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1.

1

JOHDANTO
Hiidenvesi on ollut viimeiset 300 vuotta suhteellisen rehevä järvi (Weckström ym. 2011). Paleolimnologisen selvityksen mukaan tämä johtuu järven valuma-alueen ravinteikkaasta savimaasta.
Ihmistoiminta on kuitenkin kiihdyttänyt Hiidenveden rehevöitymiskehitystä. 1800-luvulta 1950luvulle järven tila on heikentynyt vedenpinnan säännöstelyn ja peltojen raivauksen takia. 1950luvulla tapahtui nopein muutos Hiidenveden tilassa. Tällöin maankäyttöä tehostettiin voimakkaasti ja teolliset lannoitteet tulivat käyttöön.
Hiidenveden kunnostushankkeen puitteissa on pyritty parantamaan Hiidenveden tilaa useiden
vuosien ajan. Vuodesta 1995 alkaen Hiidenvedellä on toteutettu erilaisia toimenpiteitä tehokalastuksesta valuma-alueella rakennettuihin kosteikoihin. Hiidenveden nykyinen kunnostushanke on
saanut rahoituksen vuosille 2012 – 2015. Hankkeen tavoitteena on vähentää kiintoaine- ja ravinnekuormitusta Hiidenvedellä ja sen valuma-alueella. Pitkäaikaistavoitteena pyritään saavuttamaan Hiidenveden hyvä ekologinen tila. Lisäksi 25.10.2012 pidetyssä hankkeen ohjausryhmän
kokouksessa päätettiin nostaa virkistyskäytön parantaminen yhdeksi kunnostushankkeen tavoitteeksi.
Rahoittajina ovat Vihdin kunta, Lohjan kaupunki, Karkkilan kaupunki, Nummi-Pusulan kunta, Lopen kunta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Hiidenveden kalastusalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, joka myös koordinoi hanketta.
Hiidenvedelle on tehty aiemmin kunnostussuunnitelmat vuonna 2003 (Saarijärvi 2003 ja Marttila
2003). Kunnostushankkeen ohjausryhmä päätti käynnistää ajantasaisen kunnostussuunnitelman
laatimisen keväällä 2012. Työstä järjestettiin tarjouskilpailu ja valituksi pääkonsultiksi tuli Ramboll Finland Oy. Kalaosion konsultiksi valittiin Ambiotica. Kalaosioita koskevat tekstit on kirjoitettu
Ambiotican toimesta. Kunnostus- ja hoitosuunnitelmassa tarkastellaan miten edellä mainitut tavoitteet koskien kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentämistä ja Hiidenveden hyvän ekologisen tilan saavuttamista ovat tavoitettavissa. Työssä käydään läpi mahdollisia kunnostustoimia ja
arvioidaan niiden soveltuvuutta Hiidenvedelle. Lisäksi selvitetään soveltuvien menetelmien kustannustehokkuutta.

2.

AINEISTO JA MENETELMÄT
2.1
Veden laatua kuvaavat tekijät
Vedenlaatutiedot saatiin tilaajalta (LUVY ry) ja niitä täydennettiin tarpeellisin osin ympäristöhallinnon OIVA-tietojärjestelmän avulla. Hiidenvedeltä löytyy hyvin paljon tietoa velvoitetarkkailun
piirissä olleista näytteenottopaikoista. Järvialtaista Kirkkojärvi, Mustionselkä, Nummelanselkä ja
Kiihkelyksenselkä kuuluvat vuosittaiseen Hiidenveden pistekuormittajien yhteistarkkailuohjelmaan.
2.2

Kasviplankton

Kasviplanktonia koskevia tietoja haettiin ympäristöhallinnon ulkoisilta Internet-sivuilta. Lisäksi
käytettiin Hiidenvettä koskevia julkaisuja (Ranta ja Valtonen 2011 ref. Palomäki 2011). Lähde on
aina mainittu kyseisen tekstin yhteydessä. Kasviplanktonia on tutkittu neljän vuoden välein yhteistarkkailun yhteydessä. Tiedot antavat yleiskuvaa kasviplanktonin koostumuksesta. Yleisesti
ottaen kasviplankton vaihtelee paljon näytteenottoajankohdan olosuhteista riippuen. Kunnostuksen suunnittelun kannalta tärkeintä on tieto mahdollisista leväkukinnoista. Tältä pohjalta tarkasteltuna tietoa on riittävästi.
2.3

Eläinplankton

Eläinplanktonia koskevat tiedot kerättiin eri julkaisuista (Eloranta ym. 2000, Hagman 2005).
Lähde on mainittu aina kyseisen kohdan yhteydessä. Eläinplanktonista tietoja oli yksittäisiltä vuosilta eri ajankohdilta. Saatavilla olevien tietojen perusteella muodostettiin todennäköinen kuva
eläinplanktonin koostumuksesta. Eläinplanktonin tutkiminen vaatii paljon näytteenottoja, yksittäiset tutkimukset kuvaavat vain sen hetken tilannetta.
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2.4
Kalasto
Hiidenveden kalastoa ja kalastusta koskevia pohjatietoja saatiin mm. Hiidenvesi-2000 -projektin
raporteista (mm. Niinimäki 2005, Penttilä 2001, Savola 1996), Hiidenveden kunnostussuunnitelmasta (Saarijärvi 2003), HOKA-hankkeen julkaisuista (mm. Olin ym. 1999, 2000, 2001, 2002),
vesipuitedirektiivin koekalastuksista (Vesala ym. 2007, koekalastusrekisteri), kalataloudellisten
velvoitetarkkailujen raporteista (mm. Valjus 2011), yksittäisistä tieteellisistä julkaisuista (Vinni
ym. 2000, 2004, Malinen ym. 2005, Helttunen 2006) sekä hankkeen asiantuntijaverkoston jäseniltä.
2.5

Pohjaeläimet

Hiidenvettä koskevat pohjaeläintiedot on kerätty velvoitetarkkailuraporteista ja muista tutkimuksista (Ranta ym. 2011, Malinen ym. 2008; Malinen ym. 2010; Malinen ym. 2012, LiljendahlNurminen 2003). Pohjaeläimiä on tutkittu velvoitetarkkailujen yhteydessä ja niistä saatava tieto
antaa luotettavan kuvan Hiidenveden pohjaeläimistöstä kyseessä olevilla alueilla.
2.6

Sedimentti

Sedimenttiä koskevia tietoja haettiin eri julkaisuista. Lähde on mainittu aina kyseisen kohdan yhteydessä. Sedimenttitiedot ovat vähäisiä ja koskevat vain muutamia järvialtaita. Lisäksi tieto on
hajanaista. Hiidenveden matalien osien ja syvempien osien sedimenttiä on tutkittu Niemistön
(2008) väitöskirjassa ja Elorannan ym. (2000) julkaisemassa tutkimuksessa. Väitöskirja keskittyi
Kirkkojärveen ja Kiihkelyksenselän ominaisuuksien vertailuun kuten toinenkin tutkimus.
2.7
Kasvillisuus
Kasvillisuutta koskevia tietoja haettiin eri raporteista ja julkaisuista. Tietoa löytyi parhaiten yhdestä tutkimuksesta (Nurminen 2003). Lähde on mainittu aina kyseisen kohdan jälkeen. Lisäksi
kasvillisuutta tarkasteltiin Internetissä olevien karttaohjelmien ilmakuvista. Paikalliset asukkaat
ja toimijat ovat myös tuoneet esille huolensa erityisesti isosorsimon leviämisestä ja sen aiheuttamasta umpeenkasvusta.
2.8
2.8.1

