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1 Johdanto
Hormajärvi on sokkeloinen ja syvä keskirehevä järvi, joka laskee Hormajoen kautta Lohjanjärveen (kuva 1). Järvi
kuuluu Karjaanjoen vesistöalueeseen yhtenä sen latvajärvistä. Hormajärven valuma-alue on suhteellisen pieni
itse järven muodostaessa lähes kolmanneksen valuma-alueestaan. Rannat ovat kallioiset ja pääosa valuma-alueesta metsää. Vain yksi pieni lampi, Ahvenalampi laskee Hormajärveen, muuten järven vesi tulee pienistä puroista ja ojista. Hormajärven kaunis luonto on houkutellut rannoille runsaasti sekä vakinaista asutusta että lomaasukkaita.
Hormajärvi-yhdistys ry teki v. 2012 Hormajärven huoltokirjan, jossa kuvattiin tilannekatsaus järven tilasta ja tehtiin hoitosuunnitelma vuosille 2012–2016 (Hormajärvi-yhdistys ry 2012). Kesällä 2018 hoitosuunnitelma haluttiin
päivittää ja katsoa, miten tähän mennessä tehdyt hoitotoimenpiteet ovat vaikuttaneet. Hormajärven ekologinen
tila luokiteltu tyydyttäväksi ja tavoitteena on saavuttaa hyvä tila v. 2027 mennessä.

Kuva 1. Hormajärven syvyysvyöhykkeet ja veden laadun havaintopaikat.

2 Hormajärven veden laatu ja ekologinen tila
Ravinnekuormituksen aiheuttama rehevöityminen on Suomen sisä- ja rannikkovesien merkittävin ongelma. Rehevöityminen näkyy mm. leväsamentumisena ja näkösyvyyden pienenemisenä, verkkojen limoittumisena, aiempaa runsaampina sinileväkukintoina sekä särkikalakantojen voimistumisena häiriten näin sekä vesien virkistyskäyttöä, käyttöä talousvetenä että ammatti- ja vapaa-ajankalastusta. Tärkeimmät rehevöitymistä aiheuttavat ravinteet ovat fosfori ja typpi.
Hormajärvi on tyypitelty kuuluvaksi pienten ja keskikokoisten vähähumuksiset järvien ryhmään (Vh). Tässä ryhmässä hyvään luokkaan kuuluvien järvien kokonaisfosforipitoisuuden raja on 10–18 µg/l. Hormajärven pinnanläheisen veden kokonaisfosforipitoisuus on viime vuosina ollut n. 9–13 µg/l. Typen osalta hyvän raja on 400–500
µg/l. Hormajärven typpipitoisuus pinnan lähellä on viime vuosina ollut 300–315 µg/l, jolla saavutetaan erinomainen luokka. Hyvin matala kokonaistyppipitoisuus tosin voi suosia sinileviä muiden planktonlevien kustannuksella,
sillä sinilevät voivat hyödyntää myös ilmakehän typpeä (Wetzel 2000). On esitetty, että kokonaistypen (TN) suhteen kokonaisfosforiin (TP) ollessa alle 20, sinilevät saavat kilpailuedun. Hormajärvellä toisinaan hyvin myöhään
syksyllä on TN:TP ollut alle 20, mikä selittäneen järvellä havaitut syksyiset sinileväkukinnat.
Ympäristöhallinto arvioi Suomen pintavesien ekologisen tilan määrävuosin seuratakseen vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD, 2000/60/EY) toteutusta. Seuraava luokittelu tehdään v. 2019, edelliset kerrat ovat vuosilta 2008
ja 2015. VPD:n mukaan kaikki Euroopan pintavedet tulee olla hyvässä tai erinomaisessa tilassa viimeistään v.
2027 mennessä. Suuri osa Suomen pintavesistä – joista 65 %, järvistä 85 % ja rannikkovesistä 25 % - on jo ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä, mutta hyvää heikommassa tilassa on 35 % jokipituudesta, 15 % järvipintaalasta ja 75 % rannikkovesien kokonaispinta-alasta (SYKE 2018).
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Ekologisessa luokittelussa tarkastelun kohteena ovat ensisijaisesti biologiset laatutekijät. Planktonlevien, piilevien, vesikasvien, pohjaeläinten ja kalojen tilaa verrataan olosuhteisiin, joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut
havaittua vaikutusta eliöstössä. Mitä vähäisempi ihmisen vaikutus on, sitä parempi on vesistön ekologinen laatu.
Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon myös veden laatutekijät (kokonaisravinteet, pH, näkösyvyys) ja hydromorfologiset tekijät, kuten kalojen nousuesteet (SYKE 2018).
Hormajärvi luokiteltiin viimeisessä ekologisen tilan luokittelussa tyydyttävään luokkaan, vaikka sen veden laatu
on hyvää, jopa erinomaista. Luokitusta laskevat syvännepohjaeläimet ja kalasto, jotka ilmensivät viimeksi tyydyttävää tilaa (v. 2007 koekalastusten mukaan). Kasviplanktonin, vesikasvien ja veden laadun perusteella ekologinen
tila oli jopa hyvä. Ensi vuonna tehtävään uuteen luokitukseen tulee mukaan v. 2015 tehty koekalastus, joka edelleen ilmentää tyydyttävää luokkaa. Pohjaeläinnäytteissä havaittiin viitteitä paremmasta, mutta tulokset selviävät
lopullisesti vasta ensi vuonna.

