät eivät tee pääasiassa 
ns. hallinnollista työtä vaan esim. altaiden ja kosteikkojen valmistelu ja rakentamisen ohjaus 
on tehty omien työntekijöiden toimesta eikä ostopalveluna.

4.4 Hoito- ja kunnostustoimet

4.4.1 Altaat ja kosteikot

Kosteikkosuunnittelun- ja rakentamisen tavoitteena on toteuttaa vesiensuojelua Hiidenveden 
valuma-alueella. Erilaisten ja erikokoisten altaiden ja kosteikkojen sekä kynnysten monimuo-
toinen rakentaminen koko valuma-alueelle edistää vesiensuojelua. Kaikki, mikä hidastaa ve-
den viipymää, hyödyttää vesistöä ja lopulta Hiidenvettä. Harvaan paikkaan voidaan rakentaa 
mitoituksiltaan riittävää yhtä ihannekosteikkoa – tavoitteena onkin työstää ketjuttaen vähi-
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tellen jokaiseen vesistönosaan useita viipymää hidastavia monimuotoisia ja luonnonmukaisia 
rakenteita pidentämään veden viipymää. On myös syytä muistaa, että Hiidenveden ja sen koko 
valuma-alueen ongelmana on rehevyyttä aiheuttavien ravinteiden lisäksi runsas kiintoaine-
kuormitus. Eroosiosta johtuva kiintoainekuorma tukkii ensin pienvedet ja päätyy lopulta ma-
taloittamaan Hiidenvettä (Joensuu & Helttunen 2010).

Kosteikot lisäävät alueen monimuotoisuutta ja monipuolistavat alueen käyttöä. Hyötyviä eliö-
ryhmiä ovat mm. linnusto, kalasto ja hyönteiset. Maanomistajat ovat kiinnostuneita perus-
tamaan kosteikkoja, kun he myös itse hyötyvät kosteikosta. Maanomistajia kiinnostavat mm. 
kosteikon virkistyskäyttö, metsästyskäyttö, vesinäköala, ravustus- tai uimapaikka sekä kostei-
kon/altaan käyttäminen kasteluvesialtaana. Altaat voivat tasata jonkin verran syksyn ja kesän 
voimakkaita virtaamia ja toisaalta parantaa kesän kuivien aikojen vesitilannetta. Tasaisemman 
virtauksen myötä ojien syöpyminen vähenee ja täten myös ruoppaustarve sekä alajuoksulle 
kulkeutuvan maa-aineksen määrä vähenee. Vähentäessään ravinteita ja kiintoainetta altaat 
vähentävät vesien rehevöitymistä eli mm. lampien mataloitumista, umpeenkasvua ja leväku-
kintoja. 

Kuva 21. Levonojan allas noin vuosi rakentamisen jälkeen. Kuva Ulla-Maija Jalli.
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4.4.1.1 Yleissuunnittelu

Järkevä tapa suunnitella ja toteuttaa altaita sekä kosteikkoja systemaattisesti ja laajalla volyy-
milla on laatia ensin hyvä yleissuunnitelma, jossa kohteiden tarve, toteutumiskynnys ja ra-
hoitusmalli on jo arvioitu pääpiirteittäin. Suunnittelun pohjana voidaan hyödyntää erilaisia 
malleja, karttoja, ilmakuvia ja erityisesti maanomistajilta itseltään saatuja tietoja ja ideoita. 
Osaava suunnittelija ymmärtää monivaikutteisten kosteikkojen ja altaiden toiminnan ja vaati-
musten reunaehdot sekä kykenee näkemään kuhunkin kohteeseen parhaimmat ratkaisumal-
lit. Yleissuunnitelman avulla halutaan kannustaa maanviljelijöitä hyödyntämään maatalouden 
ympäristötukea, perustamaan kosteikkoja mailleen ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta.

Hiidenveden laajan (935 km2) valuma-alueen yleissuunnittelu toteutettiin neljässä osassa: Vih-
tijoki, Karjaanjoen yläosa (Loppi, Karkkila), Vanjoki ja Sulkavanoja sekä Hiidenveden lähialue 
(kuva 22). Tarkoitus oli saada alueiden koko sellaiseksi, että yleissuunnittelu saadaan vietyä 
asukkaiden kuulemisineen ja maastotöineen läpi alle vuodessa. Tärkeää oli myös alueellistaa 
suunnittelutyö niin, että paikallisia asukkaita saadaan osallistettua mukaan prosessiin mah-
dollisimman aktiivisesti. Näin yleissuunnittelu tuottaa parhaan mahdollisen tuloksen ja työ 
todella palvelee yksittäisten kohteiden suunnittelijaa käytännön tasolla.

Maanomistajat tulee osallistaa prosessiin jo ennen maastokäyntien aloittamista. Yleisötilai-
suuksissa toiminnan periaatteet kerrottiin avoimesti ja paikallisilla oli mahdollista osallistua 
työhön ja tuoda omia ehdotuksiaan kirjattavaksi yleissuunnitelman piiriin. 

Kuva 22. Hankkeen 2008–2011 aikana toteutetut kosteikkojen yleissuunnitelma-alueet (1–4) sekä val-
miit (74 kpl), suunnitteilla (72 kpl) olevat ja hylätyt (83 kpl) kosteikko ja allaskohteet Hiidenve-
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den valuma-alueella. EU-tukihakukohteet on merkitty tähdellä. 
Hankkeen aikana tehdyistä kohteista 19 kpl ja suunnitelluista kohteista 47 kpl olivat mukana 
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yleissuunnitelmissa esitetyissä kohteissa. Pääsääntöisesti lähtökohtana yleissuunnitelmasta 
poiketen toteutetuissa kohteissa on ollut yleissuunnitelma: kohteita on toteutettu esim. yleis-
suunnitelmassa esitettyyn uomaan, mutta kohteen tarkka sijainti on vaihdellut mm. maan-
omistusolojen vuoksi.

Vihtijoen valuma-alueen yleissuunnitelma

Vihtijoella kosteikkojen yleissuunnittelua päästiin toteuttamaan vuonna 2007, jolloin Uuden-
maan ELY-keskus aloitti kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuus (LUMO) -kohteiden yleis-
suunnittelun Vihtijoen valuma-alueella. Työ tehtiin maa- ja metsätalousministeriön rahoituk-
sella ja se valmistui vuonna 2008 (Pimenoff ja Vuorinen 2008). Yleissuunnitelmassa osoitettiin 
102 mahdollista kosteikon ja/tai altaan paikkaa sekä 42 lumokohdetta (taulukko 7). Kosteikkoja 
ja altaita voidaan perustaa myös muualle, jos niille on tarvetta. Kohteiden toteuttaminen on 
aina maanomistajalle vapaaehtoista, eivätkä alueen maanomistussuhteet muutu. 

Työssä tarkastettiin maastossa yhteensä 126 kohdetta, joista 29 todettiin kosteikon sijoitta-
miselle täysin epäsopiviksi. Lisäksi karttojen ja ilmakuvien perusteella valittiin mukaan viisi 
kohdetta. Alustavasti valittuja kohteita ei kaikkia tarkastettu maastossa, koska tarkemmassa 
kartta- ja ilmakuvatarkastelussa ne todettiin jollain tavalla epäsopiviksi, yleensä kosteikkopaik-
kaan nähden liian suuren valuma-alueensa takia.

Suunnitelmassa kuvatuista 102 kohteesta suurin osa täyttää erityistuen kriteerit koskien kos-
teikon kokoa (vähintään 0,30 ha), kosteikon osuutta valuma-alueesta (vähintään 0,5 prosenttia 
valuma-alueesta) sekä valuma-alueen pelto-osuutta (yli 20 %). Tällaisia kohteita on 56. Lisäksi 
35 kohdetta täyttää kriteerit, jos huomioidaan kosteikkojen ketjutus tai jos kosteikkoa laajen-
netaan peltoalueelle tai jos valumavesistä ohjataan osa ohi kosteikon piiriojaa pitkin. Vain yksi-
toista suunnitelmakohdetta ei täytä erityistuen ehtoja. Nämä ovat kaikki kuitenkin vesiensuo-
jelullisesti perusteltuja kohteita. Niiden toteutus on järjestettävä muutoin kuin maataloustuen 
avulla.

Suunnitelmakosteikkojen yhteisala on Vihtijoen alueella 92 hehtaaria. Niiden valuma-alueet 
kattavat Vihtijoen alueesta 5 683 hehtaaria. Peltoalasta kosteikkojen valuma-alueella on 1 784 
hehtaaria. Valuma-alue on siis Vihtijoen valuma-alueesta reilu viidesosa ja peltojen osuus koko 
vesistön peltoalasta on yli kolmasosa (36 %).
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Kuva 23. Luonnon monimuotoisuutta lisääviä kosteikkoaltaita voidaan käyttää esim. kastelu-, maise-
ma- tai riista-altaina. Kuva Ulla-Maija Jalli.

Karjaanjoen pohjoisosan yleissuunnitelma (Karkkila ja Loppi)

Toinen Hiidenveden valuma-alueen kosteikkojen ja altaiden yleissuunnitelma laadittiin Kar-
jaanjoen valuma-alueen pohjoisosaan Karkkilan ja Lopen alueelle. Työ rahoitettiin Hiidenvesi-
hankkeen varoista ja aloitettiin syksyllä 2008. Selvitys valmistui kesän 2009 alussa ja siihen 
kirjattiin kaikkiaan 77 mahdollista kosteikon tai altaan paikkaa (Vuorinen 2009). Asukkaat sai-
vat yleisötilaisuuksissa tai tutustuttuaan materiaaliin ehdottaa kohteita suunnitelmaan tai sii-
tä poistettavaksi. Maanomistajiin oltiin suoraan yhteydessä ja kiinnostuneiden kanssa käytiin 
alustavissa maastokatselmuksissa ja sovittiin töiden etenemisestä.

Työssä tarkastettiin maastossa yhteensä yli sata kohdetta, joista monet todettiin kosteikon si-
joittamiselle epäsopiviksi. Karttojen ja ilmakuvien perusteella valittiin mukaan yksi kohde lisää. 
Alustavasti valittuja kohteita ei kaikkia tarkastettu maastossa, koska tarkemmassa kartta- ja 
ilmakuvatarkastelussa ne todettiin jollain tavalla epäsopiviksi, yleensä kosteikkopaikkaan näh-
den liian suuren valuma-alueensa takia.

Suunnitelmassa kuvatuista 77 kohteesta suurin osa täyttää selvästi erityistuen kriteerit kos-
kien kosteikon kokoa (vähintään 0,30 ha), kosteikon osuutta valuma-alueesta (vähintään 0,5 
prosenttia valuma-alueesta) sekä valuma-alueen pelto-osuutta (yli 20 %). Tällaisia kohteita on 
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45. Lisäksi yhdeksän kohdetta täyttää kriteerit, jos huomioidaan kosteikkojen ketjutus tai jos 
kosteikkoa laajennetaan peltoalueelle (taulukko 7).

Suunnitelmakohteista 23 eivät täytä kosteikkotuen ehtoja. Useimmiten syynä on peltojen 
osuuden valuma-alueesta jääminen liian pieneksi, alle 20 prosentin. Nämä ovat kaikki kui-
tenkin vesiensuojelullisesti perusteltuja kohteita, koska myös metsämailta tulee kuormitusta 
vesistöön. Näiden kohteiden toteutus voi olla mahdollista lumotuella tai se on järjestettävä 
muutoin kuin maataloustuen avulla.

Suunnitelmakosteikkojen yhteisala on 72 hehtaaria. Niiden valuma-alueet kattavat 5 816 heh-
taaria (14 % alueesta). Suunnitelma-alueen peltoalasta kosteikkojen valuma-alueella sijaitsee 
1 387 hehtaaria eli 31 prosenttia. 

Vanjokilaakson ja Sulkavanojan alueen yleissuunnitelma

Vanjokilaakson ja Sulkavanojan alueen kosteikkojen yleissuunnitelman tilaajana oli Uuden-
maan ELY-keskus ja rahoittajana maa- ja metsätalousministeriö. Työ alkoi yleisötilaisuudella 
syksyllä 2009 ja se valmistui toisen maanomistajien kuulemisen jälkeen kesällä 2010. Työssä 
tarkastettiin maastossa yhteensä yli 250 kohdetta, joista yli puolet todettiin sopiviksi kosteik-
ko- tai lumokohteiksi. Yleissuunnitelmaan päätyneistä 147 kohteesta suurin osa täyttää selväs-
ti erityistuen kriteerit. Yleissuunnitelman kohteista kosteikkoja on 94 kappaletta. (Vuorinen 
2010). 

Kosteikoissa tukikelpoisia kohteita on 50, jossa on mukana kahdeksan myös lumokohteina 
toteuttamiskelpoista kohdetta. Yksitoista kosteikkokohdetta voi olla tukeen oikeutettuja, jos 
huomioidaan kosteikkojen ketjutus tai jos kosteikkoa laajennetaan peltoalueelle. Muut suun-
nitelman kosteikkokohteet eivät täytä erityistuen ehtoja. Nämä ovat kaikki kuitenkin vesien-
suojelullisesti perusteltuja kohteita. Niiden toteutus on järjestettävä muutoin kuin maatalous-
tuen avulla.

Suunnitelmakosteikkojen yhteisala on 62 hehtaaria. Niiden valuma-alueet kattavat 3 933 heh-
taaria eli yli puolet alueesta. Suunnitelma-alueen peltoalasta kosteikkojen valuma-alueella si-
jaitsee 1 409 hehtaaria eli lähes puolet peltoalasta.

Hiidenveden lähivaluma-alueen yleissuunnittelu

Kosteikkojen ja altaiden yleissuunnitelma lähivaluma-alueelle valmistuu vuoden 2012 alus-
sa, joten yhteydenotot maanomistajiin, kohteiden markkinointi sekä varsinainen suunnittelu 
voidaan aloittaa vasta tämän jälkeen. Käytännön kosteikko- ja allastyö lähivaluma-alueella on 
vasta alkamassa.

Työ alkoi syksyllä 2010 kahdella yleisötilaisuudella, joista toinen pidettiin Vihdin kk:ssä ja toi-
nen Nummelassa. Työssä käytiin läpi lähes 200 kohdetta, joista valikoitui 130 kosteikkopaikak-
si sopivaa. Kosteikoista 52 täyttää erityisympäristötuen ehdot. Hiidenveden ympäristössä on 
useita sopivia paikkoja isommille kosteikoille. 
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Taulukko 7. Yhteenvetotaulukko neljässä eri yleissuunnitelmassa (Vihtijoki, Karjaanjoki, Vanjoki ja sul-
kavanoja sekä lähivaluma-alue) ehdotettujen kosteikkojen ja lumokohteiden määristä ja 
pinta-aloista.

Alkujaan hankesuunnitelmassa arvioitiin Hiidenveden valuma-alueella olevan tarvetta mahdol-
lisimman monelle eli noin 500 allas- ja kosteikkokokonaisuudelle (Hyytiäinen 2008). Kun neljä 
erillistä, koko Hiidenveden valuma-alueen kattavaa yleissuunnitelmaa on laadittu ja potentiaa-
liset kosteikkopaikat on pääpiirteissään kartoitettu, voidaan todeta, että arvio oli oikeansuun-
tainen: Hiidenveden valuma-alueelta on paikannettu yli 400 kosteikoille ja laskeutusaltaille 
soveltuvaa paikkaa (taulukko 7). Näiden lisäksi hankkeen yhteydenotoissa maanomistajiin on 
tullut esiin kymmeniä yleissuunnitelmiin sisältymättömiä kosteikko- ja allaspaikkoja. 

4.4.1.2 Kosteikkojen ja altaiden toteutuksen periaatteet

Hankkeen puitteissa on laadittu kattava toimintamalli kosteikon ja/tai altaan toteutukseen (lii-
te 2). Yleissuunnitelmien kohteita markkinoitiin yleisötilaisuuksissa ja muiden kanavien kautta, 
kuten esim. Uudenmaan ELY-keskuksen RaHa-hankkeen puitteissa maanomistajille lähetettiin 
kirjeet koskien altaiden toteuttamismahdollisuuksia Vihtijoen yleissuunnitelma-alueella. Han-
ke otti puhelimitse yhteyttä maanomistajiin yleissuunnitelmien pohjalta, ja ensimmäisten asi-
asta kiinnostuneiden kanssa sovittiin maastokäynnit. Useasti myös töiden edetessä löytyy uu-
sia toteuttamiskelpoisia kohteita maanomistajan omasta aloitteesta. Käytännössä huomattava 
osa etenkin Karjaanjoen yleissuunnitelma-alueelle tehdyistä kohteista on suunniteltu muualle 
kuin yleissuunnitelmissa esitettyihin paikkoihin ja suunnitelmassa esitetyistä mitoituksista poi-
keten (Joensuu & Helttunen 2010). Pääsääntöisesti lähtökohtana näissäkin kohteissa on ollut 
yleissuunnitelma: kohteita on toteutettu esim. yleissuunnitelmassa esitettyyn uomaan, mutta 
kohteen paikkaa on muutettu mm. maanomistusolojen vuoksi. Myös maanomistajien toiveet 
ja käytännöllisyyteen perustuvat tekijät ohjasivat kosteikkojen toteuttamista eli käytävien neu-
vottelujen kautta haettiin maanomistajalle ja vesistölle parhaat mahdolliset maastokohteet ja 
toteutustapa. 

Maanomistajat ovat saaneet tietoa hankkeesta, eri toteuttamisvaihtoehdoista, rahoituksesta 
sekä käytännön toimenpiteistä. Toteutusta on edeltänyt useampi maastokäynti ja maanomis-
taja on saanut halutessaan rauhassa harkita eri vaihtoehtoja ja työn toteutusta. Kosteikkojen 
ja altaiden toteutus on perustunut vapaaehtoisuuteen. Maanomistaja on aina pitänyt tärkeä-
nä sitä, että hänellä itsellään on omilla maillaan täysi määräämisoikeus. Tällaiseen hankkee-
seen maanomistajan on helppo sitoutua ja ottaa myös vastuu tehdyistä kohteista.

Toteutetuissa kohteissa hanke on osallistunut suunnitteluun ja toteutuksen kustannuksiin. 
Maanomistaja on aina hyväksynyt suunnitelman ja usein myös kirjallisesti varmistanut tä-
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män. Tarpeen vaatiessa on myös tehty erillisiä maastomittauksia sekä hankittu tarvittavat lu-
vat (esim. maisematyöluvat niitä edellyttävillä alueilla). Hankkeessa ei ole toteutettu kohteita, 
jotka ovat pohjavesistatuksen mukaan riskialueilla, sijaitsevat jollakin muulla suojelualueella, 
joissa on vettymisriski, jossa naapurit ovat riitaisia, jos maanomistaja empii liikaa tai jos kohde 
tarvitsee ympäristöluvan. Hankkeella ei ole ollut tarvetta lähteä toteuttamaan riskikohteita, 
koska toteutusta odottavia kohteita on ollut aina kymmeniä. Myöskään liian työläitä kohteita 
ei otettu toteutuslistan kärkipäähän, sillä tavoitteena oli saada valmiiksi hankkeen aikana mah-
dollisimman paljon kohteita.

Kuva 24. Hiidenveden kunnostus -hankkeessa allas- ja kosteikkokohteet on toteutettu tiiviissä yhteis-
työssä alueen maanomistajien kanssa. Kuva Sanna Helttunen.

Kun työn toteutuksesta oli päästy maanomistajan kanssa yhteisymmärrykseen, valittiin ura-
koitsija . Maanomistajan toiveita kuultiin ja jos työn luonteelle sopi, niin käytettiin paikallista 
työvoimaa yleisesti hyväksytyllä hintatasolla. Kokemuksen perusteella työn toteuttajiksi vali-
koituivat sellaiset tahot, jotka pystyivät tulemaan lyhyellä varoitusajalla työmaalle (kohteiden 
toteutus mahdollista vain hyvin rajoitettuna aikana) ja kykenivät toteuttamaan työn kaikki ve-
siensuojelunäkökohdat huomioon ottaen. Myös kaluston sopivuus kullekin kohteelle oli usein 
rajoittava tekijä. Tärkeintä kuitenkin oli urakoitsijan kokemus. Väärin kaivettua kohdetta on 
lähes mahdoton myöhemmin korjata toimivaksi, joten työn tulee onnistua kerralla. Työn kulu-
essa mitkään ennakkosuunnitelmat eivät voi taata sitä, ettei toteutusvaiheessa tule muutoksia 
esim. maaperästä johtuen. Tämän vuoksi työn valvonnan osuus oli erittäin tärkeä. Olennaisia-
kin muutoksia jouduttiin usein tekemään käytännössä työmaalla työn kuluessa.
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Kohteen toteutus

Periaatteena oli se, että kuhunkin kohteeseen räätälöitiin paras mahdollinen ratkaisu. Tällöin 
käytössä olevan alan hyöty maksimoidaan ilman, että siitä koituu maanomistajalle taloudellis-
ta vahinkoa esimerkiksi viljelyalan pienentymisenä. Kohde on pyritty toteuttamaan niin, että 
se on mahdollisimman laaja-alainen ja monimuotoinen ilman, että siitä aiheutuu esim. maa-
alueiden vettymistä tai haittoja muualle vesistönosiin.

Kosteikon tulo-uomaan on tehty syvempi, yli metrin syvyinen, yleensä 1,5–2 metriä syvä, allas-
mainen osa, jonka tehtävä on siepata karkein kiintoaines. Helposti tyhjennettävän allasmaisen 
osan jälkeen seuraa laaja matala kosteikko-osa, syvyydeltään 40–60 cm, jossa kosteikkokasvil-
lisuus voi kasvaa. Kosteikon vesikasvit parantavat ravinteiden pidättymistä monin tavoin. Kas-
vukaudella kasvit ottavat jonkin verran ravinteita suoraan käyttöönsä, mutta vielä tärkeämpiä 
ovat erilaiset fosforia ja typpeä sitovat prosessit kasvien juuristossa ja muissa vedenalaisissa 
osissa. Typpi myös muuttuu kaasumaiseen muotoon ja haihtuu ilmakehään (denitrifikaatio). 

Muotoilulla eli niemekkeillä, saarekkeilla ja kynnyksillä pyritään estämään oikovirtaukset ja 
ohjaamaan vesi kosteikon jokaiseen osaan. Siten saadaan aikaan maksimaalinen puhdistus-
teho. Veden virtausreitin pituuden ja leveyden parhaaksi suhteeksi on todettu 5:1 eli esim. 
jos kosteikkoallas on 50 m pitkä, on sen ihanneleveys 10 m (Koskiaho 2006). Kosteikon lop-
puosaan on vielä mahdollista kaivaa pieni, syvempi allas parantamaan veden puhdistumista.

Tavoitteena on ollut välttää turhia massojen siirtoja. Kun maaperään kajotaan mahdollisimman 
vähän, työn aikainen kuormitus vähenee ja kustannukset pysyvät pienempinä. Jos massoja 
täytyi siirtää, niin ne pyrittiin sijoittamaan mahdollisimman lähelle työmaata ilman, että sortu-
misvaaraa vesistöön ilmenee. Altaissa reunojen luiskat jätettiin loiviksi sortumien estämiseksi. 

Kaikkein kustannustehokkain keino tehdä kosteikko on toteuttaa yksinkertainen kynnys tai 
useita kynnyksiä jo valmiiksi vettyneeseen notkoon tai mahdollisimman pitkälle matkalle ole-
massa olevaan uomaan. Tällaiset aikojen kuluessa joutomaana pusikoituneet alueet eivät kel-
paa hyötykäyttöön, joten ne ovat omiaan kosteikkokäyttöön. Hiidenveden alueella on vielä 
runsaasti vastaavia alueita, joille tällaisia helposti perustettavia kosteikkoja voidaan toteuttaa. 
Myös olemassa olevan uoman kynnystäminen mahdollisimman pitkältä matkalta on kustan-
nustehokasta. Tämä yksinkertainen ja halpa ratkaisu kerää tehokkaasti kiintoainetta. Hankkeen 
periaatteena oli toteuttaa vain kalankulkukelpoisia kynnyksiä altaille ja kosteikoille. Kynnyk-
set pidetään matalina, mutta jos on jouduttu rakentamaan hiemankaan korkeampi kynnys tai 
pato, niin kalankulku on aina varmistettu tekokoskimaisen, loivan luiskan avulla (vietto 1:10). 
Patojen tai kynnysten ylityksissä matkitaan luonnonmukaista uomaa. Uoma muotoillaan kivi- 
ja sora-aineksen avulla. Kynnyksissä ja padoissa on käytetty suurikokoista kiviainesta, jonka 
määrää säätelemällä on maanomistajankin helppo eri vesiolosuhteissa muovata kynnyksen 
korkeutta ilman, että padosta aiheutuu haittaa. Näin kaikki riskit on minimoitu ja alue on tar-
vittaessa hyvin helppo palauttaa alkuperäiseen muotoonsa. 
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Ketjutetut kohteet

Jotta vesi kirkastuisi, kiintoaines laskeutuisi pohjaan ja ravinteet ehtisivät pidättäytyä, on ve-
den viivyttävä ja seisottava tarpeeksi kauan kosteikossa. Siksi kosteikon tulisi olla tarpeeksi 
suuri suhteessa valuma-alueeseen. Useinkaan ei ole mahdollista toteuttaa yhden maanomis-
tajan alueelle yhtä riittävän kokoista kohdetta vesien käsittelyyn. Toimivaksi keinoksi on osoit-
tautunut usean kohteen ketjuttaminen peräkkäin usean eri maanomistajan alueelle. Yleensä 
maanomistajat kokivat hankalaksi monen omistajan kohteen toteutuksen. Jos ketjutukseen pe-
rustuvaa toteutusmallia ei olisi käytettävissä, kosteikko jäisi helposti kokonaan toteuttamatta. 
Ketjutuksen avulla kukin voi hallita haluamallaan tavalla omaa kohdettaan muista riippumatta. 
Systeemiä on mahdollista rakentaa vaiheittain ja ketjutus tuo myös vakautta koko systeemin 
pysyvyyteen. Maanomistaja- tai maankäyttösuhteiden muuttuessa koko allas/kosteikkoketju 
ei muutu tai katoa. Jos jossakin kosteikko/allasketjun osassa tapahtuu vaikkapa sortumaa, ei 
koko systeemi romahda, vaan toimii edelleen.

Toteutuksen ajankohta

Kohteet voidaan toteuttaa vain hyvin rajalliseen aikaan. Periaatteena hankkeessa on ollut, 
että työn aikainen tilapäinen vesistökuormitus minimoidaan. Kosteikkojen ja altaiden toteu-
tus tehdäänkin vähävetiseen aikaan joko talvella tai kuivana kesäaikana. Kohteet valmistellaan 
toteutukseen pääosin keväisin ja syksyisin. Kuivina kesinä ja talvipakkasilla kohteiden toteutus 
sujuu ongelmitta. Lauha talvi tai sateinen kesä saattaa kokonaan estää kaivutyötä vaativien 
kohteiden toteutuksen tai esim. kivimateriaalin tuomisen kohteelle. Tämän vuoksi työaikatau-
lujen ennakointi on täysin mahdotonta pidemmällä aikavälillä. Usein kulku kohteille tapahtuu 
peltojen kautta, joten kosteikkojen ja altaiden perustamistyöt voidaan tehdä vasta, kun esim. 
puinnit on saatu päätökseen.
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Kuva 25. Kuivatetun Siikalanjärven alueelle toteutettu kosteikko. Kuva Hiidenveden kunnostus -hanke.

Yhteistyössä maanomistajan kanssa

Kohteiden suunnittelu- ja toteutusprosessi vaatii saumatonta yhteistyötä ja tiivistä yhteyden-
pitoa maanomistajien kanssa. Maanomistajan tulee aina olla tietoinen tapahtumien kulusta 
ennen kuin työtä varsinaisesti aloitetaan. Heidän kanssaan sovitaan aina käynneistä kohteilla, 
myös työn valmistumisen jälkeen. Hiidenvesi-hanke osallistui Helsingin yliopiston tutkimuk-
seen, jossa selvitettiin kosteikon perustamisen haasteita (Keskinarkaus ym. 2009). Keskeiseksi 
raportissa nousi juuri maanomistajalähtöisyys. Kaiken tulee perustua avoimuuteen ja vapaa-
ehtoisuuteen. Tarve altaille ja kosteikoille on suuri. Alueen maan omistus on kuitenkin yksi-
tyisillä tahoilla, joten avainasemassa on juuri heidän halukkuutensa osallistua vesiensuojelun 
talkoisiin omalla panoksellaan antamalla toteuttaa kosteikkoja omille mailleen siten, että mää-
räysvalta säilyy heillä täysivaltaisesti tämänkin jälkeen. Kokemus osoitti maanomistajien ha-
lukkuuden sitoutus asiaan, myös myöhemmin tapahtuvaan hoitotyöhön, kunhan se tapahtuisi 
täysin vapaaehtoisesti.

