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1. Johdanto
Hämjoen latvan valuma-alueella Sammatissa (Lohja) on 14 järvä ja lampea, jotka muodostavat järviketjun. Hämjoki alkaa järviketjun viimeisestä järvestä Haarjärvestä ja virtaa välillä nimeä vaihtaen Lohjanjärven kautta Itämereen.
Tässä raportissa tarkastellaan tämän järviketjun järvien ja lampien kokonaiskuvaa sekä esitetään seuranta- ja hoitotoimenpiteitä.

Hämjoen pilotti
Hämjoen pilotti syntyi ideasta tarkastella pienistä järvistä koostuvaa järviketjua kokonaisuutena. Pilotti toteutettiin vuosina 2016 – 2019 osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanketta. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoima hanke
sai osarahoituksen Maaseudun kehittämisrahastosta Ykkösakseli ja Pomoväst Leader-toimintaryhmiltä.
Hämjoen latvan järviketju muodostuu 14 järvestä ja lammesta: Kivimäen Kaita, Ruona,
Kako, Tytylampi, Kakolampi, Kaituri, Lihava, Laiha, Vähä Ruokjärvi, Iso Ruokjärvi, Märrä,
Valkjärvi, Kaitajärvi ja Haarjärvi. Järvien rannoilla on vakituista asutusta ja runsaasti mökkeilyasutusta. Täten järvien ja lampien käyttö on suurelta osin kalastus-, uinti-, veneily ym.
virkistyskäyttöä. Veden käyttö pesu- ja kasteluvetenä on myös merkittävää.
Yleinen kehitys on, että Suomen järvet ovat hiljalleen rehevöitymässä, mikä voi merkittävästi huonontaa vedenlaatua. Meneillään oleva ilmastonmuutos vaikuttaa myös monin tavoin mm. rehevöitymiseen ja happikatoon. Pilotin alueen järvien ja lampien vedenlaatu on
tyydyttävä tai hyvä. Pilotin järvissä ja lammissa ei ole seuranta-aikana havaittu isoja muutoksia, vaikkakin useiden kokemus on, että vedenlaadun tilanne olisi oleellisesti huonontunut sitten 1960-luvun. Pilotin järvien ominaispiirteet poikkeavat toisistaan mm. kuormituksen jakauman ja veden vaihtuvuuden suhteen. Useiden ranta-asukkaiden mukaan järvien ja lampien pohjissa olisi paljon lähteitä. Tämän arvellaan olevan merkittävä tekijä vedenlaadun suhteen. Tutkittua tietoa tästä ei kuitenkaan ole.
Tavoitteena on säilyttää järvien tila nykyisellään tai parantaa sitä. Myös EU:n Vesipuitedirektiivissä on määritelty vesienhoidon ympäristötavoitteina, että vesimuodostumien tila
ei heikkene sekä että pinta- ja pohjavesimuodostumien tila on vähintään hyvä viimeistään
vuonna 20151.
Järviketjun tarkastelussa on käytetty Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) kehitettyä
VEMALA-vesistömallia. Malli on kuvattu viitteessä [14]. Mallin käyttöä on kuvattu Liitteessä 2. Mallin tulosten pohjalta laadittuja tarkasteluja esitellään luvussa 4.
Kullakin järvellä ja lammella (nimet kansilehdellä) on Kuvan 1.1 mukainen oma lähivalumaalueensa. Tarkemmin ottaen VEMALA-vesistömallissa käsitellään erikseen suoraan järveen tai lampeen laskevat allasalueet ja järvien tai lampien välisiin ojiin laskevat uomaalueet. Nämä valuma-alueet on esitetty Kuvassa 4.2.

1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:32000L0060
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Kuva 1.1. Pilotin alueen järvien ja lampien valuma-alueet pääpiirteissään.

Kuva 1.2. Pilotin alueen järvistä ja
lammista muodostetun järviketjumallin kaavio. Kaavioon on merkitty
yhden järven alustavat perustiedot.

Pilotin tavoitteet
Järviketjun tarkastelun tavoitteena oli saada esiin järvien vaikutus toisiinsa ja havainnollistaa yhteistyön merkitystä ja tarvetta järviensuojelussa. Pilotin alueen järvistä ja lammista
on muodostettu järviketjumalli. Mallissa on kuvattu järvien lampien keskinäinen yhteys ja
vesien virtaussuunnat. Järviketjumallista on muodostettu Kuvan 1.2 mukainen kaavio,
jonka avulla järvien tietoja voidaan linkittää toisiinsa ja seurata mm. ravinteiden ja kiintoainesten kulkeutumista.
Pilotissa on ollut tarkoitus yhdistää eri toimijoiden voimavarat ja näin voida paremmin yhdessä edistää järvien suojelua. Paikallisten järviensuojeluyhdistysten ja ranta-asukkaiden
lisäksi pilotissa ovat mukana keskeiset asiantuntijaorganisaatiot. Länsi-Uudenmaan vesi ja
ympäristö ry toimii koko Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkoston koordinaattorina.
LUVY myös mm. ylläpitää Vesientila.fi-sivustoa, jossa on tietoa alueen järvistä. Suomen
ympäristökeskus (SYKE) on mukana erityisesti VEMALA-vesistömalliin liittyen. Pilotissa
hyödynnetään mallia ja pyritään tarkentamaan ja täydentämään mallin perustietoja.
Pilotin tärkeä tavoite on myös ollut tuoda esiin ja havainnollistaa mallinnuksen antamaa
kokonaiskuvaa järviketjuille. VEMALA-malli on keskeinen tekijä järvien ja järviketjun kuormitusten arvioinnissa ja siitä saatavat laskentatulokset muodostavat tässäkin raportissa
oleellisen osan.
Vedenlaadun mittaukset ovat keskeisiä järven tilan ja tilan muutosten arvioinnissa. Mittauksia ei ole mahdollista tehdä kattavasti eikä jatkuvasti, kun taas mallin avulla voidaan
Hämjoen pilotin yhteinen hoitosuunnitelma_2020_Res96.docx

4 (49)

29.2.2020

laskea kattava aikakehitys eri suureille. Mittaukset ovat tärkeitä laskentatulosten varmentamiseksi.
Pilotin tavoitteena on järvien ja lampien tietojen täydentäminen ja tarkentaminen. Osalle
järvistä ja lammista aiempia tutkimustietoja ei ollut. Pilotin puitteissa on järjestetty kaikille
järville ja lammille vedenlaadun mittauksia. Niiden järvien ja lampien syvyydet on luodattu, joilta ne ovat puuttuneet. Myös muuta järvien tilaan, kuormituksiin ja kasvillisuuteen liittyvää tietoa on kerätty ja täydennetty.
Lisäksi tavoitteena on yleisen järvensuojelutietouden levittäminen sekä yhteistyön edistämien eri toimijoiden ja ranta-asukkaiden välillä. Pilotissa on järjestetty järviensuojeluun
liittyvää koulutusta sekä laadittu ja koottu laajasti järvensuojeluohjeistoa.
Pilotin tarkoituksena on olla mallina myös muille vastaavanlaisille järviketjuille.
Pilotin työryhmä
Pilotissa on toiminut työryhmä, jossa on ollut edustettuina alueella toimivat järvien suojeluyhdistykset: Lihavajärven suojelu- ja virkistysyhdistys ry, Vähä Ruokjärven suojeluyhdistys ry, Iso Ruokjärven suojeluyhdistys ry, Valkjärven suojeluyhdistys ry ja Haarjärven suojeluyhdistys. Työryhmässä on ollut edustajina ranta-asukkaita Kakolammelta, Laihalta ja
Kaitajärveltä sekä kalastusalueelta. Muiden järvien ja lampien ranta-asukkaita on haasteltu mm. syvyysluotausten yhteydessä. LUVY on ollut keskeisesti mukana. Koko Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkoston koordinaattori ja useita vesistöasiantuntijoita on
osallistunut eri toimenpiteisiin. SYKE:n vesistömallin asiantuntijoiden kanssa on tiivistä yhteistyötä pääasiassa VEMALA-mallin suhteen.
Pilotin työryhmän työskentelyyn ovat ainakin jossain määrin osallistuneet seuraavat henkilöt: Juha-Pekka Isotupa (Kakolampi); Antero Krekola, Jouko Kokko, Marianne Kokko, Sten
Eriksson (Lihava); Kari Tontti (Laiha), Riitta Korhonen, Juha Korhonen, Eva Lumio, Aviva
Nemes-Jalkanen, Raimo Heikkilä, Katri Siimes (Vähä Ruokjärvi); Tuomo Klemola, Tarja Peromaa (Iso Ruokjärvi); Harri Viinanen (Valkjärvi); Hannu Kännö (Kaitajärvi); Elias Haro
(Haarjärvi); Seppo Hiekkavuo (Kalastusalue); Maija Venäläinen, Anu Suonpää, Anne Liljendahl, Tiina Asp, Katja Pellikka, Sini Pöytäniemi (LUVY); Inese Huttunen, Markus Huttunen,
Tiia Vento (SYKE). Lisäksi tietoja on saatu ranta-asukkailta esimerkiksi syvyysluotausten yhteydessä.
Pilotin tehtävät olivat osa Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanketta. Hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen kokonaisbudjetti pilotille oli 43 000 euroa ja osuus
koko hankkeen vastikkeettoman työn (talkootyö, á 15 euroa/tunti) määrästä 24 000 euroa
eli 1600 tuntia. Pilotin toimenpiteinä raportoituja, hyväksyttyjä talkootunteja kertyi yhteensä noin 2500 tuntia.
Alueen toimijoita
Pilotin alueella on useita erilaisia järvensuojeluun liittyviä toimijoita. Näiden toimijoiden
verkostoilla tulisi pyrkiä edistämään yhteyttä ja yhteistyötä. Alla lueteltu keskeisimpiä.
LUVY: Järviasiantuntemus, koulutus, ohjeiden laatiminen, tutkimukset, EU-hankkeiden
koordinointi
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ELY: Rahoitus, lupien myöntäminen, ohjaus, vedenlaadun mittauksia
Lohjan kaupunki: Rahoitus, lupien myöntäminen, ohjaus, vedenlaadun mittauksia
SYKE: VEMALA-malli, järviasiantuntemus
EU: Esimerkiksi Leader-rahoitus
Ykkösakseli: Rahoituksen järjestäminen
Kalatalousalue: Kala-asiantuntija, alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmat
Osakaskunnat: Mustlahti, Luskala, Kiikala, Haarjärvi
Järviensuojeluyhdistykset: Lihava, Vähä Ruokjärvi, Iso Ruokjärvi, Valkjärvi, Haarjärvi, Kivimäen Kaita (toistaiseksi toiminta loppunut)
Ranta-asukkaat: VEMALA:n mukaan pilotin alueella on 162 vakituista asukasta ja 399
loma-asuntoa. Yhteensä järviketjun piirissä on arviolta noin 2000 ihmistä. Asukkaat pääosin toteuttavat hoitotoimenpiteitä.