Ulkoisen kuormituksen arviointi

Suomen ympäristökeskuksen vesistömalli

Hiidenveden kuormitusselvitys tehtiin Suomen ympäristökeskuksessa kehitetyn vesistömallijärjestelmän avulla. Vesistömallijärjestelmällä on mahdollista arvioida yksittäiseen järveen kohdistuvaa kuormitusta. Kyseinen malli ottaa huomioon sääolot, jotka vaikuttavat järviin kohdistuvaan
kuormitukseen merkittävästi. Vesistömallin lähtötietoina on käytetty säähavaintoja ja hydrologisia muuttujia (Vehviläinen & Huttunen 2001).
"Vesistömallijärjestelmään liitetty vedenlaatuosio laskee kokonaisfosforin, kokonaistypen ja kiinto-aineksen kuormitusta vesistöihin maa-alueilta ja aineiden kulkeutumista vesistöissä. Jokaiselle
järvelle on jaettu oma valuma-alue, joka on jaettu edelleen peltoalueeseen, vesialueeseen ja
muuhun maa-alueeseen." (Huttunen ym. 2008)
Mallissa on määritelty järvien hierarkia, eli vesien virtaamat järvestä toiseen. Malli sisältää lähes
kaikki Suomen yli 1 ha järvet, yhteensä hiukan yli 58 000 järveä. Mallissa lasketaan ensin maaalueelta päivittäin syntyvä kuormitus. Kuormitus lasketaan erikseen peltoalueelle ja muulle maaalueelle. Muodostuvan valunnan pitoisuus riippuu valunnan määrästä (mm/vrk) ja vuodenajasta.
Valunta on jaettu luokkiin alle 1 mm/vrk, 1-3 mm/vrk, 3-6 mm/vrk, 6-10 mm/vrk ja yli 10
mm/vrk. Vuosi on jaettu kausiin: lumipeitteinen aika, lumipeitteetön aika ennen kasvukauden alkua, kasvukausi, lumi-peitteetön aika kasvukauden jälkeen. Mallissa on kalibroidut parametrit,
jotka määräävät valunnan pitoisuuden jokaisella valuntaluokalle ja vuodenajalle. Nämä parametrit kalibroidaan vesistön vedenlaatuhavaintojen perusteella. (Huttunen ym. 2008)
Kun maa-alueelta muodostuva kuormitus on laskettu, lasketaan tuleva kuormitus, pitoisuus järvessä, sedimentaatio, sisäinen kuormitus ja lopulta lähtevä kuormitus jokaiselle vesistöalueen
järvelle yläjuoksulta lukien. Kokonaistypen laskennassa lasketaan lisäksi denitrifikaatio vesipinnasta ja kiintoaineen laskennassa sedimentaatio ja eroosio jokiuomassa.
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Vedenlaatulaskennan kalibroinnissa mallin laskemia pitoisuuksia verrataan havaittuihin pitoisuuksiin kaikissa vedenlaatuhavaintopisteissä. Siten malli simuloi pitoisuuksia kaikissa havaintopisteissä." (Huttunen ym. 2008)
Hiidenveden ulkoista kuormitusta on selvitetty aiemmin vuosina 1996 - 2002 (Saarijärvi 2003,
Marttila 2003). Saarijärven raportissa saatiin ulkoisen fosforikuormituksen määräksi 27 141 kg ja
typpikuormituksen määräksi 470 965 kg. Maatalouden osuus oli 63 % fosforikuormituksesta ja
38 % typpikuormituksesta. Pistekuormitukseksi arvioitiin fosforin osalta 482 kg ja typen osalta
35 961 kg. Arviointi koski vuosia 1996 – 2002. Marttila arvioi ulkoisen fosforikuormituksen määräksi 28 069 kg. Molemmat kuormitusarviot perustuvat ominaiskuormituslukujen käyttöön ja
VEPS-tietojärjestelmään. Myös Hiidenveden yhteistarkkailuraporteissa (Ranta ym. 2011) on arvioitu ulkoisen kuormituksen määrää. Arviointi perustuu mitattuihin pitoisuuksiin ja virtaamiin. Arviot koskevat Vihti- ja Vanjokea. Arvioinnin mukaan Vihtijoki on tuonut Hiidenveteen fosforia 4,2
– 13,4 kg päivässä eli 1,5 – 4,9 t vuodessa vuosina 2007 – 2010 ja Vanjoki vastaavina vuosina
7,2 – 21 kg päivässä eli 2,6 – 7,7 t vuodessa. Typen osalta Vihtijoen tuoma kuormitus on vaihdellut 111 – 324 kg päivässä eli 40,5 – 118 t vuodessa ja Vanjoen osalta 224 – 550 kg päivässä
eli 81,8 – 201 t vuodessa. Pistekuormitusta on tullut fosforin osalta keskimäärin 120 kg ja typen
osalta 28,5 t vuodessa vuosien 2007 – 2010 tietojen mukaan (Ranta ym. 2011). Pistekuormituksen osuus kokonaisfosforikuormituksesta oli luokkaa 0,2 – 0,8 % ja typpikuormituksesta 3,9 –
5,5 %.
2.9

Sisäisen kuormituksen arviointi

Sisäisen kuormituksen arvioinnissa oli alun perin tarkoitus käyttää sekä SYKE:n vesistömallin arvioita että välillisiä arvioita. Sähköpostikeskustelussa SYKE:n asiantuntijan kanssa selvisi, ettei
vesistömallin antama arvio ole luotettava, eikä sitä tästä syystä käytetty kuormitusselvityksessä.
Sisäistä kuormitusta arvioitiin siksi seuraavassa kappaleessa esitetyllä tavalla sekä kemiallisten
että biologisten tietojen perusteella.
2.9.1

Muut tavat arvioida sisäistä kuormitusta

Järveen tulevan kuormituksen perusteella voidaan välillisesti laskea vesipatsaan keskimääräinen
fosforipitoisuus. Friskin (1978) mukaan tämä lasketaan kaavalla:
C = (1-R) * I / Q, jossa
C = keskimääräinen fosforipitoisuus, mg /m3
R = pidättymiskerroin = 0,370
I = tuleva kuormitus, mg / s ja
Q = virtaama, m3/ s
Vertaamalla laskettua kokonaisfosforipitoisuutta mitattuun pitoisuuteen, voidaan arvioida sisäisen
kuormituksen suuruutta. Jos havaittu fosforipitoisuus on selvästi laskettua pitoisuutta suurempi,
on oletettavaa, että järvi kärsii sisäisestä kuormituksesta. Tällöin suurempi fosforipitoisuus selittyy pohjasta vapautuvalla fosforin määrällä. Jos taas havaittu pitoisuus on laskettua pienempi,
järvessä ei todennäköisesti esiinny sisäistä kuormitusta.
Hiidenveden sisäistä kuormitusta on myös arvioitu muissa selvityksissä (Niemistö 2008, Marttila
2003). Niemistön mukaan Kirkkojärven sisäinen kuormitus olisi 29-kertainen sinne tulevaan ulkoiseen kuormitukseen verrattuna.
2.10 Asiantuntijoiden ja paikallisten kuuleminen
Hiidenveden hoito- ja kunnostussuunnitelman yhteydessä järjestettiin hankkeen alkuvaiheessa,
kesäkuun alussa, esittelytilaisuus yhteistyöverkoston jäsenille. Tilaisuuteen kutsuttiin kaikki yhteistyöverkoston jäsenet. Tilaisuudessa oli mahdollista vastata tavoitetilakyselyyn ja antaa mielipiteitä, jotka kirjattiin ylös. Tavoitetilakysely toimitettiin tilaisuuden jälkeen sähköisesti yhteistyöryhmän jäsenille, jotka saivat vastata siihen rauhassa ja palauttaa myöhemmin pääkonsultille.
Hanketta käytiin esittelemässä myös Uudenmaan ELY-keskuksessa, jossa oli mahdollisuus kommentoida työohjelmaa ja kunnostussuunnitelman sisältöä. Molempien konsulttien työohjelmat ja
sisällysluettelot toimitettiin kokouksen jälkeen kommentoitavaksi.
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Maataloudesta ja hoitokalastuksesta järjestettiin asiantuntijapalaverit. Maataloudesta pidettiin
yksi palaveri, jossa käytiin keskustellen läpi eri kuormituksen vähentämiskeinoja ja mietittiin
toimenpiteiden vaikutusten arviointia. Hoitokalastuksesta pidettiin 2 palaveria, joissa pohdittiin
mahdollisuuksia soveltaa tehokalastusta Hiidenveden kunnostuksessa.

3.