Kosteikon perustamisen rahoitus

Kaikkien maanomistajien on ollut mahdollista saada rahoitusta kosteikon perustamiseen mm. 
Hiidenvesi-hankkeen kautta. Maanviljelijöille tai yhdistyksille on mahdollista hakea ympäristö-
tukijärjestelmästä ei-tuotannollista investointitukea kriteerit täyttäviin kohteisiin. Ehtoina on, 
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että kosteikko on kooltaan vähintään 0,5 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta ja kooltaan 
vähintään 0,3 ha. Alaan voidaan laskea mukaan kosteikkoon kuuluvat suojavyöhykkeet. Peltoa 
on oltava yli 20 % kyseisen vesistön tai valtaojan yläpuolisesta valuma-alueesta. Vuoden 2009 
loppuun asti ei-tuotannollisten investointien tukea maksettiin korkeintaan 4 000 €/ha. Vuo-
den 2010 alusta kosteikon perustamisesta tuettiin korkeintaan 11 500 €/ha. Jos perustettava 
kosteikko on kooltaan 0,3–0,5 ha, tukea maksetaan 3 226 €/kohde. Ympäristötukijärjestelmän 
mukaista rahoitusta tarjottiin aina siihen oikeutetuille maanomistajille.

Mikäli tukijärjestelmään sitoutunut viljelijä tai yhdistys on saanut kosteikon perustamiseen ei-
tuotannollista investointitukea, edellytetään tuensaajan hakevan erityisympäristötukea koh-
teen hoitoon. Hoitotuki maksetaan kustannusperusteisesti eli perustamisesta aiheutuneiden 
kustannusten mukaan ja se on maksimissaan 450 €/ha. Hoitotukea voi hakea myös muulla 
rahoituksella perustettuihin kosteikoihin, mikäli kosteikko on kooltaan vähintään 0,3 ha ja ylä-
puolisesta valuma-alueesta on peltoa ainakin 20 %. Hoitokustannukset muilla kuin hoitotukea 
saavilla maanomistajille jäävät aina maanomistajalle itselleen.

Kuva 26. Hiidenveden kunnostus-hanke on tukenut kosteikkojen toteuttamista Hiidenveden valuma-
alueella. Viljelijät ovat voineet hakea myös ei-tuotannollista investointitukea kosteikon perus-
tamiseen ja hoitoon. Kuva Hiidenveden kunnostus -hanke.

Maatalouden piiriin suunnatut kosteikkotuet eivät ole, niin valtakunnallisesti kuin Hiidenve-
den valuma-alueellakaan, saavuttaneet odotettua suosiota. Aiemmin tarjolla ollut 4 000 €/
ha oli kustannuksiin nähden alhainen, mutta korotetun tuen myötä hakemuksien määrä on 
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noussut. Ympäristötukijärjestelmässä toivotaan kohteita, joissa kosteikon toteutus on mahdol-
lista tehdä mahdollisimman pitkälti patoamalla. Patoamalla toteutettuun kosteikkoon rahoitus 
on riittävä. Hiidenvedellä patoamalla tehtäväksi mahdollisia kohteita on huomattavalla osalla 
valuma-aluetta vähän. Vanjoki–Sulkavanoja-alueella tällaisia kohteita on hieman enemmän. 
Vaikka yleissuunnitelmien kohteista merkittävä osuus täytti EU-kriteerit, niin monet kohteista 
eivät olleet oikeutettuja EU-tukeen. Asiantuntijoiden kesken käydyissä keskusteluissa ehdo-
tuksissa tukijärjestelmän kehittämisestä ovat valtakunnallisesti olleet esillä mm. valuma-alu-
een peltoprosentin vaatimusten muokkaaminen niin, että alle 20 % peltoa sisältäville valuma-
alueiden kohteisiin olisi mahdollista saada alennettua tukea kosteikon perustamiseen.

Monesti maanomistaja on täynnä rakentamisen intoa tehdessään päätöksen siitä, että haluaa 
kosteikon perustettavaksi mailleen. Suoralla Hiidenvesi-hankkeen tuella tehdyissä kohteissa 
odotusaika päätöksestä toteutukseen on monesti jäänyt sellaiseksi, että maanomistajan kär-
sivällisyys on sen kestänyt. Uudenmaan ELY-keskuksen edustajien kanssa pohdittiin mahdolli-
suutta lyhentää kosteikon perustamishakemuksen jättämisestä rahoituspäätöksen saamiseen 
kuluvaa aikaa. Hyvästä tahdosta huolimatta päätöksen saaminen alle vuodessa hakemuksen 
jättämisestä on byrokratian vuoksi vaikeaa. Jonkinlaisen ennakkopäätöksen saaminen ennen 
virallisen päätöksen tulemista voisi edesauttaa tukien hyödyntämistä viljelijöiden keskuudes-
sa.

Vaikka valtakunnallisesti ja Hiidenvedenkin valuma-alueella on toteutettu monia altaita, niin 
keskeinen syy asian jäämiseen harkinta-asteelle on raha. Harvassa taloudessa on mahdollista 
investoida useita tuhansia euroja kosteikon perustamiseen ja lisäksi pankkilainan ottamisesta 
tulee kuluja, joita ei esim. ympäristötukijärjestelmä korvaa ainakaan tällä hetkellä. Asia nousi 
esille useammassa maanviljelijöiden kanssa käydyssä keskustelussa. Toinen epävarmuutta ai-
heuttava seikka oli kulujen hyväksyttävyys täysimääräisenä. Keskusteluissa nousi esille myös 
se, että EU-hakemuksen tekemisestä aiheutuvat kulut tulisi korvata siinäkin tapauksessa, että 
hakemusta ei hyväksytä. Hiidenvesi-hankkeessa suunnitelmat tehdään maanomistajille ilmai-
seksi, mutta monella konsultilla kustannukset nousevat merkittäviksi. Maksatusten viivästy-
mistä tapahtuu myös ja se voi aiheuttaa omat ongelmansa tilan talouteen. Rahaan ja maksa-
miseen liittyvät kysymykset ovat hankalia, sillä tukien väärinkäytöksiä on esiintynyt, ja siksi 
järjestelmissä täytyy ottaa huomioon myös väärinkäytösten estäminen. 

Viljelijät ovat yleensä monien alojen taitajia. Nykyisin kuitenkin huomattava osa viljelijöistä 
tekee maanviljelyn lisäksi työtä muualla ja on viljelijöinä vain osa-aikaisia. EU-tukijärjestelmän 
kautta haettujen kohteiden toteutus hakemuksen mukaisesti jää hakijan vastuulle. Hiidenvesi-
hankkeen kautta rahoitetuissa kohteissa kohteen suunnittelija valvoo myös toteutuksen. 

Hiidenvesi-hanke laati yhteensä seitsemän kosteikkojen perustamiseen tai hoitoon liittyvää 
EU-tukihakemusta hakemuspapereille asti. Tehdyistä hakemuksista yksi hoitotukihakemus 
myös jätettiin ja se sai myönteisen rahoituspäätöksen myöhemmin. Monien kohteiden sopi-
vuutta tuen piiriin harkittiin ja alustavia suunnitelmia laadittiin useita. Syitä hakemusten pe-
ruuttamiseen on käsitelty paitsi aiemmissa kappaleissa myös Ruralia-instituutin julkaisussa 
nro 51 (Keskinarkaus ym. 2009).
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Ohjausryhmässä sovittiin, että Uudenmaan ELY-keskus avustaa hankkeen loppuvuosina 2010–
2011 tuista kiinnostuneita viljelijöitä EU-tukien hakemisessa. EU-tuista kiinnostuneiden ja 
tietojensa luovuttamiseen luvan antaneiden maanviljelijöiden yhteystiedot toimitettiin eteen-
päin. Vuonna 2010 hankkeen kautta välitettiin yhden maanomistajan tiedot ja hän myös haki 
ei-tuotannollista investointitukea kosteikon rakentamiseen eli käytännössä olemassa olevan 
altaan kosteikkomaisuuden parantamiseen. Alkuvuonna 2010 otettiin uudestaan yhteyttä 
vuonna 2009 EU:n ei-tuotannollisesta investointituesta kiinnostuneisiin maanviljelijöihin. Yksi 
maanviljelijöistä oli kiinnostunut hakemaan aiempaa korkeampaa tukea vuonna 2010, mutta 
hän veti hakemuksen pois kesken hakuprosessin. Toinen viljelijä oli kiinnostunut hakemaan 
rahoitusta, mutta ei halunnut ottaa pankista lainaa toteutusta varten.

Altaiden ja kosteikkojen jatkohoito 

Suurimmassa osassa hankkeessa tehdyistä kohteista suunnitelmassa on todettu altaan tai kos-
teikon tarvitsevan myöhemmässä vaiheessa hoitoa tai kunnostusta. Suunnitelmaan on myös 
kirjattu, että siitä ei myöhemmin vastaa hanke tai mikään muu ulkopuolinen taho, vaan maan-
omistaja itse. Maanomistaja on usein itse osallistunut talkoopanoksellaan työn toteuttami-
seen. Hän on myös ymmärtänyt selvästi vastuunsa alueen hoidosta. Altaan tai kosteikon hoito 
suunniteltiin aina yhdessä maanomistajan kanssa kohteen suunnittelun yhteydessä. 

Kosteikon tai altaan hoitoon kuuluvat tehtyjen rakenteiden tarkkailu ja myöhäisemmässä vai-
heessa lietteen sekä kasvillisuuden poisto. Periaatteena on, ettei toimivaan kosteikkoon tarvit-
se puuttua useaan vuoteen sen valmistuttua. Erityisesti talven ja tulvien jälkeen rakenteet on 
hyvä käydä läpi. Järeää maa-ainesta on helppo lisätä tai poistaa patorakenteisiin vaurioiden tai 
vallitsevan vesitilanteen mukaan. Kohteeseen rakennettu syvempi laskeutusosio tyhjennetään 
tarpeen mukaan. Kohteen hoitotarve riippuu siitä, millaisella maaperäalueella se sijaitsee tai 
kuinka kohde on mitoitettu. Osaa joudutaan tyhjentämään useammin, mutta monessa koh-
teessa hoitoväli voi olla toistakymmentä vuotta. Työ tehdään kaivinkoneella tai lietepumpulla 
aliveden aikaan, jolloin veden samentuminen on vähäisintä. Liete voidaan levittää esim. pel-
lolle. 

Niittäminen sopii hyvin kosteikkojen ja sen rantojen hoitoon (Puustinen ym. 2007). Niitetty 
kasvillisuus korjataan ja viedään pois. Samalla kosteikosta poistetaan ravinteita. Jos kosteikos-
sa on pesivää linnustoa, tehdään niitto aikaisintaan elokuussa.
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Kuva 27. Kosteikon tai altaan hoitoon kuuluvat mm. tehtyjen rakenteiden tarkkailu ja lietteen sekä 
kasvillisuuden poisto. Kuva Hiidenveden kunnostus -hanke.

4.4.1.3 Toteutetut altaat ja kosteikot

Hiidenvesi-hankkeessa suunniteltiin ja perustettiin altaita sekä kosteikkoja kahdella eri peri-
aatteella: Suoraan Hiidenvesi-hankkeen rahoituksella tai laatimalla EU-tukihakemus, jolloin to-
teutus jätettiin maanomistajan tehtäväksi. Kaikki vuosina 2008–2011 toteutetut kosteikko- ja/
tai allaskohteet tehtiin suoraan Hiidenveden hankerahoituksella. Suurin osa valmiista kohteis-
ta sijaitsee Vihtijoen ja Karjaanjoen yläosan (Loppi, Karkkila) alueella. Tämä johtuu yleissuun-
nittelun etenemisestä vaiheittain. Vanjoen alueella markkinointia ja toteutusta ei ole ehditty 
käynnistää ja lähivaluma-alueen yleissuunnitelma on vasta valmistumassa.

Kosteikkojen ja altaiden perustaminen hankerahoituksella tapahtui kevyen suunnittelun ja 
kustannustehokkaan toteutuksen avulla. Maanomistaja myös yleensä osallistui jollain tavoin 
talkoopanoksellaan kohteen käytännön toteutukseen mm. raivaten risuja tai ajaen läjitysmaa-
ta. Aiemmalla hankekaudella 2006–2007 allas- ja kosteikkokokonaisuuksia valmistui samalla 
maanomistajalähtöisellä periaatteella 11 kappaletta. Vuosina 2008–2011 Hiidenveden hank-
keessa toteutettiin yhteensä 74 kosteikkoa, allasta tai tavallisimmin niiden yhdistelmiä (tauluk-
ko 8) (liite 3). Vuonna 2008 talvi kesti ainoastaan kaksi viikkoa, eikä kaivutöitä kestävää routaa 
ehtinyt muodostua. Saman vuoden sateinen kesä taas esti altaiden ja kosteikkojen kaivun mä-
rän maan ja suurten virtaamien vuoksi. Pääosa kohteista on toteutettu vuosina 2009–2010. 
Suunnitteilla olevia kohteita on 72 kpl ja hylättyjä kohteita 83 kpl. EU-tukihakukohteita on 7 
kpl. Katso myös kuva 22. 
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Taulukko 8. Hiidenveden kunnostus 2008–2011 -hankkeen aikana toteutetut allas- ja kosteikkokoh-
teet.

Muutamassa kohteessa maanomistajat ovat vastanneet kokonaan työstä aiheutuneista kus-
tannuksista. Esimerkkinä tästä ovat olleet mm. Vihtijärven ja Lapoon osakaskunnan toteut-
tamat altaat ja kosteikot (toteutettu hankkeen 2005–2007 aikana). Lisäksi hanke on saanut 
lahjoituksena 2 000 € Hiidenheimosäätiöltä ja 3 900 € Hiidenveden kalastusalueelta kosteik-
kotyöhön.

Karjaanjoen alueella Lopella ja Karkkilassa sekä Hiidenveden lähivaluma-alueella odottaa tällä-
kin hetkellä kymmeniä kosteikko- ja allaskohteita toteuttamistaan suunnittelutyön eri vaiheis-
sa. Monet maanomistajat ovat ilmoittaneet halukkuutensa osallistua kohteiden jatkosuunnit-
teluun. Hankkeen tekemällä kosteikkojen ja altaiden toteuttamismallilla on kysyntää ja työtapa 
on saavuttanut luottamuksen maanomistajien keskuudessa.

4.4.1.4 Kosteikkojen ja altaiden merkitys ja hyötykäyttö 

Maanomistajien motivaatio perustaa kosteikkoja ja altaita kasvaa, jos kohteille löytyy selvä 
hyötykäyttömahdollisuus. Paras ja tavallisin tilanne on silloin, kun kaikki hyötyvät kosteikon ja/
tai altaan perustamisesta. Suomessa rannat, joenvarret ja pellonreunat kasvavat kovaa vauhtia 
umpeen. Ryteiköt ja pensaikot peittävät aiemmin avoimet maisemat ja samalla tuhoavat mo-
nimuotoista luontoa alleen. Moni maanomistaja on altaan tai kosteikon perustettuaan saanut 
alkuperäisen rantamaiseman esiin. Hankkeessa tehdyt kohteet ovat selkeästi toimineet mai-
semanparantajina, sillä yleensä kohteet on toteutettu hyötykäyttöä vailla oleville joutomaille.

Metsästysjärjestöt ovat myös tehneet kosteikkorakentamista tunnetuksi (Aitto-oja ym. 2009). 
Hiidenvesi-hanke on tehnyt yhteistyötä metsästysorganisaatioiden kanssa kosteikkorakenta-
misen edistämistyössä. Hiidenvesi-hankkeessa perustettujen kosteikkojen joukossa on useita 
pelkästään riistakosteikoiksi muokattuja kohteita. Riistakosteikkoihin pätevät kuitenkin aivan 
samanlaiset perustamisohjeet kuin vesiensuojelukosteikoihinkin. Riistakosteikot pidättävät ai-
van samalla tavalla kiintoainetta ja ravinteet prosessoituvat niissä. Riistakosteikkoihin jätetään 
saaria linnuille pesimisturvaksi petoja vastaan. Toisaalta taas pelkästään vesiensuojelukostei-
koiksi perustetuissa kohteissa riistalinnut viihtyvät mainiosti.

Altaita ja kosteikkoja on myös perustettu varavesialtaiksi. Pitkät ja kuivat kesäkaudet ovat 
viljelijöille osoittaneet kasteluvesialtaiden tarpeellisuuden. Altaiden ravinteikas vesi ja niihin 
kertynyt liete sopivatkin hyvin kierrätettäväksi takaisin viljelymaille. Kasteluvesialtaita, jotka 
toimivat hyvin myös kiintoainesieppareina, on toteutettu useita Hiidenveden alueelle.
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Altaisiin on myös istutettu rapuja ja kosteikkoja on perustettu edistämään luonnon monimuo-
toisuutta. Kosteikkojen ympärille kehittyykin nopeasti monimuotoinen kasvillisuus, joka taas 
houkuttelee paikalle lajirikkaan eläimistön.

Kosteikot ja altaat tasaavat virtaamia, jolloin ojien ja purojen syöpyminen eli uomaeroosio 
vähenee. Vedenpinnan vaihteluvälin pienentyminen lisää ojien reunojen vakautta, jolloin 
kiintoainekuormitus vähenee. Jos kosteikkoalaa on runsaasti, on niillä myös tulvia vähentä-
vä vaikutus. Pienellä valuma-alueella tämä positiivinen tulvia tasaava vaikutus tulee ilmi jo 
melko nopeasti. Kosteikot tasaavat tulvia parhaiten jos ne sijoittuvat hierarkkisesti vesistöön 
eli vesistön latvoilla on pieniä kosteikkoja ja kosteikkojen koko kasvaa siirryttäessä alemmaksi 
vesistössä (Cohen & Brown 2007 [Mustamo 2010]). Samoin latvaosion kosteikoissa kasvillisuus 
pääsee paremmin vakiintumaan (DeLaney 1995 [Mustamo 2010]). 

Kuva 28. Viljelijät voivat hyödyntää altaita ja kosteikkoja myös varavesialtaina kuivina kesäkausina. 
Kuva Ulla-Maija Jalli.

Markkinoitaessa altaita ja kosteikkoja maanomistajille on korostettu niiden hyötykäyttöarvoa. 
Maanomistajille on näytetty kuvia toteutetuista kohteista tai heille on järjestetty vierailu jo 
hankkeessa valmistuneelle kosteikolle. Paras kosteikkojen ja altaiden puolestapuhuja ja mark-
kinoija on tyytyväinen valmiin kosteikon tai altaan omistaja. Usein uudet yhteydenotot haluk-
kailta kosteikkojen toteutusta haluavalta maanomistajalta tulevatkin jo toteutettujen kohtei-
den naapurustosta. Toteutuksen ripeys ja siisti työvaihe osaavan tekijän toimesta, sekä nopea 
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maisemoituminen ja alkuperäistä maisemaa huomattavasti houkuttelevampi lopputulos toi-
mivat hyvänä kosteikko- ja allasrakentamisen mainoksena.

Hankkeessa toteutetut kosteikko- ja allaskohteet ovat selkeästi monivaikutteisia. Vesiensuoje-
lun lisäksi ne hyödyttävät maanomistajaa joko taloudellisesti tai elinympäristöä ja virkistysar-
voa parantamalla.

4.4.1.5 Perustettujen kosteikkojen merkitys Hiidenveden alueen vesiensuojelussa

Kosteikot ravinteiden ja kiintoaineksen pidättäjinä

Hiidenveden rehevöityminen ja leväkukinnat johtuvat erityisesti fosforikuormituksesta. Fos-
fori joutuu vesistöön pääosin kiintoaineksen mukana. Kosteikot pidättävät ravinteita usealla 
tavalla. Tärkein niistä on sedimentaatio, jossa kiintoaines ja siihen sitoutuneet ravinteet las-
keutuvat kosteikon pohjalle. Partikkelit voivat myös suodattua kosteikon karkeaan maaperään 
sekä kasvillisuuteen (Koskiaho 2006). Ravinteita pidättyy myös kasvillisuuden, levien ja mikro-
organismien hyödyntäessä niitä (Koskiaho & Puustinen 2005). Liukoista fosforia eli fosfaatti-
fosforia sitoutuu eli adsorptoituu rauta- ja alumiinipartikkeleihin. Tähän adsorptioprosessiin 
vaikuttaa alumiini- ja rautaoksidien määrä ja niiden kyllästyneisyys fosforista sekä maaperän 
happamuus. Ajan kuluessa maaperä kyllästyy fosforista, jolloin adsorptioprosessi hidastuu 
(Mustamo 2010). Tämän vuoksi liukoisen fosforin pidättyminen on tehokkaampaa kosteikoissa, 
joiden maaperä on epäorgaanista. Kosteikon hapettomat olosuhteet voivat aiheuttaa fosforin 
vapautumista raudan oksideista. (Uusi-Kämppä 2000, Koskiaho ja Puustinen 2005 [Mustamo 
2010]). Typpi myös muuttuu kaasumaiseen muotoon ja haihtuu ilmakehään (denitrifikaatio).

Hiidenvesi-hankkeessa toteutettujen kosteikkojen ja altaiden tarkoituksena on ensi sijassa 
poistaa vedestä kiintoainetta ja sitoa siihen liuenneita ravinteita luonnon omin keinoin. Hank-
keessa ei ole ollut tarkoituksena tutkia kosteikkojen vaikutusta, vaan hankkeessa on keskitytty 
kosteikkojen toteuttamiseen. Työssä on tukeuduttu muualla saavutettuun tutkimustietoon. 
Hyvin onnistuessaan kosteikko voi sitoa vuositasolla noin kolmasosan valumavesien typestä ja 
reilusti yli puolet fosforista (Koskiaho 2006). 

Säkylän Pyhäjärven alueella on rakennettu useita pieniä altaita ja kosteikkoja. Näiden toimin-
taa on seurattu mittauksin nyt 10–15 vuoden ajan. Näiden kosteikkojen koot ja valuma-alueet 
vastaavat Hiidenvesi-hankkeessa tehtyjen kosteikkojen kokoja. Pyhäjärven alueen kosteikot 
ovat pidättäneet pidemmän ajan kuluessa fosforia keskimäärin 80–90 g/m2 (Normia 2009, 
Oravainen 2010). Lisäksi eräällä esimerkkikohteella reilun vuoden kuluttua rakentamisesta pa-
toaltaisiin oli pidättynyt kiintoainesta noin 55 tonnia (noin 40 % kuormituksesta) ja fosforia 50 
kg (noin 12 %) kuormituksesta (Nukki & Savola 2000).

Pohjasedimenttien tutkimukset osoittavat yksiselitteisesti, että altaisiin kertyy kiintoainesta ja 
fosforia. Altaiden rakentaminen ei ole hyödytöntä vaikka ainevirtaamalaskelmien perusteel-
la nettosedimentaatiosta ei olekaan selvää näyttöä. Ainetaseet eli vesinäytteisiin perustuvat 
laskelmat kosteikkoon tulevista ja siitä lähtevistä ravinne- ja kiintoainesmääristä antavat epä-
luotettavamman arvion ravinteiden ja kiintoaineen pidättymisestä sedimenttinäytteisiin ver-
rattuna (Nukki & Savola 2000).
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Valuma-alueiden maankäytön vaikutus kosteikkojen tehoon 

Ravinteiden pitoisuuksilla on suuri merkitys niiden pidättymiseen eli reduktioon kosteikossa. 
Jos pitoisuudet ovat korkeampia, on reduktiokin voimakkaampaa. Tämä tarkoittaa, että valu-
ma-alueen peltovaltaisuuden lisääntyessä lisääntyy myös kosteikon suhteellinen teho. (Koski-
aho 2006). 

Vuosina 2008–2011 toteutettujen kosteikkojen valuma-alueiden pelto-osuus vaihtelee paljon. 
Keskimäärin peltoa on 26 %. Yli puolella (58 %) kohteista peltoa on yli 20 % valuma-alueesta. 

Joissakin kohteissa valuma-alueella ei ole lainkaan viljelysmaata. Näiden kosteikkojen ja altai-
den tekoa on perusteltu kiintoaineksen pidättämisellä, esim. metsä- tai suo-ojitusaloilta tu-
levissa ojauomissa. Näissä tapauksissa kosteikon kyky sitoa ravinteita lienee varsin vähäinen. 
Sen sijaan vaikutus alapuolisen vesistön vedenlaatuun voi olla merkittävä. Näin esimerkiksi 
Vaskijärven alueella, missä laajan suo-ojituksen vedet, jotka aiemmin laskivat suoraan järveen, 
on nyt johdettu kulkemaan laskeutusaltaiden ja kosteikkojen ketjun kautta. Näiden yhteisala 
on noin puoli hehtaaria ja ne pidättävät yli viisi tonnia kiintoainesta vuosittain.

Ketjutetut kosteikot

Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden toimivuus vaihtelee alueittain, riippuen mm. alueen maape-
rästä, korkeuseroista ja maankäytöstä. Pienetkin allasketjut todennäköisesti tasaavat virtaa-
mia, vaikka eivät välttämättä hidasta virtausta riittävästi tulva-aikaan. (Nukki & Savola 2000) 
Pienten pohjakynnysten ketju näyttää tietyissä olosuhteissa olevan suhteellisen edullinen ja 
tehokas menetelmä kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentämiseen (Tarvainen & Ventelä 
2007).

Käytännön syistä Hiidenvesi-hankkeessa on perustettu runsaasti ketjutettuja kosteikkoja. Usein 
jyrkästi viettävissä ojanotkelmissa ei ole ollut tilaa yhtenäiselle isommalle kosteikolle, vaan on 
perustettu patoamalla peräkkäisiä kosteikkoaltaita. Myös maanomistusolot ovat vaikuttaneet 
ratkaisuihin. Kalastollisesti arvokkaissa uomissa on vältetty kalankulkua estäviä korkeita patoja 
ja tyydytty matalampiin koskimaisiin kynnyksiin.
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Kuva 29. Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden toimivuus vaihtelee alueittain, riippuen mm. alueen maa-
perästä, korkeuseroista ja maankäytöstä. Kuva Hiidenveden kunnostus -hanke.

Kosteikkojen suhteellinen koko

Kosteikon teho on sitä parempi, mitä kauemmin vesi viipyy kosteikossa eli mitä suurempi 
on veden viipymä. Viipymä on suoraan verrannollinen kosteikon kokoon suhteessa valuma-
alueeseen ja virtaamiin. Kosteikon tulisi olla vähintään 0,5 % valuma-alueesta. Hienoimmilla 
maa-aineksilla, kuten savella kestää kauan laskeutua kosteikon pohjaan. Laskeutumista ei juuri 
ehdi tapahtua hyvin pienissä altaissa. Pienet altaat, ns. lasketusaltaat voivat kuitenkin kerätä 
karkeampia aineksia. (Koskiaho 2006).

Hiidenveden kosteikkojen pinta-alat ovat keskimäärin 0,55 % valuma-alueesta. Kosteikoista 
kaksitoista on pinta-alaltaan 1–2 % valuma-alueesta ja neljä on yli 2 %. Tällöin ei ole huomioitu 
ketjutusta. Useissa uomissa kosteikkojen kokonaisosuus kohoaa ketjutuksen ansiosta selvästi 
suuremmaksi. Yksittäiskohteista kuitenkin yli puolella pinta-ala on alle 0,35 % valuma-aluees-
ta, eli nämä toimivat lähinnä karkeamman hienoaineksen laskeutusaltaita eli lietetaskuina ja 
niiden ravinteidensitomiskyky on heikko.