Yhteinen seuranta- ja hoitosuunnitelma
Tähän seuranta- ja hoitosuunnitelmaan on pilotin aikana koottu keskeisiä tietoja järvien ja
lampien tilanteesta sekä koko järviketjun osalta. Näitä ovat mm. tarkentuneet perustiedot
vedenlaadun ja kuormitusten ja syvyyksien osalta.
Nämä kolmen vuoden aikana kerätyt ja tarkentuneet tiedot ovat laaja tietopankki alueen
järvien tilan arvioimiseen. VEMALA:sta lasketuista tiedoista on koottu erilaisia kuvia ja kaavioita, joilla järvien ja lampien tilannetta on pyritty havainnollistamaan. Tietoja on esitetty
myös järvikartoilla. Tässä raportissa ja järvikartoilta löytyy sekä ranta-asukkaita kiinnostavia tietoja että materiaalia myös perusteellisemmin järvien tilaan perehtyville ja tutkimustoimintaa suorittaville henkilöille.
Nämä tarkentuneet ja täydentyneet tiedot ovat hyvä lähtöaineisto järvien tilan seurantaan
sekä tarvittavien hoitotoimenpiteiden suunnittelulle. Aineistot ovat avuksi myös uusien
vedenlaadun mittausten kohdentamisessa.
Edelleen tarvitaan järvien ja lampien tietojen keräämistä ja täydentämistä. Vuosittaisten
havainto- ja mittaustietojen perusteella voidaan todeta järvien tilanteissa tapahtuvia
oleellisia muutoksia. Tarvittaessa voidaan suunnitella kullekin järvelle tarpeellisia hoitotoimenpiteitä.
Massiivisia kunnostustoimenpiteitä Hämjoen latvan järvet ja lammet eivät ilmeisesti tarvitse. Tavoitteena on, ettei tällaisia tarvittaisi myöhemminkään, vaan aktiivinen järvien tilan seuranta ja hoitaminen parantaisi niiden tilaa tai ainakin estäisi niiden tilan huononemisen. Riskitekijöitä ovat erityisesti järvien happitilanteen huononeminen ja ilmaston
muutoksen tuomat yllättävätkin haitat.
Järviensuojeluyhdistyksillä ja ranta-asukkailla on ollut iso rooli tämän suunnitelman laatimisessa ja tulee olemaan sen toimenpiteiden toteuttamisessa. Tämä suunnitelma on tarkoitettu tukemaan ja ohjaamaan alueen järvien ja lampien tilan seurantaa sekä järvensuojelun toimenpiteiden suunnittelua, koordinointia ja toteuttamista. Suunnitelmalla pyritään turvaamaan suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen, tarpeiden mukaan edelleen kehittäminen ja järvien suojelutoiminnan jatkuvuus pilotin toiminnan päätyttyä vuoden 2019 lopussa.
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2. Hämjoen latvan järvien ja lampien perustietoja ja niiden nykytila
Pilotissa on selvitelty järvien ja lampien tietoja sekä järvien ja lampien kuntoa. Kaikista pilotin alueen järvistä ei ole aiempia vedenlaadun mittauksia, kun taas joistakin järvistä löytyy melko paljon havainto- ja tutkimustietoa, mm. eri organisaatioiden rekistereistä. Keskeisiä ovat SYKE:n VEMALA-vesistömalli sekä LUVY:n Vesientila.fi-sivusto. Alueella suoritetuista tutkimuksista laadittuja raportteja on lueteltu lähdeviitteissä.
Erilaiset organisaatiot ovat laatineet järviensuojeluun liittyviä ohjeistoja. Pilotissa laadittuun ranta-asukkaan järvensuojelupalettiin on koottu linkkejä keskeisimpiin ohjeisiin.

Järvien ja lampien fysikaaliset perustiedot
SYKE on määrittänyt mm. järvien ja lampien lähivaluma-alueet, pinta-alat, keskisyvyydet,
tilavuudet ja viipymät sekä kerännyt paljon erilaisia järviin ja niiden kuormituksiin liittyviä
tietoja. Tiedot ovat VEMALA-vesistömallissa. Näitä tietoja on tarkennettu täydennetty pilotin aikana. Keskeisiä tietoja on esitetty Taulukossa 1. Järvikohtaisia perustietoja on esitetty Kuvassa 4.5 (luvussa 4).

Taulukko 1. Pilotin alueen järvien ja lampien perustietoja. Tiedot otettu VEMALA:sta
23.11.2019. Harmaalla korostettujen järvien syvyydet perustuvat pilotin toimesta tehtyihin luotauksiin 2017 – 2019. Valuma-alueet A (allasalueet) ja U (uoma-alueet) on
selostettu luvussa 4. Kuvan 1.1 mukaiset alueet ovat pääpiirteissään valuma-alueet
A+U.
Järviketjun järvien ja lampien ranta-alueet ovat lähes kauttaaltaan rakennettu pääasiassa
loma-asunnoiksi, kuten Kuvasta 2.1 näkyy.
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Kuva 2.1. Pilotin alueella on runsaasti haja-asutuksen ja vapaa-ajan rakennuksia. Keskeisimpien rakennustyyppien symbolit esitetty. Tarkemmin Lohjan karttapalvelu.
Hagmanin 2008 raportissa ”Sammatin järvet. Yhteenveto järvien tilanteesta ja seurantaohjelma” [3] on selvitelty Sammatin järvien ja lampien tietoja sekä esitetty näille järvensuojelutoimenpiteitä vuosille 2009 – 2013 (Katso luku 5). Tämän raportin pohjalta LUVY
on tallentanut Vesientila.fi-sivustolle kunkin järven ja lammen tiedot. Näitä on myös ajantasaistettu. Raportissa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista ei ole ilmeisesti mitenkään
systemaattisesti seurattu. Raportissa on esitetty myös toive, että nämä toimenpiteiden
suositukset arvioitaisiin uudelleen viiden vuoden jakson jälkeen. Tiettävästi tällaista uudelleen arviointia ei ole toteutettu.

Vedenlaadun tutkimuksia
Pilotin toimesta tehtiin vuonna 2017 vedenlaadun tutkimukset kaikille pilotin alueen järville ja lammille, useimmille sekä talvi- että kesämittaukset [4]. Kuvassa 2.2. näkyvät mittausten havaintopaikat. Osalle järvistä ja lammista ei ollut lainkaan aiempia mittaustietoja.
Lisäksi osalle järvistä on tehty pilotin toimintajakson aikana vedenlaadun mittauksia ELY:n
ja Lohjan kaupungin toimesta.
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Kuva 2.2. Hämjoen pilotin järvien vedenlaadun mittausten havaintopaikat vuonna 2017,
viite [4].
Vähä Ruokjärven fosforiarvoja mitattiin kesällä 2019 noin kahden viikon välein, tavoitteena selvittää järven kuormituksen dynamiikkaa. Näytteet otettiin talkootyönä ja niiden
analysointi tehtiin LUVY:ssä, [10]. Katso tarkemmin Liite 3.9.
Nämä vedenlaadunmittaukset on talletettu SYKE:n VEMALA-vesistömalliin.
Myös ranta-asukkaat ja muut vapaaehtoiset ovat tehneet vedenlaadun havaintoja monella pilotin alueen järvellä ja lammella. Nämä havainnot on talletettu SYKE:n vesitestirepun havaintotietokantaan2. Kuvassa 2.3 on esitetty pilotin alueella tehtyjen havaintojen
sijainteja.

Kuva 2.3. Ranta-asukkaat ja muut vapaaehtoiset ovat tehneet vedenlaadun havaintoja
monella pilotin alueen järvellä ja lammella. Nämä havainnot on talletettu SYKE:n vesitestirepun havaintotietokantaan.
2

Vesitestirepun kansalaishavaintojen havaintotietokanta: https://www.ymparisto.fi/fiFI/Kansalaishavainnot/Kampanjat/Kartta_Viimeaikaiset_vesitestirepun_hava(50891)
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Vedenkorkeuden mittauksia
Vedenkorkeuden mittausta on suoritettu lähinnä kesäaikaan vuosina 2018 ja 2019 Vähä
Ruokjärvellä. Mittausten korkeuskiintopisteenä käytettiin vesirajaa lähellä olevan liikkumattoman kiven yläpintaa. Vedenpinnan korkeuden nollataso tämän kiven yläpinnan suhteen määritettiin niiden havaintojen avulla, jolloin VEMALA:n ennustama vedenkorkeus oli
nolla. Mittaus suoritetiin yksinkertaisilla välineillä (vatupassi, mittanauha tai mittatikku,
lauta, muistiinpanovälineet) muutaman päivän tai viikon välein. Menetelmän kuvaus on
Luvussa 6.
Mittaustulokset ovat hyvin yhteensopivia VEMALA:n vedenkorkeusennustusten kanssa,
kuten voidaan todeta alla olevista kuvista 2.4 ja 2.5.

Kuva 2.4 ja 2.5. Vähä Ruokjärvellä kesällä 2018 ja 2019 mitatut vedenkorkeudet (siniset
pisteet ja viiva) ovat yhteensopivia VEMALA-mallin vedenkorkeusennustusten (vihreä viiva)
kanssa.

Näkösyvyyden mittauksia
Vähä Ruokjärvellä mitattiin fosforimittausten yhteydessä kesällä 2019 myös näkösyvyyksiä. Kuvassa 2.6 on esitetty nämä havaitut näkösyvyydet.

Kuva 2.6. Vähä Ruokjärven näkösyvyyshavaintoja [m] kesällä 2019.