Kuva 2. Ympäristöhallinnon pintavesien tilan arvioinnissa Hormajärvi oli tyydyttävä (keltainen). Läheisen Lohjanjärven tila on
hyvä (vihreä). Sininen kuvastaa erinomaista tilaa, oranssi välttävää tilaa ja punainen huonoa tilaa.

3 Ravinnekuormitus
Hormajärven ravinnekuormitusta ja kuormituksen kehitystä 1990-luvulta viime vuosiin tarkasteltiin ympäristöhallinnon VEMALA-mallin avulla (Huttunen ym. 2016). Fosforin osalta suurin kuormittaja on peltoviljely (kuva 3).
Typen osalta valumat metsistä ja metsäteollisuuden aiheuttama kuormitus oli erityisen voimakasta 90-luvulla
ollen edelleen suurin typen kuormittaja (kuva 4). Haja-asutuksen jätevesikuormitus on vähentynyt vesiosuukunnan perustamisen jälkeen. Vuonna 2017 etenkin loppuvuoden runsaat sateet näkyvät koko vuoden kuormitusmäärissä (kuvat 3 ja 4).
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Kuva 3. Hormajärven keskimääräinen fosforikuormitus VEMALA-mallin mukaan.
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Kuva 4. Hormajärven keskimääräinen typpikuormitus VEMALA-mallin mukaan.

4 Kunnostusmenetelmät
Hormajärveä on kunnostettu hoitokalastamalla v. 2006 lähtien ja hapettamalla länsisyvänteellä v. 2008 lähtien.
Ulkoista kuormitusta on pyritty vähentämään rakentamalla kosteikkoja sekä hidastusaltaita järveen johtaviin
ojiin v. 1996 lähtien. Uusia kosteikkoja on myös suunnitteilla, niistä merkittävin Koivulan kosteikko, jonka rakentaminen alkaa syksyllä 2018 (kuva 5).
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Kuva 5. Hormajärven itärannalle suunniteltu Koivulan kosteikko.