Kosteikkojen muotoilu

Hyvin toimivassa kosteikossa on syvempi laskeutusosio, joka voidaan tyhjentää tarpeen mu-
kaan sekä matalampi osa, johon vesikasvillisuus saa asettua. Tätä periaatetta on hankkeessa 
noudatettu, kun on ollut mahdollista eli käytännössä aina suuremmissa kosteikoissa.
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Ravinteikkaiden pintamaiden joutuessa veden alle niistä alkaa vapautua ravinteita. Tämän 
vuoksi hankkeen kohteissa on multavat ja ravinteiset pintamaat aina kuorittu ja viety pois. Sa-
malla on paljastettu kivennäismaata, jonka alumiini- ja rautayhdisteet sitovat liukoista fosforia. 
Kuorittuja maita on käytetty mm. alavien pellonkohtien korottamiseen.

Hoidon vaikutus

Pienten kosteikkojen reduktiokapasiteetti heikkenee, kun niihin kerääntyy lietettä. Kosteikkoa 
tuleekin aika ajoin tyhjentää. Hoitotarve kuitenkin vaihtelee erittäin paljon kosteikoittain, se 
riippuu mm. alueen maaperän laadusta, kiintoaineksen määrästä, valuma-alueen peltovaltai-
suudesta, kosteikon suhteellisesta koosta ja kosteikon muotoilusta. Parhaimmillaan kosteikon 
teho pysyy pitkään erinomaisena ilman hoitoa, jossain tapauksissa kosteikkoa pitää tyhjentää 
jopa kahden, kolmen vuoden välein. Vihtijoen alueella sijaitseva Hovin tutkimuskosteikko on 
esimerkki kosteikosta, joka on toiminut hyvin ilman hoitoa jo yli kymmenen vuotta.

Valuma-alueen maaperällä on vaikutusta kosteikon huoltotarpeeseen. Muutamalla hankkeen 
kohteella, joissa esiintyy helposti huuhtoutuvia maalajeja, on kosteikkoja jouduttu tyhjentä-
mään jo vuoden, kahden jälkeen perustamisesta. Tyhjennyksestä on vastannut hanke.

Kaikki hankkeessa toteutetut kosteikot on tarkastettu syksyllä 2011 ja kartoitettu niiden hoi-
totarve. Kohteissa, joissa on kiireinen tarve, hoito tehdään joko maanomistajan tai hankkeen 
työnä. Joissakin kohteissa todettiin tarvittavan korjauksia kosteikon rakenteeseen eli niissä on 
kosteikon tulouoman suussa varattu liian vähän tilaa kerääntyvälle kiintoainekselle. Näissä 
kohteissa laajennetaan tai syvennetään laskeutusosiota. 

Yleisesti on havaittu että esim. ruoppausten aikana kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet nousevat 
hetkellisesti, mutta laskevat nopeasti ruoppausten loputtua (Nukki & Savola 2000). Pienet kos-
teikot voivat hetkittäin toimia myös fosforilähteinä, esim. tulvatilanteissa, mutta ratkaisevaa 
niiden vesiensuojeluhyödyn kannalta on nettovaikutus eli kuinka paljon ravinteita kosteikkoon 
sitoutuu pidemmän ajan kuluessa. 

Perustettujen kosteikkojen kokonaisvaikutus (kokonaisreduktiot) ja kustannustehokkuus 

Vuoden 2011 loppupuolella hankkeessa perustetut kosteikot mitattiin (liitteet 3, 4 ja 5). Koh-
teista mitattiin kohteiden muoto, syvyys, luiskakaltevuudet sekä pato/kynnysrakenteet. Näi-
den perusteella on laskettu altaiden pinta-alat ja tilavuudet sekä hydrologisia suureita (kes-
kivirtaama, viipymä ym.). Kosteikoille määritettiin karttatarkastelun pohjalta yläpuolisen 
valuma-alueen pinta-ala ja peltoprosentti. Valuma-alueeseen on laskettu mukaan myös itse 
kosteikko ja sen reunaluiskat. Saatujen tietojen pohjalta voidaan arvioida valmiiden kohteiden 
toimivuutta fosforin ja kiintoaineen pidättäjänä erilaisten, olemassa oleviin tutkimuksiin pe-
rustuvien mallien avulla.

Kunkin altaan vaikuttavuudesta tehtiin arvio altaan perustietojen ja Suomen Ympäristö, ympä-
ristönsuojelu 21 (2007) -raportin pohjalta (Puustinen ym. 2007). Yksittäisten altaiden vaikut-
tavuusarviot laskettiin yhteen kosteikkojen pidättämän fosforin ja kiintoaineen määrän arvioi-
miseksi.
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Kaikkien kosteikkojen laskennallinen vuotuinen fosforireduktio on 191 kg ja kiintoainesreduk-
tio noin 135 000 kg. 

Toteutetut kosteikot voivat pidättää vuosien mittaan ilman sedimenttien poistoja yhteensä 
6 000–7 000 kg fosforia. Arvio pohjautuu Pyhäjärven alueen altaiden sedimenttitutkimuksiin. 
Sedimenttien poistolla voidaan kosteikkojen toimintaikää pidentää ja reduktiomääriä kasvat-
taa.

Reduktioiden perusteella laskettuna fosforikilon poistaminen vesistöstä maksaa pienillä kos-
teikoilla noin 137 €/kg, kun lasketaan vain kosteikkojen perustamiskustannukset. Jos kaikkia 
kohteita hoidetaan ja hoitokustannusten oletetaan olevan 450 €/ha vuodessa, on poistetun 
fosforikilon hinta 87 €/kg. 

Vaanilanlahden kosteikolla pidätetyn fosforikilon hinta on 26 €/kg, kun huomioidaan vain 
kosteikon perustamiskustannukset. Jos oletetaan että Vaanilanlahden kosteikkoalue uusitaan 
30–40 vuoden kuluttua ja kertynyt aines ruopataan pois lahdesta, tulee poistetun fosforikilon 
hinnaksi noin 40–50 euroa. 

Fosforin poistamisen kustannukset ovat varsin pieniä verrattuna muihin vesiensuojelun keinoi-
hin. Esimerkiksi suojavyöhykkeiden avulla ehkäistyn fosforikilon hinta voi kohteesta riippuen 
kohota useisiin satoihin euroihin kiloa kohden.

4.4.1.6 Hiidenveden kosteikkojen vaikutukset vesiluontoon, maisemaan ja ihmisten 
elinoloihin

Kosteikot lisäävät luonnon monimuotoisuutta, kun vesiympäristön eläin- ja kasvilajit saavat 
uusia elinympäristöjä. Kosteikoilla viihtyvät esimerkiksi monet vesilinnut. Kosteikkojen kiinto-
aineskuormitusta vähentävä vaikutus parantaa monien joki- ja purolajien, esimerkiksi taime-
nen ja rapujen elinoloja. Kosteikoilla voi olla myönteistä vaikutusta mm. kalojen kutupaikkojen 
ja poikasalueiden säilymiseen toimivina.

Kosteikot tasoittavat tulvavirtaamia ja pienentävät virtausnopeuksia. Vedenjuoksun rauhoittu-
essa ojissa vähenee perkausojitusten tarve. Kosteikkojen vaikutus alivirtaamiin on vaihteleva. 
Tutkimusten mukaan jotkut kosteikot saattavat pienentää virtaamaa, koska haihtuminen on 
suurempaa kosteikoista kuin muista maankäyttömuodoista. Toisilla kosteikoilla on taas alivir-
taamia kasvattava vaikutus, sillä kosteikko varastoi lumensulamis- ja sadevesiä ja vapauttaa 
niitä vähänveden aikoina. Tämä koskee erityisesti turvepitoisia kosteikkoja. (Mustamo 2010)
Kosteikot voivat lisätä ihmisten virkistys-, harrastus- ja elinkeinomahdollisuuksia. Hiidenveden 
kosteikkoja suunniteltaessa on monessa tapauksessa otettu huomioon niiden soveltuvuus 
myös mm. uimalammikkoina, riistakosteikkoina tai rapualtaina. Useaa kosteikkoa käytetään 
maanviljelyn kasteluveden varastona.

Kosteikkojen ja pohjapatoketjujen perustaminen tuo peltomaisemaan monipuolisuutta ja niil-
lä voi olla paikallisesti hyvinkin suuri maisemallinen arvo.
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4.4.2 Vaanilanlahden kosteikko

Hiidenveden lounaisosassa sijaitsee pitkän ja kapean etelään työntyvän Vaanilanlahden eli Va-
sarlanlahden umpeen kasvava pohjukka, jonka kosteikkoalueen kunnostuksen suunnittelutyö 
aloitettiin vuonna 2008 hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnalla (Lammi 2010). Vaanilanlahti 
on hyväksytty Natura 2000 -ohjelmaan SCI-alueeksi (SCI= luontodirektiivin velvoitteiden pe-
rusteella Natura 2000 -verkostoon valittu alue) mm. siellä esiintyvän luontodirektiivilajin, täp-
lälampikorennon elinpaikkana. Alueen linnustollinen arvo on myös merkittävä. Vaanilanlah-
della pesii runsaasti vesilintuja ja alue toimii myös tärkeänä muutonaikaisen levähdysalueena 
useille lintulajeille. Aiemmin alueelta oli laadittu mm. linnusto-, kasvillisuus- ja sudenkoren-
toselvityksiä (Koskinen 2008, Södersved 2008, Ahola 2009). Hiidenvesi-hanke otti v. 2010 alu-
eelta sedimentti- ja maaperänäytteitä raskasmetallien määrittämiseksi, sillä valuma-alueella 
sijainneen ampumaradan pelättiin aiheuttaneen maaperän saastumista. Näytteistä ei havaittu 
raskasmetalleja, joten kunnostuksen suunnittelua voitiin viedä eteenpäin.

Alueen suurin maanomistaja ja osakaskunta olivat oma-aloitteisesti edistämässä kunnostus-
hankkeen toteutusta. Vaanilanlahden perukka oli kasvamassa umpeen ja eteläisin osa oli jopa 
metsittynyt. Lahden pohjukkaa käytettiin laidunalueena. Vaanilanlahden ympäristön asukkaat 
olivat huolissaan vesialueen heikentyneestä tilasta. Aloite alueen kunnostamiseksi tehtiinkin 
paikallisten toimesta. Mukana asiaa vauhdittamassa olivat sekä maa- että vesialueiden omis-
tajat.
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Kuva 30. Maastokatselmus maan- ja vesialueen omistajien kanssa Vaanilanlahdella. Kuva Ulla-Maija 
Jalli.

Vaanilanlahteen laskee useita ojia ympäristön pelloilta. Niistä suurin on etelästä lahden peruk-
kaan päätyvä Myllyoja, joka tuo kiintoainetta ja ravinteita laajalta alueelta. Myllyojan valuma-
alue on 8,15 km2, josta peltoa on 27 %. Myllyojan suun uoma on kaivettu Vaanilanlahden 
luhta-alueen läpi. Vähäisempiä ojia laskee lähipelloilta mm. Vaanilanlahden länsi- ja pohjois-
rannalle sekä Pullinlahden pohjoisrannalle (Lammi 2010). Vaanilanlahden vesi on kesällä 1998 
otettujen näytteiden perusteella hieman ravinteikkaampaa kuin Hiidenveden selkävesialueet 
(Nurminen 2003). Tuolloin sekä fosforipitoisuus että sähkönjohtokyky olivat melko korkeita. 
Laaditussa alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitettiinkin Vaanilanlahden kunnostamista 
niin, että alue toimisi paremmin tulevan kiintoaineen ja ravinteiden poistajana ja että laidun-
nuksen edellytykset parantuisivat (Lammi 2010).
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Vaanilanlahden kunnostamiseksi Uudenmaan ELY-keskus laati erillisen hankesuunnitelman 
(UUDELY/214/07.00/2010), joka viimeisteltiin hoito- ja käyttösuunnitelman rinnalla niin, että 
Natura-alueen suojelutavoitteet tulivat samalla turvatuiksi.

Varsinaiset kaivutyöt Vaanilanlahdella tehtiin alkuvuodesta 2011. Kunnostustöistä ja valvon-
nasta vastasi Uudenmaan ELY-keskus. Lahden pohjukkaan Myllyojan suulle kaivettiin noin 1200 
m3 kokoinen tuloallas kiintoaineksen pysäyttäjäksi. Lahden pohjukkaan kaivettiin laajamittaiset 
purku- ja hajotusojastot, joiden avulla Myllyojasta virtaava vesi saatiin leviämään tehokkaasti 
koko lahdenperukan alueelle (kuva 31). Tarkoituksena oli kierrättää vesi ojastoista tiheän vesi-
kasvillisuuden lävitse. Kosteikon kasvillisuus sitoo kiintoainetta ja veteen liuenneita ravinteita. 
Metsittyneeltä alueelta poistettiin puustoa ja avattiin maisemaa alkuperäiseen asuunsa. 

Kuva 31. Suuntaa antava suunnitelma Vaanilanlahden perukan kunnostuksesta (Jaakonaho 2010).

Kunnostustyö rahoitettiin Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoimista Hiidenveden-hankkeelle 
kohdennetuista valtion varoista. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat n. 82 000 €. Kova pak-
kastalvi ja laajat jäädytystyöt nostivat hankkeen kustannuksia. Valmis kosteikko on kooltaan n. 
12,3 ha (kuva 33). 
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Kuva 32. Työnaikaista kuvaa Vaanilanlahdelta alkuvuodesta 2011. Kuva Sanna Helttunen.

Kuva 33. Vaanilanlahden kosteikko kunnostuksen jälkeen keväällä 2011. Kuva Lentokuva Vallas Oy.
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Karkean arvion mukaan Vaanilanlahden kunnostushanke parantaa Hiidenveden tilaa vähentä-
mällä noin 78 000 kg vuosittaista kiintoainekuormitusta ja jopa 25–50% Myllyojan tuomasta 
fosforikuormituksesta. Laskelmat perustuvat yhteen vesinäytteeseen. Alueen monimuotoi-
suus lisääntyi erilaisten habitaattien muodostumisen myötä. Avovesialueita lisäämällä saatiin 
mm. linnuille suotuisia elinpaikkoja ja pesimäalueita.

Kuva 34. Vaanilanlahden kosteikko on pinta-alaltaan n. 12,3 hehtaaria. Ilmakuva on otettu kesällä 
2011. Kuva Lentokuva Vallas Oy.

4.4.3 Vanjärven kunnostus

Kaksi kilometriä pitkä ja vajaan kilometrin levyinen Vanjärvi sijaitsee Vihdissä Hiidenveden 
Vanjoen valuma-alueella. Alkujaan Karjaanjoki on laskenut Vanjärveen ja Vanjärven lasku-uo-
mana toimi Vanjoki.  Joenuomat yhdistettiin 1920-luvulla kaivamalla kulkureitti järven ohitse 
uiton helpottamiseksi. Jokivesi pääseekin kulkemaan järveen vain tulva-aikoina matalan pel-
tokannaksen yli. Vanjärveä on laskettu useaan eri otteeseen viljelysmaan kuivattamiseksi ja 
tulvahaittojen ehkäisemiseksi. Vuosisadan vaihteessa vedenpintaa laskettiin jopa 1,5 m ja uu-
delleen vuosina 1934–1935 noin 30 cm perkaamalla joen alajuoksua. Vanjärven lasku-uomaa 
on viimeksi perattu vuonna 1970 valuma-alueen yläjuoksulla sijaitsevien Punelian ja Kerityn 
säännöstelyn käyttöönoton yhteydessä. Vanjoen uittosääntö kumottiin vuonna 1975.
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Kuva 35. Vanjoen kevättulva nostaa veden Vanjärveen matalan kannaksen yli. Kuva Sanna Helttunen.

Savisamea, maatalousalueiden ympäröimä Vanjärvi on matala ja kasvillisuuden täyttämä. Jär-
ven keskisyvyys on noin 0,5 m, mutta veden pinta vaihtelee voimakkaasti. Keskivedellä vesipin-
ta-ala on n. 100 ha. Tulviessaan pahimmillaan vesipinta-ala kasvaa jopa 200 hehtaariin leviten 
ranta-alueiden viljelysmaille. Alivedellä vesipinta-ala on vain noin 36 ha (Vuorinen 2009) (kuva 
36). Kiintoainetta tuo tulva-aikoina erityisesti Vanjoki. Vähävetisinä aikoina Savijoen merkitys 
kiintoaineen tuojana on selvästi havaittavissa.

Vanjärvi kuuluu vuonna 1982 hyväksyttyyn valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja 
vuonna 1998 hyväksyttyyn ehdotukseen Suomen Natura 2000 -verkostosta. Lintuvesialueelle 
perustettiin vuoden 2005 lopulla luonnonsuojelualue. Suojeluohjelmien velvoittamana järven 
arvokkaita luonnonarvoja tulee ylläpitää sekä hoitaa ympäristöä sen mukaisesti.

Vanjärvi on kasvamassa umpeen kiihtyvällä vauhdilla ja järven Natura-ohjelmaan vieneet 
luontoarvot ovat nopeasti taantumassa. Vanjärvi tarvitseekin pikaisesti kunnostustoimia. Hii-
denveden kunnostus 2008–2011 -hankkeen valtionrahoituksen myöntämisen edellytyksenä 
oli viedä eteenpäin vuosikymmeniä vireillä ollutta Vanjärven kunnostushanketta aina ympäris-
töluvan hakuprosessiin asti.
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Kuva 36. Vanjärven kesäaikainen vesipinta-ala on hyvin pieni. Kuva otettu kesällä 2011. Kuva Lentoku-
va Vallas Oy.

Vanjärvi on aiemmin ollut paikallisille asukkaille merkittävä metsästys- ja kalastusalue. Nyt sen 
virkistysarvo on heikentynyt maiseman pusikoituessa ja järven kasvaessa umpeen. Vanjärven 
kunnostusta on paikallisten asukkaiden toimesta toivottu ja suunniteltu jo useiden vuosikym-
menien ajan. Pisimmällä oltiin viimeksi vuonna 1996, kun paikalliset tahot veivät kunnostus-
hanketta eteenpäin.

Vanjärven kunnostusta valmisteltaessa koottiin yhteen kaikki vuosikymmenien saatossa kerty-
nyt runsas tutkimustieto alueelta. Lisäksi päivitettiin mm. kasvillisuus, sedimentti-, maaperä- 
ja kalastotutkimukset. Vuonna 2007 tehdyssä Vanjoen simpukkaselvityksessä löytyi odotusten 
mukaisesti luonnonsuojelulain 49§:n nojalla tiukasti suojeltua vuollejokisimpukkaa. Simpuk-
katutkimuksia jatkettiin vuonna 2008, jolloin niitä todettiin esiintyvän tasaisesti koko tutkitulla 
Vanjoen alueella. Tämä asetti tiukat reunaehdot ympäristöluvan hakuun. Erillinen vuollejo-
kisimpukkatyöryhmä pohti parasta mahdollista toteutusratkaisua simpukoiden, Vanjärven ja 
Hiidenveden kannalta.

Hiidenvesi-hanke lähetti alueen maanomistajille kyselyn Vanjärven kunnostustarpeeseen ja 
toivottuihin menetelmiin sekä tuloksiin liittyen. Vanjärven kunnostuksen tiimoilta järjestet-
tiin useita yleisö- ja maanomistajatilaisuuksia. Hankkeen etenemisestä kerrottiin avoimesti ja 
suunnitelman edetessä eri vaihtoehtoja käytiin läpi paikallisten asukkaiden kanssa. Tulva-alu-
een maanomistajia on kuultu heille erikseen järjestetyissä tilaisuuksissa ja henkilökohtaisissa 
neuvotteluissa. Silloinen Uudenmaan ympäristökeskus (Uudenmaan ELY-keskus) laati Vanjär-
ven kunnostussuunnitelman (UUS2008Y179), jossa esitettiin neljä työmäärältään ja budjetil-
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taan erilaista vaihtoehtoa. Lupahakemukseen esitetyssä vaihtoehdossa Vanjärven umpeen-
kasvua on tarkoitus estää nostamalla järven keskivettä noin 34 cm (liite 6). Alivesi nousee 
noin metrillä. Tulvakorkeuksiin kunnostuksella ei ole vaikutuksia. Vettä johdetaan Vanjoesta 
Vanjärveen. Tämä toteutetaan jokeen rakennettavan tekokoskimaisen kynnysrakenteen avulla. 
Veden kiertoa järvessä parannetaan kaivamalla uomastoa ja avaamalla mosaiikkimaista avove-
sialaa matalille luhta-alueille. Samalla muotoillaan kaivumaista pesimäsaaria linnuille. Järveen 
laskevan, runsaasti kiintoainesta tuovan Saviojan suulle kaivetaan pitkänomainen laskeutus-
allas. Kaivumaiden läjityksillä korotetaan rantapeltoja ja siten estetään niiden vettymistä. Jo-
keen rakennettavan kynnyksen yläpuolelle perustetaan yksi uimapaikka ja toinen uimapaikka 
lapsille lähelle lintutornia. Valitun toteutusvaihtoehdon pohjalta käytiin läpi henkilökohtaiset 
neuvottelut jokaisen tulva-alueen maanomistajan kanssa ja laadittiin sopimukset korvausperi-
aatteineen halukkaiden maanomistajien kanssa.

Arvioitu kunnostushankkeen vaikutusalue ulottuu suunnittelukohdetta laajemmalle alueelle. 
Vaikutusalueeseen kuuluvat Vanjärven ranta-alueiden lisäksi Vanjoen ranta-aluetta noin 5,2 
km Vanjoen ohjauskynnyksestä ylöspäin. Pysyvästi veden alle jää noin 13,23 hehtaaria maata 
ja rakenteiden alle noin 0,60 hehtaaria maata. Nämä alueet esitetään korvattavaksi 1,5-ker-
taisena niiden arvoon verrattuna. Vedenpinnan nosto aiheuttaa vettymishaittoja 28,70 heh-
taarilla. Nämä alueet esitetään korvattavaksi. Osa maksetaan suoraan maanomistajille ja osa 
kompensoidaan läjityksin tai kiinteistönomistajien kanssa on sovittu erikseen korvauksista luo-
pumisesta.

Hakijana toiminut Vihdin kunta jätti Vanjärven kunnostuksen lupahakemuksen 19.11.2009 
Länsi-Suomen ympäristölupavirastoon. Käsittelijänä toiminut Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto pyysi hakijalta vielä lisäselvityksiä mm. vuollejokisimpukkaan liittyen. Täydennykset lä-
hetettiin lupaviranomaiselle, joka myönsi 1.7.2011 luvan Vanjärven kunnostukselle ja töiden 
aloittamiselle ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
sai hakemukseen liittyen kolme valitusta, jotka käsitellään Vaasa hallinto-oikeudessa. Työt kus-
tannetaan Hiidenveden kunnostukseen myönnetyllä valtion rahoitusosuudesta ja ne pyritään 
aloittamaan mahdollisimman pian. Valitun toteutusvaihtoehdon budjetti on noin 283 000 €. 

Hankkeella arvioidaan olevan yleistä hyötyä luonnonarvojen säilymisen ja parantumisen vuok-
si. Erityisesti linnustoltaan alue hyötyy maltillisesta vedenpinnan nostosta. Kalasto luonnol-
lisesti hyötyy lisääntyvästä vesitilavuudesta ja metsästysmahdollisuudet paranevat. Järven 
umpeenkasvu hidastuu ja liikkuminen järvellä ja järveltä jokeen helpottuu. Virkistyskalastuk-
sen edellytykset parantuvat ja rantakiinteistöille voidaan arvioida koituvan hyötyä uintimah-
dollisuuksien (rakennetaan yleinen uimaranta) ja muiden virkistyskäyttömahdollisuuksien pa-
rantumisen myötä. Hankkeen arvioidaan myös parantavan Vanjoesta Hiidenveteen laskevan 
veden laatua, vähentäen erityisesti kiintoaineskuormaa. Veden laadun parantumisen voidaan 
arvioida teoreettisesti nostavan alapuolisen vesistön rantakiinteistöjen arvoa. Hyötyjä on vai-
keaa arvioida rahassa. Maisemallisesti tärkeää on viime hetkillä estää Vanjärven katoaminen 
kokonaan maisemasta umpeenkasvun myötä.
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4.4.4 Suojavyöhykkeet ja ravinnetaseet

Hiidenveden kunnostushankkeessa yhtenä päätavoitteena oli estää kiintoaine- ja ravinne-
kuormituksen syntyminen, ennen kuin se edes ehtii valumavesiin. Parhaimmin tämä toteutuu 
vaikkapa oikeisiin menetelmiin ja toimintatapoihin liittyvän neuvonnan ja informaation levit-
tämisen keinoin. Toisaalta taas on mahdollista edistää erilaisia maankäyttöä ohjaavia toimia 
vaikkapa erilaisten tukien, kuten maatalouden ympäristötuen avulla. 

Tiloille ravinnetaseita laskemalla ja suojavyöhykkeitä perustamalla on parhaimmillaan mah-
dollista estää kuormituksen syntyminen jo ennalta. Hiidenvesi-hanke on tukenut viljelijöitä 
EU:n maatalouden suojavyöhyketukihakemusten laadinnassa. Hanke on maksanut koko Hii-
denveden valuma-alueelle sekä uusien että uudistettavien suojavyöhykkeiden tukihakemus-
ten suunnitelmien laadinnan. Viljelijöille markkinoitiin suoraan suojavyöhykkeitä kosteikkojen 
markkinoinnin yhteydessä. Tarkoituksena oli kannustaa maanomistajia suojavyöhykkeiden pe-
rustamiseen tekemällä työ mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi. Vuosittain hakemuksia 
on laadittu hieman alle kymmenen kappaletta. 

Hiidenveden valuma-alueelle on tehty suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmia (Penttilä & Kul-
mala 1999, Penttilä & Kulmala 2000).

Kuva 37. Hiidenveden valuma-alueella sijaitseville tiloille markkinoitiin ravinnetaseita ja suojavyöhyk-
keitä. Kuva Sanna Helttunen.
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Vuosina 2006 ja 2007 laskettiin hankerahoituksella Uudenmaan ympäristökeskuksessa (nyk. 
Uudenmaan ELY-keskus) ravinnetaseita Hiidenveden valuma-alueen tiloille. Työ kuormitusta 
ehkäisevänä toimenpiteenä katsottiin niin tärkeäksi, että sitä päätettiin jatkaa myös tulevina 
vuosina. Ravinnetaselaskennassa tavoitteena on auttaa viljelijää suunnittelemaan lannoitusta 
niin, ettei maaperään jää ylimääräisiä ravinteita. Tiloille laskettiin peltotaseet typen ja fosforin 
osalta ja tase-ennuste aina kuluvalle vuodelle. Tiedot laskelmiin saatiin lohkokohtaisesta kir-
janpidosta ja viljelysuunnitelmasta. Laskelmien avulla viljelijä voi suunnitella pellolle tarvitta-
van lannoitteen määrän tarkoituksenmukaiselle tasolle. Näin hillitään vesistöön huuhtoutuvaa 
ravinnekuormitusta.

Vuonna 2008 ei ravinnetaselaskentaa tehty, mutta uusia tiloja kartoitettiin suoramarkkinoinnin 
avulla vuoden 2009 toteutusta varten. Kaikkiaan viisi tilaa osallistui v. 2009 ravinnetaselasken-
taan. Mukana on ollut viljelijöitä Vihdistä, Lohjalta, Nummi-Pusulasta sekä Karkkilasta. Ravin-
netaseiden laskemisesta saadaan suurin hyöty usean vuoden seurannalla. Hankkeen viljeli-
jöille ilmaiseksi tarjoamaa ravinnetaseiden laskentaa markkinoitiin alueen maatalousyrittäjille 
aktiivisesti, mutta kiinnostuneita oli suhteellisen vähän. Jatkossa ravinnetaseiden markkinoin-
nin yhteydessä tulisi tarjota viljelijöille muutakin neuvontaa ja opastusta esim. maanhoitoon 
ja viljelykierron hyödyntämiseen liittyen.