FOSFORIN KEMIAA
Fosfori on toisen pääkasviravinteen typen ohella vesien tuotannon kannalta tärkein ravinne.
Luonnonoloissa fosfori on lähtöisin fosforipitoisista kivilajeista, mistä se lähtee rapautumisen seurauksena liikkeelle. Luonnonhuuhtouman lisäksi fosforia kulkeutuu vesiin ihmisen toiminnan seurauksena, mikä onkin tärkein syy vesien rehevöitymiseen. Fosforia on luonnonvesissä vähäinen
määrä ja se onkin usein perustuotantoa rajoittava tekijä.
3.1
Fosforin esiintyminen eri muodoissa
Fosforia esiintyy luonnossa liukoisena fosfaattifosforina ja kiintoaineeseen sitoutuneena partikkelimaisena fosforina, jotka yhdessä muodostavat kokonaisfosforin. Kaikissa malleissa ja kuormitusselvityksissä käytetään arviota kokonaisfosforin määrästä. Samoin veden laadun rehevyysluokitus perustuu kokonaisfosforipitoisuuteen. Tieto järviveden kokonaisfosforipitoisuudesta on
olennainen kuten myös järveen tulevan kokonaisfosforin määrä.
Tavallisesti fosfori on sitoutunut kiintoainekseen, jota kulkeutuu valumavesien myötä vesistöihin.
Kiintoaineksen eroosioriski kasvaa ilmaston lämpenemisen ja kasvavien sademäärien myötä. Tämä lisää kiintoaineskuormitusta vesistöihin. Suuret vesikasvit voivat parantaa fosforin sitoutumista, koska ne tuottavat juuristollaan happea sedimenttiin (Ulvi 2011). Samoin kasvillisuus voi estää aallokon pohjaa sekoittavaa vaikutusta.
Partikkeleihin sitoutunut fosfori voi muuttua liukoiseen muotoon kemiallisten olosuhteiden muuttuessa. Hapellisissa olosuhteissa fosfori sitoutuu yleensä rautaan. Suuri ulkoinen kuormitus tuo
järveen paljon hajotettavaa ainesta, jolloin sedimentin happiolosuhteet saattavat heikentyä, koska orgaanisen aineksen hajoamisprosessit kuluttavat happea (Ulvi 2011). Happi voi loppua pohjanläheisistä kerroksista ja talvella koko vesimassasta (ainakin matalilla alueilla). Tällöin fosforia
alkaa vapautua pohjasta ja järven sisäinen kuormitus käynnistyy. Myös veden pH-arvo vaikuttaa
fosforin esiintymismuotoon. Kun pH nousee yli 8, alkaa fosfaattifosforia vapautua. Mikäli järveen
tuleva ulkoinen kuormitus ylittää sedimenttiin sitoutuvan ja järvestä poisvirtaavan veden mukana
poistuvan fosforimäärän, veden fosforipitoisuus alkaa kasvaa.
3.2
Kokonaisfosfori
Kokonaisfosforilla tarkoitetaan veden sisältämän fosforin eri muotojen kokonaismäärää. Se sisältää kiintoaineeseen sisältyvän, partikkelimaisen fosforin sekä liukoisen fosfaattifosforin. Lisäksi
kokonaisfosforipitoisuuteen sisällytetään näytteeseen mukaan tulevien levien ja eläinplanktonin
sisältämä fosfori.
3.3
Liukoinen fosfori
Liukoinen fosfori eli fosfaattifosfori on osa kokonaisfosforia. Se on leville suoraan käyttökelpoisessa muodossa. Liukoisen fosforin määrä on riippuvainen kokonaisfosforin määrästä. Fosfaattifosfori on alhaisimmillaan kasvukaudella, jolloin levät ja uposlehtiset vesikasvit hyödyntävät sitä tehokkaasti kasvuun.
3.4
Fosforin kierto virtavesissä
Fosforia lähtee liikkeelle suurten sateiden jälkeen ja kevättulvien yhteydessä sekä kiintoaineeseen sitoutuneena että liukoisessa muodossa. Liukoisen fosforin pitoisuus voi nousta 2-4kertaiseksi sateen tai lumien sulamisen jäljiltä. Toisaalta jokien kasviplankton voi tehokkaasti sitoa fosfaattifosforia ennen sen kulkeutumista järvialtaisiin (Wetzel 2001). Pienten maahiukkasten
mukana kulkeutuu liukoista ja kiintoaineeseen sitoutunutta fosforia yhtä paljon (Aura ym. 2002
ref. Uusitalo 2003).
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3.5
Liukoisen fosforin osuus eri kuormituslähteissä
Maatalouden kokonaisfosforikuormituksesta on arvioitu olevan noin 10 % liukoista fosforia. Herkästi erodoituvilta savimailta kulkeutuvasta kokonaisfosforista 80 % voi olla maahiukkasiin sitoutunutta (ref. Uusitalo 2004). Tästä määrästä biologisesti käyttökelpoista on arvioitu olevan 16 %
(ref. Uusitalo 2004).

4.

YHTEISTYÖRYHMÄN JA ASIANTUNTIJAVERKOSTON
MIELIPITEET JA TAVOITTEET
Hiidenveden kunnostussuunnitelman laadinnan yhteydessä pidettiin yksi palaveri maatalouspuolen asiantuntijoiden kanssa, kaksi palaveria hoitokalastuspuolen asiantuntijoiden kanssa sekä
kaksi palaveria yhteistyöryhmän jäsenten kanssa. Lisäksi projektin alussa käytiin kertomassa
Uudenmaan ELY-keskuksen asiantuntijoille uuden kunnostussuunnitelman sisällöstä.
4.1
Yhteistyöryhmän mielipiteet
Hiidenveden yhteistyöverkoston jäsenille pidettiin yleisötilaisuus hankkeen alkaessa 5.6.2012.
Yhteistyöverkoston tavoitteena on tiedonkulun lisääminen sekä ryhmien mielipiteiden ja tavoitteiden kerääminen osana kunnostustoiminnan käytännön toteutusta. Tilaisuudessa molemmat
konsultit esittelivät työn sisältöä ja kertoivat työn aikataulusta.
Yhteistyöverkoston jäsenet vastasivat kunnostamista ja tavoitetilan määrittämistä koskevaan kyselyyn. Lisäksi selvitettiin vastaajien suhtautumista eri kunnostusmenetelmiin.

4.1.1

Kyselyn vastaukset

Hiidenvettä käytetään eniten uintiin ja kalastukseen. Merkittävimpinä tavoitteina kunnostukselle
nähtiin leväkukintojen vähentyminen ja uintikelpoisuuden parantuminen.
Yhteistyöverkostossa esiin nousseita tavoitteita Hiidenveden kunnostukselle olivat hyvä vedenlaatu, kalaston rakenteen muuttuminen arvokkaammaksi, liiallisen umpeenkasvun ehkäiseminen sekä se, että järvellä ei esiintyisi häiritseviä leväkukintoja uimakausina.
Suhtautuminen esitettyihin kunnostusmenetelmiin vaihteli huomattavasti. Kunnostustoimenpiteitä koskevat vastaukset on otettu huomioon jäljempänä toimenpiteiden tarkastelussa. Tehokalastus jakoi mielipiteet samoin kuin vesikasvien niittokin. Kemiallisia kunnostusmenetelmiä ei tule
enemmistön mielestä käyttää. Matalien lahtien ruoppausta kannatettiin. Enemmistö oli sitä mieltä, että toimenpiteitä tulee kohdistaa pelkästään valuma-alueelle, jos ulkoinen kuormitus on liian
suurta. Kaikki vastaajat olivat täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että järvikunnostus on hidasta ja pitkäjänteistä toimintaa. Samoin vahva enemmistö kannatti järven tilan selvittämistä ennen
kunnostamista. Enemmistö puolsi myös uusien, kokeellisten menetelmien käyttämistä.
4.2
Asiantuntijaverkoston mielipiteet
Kunnostussuunnitelman laatimisen yhteydessä pidettiin yleisen osan yhteydessä kokous maatalouspuolen asiantuntijoiden kanssa. Kalastusosion yhteydessä pidettiin kaksi kalapuolen asiantuntijakokousta. Asiantuntijaverkoston kautta käydään keskustelua mm. Hiidenvedelle soveltuvista menetelmistä ja niiden toimivuudesta.
4.2.1

Esittelytilaisuus Uudenmaan ELY-keskuksessa

Kunnostussuunnitelman laadinnan alussa pidettiin esittelytilaisuus Uudenmaan ELY-keskuksessa.
Tilaisuudessa kerrottiin työn sisällöstä ja aikataulusta. Sisältöä pidettiin kattavana.
4.2.2