4.1 Ulkoisen kuormituksen vähentäminen
Hormajärven ulkoista kuormitusta on saatu vähennettyä 90-luvun huippuvuosista. Peltoviljelyn osuus fosforikuormituksesta on edelleen suuri, mutta nyt rakenteilla olevan kosteikon odotetaan vähentävän huomattavasti
fosforikuormitusta itäiseen altaaseen. Mikäli kosteikon pinta-ala on riittävän suuri (vähintään 1 %) verrattuna
sen valuma-alueeseen, fosforia tutkimusten mukaan pidättäytyisi n. 20 % vuosikuormasta (Puustinen ym. 2007).
Merkittävä ravinnekuormitusta vähentävä tekijä on vesiosuuskuntien viemäriverkostojen valmistuminen ja vakituisen asutuksen liittyminen niihin. Viemäriverkoston kattavuus on n. 80 % valuma-alueen kiinteistöistä (Hormajärvi-yhdistys ry 2012). Alueella on myös tehty Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n koordinoiman LINKKIhankkeen puitteissa haja-asutuksen jätevesineuvontaa, jolla ranta-asukkaiden tietoja jätevesijärjestelmiensä laadusta on päivitetty. Olisi hyvä, jos jokainen verkostoon liittynyt kiinteistön omistaja päivättäisi muutostiedot rakennus- ja huoneistorekisteriin, jotta haja-asutuksen jätevesikuormituksen vähenemistä voitaisiin seurata myös
ympäristöhallinnon VEMALA-mallilla luotettavasti.
Tällä hetkellä ulkoisen kuormituksen määrä on v. 2017 poikkeusvuosia lukuun ottamatta laskusuunnassa. Jotta
pelloilta valuva ravinne- ja kiintoainemäärä pysyisi hallinnassa jatkossa, olisi viljelyssä kiinnitettävä erityistä huomiota talviaikaisen kasvillisuuspeitteisyyden lisäämiseen muiden maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden lisäksi.

4.2 Sisäisen kuormituksen vähentäminen hapettamalla
Rehevöityminen aiheuttaa järvissä pohjan läheisiä happikatoja lisääntyneen tuotannon aiheuttaman hajotustoiminnan kiihtymisen kautta. Hapettomuus taas aiheuttaa sisäistä kuormitusta, koska veteen liuenneen hapen
loppuessa sedimentin rauta pelkistyy ja siihen sitoutunut fosfori liukenee veteen (Wetzel 2000). Jos fosforirikas
alusvesi sekoittuu esim. tuulen, pohjaa penkovien kalojen tai muun turbulenssin kuten kevät- tai syystäyskiertojen takia päällysveteen, lisääntyy myös levien käytettävissä olevan fosforin määrä ja levätuotanto kiihtyy aiheuttaen leväkukintoja. Järvissä happikato on talven aikana melko tavallista, sillä jääpeite estää hapen liukenemista
veteen ilmasta ja toisaalta yhteyttäminen, joka toisi veteen happea, on hyvin vähäistä pimeyden ja veden alhaisen lämpötilan vuoksi. Kesänaikaista hapettomuutta syntyy rehevissä järvissä usein kiihkeän levätuotannon ai-
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kaan myös matalilla alueilla. Pohjan läheistä hapettomuutta voi esiintyä myös keskiravinteisessa, pienipinta-alaisia, yli 10 metriä syviä syvänteitä sisältävissä järvissä kesällä, kun veden vaihtuvuus lämpötilakerrostuvuuden
vuoksi on vähäistä. Hapettomuuden aiheuttamaan sisäistä kuormitusta on jo vuosikymmeniä pyritty estämään
hapettamalla tai ilmastamalla järvien syvänteitä (Cooke ym. 2005).
Hormajärvellä pohjan läheistä hapettomuutta on hoidettu länsisyvänteessä kahdella Mixox-hapettimella v. 2008
lähtien. Hapetuksella alusveden tavoiteltu minimiraja happipitoisuudelle on 5 mg/l, jotta hajotustoiminta sedimentissä säilyy ja fosfori pysyy sitoutuneena sedimenttiin (Lappalainen & Lakso 2005). Hormajärven hapetuksella
tähän tavoitteeseen on päästy ja alusveden kokonaisfosforipitoisuus on hapetuksen aloittamisen jälkeen laskenut (kuva 6). Päällysveden kokonaisfosfori sitä vastoin näyttäisi samaan aikaan hieman jopa nousseen, joten levien käytössä olevan fosforin määrä ei ole ainakaan vähentynyt hapetuksen avulla. Itäisellä syvänteellä ei ole
ollut hapettimia ja siellä alusveden kokonaisfosforipitoisuus on ollut nousussa happipitoisuuden laskiessa, mutta
päällysveden kokonaisfosforipitoisuus on silti vuodesta 2006 lähtien ollut laskusuunnassa (kuva 7). Itäiseltä syvänteeltä ei ole otettu vesinäytteitä v. 2011 jälkeen, joten tämän hetken tilanne ei ole valitettavasti tiedossa.
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Kuva 7. Hormajärven itäisen syvänteen alusveden happipitoisuus sekä kokonaisfosforipitoisuus alus- ja päällysvedessä.