Hämjoen pilotin yhteinen hoitosuunnitelma_2020_Res96.docx

10 (49)

29.2.2020

Kuormitusten arviointia
Alueen järvien ja lampien kuormituslähteitä on arvioitu vuoden 2001 raportista [1]. Tietoja
on saatu myös muiden tutkimusten ja selvitysten pohjalta. VEMALA:n kuormitustietoja ja
laskentatuloksia on käytetty laajasti.
Suurimmat kuormittajat ovat peltoviljely, haja-asutus ja luonnonhuuhtouma. Järven sisäinen kuormitus on usein merkittävä ja sen laskenta on tärkeä epävarmuustekijä. Sen tarkentaminen mittausten avulla on tarpeen. Vähä Ruokjärven fosforimittauksilla kesällä
2019 saatiin alustavaa tietoa tästä. Viime aikoina on julkaistu uusia tutkimustietoja mm.
metsien ja soiden kuormitusvaikutuksista3.
Maanviljelyn kuormitustiedot, kuten lannoitustiedot, tulisi saada paremmin käyttöön.
Merkittävä vaikutus on vuosittaisen fosforilannoituksen määrän radikaalilla vähenemisellä. Myös uomien ja purojen pidättävää vaikutusta voidaan hyödyntää. Luomukesannointiin siirrytty useilla pelloilla ja tämän kuormitusvaikutus edellyttää yleisesti vielä selvittämistä. Syksyllä 2019 on saatu uutta tutkimustietoa laidunnuksen vaikutuksista.4
Järvien ekologinen tila
SYKE julkaisi syksyllä 2019 uudistetun Suomen järvien ekologisen tilan luokittelun [9]. Luokittelukriteerit löytyvät viitteestä [15]. Pilotin alueen järvistä luokittelussa olivat mukana
vain suurimmat järvet Vähä ja Iso Ruokjärvi, Valkjärvi sekä Haarjärvi, katso Kuva 2.7. Näiden luokitus säilyi samana kuin aiempi luokitus (vuodelta 2013).
Itse Hämjoen veden laatu on ”erinomainen” Haarjärvestä Nummelle saakka.

Kuva 2.7. Pilotin alueen isoimpien järvien nykytilanne on vuonna 2019 SYKE:n julkaiseman
ekologisen tilan luokituksen mukaan hyvä tai tyydyttävä [9]. Luokittelu oli viisiportainen:
erinomainen (sininen), hyvä (vihreä), tyydyttävä (keltainen), välttävä (oranssi) ja huono
(punainen). Luokiteltuja vesimuodostumia oli koko Suomessa 6875. Pieniä järviä ja lampia
ei ole luokiteltu (vaalean siniset vedet kartalla).
Koko Suomen luokituskartta löytyy: paikkatieto.ympäristö à vesikartta
3
4

https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uudet_arviot_vesistokuormituksesta_metsa(53048)
Maatalouden ravinnekuormituksen tutkimuksesta löytyy tietoja KiertoVesi-hankkeesta
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Peltojen_vesistovaikutuksien_vahentamise(51664)
tai KiertoVesihankkeen loppuraportista http://hdl.handle.net/10138/304956
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Järvien ja lampien rehevyyden luokittelu
Järvien tilan luokittelua on suoritettu myös vuonna 2017 kaikilla järvillä ja lammilla tehtyjen vedenlaadun tutkimusten tulosten pohjalta [4]. Tulokset koottu alla olevaan Taulukkoon 2. Taulukon kentät on väritetty rehevöitymisarvioiden mukaisesti, mitä tummempi
kenttä sitä enemmän rehevöintiä. Pilotin alueen järvet on väritetty tämän taulukonrehevöitymisen mukaan Kuvassa 2.9.
On kuitenkin huomattava, että näiden kriteerien mukaista luokittelua käytetään kaiken
tyyppisille vesistöille, joten sen mukaan luokitellessa pienet järvet saavat usein suhteettoman rehevän luokittelun. Tämä luokittelu perustuu vain yhden vuoden (ja yhden talvi- ja
kesäpäivän) mittauksiin. Mittauspaikalla saattaa myös olla merkitystä tulkintaan. Lisäksi
julkaisussa [5] on esitetty, että kansalaisten näkemykset järvien tilasta ovat huonommat
kuin viranomaisten luokitukset esittävät. Tämä asia on ollut esillä myös julkisuudessa uuden luokituksen julkaisemisen jälkeen.5

Taulukko 2. Vuoden 2017 vedenlaadun mittausten tietoihin perustuva järvien luokittelu
[4]. Värin, kokonaisfosforin ja klorofyllin luokittelukuvaukset saatu viitteessä [13] mainitusta dokumentista. Järvet väritetty tämän luokittelun mukaan Kuvassa 2.9.
Taulukon 2 tulkintamäärittelyjä on seuraavalla sivulla Kuvassa 2.8.

5

Muun muassa Helsingin Sanomat 18.10.2019.
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Kuva 2.8. Taulukon 2 tulkintamäärittelyjä.

Kuva 2.9. Taulukon 2 mukainen järvien luokittelu rehevyyden mukaan.

Syvyysluotaukset
Hämjoen latvan 10 pienen järven ja lammen syvyystiedot ovat puuttuneet yksittäisiä mittauspisteitä lukuun ottamatta. Tällöin näiden VEMALA-mallista puuttuvat syvyydet oli arvioitu yksittäisen vedenlaadun näytteenoton tietojen sekä ympärillä olevan maaston korkeuksien perusteella.
Pilotin toimesta näiden 10 järven ja lammen syvyydet on luodattu talkootyönä. Luotaukset tehtiin pienikokoisella satelliittipaikannuksella ja muistikortilla varustetulla kaikuluotaimella. Luotaiminen anturi oli kiinnitetty soutuveneen perään. Vedenkorkeusasteikoksi
valittiin rannan läheltä sopiva maastokivi tai jokin pysyvä rakenne. Näiden korkeuskiintopiteiden korkeuksia valtakunnalliseen N2000-korkeujärjestelmään ei kuitenkaan ole toistaiseksi mitattu. Mittauskalusto näkyy Kuvissa 2.10 – 2.12. Laitteiston kalibrointi suoritettiin vertaamalla sen antamia syvyysarvoja tiedossa oleviin syvyyksiin. Mittauksen
alussa ja lopussa kerättiin tarpeelliset vedenkorkeus- ja anturin syvväystiedot sekä säähavainnot. Mittaus tapahtui soutamalla rauhalliseen tahtiin luotauslinjoja halutulla linjatiheydellä. Lisäksi luodattiin poikittaislinjoja tarkistamista varten. Paikannus- ja syvyystiedot talletettiin muistikortille.
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Mittausten yhteydessä pyrittiin myös tekemään muita mittauksia, esim. näkösyvyyden ja
pintaveden happamuuden mittauksia.
Luotaukset käsiteltiin Applen Mac-tietokoneella syvyyspisteiksi itse kehitetyillä ohjelmilla. Luotaimen havainnot muutettiin valtakunnan koordinaattijärjestelmän mukaisiksi
koordinaattipisteiksi. Näille tehtiin tarpeelliset vedenkorkeuden ja anturin syväyden korjaukset. Mahdollisesti eri päivinä luodatut arvot muunnettiin samaan korkeustasoon. Syvyyshavainnoista poistettiin ilmeiset virheelliset havainnot, joita tuli esim. matalassa vedessä kasvuston seassa luodattaessa.
Syvyystiedoista voitiin tulostaa sekä syvyyspisteinä tai syvyyskäyrinä. Syvyyspisteistä
muodostettiin syvyyshila, jonka hilakoko valittiin luotaustiheyden mukaan. Syvyyshilasta
voidaan laskea luodatun alueen pinta-ala ja tilavuus. Syvyyskäyrät interpoloitiin syvyyshilan avulla.

Kuvat 2.10, 2.11 ja 2.12. Luotauksissa käytetty kalusto. Kuvassa 2.10 on Lowrance Mark
4 HDI kaikuluotain ja sen virtalähde sekä näkösyvyyden mittausta varten Secchi-levy. Kuvassa 2.11 on luotaimen anturi veneen perälautaan kiinnitettynä. Kuvassa 2.12 on vedenkorkeuden mittauskeppi.
Syvyyskarttojen tulostamista varten valitut syvyyspisteet ja määritetyt syvyyskäyrät siirrettiin QGIS-ohjelmaan. Tällä ohjelmalla tulosteena tulostetiin järvien ja lampien syvyyskäyräkartat, jotka siirrettiin jäljempänä kuvattuihin järvikarttoihin. Luotausten käsittelyprosessin kaavio on Kuvassa 2.13.
Syvyydet on toimitettu SYKE:en luotaustiheydestä riippuen 5 – 10 m ruutukoon mukaisen
syvyyshilan syvyysarvoina. Näiden luodattujen järvien ja lampien syvyystietojen perusteella on VEMALA-vesistömallin tietoja (mm. keskisyvyys, tilavuus ja virtaama) on voitu
täydentää ja tarkentaa. Tämä on merkittävä parannus mallin tarkkuuteen, sillä järven vesitilavuus on tärkeä muuttuja ja vaikuttaa järven vesi- ja ravinnetaseiden mallinnukseen,
katso Liite 2.
Pilotin alueen järvien ja lampien keskisyvyydet näkyvät edellä olevassa Taulukossa 1.
Harmaalla korostetut syvyydet VEMALA:n tietojen mukaan. Muut perustuvat luotauksiin
vuosina 2017 – 2019.
Syvyyksien lisäksi vedenkorkeuksien vaihtelut vuoden (kesän) mittaan olisivat hyviä kyseisen järven mallinnusta tarkentavia tietoja. Vedenkorkeuksien mittaamista voidaan toteuttaa ranta-asukkaiden toimesta, kuten esimerkiksi luvussa 6 esitetään.
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Kuva 2.13. Syvyysmittausten käsittelyprosessi syvyyspisteistöstä syvyysnumero- ja -käyräkartoiksi ja pinta-alan ja tilavuuden laskemiseksi.
Hämjoen latvan järvikartasto
Kaikista pilotin alueen järvistä ja lammista on laadittu järvikartasto, joka koostuu 14 värillisestä A3-kokoisesta karttalehdestä. Pilotin aikana luodatuista järvistä ja lammista on laadittu syvyyskäyrät. Muiden järvien osalta on käytetty suoraan maanmittauslaitoksen avoimen datan syvyystietoja. Karttojen maastotiedot ovat maanmittauslaitoksen avoimen datan maastotietoja. Esimerkki järvikartasta on Kuvassa 2.14. Lisää tietoa järvikartastosta on
Liitteessä 1.
Hämjoen latvan järvien suojelu: Lihava
Hämjoen latvan järviketju

Lihavan syvyyskartta

Syvyydet perustuvat Hämjoen pilotin kaikuluotauksiin 2017
Ø Nauti ja virkisty järvestä, sen
vedestä, kasveista ja kaloista

Ø Ole kiinnostunut järven tilasta,
tarkkaile sitä

Ø Vältä jätevesien joutumista veteen.