Maatalous

Maatalouspuolen asiantuntijaverkoston kokoukseen osallistui henkilöitä Uudenmaan ELYkeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Silvestris Oy:stä, Lohjan kaupungilta, Pro Agria Uusimaasta, Järki-hankkeesta, Luonnon- ja riistanhoitosäätiöstä sekä Ramboll Finland Oy:stä ja
LUVY ry:stä.
Tilaisuuden tavoitteena oli koota parhaiten soveltuvat maatalouden kuormitusta vähentävät
menetelmät Hiidenvedelle ja sen valuma-alueelle.
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Keskustelussa nousi esille seuraavia seikkoja:
Valuma-aluetta tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti. Yksittäiset toimenpiteet eivät ole riittäviä, vaan pitää miettiä kokonaisuutta. Kaikissa kommenteissa tilakohtaista neuvontaa tai pellonpiennartilaisuuksia pidettiin parhaimpana tapana saada maatalouden kuormitusta hallintaan. Kokouksessa
arvioitiin, että noin 50 % käynneistä voi johtaa kuormitusta vähentävien
toimien toteuttamiseen, mikäli neuvoja tekee työnsä ammattitaitoisesti.
Suojavyöhykkeiden ja suojakaistojen hoidossa heinän keruu aiheuttaa ongelmia. Esille nousi kysymys, voisiko hanke löytää urakoitsijan tekemään
keruutyötä alueen suojavyöhykkeille.
Kosteikkojen perustaminen olisi hyvä yhdistää tilakohtaiseen neuvontaan.
Lisäksi kosteikoiden perustamisessa olisi hyvä huomioida virkistysnäkökulma.
Alus- ja kerääjäkasvit ovat halpoja viljelijälle.
Valumavesien kemiallisessa puhdistamisessa esille nousi lietteen jatkokäsittely. Todettiin, että sen levitykselle pelloille ei ole esteitä.
Hiidenveden valuma-alueella ei levitetä lietelantaa, joten lannan käsittelyyn ei tarvitse käyttää erityisiä toimenpiteitä.
Jaloittelutarhojen ja laitumien kuormituksen vähentämiskeinoissa käsiteltiin hevostilojen valumavesiä. Todettiin, että lannan tehokas kerääminen
tarhoista on kemiallisia menetelmiä parempi tapa. Todettiin myös, että
lannan kuljetus pois tiloilta on kallista (10 – 20 € per kuutio).
Viljelijätilaisuuksia voisi järjestää osavaluma-alueittain, todettiin tämän
olevan hyvä suositus kunnostussuunnitelmaan. Hyvänä tapana neuvoa viljelijöitä todettiin mm. RAHA-hankkeen järjestämät pellonpiennartilaisuudet. Tilaisuuksien jatkuvuus todettiin todella tärkeäksi.
Ehdotettiin, että Hiidenveden valuma-alueen keskeisille tiloille järjestettäisiin neuvontaa.
Lisäksi tuli esille ajatus tarjouskilpailun pitämisestä alueen viljelijöille.
Ideana olisi kilpailuttaa parhaat kuormitusta vähentävät toimenpiteet.
4.2.3

Hoitokalastus

Hoitokalastuspuolen asiantuntijaverkosto piti kaksi kokousta hankkeen edetessä. Kokoukseen
osallistuneet henkilöt olivat Uudenmaan ELY-keskuksesta, Helsingin yliopistosta, Hiidenveden kalastusalueelta sekä Ambiotica:sta, Ramboll Finland Oy:stä ja LUVY ry:stä.
Asiantuntijaryhmä koostui kalastosektorin asiantuntijoista. Asiantuntijapalaverin
tavoitteena oli pohtia kalastollisten toimenpiteiden soveltuvuutta Hiidenvedelle.
Ensimmäisessä palaverissa nousi esille seuraavia seikkoja:
Laajamittaiseen hoitokalastukseen ei ole lähiaikoina perusteita nykyisen ulkoisen kuormituksen suuruuden vuoksi.
Sisäisen kuormituksen arviointia pidettiin yleisesti ongelmallisena.
Sinilevät saattavat hyötyä vähäisestä valosta muihin leviin nähden, joten
savisameus voi lisätä sinilevien osuutta suhteessa muihin leviin.
Pohdittiin ekologisen tilan käsitteen soveltuvuutta kunnostushankkeen tavoitteeksi. Ekologisen tilan arvio riippuu tarkasteltavista muuttujista, joihin
sisältyy menetelmästä riippuen satunnaisvaihtelua. Myös ekologisen tilan
arviointikriteerit saattavat muuttua, jolloin tila muuttuu, vaikka kaikki olisi
pysynyt ennallaan.
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Edellisen hoitokalastushankkeen ajoilta on olemassa hoitokalastusvälineistöä, joiden omistajana on jo päättynyt hanke. Näin ollen kalastusalue ei
voine antaa lupaa niiden käyttöön, koska omistusoikeutta ei ole.
Kuhakantojen kalastuksensäätelyn kehittämiselle Hiidenvedellä ei ole tarvetta.
Haukikanta saattaisi runsastua Hiidenvedellä, mikäli vesi kirkastuisi ja vesikasvillisuus lisääntyisi.
Esille tuli myös puolivakava ehdotus jätevedenpuhdistamon rakentamisesta, joka puhdistaisi Hiidenveteen tulevasta jokivedestä fosforin.
Lisäksi todettiin, ettei hapetuksella ole vaikutusta Hiidenveden sulkasääsken toukkien tiheyksiin. Hapetusta ei nähty soveltuvana kunnostusmenetelmänä Hiidenvedelle.
Toisen kokouksen keskustelussa nousi esille seuraavat asiat:
Savisameiden järvien saalistavoitteiden arvioimiseksi ei ole räätälöityjä
malleja. Sameudelle on vaikea asettaa selkeää kynnysarvoa hoitokalastuksen aloittamisen mielekkyyden suhteen.
Hoitokalastuksen aloittamisen kynnystasona tulisi käyttää absoluuttisen
kuormituksen sijasta mieluiten kriittistä kuormitusta.
Hoitokalastuksen aloittaminen vain osalla järveä on kyseenalaista.
Esitettyjä saalistavoitteita ei voida saavuttaa, koska savisameissa järvissä
kalabiomassa on keskimääräistä pienempi tuottavan kerroksen kapeuden
ja sulkasääsken takia
Toimenpide-esitykseen ei kannata kirjata saalistavoitteita, jos joskus kalastus tulee ajankohtaiseksi, pitää tavoitteet arvioida senhetkisen tilanteen
perusteella. Toisaalta esitettiin, että saalistavoitteet on syytä jättää raporttiin, mutta ne tulee kirjata selvästi ehdollisena (ulkoinen kuormitus alittanut rajan jne..). Yhteisesti oltiin samaa mieltä, ettei toimenpide-esitykseen
kannattaisi laittaa selkeitä saalistavoitteita. Teoriaosuudessa ne voivat olla.
Jos hoitokalastukseen ryhdytään, tulevat kustannukset olemaan Hiidenvedellä keskimääräistä suuremmat, koska järvi on vaikeasti kalastettava.
Myös Sirkkoonselällä ja Retlahdessa on runsaasti sulkasääskeä.
Petovesikirppu Leptodora saattaa säädellä eläinplanktonin runsautta, aivan
kuten sulkasääski syvillä alueilla.
Hiidenvedellä kalojen parveutuminen on vähäistä eli kala jakautuu vesistössä tasaisesti. Näin ollen saalis jää usein tasolle 50 kg/ha nuottapyynnissä.
Kiihkelyksenselkä kestää kuormitusta paremmin, joten toimet pitäisi keskittää Vihtijoen valuma-alueelle.
Koko valuma-alueella tarvitaan kuormituksen vähentämiseen tähtääviä
toimenpiteitä.
Retlahti on mainittu pitkäviipymäiseksi, mutta todellisuudessa tuulet saattavat kierrättää lahden veden muutamassa päivässä.
Sameuden merkityksen painottaminen tärkeää, samoin muiden tekijöiden,
jotka todella vaikuttavat järven tilaan.
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4.3