4.3 Sisäisen kuormituksen vähentäminen hoitokalastuksella
Hoitokalastus vaikuttaa sisäiseen kuormitukseen usealla tavalla (Sammalkorpi & Horppila 2005). Hoitokalastuksella muokataan järven ravintoverkkoa siten, että rehevöitymisen myötä runsastuneiden planktonsyöjä- ja pohjaeläinsyöjäkalojen määrää saadaan vähennettyä. Särkikalat käyttävät tyypillisesti ravinnokseen eläinplanktonia,
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joka taas laiduntaa kasviplanktonia. Jos planktonsyöjäkaloja on paljon saalistamassa eläinplanktonia, niin sen
määrä ei riitä pitämään kasviplanktonbiomassaa kurissa, jolloin muodostuu leväkukintoja. Osa kaloista taas
(isommat särkikalat, mm. lahnat, pienet ahvenkalat) pöyhii sedimenttiä etsiessään pohjaeläimiä ravinnokseen
vapauttaen näin sedimentoitunutta ainesta takaisin veteen, mikä lisää sisäistä kuormitusta. Hoitokalastuksessa
kalojen myötä poistuu myös osa järveen tulleesta fosforista ja typestä. Ravintoverkon rakennetta voidaan tehostaa hoitokalastuksen lisäksi petokalaistutuksin, jolloin runsas petokalakanta estää särki- ja muiden saaliskalojen
kannan liiallisen kasvun.
Joskus selkärangattomien petojen runsas esiintyminen järvissä voi estää hoitokalastuksella tavoitellun ravintoketjuvaikutuksen (Liljendahl-Nurminen 2006). Tällöin planktonsyöjäkalojen sijaan selkärangattomat pedot säätelevät eläinplanktonin määrää ja hoitokalastuksella ei pystytäkään vähentämään eläinplanktoniin kohdistuvaa
saalistusta. Hormajärvessä esiintyy sulkasääsken toukkia (Chaoborus flavicans), jotka viereisellä Hiidenvedellä
muodostavat syvännealueilla erittäin runsaan populaation. Sulkasääsken toukat vaeltavat yöllä pimeän turvin
lähelle pintaa syömään eläinplanktonia (Liljendahl-Nurminen 2006). Hiidenvedellä niiden ei tarvitse vaeltaa päivän ajaksi kovin syvälle, sillä kalat eivät pysty samean veden ja Hiidenvedelle tyypillisen väliveden happiminimin
takia saalistamaan niitä päivälläkään. Hiidenveden eläinplanktoniin kohdistuu valtava saalistuspaine, joka hellittää vasta toukkien koteloiduttua ja aikuisten sulkasääskien kuoriuduttua (Liljendahl-Nurminen 2006). Kesällä
2018 tehtiin sulkasääskitutkimus Hormajärvellä ja kolmella läheisellä muulla järvellä (kuva 8). Hormajärven toukkamäärät olivat Hiidenveteen verrattuna hyvin pieniä ja kaikki toukat olivat sedimentissä, mikä viittaa siihen, että
niiden on kaivauduttava pohjasedimenttiin asti kalojen saalistusta piiloon. Sulkasääskipopulaatio oli niin pieni,
ettei se pysty kontrolloimaan eläinplanktonin määrää Hormajärvellä.

Kuva 8. Sulkasääskitutkimukset neljällä Länsi-Uudenmaan järvellä kesällä 2018.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, raportti 722/2018
10

12000
Pohja

Vesi

10000

Kpl/m2

8000
6000
4000
2000
0
Vikträsk

Tjusträsk Hiidenvesi, Hiidenvesi, Hormajärvi, Hormajärvi,
syvänne matalampi läntinen
itäinen

Kuva 9. Sulkasääsken toukkien määrä vedessä ja sedimentissä neljällä järvellä v. 2018.