Huolehdi että jätevesien käsittely on
kunnossa

Ø Hoida piha-aluettasi
järviystävällisesti

Ø Ehkäise ja poista vieraslajeja
Ø Ilmoita levähavainnoista
Ø Tutustu Ranta-asukkaan
järvensuojelupaletin ohjeisiin

Lihavan erityispiirteitä:
Pinta-ala:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Lähivaluma-alue:
Viipymä:

Ø
Ø

Veden vaihtuvuus on suuri
Veden laatu on mittausten mukaan
tyydyttävä

Ø Järvellä toimii Lihavajärven suojelu-

SYKE:n VEMALA-mallin laskema esimerkki
Lihavan kuormituksesta.
Fosfori 10 v keskiarvo:
Yläpuolelta järviketjusta tuleva
kuormitus:
Lähivaluma-alueen kuormitus:
Sedimentoituva kuormitus:
Järvestä lähtevä kuormitus:

12,1 ha
1,3 m
0,16 Mm3
56 ha
40 vrk

ja virkistysyhdistys ry

28,0 kg/v
14,6 kg/v
4,9 kg/v
37,7 kg/v

Lisätietoja:
Ranta-asukkaan järvensuojelupaletti:

Lähivaluma-alueen kuormituksen (14,6 kg/v)
jakautuminen:

https://www.luvy.fi/hankkeet/lansi-uudenmaan
-vesistokunnostusverkosto/
https://www.vesientila.fi/fi/kunnat/lohja/jarvet/lihava
Laadittu Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostohankkeen Hämjoen pilotin toimesta 12/2019.
SYKE:n VEMALA-vesistömallin tiedot on otettu 23.11.2019.
Tässä lähivaluma-alueeseen kuuluu vain itse järven altaaseen laskeva valuma-alue. Tarkempia tietoja
on pilotin kotisivuilla olevassa Hämjoen latvan järvien ja lampien seuranta- ja hoitosuunnitelmassa.

Kuva 2.14. Esimerkki pilotin toimesta laaditusta järvikartasta. Lihavan järvikartta, jonka
syvyydet on luodattu pilotin aikana. Marginaaleissa on tietoa mm. järviketjusta, järven
ominaisuksista, esimerkki VEMALA:sta tulostetusta kuormitusarviosta sekä linkkejä järvensuojeluohjeistoihin.
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Karttojen marginaaleihin on kerätty tietoja Hämjoen latvan järviketjusta sekä järviketjun
järvien ja lampien tietoja. Esimerkkejä kunkin järven kuormituksesta on poimittu VEMALAmallista. Karttojen marginaaleihin on vielä lisätty yleisiä järvensuojeluohjeita ja linkkejä
järven tietoihin mm. Vesientila.fi sivuille sekä suojeluyhdistyksiin. Järvikartat ovat tarkasteltavina ja tulostettavina pilotin nettisivuilla [11]. Kunkin järven järvikarttoja on jaettu tai
tullaan jakamaan ko. järven ranta-asukkaille. Jo jaetuista kartoista saatu palaute on ollut
positiivista.

Kasvillisuusselvityksiä
Iso Ruokjärven, Valkjärven ja Haarjärven on tehty vuonna 2000 vesikasvikartoitus [1]. Pilotin toimesta on vuonna 2018 tehty vesikasviselvitys opinnäytetyönä Vähä Ruokjärvestä
[8]. Iso Ruokjärvellä on tehty ammattimainen vesikasvikartoitus vuonna 2019 [12]. Muiden järvien vesikasveja on selvitetty paikallisesti ainakin Laihalla ja Kaitajärvellä.
Sinilevätilanteen seuranta
Joissakin järvissä on joinakin vuosina havaittu sinileväesiintymiä. Levien myrkyllisyyden
pois sulkeminen vaatisi laajoja tutkimuksia, joten havaittujen myrkyllisyyttä ei kuitenkaan
ole selvitetty. Pilotin puitteissa 2018 sovittua levähavaintojen koordinoitua ilmoittamismenettelyä ei ole päästy kunnolla hyödyntämään, koska levähavaintoja oli kesällä 2019
hyvin vähän.
Vieraslajien seuranta
Joissakin järvissä havaittu vesiruttoa ja mahdollisesti hyytelösammaleläimiä. Maakasveista
jättipalsami, japanintatar ja lupiini ovat leviämässä alueella.
Historiatietojen kerääminen
Pilotin innoittaman on julkaistu historiikit Perinnetietoa ja muita tarinoita Vähä Ruokjärveltä [6], jossa on muisteluita järven lähistön asumisista ja tapahtumista sekä Lihavan tarina [7], joka on laadukas historiikki tästä järvestä.
Myös muiden järvien osalta historiikkien laatiminen olisi arvokasta, kun vielä perinnetietoa on ranta-asukkaiden muistoissa.
Kala- ja raputilanteen selvittely
Kala- ja raputilanteen selvittely oli mukana pilotin alkuperäisessä tehtäväsuunnitelmassa,
mutta tätä aihetta käsiteltiin pilotissa vain pintapuolisesti, koska tämän aiheen katsottiin
kuuluvan osakaskunnille ja kalatalousalueelle. Osakaskunnilla on tiedot kalojen istutuksista. Iso Ruokjärven ja Valkjärven koekalastuksesta vuonna 2000 on tietoja LUVY:n raportissa [1]. Uudistamalla koekalastus näissä järvissä saataisiin selville järvien kalakannan kehitys. Joitakin lähinnä fosforikuormituksen vähentämiseen soveltuvia kalastukseen liittyviä kommentteja on kirjattu lukuun 6.2.
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3. Tavoitteita järvien tilalle ja hoitotoimenpiteille
Työryhmä on hahmotellut tavoitetilaan pyrkimiselle seuraavat tiivistetyt päämäärät:
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4. VEMALA-vesistömallin laskentatuloksia
Huom. Luvussa 4 on esitetty lähinnä VEMALA:sta saatuja järvien ja niiden kuormitusten
tietoja. Luvussa on aineistoa erityisesti järviketjun kokonaisuuteen perehtymistä
varten.
Hämjoen latvan valuma-aluetta tarkasteltiin Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) kehitetyn vedenlaadun ja ravinnekuormituksen mallinnus- ja arviointijärjestelmä VEMALA:n
avulla. VEMALA sisältää tietoa mm. järvien ja lampien valuma-alueista, ravinteista ja kuormituksista. Hämjoen pilotin alueella näitä lähtötietoja on pyritty tarkentamaan pilotin toimenpiteiden tuottamien tietojen avulla. Mallin käytöstä pilotissa on selostus Liitteessä 2.
Luvussa 4 esitetään Hämjoen latvan valuma-alueen VEMALA-mallilla laskettuja tuloksia
fosforille ja kiintoaineelle. Laskennan avulla saadaan arviot koko kulkeutumisketjulle kaikkina tarkasteluajanjakson ajanhetkinä. Mittaustulokset ovat keskeisiä ja ne antavat mallituloksia varmempaa tietoa todellisesta tilanteesta. Kokonaiskuvan saamiseksi ne eivät yksin kuitenkaan riitä. Mittaustulokset eivät kerro päivittäistä tilannetta eivätkä ne kerro
mistä kuormitus on peräisin eikä, miten kuormitus kulkeutuu järviketjussa, vaikkakin mittaustiedot antavat viitteitä näistä. Mittaukset ovat tärkeitä työkaluja mallin sovittamisessa, joten ne täydentävät toisiaan.
Luvussa 4 esitetyt tulokset ovat vajaan kymmenen vuoden keskiarvotuloksia. Eri vuosien
välillä on eroa kuormituksessa erityisesti sateisuuden vaihtelun vuoksi. Sateisuus vaikuttaa
merkittävästi huuhtoutumaan. Vuoden aikana kuormitus tulee eniten keväisin ja sateisena
syksynä/talvena. Järvien pitoisuudet ovat silloin suurimmillaan. Kesällä sisäinen kuormitus
voi nostaa pitoisuuksia. Dynaamisia tuloksia tarkastellaan Liitteissä 3.1 – 3.14.
Kuormituksen arviot on esitetty valuma-aluekohtaisesti. Ainoa alueen ulkopuolinen kuormituslähde on laskeuma fosforin osalta. Kuormitusta siirtyy pois alueelta edelleen Hämjokea pitkin.
Ainemäärät ja niihin liittyvät taseet ovat tarkastelujen kohteena. Toisena tarkastelunäkökulmana ovat pitoisuudet. Tulokset on pyritty tuomaan esiin niin että järviketjun tarkasteltava kokonaisuus on hahmotettavissa aina yhdeltä kuvalta järviketjulle. Ainemäärien
siirtymisen kokonaiskuvaa täydentävät pitoisuustarkastelut. Näistä selviää kuinka ”puhdasta” vettä aina mistäkin saadaan.
VEMALA-mallilla on laskettu kuormitusten ja pitoisuuksien määriä yksittäisille järville ja
lammille sekä koko järviketjulle sekä ravinteiden kulkeutumista järvien välillä. Esitetyissä
kuvissa on käytetty VEMALA:n laskentatilanteen 23.11.2019 mukaisia tuloksia.
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Valuma-aluejaot
Kuvassa 4.1 on esitetty järviketjun lähivaluma-aluejako, jossa koko valuma-alue (21,2 km2,
2120 ha) on jaettu siten että rajoina ovat järven laskuojan suu.
Järvien ja lampien nimet löytyvät tämän dokumentin kansikuvasta. Tytylampi ja Märrä eivät ole erillisinä mukana VEMALA:n laskennassa. Järvien väliset laskuojat on merkitty kuvaan, myös joitain muita ojia on mukana.

74.6
73.8

68.0

84.3
57.5

73.5

63.8

65.7

61.6
57.6

62.6

62.3

Kuva 4.1. Kuva järvien lähivaluma-alueista pääpiirteissään. Lisäksi kartassa näkyvät järvien väliset ojat tai purot. Kuvan rajat poikkeavat hieman VEMALA:n käyttämistä tarkennetuista järvien valuma-aluerajoista. Järvien nimet löytyvät tämän dokumentin kansikuvasta. Järviin tai niiden lähelle on merkitty niiden korkeus merenpinnasta [m]. Korkeusero
korkeimman (Kako 84.3 m) ja Haarjärven (57.5 m) on 26.8 m.
Lähivaluma-alueet on jaettu VEMALA:ssa vielä allasalueisiin (A-alueet) ja uoma-alueisiin
(U-alueet). Kuvassa 4.2 on esitetty valuma-alueet VEMALA:ssa olevine tunnuksineen. Esimerkiksi Vähä Ruokjärven lähivaluma-alue koostuu allasalueesta A008 ja uoma-alueista
U0032 ja U0033.
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Kuva 4.2. Allas-alueet (A-alkuiset) ja uoma-alueet (U-alkuiset) VEMALA- tunnuksineen.
[Altaiden ja uomien koodin alkuosa on 23.074]. Järvet ja lammet sinisellä. Järvien nimet
löytyvät tämän dokumentin kansikuvasta, laskuojat näkyvät Kuvassa 4.1.