Yhteistyö- ja asiantuntijaverkoston kommentit luonnosvaiheen kunnostus- ja
hoitosuunnitelmaan
Kunnostus- ja hoitosuunnitelman valmisteluvaiheessa yhteistyö- ja asiantuntijaverkostolla oli
mahdollisuus antaa kommentteja luonnokseen. Yhteistyöverkostosta kommentteja antoivat Eero
Kytölä, Reino Tuominen ja Paula Lehtinen Hiidenveden suojeluyhdistyksestä, Markus Penttinen
Virtavesien hoitoyhdistyksestä, Hilkka-Maija Virrankoski Vihdin luonto ry:stä, Arvi Hägglund Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki ry:stä sekä Margus Ellermaa Tringa ry:stä. Asiantuntijaverkostosta kommentteja antoivat Markku Puustinen ja Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskuksesta. Kommentointikierroksella nousi esiin seuraavia asioita, joita on pyritty ottamaan huomioon
kunnostus- ja hoitosuunnitelman valmistelussa:
Kosteikkojen perustamisessa on aina merkittävää biodiversiteettihyötyä,
joten kustannustehoa ei pitäisi tarkastella vain ravinnepoiston näkökulmasta
Maan rakenteen parantamista tulisi huomioida kattavammin kunnostussuunnitelmassa
Rajatuilla alueilla olisi mahdollista käyttää myös lintulaskentaa, sillä linnuston rakenne indikoi vesistön tilaa samalla tavoin kuin muut eliöryhmät
Kosteikkokäsitettä suhteessa lietekuoppiin pitäisi tarkentaa ja niiden fosforin pidätyskyky esittää
Erityisesti liukoinen fosfori ja sisäinen kuormitus herätti keskustelua.
Kommenttien mukaan suunnitelma on keskittynyt tarkoitushakuisesti kokonaisfosforiin eikä liukoista fosforia ole käsitelty riittävän kattavasti.
Huuhtouman liukoisen fosforin osuus ja eri fosforimuotojen määrä olisi
huomioitava paremmin. Järveen tulevat, järveen jäävät ja sieltä lähtevät
fosforitasot ja sedimentin fosforivaranto olisi selvitettävä. Mielipiteiden mukaan ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi esitetyillä toimenpiteillä lisätään liukoisen fosforin määriä. Mielipiteen mukaan Hiidenveden kunnostuksessa pitäisi keskittyä sisäisen kuormituksen vähentämiseen.
Järven tila olisi pitänyt selvittää ennen kunnostussuunnitelman valmistelua.
Kommenteissa esiintyi eriäviä mielipiteitä järvikunnostustoimenpiteiden
aloittamisesta/suuntaamisesta suhteessa valuma-alueelta tulevaan kuormitukseen. Ravintoketjukunnostus herätti mielipiteitä. Epätietoisuutta on
missä vaiheessa järveen kohdistuva kunnostus kannattaa aloittaa suhteessa ulkoisen kuormituksen suuruuteen.
Hiidenveden valuma-alueen eläinmääräarviosta esitettiin eriäviä mielipiteitä
Suunnitelma on hyvin laaja ja sisältää paljon asiaa, mikä tekee tekstistä
vaikeaselkoista, mm. maatalouden taustatiedot vaikeasti hahmotettavissa
Hiidenveden kunnostussuunnitelman tavoitteet (fosforin vähennys) eivät
ehkä ole toteutettavissa. Peltoviljelyn kuormitusta ei välttämättä saada vähennettyä niin paljon kuin tavoite vaatisi.
Toteutettavien toimenpiteiden laatuun, määrään ja kohdentamiseen valuma-alueella tulee kiinnittää huomiota. Tähän arviointiin voitaisiin käyttää
SYKE:n kehittämää VIHMA –mallinnustyökalua.
Vesistön kannalta tarkasteltuna valuma-aluetoimenpiteitä ja järvikunnostustoimenpiteitä tarvitaan samanaikaisesti toteutettuna
Hankkeen kokonaistavoite (50 % kokonaisfosforin vähennys) tulisi jakaa
pitkälle aikavälille. Kokonaistavoite olisi realistisempi, jos se olisi jaettu lyhyen aikavälin osatavoitteiksi.
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5.

HIIDENVEDEN YLEISTILA
Hiidenvesi sijaitsee Länsi-Uudellamaalla Karjaanjoen vesistöalueen yläosassa. Järvi on pintaalaltaan 30,3 km2 eli se on Uudenmaan toiseksi suurin järvi. Sen merkitys virkistyskäytölle on
suuri sekä paikallisesti että alueellisesti. Hiidenvesi luokitellaan reheväksi vesistöksi, ja sen veden
laatu vaihtelee välttävästä tyydyttävään vanhan käyttökelpoisuusluokituksen mukaan (Penttilä
2001).
Valuma-alue on pinta-alaltaan 935 km2 (Saarijärvi 2003), josta 71 % on metsää, 17 % peltoa,
10 % vesialueita, 1 % avosuota ja 1 % rakennettua aluetta (Penttilä 2001). Hiidenveden keskisyvyys on 6,6 m ja suurin syvyys jopa 33 m (taulukko 1). Järvi koostuu useasta eri altaasta,
jotka eroavat toisistaan morfologisilta ominaisuuksiltaan selvästi (taulukko 2).
Taulukko 1. Tietoja Hiidenveden morfologiasta ja valuma-alueesta (Oiva-tietojärjestelmä 2012).

Muuttuja
Järven pinta-ala (km2)
Suurin syvyys (m)
Keskisyvyys (m)
Vesitilavuus (milj. m3)
Rantaviivan pituus (km)
Valuma-alueen pinta-ala luusuassa (km2)
Viipymä

30,3
33
6,6
197
109,5
933,9
270

Taulukko 2. Hiidenveden osa-altaiden morfologisia tietoja. Pinta-ala, tilavuus, keskisyvyys ja suurin syvyys (Marttila 2003), viipymä (Horppila 2005).

Osa-alue

Pintaala
(ha)

tilavuus (m3 *
106)

Keskisyvyys
(m)

Suurin syvyys ?

Viipymä,
vrk

Kirkkojärvi

180

2,1

1,2

3,5

10

Mustionselkä

270

4,6

1,7

4,5

20

Nummelanselkä

380

9,6

2,5

7,0

37

Retlahti

480

35,2

7,3

17,0

2164

Kiihkelyksenselkä

1050

118,9

11,3

33,0

172

Isontalonselkä

470

15,9

3,4

10,5

22

Sirkkoonselkä

200

9,6

4,8

14,5

13

Yhteensä

30 300

195,9

6,5

33,0

273

Hiidenvesi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi (Oiva-tietojärjestelmä 2012). Luokituksen tasoksi on merkitty suppea luokitus ja se perustuu pääosin veden laatu - ja klorofyllitietoihin. Myös kalastotietoja on hyödynnetty luokittelussa. Hiidenvesi kuuluu runsasravinteiset ja
runsaskalkkiset järvet (RrRk) - runsasravinteiset -tyyppiin (Oiva-tietojärjestelmä 2012).
Aiemmin vesistöt luokiteltiin ympäristöhallinnon Internet-sivuilta löytyvän yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan. Kyseinen taulukko antaa kuitenkin yhä paljon tietoa eri vedenlaatumuuttujien vaikutuksesta veden laatuun ja sen avulla voi haarukoida eri muuttujien raja-arvoja
(taulukko 3).
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Taulukko 3. Vesien yleinen käyttökelpoisuusluokitus (Ympäristöhallinnon Internet-sivut 2012).

I
Erinomainen

II
Hyvä

Klorofylli-a (µg/l)
(sisävedet)

<4

<10

<20

20-50

>50

Klorofylli-a (µg/l) (merivesi)

<2

2-4

4-12

12-30

>30

Kokonaisfosfori (µg/l) (sisävedet)

<12

<30

<50

50-100

>100

Kokonaisfosfori (µg/l) (merivedet)

<12

13-20

20-40

40-80

>80

Näkösyvyys (m)

>2,5

1-2,5

<1

Sameus (FTU)

<1,5

>1,5

Väriluku

<50

50-100
(<200)

Happipitoisuus (%) päällysvedessä

80 - 110

80-110

ei

ei

<10

<50

Alusveden hapettomuus
Hygienian indikaattoribakteerit
(kpl/100 ml)

III
IV
Tyydyttävä Välttävä

<150

70-120

>150

40-150

satunnaista esiintyy
<100

V
Huono

<1000

Petokalojen Hg-pitoisuus (mg/kg)

vakavia happiongelmia
yleistä
>1000
>1

As, Cr, Pb (µg/l)

<50

>50

Hg (µg/l)

<2

>2

Cd (µg/l)

<5

>5

Kokonaissyanidi (µg/l)

<50

>50

Levähaitat

ei

satunnaisesti

toistuvasti

yleisiä

runsaita

Kalojen makuvirheet

ei

ei

ei

yleisiä

yleisiä

Vesistöjä voidaan luokitella myös kokonaisfosfori- ja klorofylli-a-pitoisuuden perusteella eri rehevyystasoihin. Tällöin järvi on karu, jos sen kokonaisfosforipitoisuus on alle 15 µg/l, keskirehevä
pitoisuuden ollessa 15 – 25 µg/l ja rehevä pitoisuuden ollessa yli 25 µg/l (taulukko 4.) Klorofyllia-pitoisuudelle vastaavat arvot ovat 1 – 5 µg/l, 5 – 10 µg/l ja 10 – 50 µg/l (taulukko 4). Rehevissä vesissä myös runsaat sinileväkukinnat ovat yleisiä ja kalastossa näkyy taloudellisesti vähempiarvoisten kalalajien määrän kasvu.
Taulukko 4. Järvien rehevyyden luokittelu kokonaisfosfori- ja klorofylli-a-pitoisuuden perusteella.

erittäin karu
karu
keskirehevä
rehevä
ylirehevä

kokonaisfosforipitoisuus, µg/l

klorofylli-a-pitoisuus,
µg/l

<5
5 – 14
15 – 25
25 – 149
> 150

<1
1–5
5 – 10
10 – 50
> 50

Hiidenveden tilavuudesta 50 % on ensimmäisten viiden metrin syvyydessä (taulukko 5). Vajaa
kolmannes on 5 – 11 m:n syvyydessä ja loput 20 % 12 – 29 m:n syvyydessä. Alasta puolet on
neljän metrin syvyydessä, neljännes 10 m:n syvyydessä ja 10 % 15 m:n syvyydessä.
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Taulukko 5. Hiidenveden syvyysvyöhykkeiden pinta-alat ja tilavuudet (Oiva-tietojärjestelmä 2012).