4.4 Hoitokalastuksen vaikutus
Parantaakseen järven veden laatua hoitokalastuksen täytyy olla tarpeeksi tehokasta. Sekä kansainvälisissä että
suomalaisissa tutkimuksissa on todettu, että vain silloin kun poistettu kalamäärä järven pinta-alaa kohden on
ollut tarpeeksi suuri, on hoitokalastuksella saatu vähennettyä järven kokonaisfosforipitoisuutta (Jeppesen &
Sammalkorpi 2002). Riittävän saalismäärän voi laskea kaavalla:
𝑦 = 16,9 × 𝑥

,

jossa y on saalismäärä (kg/ha) ja x on kokonaisfosforipitoisuus (µg/l) (Jeppesen & Sammalkorpi 2002).
Hormajärven riittävä vuosittainen saalismäärä olisi tämän perusteella n. 50–80 kg/ha. Kirjallisuuden mukaan hyvin harvoin on saatu veden laadussa näkyviä muutoksia alle 50 kg/ha vuosittaisilla saalismäärillä (Jeppesen &
Sammalkorpi 2002). Hormajärven hoitokalastussaaliit ovat jääneet reilusti tämän rajan alapuolelle (kuva 10).
Vuosina 2007 ja 2015 Luonnonvarakeskuksen toteuttamat koekalastukset kertovat, että vaikka kokonaissaalis
per verkko on pienentynyt, särkikalojen määrä ei ole vähentynyt, jolloin kalasto on edelleen planktonsyöjävaltainen. Hormajärven vesi on niin kirkasta, että kalastosta voi olla vaikea saada oikeaa kuvaa verkkokoekalastuksilla.
Olisi syytä mietti, pitäisikö kalastotutkimus tehdä esim. kaikuluotauksen ja troolauksen avulla paremman kalakanta-arvion saavuttamiseksi.
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Kuva 10. Hormajärven hoitokalastussaaliit v. 2006–2017 sekä koekalastukset vuosina 2007 ja 2015. Katkoviiva osoittaa tavoitesaalismäärää, 50 kg/ha.