4.4.5 Hoitokalastus ja kalastoselvitykset

Uudenmaan TE-keskuksen kalatalousyksikkö (nyk. Uudenmaan ELY-keskus) pyysi jo aiemmassa 
hankevaiheessa 2005–2007 Helsingin yliopistolta lausuntoa hoitokalastusten soveltuvuudesta 
juuri Hiidenveden kaltaisen syvän, savisamean ja sulkasääskiongelmaisen järven leväongel-
mien ratkaisumalliksi. Helsingin yliopiston antamassa, uusimpiin kymmenen vuoden työhön 
perustuviin tutkimustuloksiin perustuvassa lausunnossa kyseenalaistetaan hoitokalastusten 
positiivinen vaikutus suoranaisiin vedenlaatu- ja leväongelmiin ilman, että ulkoiseen kuor-
mitukseen puututaan merkittävästi. Taustalla ovat mittavat ja kansainvälisesti todennetut 
ravintoverkkotutkimukset yhdistettynä hoitokalastusselvityksiin. Tehokas kuoreen poisto run-
sastutti vihollisen puuttuessa vesipatsaan sulkasääskitoukat massaesiintymiksi. Sulkasääsken 
toukat taas söivät suurikokoiset eläinplankterit, jolloin leviltä vähenivät luontaiset predaattorit 
ja levämäärien runsastuminen mahdollistui.

Vuoden 2008 aikana valmistuivat vuonna 2007 tehtyjen koeverkkokalastusten (RKTL) sekä 
kalaston kaikuluotausten, koetroolausten ja sulkasääskikartoitusten (Helsingin yliopisto) tu-
lokset. Hiidenveden kalastotutkimuksia on jatkettu tämän jälkeen edelleen useiden eri tut-
kimusohjelmien ja Helsingin yliopistolta erikseen tilattujen sulkasääskitutkimusten puitteissa 
(Malinen ym. 2008, Sairanen 2008, Valjus 2008, Vesala ym. 2008, Malinen ym. 2010, Valjus 
2010).

Kaikuluotausten ja koetroolausten mukaan Hiidenveden Kiihkelyksenselän ulappa-alueen val-
talajina oli kuore. Myös kuhaa esiintyi runsaasti. Särkikalat olivat keskittyneet ranta-alueille, 
eikä niillä ole suurta merkitystä ulappa-alueen ravintoverkossa. Sulkasääsken toukkia oli ai-
empiin vuosiin verrattuna erittäin runsaasti vuonna 2007, joten hoitokalastus alueella ei ole 
mielekästä ravintoverkon rakenteen takia (Malinen ym. 2008). Hiidenveden matalilla selillä 
selvää valtalajia ei ollut ja ravintoverkko oli rakenteeltaan monimutkainen. Järven tilan paran-
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taminen hoitokalastuksella ei onnistu suuren ulkoisen kuormituksen vuoksi. Sen sijaan kalas-
tonhoidollisena toimena hoitokalastus voi olla järkevää. Pyytämällä tehokkaasti suurikokoisia 
särkikaloja, saadaan järven kalantuotannosta ohjattua suurempi osa kuhaan. Runsastuneita 
sulkasääskikantoja seurattiin edelleen vuonna 2009 ja 2011, jotta ravintoverkon muutoksia ja 
niiden pysyvyyttä saataisiin tarkemmin selvitettyä.

Kuva 38. Kuha viihtyy rehevissä vesissä. Kuvassa Hiidenvedeltä pyydetty n. 8,5 kg kokoinen yksilö. 
Kuva Jorma Valjus.

Kiihkelyksenselän koeverkkokalastuksissa 2007 ilmenneet korkeat yksikkösaaliit kertoivat jär-
ven kalakantojen runsastumisesta. Saaliiden kasvu perustui ennen kaikkea särkikalojen nope-
aan lisääntymiseen. Myös lämpimät ja pitkät kesät olivat edistäneet kalantuotantoa. Lisäksi ai-
empi hoitokalastus on muokannut kalakannat rakenteeltaan tuottaviksi, eikä kalamääriä saatu 
vähennettyä tarpeeksi, jotta särkikalatuotanto olisi pienentynyt (Vesala ym. 2008).

Saatuja tuloksia käsiteltiin hoitokalastustyöryhmässä. Ryhmä päätti ehdottaa ohjausryhmälle, 
että Hiidenveden kunnostus 2008–2011 -hankkeen aikana ei Hiidenvettä edelleenkään hoi-
tokalasteta, vaan varat käytetään kokonaisuudessaan ulkoisen kuormituksen vähentämiseen 
valuma-aluetta kunnostamalla. Lisäksi ehdotettiin, että syitä Hiidenvettä kiusaavaan runsastu-
neeseen sulkasääskikantaan pyritään selvittämään edelleen lisätutkimuksin. 

Hankkeen ohjausryhmän päätöksellä hoitokalastukset päätettiin toistaiseksi keskeyttää hanke-
kauden 2008–2011 loppuun asti. Jos hoitokalastuksiin tulevaisuudessa kalastorakenteen hoi-
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don nimissä päädytään, tulee pyynnin olla tuloksellista, lajeittain kohdennettua ja siihen tulee 
olla sopiva pyyntimenetelmä tarjolla. Hoitokalastuksiin tulee sitoutua vuosikymmeniksi, sillä 
tehopyynnin loputtua tilanne pyrkii nopeasti palautumaan ennalleen. Tämä tulee huomioida 
jo ennakkosuunnittelussa rahoituksen jatkuvuutta pohdittaessa.

Hiidenveden kalastusalueen kanta on ollut myönteinen kestävää vesienhoitoa ja kunnostusta 
kohtaan. Hiidenveden kalastusalue on puoltanut hoitokalastusten keskeyttämistä ja tukenut 
varojen suuntaamista valuma-alueen kunnostustöihin mm. kosteikkojen ja altaiden perusta-
miseen.

4.5 Yhteenveto Hiidenveden kunnostus -hankkeen toimista 

Taulukossa 9 on esitetty Hiidenveden kunnostus 2008–2011 aikana toteutetut toimet. Taulu-
kossa 10 on esitetty hankkeessa tai hankkeen aikana tehdyt selvitykset Hiidenveteen ja sen 
valuma-alueeseen liittyen.

Taulukko 9. Hiidenveden valuma-alueella vuosina 2008–2011 toteutettuja toimia. 

Toimenpide Kuvaus Määrä/kpl Toteuttaja 
Suojavyöhykkeet hanke on rahoittanut 

suojavyöhykesopimusten 
laadintaa 

n. 10 
kpl/vuosi, 
yht. 
alueella 90 
ha 

hanke kustantanut 
hakemukset 

Ravinnetaselaskelmat  5 kpl  hanke/ostopalveluna 
Pienet altaat ja kosteikot- 
valmiit kohteet 

Pieniä laskeutusaltaita ja 
kosteikkoja Hiidenveden 
valuma-alueella 

73 hanke/maanomistaja 

Pienet altaat ja kosteikot- 
suunnitteilla olevat kohteet 

hankkeen suunnitteilla 
olevat/toteutusta odottavat 
kohteet 

72 hanke/maanomistaja 

Pienet altaat ja kosteikot- 
hylätyt kohteet 

Maanomistajan ja/tai 
hankkeen hylkäämät kohteet 

83 hanke/maanomistaja 

EU- 
erityisympäristötukihakemu
ksia 

hankkeen laatimia 
tukihakemuksia alueen 
viljelijöille kosteikkojen 
perustamista (6 kpl) ja hoitoa 
(1 kpl) varten 

7 hanke 

Suuret kosteikot Vaanilanlahden kunnostus 
valmistui v. 2011. 
 
Vanjärven kunnostukselle 
myönnettiin lupa v. 07/2011. 
Työt aloitetaan kelien salliessa. 

1 UUELY/hanke 
 
 
UUELY/hanke 
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Taulukko 10. Hiidenveden kunnostus -hankkeessa/hankkeen aikana tehdyt selvitykset Hiidenveteen ja 
valuma-alueeseen liittyen. 

Julkaisu/raportti Tekijä Ajankohta 
Hiidenveden kunnostus 2008-2011.Hankesuunnitelma.  Hyytiäinen, UM. 2007 
Hiidenveden paleolimnologinen selvitys. Jan Wecström ym, 

Helsingin yliopisto 
2008 –
painossa 

Hiidenveden kunnostus 2008-2011.Vuosiraportti 2008.  Hyytiäinen, UM. 2008 
Vanjärven kunnostussuunnitelma. UUELY/Hanke 2008 
Vihtijoen kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden 
yleisuunnitelma. 

Vuorinen, E. & 
Pimenoff, S. 2008. 
Rahoitus MMM. 

2008 

Karjaanjoen valuma-alueen pohjoisosan kosteikkojen 
yleissuunnitelma (Karkkila ja Loppi). 

Vuorinen, E./Silvestris 
Oy . Hankerahoitus. 

2009 

Vihdin Vanjärven hoito- ja käyttösuunnitelma. 
Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 15/2009, 
36 s. 

Vuorinen, E./Silvestris 
Oy. Toimeksiantaja 
UUELY. 

2009 

Hiidenveden kunnostus 2008-2011.Vuosiraportti 2009. Hyytiäinen, UM. 2010 
Vaanilanlahden kunnostussuunnitelma. UUELY 2010 
Hiidenveden kunnostus-hankkeen viestinnän ja 
oheistuotteiden kehittäminen- opinnäytetyö. 

Kytölä, K. AMK, Haaga-
Helia AMK 

2010 

Sulkasääskentoukkien tiheysseuranta. Malinen, T. ym. 
Helsingin yliopisto 

2010 

Kalastorakenteen seuranta. Sairanen, S. RKTL. 
Syke/MMM. 

2010 

Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden 
yleissuunnitelma Vihdin Vanjokilaaksossa ja 
Sulkavanojan alueella. Uudenmaan ELY-keskuksen 
julkaisuja 13/2010. 

Vuorinen, E./ Silvestris 
Oy. Rahoitus MMM. 

2010 

Hiidenveden kunnostus 2012-2015 hankesuunnitelma. Hanke 2010 
Hiidenveden kunnostus 2008-2011. Vuosiraportti 2010. Joensuu, I. & Helttunen, 

S. 
2011 

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Hiidenvesi-
hankkeen paikkatietojärjestelmän suunnittelu- 
opinnäytetyö. 

Nieminen S., 
Yrkehögskola Novia 

2011 

Sulkasääskentoukkien tiheysseuranta. Malinen, T. ym. 
Helsingin yliopisto 

2011 – 
julkaistaan 
2012 

Perinteisen näytteenoton ja automaattiseurannan 
vertailuraportti. 

Joensuu, I., 
julkaisematon 

2011 

Hiidenveden lähivaluma-alueen kosteikkojen 
yleissuunnitelma 

Vuorinen, E./Silvestris 
Oy. Hankerahoitus. 

julkaistaan 
2012 

Hiidenveden kunnostus 2008-2011-hanke. 
Loppuraportti. 

Helttunen, S. (toim.) julkaistaan 
2012 

 

4.6 Yhteistyöhankkeet 

Hiidenvesi on ollut kumppanina useissa esimerkiksi maanomistajille tai viljelijöille suunnatuis-
sa hankkeissa, joissa on kokeiltu tai edistetty erilaisia vesistöystävällisiä uusia toimintatapo-
ja. Hiidenvesi-hanke on jatkanut yhteistyötä kotimaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, jotka 
ovat olleet käynnissä jo edellisten hankekausien aikana. Lisäksi Hiidenvesi-hanke on aktiivisesti 
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pyrkinyt ja päässyt kumppaniksi tai yhteistyötahoksi uusiin monivuotisiin ulkopuolisen rahoi-
tuksen hankkeisiin ja projekteihin. 

Yhteistyöhankkeissa tuotetaan esimerkiksi uutta seurantateknologiaa ja kunnostusosaamista 
sekä seurannan ja kunnostuksen tuloksellisuuden arvioinnin työkaluja. Hiidenvesi-hankkeen 
tavoitteena oli nousta yhdeksi maan merkittävimmistä kunnostushankkeista, johon halutaan 
muualta tuoda työpanosta ja ulkopuolista rahoitusta. Hyvä paikallinen infrastruktuuri ja osaa-
vat tukipalvelut, sekä merkittävä alueella tapahtuva muu tutkimus, takaavat hyvän nosteen 
hankkeelle. Hiidenvesi-hanke onnistui moninkertaistamaan hankkeen perusrahoituksen ul-
kopuolisten hankkeiden tuoman rahallisen panoksen turvin. Vielä tärkeämpää oli kuitenkin 
saada alueelle kaikki parhaat henkilövoimavarat ja uusin tietotaito, jotta asema kunnostushak-
keiden kärjessä säilyy. Hankkeen pitää myös jatkuvasti olla hakemassa uusia ja yhä enemmän 
poikkitieteellisempiä yhteistyöverkostoja toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi ja työn tason 
säilyttämiseksi. Kooste yhteistyöhankkeista löytyy taulukosta 11. Tässä raportissa on esitelty 
tarkemmin muutama merkittävä yhteistyöhanke.

Kuva 39. Hiidenvesi on Uudenmaan keskeinen virkistyskohde. Kuva Sanna Helttunen.

Vesienhoidon kustannustehokkaat menetelmät ja monitavoitteiset toimintatavat (VeKuMe)

MMM, SYKE:n ja PPO:n rahoittamaa Vesienhoidon kustannustehokkaat menetelmät ja monita-
voitteiset toimintatavat (VeKuMe) -hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus (2006–2009). 
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Hankkeen päätavoitteena oli luoda toimintamalli, jonka avulla järven ja sen valuma-alueen 
hoito- ja kunnostustoimenpiteet voitaisiin suunnitella kokonaisvaltaisesti ja toteuttaa mahdol-
lisimman kustannustehokkaasti. Tavoitteena oli myös edistää ja yhtenäistää kunnostushank-
keiden suunnittelun ja läpiviennin käytäntöjä. Kokonaisvaltainen näkökulma hankkeessa tar-
koittaa, että:

• tarkastellaan niin vesien käyttöä, hoitoa ja suojelua koskevia tavoitteita ettei rajoituta 
esim. vain vesipuitedirektiivin ekologisen tilan parantamisnäkökulmaan 

• tarkastellaan sekä valuma-alueella että vesistössä tehtäviä toimenpiteitä vesistön ti-
lalle ja käytölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 

• tarkastellaan toimenpiteiden taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia

Hanke jakautui kolmeen osatehtävään:

• Päätösanalyyttiset menetelmät vesistön tilalle, käytölle ja suojelulle asetettavien ta-
voitteiden määrittämisessä ja kustannustehokkaiden toimenpiteiden valinnassa 

• Vesiensuojelutoimien ja järven kunnostamisen hyödyt sekä kustannukset 

• Vesiensuojelutoimien ja järven kunnostusmenetelmien vaikutukset järven veden laa-
tuun, ekologiaan ja käytettävyyteen

Hankkeen lähtökohtana oli koota ja yhdistää eri projekteissa hankittua vesien käytön, hoidon 
ja suojelun tutkimus- ja asiantuntijatietoa paremmin hyödynnettävään muotoon. Hankkeessa 
hyödynnettiin mm. maatalouden vesiensuojelun kehityshankkeiden VIHTA ja VIHMA, järvien 
kunnostuksen opaskirjahankkeen sekä Itämeri Interreg IIIB -hanke Watersketchin tuloksia. Ve-
KuMe toimi tiiviissä yhteistyössä useiden muiden Vesienhoidon tutkimusohjelman hankkeiden 
kanssa, kuten KuVe-, HaMe- ja SeMaTo-, LakeState- ja MaaMet-hankkeet. Muita yhteistyö-
hankkeita ovat vesialan laboratorio- ja laitevalmiuksien kehittämishanke VYLYKE ja sedimentin 
kemikalointikäsittelyn esiselvityshanke.

VeKuMe-hankkeessa toteutettiin vuonna 2008 laajamittainen Hiidenveden kunnostuksen 
maksuhalukkuuskysely, jonka avulla järven ja sen valuma-alueen kunnostusta arvotettiin 
järven nykytilaa ja siihen liittyviä parannusehdotelmia vertailemalla. Kysely lähetettiin 2000 
talouteen Hiidenveden valuma-alueella. Vastausten perusteella lähes 70 % vastaajien kotitalo-
uksista oli ainakin mahdollisesti valmis maksamaan Hiidenveden tilan parantamisesta (Ahtiai-
nen 2008). Maksuhalukkailta kotitalouksilta kysyttiin maksuhalukkuuden suuruutta, eli kuinka 
paljon he olisivat valmiita maksamaan kuukaudessa Hiidenveden tilan parantamisesta seu-
raavien viiden vuoden ajan. Kuukausittaisen maksuhalukkuuden keskiarvo oli välillä 1,8–3,4 € 
kotitaloutta kohden. Tämän arvion perusteella voitiin laskea myös alueen kotitalouksien koko-
naismaksuhalukkuus, joka oli välillä 3,0–5,7 M€ viidelle vuodelle. Kokonaismaksuhalukkuuden 
voidaan tulkita kuvaavan Hiidenveden tilan parantamisen hyötyjä alueella asuville ja siellä va-
paa-ajan asunnon omistaville kotitalouksille. Hiidenveden tilan parantamisen arvon selvittämi-
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seksi kyselyssä tiedusteltiin kotitalouksien maksuhalukkuutta Hiidenveden rehevyyden vähen-
tämisestä. 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 paran-
tamiseksi. Hoitorahastoon suhtauduttiin vastaajien parissa myönteisesti, ja lähes 80 % vastaa-
jista piti hoitorahaston perustamista erittäin tai melko kannatettavana.

Tärkeimpiä syitä maksuhalukkuuteen olivat Hiidenveden ja sen käyttömahdollisuuden säilyt-
täminen tuleville sukupolville ja se, että vastaaja itse käyttää järveä. Myös Hiidenveden ja sen 
kasvien ja eläinten suojelu oli vastaajille tärkeää. Yleisin syy maksuhaluttomuuteen oli puoles-
taan se, että vastaajan mielestä Hiidenveden tilan heikkenemisen aiheuttajien tulisi kustantaa 
kaikki kunnostustoimet.

Lisäksi Hiidenvesi toimi esimerkkikohteena arvopuutarkastelussa, jossa kunnostuksen mie-
lekkyyttä ja arvottamista tutkittiin mallinnuksin. 

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää laajasti vesienhoidon sekä vesiensuojelu- ja kunnostus-
hankkeiden suunnittelussa. Hankkeen toteuttaminen edistää olemassa olevien apuvälineiden 
käyttöä, tehostaa kunnostushankkeisiin suunnattujen henkilö- ja muiden julkisen sektorin re-
surssien käyttöä, parantaa suunnitelmien laatua ja sitä kautta kunnostushankkeiden vaikut-
tavuutta. Laadittu Hiidenveden hoidon maksuhalukkuuskysely antaa puolueetonta tietoa Hii-
denveden ja sen valuma-alueen asukkaiden toiveista ja halukkuudesta osallistua ja panostaa 
Hiidenveden kunnostustyöhön. Tutkimusta voidaan suoraan käyttää Hiidenveden kunnostuk-
sen mielekkyyden ja arvottamisen välineenä vaikkapa rahoitukseen liittyvässä päätöksenteos-
sa. Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=267719

Maasää- ja Envisense-hankkeet

MTT:n hallinnoimassa Maasää-tutkimushankkeessa kehitettiin maataloudelle suunnattuja en-
nustepalveluita sekä pyrittiin vähentämään maataloudesta aiheutuvaa vesistökuormitusta. 
Hankkeen aikana perustettiin ja rakennettiin Hiidenvesi-hankkeen avustuksella Karjaanjoen 
valuma-alueelle tiheä mittausverkko käyttäen langattomia ja automaattisia sääasemia ja antu-
reita. Mittausverkon tuottama sää- ja muu mittausaineisto on alueellisesti tarkkaa. Karjaanjoen 
valuma-alueen havaintoverkko koostuu 70 mittausnoodista, joista 55 mittaa sääparametreja 
(sääasemat), 4 veden nitraattipitoisuutta, sameutta, lämpötilaa ja vedenkorkeutta (ravinne-
mittausasemat) ja 11 veden sameutta (sameusmitta-asemat) (Kuva 40). Näistä Hiidenveden 
valuma-alueelle on asennettuna 20 automaattiasemaa, joilla mitataan sameutta. Lisäksi viisi 
näistä on säähavaintoasemia ja seitsemässä seurataan veden korkeutta paineanturin avulla. 
Säähavaintoasemat lähettävät tietoa ilman, lämpötilasta, kosteudesta, sademäärästä, ilman-
paineesta, sekä tuulen nopeudesta ja suunnasta 15 minuutin välein (Huitu 2009). Lisäksi sää-
asemiin on lisätty sameusantureita ja maankosteusantureita siten, että kokonaisuudessaan 
verkko havainnoi veden sameutta yhteensä 18 anturilla sekä maankosteutta yhteensä 30 an-
turilla. Mittausverkko kattaa koko valuma-alueen, mutta verkon tiheimmissä osissa päästään 
peltolohkokohtaisiin mittaustietoihin. Kts. myös kappale 2.2.4 automaattiseurannasta.
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Kuva 40. Automaattiset ravinneanturit mittaavat Hiidenveteen tulevaa vedenlaatua 10 minuutin vä-
lein. (Kuva Sirpa Thessler, MTT). 

Mittausverkko tuottaa tietoa paikallisesta säätilasta, maan kosteudesta ja lämpötilasta, kas-
vuston kosteudesta sekä veden laadusta. Tiedon avulla tarkennetaan ja kehitetään paikallisia 
sääpalveluita, maatalouden ennustepalveluita (mm. perunan tyvimätä- ja ruttoennustetta) ja 
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vedenlaadun seurantaa sekä vesistömallintamista. Lisäksi kehitetään näihin palveluihin liitty-
vää liiketoimintaa.

Maasää-hankkeessa käsiteltiin ja kalibroitiin Hiidenveden valuma-alueelle sijoitettujen sääha-
vaintoasemien sekä sameutta ja kiintoainetta mittaavien antureiden tuottamaa dataa. Vuonna 
2008 Hiidenveteen tulevaa ravinnekuormaa alettiin seurata automaattisesti Vanjoessa ja Vih-
tijoessa, sekä Hiidenvedestä lähtevää kuormaa Väänteenjoessa. Mittauksia tehdään vuorokau-
den aikana yhteensä yli 30 000. Maasää-hankkeen tuoma uusi teknologia oli tervetullut lisä 
vedenlaadun kattavaan havainnointiin, jota ei minkään kunnostushankkeen puitteissa pystytä 
tarpeesta huolimatta lisäämään. 

Suomen ympäristökeskus on kehittänyt hankkeessa vedenlaadun seurantaa ja vesistömalleja. 
Päämääränä oli luoda pilotti ympärivuotisen, automaattisen ympäristönseurannan järjestämi-
seksi, kehittää ympäristönseurannan anturointiteknologiaa ja laaduntarkkailua sekä parantaa 
viljelyn ympäristökuormituksen hallintaa tiedonhallintajärjestelmiä kehittämällä. Tiedontuo-
tantoketju alkaa meteorologisista havainnoista ja jatkuu hydrologisten havaintojen ja viljely-
tietojen avulla, kuormitusmalleja käyttäen, ravinteiden huuhtoutumisarvioihin. Hanke tuottaa 
ainutlaatuista, reaaliaikaista tietoa vaihtelevien sääolosuhteiden (mm. leutojen talvijaksojen 
ja sadannan sekä ääri-ilmiöiden) vaikutuksesta vesistökuormitukseen valuma-alue- ja pelto-
lohkotasoilla.

MTT:n vetämässä ja SYKE:n ja IL:n kanssa yhteistyönä toteuttamassa Maasää-hankkeen jat-
koksi perustetussa Envisense-projektissa kehitetään maatalouden sovelluksia hyödyntämään 
ajallisesti tiheää olosuhdetietoa. Hanke jatkuu edelleen ja se parantaa jatkuvasti Maasää-mit-
tausverkkoa ja sen tuottamaa dataa aiempaa laadukkaammaksi, yhteiskäyttöisemmäksi ja pa-
remmin tulevaisuuden käytön haasteisiin vastaavaksi.

Mitatun ympäristötiedon arvo kasvaa, kun se yhdistetään ennuste- ja muihin malleihin. Hank-
keessa kehitetään ja laajennetaan paikallista nurmen korjuuaikaennustetta ja kehitetään luo-
tettavaa ja toimivaa kasvinsuojelutarpeen ennustejärjestelmää perunan ja viljojen kasvitau-
deille. Lisäksi kehitetään säätietojen interpolointimenetelmiä, jotta ennustemallien pohjaksi 
saadaan kattavasti peltolohkotason meteorologisia tietoja. Hankkeessa kehitetään myös tekni-
siä ratkaisuja ympäristömittaustiedon reaaliaikaiseen käyttöön maatilalla. Teknisen pilotoinnin 
kohteena on ympäristötiedon käyttö kasvinsuojeluaineiden ruiskutuksen optimoinnissa.

Hiidenveden kannalta Maasää- ja Envisense-hankkeet tuottavat tärkeää vedenlaadun reaa-
liaikaista ja ajallisesti kattavaa tutkimusdataa, jolle myös kehitetään toimivaa kalibrointi- ja 
käsittelytoimintamallia. Aineiston avulla saadaan uutta tietoa vedenlaadun ja kuormituksen 
ajallisesta vaihtelusta sekä aiemmin havaitsematta jääneistä kuormituspiikeistä. Hankkeessa 
myös pyritään viljelijöiden kannalta optimaalisten viljely- ja torjuntamenetelmien työstämi-
seen, jolloin myös vesistökuormitus vähenee. GisBloom-hankkeessa hyödynnetään automaat-
timittausaineistoa. Lisätietoja: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/maaseutuyritys/
huomisenmaatila/envisense ja http://maasaa.a-log.net/
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Järvien vedenlaatupalvelu -hanke (JVP)

Satelliiteista, automaattiasemilta ja erilaisilla maastomittauksilla saatava tieto kootaan yhtei-
seen ympäristötietokantaan, josta kerätään oleellinen tieto netissä sijaitsevaan vedenlaatu-
palveluun. Tämän lisäksi hankkeessa kehitetään digitaaliseen kameraan perustuva uusi ”jo-
kamiehen” vedenlaadun mittalaite. Tärkeänä tavoitteena on luoda ympäristön seurantaan 
yleistettävä konsepti, jonka sekä yksityinen että julkinen sektori kokevat hyödylliseksi. JVP-
hankkeessa rakennetaan laajaa käyttäjäjoukkoa palveleva järveen liittyvä keskustelu- ja tieto-
foorumi. Pilottialueena toimii Lahden Vesijärvi.

JVP-hankkeessa on verrattu Hiidenveden valuma-alueen automaattisen vedenlaatuseurannan 
ja perinteiden vedenlaadunseurannan tulosten tuottamaa tietoa Hiidenveden ja sen valuma-
alueen tilasta (Joensuu 2011, julkaisematon).

Hanke yhdistää Helsingin yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen, Jyväskylän yliopiston ja 
Teknillisen korkeakoulun osaamisen vedenlaadun seurannassa. Varsinaisen ympäristöpalvelun 
toteuttaa JPP-Soft Oy. JVP on Tekesin Vesi-ohjelmaan kuuluva hanke. Merkittävin yksityinen 
rahoittaja on Vesijärvisäätiö. Muita rahoittajia ovat Nab Labs Oy, Länsi-Uudenmaan vesi ja ym-
päristö ry sekä EHP-Tekniikka OY. Tämän lisäksi hankkeeseen osallistuvat merkittävällä työpa-
noksella JPP-Soft Oy, Luode Consulting Oy sekä Labyrintti Media Oy. Lisätietoja: http://www.
jvphanke.fi/

GisBloom-hanke

Välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan etsitään EU:n LIFE + -hankkeen avulla. Vuo-
sina 2010–2013 toimivassa GisBloom-hankkeessa tavoitteena on vesien tilan paraneminen ja 
leväkukinnan vähentyminen sekä kansalaisten ja järjestöjen osallistuminen vesien tilan seu-
rantaan ja rehevöitymisen kustannustehokkaaseen torjuntaan.

Hanke perustuu laajaan yhteistyöhön. Yhteistyöryhmässä on yli 70 tutkijaa ja asiantuntijaa. 
Hankkeessa on mukana myös paikallisia toimijoita esim. vesiensuojeluyhdistyksiä pilottialu-
eilta. Pilotoinnin yhteydessä yhteistyötä tehdään lisäksi muutamien vesienhoitohankkeiden 
kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat SYKE, Helsingin yliopisto, Arbonaut Oy, Vesijärvisäätiö, 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen tulokset julkaistaan vuorovaikutteisena karttapohjaisena arviointivälineenä Inter-
netissä. Sen avulla kansalaiset, yhteisöt ja verkostot voivat seurata ja ennustaa leväkukinnan 
muutosta sekä etsiä kustannustehokkaimpia tapoja vähentää ravinnekuormitusta. Tavoitteena 
on mahdollistaa myös omien havaintojen lisääminen palveluun. Lisäksi palvelussa voi esim. 
vertailla erilaisten maankäyttömuotojen ja ravinnekuormituksen vaikutusta kukintaan.