Syvyys (m)

Pinta-ala (ha)

alan
%

osuus,

tilavuus,
103 m3

0

2909,89

100

194521,78

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2443,33
1981,55
1722,23
1553,08
1422,2
1241,65
1129,63
1017,55
878,67
701,49
569,28
484,37
403,02
344,02
297,98
265,53
239,03
223,62
209,18
192,85
176,17
158,02
132,35
101,79
70,64
55,26
35,35
12,57
0,99

84
68
59
53
49
43
39
35
30
24
20
17
14
12
10
9
8
8
7
7
6
5
5
3
2
2
1
0
0

26552,42
21964,98
18427,46
16258,91
14906,82
13249,61
11831,85
10744,27
9505,88
7975,93
6321,38
5249,98
4446,14
3713,55
3198,19
2812,14
2511,50
2308,32
2164,73
2012,20
1845,46
1673,51
1459,27
1175,14
824,38
633,84
454,03
249,43
49,53

tilavuuden osuus, %
100
14
11
9
8
8
7
6
6
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

5.1
Rehevöityminen
Kunnostustavoitteita mietittäessä on hyvä pitää mielessä, että Hiidenvesi on paleolimnogisen selvityksen (Weckström ym. 2011) mukaan ollut luonnollisessa tilassaan mesotrofinen eli keskirehevä. Hiidenvedestä ei voida saada karua, kirkasvetistä järveä, vaan järvi tulee aina olemaan rehevä ja savisamea. Keskirehevässä järvessä voi myös esiintyä leväkukintoja. Kuitenkin rehevyystason laskeminen rehevästä keskirehevään on hyvä tavoite järven virkistyskäytön kannalta. Leväkukintojen esiintymistiheyden tulisi tällöin laskea ja niiden runsauden vähentyä.
Rehevöityminen, eli ravinnetasojen noususta johtuva vesistön tuottavuuden kasvu, on yksi suurimmista ongelmista vesien suojelussa. Suomen järvistä noin viidesosa luokitellaan rehevöityneiksi (Walls ja Rönkä 2004). Rehevöityminen koskee erityisesti Etelä-Suomen vesistöjä. Rehevöityminen johtuu veden ravinnepitoisuuksien kasvusta vesistöön kohdistuvan ulkoisen ja/tai sisäisen kuormituksen lisääntymisen vuoksi. Ravinteita voi tulla vesistöön mm. peltojen valumavesien, jätevesien ja ilmaperäisen laskeuman mukana. Sisäisessä kuormituksessa ravinteita vapautuu veteen pohjasedimentistä. Sisäinen kuormitus on alun perin järveen ulkoisena kuormituksena tullutta kuormitusta.
Reheville vesille on tyypillistä mm. levämäärästä johtuva veden samentuminen ja leväkukinnat,
jotka johtuvat perustuotannon kasvusta sekä muutokset kasvillisuudessa ja kalastossa. Kasvillisuus muuttuu siten, että uposlehtiset vesikasvit vähentyvät ja ilmaversoiset ja kelluslehtiset vesikasvit runsastuvat. Kalasto muuttuu särkikalavaltaisempaan suuntaan, koska särkikalat hyöty-
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vät muita kalalajeja enemmän rehevöitymisestä. Myös talviset happikadot ovat yleisiä. Veden
laadun heikentyminen vaikeuttaa, tai jopa estää järven virkistys- ja talouskäyttöä.
Hiidenveden on todettu olleen jo 300 vuotta sitten luontaisesti rehevä järvi. Järven valuma-alue
on runsaasti ravinteita sisältävää savimaata. Hiidenveden rehevöityminen on kiihtynyt ihmistoiminnan seurauksena. Erityisesti 1950-luvulla on ollut nähtävissä nopea tilan huonontuminen
maankäytön tehostumisen ja teollisten lannoitteiden käyttöönoton myötä. Järvessä ja valumaalueella tehtävät kunnostustoimet eivät näy nopealla aikataululla, vaan vie aikansa ennen kuin
vaikutuksia voidaan nähdä.
5.2

Veden laatu

Kirkkojärvi

Kirkkojärvi on Hiidenveden rehevimpiä altaita. Pintakerroksen kokonaisfosforipitoisuudet (1 m)
ovat vaihdelleet 2000-luvulla 35 – 210 µg/l välillä (kuva 1). Alusvedessä (2 m) veden kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet samaa suuruusluokkaa pinnan läheisen veden kanssa. Välillä kuitenkin alusvedessä on ollut selvästi pintakerroksen kokonaisfosforipitoisuutta korkeampia pitoisuuksia. Erityisesti loppukesäisin ja lopputalvisin alusvedessä on saattanut olla lähes kaksinkertainen
kokonaisfosforipitoisuus. Tämä kertoo selvästä sisäisestä kuormituksesta. Kirkkojärven osalta ravinteiden suurempi pitoisuus pohjan lähellä voi erityisesti talvisin johtua osittain myös Vihdin Kirkonkylän puhdistamolta purettavasta lämpimämmästä vedestä, joka kertyy pohjan lähelle.
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5.2.1

Kuva 1. Kirkkojärven kokonaisfosforipitoisuus 2000-luvulla pinnan (1 m) ja pohjan (2 m) lähellä.

Hapenkyllästys on ollut Kirkkojärvellä alusvedessä välillä hyvinkin alhainen (kuva 2). Myös pinnan lähellä hapen kyllästysasteet ovat heijastaneet välillä välttävää tilaa. Hapen kyllästysaste kuvaa hapen suhteellista liukoisuutta veteen. Hapen liukoisuus veteen vähenee veden lämpötilan
kasvaessa. Rehevissä vesissä levien voimakas yhteyttäminen nostaa veden happipitoisuutta ja
hapen kyllästysastetta. Happi ei ehdi vapautua ilmakehään vaan jää pinnan läheiseen kerrokseen. Kyllästysaste voi olla tällöin 120 – 140 %.
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Kuva 2. Kirkkojärven hapen kyllästysaste 2000-luvulla pinnan (1 m) ja pohjan (2 m) lähellä.

Happipitoisuus on ollut Kirkkojärvellä usein pohjan lähellä erittäin huono. Pääosin happipitoisuuksien heikkenemistä esiintyy talvisin. Alle 2 mg/l pitoisuuksia esiintyy lähes vuosittain. Tämä näkyy Kirkkojärven pohjaeläimistössä, joka koostuu pääosin hapettomilla, rehevöityneillä pohjilla
menestyvistä taksoneista (Mettinen ja Könönen 2011). Happipitoisuuden ollessa alle 2 mg/l, pohjasta alkaa vapautua fosforia. Myös pintakerroksessa happipitoisuus on välillä laskenut alhaiseksi
(kuva 3).
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Kuva 3. Kirkkojärven happipitoisuus 2000-luvulla pinnan (1 m) ja pohjan (2 m) lähellä.
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Veden pH-arvo on pysynyt samansuuruisena sekä pinnan että pohjanläheisessä vedessä (kuva
4). Runsaasta leväkukinnasta kertovia korkeita pH-arvoja (> 8) ei ole esiintynyt monena vuonna.
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Kuva 4. Kirkkojärven veden pH-arvo 2000-luvulla pinnan (1 m) ja pohjan (2 m) lähellä.

Levämäärää kuvaava klorofylli-a-pitoisuus on ollut Kirkkojärvellä 8,8 – 220 µg/l (kuva 5). Pitoisuus vaihtelee huomattavasti näytteenottoajankohdasta riippuen. Korkeimmat pitoisuudet kuvaavat levien massaesiintymiä. Klorofylli-a-pitoisuus kuvastaa lehtivihreällisten planktonlevien
osuutta kasviplanktonissa. Erittäin rehevänä pidetään arvoja 20 – 50 µg/l ja ylirehevänä yli 50
µg/l pitoisuuksia. Tällöin voidaan todeta järvessä varmasti olevan leväkukintoja.
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Kuva 5. Kirkkojärven klorofylli-a-pitoisuus 2000-luvulla 0 – 2 m:n syvyydessä.