Pilotin alueen allas- ja uomaverkosto
Pilotin alueen järviverkosto koostuu järvistä, lammista ja niiden välisistä ojista sekä joissakin tapauksissa näihin ojiin laskevista uomista.
Uomat on liitetty järviketjuun, kuten Kuvassa 4.3 on esitetty. Kuvassa 4.3b on Kuvan 4.3
merkintöjen selostuksia. Järviin tulee kuormitusta oman lähivaluma-alueen (A) lisäksi järveen laskevien ojien kautta yläpuolisista järvistä ja näihin ojiin laskevista uomista (U).

Kuva 4.3b. Kuvan 4.3 merkintöjen selostuksia. Altaat ovat A-alkuisia ja uomat U-alkuisia.
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Kuva 4.3. Hämjoen latvan valuma-alueen järviketjun altaat ja uomat. Merkinnät on selostettu edellä Kuvassa 4.3b.
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Järvien ja lampien perustiedot
Järvien ja niiden valuma-alueiden keskeisiä tietoja on koottu Kuvaan 4.4. Kuvan merkintöjen selostuksia on Kuvassa 4.4b.
Järvien pinta-alat vaihtelevat välillä noin 2 ha (Kako ja Kakolampi) ja noin 86 ha (Valkjärvi).
Lammet Märrä ja Tytylampi ovat noin hehtaarin kokoisia.
Järvet ovat kaikki suhteellisen matalia. Kako, pienin järvistä on syvin, keskisyvyys hieman
yli 5 metriä. Valkjärven ja Kaitajärven keskisyvyys on liki 5 metriä. [Suomen järvien keskisyvyys on eri lähteiden mukaan noin 6 - 7 m.] Järvissä on yhteensä vettä noin kymmenen
miljoonaa kuutiometriä. (Määrä vastaisi noin 200 000 kerrostaloasukkaan vuoden vedenkulutusmäärää.)
Latvajärvien veden viipymä on usein suhteellisen suuri. Hämjoen latvan latvajärvien Kivimäen Kaita, Kako, Kaituri ja Laiha kohdalla se on luokkaa yksi vuosi. Valkjärven veden viipymä on hieman yli kolme vuotta. Myös Kaitajärven veden viipymä on pitkä, yli kaksi
vuotta. Veden virtaaman mukana kulkeutuvien fosfori, typen ja kiintoaineen viipymä on
erisuuruinen kuin veden viipymä.
Vedenvaihtuvuus kasvaa ja viipymä pienenee, kun tapahtuu läpivirtausta ylempänä olevista järvistä. Pienimmillään viipymä on suhteellisen pienessä Lihavassa, jossa se on vain
noin kuukauden verran. Tytylammessa viipymä on luokkaa viikko. Tytylampi ei kuitenkaan
ole erikseen mukana VEMALA:n laskennassa.
Veden viipymä vaihtelee vuoden mittaan paljon. Kesällä virtaus on usein hyvin vähäistä;
ranta-asukkaiden vaikutelma voi olla, että vesi ei vaihdu juurikaan järvessä, vaikka tosi asiassa se vaihtuisi vaikkapa kaksi kertaa vuodessa.
Valuma-alueiden (allas- ja uoma-alueiden, Kuva 4.2) pinta-alat on merkitty perustietolaatikoihin. Kuhunkin järveen liittyvien uoma-alueiden pinta-alat on tässä tietolaatikossa laskettu yhteen. Joillain järvillä uomavaluma-alueiden pinta-alat ovat merkittäviä suhteessa
allasvaluma-alueeseen. Näin erityisesti Haarjärven kohdalla.

Kuva 4.4b. Kuvan 4.4 merkintöjen selostuksia.
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Hämjoen latvan valuma-alueen järviketjun Perustietoja
[Tiedot otettu VEMALA:sta 23.11.2019.]
Kivimäen Kaita
Ruona

Kako
Sedim. 1.2
Tytylampi

Kakolampi
Kaituri

Lihava
Laiha

Vähä Ruokjärvi

Iso Ruokjärvi
Kaitajärvi

Valkjärvi

Märrä
Haarjärvi

Kuva 4.4. Hämjoen latvan valuma-alueen järviketjun järvien ja lampien perustietoja. Merkinnät on selostettu edellä Kuvassa 4.4b.
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Fosforin kulkeutuminen, pidättyminen ja pitoisuudet
Seuraavassa keskitytään fosforin kulkeutumiseen VEMALA-mallin antamien tulosten mukaisesti. Fosfori on keskeinen rehevöitymisen tekijä pienissä järvissä. Kaikissa seuraavissa
kaavioissa on kyse vajaan kymmenen vuoden keskiarvoista (aikaväli 12.11.2011 –
23.11.2019). Dynaamisia tuloksia tarkastellaan Liitteissä 3.1 – 3.14.
Tarkastellaan ensin fosforin kulkeutumista valuma-alueilta. Kuvassa 4.5 on merkitty
VEMALA:sta saadut fosforin kuormituksen arviot (kg/v). Kuvan merkintöjen selostuksia on
Kuvassa 4.5b.
Latvajärvet saavat kuormitusta vain omilta allasvaluma-alueiltaan. Kun mennään järviketjussa eteenpäin, kasvaa pääsääntöisesti järveen laskevien ojien kautta tuleva kuormitus
suhteessa oman valuma-alueen kuormitukseen. Järven oman valuma-alueen koko ja laatu
vaikuttaa myös. Pienehköltä valuma-alueeltakin voi tulla merkittävää kuormitusta, jos se
on pääasiassa peltoa. Kokonaismäärältään merkittävää kuormitusta aiheuttavia uoma-alueita ovat Lihavan ja Vähä Ruokjärven väliset peltoalueet sekä Haarjärveen ojien kautta
kuormitusta tuovat peltoalueet.
Järveen tulevasta kokonaiskuormasta sedimenttiin pidättyvä osuus vaihtelee välillä noin
10% (Lihava) ja yli 70% (Valkjärvi).
Hämjoen latvan järviin valuma-alueelta tuleva koko kuormitus on 437 kg/v fosforia. Tästä
määrästä jatkaa Hämjokeen 180 kg/v. Laskennan mukaan siis noin 60% pidättyy järviin ja
40% jatkaa Hämjokea pitkin edelleen.

Kuva 4.5b. Kuvan 4.5 merkintöjen selostuksia.
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Kuva 4.5. Fosforin kulkeutuminen valuma-alueilla ja uomissa sekä pidättyminen. Merkinnät on selostettu edellä Kuvassa 4.5b.
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Valuma-alueiden fosforikuormien aiheutuminen esitetään lähemmin Kuvassa 4.6. Kuvan
merkintöjen selostuksia on Kuvassa 4.6b.
Tässä kunkin järven allasalueen ja uoman kuormitus on eritelty tietolaatikossa. Kuvasta
käy ilmi järvessä (vedessä) olevan fosforin kokonaismäärä. Sitä voi verrata esimerkiksi sedimenttiin siirtyvään määrään.
Pelloilta aiheutuu yleensä merkittävästi enemmän kuormitusta hehtaaria kohti kuin muilta
alueilta. Fosforilannoitusta on huomattavasti vähennetty noin vuodesta 1990 alkaen.
Maaperässä on kuitenkin jäljellä runsaan lannoituksen aikakauden fosforia eri muodoissa.
Metsäpinta-alasta aiheutuvat fosforipäästöt ovat valtaosin luonnollista kuormitusta. Metsätalouden aiheuttama kuormitus on hyvin vähäistä. Tästä on kuitenkin tullut loppusyksyllä 2019 uutta tietoa, katso alaviite 3.
Valkjärven lähivaluma-alueen pellot ovat isolta osin kesannolla. Kesantojen kuormituksesta ei ole vielä varmoja tietoja, jonka vuoksi malli käyttää vielä viljellyn pellon tietoja.

Kuva 4.6b. Kuvan 4.6 merkintöjen selostuksia.

Järvien ja lampien lähialueiden (A) fosforikuormituksen jakautuminen kuormituslähteisiin
on esitetty vielä havainnollisesti Kuvassa 4.7. Kuvan merkintöjen selostuksia on Kuvassa
4.7b. Tämän ympyrädiagrammien koko kuvaa likimäärin kokonaiskuormituksen suuruutta,
mutta käytettävissä olevan tilan vuoksi erityisesti suuremman kuormituksen osalta diagrammit ovat pienempiä, kuin niiden kuuluisi olla.

Kuva 4.7b. Kuvan 4.7 merkintöjen selostuksia.
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Kuva 4.6. Valuma-alueiden fosforikuormien [kg] muodostuminen lähteittäin sekä kulkeutumin [kg/v]. Merkinnät on selostettu edellä Kuvassa 4.6b.
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Järvien fosforikuormitus
[Diagrammien koot likimäärin suhteessa fosforipitoisuuksiin]
Kivimäen Kaita
Yhteensä 19,8 kg/v

Ruona
Yhteensä 19,0 kg/v
Alueelta A: 5,3 kg/v

Kako
Yhteensä 2,7 kg/v

Sedim. 1.2
Tytylampi

Kakolampi
Yhteensä 5,0 kg/v

Kaituri
Yhteensä 4,5 kg/v

Lihava
Yhteensä 42,6 kg/v
Alueelta A: 14,6 kg/v

Laiha
Yhteensä 6,8 kg/v

Vähä Ruokjärvi
Yhteensä 100,7 kg/v
Alueelta A: 34,5 kg/v

Iso Ruokjärvi
Yhteensä 127,4 kg/v
Alueelta A: 42,0 kg/v

Kaitajärvi
Yhteensä 17,3 kg/v
Alueelta A: 17,3 kg/v

Valkjärvi

Märrä

Yhteensä 146,8 kg/v
Alueelta A: 146,8 kg/v

Haarjärvi
Yhteensä 227,6 kg/v
Alueelta A: 18,2 kg/v

Kuva 4.7. Järvien fosforikuormitus [kg/v]. Kuvassa diagrammien koot likimäärin suhteessa
kuormitusmääriin. Merkinnät on selostettu edellä Kuvassa 4.7b.
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Pilotin alueen allas- ja uoma-alueet luokiteltuna ja väritettynä fosforin kuormituksen mukaan on esitetty Kuvassa 4.8.