Hanke etenee tutkimus- ja seurantatiedon kokoamisesta ja analysoimisesta arviointivälineisiin, 
jotka tuotetaan mallintamisen avulla. Uusia välineitä testataan ja kehitetään useilla pilottialu-
eella ja muutamassa vesienhoitohankkeessa. Lisätietoja: www.ymparisto.fi/syke/gisbloom.
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Hajajätevesihanke

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeeseen osallistui alueen yhdeksän kuntaa: Hanko, Inkoo, 
Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta 
rahoitti Uudenmaan liitto. Hankkeen koordinaattorina toimi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympä-
ristö ry.

Vuosina 2009–2010 hajajätevesihankkeessa kannustettiin kiinteistönomistajia uusimaan jä-
tevesijärjestelmänsä vesiensuojelun kannalta edistyksellisellä tavalla. Samalla luotiin Län-
si-Uudenmaan olosuhteisiin sopivaa toimintamallia hajajätevesiasetuksen soveltamiseksi 
painottaen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisiä alueita, kuten pohja-
vesialueet, ranta-alueet sekä tiiviisti rakennetut alueet. Hankkeessa priorisoitiin alueella teh-
tävää työtä ja mallinnettiin järkevimmät toimintatavat asetuksen siirtymäaikaa ja sen jälkeistä 
tilaa ajatellen.

Hankkeen keskeinen toimintamuoto oli erityisalueiden kiinteistöillä tehtävät kartoitus- ja neu-
vontakäynnit, joita tehtiin lähes 600 kohteessa. Kiinteistökäyntien kokemusten perusteella 
laadittiin ohjeistusta ja suosituksia erityisalueiden jätevesienkäsittelyyn sekä kerättiin tietoa 
ns. hajajätevesiasetuksen toimeenpanon tilasta. Lisäksi järjestettiin koulutustilaisuuksia ja vä-
litettiin tietoa alan ajankohtaisista asioista asukkaille, kuntaviranomaisille sekä muille alan toi-
mijoille.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke jatkui vuonna 2011 LINKKI-hankkeena, jossa arvioitiin 
ja parannettiin edelleen jätevesineuvontatyön vaikuttavuutta. Hankkeen toimintaan kuului 
mm. kerätä palautetta vuonna 2010 tehdyistä kartoitus- ja neuvontakäynneistä sekä arvioi-
da palautteen perusteella toimintatavan vaikuttavuutta. Hankkeessa kehitettiin kartoitus- ja 
neuvontakäyntien toimintamallia eteenpäin kerätyn palautteen ja kokemuksen perusteella ja 
testattiin täydennettyä toimintamallia 200–250 kiinteistöllä.

Toimintatapojen testauksen ja kehittämisen ohella hanke jatkoi alueella kuntien yhteistyön 
koordinointia sekä neuvonta- ja tiedotustyötä, jossa pyritään ottamaan käyttöön uusia, ke-
vyempiä viestinnän menetelmiä. Hankkeella riittää tehtävää jätevesineuvonnan saralla nyt, 
kun lainsäädäntöön ollaan tehty uudistuksia, jotka vaikuttavat sekä haja-asutusalueiden asuk-
kaiden, että kuntien ja muiden toimijoiden velvoitteisiin. Vuoden 2011 hajajätevesihanketta 
rahoittivat alueen kunnat (Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio ja 
Vihti) ja maakunnan kehittämisrahaa saatiin hankkeelle Uudenmaan liitolta.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesi-hankkeessa on laadittu hyväksi todettu toimintamalli haja-
asutuksen kiinteistöjen neuvontakäyntejä varten. Neuvontatyötä tehtiin myös Hiidenveden 
valuma-alueella. Jatkossa yhteistyötä hajavesi-hankkeen kanssa on tarkoitus tiivistää ja Hiiden-
vedeltä tullaan valitsemaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa juuri Hiidenveden kannalta 
olennaisia alueita, joille jalkautettua neuvontaa kohdennetaan. Lisätietoja: http://www.haja-
vesi.fi/
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Uudenmaan järvikeskus -hanke

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö (LUVY) ry luotsasi Uudenmaan järvikesku s-hanketta. 
Hankkeen tavoitteena oli selvittää vesistötutkimukseen ja kunnostukseen liittyvän osaamis-
keskittymän ja perhepuiston toteuttamista yhtenä Lohjan keskustassa sijaitsevan Porlan en-
tisen kalanviljelyalueen tulevaisuuden vaihtoehtona. Hankkeen tavoitteena on, että Uuden-
maan järvikeskusta koskeva esiselvitys tarjoaa yhden kiinnostavan toteuttamisvaihtoehdon, 
kun alueen kaavoituksesta päätetään Lohjalla. Hankkeessa valmistuvat selvitykset ovat käytet-
tävissä mm. alueen kaavoitustyössä. Hanketta rahoittivat Uudenmaan ELY-Keskus, Ykkösakseli 
ry ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 

Pidemmän tähtäimen tavoitteena on toteuttaa alueelle usean sektorin yhteistyönä alueelli-
sesti ja valtakunnallisesti merkittävä vesistötutkimuksen ja kunnostuksen osaamiskeskittymä, 
jossa on ympäristöalan tutkimusta, muita alan erityispalveluita, neuvontaa, koulutusta sekä 
matkailua tukevaa toimintaa (esim. tutkimuslaitokset, yliopistot, ammattikorkeakoulut, LUVY 
ry, Lohjan kaupungin palveluita ja toimintoja sekä matkailupalveluja ja näyttelytiloja. Keskuk-
sessa olisi lisäksi virkistyskäyttöä ja matkailua palveleva perhepuisto kaloineen, järviluontoa 
esittelevät akvaariot, pienimuotoista kalanviljelyä, jonka kautta turvattaisiin myös läntisen Uu-
denmaan arvokkaita kalakantoja. Järviluontokeskus toimisi varhaiskasvatuksen ja opetustoi-
men ympäristöopetuksen luontokouluna, joka pyrkii edistämään ja tukemaan lasten ja nuor-
ten luontokontakteja ja harrastustoimintaa.

Uudenmaan järvikeskus -hankkeen keskeisimmät toimijat sekä hankeryhmän jäsenet olivat 
LUVY ry, Lohjan kaupunki, sekä rahoittajan edustaja. Lisäksi hankeryhmään kutsuttiin eri alojen 
asiantuntijoita (mm. HY/tvärminne, RKTL, TE-keskus, Uudenmaan liitto, UUS, MTK jne.). Lisä-
tietoja: http://www.porla.fi/pages/jE4rvikeskus-hanke.php
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Taulukko 11. Ulkopuolisella rahoituksella toimivat yhteistyöhankkeet ja -projektit Hiidenvedellä tai sen 
valuma-alueella. Nämä moninkertaistavat Hiidenvedelle ja sen valuma-alueelle saatavan 
tietotaidon ja tutkimuksen hankkeen perusrahoituksen ja tehtävien toimien ohella. 
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4.7 Tiedotus ja viestintä

Hiidenveden kunnostus 2008–2011 -hankkeessa panostettiin viestintään ja positiiviseen tie-
dottamiseen. Hankkeelle luotiin kokonaan uusi ilme visuaalisuuden ja uuden sosiaalisen medi-
an avulla. Projektin viestintä suunnattiin kaikkiin kohderyhmiin aina satunnaisesta lehdenluki-
jasta, aktiiviseen osallistujaan ja lapsista aina virallisiin yhteistyökumppaneihin (taulukko 12).
Hiidenvesi-projekti sai Katriina Kytölän luoman Hiisi-maskotin hahmon (Kytölä 2010). Hank-
keen tilaisuuksissa hahmosta tuli suuri suosikki kaikenikäisten keskuudessa. Hanke painatti ja 
myi omakustannehintaan Hiisi-hahmolla varustettuja paitoja ja ekokasseja. Tavoitteena oli li-
sätä Hiiden ja sitä kautta Hiidenvesi-hankkeen laajempaa tunnettavuutta.

Hiidenvesi-hankkeen kotisivut uudistettiin täysin. Sivuilta on ajankohtaisen tiedon lisäksi saa-
tavissa hankkeessa ja sen yhteistyöprojekteissa tuotetut raportit sekä julkaisut.

Hankkeelle luotiin tunnistettava uutiskirjeformaatti ja uutiskirjeitä lähetettiin säännöllisesti sa-
doille tilaajille. Hanke avasi oman Facebook-sivuston, jossa Hiisi tiedottaa lyhyesti hankkeen 
kuulumisia ja kertoo tapahtumista.

Kuva 41. Hiisi-maskotista tuli yleisötilaisuuksien suosikki. Kuva Jussi Aalto.

Uudenmaan ELY-keskus videoi Hiidenveden kunnostus -hankkeen tapahtumia ja yleisötilai-
suuksia netti-tv:n arkistoon (www.vesienhoito.net). Näin myös niillä, jotka eivät päässeet osal-
listumaan itse tilaisuuksiin, oli mahdollista seurata tapahtumia myöhemmin Internetin välityk-
sellä.
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Hyvän yleisönsuosion saavuttaneet Hiidenvesi-illat järjestettiin aina kahdesti vuodessa. Tam-
mikuun lopun tilaisuudet keskittyivät erilaisten hankkeessa saatujen tutkimustulosten esit-
tämiseen. Heinäkuun lopulla pidetyt Hiidenvesi-illat toivat esiin vuosittain alueen historiaa, 
erilaisia virkistyskäyttömuotoja ja retkeilykohteita. Hiidenvesi-illoissa on tutustuttu mm. Kok-
kokallion vedenottamoon, Väänteenjoen venesulkuun, kalatiehen sekä Pyhän Birgitan kirkon 
raunioihin. Tavoitteena on ollut tuoda esiin monipuolinen kuva Hiidenveden alueesta, erilaisis-
ta järven käyttötarkoituksista sekä virkistysmahdollisuuksista. 

Taulukko 12. Hiidenveden kunnostus 2008–2011 -hankkeen mm. tiedotukseen liittyvät tapahtumat. 

Hiidenvesi 2008-2011-hanke Lukumäärä 
Yleisötilaisuudet 16 
Lopputyöt 2 
Tiedotteet (arvio) 42 
Tilaisuudet,  joissa hanke ollut mukana (arvio) 65 
Hankkeen sisäiset kokoukset 27 
Lausunnot 1 
Yhteydenotot maanomistajiin puhelimitse  400 
Yhteydenotot maanomistajiin kirjeitse  200 
Maanomistajakäynnit 250 
Sosiaalinen media: jäseniä 11/2011 156 
Sähköpostikirjeen tilanneita 11/2011 533 
Sosiaalinen media: julkaistut jutut 04/2010 alkaen 80 
Lehtiartikkelit ja hankkeen kirjoitukset lehdissä (arvio) 130 
 

Hankkeessa järjestettiin runsaasti myös muita yleisötilaisuuksia eri teemoilla, joita olivat mm. 
Vanjärven kunnostus ja kosteikkojen yleissuunnitteluun osallistaminen eri kohdealueilla. Han-
ke esitteli toimintaansa ja markkinoi mm. kosteikkoja erilaisissa tilaisuuksissa (mm. osakaskun-
nat, kyläyhdistykset, suojeluyhdistykset, riistayhdistykset). Lisäksi hanke osallistui yhteistyö-
hön yleisötilaisuuksissa erilaisten muiden projektien ja hankkeiden kanssa. Hanke on näkynyt 
kansainvälisissä ja kotimaisissa kongresseissa ja seminaareissa sekä erilaisilla neuvottelupäivil-
lä. Hiidenvesi-hankkeen toimintaan on tutustunut runsaasti kotimaisia ja ulkomaisia vierailijoi-
ta, kauimmaiset aina Kiinasta asti.
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Kuva 42. Perinteinen Hiidenvesi-ilta järjestettiin Vihdin kirkonkylällä, Pyhän Birgitan kirkonraunioilla 
kesällä 2010. Kuva Ilona Joensuu.

4.7.1 Opinnäytetyöt

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Hiidenvesi-hankkeen paikkatietojärjestelmän suun-
nittelu - Nieminen Susanna, Yrkehögskola Novia, Utbildningsprogrammet för Miljöplanering

Tämän työn tavoitteena oli selvittää Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Hiidenvesi-hank-
keen ryhmän paikkatieto-osaaminen sekä suunnitella ryhmälle toimiva ja helppokäyttöinen 
karttapohja. Lisäksi tarvittiin myös selkeät käyttöohjeet paikkatietojärjestelmän perustoimin-
noille. Hiidenvesi-hankkeessa kerätty tieto on tarpeellista ylläpitää paikkatietojärjestelmässä, 
jossa tiedot ovat tallessa elektronisessa muodossa sekä helposti tarkasteltavissa karttanäky-
mässä.

Paikkatietoaineiston suunnittelun perustana oli Hiidenvesihankeen projektinjohtajan Ulla-
Maija Jallin haastattelu, jossa selvitettiin henkilökunnan paikkatieto-osaamista, projektissa 
käytettäviä paikkatietoaineistoja sekä LUVY:n paikkatieto-ohjelmaan liittyviä tarpeita. Haas-
tattelussa saatiin tietoja siitä, mihin suuntaan paikkatietoaineistoon perustuvaa karttanäky-
mää tulisi kehittää. Lisäksi selvisi, että jatkoa varten on tarpeen laatia perusohjeet siitä, kuinka 
paikkatieto-ohjelma toimii ja kuinka aineistoa voidaan lisätä ja muokata paikkatieto-ohjelmas-
sa. LUVY:n toimittamista paikkatietoaineistoista suunniteltiin ja toteutettiin karttapohja, jossa 
ensimmäiseksi kerrokseksi valittiin Hiidenveden valuma-alue. Sen päälle sijoitettiin erillisiksi 
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kerroksiksi aineistot, jotka koostuivat Maanmittauslaitokselta saadusta maastotietokannasta, 
Ympäristöhallinnon paikkatietopalvelun (OIVA) aineistosta sekä LUVY:n itse keräämistä aineis-
toista. Tämän lisäksi laadittiin käyttöohjeet projektissa työskenteleville, niin että he pystyvät 
tekemään perustoimintoja ohjelman parissa. (Nieminen 2011).

Hiidenveden kunnostus -hankkeen viestinnän ja oheistuotteiden kehittäminen – Katriina Ky-
tölä, Haaga-Helia AMK, Liiketalouden koulutusohjelma, mainonta ja yritysviestintä

Tämä opinnäytetyö on produktiivinen toimeksianto Hiidenveden kunnostus -hankkeelta. Ta-
voitteena oli suunnitella hankkeelle kotisivut, maskotti ja uutiskirje. Lisäksi tarkoitus oli ohjata 
Hiidenveden kunnostus -hanke mukaan sosiaaliseen mediaan ja toteuttaa kokonaisuuteen so-
pivia oheistuotteita. 

Opinnäytetyöprosessissa auttoi kuvankäsittelyohjelman hyvä hallitseminen, sillä sen avulla 
muokattiin muun muassa maskotti lopulliseen muotoonsa ja suunniteltiin erilaisia kotisivul-
ta lähetettäviä sähköpostikortteja. Lisäksi oheistuotteisiin painetut kuvat saatiin suurennettua 
kuvankäsittelyohjelman ansiosta. 

Opinnäytetyö vaati paljon suunnittelua ja järjestelykykyä. Vaikka kuvankäsittelyohjelman hal-
litseminen oli tärkeää, kaikki alkoi tavallisesta paperille piirtämisestä. Vasta kun hyvä idea mas-
kotista oli syntynyt, pystyttiin toteuttamaan yhtenäinen ilme Hiidenveden kunnostus -hank-
keen ulkoiseen viestintään.

Vaikka työ sisältää runsaasti tietoa hyvistä Internet-sivuista, tarkoitus ei ole keskittyä hakuko-
nenäkyvyyteen ja Hiidenveden kunnostus -hankkeen kotisivujen tekstisisältöön, vaikka näitä 
asioita onkin huomioitava usein kotisivuja tehtäessä. Viestinnän osalta keskitytään ulkoiseen 
viestintään, sillä tarkoitus oli luoda yhtenäistä ja selkeää yrityskuvaa, sekä helpottaa Hiidenve-
den kunnostus -hankkeen yhteydenpitoa kohderyhmilleen.

Produktin empiirinen osa toteutettiin keväällä 2010 ja viitekehys valmistui syksyn 2010 aikana. 
Tärkein tavoite oli, että Hiidenveden kunnostus -hanke olisi tyytyväinen opinnäytetyön tuo-
toksiin ja voisi hyödyntää niitä toiminnassaan. Tavoitteisiin päästiin ja suunniteltu maskotti on 
näkyvästi esillä Hiidenveden kunnostus -hankkeen toiminnassa. Opinnäytetyön teko oli mie-
lekästä, sillä sen aikana opittiin paljon uusia asioita ja sen teossa sai käyttää luovuutta. (Kytölä 
2010).
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Kuva 43. Hiisi-maskotti faneineen jalkautumassa yleisön joukkoon. Kuva Sanna Helttunen.

5 Yhteenveto

Laaja yhteistyöhanke

Hiidenveden jo vuosia kestäneeseen kunnostustyöhön saatiin ensimmäistä kertaa rahoittajien 
pidempiaikainen sitoutuminen, kun sopimus hankkeen rahoituksesta allekirjoitettiin vuosille 
2008–2011. Samalla Hiidenveden kunnostus -hanke saatiin valtion talousarvioon nimetyksi 
hankkeeksi. Hiidenveden kunnostus 2008–2011 -hanketta rahoittivat Vihti, Lohja, Karkkila, 
Nummi-Pusula, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Uudenmaan ELY-keskus ja 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Rahoittajien lisäksi hankkeen ohjaamiseen ja ohjaus-
ryhmän toimintaan osallistuivat Hiidenveden ja Lohjanjärven suojeluyhdistykset, Hiidenveden 
kalastusalue ja MTK:n edustajat. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry vastasi hankkeen koor-
dinoinnista. Hankkeen budjetti vuosille 2008–2011 oli n. 1,3 M€, josta 500 000 € oli Uuden-
maan ELY-keskuksen hallinnoimaa valtion rahoitusta.

Hiidenveden kunnostus -hankkeen päätavoitteet 

Hiidenveden kunnostus 2008–2011 -hankkeen päätavoitteena oli ylläpitää ja parantaa Hiiden-
veden ja sen valuma-alueen sekä järven alapuoleisen vesistönosan monipuolisia luonnonar-
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voja. Hankkeessa toteutettiin erilaisia kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä noudattaen soveltuvin 
osin ja hankkeen budjetin sallimissa rajoissa Saarijärven (2003) laatimaa Hiidenveden kunnos-
tus- ja hoitosuunnitelmaa. Toimenpiteet täsmentyivät vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa, 
jotka laadittiin viimeisimmän tietämyksen mukaisesti ja käytettävissä olleen rahoituksen raa-
meissa. Hankkeen ohjausryhmä hyväksyi vuosittaisten toimintasuunnitelmien sisällön.

Hankkeessa/hankkeen aikana toteutetut toimet

- Ulkoisen kuormituksen vähentäminen (taulukot 9 ja 10)

• pienet kosteikot ja laskeutusaltaat

• suuret kosteikot

• suojavyöhykesopimusten markkinointi ja sopimusten laadinnan tukeminen

• lohkokohtaisia ravinnetaseita

• valuma-alueen kuormituksen vähentämiseen ja vesiensuojeluun liittyvää tiedotusta 
ja opastusta

- Hiidenvesi

• tietoa järven tilasta (selvityksiä, tutkimuksia) (taulukko 10)

- Yhteistyö sidosryhmien kanssa

• kunnat ja muut viranomaistahot, vesialueiden omistajat (kalastusalue, osakaskun-
nat), maanomistajat, yhdistykset ja yritykset ym. mukana hankkeen toteutuksessa 
ja suunnittelussa hankkeen työryhmissä. Paikallisille asukkaille ja mökkiläisille hanke 
järjesti infotilaisuuksia erilaisten teemojen pohjalta.

- Yhteistyö viljelijöiden ja muiden maatalousharjoittajatahojen kanssa kuormituksen vähen-
tämiseksi mm. kannustamalla maatalousyrittäjiä hyödyntämään ympäristötukea

• ravinnetaseet, suojavyöhykkeet

• yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa hankkeen maatalousryhmässä

- Uusien keinojen ja houkuttimien käyttöönotto suunnitelman mukaisten kunnostustoimen-
piteiden toteuttamiseen (luvat, tuet, talkootyö, sponsoriraha yms.)

- Hanke osallistui eri viranomaistahojen toimintaan ehkäisevän vesiensuojelutyön kautta 
(mm. maankäytönsuunnittelu, maatalous), sillä pelkästään kunnostus- ja hoitotoimenpiteil-
lä valuma-alueen kuormitusta voidaan leikata maksimissaan puoleen

- Hankkeen tavoitteena oli luoda pysyvä toimintamalli ja riittävä rahoituspohja järven ja sen 
valuma-alueen kunnostukseen ja myöhemmin ylläpitovaiheen hoitoon, jotta prosessista 
tulee jatkuva. Lisäksi hankkeessa selvitettiin mahdollisuutta jatkaa kunnostusta säätiömal-
lin mukaisesti.

Hankkeen tulokset

Pääpaino hankkeen toiminnassa oli ulkoisen kuormituksen vähentämisessä. Hankkeessa teh-
dyt hoito- ja kunnostustyöt kohdennettiin kattavasti Hiidenveden alueelle aina valuma-alueen 
kauimmaisilta pohjoisilta pisteiltä (Loppi ja Karkkila) lähivaluma-alueelle Hiidenveden lähiym-
päristöön. 
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Mittavia kosteikkohankkeita

1. Vaanilanlahden kosteikko

- maa- ja vesialueiden omistajat aktiivisesti ajamassa kunnostushanketta

- pinta-ala n. 12,3 ha, kustannukset n. 82 000 € (Hiidenvesi-hankkeelle osoitetusta valtion 
rahoituksesta). Hankkeen suunnittelu ja toteutus Uudemaan ELY-keskus. 

2. Vanjärven kunnostus/Vanjoen siirtotyöt

- Vanjoen siirtoon ja Vanjärven kunnostukseen liittyvän lupaprosessin toteuttaminen. 
Lupa saatiin 07/2011.

- maanomistajien kuulemiset, yleisötilaisuudet

- kustannusarvio n. 283 000 €. Rahoitus Hiidenvesi-hankkeelle osoitetusta valtion rahoi-
tuksesta. Hankkeen suunnittelu ja toteutus Uudenmaan ELY-keskus.

- useita luonto-, kasvillisuus-, eläimistö-ja sedimenttiselvityksiä

3. Pienet kosteikot ja laskeutusaltaat

- laadittiin neljä kosteikkojen yleissuunnitelmaa, jotka kattavat koko laajan 935 km2 valu-
ma-alueen. Kaksi näistä toteutettiin MMM-rahoituksella ja kaksi hankkeen rahoituksella.

- huolimatta v. 2008 ja 2011 huonoista säistä, hankkeessa toteutettiin yhteensä 74 kos-
teikkoa ja allasta, joiden yhteispinta-ala on vajaat 20 ha

- Kaikkien kosteikkojen laskennallinen vuotuinen fosforireduktio on 191 kg ja kiintoaines-
reduktio noin 135 000 kg, josta pienten kosteikkojen ja altaiden vuotuinen laskennalli-
nen fosforireduktio on 92 kg ja kiintoainesreduktio on 73 000 kg

- toteutetut kosteikot voivat pidättää vuosien mittaan ilman sedimenttien poistoja yh-
teensä 6 000–7 000 kg fosforia. Hiidenveteen tulee vuositasolla arviolta 27 000 kg fosfo-
ria.

- suunnitteilla olevia kosteikko-allaskohteita n. 72 kpl

- hankkeen tai maanomistajan hylkäämiä allas- ja kosteikkokohteita n. 83 kpl

- kohteen keskihinnaksi muodostui n. 6 000 € (tämä sis. kaiken työajan, matkat ym. sekä 
suunnitteilla oleviin ja hylättyihin kohteisiin käytetyn työajan)

- maanomistajat tekivät useita tuhansia talkootunteja (puiden kaato, läjitys, kaivu ym.)

- maanomistajat ovat sitoutuneet kosteikkojen ja altaiden jatkohoitoon (tyhjennys, niitto, 
rakenteiden seuranta ym.)

- hankkeen työtapa on herättänyt laajaa kiinnostusta sekä Suomessa että ulkomailla

- ympäristötuen hyödyntäminen kosteikkojen rakentamisessa

• hankkeessa kannustettiin maatalousyrittäjiä hyödyntämään uusia ympäristötuen 
menetelmiä mm. kosteikkojen perustamiseen

• Hankkeessa laadittiin myös EU-tukihakemuksia (7 kpl). Tuen hakeminen osoittautui 
nykyisessä muodossaan prosessina erittäin hitaaksi, kalliiksi ja maanomistajalle talo-
udellisesti riskialttiiksi. Maanomistajien asenne kosteikkojen perustamista kohtaan 
oli myönteinen, mutta siihen liittyvää EU:n tukijärjestelmää kohtaan melko kieltei-
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nen. Jatkuvasti muuttuva EU:n maatalouden tukijärjestelmä vaikeutti myös tuen 
markkinointia. Kosteikkojen hoitotukeen ei myöskään maaomistajien puolelta ha-
luttu laajemmalti sitoutua. Tästä syystä hankkeessa päätettiinkin toteuttaa kosteikot 
hankkeen omalla rahoituksella.

Muita toimia

4. Maatalouden ympäristökuormituksen vähentäminen 

- suojavyöhykesuunnitelmien laatiminen, neuvonta

• Hiidenveden valuma-alueella suojavyöhykkeitä on perustettu yhteensä 90 hehtaaril-
le. Hiidenveden kunnostus -hanke tuki suojavyöhykesuunnitelmien laadintaa. Suun-
nitelmia laadittiin n. 10 kpl vuosittain.

- lohkokohtaisia ravinnetaselaskelmia

• Ravinnetaseita laskettiin viidelle tilalle

• ravinnetaseiden laskentaa markkinoitiin alueen maatalousyrittäjille aktiivisesti, mut-
ta kiinnostuneita oli suhteellisen vähän. Jatkossa ravinnetaseiden markkinoinnin 
yhteydessä tulisi tarjota viljelijöille muutakin neuvontaa ja opastusta esim. maanhoi-
toon ja viljelykierron hyödyntämiseen liittyen.

5. Hiidenvesi – itse järveen kohdennetut selvitykset 

- sulkasääskentoukkien tiheysseurannat v. 2009 ja 2011 (Helsingin yliopisto/Hiidenvesi-
hanke)

- kalastorakenteen seuranta v. 2010 (RKTL)

- Hiidenveden paleolimnologinen selvitys 2008 (Helsingin yliopisto/Hiidenvesi-hanke) 
(Weckström ym. 2011)

- muut raportit (taulukko 10)

6. Hankkeen tiedotuksen kehittäminen

- Hiidenvesi-hankkeelle on luotu opinnäytteenä uusi, visuaalinen ilme (www.hiidenvesi.
fi), sähköinen uutiskirje, Facebook-sivusto sekä Hiisi-maskotti

- Hiidenvesi-hanke on laajasti esillä kansallisesti, kansainvälisesti sekä paikallisesti

- Hiidenvesi-hanke on jo saavuttanut tavoitteeksi asetetun tunnetun statuksen, joka avaa 
laajalti mahdollisuuksia eri tasoilla tapahtuvaan yhteistyöhön

- Hankeen toimintaa tehtiin tutuksi yleisö- ja informaatiotilaisuuksien, asukas- ja yhdistys-
iltojen sekä käytännön kunnostustoimien kautta, jotta kynnys osallistua Hiidenveden ja 
sen valuma-alueen hoitoon olisi mahdollisimman matala

- kaikille halukkaille asukkaille ja mökkiläisille jaettiin vesiensuojeluun liittyvää tietoa ja 
asukkaat pidettiin ajan tasalla hankkeen etenemisestä.