Hiidenvesi on luontaisesti savisamea, sameus johtuu sen valuma-alueen savimaista. Kirkkaan
veden sameus on pienempi kuin 1,0 FTU ja lievästi samean veden sameus on välillä 1-5 FTU.
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Sameaksi vedeksi kutsutaan arvon 5 FTU ylittävää vettä. Jokivesissä sameus voi olla kevättulvien
aikaan 100 FTU, mikä on jo hyvin voimakas samentuma (Oravainen 1999).
Kirkkojärven veden sameus vaihtelee pinnan läheisessä vedessä 8,3 – 80 FNU (kuva 6). Pohjan
läheisessä vedessä sameus on ollut 2,5 – 85 FNU. Keskimäärin sameus on ollut noin 22 FNU pinnan läheisessä ja 28 FNU pohjan läheisessä vedessä. Kirkkojärveä voidaan pitää selvästi sameana järvialtaana.
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Kuva 6. Kirkkojärven veden sameus 2000-luvulla pinnan (1 m) ja pohjan (2 m) lähellä.

Mustionselkä

Mustionselän kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut yhden metrin syvyydessä 36 – 200 µg/l ja
pohjan lähellä 42 – 200 µg/l (kuva 7). Kaikki arvot kuvastavat rehevää tilaa, yli 100 µg/l pitoisuudet jo ylirehevää tilaa. Pohjan lähellä pitoisuudet ovat olleet pinnan läheisiä pitoisuuksia korkeampia, mikä kertoo ravinteiden vapautumisesta pohjalta eli sisäisestä kuormituksesta.
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5.2.2

Kuva 7. Kokonaisfosforipitoisuus 2000-luvulla pinnan (1 m) ja pohjan (3 m) lähellä.
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Mustionselän hapenkyllästysaste on ollut pinnan läheisessä vedessä tyydyttävällä tasolla ja pohjan läheisessä vedessä taso on vaihdellut välttävän ja huonon välillä (kuva 8).
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Kuva 8. Mustionselän hapenkyllästysaste 2000-luvulla pinnan (1 m) ja pohjan (3 m) lähellä.

Happipitoisuus on ollut pinnan läheisessä vedessä kohtuullisella tasolla, mutta pohjan läheisessä
vedessä ajoittain todella alhainen (kuva 9). Heikoimmat happitilanteet ovat ajoittuneet talviaikaan vähähappisuuden rajan alapuolella.
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Kuva 9. Mustionselän happipitoisuus 2000-luvulla pinnan (1 m) ja pohjan (3 m) lähellä.

Veden pH-arvo on ollut Mustionselällä pinnan läheisessä vedessä yli 8, mikä kertoo runsaasta
kasviplanktontuotannosta (kuva 10). Myös pohjan lähellä pH on ollut välillä hyvin korkea. Korkea
pH lisää fosforin vapautumista sedimentistä, koska raudan hydroksidien fosforinsitomiskyky heikkenee. Korkea pH-arvo aiheuttaa siis sisäistä kuormitusta.
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Kuva 10. Mustionselän veden pH-arvo 2000-luvulla pinnan (1 m) ja pohjan (3 m) lähellä.

Klorofylli-a-pitoisuudesta löytyy ainoastaan yksi mittaustieto. Vuonna 2000 syyskuun 20. päivänä
klorofylli-a-pitoisuus oli 18 µg/l.
Sameus on vaihdellut Mustionselän pinnan läheisessä vedessä 6,8 – 45 FNU. Pohjanläheisessä
vedessä sameus on ollut 2,4 – 68 FNU (kuva 11). Mustionselän vesi on vuodenajasta riippuen välillä hyvinkin sameaa. Alusveden sameus on ollut voimakasta erityisesti loppukesäisin. Myös pintakerroksen vesi on selvästi savisameaa kesäaikaan.
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Kuva 11. Mustionselän veden sameus 2000-luvulla pinnan (1 m) ja pohjan (3 m) lähellä.

5.2.3

Nummelanselkä

Nummelanselän kokonaisfosforipitoisuudet ovat selvästi Kirkkojärven ja Mustionselän pitoisuuksia
alhaisempia, mutta kuvastavat selvästi rehevää vesistöä (kuva 12).
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Kuva 12. Nummelanselän kokonaisfosforipitoisuus 2000-luvulla pinnan (1 m) ja pohjan (5 m) lähellä.

Hapen kyllästysaste on pysynyt Nummelanselällä hyvänä pinnan läheisessä vedessä. Pohjan läheisessä vedessä on esiintynyt ajoittain välttävää tilaa kuvaavia hapen kyllästysasteita (kuva
13).
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Kuva 13. Nummelanselän hapen kyllästysaste 2000-luvulla pinnan (1 m) ja pohjan (5 m) lähellä.

Happipitoisuus on ollut hyvä pinnan läheisessä vedessä ja usein pohjan läheisessäkin vedessä
riittävä. Alhaisimmillaankin happipitoisuus on ollut 4 mg/l pohjan läheisessä vedessä (kuva 14).
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Kuva 14. Nummelanselän happipitoisuus 2000-luvulla pinnan (1 m) ja pohjan (5 m) lähellä.

Veden pH-arvo on pysytellyt Nummelanselällä lähellä neutraalia sekä pinnan että pohjan läheisessä vedessä (kuva 15). Vain muutamina kertoina pH on ollut 8 tai sitä korkeampi.
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Kuva 15. Nummelanselän veden pH-arvo 2000-luvulla pinnan (1 m) ja pohjan (5 m) lähellä.

Klorofylli-a-pitoisuus on vaihdellut Nummelanselällä välillä 3,7 – 85 µg/l (kuva 16). Keskiarvo
2000-luvun mittauksista on noin 22 µg/l. Klorofylli-a-pitoisuuden ollessa 10 – 50 µg/l järvi voidaan luokitella reheväksi ja pitoisuuden ylittäessä 50 µg/l ylireheväksi. Pääosin Nummelanselkää
voidaan pitää rehevänä, mutta myös muutamina kertoina alue luokittuu ylireheväksi.
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Kuva 16. Nummelanselän klorofylli-a-pitoisuus 0 – 2 m:n syvyydessä.

Sameus on Nummelanselällä selvästi Mustionselkää ja Kirkkojärveä vähäisempää (kuva 17). Sameus on vaihdellut pinnan läheisessä vedessä välillä 6 -21 FTU ja pohjan läheisessä vedessä välillä 4,3 – 33. Keskiarvo 2000-luvun mittauksista on pinnan läheisessä vedessä 12 FTU ja pohjan
läheisessä vedessä 14 FTU.
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Kuva 17. Nummelanselän veden sameus 2000-luvulla pinnan (1 m) ja pohjan (5 m) lähellä.

5.2.4

Kiihkelyksenselkä

Kiihkelyksenselän veden laatua on mitattu kahdessa näytteenottopisteessä. Altaan itäreunalla
paikassa nimeltä Yhdyksennokka 8 ja altaan länsiosassa paikassa nimeltä Syvänne 90.
Yhdyksennokka 8 – ja Hiidenvesi Syvänne 90 -näytteenottopaikan kokonaisfosforipitoisuus on ollut pohjan läheisessä vedessä selvästi pinnan läheistä vettä korkeampi, mikä viittaa ravinteiden
vapautumiseen sedimentistä alhaisten happipitoisuuksien seurauksena (kuva 18).
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Kuva 18. Kiihkelyksenselän kokonaisfosforipitoisuus 2000-luvulla pinnan (1 m) ja pohjan (27 m) lähellä
Yhdyksennokka 8 ja Hiidenvesi syvänne 90 -näytteenottopisteissä.

Kiihkelyksenselän hapen kyllästysaste on ollut alhainen ja happi on usein kulunut lähes loppuun
27 m:n syvyydessä (kuva 19). Syvänteen osuus on pinta-alasta ja tilavuudesta vajaa 1 % eli se
ei ole kovinkaan merkittävä. Vuodesta 2006 lähtien Kiihkelyksenselän hapen kyllästysaste näyttäisi parantuneen selvästi aiemmista vuosista.

Kuva 19. Kiihkelyksenselän hapen kyllästys 2000-luvulla pinnan (1 m) ja pohjan (27 m) lähellä Yhdyksennokka 8 -näytteenottopisteessä.

Happipitoisuus on ollut Kiihkelyksenselällä talvisin suuremmassa osassa vesipatsasta hyvä. Happipitoisuus on ollut 5 mg/l vielä keskimäärin 25 m:n syvyydessä (kuva 20). Tämä happipitoisuus
on kuoreen kannalta riittävä. Aivan pohjan lähellä (27 m) on ollut joinakin vuosina alhaisia happipitoisuuksia (alle 2 mg/l). Tällöin pohjan sedimentistä on saattanut vapautua fosforia. Kyseisen
vesisyvyyden alan ja tilavuuden osuudet ovat kuitenkin hyvin vähäisiä suhteessa koko Kiihkelyksenselkään tai Hiidenveteen yleensä.
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Kuva 20. Kiihkelyksenselän talviaikaiset happiprofiilit Hiidenvesi syvänne 90 -näytteenottopisteen happimittausten perusteella.