Vaikka kokonaisfosforipitoisuus ei hoitokalastuksella laskisikaan, kalastuksen vaikutus voi näkyä veden laadussa
siten, että samalla kokonaisfosforimäärällä järvessä esiintyy vähemmän kasviplanktonia, kun niitä laiduntavaa
eläinplanktonia on paljon kalojen vähäisemmän saalistuksen vuoksi. Onnistuneen hoitokalastuksen vaikutuksen
pitäisi siis näkyä järvessä veden kirkastumisena ja näkösyvyyden paranemisena (Jeppesen & Sammalkorpi 2002).
Kun levää laiduntavia isoja vesikirppuja on paljon, niin klorofylli a:n pitoisuus, joka kuvaa kasviplanktonin määrää
vedessä, voi olla suhteellisen pieni, vaikka fosforipitoisuus olisikin korkea. On esitetty, että klorofylli – fosfori –
suhteen ollessa yli 0,4 eläinplankton ei ole pystynyt kontrolloimaan kasviplanktonin määrää (Jeppesen & Sammalkorpi 2002). Hoitokalastuksen vaikuttavuutta voi siten seurata tutkimalla järven klorofylli-fosfori –suhdetta.
Hormajärvellä tarkastelujaksolla 2006–2017 vain v. 2016 klorofylli-fosfori –suhde on ollut yli 0,4. Vaikuttaakin
siltä, että vaikkei hoitokalastus ole ollut kovin tehokasta, kalojen eläinplanktoniin kohdistuva saalistuspaine on
suhteellisen pieni ja eläinplanktonin biomassa on tarpeeksi suuri pitääkseen kasviplanktonin kurissa.
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Kuva 11. Hormajärven klorofylli a:n pitoisuuden ja kokonaisfosforin suhde v. 2006–2017.
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5 Yhteenveto ja toimintasuunnitelma vuosille 2019–2027
Yhteenvetona voidaan todeta Hormajärven ulkoisen kuormituksen vähentyneen 90-luvulta, mutta olevan erityisen herkkä poikkeuksellisten sääolosuhteiden mukana tuomille vaihteluille. Vuoden 2017 syyssateet lisäsivät
sekä valumia pelloilta että metsistä. Kosteikot ja laskeutusaltaat hidastavat veden kulkua pelloilta järveen, mutta
tärkeää on myös kiinnittää huomiota vesistöystävällisiin viljelytapoihin. Talvenaikainen kasvillisuuspeite pelloilla,
maaperän kasvukyvystä huolehtiminen ja veden vaivaamien peltojen salaojitus tai luonnonmukainen kuivaus
ovat keinoja hillitä peltoviljelyn ravinne- ja kiintoainekuormitusta (Granholm ym. 2017). Näissä asioissa lisätietoa
kaipaavia viljelijöitä voi kehottaa ottamaan yhteyttä esim. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:hyn, josta neuvotaan eteenpäin. Syksyllä 2018 Koivulan tilan pellolle rakennettavan kosteikon toimivuutta olisi hyvä seurata
joko tiheällä näytteenotolla (kokonaisravinteet, liuenneet ravinteet ja kiintoaines) tai jatkuvatoimisella mittarilla
(kuva 12). Haja-asutuksen jätevesien hallintaan on auttanut kiinteistöjen liittyminen viemäriverkostoihin. Jotta
jätevesineuvontaa voidaan kohdentaa paremmin sitä tarvitseville, olisi hyvä, että tiedot liittyneistä kiinteistöistä
olisivat sekä RHR:ssä että Lohjan kaupungilla tiedossa. Tämä auttaisi myös kuormituksen muutosten seurannassa
ja jatkossa tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa.
Hormajärven kesänaikainen sisäinen kuormitus alusvedestä päällysveteen on hyvin pientä johtuen voimakkaasta
lämpötilakerrostuneisuudesta. Järven muoto on sokkeloinen ja syvänteet ovat niin syviä, että vaikka tuottava
kerros järven suuren näkösyvyyden vuoksi onkin suhteellisen paksu, ei kesän aikana syvänteen sedimentistä vapautuva fosfori siirry levien käyttöön. Hapetuksen hyöty jää siihen, että pohjaeläimillä on syvännealueella paremmat oltavat. Voikin miettiä onko tämä riittävä syy jatkaa hapetusta. Toisaalta viimeaikaisissa tieteellisissä
tutkimuksissa on todettu hapetuksen voivan jopa lisätä sisäistä kuormitusta (Horppila ym. 2017). Olisi suositeltavaa, että hapetuksen vähentämisen vaikutuksia ryhdyttäisiin selvittämään sekä suunniteltaisiin ohjelma hapetuksen katkojen vaikutusten todentamiseen.
Hoitokalastuksen saaliit ovat olleet hyvin pieniä verrattuna siihen, mikä tutkimusten valossa olisi tavoiteltavaa,
jotta sillä voitaisiin vaikuttaa veden laatuun. Suositeltavaa on, että hoitokalastuksessa pidettäisiin tauko ja selvitettäisiin Hormajärven kalaston ja ravintoverkon rakenne, jotta saadaan selville onko hoitokalastus ylipäänsä sovelias keino Hormajärven leväkukintojen estämiseen. Myös kalastustiedustelu toisi tietoa Hormajärvellä kalastavien henkilöiden kokemuksista ja toiveista kalaston suhteen. Eläinplanktonin lajiston, keskimääräisestä koon ja
biomassan kesän aikainen tutkiminen suhteessa kasviplanktonin määrään (esim. klorofylli a:n pitoisuuksia analysoimalla) kertoisi onko Hormajärvellä riittävästi eläinplanktonia. Klorofylli-fosfori –suhteen perusteella eläinplankton ei ole kovin suuren saalistuspaineen alla.

2019
- kosteikon seuranta alkaa
- eläinplanktontutkimus kesällä
- kalakanta-arvio
- hapetuksessa tauko
- viemäriin liittymistiedot rekisteriin

2027
- hyvä tai erinomainen tila
viimeistään nyt saavutettu!

2020
- kosteikon seuranta jatkuu
- kalastustiedustelu
- maatalouden neuvonta
- päätös hapetuksen jatkamisesta

2021-2026
- kosteikon seuranta jatkuu
- lisäkosteikkojen tarpeen selvitys
- petokalaistutuksia?

Kuva 12. Hormajärven hoito- ja seurantasuunnitelman aikataulu v. 2019–2027.
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