- paikkatietoaineiston käsittelyn kehittäminen

7. Verkostoitumisen saavutukset – useita yhteistyöhankkeita

- Hiidenveden kunnostus 2008–2011 -hankkeen 1,3 M€ hankerahoitus on mahdollistanut 
runsaan lisärahoituksen saamisen työpanoksena Hiidenvedelle. Yhteistyöhankkeissa 
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tuotetaan esimerkiksi uutta seurantateknologiaa ja kunnostusosaamista sekä seurannan 
ja kunnostuksen tuloksellisuuden arvioinnin työkaluja.

- muutamia yhteistyöhankkeita esimerkkinä (kts. myös taulukko 11)

• Envisense-hanke täydentää merkittävästi vedenlaatuseurantaa automaattiseurannan 
kautta tuoden huomattavasti lisätietoa alueen vedenlaadusta

• Uusissa valtakunnallisissa kärkihankkeissa Hiidenvesi valuma-alueineen on keskeinen 
toimija, esimerkkinä valuma-alueen kokonaishallintaan perustuva GisBloom LIFE + 
-hanke (2010–2013, budjetti 3 M€, SYKE koordinoi)

• Hiidenveden kunnostus oli mukana myös Suomen ympäristökeskuksen VEKUME 
(vesienhoidon kustannustehokkaat menetelmät ja monitavoitteiset toimintatavat) 
-hankkeessa. Hiidenvedellä tutkittiin monitavoitearvioinnin soveltuvuutta järven tilaa 
koskeviin tarkasteluihin.

8. Hiidenveden vedenlaatu yhteistarkkailun tulosten ja paleolimnologisen tutkimuksen va-
lossa

Suurimmat tulojoet

- Van- ja Vihtijoen pohjaeläimet ilmentävät molempien jokien pohjan tilan olevan pääasiassa 
hyvä ja kehittyneen jopa parempaan suuntaan (Ranta ym. 2011)

Hiidenvesi

- Uusimman velvoitetarkkailututkimuksen mukaan Hiidenveden kaikkien kolmen pitkään 
tutkitun selännealueen (Kirkkojärvi, Kiihkelyksenselkä ja Nummelanselkä) pohjan lähei-
nen happipitoisuus näyttäisi parantuneen vuosien 2007–2010 aikana (Ranta ym. 2011)

- Tutkituista alueista rehevin on Kirkkojärvi ja vähiten rehevä on Kiihkelyksenselkä. Neljän 
viime vuoden aikana Hiidenveden klorofyllipitoisuudet ovat olleet tasaisemmat kuin 
aikaisemmin (Ranta ym. 2011). Vuosien 2007–2011 klorofyllin touko-syyskuun mittaus-
ten vuosikeskiarvot olivat Kirkkojärvellä 27,2 µg/l, Nummelanselällä 14,5 µg/l ja Kiihke-
lyksenselällä 10,6 µg/l. Vastaavat luvut vuosina 2000–2006 olivat 39,3 µg/l, 26,6 µg/l ja 
13,7 µg/l.

- Myös leväbiomassan avulla mitattu rehevyys on vähentynyt tutkituilla selkäalueilla. 
Vuoden 2010 kasviplanktontutkimus antoi rohkaisevia tuloksia: näytteissä oli vuonna 
2006 tehtyyn tutkimukseen verrattuna hyvin vähän sinilevää ja Nummelanselän sekä 
Kiihkelyksenselän planktonlevien kokonaisbiomassa oli vähentynyt (Ranta ym. 2011).

- Hiidenvedellä voimakas vedenlaadun vuosittainen vaihtelu liittyy myös vallitseviin 
ilmasto-oloihin. Sateiset kaudet ja tulvat ovat lisänneet valuntaa ja virtaamia, jolloin 
kokonaiskuormituksen kasvu on näkynyt vedenlaadussa. Vähäisten sateiden aikaan Hii-
denvesi on tilapäisesti ollut paremmassa kunnossa. Tämä on tyypillistä voimakkaasti 
ulkokuormitteiselle järvelle, joka reagoi nopeasti mm. säiden vaihteluun. Muutama 
erittäin lauha talvi 2000-luvun alussa osoitti, miltä Hiidenveden kehitys voi ilmaston-
muutoksen myötä pahimmillaan näyttää. Esim. v. 2006 leutona talvena, jolloin sateet 
saatiin vetenä, ravinnepitoisuudet olivat pintavedessä korkeammat. Lauhojen talvien 
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aikainen jatkuva pintavalunta etenkin alueilta, joilta kasvillisuus puuttuu, nosti kiintoai-
ne- ja ravinnekuorman huippuunsa. Juuri nämä ilmaston lisääntyneet ääriolot eli vaih-
televa kuivuus ja rajuilmat kovine sateineen tuovat merkittävän lisähaasteen järven 
kunnostustyöhön tulevaisuudessa.

- Paleolimnologisten tutkimusten avulla voidaan rakentaa kuvaa vesistössä aiemmin val-
linneesta eliöyhteisöstä, veden ja valuma-alueen laadusta. Sedimenttien historiallisen 
eliöstön perusteella voidaan sanoa, että Hiidenvesi on luontaisesti aina ollut alueen 
savipitoisesta maaperästä johtuen samea ja rehevyyteen taipuvainen . Hiidenvedellä 
lähihistoriaan kohdistuvat tutkimukset ovat osoittaneet järven olevan rehevä ainakin 
1700-luvulta alkaen. Ihmistoiminnan vaikutus on kiihdyttänyt järven rehevöitymistä. 
Tässä valossa on ymmärrettävää, ettei Hiidenvedestä koskaan voi tulla karua järveä vaik-
ka vedenlaatua saataisiinkin kunnostustöiden avulla parannettua.

9. Kilpailukyvyn nostaminen: Hiidenveden kunnostaminen on elinehto koko alueen kilpailu-
kyvyn ja elinvoimaisuuden kannalta

- Puhdas vesi on elinehto sekä alueen matkailulle, sillä Hiidenveden rannoilla on lähes 
tuhat loma-asuntoa että Hiidenveden toimimiselle pääkaupunkiseudun varavedenotta-
mona yli miljoonalle asukkaalle

- Virkistys- ja matkailuarvot: mökkeily, kalastus, melonta, veneily, uinti ym.

- Uudenmaan suurimmat järvet yhdistävä Väänteenjoen venesulku on laajentanut alueen 
virkistyskäyttömahdollisuuksia. Tutkimusten mukaan kunnostukseen käytetyt paikalliset 
varat saadaan moninkertaisesti takaisin. Pelkästään rantakiinteistön arvosta 70 % liittyy 
suoraan vedenlaatuun. Tehtyjen selvitysten mukaan jo tieto käynnissä olevasta kunnos-
tuksesta lisää alueen vetovoimaisuutta ja arvostusta.

- Hiidenveden kunnostamisella pyritään alueen vesiluonnon arvojen turvaamiseen ja 
säilyttämiseen järvellä ja sen laajalla valuma-alueella sekä turvaamaan alapuolisten ve-
sistöjen arvoja

Lähinnä pelloilta, haja-asutuksesta ja metsäalueita tulevan ulkoisen ravinnekuormituksen vä-
hentäminen on hidas ja pitkä tie, mutta ainoa tie löytää pysyviä ratkaisuja järven vedenlaadun 
paranemiseen. Tulokset valuma-alueen kunnostuksessa tulevat näkyviin viiveellä ja tämä ei 
valitettavasti sovi poliittiseen päätöksentekoon, jossa asioita käsitellään 4–5 vuoden jaksoissa. 
Järven kunnostuksessa tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Hiidenveden kunnostus -hanke on saanut 
jatkorahoituksen seuraavalle nelivuotiskaudelle 2012–2015, jolloin yhteinen työmme järven 
kunnostamiseksi jatkuu. Hiidenveden kunnostus -hanke haluaa kiittää kaikkia järven kunnos-
tukseen osallistuneita tahoja.
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Liite 1.
Hiidenveden kunnostus 2008-2011-hankkeen työryhmissä läsnä olleet tahot

Ohjausryhmä 

Ohjausryhmän työskentelyyn osallistuivat: 

 Kujanpää Rauno/Vihdin kunta (pj.), Meronen Risto/Vihdin kunta (2008), Kanerva Matti/Vihdin kunta 
(2008), Salomaa Risto/Vihdin kunta (2008-2009), Murto Risto/Lohjan kaupunki, Ruusuvaara-Koskinen 
Tanja/Lohjan kaupunki (2009-) Sulander Minna/Karkkilan kaupunki (2010-), Ikäheimo Riitta/Vihdin kunta 
(2011), Lehtonen Jorma/Nummi-Pusulan kunta, Vuorilehto Veli-Pekka/Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
Kuntayhtymä, Virta Marketta /Uudenmaan ELY-keskus (2010-), Vääriskoski Jarmo/Uudenmaan ELY-keskus, 
Koivurinta Mikko/ Uudenmaan ELY-keskus (ent. TE-keskus) (2009-), Mikko Mäkelä/MTK-Vihti (2010-), Liisa
Leinamo/MTK-Karkkila (2009-), Timo Nikula/MTK-Karkkila (2009), Lehtonen Jukka/MTK-Lohjan seutu 
(2008), Söderberg Seppo/MTK-Lohjan seutu (2008), Kontiainen Hannu/Hiidenveden suojeluyhdistys (2009), 
Kivistö Risto/Hiidenveden kalastusalue, Ilmarinen Pekka/Hiidenveden kalastusalue (2011), Järvilehto 
Pekka/Hiidenveden suojeluyhdistys ry (2008), Eero Kytölä/Hiidenveden suojeluyhdistys ry (2010-), Markku 
Kurki/Lohjanjärven suojeluyhdistys ry (2010-) sekä hankkeen työntekijät: Pönni, Jaana/Luvy, Ulla-Maija 
Jalli/Luvy (2008-2010), Ilona Joensuu/ Luvy (2009-2011) ja Sanna Helttunen/ Luvy (2010-2011).  

Hankeryhmä 

Hankeryhmän työskentelyyn osallistuivat: 

 Salomaa Risto/Vihdin kunta (2008), Murto Risto/Lohjan kaupunki (2010-), Tanja Ruusuvaara-
Koskinen/Lohjan kaupunki (2011), Samanen Kai/Uudenmaan ELY-keskus (ent. TE-keskus) (2008), Kivistö 
Risto/Hiidenveden kalastusalue, Järvilehto Pekka/Hiidenveden suojeluyhdistys (2008), Kytölä 
Eero/Hiidenveden suojeluyhdistys ry (2010-), Kurki Markku /Lohjanjärven suojeluyhdistys ry (2010-), Löksy 
Matti/Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (2010-), Rantakokko Kari/Uudenmaan ELY-keskus 
(2010-), Koivurinta Mikko/Uudenmaan ELY-keskus (ent. TE-keskus) (2010-), Pihlaja-Kuhna Mari/Vihdin 
kunta (2010), Vuorinen Esko/Silvestris Oy (2010-2011), Minna Sulander/Karkkila (2010), Mikkola 
Tanja/Vihdin kunta ja Karkkilan kaupunki (2011), Riitta Ikäheimo/Vihdin kunta (2011) sekä hankkeen 
työntekijät: Pönni Jaana/Luvy, Jalli Ulla-Maija /Luvy (2008-2010), Joensuu Ilona / Luvy (2009-2011) ja 
Helttunen Sanna / Luvy (2010-2011).  

Maatalousryhmä 

Maatalousryhmän työskentelyyn osallistuivat:  

Manns-Metso Esme/Uudenmaan ELY-keskus (ent. TE-keskus), Ahtela Irmeli/Uudenmaan ELY-keskus (2009-
), Salomaa Risto/Vihdin kunta (2008), Risto Murto /Lohjan kaupunki (2008), Koppelmäki Kari/ Uudenmaan 
ELY-keskus, Söderberg Seppo/MTK-Lohjan seutu (2008), Tarvainen Aila/Proagria Uusimaa (2008), Sundberg 
Johan/ Uudenmaan ELY-keskus, Järvilehto Pekka/Hiidenveden suojeluyhdistys (2008), Sainio Ismo/Lohja, 
Kulmala Carita/Nummi-Pusula, Juhala Jarmo/Karkkila ja Loppi, Katrin Aia (2008),  Vartio Riitta/Nummi-
Pusula (2010), Raino Velin/MTK Karkkila, Sulander Minna/Karkkila, Lumme Eila/Vihti, Salmela Liisa/MTK 
Loppi (-2010), Pihlaja-Kuhna Mari/Vihdin kunta (2009-2010), Mäkelä Mikko/MTK-Vihti (2009-), Vuorinen 
Esko/Silvestris Oy,  sekä hankkeen työntekijät: Muukkonen Paula/Luvy (2008-2009), Jalli Ulla-Maija /Luvy 
(2008-2010), Joensuu Ilona / Luvy (2009-2011) ja Helttunen Sanna / Luvy (2010-2011).  

Hoitokalastusryhmä 

Hoitokalastusryhmän työskentelyyn osallistuivat (2008): 

Kivistö Risto/Hiidenveden kalastusalue, Vääriskoski Jarmo/Uudenmaan ELY-keskus, Koivurinta 
Mikko/Uudenmaan ELY-keskus (ent. TE-keskus), Lehtinen Esa/Uudenmaan ELY-keskus, Malinen Tommi/HY, 
Salomaa Risto/Vihdin kunta, Savola Petri/Uudenmaan ELY-keskus, Vesala Sami/RKTL, Viitanen 
Martti/Hiidenveden suojeluyhdistys, sekä hankkeen työntekijänä Hyytiäinen Ulla-Maija/Luvy.  
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Hiidenveden kunnostus 2008-2011 -hankkeen suunnitteluprosessi ja toimintaperiaatteet

Hankkeen toimintaperiaatteita kosteikkoja perustettaessa  

- Ympäristöluvan vaatimia kohteita ei toteuteta.  
- Pohjavesien muodostumis- ja suoja-alueille ei toteuteta kohteita. 
- Kohteen rakentamisessa pyritään luonnonmukaisiin ja mahdollisimman huoltovapaisiin 

ratkaisuihin:  
kynnykset toteutetaan niin loivina, että kalan kulku kynnyksen yli onnistuu 
patorakenteet perustetaan sellaisiksi, että niiden korkeutta on helppo muuttaa tarvittaessa 
tulva-aikoina ja eri vesitilanteissa 
vedenpinnan säännöstelyrakenteita tai -laitteita ei tehdä  
käytetään lähes poikkeuksetta suodatinkankaattomia ja rumpuputkettomia ratkaisuja 
pyritään mahdollisimman loiviin rantaluiskiin 

Kustannusten ja työnjako 

- Hanke vastaa kosteikon suunnittelusta yhdessä maanomistajan kanssa. 
- Kustannusten jaosta sovitaan yhdessä hankkeen ja maanomistajan kesken. 
- Hanke hoitaa tarvittavat ilmoitukset viranomaisille (mm. ilmoitus kohteen rakentamisesta 

kunnan viranomaiselle, mahdollinen maisematyölupa ym.) 
- Muut reunaehdot huomioidaan hankkeen toimesta (esim. EU-tukien ehdot). 
- Toteutus tapahtuu maanomistajan tai hänen valitseman urakoitsijan tai hankkeen kautta 

tulleen urakoitsijan toimesta. 
- Kohteen kustannuksista sovitaan etukäteen urakoitsijan kanssa. 
- Toteutuksen valvonnasta vastaa hankkeen edustaja. 
- Maanomistaja vastaa yleensä puiden kaadosta ja maamassojen kuljetuksesta.  
- Hanke vastaa muista kustannuksista (urakoitsijan kustannukset, mahdolliset 

materiaalikustannukset ym.) 
- Kohteen kunnossapidosta toteutuksen jälkeen vastaa maanomistaja. 

Maastopöytäkirja laaditaan kohteen suunnittelun yhteydessä 

- kohteen maanomistajatiedot, sijaintitiedot, kartta, mahdollinen yhteys kosteikkojen 
yleissuunnitelmiin 

- maastokäynnin osallistujat yhteystietoineen 
- yleiskuvaus kohteesta 
- maastokäynnin aikana läpi käydyt ratkaisuvaihtoehdot läpikäytyihin paikkoihin 
- suositellut toteutusvaihtoehdot periaatteellisine ratkaisuineen (koko, muoto, laskeutusosiot, 

vesisyvyydet, kynnykset, veden virtausohjaimet, läjitysratkaisut ym.) 
- toteutusjärjestelyt 

mahdollisesti tarvittavat mittaukset ja tehtyjen mittausten tulokset 
risujen raivaustarve ja raivaaja, raivattujen risujen käsittely 
massojen läjitysalueet ja tavat sekä mahdollinen poiskuljetus ja poiskuljettaja 
kivimateriaalin hankinta ja toimittaja 
muut tarvittavat hankinnat ja hankkijat 
käytettävät urakoitsijat 
koneiden kulkureitit 

- huolto- ja kunnossapito jää maanomistajalle 
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miten huolto- ja kunnossapito käytännössä hoidetaan (kaivinkone, lietepumppu ym.) 
hoitotoimenpiteiden käytännön järjestelyt (koneiden kulkureitit, massojen läjitykset, 
puuston raivaukset ym. tarvittavat toimenpiteet) 

- periaatteellinen toteutusaikataulu (riippuen sääolosuhteista) 
- sovittu etenemistapa suunnittelusta toteutukseen 
- projektin vastuut toteutuksessa 

toteutuksen valvonta sovitulla tavalla 
urakoitsijoiden laskut 
ilmoitus viranomaisille  

Kohteen toteutuksen yhteydessä 

1. Kohde suunniteltu yhdessä maanomistajan kanssa 
- maastokäynnit 
- hyväksytty maastopöytäkirja toteutuslupineen; viimeinen hionta toteutukseen tehdään 

yhdessä maanomistajan, urakoitsijan ja hankkeen edustajan kanssa 
- luvat: työstä on ilmoitettu kuntaan (puhelimitse/sähköpostilla) ennen töiden aloittamista ja 

hankittu mahdollisesti tarvittava maisematyölupa 
2. Kohde vaaitaan tarvittaessa. Toteutuksen viimeistelyssä käytetään apuna laseria mm. 

kynnysten korkojen määrittelyssä 
3. Kohteen rakentamisessa pyritään luonnonmukaisiin ja mahdollisimman huoltovapaisiin 

ratkaisuihin 
4. Kohteen mittaaminen 
- Kohteelta yleensä lähdetään ennen kuin se on kokonaan vesittynyt. Vesialan mittaus tehdään 

GPS:llä kaivun yhteydessä joko arvioidun vedenpinnan tason perusteella tai ylimääräisellä 
käynnillä toteutuneen tason mukaan 

5. Maalajimääritystä ei ole tehty erikseen. Maalaji otetaan huomioon maastossa luiskauksia 
suunniteltaessa toteutuksen yhteydessä 

Valmis kohde (heti toteutuksen jälkeen) 

- Kohteen tiedot tallennetaan hankkeen paikkatietojärjestelmään 
- Toteutuneen kohteen valuma-alue piirretään karttaohjelmaan 
- Toteutunut kohde hahmotellaan karttaohjelmaan 

Loppukatselmus 

- Hanke tekee joka kohteessa loppukatselmuksen. Tämä tehdään, kun kohde on 
ollut toiminnassa jo yleensä vähintään useita kuukausia, jotta kohteen 
todellinen kunto on havaittavissa 

- Maastokatselmuksessa tarkastetaan:  
veden virtausreitti 
patojen ja kynnysten toimivuus 
korjaustarpeet 
lietteen tyhjennystarve 

- Mitataan
kohteen muoto ja vesialueen laajuus gps:llä 

liuskojen kaltevuus 
altaan syvyydet 

- Kohde valokuvataan 
- Tiedot viedään tietokantaan. Loppukatselmuksen tietojen perusteella tehdään mahdolliset 

täsmennykset ja korjaukset tietokannan tietoihin 
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Liite 3. (1/5) 
Hiidenveden valuma-alueella toteutettujen kosteikko- ja allas kohteiden tiedot ja niiden laskennallinen fosforin (P) ja suspendoituneen kiintoaineen (TSS) pidätys. Kosteikkojen yleissuunnitelmien mukaiset kohteet 

alkavat 10-, 20-, 30- ja 40-alkuisilla luvuilla. Yleissuunnitelma-alueella sijaitsevat, mutta yleissuunnitelmasta poiketen toteutetut kohteet on merkitty 15-, 25-, 35-, ja 45-alkuisilla luvuilla

Kohdenro Kunta Kohteen nimi Rakentamisvuosi Kohteen käyttötarkoitus Kohteen kuvaus Tekijä 

1003 Vihti Kiteenoja 2009  ki intoai ne- ja ravi nnepääs töjen proses s ointi Laskeutusa l taat  s i joi ttuvat  Karjaanjoen ves i s tön  Vihti joen  osava luma-a lueen 
Ki teenojaan, joka las kee Si ti nojaan ja edel leen Averiaan. Kohde on toteutettu 
ka ivamal la  Ki teenojaan  kolme laskeutusa l lasta  ja  jä ttämäl lä  ka ivuussa  ni iden  
eteen kynnyks et s iten että veden vi i pymä ojas sa kas vaa. Laskeutus a lta iden 
syvyys on noin 0,5 m (nykyis estä ojan pohjas ta). Kunkin las keutusa l taan pi tuus 
on noi n 100 m ja leveys noi n 1 m. 

maanomista ja

1015 Vihti Suhoja 2009 ki intoa i ne- ja ravinnepäästöjen proses soi nti Kostei kko s i joittuu Karjaanjoen ves i stön Vihti joen os ava luma-al ueen Suhoja-
ni mi seen ojaan, joka l askee Sitinojaan ja edel l een Averi aan.  Kohde toteutti in 
patoamalla  metsän  keskel lä  kulkevaa  ojaa  s i ten  että  veden vi ipymä ojass a  
kasvaa.  

maanomista ja

1019 Vihti Hiuraanoja1 2009 ki intoa i ne,  ravi nteet,  ma i sema ,  ri is ta nhoi to,  kas tel uves i Kostei kko s i joittuu Karjaanjoen ves i stön Vihti joen os ava luma-al ueen 
Hiuraanojan s i vuojaan el i Sortojan latvoi l le. Kohde toteutti in leventämäl lä ja 
patoamalla  metsä i sess ä  notkossa  kulkevaa  ojaa  s i ten  että  veden vi ipymä 
ojassa  kasvaa .  Uomaan tehdyt  pohjapadot  tehti in  pintamaasta  ja  pa ika l le  
tuodus ta kivia i nekses ta . Ka i vumaat l äjitetti i n kos teikon viereen ja 
al a puol is el l e  joutoma al l e.  

hanke

1020 Vihti Hiuraanoja2 2009 Ki intoa i neen ja ravi nnepäästöjen proses s ointi , mahdol l i nen kas teluves i varas to Kostei kko s i joittuu Sortojan/Hiuraanojan latvoi l le. Kohde toteutetti i n 
patoamall a peltojen keskel l ä oleva a l las mainen notkel ma.  Pato tehti i n 
pa ikal le  tuodusta  kivia ineksesta .

hanke

1054 Vihti Männikkö 2 2009 ki intoa i neen ja ravi nteiden pi dättä jä, mai s eman ja l uontoarvojen moni puol is ta ja , veden 
virtauksen hidas ta ja , tul vi en tas aa ja , eroos ion vähentä jä

Kosteikko  s i ja itsee  Huovanojassa  (Savenoja).  Toteutettu  ka ivamalla . hanke

1055 Vihti Männikkö 1 2009 ki intoa i neen ja ravi nteiden pi dättä jä, mai s eman ja l uontoarvojen moni puol is ta ja , veden 
virtauksen hidas ta ja , tul vi en tas aa ja , eroos ion vähentä jä

Kosteikko  s i ja itsee  Huovanojassa  (Savenoja).  Toteutettu  ka ivamalla . hanke

1063 Vihti Pantoja 2009 Ki intoa i neen ja ravi nnepäästöjen proses s ointi Kos tei kko s i joittuu Vi hti joen os ava l uma-a lueen pelto-ojaan, joka l askee 
Pantojaan ja edel l een Vihti jokeen. Kohde toteutti i n patoamall a peltojen 
keskel lä  kulkevaa  ojaa  s i ten  että  veden vi ipymä ojassa  kasvaa .   Padot  tehti in  
pa ikal le  tuodusta  kivia ineksesta .

hanke

1501 Vihti Nummi oja 1 2009 Ki intoa i neen ja ravi nnepäästöjen proses s ointi Ojanlevennys Nummi ojaan. Nummioja las kee Mätä joen kautta Vi hti jokeen. hanke
1502 Vihti Nummi oja 2 2009 Ki intoa i neen ja ravi nnepäästöjen proses s ointi , mais ema, mahdol l i nen kas teluves i a l l as Kaivettu  a l las . hanke
1503 Vihti Lirinoja 2009 Ki intoa i neen ja ravi nnepäästöjen proses s ointi Kostei kko s i joittuu Karjaanjoen ves i stön Vihti joen os ava luma-al ueen Li ri nojaan, 

joka las kee Lahnus taan el i Kotojärveen. Lirinojan va luma-a lueel l a s i jai ts ee 
Kul pi ni minen l ampi, joten Lirinoja on luokitel tavis s a puroks i , eikä s i inä l ai n 
noja l la  saa  estää  kalan  kulkua  patoamal la  ves i s töä .   Kohde toteutti in  
yks inkertai s ena uoman levennyksenä s i ten, että ki inteis tön pel tojen puol einen 
puronvars i jä tetti i n mahdoll is uuks i en mukaa n koskemattomaks i . Al taas een 
tehti in pohjapato, ja a l l as ja tkuu kampakos teikkona Kotojärven luhta is el l e 
ranta-al ueel l e.

hanke

1504 Vihti Kotojärvi , pel to-oja 2009 ki intoa i ne- ja ravinnepäästöjen proses soi nti , mai s ema,mahdoll inen kas teluves ivaras to Kostei kko käs ittel ee Lahnus taan el i Kotojärveen las kevia pel toves iä . Si inä 
käytetään  hyväks i  luonnol l i s ta  kosteikkoa.  Ka ivetusta  kosteikkoa ltaasta  ves i  on  
ha jotetaan  kampaojaston  avul la  järven  ranta luhda l le .

hanke

1505 Vihti Ka lakoppi 2009 Ki intoa i neen ja ravi nnepäästöjen proses s ointi , ri is ta Kai vettu moni muotoi nen kostei kko ja ojanl evennykset. hanke
1506 Vihti Levonoja 1 2007 ki intoa i ne ravinteet,  mais ema Levonojan kostei kkoketjun a l i mmas s a osi ossa on kaks i mata l an kynnyksen 

erottamaa a l laskosteikkoa.
hanke

1507 Vihti Levonoja 2 2007 ki intoa i ne ravinteet,  mais ema Al las kosteikko on os a kosteikkoketjua Vihti jokeen l askevass a Levonojas s a.  
Kohteess a  on  kaks i  l ietetaskua,  joita  erottaa  mata la  pohjapato.  Al impana on  
mata la kos tei kko-osi o.  Uoman levennykset ja kynnys tyks et Levonojan 
kos tei kkoketjus s a .

hanke

1508 Loppi Mai janoja 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet Alavaa  entis tä  suoa luetta ,  jonka  kosteikko-omina is uuks ia  parannel tu.  Kaivettu  
al la s .

hanke

1509 Vihti Ni ola 2007 ki intoa i ne Vanhojen kalanvi l jel ya l ta iden kunnostus kos teikoks i (yht. 7 a l las ta). hanke
1510 Vihti Vakola 2007 puhdis tamon vara-a l las ,  ravinteet,  maisema Vakolasta  Olkka lanjokeen laskevassa  uomassa  oleva  ka ivettu  a l las  ja  

kynnys tämäl lä tehty l ietetas kuketju sekä ojanlevennys .
hanke

1511 Vihti Ti i l i ruukki 2005 ki intoa i ne Kai vettu a l las , johon on johdettu pelto-oji en vedet. maanomista ja
1512 Vihti Sorvari noja 2006/2008 ki intoa i ne,  ravi nteet Kaivettu  a l las . hanke
1513 Vihti Pirti noja 2007 ki intoa i ne,  ravi nteet Kai vettu l eveä,  mutki tteleva uoma. hanke
1514 Vihti Vi ranoja 2007 ki intoa i ne,  ravi nteet Ojanlevennys ,  l ietetasku  ja  a l las . hanke
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Liite 3. (2/5)
Hiidenveden valuma-alueella toteutettujen kosteikko- ja allas kohteiden tiedot ja niiden laskennallinen fosforin (P) ja suspendoituneen kiintoaineen (TSS) pidätys. Kosteikkojen yleissuunnitelmien mukaiset kohteet 

alkavat 10-, 20-, 30- ja 40-alkuisilla luvuilla. Yleissuunnitelma-alueella sijaitsevat, mutta yleissuunnitelmasta poiketen toteutetut kohteet on merkitty 15-, 25-, 35- ja 45-alkuisilla luvuilla