Kuva 4.8. Allas- ja uoma-alueiden fosforin kuormitus VEMALA:n tulosteiden mukaan.
Kuvassa 4.9 on esitetty laskettuja fosforin pitoisuuksia järvissä ja lammissa sekä valumaalueiden vesien osalta. Kuvan merkintöjen selostuksia on Kuvassa 4.9b.
Vedenvirtauksen mukana tulee kuormitusta, mutta tuleva vesi voi silti olla ”puhtaampaa”
kuin järvessä oleva vesi.
Järven omalta valuma-alueelta (A-alue) tulevien vesien fosforipitoisuudet vaihtelevat välillä 20 µg/l (Kakolampi) ja 106 µg/l (Valkjärvi). Joiltakin uoma-alueita (U-Alue) on arvioitu
tulevan lähes 200 µg/l pitoisuuksia. Haja-asutuksen kuormitus on näissä mukana.
Järvestä lähtevän veden pitoisuus (keskiarvo) voi jonkin verran poiketa järven veden pitoisuudesta, sillä virtaus ei ole tasaista.
Joiltakin alueilta tulevilla valuvesillä on erityisen korkeita pitoisuuksia. Näiden pidättämiseen kannattaa kiinnittää huomiota.
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Kuva 4.9b. Fosforin pitoisuuksien Kuvan 4.9 merkintöjen selostuksia.
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Kuva 4.9. Fosforin pitoisuudet järvissä ja uomissa [kg/ha/v]. Merkinnät on selostettu
edellä Kuvassa 4.9b.
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Kiintoaineiden kulkeutuminen
Kiintoaineiden kulkeutuminen ja määrä vedessä ovat vain suuntaa antavia, koska niiden
tilanteesta on vain vähän mittauksia, joita olisi voitu käyttää mallin tarkistamiseen. Pilotissa mitattiin vuonna 2017 myös kiintoaineen pitoisuuksia, mutta mittausten ajankohdista johtuen ne olivat hyvin pieniä, eivätkä tuoneet esille kuormituksen suuruutta.
Seuraavissa kaavioissa tarkastellaan kiintoainesta vastaavasti kuin fosforin osalta aiemmissa kaavioissa.
Kiintoaineiden kulkeutuminen ja pidättyminen valuma- ja uoma-alueilla on esitetty Kuvaa
4.5 vastaavasti Kuvassa 4.10. Kuvan merkintöjen selostuksia on Kuvassa 4.10b. Järviin tulevat kiintoainemäärät ovat suuruusluokkaa tonneja vuodessa pienissäkin järvissä. Kiintoaineen siirtyminen sedimenttiin on merkittävää, jopa yli 90% järveen tulevasta kuormituksesta (Valkjärvi). Järvissä, joissa läpivirtaus on suuri, voi sedimenttiin siirtyminen olla alle
50% (Lihava). Lähivaluma-alueen merkitys on siksi tärkeä ja suurempi kuin fosforin kohdalla. Alle 10% alueen kiintoaineen kokonaiskuormasta kulkeutuu eteenpäin Hämjokea
pitkin.

Kuva 4.10b. Kuvan 4.10 merkintöjen selostuksia.
Järvien ja lampien lähialueiden (A) kiintoaineiden kuormituksen jakautuminen kuormituslähteisiin on esitetty Kuvassa 4.11. Kuvan merkintöjen selostuksia on Kuvassa 4.11b.
Ympyrädiagrammien koko kuvaa likimäärin kokonaiskuormituksen suuruutta, mutta käytettävissä olevan tilan vuoksi erityisesti suuremman kuormituksen osalta diagrammit ovat
pienempiä, kuin niiden kuuluisi olla. Nykyisessä VEMALA-versiossa ei ole arvioitu haja-asutuksen kiintoainekuormitusta eikä erkiseen metsätaloutta.

Kuva 4.11b. Kuvan 4.11 merkintöjen selostuksia.
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Kuva 4.10. Kiintoaineiden kulkeutuminen uomissa. Merkinnät on selostettu Kuvassa 4.10b.
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Järvien kiintoainekuormitus
[Diagrammien koot likimäärin suhteessa kiintoainepitoisuuksiin]
Kivimäen Kaita
Yhteensä 12,0 t/v
Alueelta A: 12,0 t/v

Ruona
Yhteensä 6,3 t/v
Alueelta A: 3,2 t/v

Kako
Yhteensä 1,5 t/v

Sedim. 1.2
Kakolampi
Tytylampi

Yhteensä 3,3 t/v

Kaituri
Yhteensä 1,9 t/v

Lihava
Yhteensä 13,2 t/v
Alueelta A: 6,9 t/v

Laiha
Yhteensä 3,2 t/v
Alueelta A: 3,2 t/v

Vähä Ruokjärvi
Yhteensä 38,4 t/v
Alueelta A: 15,3 t/v

Iso Ruokjärvi
Yhteensä 37,8 t/v
Alueelta A: 21,3 t/v

Kaitajärvi
Yhteensä 7,2 t/v
Alueelta A: 7,2 t/v

Valkjärvi

Märrä

Yhteensä 8 6,0 t/v
Alueelta A: 86,0 t/v

Haarjärvi
Yhteensä 62,5 t/v
Alueelta A: 6,6 t/v

Kuva 4.11. Kiintoaineiden kuormituksen jakautuminen kuormituslähteisiin. Merkinnät on
selostettu edellä Kuvassa 4.11b.
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Kiintoaineiden pitoisuuksia sekä niiden kulkeutumisia ja sedimentoitumisia on esitetty Kuvassa 4.12 vastaavalla tavalla kuin fosforin pitoisuuksia Kuvassa 4.9. Kuvan merkintöjen
selostuksia on Kuvassa 4.12b.
Kiintoaine on fosforia helpommin havaittavissa ainakin suuntaa antavasti; esimerkiksi pitoisuuden pieneneminen kevään aikana näkyy usein järviveden kirkastumisena.
Kaitajärven kiintoainepitoisuus on pienin, vain viidesosa Lihavan pitoisuudesta. Valumaalueilta tulevan kuormituksen pitoisuudet ovat useimmissa järvissä yli kymmenkertaisia
järven pitoisuuteen nähden.
Sedimentaatiomäärät vaihtelevat järvissä arvosta 20 g/m2/v (Kaituri) arvoon noin 200
g/m2/v (Valkjärvi).

Kuva 4.12b Kuvan 4.12 merkintöjen selostuksia.
VEMALA:sta voidaan laatia vastaavanlaisia typen pitoisuus- ja kulkeumatulosteita valumaja uoma-alueilla kuin raportissa esitetyt fosforin osalta. Pilotissa tuotettiin joitakin typen
kulkeutumistulosteita. Näitä ei kuitenkaan lisätty tähän raporttiin. Typpi on fosforia liukoisempi ja liukenee siksi vesivirtausten mukana ”ketterämmin”.
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Kuva 4.12. Kiintoaineiden pitoisuuksia sekä niiden kulkeutumisia ja sedimentoitumisia.
Merkinnät on selostettu edellä Kuvassa 4.12b.
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VEMALA:lla voidaan myös simuloida skenaarioita, joilla erilaisten kuormitusten vähentämistoimenpiteiden vaikutuksia voidaan arvioida. Näitä simulointeja voidaan laskea myös
erilaisille ilmastonmuutosskenaarioille. Simulointeja ei otettu tähän raporttiin.
Luvun 4 tulostarkastelut ovat vajaan kymmenen vuoden keskiarvotuloksia. Dynaamisia tuloksia pilotin ajanjaksolle esitetään järvikohtaisten tarkastelujen yhteydessä Liitteissä 3.1
– 3.14.
Tulosten tarkastelussa on aina muistettava, että kyse on keskiarvotuloksista. Dynaamiset
tarkastelut auttavat näkemään keskiarvojen taakse.
VEMALA:n tietoja pilotin alueen järvien fosforin, typen ja kiintoaineiden tietoja voi tarkastelle oheisen linkin kautta http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/98/23/fi7.html.
VEMALA-mallin käytön ja tulosten arviointia
Projektin yhtenä tavoitteena oli käyttää Hämjoen järviä pilottikohteena VEMALAravinnekuormitusarvioiden käytöstä järvikohtaisten hoitosuunnitelmien kehittämiseksi.
VEMALA-mallin pääkäyttökohteena oli selvittää 1) järvikohtaiset ravinnekuormitusarviot,
2) eri kuormituslähteiden osuudet kokonaiskuormituksesta ja 3) järvien ravinnepidätyskyky. VEMALA-mallin tuloksia käytettiin havainnollistavien kaavioiden luomiseen kuormituksen muodostumisesta ja sen kulkeutumisesta järviketjussa. Vastaavia visuaalisia esityksiä sekä kuormituksen synty- ja kulkeutumiskuvauksia voidaan käyttää järvien hoitosuunnitelmien kehityksessä koko Suomessa, sillä VEMALA-mallia käytetään kaikkiin Suomen valuma-alueisiin.
Mallitulosten tarkastelujen avulla on saatu kokonaiskuva Hämjoen latvan järvien kuormituksesta. Tässä on rajoituttu fosforin ja kiintoaineen kulkeutumisen kuvaamiseen. Joidenkin tärkeiden tekijöiden kuvaaminen systeemitasolla ei ehkä ole toteutettavissakaan.
Hahmoteltu kokonaisuus kuvaa alustavasti fosforin ja kiintoaineen kulkeutumisesta sekä
antaa käsityksen eri valuma-alueiden merkityksestä ja järvien vaikutuksista toisiinsa. Kokonaiskuva auttaa järvistä kiinnostuneita ymmärtämään eri tekijöiden merkitystä ja kohdistamaan huomion tärkeisiin kohteisiin. Kokonaistarkastelusta käy myös ilmi yhteistyön
tarve järviensuojelussa.
Vaikka Sammatin pieniltä järviltä on mitattuja arvoja enemmän kuin monilta muilta järvialueilta, on mittauksia silti liian vähän mallin laskennan perusteellisen tarkentamisen kannalta.
VEMALA-mallissa järvet on kuvattu täysin sekoittuneina altaina. Todellisuudessa järvet
ovat kerrostuneita ja sekoittuvat vain täyskiertojen aikana keväisin ja syksyisin. Kerrostuneisuuden kuvauksen lisäämisellä voisi paremmin hyödyntää eri syvyyksiltä tehtyjä pitoisuushavaintoja.
Sammatin pienten järvien alue voisi olla hyvä jatkokehityskohde mallinnuksen ja mittausten tiiviille yhteistyölle. Ranta-asukkaiden kiinnostus ja aktiivinen osallistuminen mittausten suorittamiseen olisi tässä tärkeä.
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5. Järvillä tehtyjä seuranta- ja hoitotoimenpiteitä
Hämjoen pilotin alueen järvillä ja lammilla on suojeluyhdistysten, osakaskuntien, rantaasukkaiden ja pilotin toimesta tehty erilaisia järvensuojelun seuranta- ja hoitotoimenpiteitä. Näitä ovat mm. vedenlaadun mittaukset niiltä järviltä ja lammilta, joilta syvyystiedot
ovat puuttuneet, kasvillisuuskartoitukset, vesikasvien poistot, hoitokalastukset, kalojen istutukset, järvensuojeluun liittyvä ohjeistojen laatiminen ja kokoaminen, nettisivujen tekeminen ja ylläpito, koulutus Toimenpiteiden suunnittelussa saatu apua mm. LUVY:n asiantuntijoilta.
Kooste pilotin tietoon tulleista pilotin alueen järville ja lammille tehdyistä vesienhoitotoimenpiteistä on Liitteissä 3.1 – 3.14.
Hajajätevesineuvontaa on tehty jo pilotin alueella Valkjärvellä, Iso Ruokjärvellä ja Lihavalla. Toivomus olisi saada neuvontaa myös lopuille järville ja lammille, mikäli rahoitusta
järjestyy.
Hagmanin raportissa vuodelta 2008 [3] on esitetty alla olevan Taulukon 4 mukaisia toimenpiteitä vuosille 2008 – 2013. Näiden toteutumisesta ei ole tarkempaa tietoa. Tähän
taulukkoon on lisätty myös vuosina 2014 – 2019 tehtyjä toimenpiteitä. Näistä on kuitenkin
saatu kovin puutteellisia tietoja.