Kohdenro Kunta Kohteen nimi Rakentamisvuosi Kohteen käyttötarkoitus Kohteen kuvaus Tekijä 

1515 Vihti Hevonoja 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet,  mai sema  Kaks i a l l asta , jotka on yhdis tetty l uonnonmukais el l a pohjakynnyks el l ä . 
Al ta iden  läpi  kulkeva  oja  laskee  Averiaan  Mahlasuolta .  Purku  taka is in  ojaan  
tapahtuu l uonnonmukais en pohjaki vikynnyksen kautta . 

hanke

2015 Loppi Lätti l änoja 3 2011 ri i s takos teikko, ki i ntoa i ne Vanhaa mul lanottoa luetta , jonne on toteutettu kol men a l taan ketju. Al taat ovat 
va ihtelevan  syvyis iä .   

hanke

2018 Loppi Sormis yrjä 2010 ri i s takos teikko, ki i ntoa i ne Kos tea l le pel toa lueel l e ka ivettu ri is ta -a l l as . hanke
2025 Karkki la Seppäl ä  1 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet Olemas sa olevaa a l l as ta on laa jennettu ja s i i hen on tehty 

las keutus a l las osi oita . Al las ta on muotoi l tu uudel leen, parannel tu, olemas s a 
ol evas ta a ltaas ta on pois tettu a l taas een kertynyt ki intoa i nes . Ylemmäs on tehty 
l i etetas kuja .  Vedet las kevat Vaski jokeen.

hanke

2033 Karkki la Paanunoja  1 2009 ki intoa i ne Kaivettu  a l las . hanke
2034 Karkki la Paanunoja  2 2009 ki intoa i ne Olemas sa olevan a ltaan kunnostus . maanomista ja
2050 Karkki la Si ika lanjärvi 2010 ravi nteet,  ki i ntoa ine,  mai sema, kastelu Kai vettu kostei kkokokonais uus . Saava joen perkauks is s a os itta i n kui vatetun 

Si ika lanjärven alueel l e tehty kos tei kko.
hanke

2053 Karkki la Koivuportaanoja 2009 avinteet, ki intoai ne, mais ema Märäl le  a lueel le  ka ivettu  kosteikkokokonaisuus  puron latvoi l la .  
Koivuportaanoja  el i  Rautaoja  laskee  Nui ja jokeen.

hanke

2054 Karkki la Hi rvenkoi pi  1 2010 ki intoa i ne,  virki s tys kä yttö,  mai s ema Kohde s i ja itsee  Pyhäjärveen laskevan Ratinojan  a lueel la .  Olemass a  olevaa  
al las ta on paranneltu el i s yvennetty ja l aa jennettu. 

hanke

2065 Loppi Mäen suoa ltaat 2010 ki intoa i ne,  mai sema Turvekankaa l le  ka ivettu  kosteikko  (2  a l las ta). hanke
2068 Karkki la Löylymaanoja  1 2010 mahdol l inen rapual las , mais ema, kii ntoa ine Al las ketju, a lkupääss ä s yvempi l askeutus os io, johan karkeampi ki intoa i nes 

pääos in kertyy. Laskeutus osi o on pi tkänomainen tontin muodon vuoksi s ekä 
tyhjentämi smahdol l i suuks ien turvaamis eksi .   Alta iden vä l i set ojat polvei l evat 
mata l ina  ja  loivareunais ina  maastoss ,  s i l lä  ni ihin  mahdol l i sesti  tuodaan 
rapuja  rakentamisen  jä lkeen.  Löylymaanoja  laskee  Karjaanjokeen.

hanke

2069 Karkki la Keinuvehmaa noja 2010 ki intoa i ne,  virki s tys Olemas sa olevan a ltaan padon kunnos tus ja kosteikko-omi nais uuks i en 
parantaminen muotoi lul la .  Keinuvehmaanoja  laskee  Karjaanjokeen.

hanke

2070 Karkki la Ni kka ri noja 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet Märkä ojannotko on padottu ja ka i vettu kos tei koks i . hanke
2501 Karkki la Ratinoja  1 2009 ki intoa i ne,  ravi nteet Olemas sa olevaa uomaa levennetty ja kynnystetty. hanke
2507 Karkki la Santamäensuo 1 2009 ki intoa i ne Leveä  uomamainen ka ivettu  a l laskosteikko  turvemaal la . hanke
2508 Karkki la Santamäensuo 2 2009 ki intoa i ne Kai vettu kos tei kko,  turvemaall e. hanke
2509 Karkki la Santamäensuo 3 2009 ki intoa i ne Kai vettu kos tei kko,  turvemaall e. hanke
2510 Karkki la Santamäensuo 6 2009 ki intoa i ne Kai vettu kos tei kko,  turvemaall e. hanke
2511 Karkki la Pyhäjärvi  1 2009 ki intoa i ne,  ravi nteet,  ma i sema ,  virki s tys Olemassa  olevaa  a l las ta  on  parannettu,  ja tkoks i  on  ka ivettu  toinen  a l las . hanke
2513 Loppi Karhulankulma 1 2010 kas teluves i ,  ki i ntoa ine Palojoen latvoi l la .  Kasteluveden ottoon soveltuva  ka ivettu  a l las . hanke
2514 Loppi Karhulankulma 2 2010 ki intoa i ne Olemassaolevaa  al las ta  ja tketti in  a lapuol i s een  sarkaojaan  asti  el i  pituutta  

al taa l le  tul i  l isää  noin  10  metriä .
hanke

2515 Loppi Karhulankulma 3 2010 ravi nteen, ki intoa i ne Ai emmi n lehmi en juottopaikkana toi minutta a l las ta l aa jennetti i n. hanke
2516 Loppi Karhulankulma 4 2010 ravi nteen, ki intoa i ne,  kas telu Kos tea l le pel lol l e ka ivettu a l l as. hanke
2517 Loppi Lätti l änoja 1 2010 ravi nteet, ki i ntoa ine Padottu  a l las . hanke
2518 Loppi Krei vi noja  1 2010 ravi nteet, ki i ntoa ine Metsänreunan notkelmaan patoamal la  ja  ka ivamalla  perustettu  kosteikko  

Teväntöön laskevan Kreivinojan  a lueel la .
hanke

2519 Loppi Krei vi noja  2 2010 ki intoa i ne,  ri i sta ,  ravi nteet Patoamal la tehty l ietetas ku.  Ri i s takosteikko. hanke
2521 Loppi Joensuu 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet Pel lonreunaan ka ivettu  a l las  ja  kampakosteikko. hanke
2522 Loppi Rauta joki 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet Lähtökohtana  a ikoinaan Rautajoen oika isussa  os i tta in  täytetty  ja  myöhemmin 

va luves i l ietteiden  täys i n  täyttämä joen  mutka ,  joka  avatti in  ja  muokatti in  
al la s ma i seks i  kos tei koks i .  

hanke

2524 Loppi Enonkorpi 1 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet Pel to-ojan ja mets äojan vesi en käs i ttely oji en ri s teysa l ueel le ka i vetuss a 
kos tei kos s a .

hanke

2526 Loppi Isoni itunoja 2009 ki intoa i ne,  ravi nteet Ojan levennys . Ki vinen oja el i Is onii tunoja l as kee Huns a lanjokeen Kuus l ammen 
al la .

hanke
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Kohdenro Kunta Kohteen nimi Rakentamisvuosi Kohteen käyttötarkoitus Kohteen kuvaus Tekijä 

2528 Karkki la Tuomenoja 2009 ki intoa i ne Pohjakynnys , kolme s uurempaa kaivettua a l l asta ja uoman levennys . hanke
2530 Loppi Hanhis uonoja 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet Entis en mul lanottoal ueen muuttaminen kostei koks i patoamall a. hanke
2531 Karkki la Pyhäjärvi  2 2009 ki intoa i ne,  ravi nteet Pyhäjärveen las kevan pel to-ojan levennys ja kynnys tys . hanke
2532 Loppi Tyynelä 2010 ki intoa i ne Kaivamal la  toteutetut  laskeutusa l taat/l ietetaskut.  hanke
2538 Loppi Huns al a 1 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet Huns a lanjokeen l as keva pel to-oja . Las keutusa l las , kynnys tetty a l las ketju. hanke
2540 Loppi Huns al a 2 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet,  kasteluves i Hunsa lanjoen a lueel la .  Kynnystämällä  tehty  a l lasketju  ja  l ie tetaskuja ,  joka  

käs ittel ee peltoves iä .  
hanke

2542 Loppi Isoni ittu 1 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet,  kasteluves i Kaivettu  a l las . hanke
2543 Loppi Isoni ittu 3 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet Kaivettu  a l las . hanke
2545 Loppi Yl i mmäi nen 2010 ki intoa i ne,  ri i sta ,  ravi nteet Kaivettu  laskeutusa l las . hanke
2551 Karkki la Hi rvenkoi pi  2 2010 mai s ema, ravi nteet, ki i ntoa ine Si ja i ts ee Pyhäjärveen laskevan Ratinojan a lueel l a. Ka ivettujen a l ta iden 

muodos tama  kosteikkokokonais uus.
hanke

2552 Loppi Isoni ittu 2 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet Kaivettu  a l las . hanke
2553 Karkki la Löylymaanoja  2 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet,  ri is ta Pel lol l e ka ivettu kosteikko. hanke
2555 Loppi Enonkorpi 2 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet Ojan levennys (kos teaa pel lonreunaa). hanke
2556 Karkki la Seppäl ä  4 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet Kaivettu  a l las . hanke
2557 Karkki la Seppäl ä  5 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet Kaivettu  a l las . hanke
2558 Karkki la Seppäl ä  3 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet Kaivettu  a l las . hanke
2559 Karkki la Seppäl ä  2 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet Kaivettu  a l las . hanke
2560 Karkki la Santamäensuo 4 2009 ki intoa i ne Kaivettu  a l las . hanke
2561 Karkki la Santamäensuo 5 2009 ki intoa i ne Kaivettu  a l las . hanke
2562 Karkki la Santamäensuo 7 2009 ki intoa i ne Kaivettu  a l las . hanke
2563 Loppi Kivi nenoja 3 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet Kaivettu  a l las . hanke
2564 Loppi Kivi nenoja 4 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet Kaivettu  a l las . hanke
2565 Loppi Kivi nenoja 2 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet Kaivettu  a l las . hanke
2566 Loppi Kivi nenoja 1 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet,  mai sema Pel to-ojaves ien käs ittel yyn tarkoitettu ka i vettu al las . Alkuun tehty syvempi 

las keutus os io (s yvyys 1-1,5 m). Syvän os i on jä lkeen seuraa polvei l evareunai nen 
ma ta lampi kos tei kko-os i o. Os ion s yvyys on keskimäärin 50 cm ja s e on 
toteutettu loi va l ui s ka i s ena. Altaan vedenpinnan korkeus säädetään 
kynnyksel l ä.

hanke

2579 Karkki la Ratinoja  2 2009 ki intoa i ne,  ravi nteet Olemas sa olevaa uomaa levennetty ja kynnystetty. hanke
2583 Karkki la Lätti l änoja 4 2011 ravi nteet,  ki i ntoa ine,  ri is ta Vanhaa  mul lanottoa luetta  (kohteen Lätti länoja  1  vieressä).  Padottu  a l las .   hanke

2589 Loppi Lätti l änoja 2 2010 ravi nteet, ki i ntoa ine Padottu  a l las . hanke
2590 Karkki la Seppäl ä  6 2010 ki intoa i ne,  ravi nteet Kaivettu  a l las . hanke
3501 Vihti Kolmoja 1 2007 ki intoa i ne,  ravi nteet Ojan levennys ,  pituudel taan  yl i  100  m.  Kolmoja  on  Sulkavanojan  la tvahaara . hanke
3502 Vihti Kolmoja 2 2007 ki intoa i ne,  ravi nteet Ka ivettu  a l las  on  rakennettu  yläpäästään  syväksi  ja  a laosastaan  mata laks i ,  

kos tei kkomai seks i .
hanke

3503 Vihti Kolmoja 3 2007 ki intoa i ne,  ravi nteet Ka ivettu  a l las  on  rakennettu  yläpäästään  syväksi  ja  a laosastaan  mata laks i ,  
kos tei kkomai seks i .

hanke

4501 Vihti Orava la 2009 ki intoa i ne ravinteet Kaivettu  a l las  Hi idenveden ranna l la . hanke

4505 Lohja Vaani la 2011 ki intoa i ne ravinteet, mais ema, luontoarvojen moni puol is ta ja Kai vetut ha jotusojastot (yhteis pituudel taan noin 1 km) ja l as keutus a l las (n. 1200 
m3).

UUELY
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Kohdenro
EU-sopimus 
(perustaminen/hoito)

EU-sopimus 
lisätietoa KostALA ha Ala, m2 VA ha

Kosteikon OSUUS% 
valuma-alueesta Pelto ha

PELTO% valuma-
alueella

P-reduktiokerroin 
(g/m2/v) P, kg

TSS-reduktiokerroin 
/kg/m2/v) TSS, kg

1003 0,10 1041 53,1 0,20 20,5 38,6 1,8 1,87 1,5 1562
1015 0,02 239 94,7 0,03 37,4 39,5 3,0 0,72 2,1 502
1019 0,09 850 11,1 0,77 5,0 45,2 1,5 1,23 1,2 978
1020 0,02 189 5,7 0,33 1,4 24,5 1,1 0,21 0,8 151
1054 0,30 2959 83,7 0,35 47,3 56,6 2,1 6,21 1,5 4439
1055 0,12 1228 68,3 0,18 40,6 59,4 2,9 3,56 2,0 2456
1063 0,07 695 50,1 0,14 13,4 26,8 1,5 1,04 1,3 904
1501 0,02 184 115,6 0,02 21,3 18,4 1,4 0,26 1,1 202
1502 0,05 501 27,4 0,18 3,0 11,0 0,8 0,40 0,7 351
1503 0,26 2577 471,3 0,05 71,4 15,2 1,3 3,22 1,0 2577
1504 0,18 1811 17,3 1,05 7,6 44,2 1,5 2,63 1,1 1902
1505 0,04 368 2,3 1,63 1,8 78,7 1,8 0,64 1,0 368
1506 0,18 1782 228,0 0,08 55,6 24,4 1,7 3,03 1,4 2495
1507 0,12 1206 209,0 0,06 46,5 22,2 1,6 1,93 1,2 1447
1508 0,14 1421 251,3 0,06 21,4 8,5 0,9 1,28 0,9 1279
1509 0,25 2483 21,7 1,14 1,5 6,8 0,6 1,49 0,4 993
1510 0,18 1819 246,2 0,07 50,2 20,4 1,5 2,73 1,2 2183
1511 0,06 615 10,7 0,58 6,5 61,2 2,2 1,35 1,4 861
1512 0,26 2603 34,9 0,75 17,0 48,6 1,5 3,90 1,2 3124
1513 0,20 1983 209,7 0,09 86,3 41,2 3,0 5,95 2,1 4164
1514 0,10 975 24,4 0,40 6,9 28,3 1,0 0,98 0,8 780
1515 0,08 824 95,1 0,09 31,1 32,7 2,3 1,90 1,8 1483
2015 0,10 1049 5,6 1,88 0,0 0,0 0,4 0,42 0,3 315
2018 0,04 439 10,3 0,43 4,3 41,6 1,5 0,66 1,2 527
2025 0,53 5320 35,1 1,52 7,8 22,1 0,7 3,72 0,5 2660
2033 0,06 588 48,9 0,12 17,21 35,2 1,7 1,00 1,7 1000
2034 0,09 948 43,2 0,22 14,06 32,5 1,4 1,33 1,3 1232
2050 0,35 3536 51,8 0,68 18,25 35,2 1,2 4,24 0,7 2298
2053 hoito jatetty 2009 0,25 2457 209,1 0,12 45,24 21,6 1,5 3,69 1,2 2948
2054 0,31 3130 10,8 2,89 3,34 30,8 0,7 2,19 0,5 1565
2065 0,05 495 105,2 0,05 27,48 26,1 2,0 0,99 1,4 693
2068 0,07 691 93,1 0,07 35,08 37,7 2,8 1,93 2,0 1347
2069 0,11 1106 357,8 0,03 122,47 34,2 2,5 2,77 1,8 1991
2070 0,09 887 46,2 0,19 30,55 66,2 2,9 2,57 2,0 1774
2501 0,01 129 454,2 0,00 66,4829 14,6 1,2 0,15 1,0 129
2507 0,05 502 2,4 2,06 0,00 0,0 0,4 0,20 0,3 151
2508 0,08 767 61,1 0,13 1,12 1,8 0,8 0,61 0,8 614
2509 0,06 559 122,0 0,05 17,56 14,4 1,2 0,67 1,0 559
2510 0,25 2536 152,1 0,17 29,52 19,4 1,2 3,04 1,1 2790
2511 0,10 1028 6,3 1,63 2,87 45,7 1,2 1,23 0,8 822
2513 0,03 262 4,7 0,55 0,35 7,3 0,7 0,18 0,5 131
2514 0,05 493 1,6 3,15 0,1 4,6 0,4 0,20 0,3 148
2515 0,01 115 1,1 1,05 0,0 1,4 0,5 0,06 0,4 46
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Kohdenro
EU-sopimus 
(perustaminen/hoito)

EU-sopimus 
lisätietoa KostALA ha Ala, m2 VA ha

Kosteikon OSUUS% 
valuma-alueesta Pelto ha

PELTO% valuma-
alueella

P-reduktiokerroin 
(g/m2/v) P, kg

TSS-reduktiokerroin 
/kg/m2/v) TSS, kg

2516 0,02 151 2,9 0,52 0,0 1,0 0,6 0,09 0,5 76
2517 0,01 133 88,2 0,02 24,6 27,9 1,8 0,24 1,6 213
2518 0,03 296 12,3 0,24 4,29 34,8 1,5 0,43 1,2 340
2519 0,16 1614 11,6 1,39 2,61 22,4 0,7 1,13 0,6 968
2521 0,02 209 1,1 1,84 0,83 73,4 1,7 0,34 0,9 188
2522 0,05 531 0,8 6,66 0,25 30,9 0,4 0,21 0,4 212
2524 0,01 54 75,9 0,01 2,69 3,6 0,8 0,04 0,9 49
2526 0,06 566 478,5 0,01 36,05 7,5 1,0 0,57 0,9 509
2528 0,07 696 475,3 0,01 33,45 7,0 0,9 0,63 0,9 626
2530 0,21 2148 284,6 0,08 36,27 12,7 1,1 2,36 1,0 2148
2531 0,02 154 20,5 0,08 12,97 63,2 5,0 0,77 3,0 462
2532 0,03 272 30,6 0,09 0,02 0,1 0,8 0,22 0,9 245
2538 0,02 187 15,8 0,12 3,53 22,4 1,6 0,30 1,2 224
2540 0,03 282 7,1 0,40 2,57 36,4 1,5 0,42 1,3 367
2542 0,02 216 2,1 1,03 0,08 4,0 0,6 0,13 0,4 86
2543 0,02 230 5,0 0,46 0,00 0,0 0,6 0,14 0,5 115
2545 0,16 1572 10,2 1,54 1,26 12,4 0,6 0,94 0,5 707
2551 0,09 944 8,8 1,07 3,33 37,7 1,2 1,13 0,9 850
2552 0,09 93 4,9 1,90 0,68 13,8 0,9 0,08 0,8 74
2553 0,07 693 88,8 0,08 31,77 35,8 2,8 1,94 1,9 1317
2555 0,01 92 74,5 0,01 2,35 3,1 0,8 0,07 0,9 83
2556 0,05 461 12,2 0,38 4,96 40,6 1,5 0,69 1,3 576
2557 0,01 70 8,6 0,08 3,90 45,1 3,5 0,25 2,3 161
2558 0,01 104 11,6 0,09 0,25 2,2 0,8 0,08 0,9 94
2559 0,03 297 27,7 0,11 7,34 26,5 2,0 0,59 1,4 416
2560 0,02 164 10,7 0,15 0,00 0,0 0,7 0,11 0,8 131
2561 0,01 57 3,9 0,15 0,00 0,0 0,7 0,04 0,8 46
2562 0,04 364 351,6 0,01 33,39 9,5 0,9 0,33 0,9 328
2563 0,15 1514 217,3 0,07 9,40 4,3 0,9 1,36 0,9 1363
2564 0,01 71 75,1 0,01 0,31 0,4 0,8 0,06 0,9 64
2565 0,02 177 301,1 0,01 13,81 4,6 0,8 0,14 0,9 159
2566 0,02 176 308,9 0,01 15,83 5,1 0,8 0,14 0,9 158
2579 0,04 369 453,8 0,01 66,34 14,6 1,2 0,44 1,0 369
2583 0,03 285 4,9 0,58 1,20 24,5 1,0 0,29 0,8 228
2589 0,03 313 83,8 0,04 22,42 26,8 2,0 0,63 1,4 438
2590 0,01 109 2,5 0,44 0,07 2,8 0,7 0,08 0,6 65
3501 0,11 1055 133,4 0,08 68,58 51,4 4,0 4,22 1,4 1477
3502 0,07 666 20,3 0,33 11,21 55,3 2,1 1,40 1,5 999
3503 0,06 551 22,4 0,25 13,21 59,0 2,4 1,32 1,6 882
4501 0,02 221 3,0 0,74 2,40 80,0 2,1 0,46 1,6 354
4505 12,32 123232 874,8 1,41 237,67 27,2 0,8 98,59 0,5 61616
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Kosteikkojen ja altaiden mittaukset vuonna 2011

Hiidenvesi-hankkeen mittaukset

Hiidenvesihankkeessa mitattiin kaikki toteutetut 84 kohdetta syksyllä 2011. Kohteista mitattiin koh-
teiden muotoa, syvyyttä, luiskakaltevuuksia sekä pato- ja kynnysrakenteita. Mittaukset yhdistettiin 
kohteiden loppukatselmukseen, jossa kierrettiin jokainen kohde läpi ja samalla tarkistettiin mah-
dolliset korjaus- ja huoltotarpeet. Paikkatiedon kerääminen sujui nopeasti ja tehokkaasti samalla 
maastokäynnillä. 

Paikkatieto tallennettiin GPS-laitteella (Garmin 60CSx, ”retki-GPS”). Laitteen tarkkuus on melko heik-
ko, parhaimmillaan noin metrin luokaa ja huonoimmillaan jopa +/- 15 m. Tämän vuoksi maastokäyn-
nin yhteydessä tehtiin GPS-tallentamisen lisäksi mittauksia ja dokumentoitiin kosteikkojen tärkeim-
piä mittoja, vesialueiden leveyksiä ja pituuksia. Kohteiden vieminen karttaohjelman paikkatiedoksi 
perustui siis sekä GPS-pisteisiin, että maastossa kerättyyn mittausdataan. GPS-pisteiden perusteella 
kohdetta karttaohjelmassa piirrettäessä  voitiin kohteen muotoa ja kokoa tarkentaa maastossa ke-
rätyn mittaustiedon perusteella. Näin saatu paikkatieto on karkeaa, mutta kohtuullisen hyvin käy-
tettävissä kosteikkojen vaikutusten arviointiin. Taulukossa 1 on verrattu näin saatua paikkatietoa 
tarkempien takymetriavusteisten mittausten tuloksiin. Liitteen lopussa on vertailua menetelmistä, 
niiden soveltuvuudesta ja käyttökelpoisuudesta eri tarkoituksiin (taulukko 2). 

Kosteikoille määritettiin karttatarkastelun pohjalta yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala ja peltopro-
sentti. Tarkastelussa käytettiin Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa, jossa korkeuskäyrät ovat 
viiden metrin välein, 2,5-metrin apukäyrin. Näin saatujen tietojen pohjalta voidaan arvioida valmii-
den kosteikkojen toimivuutta fosforin ja kiintoaineen pidättäjänä erilaisten, olemassa oleviin tutki-
muksiin perustuvien mallien avulla.

Uudenmaan ELY-keskuksen mittaukset

Uudenmaan ELY mittasi 13 kosteikkokohdetta. Kosteikkojen mittauksesta päätettiin hankkeen ja 
ELY-keskuksen välisessä kosteikkopalaverissa, hankkeen työryhmässä ja ohjausryhmässä (mm. 
20.6.2011). Tarkoituksena oli, että kosteikoista 10–20 % mitataan tarkemmin ja että Uudenmaan 
ELY-keskus mittaa nämä kosteikot. Hanke teki esityksen näistä ns. tyyppikosteikoista, jotka edusta-
vat erityyppisiä kosteikkoratkaisuja, eri kokoluokkia ja jotka ovat valuma-alueeltaan erilaisia. Näin 
saatu aineisto tarjoaa jatkossa täsmällistä tietoa mahdollisia seurantatutkimuksia varten. Tietoa on 
käytetty myös hankkeen muista kohteista muilla tavoin kerätyn tiedon arvioimiseen ja täsmentämi-
seen.

Uudenmaan ELY -keskuksen Ympäristö -vastuualueen Ympäristön tila -yksikön maastoryhmä teki 
mittaukset. Maastomittaukset tehtiin mittaaja Timo Lehdon ja harjoittelija Johanna Pajarin johdolla. 
Mittauksissa käytettiin Leican 1200 sarjan RTK (Real Time Kinematic) GNSS (Global Navigation Satelli-
te System) satelliittivastaanotinta, joka käytti mittaushetkellä sekä Amerikkalaisten GPS -satelliittien 
että Venäläisten Glonass -satelliittien lähettämiä signaaleja. Reaaliaikaisena korjauksena käytettiin 
Geotrim oy:n VRS (Virtual Reference System) korjausta. VRS-korjaus perustuu kiinteisiin tukiase-
miin, jotka keräävät satelliiteilta tulevaa dataa ja vertaavat sitä millimetriluokassa tunnettuihin tuki-
asemien koordinaatteihin. Mittausta aloitettaessa VRS RTK GNSS -laite kytketään internetiin puhe-
linverkon välityksellä ja samalla lähetetään laitteen likimääräiset koordinaatit laskentakeskukseen. 
Niiden perusteella mittausalueelle lasketaan virtuaalinen referenssipiste, jonka suhteen kolmelta 
lähimmältä kiinteältä tukiasemalta lasketaan mm. ilmakehästä johtuvia virheitä ja korjaussignaali-
vektori (x,y,z) lähetetään vastaanottimeen sekunnin välein. Laite mittaa koordinaatit ensin globaalis-
sa WGS84 -koordinaatistossa, josta sitten muunnetaan koordinaatit haluttuun järjestelmään (tässä 
tapauksessa KKJ2 ja N60). Tyypillinen x,y suuntainen tarkkuus on +/- 2 cm ja z suunnassa +/- 4 cm. 
 
VRS RTK GNSS:llä mitattiin kunkin kosteikon lähistölle kahdesta kolmeen kiintopistettä, joiden pe-
rusteella orientoitiin (”mitattiin kiinni koordinaatistoon”) Leican TCRP 1202 -takymetri. Takymetri 
on ”mittaustietokone”, jossa on optiikka tarkkaa tähtäämistä varten, elektro-optinen etäisyysmit-
tari (kartoittajalla prismasauva, jonka prismasta infrapunasäde heijastuu takaisin), joka pystyy mit-
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taamaan millimetriluokassa, sekä vaaka- ja pystykulmien mittaus, jossa ympyrä on jaettu neljään 
miljoonaan osaan. Takymetrillä pystyy mittaamaan alle 150 metrin etäisyyksillä millimetriluokassa 
(x,y,z). 

Käytännössä mittauksissa päästiin esimerkkikohteella x,y suunnassa alle 25 mm:n tarkkuuteen ja z 
suunnassa alle 15 mm:n sisäiseen tarkkuuteen.

Varsinainen kohteiden kartoittaminen tehtiin kunkin kohteen erityispiirteet huomioiden. Osasta mi-
tattiin sen hetkisen vedenpinnan korkeuden mukaisesti vesialue rantaviivaa noudatellen ja lisäksi 
kaivualueen reuna tai penkereen keskimääräinen kaltevuus sekä poikkileikkaus kynnykseltä. Osasta 
altaista mitattiin poikkileikkaukset siten, että niistä voitiin muodostaa altaan muotoja noudatteleva 
maastomalli (kolmiulotteinen malli maaston muodoista) ja osa mitattiin arvioimalla maastomerkki-
en perusteella huipputulva ja määrittämällä penkereen keskimääräinen kaltevuus. 

Kohdetiedot ovat taulukossa (liite 5). Taulukossa on laskettu mm. altaiden pinta-alat ja tilavuudet. 
Samassa taulukossa on myös laskennallisesti mallinnettu mm. altaan maksimitilavuus, keskiylivir-
taama, keskiylivesi ja viipymä. 

Mittaustapojen vertailu ja vaikutus kosteikkojen vaikuttavuusarvioihin

Taulukossa 1 on vertailtu kummallakin mittaustavalla saatuja pinta-alatietoja. Kuvassa 1 on eri me-
netelmillä saadut kohderajaukset.

Taulukko 1. Hiidenveden kunnostus 2008-2011 -hankkeen ja Uudenmaan ELY-keskuksen mittaustietojen 
vertailu. Kaikki pinta-alat ovat tulvan aikaisia pinta-aloja, hankkeen tiedot maastomittauk-
siin perustuvia ja ELY-keskuksen maastomittauksien ja valuma-alueen tietojen (pinta-ala ja 
pelto%) perusteella tehtyyn keskiylivirtaaman mukaiseen mallinnukseen perustuvia.

Kohdenro Kohteen nimi A) hanke B) ELY-keskus erotus (A-B) 

    m2 ha m2 ha m2 % 
1063 Pantoja 2245 0,22 695 0,070 1550 69 % 
2033 Paanunoja 1 632 0,06 588 0,059 44 7 % 
2053 Koivuportaanoja 2457 0,25 942 0,094 1515 62 % 
2070 Nikkarinoja 887 0,09 482 0,048 405 46 % 
2510 Santamäensuo 6 2280 0,23 2536 0,254 -256 -11 % 
2526 Isoniitunoja 383 0,04 566 0,057 -183 -48 % 
2540 Hunsala 2 318 0,03 282 0,028 36 11 % 
2542 Isoniittu 1 203 0,02 216 0,022 -13 -6 % 
2552 Isoniittu 2 125 0,01 93 0,009 32 26 % 
2556 Seppälä 4 388 0,04 461 0,046 -73 -19 % 
2557 Seppälä 5 92 0,01 70 0,007 22 24 % 
2563 Kivinenoja 3 1456 0,15 1514 0,151 -58 -4 % 
2590 Seppälä 6 81 0,01 109 0,011 -28 -35 % 

 

Kohteen 1064 pinta-alatiedoissa on suuri ero. Sen kohdalla virhettä on kasvattanut hankkeen kerää-
män maastotiedon vajavaisuus. GPS-pisteitä on tallennettu liian vähän ja lisäksi maastomittauksia 
liian niukasti. Sama tilanne on kohteessa 2526.

Kohteen 2053 kohdalla suurta eroa selittää mallintamisen lähtöoletuksen puutteesta. ELY:n mit-
taukset on tehty alivesitilanteessa ja mallilla on laskettu keskiyliveden mukainen pinta-ala. Malli 
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perustuu kosteikon pohjakynnyksen poikkileikkaukseen. Käytännössä tässä kohteessa ylävesi mää-
räytyy kuitenkin jonkun uoman alajuoksun kapeikon mukaisesti, ei kosteikon alapään kynnyksen 
mukaisesti. Tämän vuoksi tulva-aikainen pinta-ala on selvästi suurempi kuin mallinnettu, mikä myös 
todettiin maastossa syksyllä. Sama mallista aiheutuva virhe selittää pinta-alaeroja myös kohteessa 
2070. Näissä kahdessa kohteessa siis mallilla saatu pinta-ala on liian pieni ja hankkeen keräämä 
maastotieto lienee lähempänä todellista tilannetta, mutta mikäli alapuolista uomaa perataan, niin 
tilanne muuttuu oleellisesti.

Vertailukelpoisia on siis yhdentoista kosteikon pinta-alat (kohteet 2054 ja 2070 vertailusta poislu-
ettuina). Hiidenvesihankkeen mittausten mukaan näiden yhdentoista kosteikon yhteispinta-ala on 
0,82 hehtaaria ja ELY-keskuksen mittausten mukaan pinta-ala on 0,71 hehtaaria, mikä merkitsee 
että hankkeen mittausten yliarvio on 0,11 hehtaaria. 

Valuma-alueeksi on tässä aineistossa otettu vain kosteikon yläpuolinen alue, kun hankkeen aineis-
tossa on otettu mukaan myös koko kosteikko ja sen lähivaluma-alue. Tästä johtuu pienet erot valu-
ma-alueiden koossa. Osa eroista johtuu myös valuma-aluemäärittelyn pohjana olleesta aineistosta. 
Hankkeessa määrittelyyn on käytetty peruskarttapohjan korkeuskäyriä, kun ELY on käyttänyt tämän 
lisäksi apuna myös laserkeilausaineistoa. Isoissa pinta-ala eroissa kyse on peruskartan korkeuskäyri-
en perusteella tehdyn valuma-alueen määrittelyn virheistä /epätarkkuudesta.

 
Pinta-alatietoja on käytetty arvioitaessa kosteikkojen vaikuttavuutta eli laskettaessa kosteikkojen 
fosforin ja kiintoainesten sidontaa. Taulukossa 3 on vertailu pinta-alaerojen vaikutuksista. Pinta-
alojen keskimääräinen pieneneminen vähentää suhteessa enemmän fosforin reduktiota (13,1 %) 
kuin kiintoaineksen reduktiota (5,5 %). On perusteltua korjata perustettujen kosteikkojen vaikutus-
arviota vastaavasti. Tällöin hankkeessa perustettujen kosteikkojen laskennalliset kokonaisreduktiot 
ovat fosforin osalta 191 kg/vuosi ja kiintoaineksen osalta 135 000 kg/vuosi, kun kohteiden pinta-alat 
on kalibroitu Uudenmaan Ely-keskuksen mittausten mukaan.  

Taulukko 2. Hiidenveden kunnostus-hankkeen ja Uudenmaan ELY-keskuksen mittausmenetelmien ver-
tailu.

 Hiidenvesihankkeen mittaukset ELY:n mittaukset 

Ajankäyttö Nopea,  ½-1 tuntia/kohde  
(ilman siirtymisiä). 

Aikaa vievä, 1-1,5 
henkilötyöpäivää/kohde  
(mittausryhmän kokemuksesta 
riippuen).  

Laitteisto Kevyt, halpa laitteisto. Kallis, raskaampi laitteisto. 
Ammattitaito Onnistuu lyhyellä perehdyttämisellä. Vaatii koulutusta ja 

ammattitaitoa. 
Tarkkuus Epätarkka, virheet useita metrejä, jopa yli 

kymmenen metriä. Tarkkuus paras 
selkeänmuotoisilla, yksinkertaisilla kohteilla.  

Tarkka, virheet muutamia 
senttimetrejä. 

Soveltuvuus Voidaan käyttää kun tarvitaan kohteilta 
karkeampaa tietoa. Tällöinkin on ehdottomasti 
täydennettävä GPS-dataa myös maastossa 
tehtävillä mittauksilla (vesialueen leveys ja 
pituus). Monimuotoisilla kohteilla tarvitaan 
enemmän mittauksia. Retki-GPS ei sovellu 
perustietojen hankintaan mm. tarkemman 
mallinnuksen, seurannan tai tutkimuksen 
tarpeisiin.  

Saadaan luotettavaa ja 
täsmällistä tietoa myös pienillä 
ja epäsäännöllisen muotoisilla 
kohteilla. Saatua dataa 
voidaan käyttää mallinnuksiin, 
seurantaan ja tutkimuksen 
tarpeisiin.  
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Taulukko 3. Eri mittausmenetelmien mukaisten kosteikkojen vaikuttavuuslaskelmien vertailu. P = fosfori, 
TSS = suspendoitunut kiinto-aines.

Kohdenro Kohteen nimi A) vuosireduktiot, hanke B) vuosireduktiot, ELY-
keskus 

    P, kg TSS, kg P, kg TSS, kg 
1063 Pantoja 2,92 1796 1,04 904 
2033 Paanunoja 1 1,20 1074 1,00 1000 
2510 Santamäensuo 6 2,51 2508 3,04 2790 
2526 Isoniitunoja 0,34 345 0,57 509 
2540 Hunsala 2 0,41 350 0,39 310 
2542 Isoniittu 1 0,10 81 0,13 86 
2552 Isoniittu 2 0,15 88 0,08 74 
2556 Seppälä 4 0,62 485 0,69 576 
2557 Seppälä 5 0,32 212 0,25 161 
2563 Kivinenoja 3 1,31 1310 1,36 1363 
2590 Seppälä 6 0,05 49 0,08 65 
 Yhteensä 9,93 8298 8,63 7838 
 Erotus (A-B)   1,3 460 
 Erotus (%)   13,1 % 5,5 % 
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Kuva 1. Esimerkkejä eri menetelmillä kerätyn maastotiedon perusteella piirretyistä kosteikkokartoista. 
Punaisella rasterilla Hiidenvesihankkeen keräämän tiedon mukaiset kohderajaukset, vihreällä 
viivalla ELY-keskuksen kohderajaukset.
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HIIDENVEDEN ALTAAT (osa 1) Mittaukset 19 .7 .-9 .8 .2011  (UUDENMAAN ELY-KESKUS)

Kohde Mittauspäivä Sanallinen arviointi kohteesta
Pinta-ala 
m2

Pinta-ala 
yht Luiskakaltevuus

Penkan korko / 
vesipinnan korko 
(m) N60

Altaan 
keskisyvyys 
(penkalta) (m)

Kynnyksen harjan 
pituus (m)

Kynnyksen 
harjan korkeus 
(N60)

Altaan 
keskim . 
Vesisyvyys 
(cm)

Altaiden 
määrä 
(kpl)

Kynnysten 
määrä (kpl)

1063
valokuvat 4.8.2011, 
mittaukset 9.8.2011

Kahden pellon välissä. Tien alta rumpu, vesi 
kulkee altaista kohti rumpua. Rummun 
edessä pieniä pitkulaisia altaita, joiden 
välissä kynnykset. Päättyy yhteen 
suurempaan yläpuoliseen altaaseen, johon 
kertyy pelloilta vesiä putkia pitkin.

1) 208,1                                           
2) 78,625                                         
3) 58,48                                 
4) 50,98                                      
5) 60,4                            
6) 82,0                                                
7) 50                               
8) 193,4                                              
yht: 1027,98 1027,98

1) 1:2,1                                   
2) 1:2,5                                                
3) 1:1,5                                         
4) 1:2                                        
5) 1:2,2                                          
6) 1:1,5                                              
7) 1:1,7                                          
8)1:2,5

1) 55,154 / 53,873                                               
2) 55,232 / 54,388                                              
3) 55,671 /  55,060                                    
4) 56,155 /  55,499                                
5) 56,864 / 55,933                                
6) 57,455 / 56,612                                             
7) 58,289 / 56,7                                      
8) 59,439 / 58,465

1) 1,631                                               
2) 1,044                                              
3) 0,811                              
4) 0,856                                 
5) 1,131                                
6) 1,243                                              
7) 1,789                                      
8)1,374

1)                                                
2)                                               
3)                               4)                                  
5)                                 6)                                               
7)                                       
8)

1)                                                
2)                                               
3)                               
4)                                  
5)                                 
6)                                               
7)                                       
8)

1) 35                            
2) 20                             
3)  20                             
4) 20                           
5) 20                             
6) 40                                         
7) 20                                  
8) 40 8 8

2033 3.8.2011

Monta peräkkäistä matalaa allasta erotettu 
kivikynnyksillä. Altaissa paljon vesikasveja. 
Luiskat loivia ja altaat melkein pellon tasolla.

5) 125,2                          
4) 77,2                            
3) 261,2                                
2) 87,6                
1)100,5                     
yht: 561,7   561,7

1) 1:4,3                                            
2) 1:7,4                                        
3) 1:8,1                                         
4) 1:8,1                                       
5) 1:5,8                                           
6) 1:5,5

 1) 106,704 / 106,443                    
2) 106,758 / 106,440                       
3) 106,459 / 106,212                        
4) 106,292 / 106,005                     
5) 106,067 / 105,728

1) 0,525                   
2) 0,525                       
3) 0,414                 
4) 0,4335                  
5) 0,788

1) 3,0                  2) 2,7                 
3) 2,3                   4) 7,5                    
5) 1,5 / 2,0                       
6) 3,8                  7) 3,2                
8) 3,8

1) 106,365                  
2) 106,406                  
3) 106,371                    
4) 106,199                     
5) 106,148 / 
106,207              6) 
105,999                      
7) 105,694                   

1) 26,4                
2) 20,7             
3) 16,7             
4) 12,7                   
5) 16,6                           
6) 44,9 6

7 kivikynnystä       
1 maakynnys

2053
valokuvat 4.8.2011, 
mittaukset 9.8.2011

Peltojen välissä iso oja. Ojasta lähtee 
sahalaidan muotoinen  leveä sivuhaara, jossa 
alussa pieni allas ja jatkuu leveänä 
kosteikkona. Ojassa kulkee vettä, mutta 
kosteikko on kuivilla ja umpeen kasvanut. 
Tilallinen kuitenkin sanoo, että keväisin 
kosteikossa on vettä. Matalan veden aikaan 
vesi kulkee ojan kautta, eikä kosteikon. Ojan 
edessä oleva kynnys vuotaa pahasti, minkä 
vuoksi suurin osa vesistä ohjautuu ojaan, eikä 
altaaseen.

1) 66,4                                      
2) 1715,66                                               
yht:1782 1782

1) 1:2 (alkuosan 
allas)                                     
2) 1:8 (pitkä pätkä)

1) 82,707 / 82,166                                   
2) 82,513 / 82,127

1) 1,091                                    
2) 0,486 1)                      2) 1)                      2)

1) 55                                         
2) 10 2 3

2070
3.8.2011 ; latta 
4.8.2013

Yläjuoksulla peltoja, joista ravinteet 
kerääntyvät ojaan. Oja kulkee tien alitse, 
minkä jälkeen 6 allasta, joista 5 suorassa 
linjassa ja yksi kaartaa vasemmalle alavirtaan 
katsottaessa. Yksi purkuoja viimeisessä 
altaassa. Viimeisessä altaassa saareke. 
Viidennessä altaassa ojan sisääntulo, josta 
vesi jatkaa kuudenteen altaaseen.

1) 27,5                                   
2) 176,8                                       
3) 86,0                      
4) 63,2                              
5) 176,9                           
6) 116,6                        
yht: 647 647 1) 1:2,6 1) 40,558 / 39,544 1) 1,392

1) 2,3                2) 7                  
3) 5,7                  4) 4,0                 
5) 4,8                    6) 
6,2                  7) 6,0

1) 38,869                    
2) 38,929          3) 
38,977                      
4) 39,364            5) 
39,490             6) 
39,725                       
7) 39,729 37,8 6 7

2510
3.8.2011 ; latta 
4.8.2011

Yksi iso kiemurteleva allas, jossa käännöksissä 
kynnykset yht. 4kpl. Altaaseen tulee 3 ojaa, 
altaan ohi useita tulvauomia/ojia. Allas on 
syvä, eikä kasvillisuutta juurikaan ole. 
Sijaitsee keskellä metsää, vesi tumman 
väristä. Jyrkät luiskat 2525,3 2525,3 1) 1:3,4 1) 106,731 / 105,325 1) 2,154

1) 18                   2) 7,3                     
3) 5,5                  4) 7,0

1) 105,304                 
2) 105,243                 
3) 105,301                      
4) 105,288 74,8 1 4
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HIIDENVEDEN ALTAAT (osa 1) Mittaukset 19 .7 .-9 .8 .2011  (UUDENMAAN ELY-KESKUS)

Kohde Mittauspäivä Sanallinen arviointi kohteesta Pinta-ala m2
Pinta-ala 
yht Luiskakaltevuus

Penkan korko / vesipinnan 
korko (m) N60

Altaan 
keskisyvyys 
(penkalta) (m)

Kynnyksen 
harjan pituus 
(m)

Kynnyksen 
harjan korkeus 
(N60)

Altaan keskim . 
Vesisyvyys (cm)

Altaiden määrä 
(kpl)

Kynnysten määrä 
(kpl)

2526

21.7.2011 
(ensimmäinen allas) 
25.7.2011 (toinen allas)

Kaksi erillistä peräkkäistä allasta, joita yhdistää 
pitkä oja. Kohtalainen virtaus. Ensimmäinen allas 
on lyhyt toinen allas noin 100m ja levenee lopussa. 
Altaiden välissä on kynnys heti ensimmäisen altaan 
jälkeen, jonka läpi virtaa vettä. Toisen altaan 
leveässä päässä pellon puolella o paljon 
luiskasortumia, vesi on kovertanut luolia penkkaan. 
Toisen altaan kapealla osuudella pellon puolella on 
paljon helposti sortuvia törmiä. Altaiden pohjalla 
on paljon hiekkaa.

1) 204,6                       
2) 776,9                           
yht: 981,5 981,5

1) 1:1,7                                
2) 1:1,7 ja 1.3:1

1) 105,202 / 103,995                          
2) 103,072 / 101,861 (ISO)        
103,909 / 101,796 (pitkä)

1)1,72                         
2) 1,847 (ISO)           
1,39 (pitkä) 1) 4,36        2) 3,6

1) 104,228                              
2) 101,591

1) 51,3          2) ISO 
allas 63,6                
3) toisen altaan 
pitkä osuus: 18,6 2 1

2540 21.7.2011

Viisi peräkkäin olevaa allasta pellon reunassa 
laskevasti kohti jokea. Altaat on erotettu irtokivistä 
rakennetuilla penekerillä/harjalla (4kpl). Tien 
puoleisessa altaassa 30cm rumpu. Neljännessä 
altaassa hyvin vähän vettä.

1) 93,7                                            
2) 78,3                               
3) 50,1                                
4) 124,4                                   
5) 53,7                                      
yht: 400,2 400,2

1) 1:1,4                                          
2) 1:1,8                                             
3) 1:1,9                                       
4) 1:3,5                                               
5) 1:2,8

1) 104,208 / 103,644                     
2) 104,115 / 103,594                                 
3) 103,790 / 103,354                                    
4) 103,541 / 102,911                          
5) 101,959 / 101,471

1) 1,527                2) 
1,291                       3) 
0,767                4) 
0,824                    5) 
0,658

1) 2,236      2) 
1,981         3) 
1,462          4) 
1,964            5) 
1,839

1) 103,598                   
2) 103,605             
3) 103,369             
4) 102,995                
5) 101,510

1) 96,3                  2) 
77,7               3) 57,1                   
4) 19,4                   5) 
17,0 5 5

2563 1.8.2011

Yhteensä kahdesta altaasta koostuva leveä, 
kiemurteleva ketju (S-mallinen). Ensimmäisen ja 
toisen altaan välissä on pieni kivikynnys. Etenkin 
ensimmäisen altaan luiskissa on runsaasti 
eroosiota. Toisen altaan keskellä sijaitsee lähes 
ympyränmallinen saareke kivistä (d=5m). 
Ensimmäisen altaan keskellä on hyvin iso kivi 
pinnassa (hidastaa virtausta). Toisen altaan lopussa 
kynnys+silta kivistä. Ensimmäiseen altaaseen liittyy 
ainakin neljä ojaa ja toisesta altaan ulostulo liittyy 
laskuojaan. Altaiden vieressä paljon peltoa, mutta 
ovat kosteikkoa alemmalla tasolla?

1) 601,0                              
2) 1123,1                    
yht: 1724,1 1724,1

1) 1:2,7                                   
2) 1:3,6

1) 110,583 / 109,678                            
2) 110,345 / 109,578

1) 1,526                       
2) 1,467

1) 5                               
2) 3

1) 109,721                 
2) 109,505

1) 62,1                   2) 
70 2 2

2542 (a)
2552 (b) 19.7.2011

Ei luiskasortumia. Altaan käyttötarkoitus hieman 
epäselvä, sillä viereinen pelto viettää toiseen 
suuntaan. Kaksi ojaa, joissa ei vettä, johtaa toiseen 
pitkulaiseen altaaseen. Kaivetut savimaat jätetty n. 
5m päähän altaista. Kahden altaan välisessä ojassa 
on kaivo, joka on peitetty soralla.

a) 199,2  b) 96                                       
yht: 295,2 295,2

a) 1:2                                    
b) 1:1 ; 1:2; 1:3

a) 106,254 / 105,558                                    
b) 105.899 / 105,359 ; 105,856 / 
105,351 ; 105,749 / 105,454

a) 1,496          b) 
1,29 ; 1,255 ;        
1,045

1,38 (altaiden 
välissä)

105,505 (altaiden 
välissä) a) 80                 b) 75 2 1

2590 (1)
2557 (2)
2556 (3)

25.7.2011 
(ensimmäinen allas)   
1.8.2011 (toinen ja 
kolmas allas)

Kolme erillistä allasta. Ensimmäisen ja  toisen 
altaan yhdistää tien alittava rumpu. Toisen ja 
kolmannen altaan yhdistää suora oja (pituus n. 
65m). Altaiden penkat ovat matalia (n. 50cm). 
Altaassa 1 on tulvauoma (ohitusuoma). Altaassa 2 
kynnys ennen ojaa pyöreistä kivistä, halkaisija 10-
30cm. Kynnyksen eteen kerääntynyt humusta. 
Mihin vesi menee altaasta 3? (ei mihinkään?)

1) 109,3                                   
2) 70,0                              
3) 461,2                    
yht: 640,5 640,5

1) 1:2,0                                             
2) 1:1,8                                      
3) 1:1,1 ; 1:14,6

1) 135,829 / 135,327                     
2) 135,642 / 134,947                         
3) 135,223 / 134,949 ; 135,771 / 
134,937

1) 0,826                2) 
1,265                     3) 
1,544 / 0,984

2) 1,1                       
3) 2,5 ; 3,1

2) 134,821                   
3) 135,163 / 
135,041

1) 32,4             2) 57                      
3)71 3 3
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HIIDENVEDEN ALTAAT (osa 2) Mittaukset 19 .7 .-9 .8 .2011  (UUDENMAAN ELY-KESKUS)

Kohde

Maksimi 
vesitilavuus (m3) 
kynnystä ei 
huomioitu

Maksimivesiti
lavuus yht

UUD ELY
Valuma-
alueiden 
pa, ha

Suunnitteluvaihe
essa arvioitu 
valuma-alue pa, 
ha

Erotuksen 
itseisarvo Virhe-%

Kosteikon pinta-
alan suhde 
valuma-
alueeseen *100 % Suhde > 1% Suhde > 0,1 % MHQ (m3/s/km2)

MQ 
(9m3/s/km2)

Viipymä 
(T=V/MQ) (h)

Viipymä 
(T=V/MHQ) (h)

MHQ 
(m3/s)

MHW N60+,
laskettu 

Pato2004b 
taulukolla

Altaan pinta-
ala MHW 
tilanteessa 
m2

1063

1) 279,30                                               
2) 59,74                                              
3) 43,66                              
4) 35,76                                 
5) 46,31                                
6) 88,35                                              
7) 37,46                                      
8) 214,80

805,38 36,7 50,10 13,40 36,51 0,280103542 E K 0,15629 0,003303 67,73135533 1,431420223 0,057358 1)53.91 2)54.44
3)54.95 4)55.58
5)56.01 6)56.62
7)56.80 8)58.56

1)222.2 
2)40.6 3)27.9
4)38.2 5)34.7
6)92.3 7)20.7

8)218.4

2033

1) 44,36                                  
2) 21,10                                  
3) 93,51                                    
4) 24,86                           
5) 52,16                     
yht: 235,99

235,99 46 5,37 40,63 88,33 0,122108696 E K 0,14779 0,00414 15,83400429 0,443553541 0,067983 1)105.77 
2)105.85 
3)106.14 
4)106.30 
5)106.53 
6)106.53 

HUOM! 5+6
SAMA TASO

1)101.6 
2)22.8 3)77.6

4)197.8 
5)87.6 
6)100.4 

Huom! Altaat
5 ja 6 HW

tilanteessa 
samassa 
tasossa

2053

1) 56,12                                         
2) 810,73                     
yht: 866,85

866,85 220 256,00 36,00 16,36 0,081 E E 0,1211 0,0198 12,16119529 1,988370493 0,26642 1)82.29 2)82.29 1)868.0 
2)73.7 Huom!

HW 
tilanteessa 

vesi altaissa
samassa 
tasossa

2070

843,34 843,34 44,2 26,10 18,10 40,95 0,14638009 E K 0,20256 0,003978 58,8891682 1,156502326 0,089532 1)39.09 2)39.27
3)39.65 4)39.77
5)39.96 6)39.98

1)87.4 
2)136.2 

3)49.0 4)56.4
5)135.2 
6)17.7

2510

5076,55 5076,55 169,5 80,90 88,60 52,27 0,148985251 E K 0,11653 0,015255 92,43872683 12,1011995 0,197518 1)105.57 
2)105.51 
3)105.47 
4)105.49

1)2536.1 
HUOM! Vain
alin kynnys
merkitsevä!
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Liite 5. (4/4)
Kosteikkojen mittaustiedot/Uudenmaan ELY-keskus 2011

HIIDENVEDEN ALTAAT (osa 2) Mittaukset 19 .7 .-9 .8 .2011  (UUDENMAAN ELY-KESKUS)

Kohde

Maksimi 
vesitilavuus (m3) 
kynnystä ei 
huomioitu

Maksimivesitila
vuus yht

UUD ELY Valuma-
alueiden pa, ha

Suunnitteluvaihee
ssa arvioitu valuma-
alue pa, ha

Erotuksen 
itseisarvo Virhe-%

Kosteikon pinta-alan 
suhde valuma-
alueeseen *100 % Suhde > 1% Suhde > 0,1 % MHQ (m3/s/km2)

MQ 
(9m3/s/km2)

Viipymä 
(T=V/MQ) (h)

Viipymä 
(T=V/MHQ) (h)

MHQ 
(m3/s)

MHW N60+,
laskettu 

Pato2004b 
taulukolla

Altaan pinta-
ala MHW 
tilanteessa m2

2526

1) 305,71                      
2) 1234,89                        
yht: 1540,6

1540,6 484 121,00 363,00 75,00 0,020278926 E E 0,06818 0,04356 9,824252627 6,276685897 0,329991 1)103.97 
2)101.77

1)438.9 2)126.9

2540

1) 121,16                     
2) 79,18                             
3) 33,31                               
4) 80,97                                    
5) 28,32                             
yht: 342,94

342,94 9,3 8,32 0,98 10,54 0,430322581 E K 0,68387 0,000837 113,8125581 0,139297105 0,0636 1) 101.67 2)
103.07 3)
103.49 4)
103.71 5)

103.75

1)33.5 2)77.0
3)41.0 4)62.4

5)67.9

2563

1) 835,74                                
2) 1519,05                         
yht: 2354,79

2354,79 216,4 59,00 157,40 72,74 0,079671904 E E 0,11418 0,019476 33,58535291 5,728747008 0,247086 1)109.81 
2)109.97

1)996.8 2)517.3

2542 (a)
2552 (b) 

a) 255,93                                
b) 93,345                   
yht: 349,275

349,275 80,6 32,00 48,60 60,30 0,03662531 E E 0,14395 0,007254 13,37480471 0,673989811 0,116024 a)106.11
b)105.65

a)215.5
b)92.9

2590 (1)
2557 (2)
2556 (3)

1) 83,20                        
2) 67,95                         
3) 326,75                       
yht: 477,9

477,9 5,2 5,18 0,02 0,38 1,231730769 K K 1,209231 0,000468 283,6538462 0,109780513 0,06288 EI PURKUA
??!!

EI PYSTY 
LASKEMAAN 
HW:TÄ
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Liite 6.
Vanjärven kunnostuksen ruoppausalueet
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