Taulukko 4. Hagmanin raportin 2008 toimenpidetaulukko 2009 – 2013 (mustat numerot).
Suunnitelmaan kuulumattomat ja sen jälkeen tiedossa olevat vuosina 2014 – 2019 tehdyt
toimenpiteet (siniset numerot) ja kansalaisten tekemät toimenpiteet (vihreät numerot)
kursiivilla.
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6. Ehdotettuja järvien tilan seuranta- ja hoitotoimenpiteitä
Yleistilanteena voidaan todeta, että alueen järvien ja lampien tilanne on hyvä tai tyydyttävä.
Massiivisia kunnostustoimenpiteitä Hämjoen latvan järvillä ja lammilla ei ilmeisesti tarvitse lähivuosina, eikä toivottavasti myöhemminkään, jos järvistä pidetään hyvää huolta.
Mutta vielä tarvitaan järvien ja lampien tilanteen seuraamista sekä niiden tietojen keräämistä, täydentämistä ja tarkentamista. Seuraamisen tarkoituksena on todeta, jos järvien
tilanteessa tapahtuu oleellisia muutoksia. Tällöin voidaan kohdentaa tarkempia tutkimuksia ja toimenpiteitä juuri näihin järviin. Tarkentuneiden tietojen perusteella voidaan suunnitella yksityiskohtaisemmin kullekin järvelle tarpeellisia hoitotoimenpiteitä.

6.1 Ammattilaisten suorittamat järven tilan mittaukset
Työryhmä esittää, että alueen vesiensuojelun organisaatiot jatkavat järvikohtaisia vedenlaadun mittauksia omien vuosittaisten ohjelmiensa ja rahoitusmahdollisuuksiensa mukaisesti. Tällöin järvien tilan kehittymisestä voidaan seurata sekä lisäksi saadaan myös kalibrointi- ja tarkistusarvoja VEMALA-mallin oikeellisuuden varmistamiseksi ja mallin parantamiseksi.
Uudenmaan ELY-keskuksen ja Lohjan kaupungin hajajätevesineuvontaa toivotaan jatkettava niiden järvien osalta, joihin neuvontakäyntejä ei vielä ole tehty.
Joillekin järville noin vuosittaisten mittausten lisäksi esitetään, että vuonna 2024 suoritettaisiin samanlainen vedenlaadun mittaus kuin vuonna 2017 kaikille pilotin alueen järville.
Tällöin voidaan arvioida näiden järvien ja lampien tilanteen muuttuminen kuluneen 7 vuoden aikana. Näiden mittaustietojen sekä pohjalta voidaan tarpeen mukaan tarkentaa tarvittavien hoitotoimenpiteiden suunnitelmia.
Luvussa 8 ehdotetun seurantaryhmän tehtävänä olisi suorittaa vuonna 2024 tilannearvio
järviensuojelun toimenpiteiden etenemisestä ja niiden vaikutuksista. Tällainen arvio tulisi
pohjautua edellä ehdotetun kaikkien järvien tilan mittausten tuloksiin ja muihin käytettävissä oleviin havainto- ja mittausaineistoon, mm. kohdassa 6.2 selostettujen kansalaisten
havaintotietoihin. Tämän pohjalta seurantaryhmän tulisi laatia yksityiskohtaisempi toimenpidesuunnitelma vuosille 2025 – 2030.

6.2 Kansalaisten järvensuojelun seuranta- ja hoitotoimenpiteet
Kansalaisten (lähinnä ranta-asukkaiden) vuosittain suorittaman järvien tilan seurannan
tarkoituksena on täydentää edellisessä kohdassa mainittuja ammattimaisia vedenlaadun
mittauksia. Tällaiset tiheämmät mittaukset voisivat paljastaa, jos järven tai lammen tilassa
on tapahtunut tai tapahtumassa oleellisia muutoksia. Tällöin niihin voidaan kohdentaa tarkempia ammattilaisten mittauksia ja tarpeen mukaan suunnitella kunnostustoimenpiteitä.
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Liitteissä 3.1 – 3.14 on pilotin tietoon tulleita joillekin järville ja lammille lähivuosiksi lähinnä ranta-asukkaiden toteutettaviksi suunniteltuja toimenpiteitä.
Pilotin toimesta on kehitetty ranta-asukkaan järvensuojelupaletti, johon on koottu keskeisiä järvensuojelun ohjeita. Katso Kuvat 5.1 ja 5.2.

Kuva 5.1. Ranta-asukkaan järvensuojelupaletti on pilotin sivuilla:
https://www.luvy.fi/hankkeet/lansi-uudenmaan-vesistokunnostusverkosto/hamjoen-pilotti/ranta-asukkaan-jarvensuojelupaletti/

Kuva 5.2. Järvensuojelupaletin ohjeistot
ryhmitelty viiden pääteeman mukaan
otsikoilla:
-

Veden laatu kiinnostaa minua
Vesikasvit kiinnostavat minua
Epäilen levää järvessäni
Vieraslajit huolestuttavat minua
Haluan hoitaa rantatonttiani järviystävällisesti
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Veden laadun mittaukset
Vähä Ruokjärvellä kesällä 2019 suoritettuja tiheitä vedenlaadunmittauksia pyritään jatkamaan myös vuonna 2020. Tästä on tehty hanke-ja rahoitusesitys Varsinais-Suomen ELY:lle.
Lisäksi pyritään ottamaan näytteitä myös Valkjärvestä, jonka sisäinen kuormitus on vähäinen, jotta myös tämän tyyppisen järven dynamiikkaa voitaisiin varmentaa VEMALAmallissa.
Vapaaehtoisia rohkaistaan tekemään vedenlaadunmittauksia pilotissa laadittujen ohjeiden ja menettelyjen mukaisesti. Ainakin säännöllinen (esim. viikon parin välein) näkösyvyyden ja veden lämpötilan mittaaminen kultakin järveltä olisi järven tilan seurannan
kannalta hyödyllinen tieto.

Vedenkorkeuden mittauksia
Vedenkorkeuden vaihtelua olisi tarpeen mitata järvillä ja lammilla mm. VEMALA-mallin
toiminnan tarkentamiseksi. Useampi ranta-asukas voisi suorittaa mittauksia samallakin
järvellä. Tällöin mahdollisesti saataisiin tiheämpi havaintosarja. Myös eri havaitsijoiden havaintoja voidaan verrata ja siten eliminoida mahdolliset virhehavainnot ja arvioida niiden
laatua.
Mittausten korkeuskiintopisteenä voisi käyttää vesirajaa lähellä olevaa kiinteää rakennelmaa tai liikkumattoman kiven yläpintaa. Vedenpinnan korkeuden nollataso tämän kiven
yläpinnan suhteen voidaan määrittää niiden havaintojen avulla, jolloin VEMALA:n vedenkorkeus oli nolla. Käytetyt korkeuskiintopisteet voidaan vaaita myöhemmin.
Mittaus voidaan suorittaa yksinkertaisilla välineillä (vatupassi, mittanauha tai mittatikku,
lauta, muistiinpanovälineet) muutaman päivän välein. Jos vedenpinta on kiven yläpuolella, niin sen korkeus saatiin suoraan mittanauhalla. Jos vedenpinta on kiven alapuolella
(ja yleensä kauempana kivestä) niin kiven yläpinnan korkeus voidaan siirtää veden päälle
suoran laudan ja vatupassin avulla. Tällöin veden korkeus voidaan mitata laudan alareunasta mittanauhalla. Kuvassa 5.3 on esitetty vedenkorkeuden mittaamisen periaate.

Kuva 5.3. Vedenkorkeuden mittaamisen periaate tilanteissa, joissa vedenpinta on korkeuskiintopisteen yläpuolella (katkoviiva) tai alapuolella (yhtenäinen viiva).

Hämjoen pilotin yhteinen hoitosuunnitelma_2020_Res96.docx

41 (49)

29.2.2020

Näkösyvyyden mittauksia
Näkösyvyyksiä olisi hyvä mitata kaikista järvistä ja lammista. Isommissa järvissä mittauksia
voitaisiin tehdä eri kohdista järveä.
Mittaus voidaan tehdä joko valmiilla ns. secchilevyllä tai itse tehdyllä levyllä. Kuvassa 5.4 on
secchi-levyjen levyn periaatekuva. Ohjeet näkösyvyyslevyn tekemiseen ja mittausten suorittamiseen löytyvät Hämjoen pilotin Ranta-asukkaan
järvensuojelupaletista tai esim. Wikipediasta
(https://fi.wikipedia.org/wiki/Secchilevy).
Kuva 5.4. Esimerkkejä näkösyvyyden mittauslevyistä (Wikipedia).
Vesikasvien havainnoinnit ja poistot
Vesikasvien kartoituksia suositellaan niille järville, joilta sellaista ei ole vielä tehty. Vesikasvikartoitus voitaisiin tehdä Haarjärvellä ja Valkjärvellä aiemmin vuonna 2000 tehdyn kartoituksen jälkeisten muutosten toteamiseksi. Myös muilla järvillä suositellaan vesikasvien
havainnointia kasvuston muutosten seuraamiseksi.
Osassa järviä on tehty ja tehdään vuosittaisia vesikasvien poistoja joko ranta-asukkaiden
toimesta tai suojeluyhdistysten järjestämänä.

Vieraslajien leviämisen seuranta ja ehkäisytoimenpiteet
Rohkaistaan ranta-asukkaita toimenpiteisiin pilotin sivuilla olevassa ranta-asukkaan järvensuojelupaletissa olevan ohjeiston mukaisesti vieraslajien tunnistamiseen, poistamiseen ja niiden leviämisen ehkäisemiseen. Esimeriksi jättipalsamin leviämistä voitaisiin ehkäistä tie- tai muiden talkoiden yhteydessä. Raportoidaan vuosittain vieraslajitilanne.

Sinilevätilanteen seuranta ja ehkäisytoimenpiteet
Rohkaistaan ranta-asukkaita ilmoittamaan ranta-asukkaan järvensuojelupaletissa olevan
ohjeiston mukaisesti sinilevähavaintoja sekä tarvittaessa toimittamaan näytteitä levien
laadun tutkimiseksi. Raportoidaan vuosittain järvien ja lampien sinilevätilanne.

Pohjan happitilanteen seuranta ja mahdollinen parantaminen
Järvien ja lampien pohjan happitilannetta tulisi mitata. Happikatoa voidaan arvioida myös
rikin hajua aistinvaraisella havainnoimisella.
Hapetuksia toteutetaan tarpeen mukaan.
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Toimenpiteiden tärkeysarvio
Edellä mainittujen järville ja lammille suunnitelluille järvensuojeluun liittyville toimenpiteille on määritelty tärkeysarviot Taulukkoon 5. Mitä tummempi väri sitä tärkeämpi asia.
Taulukossa ei ole huomioitu toimenpiteiden ajoitusta eikä niiden mahdollisia toteuttamisia usean vuoden aikana tai toistamista eri vuosina.

Taulukko 5. Ehdotuksia toimenpiteiden tärkeysarvioiksi. Arviot perustuvat luvuissa 2 ja 4
oleviin järvien tilan tietoihin ja muuten tiedossa oleviin tietoihin.

6.3 Ulkoisen kuormituksen vähentäminen
Peltoviljelyn ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentäminen.
Peltojen suojavyöhykkeitä tulisi perustaa tarpeen mukaan. Kartoitetaan mahdollisten kosteikkojen tarve ja niiden paikat sekä muut toimenpiteitä edellyttävät kohteet. Neuvotellaan maanomistajien kanssa hyvistä käytännöistä kuormituksen vähentämiseksi.
Haja-asutuksen ja loma-asutuksen kuormituksen vähentäminen.
Haja-asutuksen merkitys korostuu kesällä; jätehuollon lisäksi voidaan vaikuttaa rantaasukkaiden toimintaan. Saatavilla olevia tarkempia tietoja järvien ranta-asuntojen jätevesitilanteesta tulisi lisätä VEMALA:aan. Tällöin kuormituksen vähentämisen vaikutusta arvioidaan VEMALA:n avulla. Tämä sitten voisi motivoisi asukkaita paremmin huolehtimaan
jätevesiensä käsittelystä.
Aiempina vuosina pilotin järvien osalta toteutettuja hajajätevesi-hankkeen jätevesijärjestelmien katselmusta ja neuvontaa tulisi pyrkiä jatkamaan lopuillekin järville.
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Metsien kuormituksen vähentämiseksi tulisi huolehtia metsien valumien ja eroosion vaikutusten vähentämiseksi asianmukaisista toimenpiteistä, esim. ojituksen toteuttamisessa
sekä laskeutumisaltaiden, pintavalutuskenttien ja kosteikkojen rakentamiseksi.

6.4 Muita järvensuojelua edistäviä toimenpiteitä
Kalastuksen vaikutuksia
Pilotissa todettiin että kala- ja raputilanteen selvittely sekä mahdollisten toimenpiteiden
suunnittelu ja toteutus on pääosin osakaskuntien tehtävänä. Näitä ei selvitelty tarkemmin
pilotin toimesta.
Ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Ilkka Sammalkorpi esittää julkaisussa Järvien hoitokalastus6 että särki ja lahna sisältävät 0,7 - 0,9 (vajaan prosentin) fosforia. Kalastamalla
1000 kiloa kalaa, saadaan kierrosta pois vajaat 10 kg fosforia. (Vertaa Kuvan 4.6 fosforimääriin esimerkiksi Vähä Ruokjärvessä ja Iso Ruokjärvessä.). Myös kuormitusta on tarpeen vähentää samanaikaisesti pysyvän vaikutuksen aikaansaamiseksi. Järven asukkaiden
yhteistyöllä myös suhteellisen pienistä saalismääristä voi koostua iso summasaalis, esim.
50*20kg=1000 kg. Särjen käyttö ei ole vielä päässyt yleistymään.
Ohjeistojen ylläpito
Päivitetään ja täydennetään tarpeen mukaan Ranta-asukkaan järvensuojelupaletin ohjeistoa. Lisätään ohjeistoa mm. muovien vesistöön joutumisen ehkäisemiseksi.
Koulutukset
Tarpeen mukaan järjestetään järvensuojeluun liittyvää koulutusta, mm. LUVY:n asiantuntijoiden avulla.
Ehdotettuja jatkotutkimuksia
Pilotin aikana on ehdotettu seuraavia jatkotutkimuksia, jos niihin vain löytyisi resursseja ja
rahoitusta:
-

6

Historiatietojen avulla voisi selvittää miten nykytilaan jouduttu, esim. tehdyt järvien
vedenpinnan laskemiset ja nostamiset sekä ruoppaukset.
Järvien ’luonnontilaa’ voitaisiin yrittää selvittää mm. sedimenttejä tutkimalla. Pohdittava onko näihin todella tarvetta ja löytyykö rahoitusta.
Järvien ja lampien pohjassa olevien lähteiden määrän, niiden vesimäärän ja niiden vaikutusten selvittäminen.

Sammalkorpi, I. Järvien hoitokalastus. Suomen ympäristökeskus. https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/ilkka_sammalkorpi_jarvien_hoitokalastus.pdf.
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-

Järviketjussa voisi olla aineksia myös laajempaan tutkimushankkeeseen.
Jotakin näistä tutkimuksia voitaisiin mahdollisesti toteuttaa esim. opinnäytetöinä.

Havaintojen tallettamisen ja käyttämisen nettisovelluksen kehittäminen
-

Tiedot järvillä ja lammilla tehdyistä toimenpiteistä ja havainnoista tulisi tallettaa
LUVY:n Vesientil.fi -sivustolle.

-

Myös valtakunnallisia palvelualustoja, esimerkiksi JärviWiki 7 tai Laji.fi 8 voisi hyödyntää havaintojen tallettamiseen.

-

Kansalaisten havaintoja voidaan tallentaa myös SYKE:n vesitestirepun havaintojen tallettamissivuston avulla.9 Aineistosta voidaan tulostaa mm. alueellisia hakuja. Kuvassa
2.2 on esimerkki vesitestirepun havaintoilmoitusten tallennussivun karttanäkymästä.

7

JärviWiki löytyy: http://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu
Laji.fi löytyy:
https://laji.fi
9
Vesitestirepun tallennussivu löytyy: https://www.ymparisto.fi/fiFI/Kansalaishavainnot/Kampanjat/SYKEn_kampanjat/Vesitestirepun_havaintoilmoitus(50874).
8
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7. Rahoitusmahdollisuuksia
Rahoitusta voidaan tarvita esimerkiksi vedenlaadun mittausten suorittamiseen ja analysointiin, VEMALA-mallin kehittämiseen, kalastusten ja hoitokalastusten järjestämiseen,
seurantajärjestelyjen, kyselyjen, koulutustapahtumien ym. järjestämiseen.
Rahoitusmahdollisuuksia mahdollisesti tarjoavia tahoja ovat esim. EU, ELY, Lohjan kaupunki, Ykkösakseli, Ympäristöministeriö.
Järviensuojeluyhdistykset voivat rahoittaa pieniä hankkeita.
Osa toimenpiteistä voidaan tehdä ranta-asukkaiden toimesta talkootöinä.
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8. Seuranta- ja raportointiehdotuksia
Seurantaryhmä
Pilotin aikana muodostuneen yhteistyön ja järvensuojelutoimenpiteiden jatkuvuuden turvaamiseksi pilotti ehdottaa, että perustetaan seurantaryhmä. Tämä keräisi tietoja hoitotoimenpiteistä, tekisi tarpeen mukaan yhteenvetoja, edistäisi hoitotoimenpiteiden koordinointia, huolehtisi ohjeistojen päivittämisestä, esittäisi tarvittaessa uusia hoitotoimenpiteitä ja raportoisi esim. vuosittain.
Ryhmä koostuisi aluksi esim. nykyisen Hämjoen pilotin työryhmä jäsenistä. Uutta innostunutta voimaa on tarpeen saada mukaan ja kaikilta järviltä toivotaan ilmoittautuvan ainakin
yksi jäsen.
Ryhmä voisi toimia sähköpostin, Facebookin ym. avulla. Kokoontumisia voisi riittää kerran
vuodessa, esim. Sammatin järvipäivien yhteydessä.
Toimenpiteiden vaikutusten seuranta
Toteutetaan (seurantaryhmän toimesta) kysely ranta-asukkaille. Tässä kartoitetaan nykytilaa ja toivomuksia ja ehdotuksia toimenpiteiksi.
Seurantaryhmän tehtäväksi tulisi laatia vuonna 2024 tilannearvio järviensuojelun toimenpiteiden etenemisestä ja niiden vaikutuksista. Tässä käytettäisiin pohjana vuoden 2024
ehdotetun kaikkien järvien ja lampien vedenlaadun mittausten tuloksia, muita seurantaja mittaustuloksia sekä em. ranta-asukkaille tehdyn kyselyn tuloksia. Tämän pohjalta seurantaryhmän tulisi laatia vastaavanlainen toimenpidesuunnitelma vuosille 2025 – 2030.
SYKE on myöntänyt pilotille VEMALA:n käyttöoikeuden vuoden 2020 loppuun. Tarpeen
mukaan voidaan anoa käyttöoikeudelle jatkoaikaa.
Raportointi ja viestintä
Pilotin seurantaryhmä laatii vuosittaisen arvioinnin Sammatin järvipäivillä esitettäväksi.
Seurantaryhmä huolehtii alueen keskinäisestä viestinnästä pilotin jälkeen, mm. toimittamalla tietoja mm. LUVY:n uutiskirjeisiin ja alueen lehdille, välittämällä tietoja koulutustilaisuuksista, esittelemällä järvien historiikkeja ja rohkaisemalla kirjaamaan tietoja muistiin.
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