Kesäisin Kiihkelyksenselälle muodostuu ns. happiminimi 5 – 15 m:n syvyyteen (kuva 21). Yleisimmin happiminimi on havaittu 10 m:n syvyydessä. Happipitoisuus on ollut alle 5 mg/l 4 – 15
m:n syvyydessä. Happipitoisuus on ollut alhaisimmillaan tässä syvyydessä 1 mg/l. Syvemmälle
mentäessä happipitoisuus on noussut uudelleen.
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Kuva 21. Kiihkelyksenselän kesäikaiset happiprofiilit Hiidenvesi syvänne 90 -näytteenottopisteen happimittausten perusteella.
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Veden pH-arvo on pysytellyt Kiihkelyksenselällä pääsääntöisesti 6,5 ja vajaan 8 välillä (kuva 22).
Parina kertana pH on ollut tasan 8. Veden pH-arvo 8,5 tai yli, kertoo runsaasta kasviplanktontuotannosta.
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Kuva 22. Kiihkelyksenselän veden pH-arvo 2000-luvulla pinnan (1 m) ja pohjan (27 m) lähellä Hiidenvesi
syvänne 90 näytteenottopisteessä.

Klorofylli-a-pitoisuus on vaihdellut Kiihkelyksenselällä 2000-luvulla välillä 3 – 55 µg/l (kuva 23).
Useimmiten korkeimmat arvot ovat olleet noin 25 µg/l.
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Kuva 23. Kiihkelyksenselän veden klorofylli-a-pitoisuus 2000-luvulla 0 – 2 m:n syvyydessä lähellä Hiidenvesi syvänne 90 näytteenottopisteessä.

Sameus on vaihdellut Kiihkelyksenselällä 2000-luvulla pinnan läheisessä vedessä 3 – 28 FNU
(kuva 24). Pohjan läheisessä vedessä (27 m) sameus on ollut 6,5 – 210. Keskiarvoksi pohjan läheisen veden sameudelle 2000-luvulla tulee 30 FNU.
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Kuva 24. Kiihkelyksenselän veden sameus 2000-luvulla pinnan (1 m) ja pohjan (27 m) lähellä Hiidenvesi
syvänne 90 näytteenottopisteessä.

Muissakin syvyyksissä (5, 10, 16, 20 ja 25 m) Kiihkelyksenselän sameus on ollut hyvin usein alle
30 FNU. Yli 30 FNU ylitykset ovat esiintyneet pääosin talvella. Sulkasääsken toukat saavat suojaa
sameuden ollessa 30 FNU tai sitä enemmän (Liljendahl-Nurminen 2003).
5.2.5

Isontalonselkä

Isontalonselältä on hyvin vähän vedenlaatutietoja OIVA-tietojärjestelmän mukaan ja näin ollen
tulokset ovat vain suuntaa-antavia. 2000-luvulla on otettu ainoastaan 14.8.2007 neljästä eri syvyydestä vesinäytteet (taulukko 6).
Tulosten perusteella Isontalonselkä on rehevä ja sen happipitoisuus oli pohjan tuntumassa heikko. Kokonaisfosforipitoisuus oli pohjan läheisessä vedessä pinnan läheistä vettä korkeampi. Tältä
pohjalta voidaan todeta, että pohjasta vapautui jonkin verran ravinteita alhaisen happitilanteen
takia. Vesi oli selvästi itäisempiä alueita kirkkaampaa.
Taulukko 6. Isontalonselän veden laatu 14.8.2007.

kokonaisfosforipitoisuus, µg/l
hapen kyllästys,
%
happipitoisuus,
mg/l
pH
sameus, FNU
klorofylli-apitoisuus, µg/l
5.2.6

1,0 m
34

5m
27

7m
ei määr.

9,3 m
56

109

61

52

24

9,4

5,7

4,9

2,3

7,9
8,8
9,6 (0 – 2 m)

7,0
9,2

ei määr.
ei määr.

6,8
15

Vaanilanlahti

Vaanilanlahden veden laadusta ei ole tietoa OIVA-tietojärjestelmän mukaan.
5.2.7

Kuninkaanlahti

Kuninkaanlahden veden laadusta ei ole saatavilla ajantasaista tietoa. Vuodelta 1981 löytyy yksi
vedenlaatutieto.
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5.2.8

Retlahti

Retlahden veden laadusta löytyy samoin kuin Isontalonselältä ainoastaan yksi tieto 2000-luvulta.
Näytteet on otettu samana päivänä 14.8.2007 ja neljästä eri syvyydestä (taulukko 7). Retlahti on
rehevä, mutta siellä ei näyttäisi esiintyvän sisäistä kuormitusta.
Taulukko 7. Retlahden vedenlaatu 14.8.2007 Hiidenvesi Näkkilä 16 -näytteenottopisteessä.

kokonaisfosforipitoisuus, µg/l
hapen kyllästys,
%
happipitoisuus,
mg/l
pH
sameus, FNU
klorofylli-apitoisuus, µg/l
5.2.9

1,0 m
31

5m
19

10 m
28

12,9 m
48

109

84

46

26

9,3

7,7

4,6

3,9

8
5,8
7,1 (0 – 2 m)

7,3
6,2

6,9
11

6,7
22

Sirkkoonselkä

Sirkkoonselän veden laadusta löytyy samoin kuin Isontalonselältä ja Retlahdelta ainoastaan yksi
tieto 2000-luvulta. Näytteet on otettu samana päivänä 14.8.2007 ja neljästä eri syvyydestä (taulukko 8). Sirkkoonselän kokonaisfosforipitoisuus oli yhden metrin syvyydessä 30 µg/l ja 13,3 m:n
syvyydessä peräti 219 µg/l. Happipitoisuus oli pinnan lähellä 9,4 mg/l ja pohjan lähellä vain hieman yli 0 mg/l. Molemmat havainnot kertovat selvästä sisäisestä kuormituksesta.
Taulukko 8. Sirkkoonselän vedenlaatu 14.8.2007 Hiidenvesi Sirkkoons. 4 -näytteenottopisteessä.

kokonaisfosforipitoisuus, µg/l
hapen kyllästys,
%
happipitoisuus,
mg/l
pH
sameus, FNU
klorofylli-apitoisuus, µg/l

1,0 m
30

5m
22

10 m
33

13,3 m
219

112

67

8

3

9,4

6,3

0,9

0,3

8,2
7,6
4,2 (0 – 2 m)

7,1
7,7

6,6
16

6,7
29

5.3
Sedimentin laatu
Kirkkojärven sedimenttitutkimusten mukaan alueella tapahtuu kesäisin voimakasta sisäistä
kuormitusta (Niemistö 2008). Tutkimuksessa todetaan, että keväisin Kirkkojärven veden laatua
säätelee pääosin ulkoinen kuormitus. Loppuosalla avovesikaudesta resuspension eli ravinteiden
vapautumisen pohjan sedimentistä uudelleen vesipatsaaseen eliöiden, tuulen ja aallokon vaikutuksesta vaikutus veden laatuun on hyvin merkittävää. Yleisesti todetaan, että resuspensio on
suurempaa matalilla (Kirkkojärvi ja Mustionselkä) kuin syvemmillä (Kiihkelyksenselkä ja Kuninkaanlahti) alueilla.
Myös Kiihkelyksenselän sedimenttiä on tutkittu (Eloranta ym. 2000). Sedimentaation todettiin
olevan huomattavasti Kirkkojärveä vähäisempää. Sedimentin fosforipitoisuus oli Kiihkelyksenselällä korkeampi kuin matalalla Kirkkojärvellä. Tutkimuksessa ei arvioitu sisäisen kuormituksen
määrää.
Niemistön (2008) mukaan sedimentaationopeudet olivat matalilla alueilla syvempiä alueita suurempaa (taulukko 9).
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Taulukko 9. Sedimentaationopeudet Niemistön (2008) tutkimuksen mukaan Hiidenveden syvillä ja matalilla alueilla.

sedimentaationopeus, g /m2/vrk (kuivapainosta)

ylempi keräin
alempi keräin

syvät alueet
2,4 – 14,7
3,2 – 5,2

matalat alueet
3,2 – 10,5

Muista Hiidenveden osa-altaista ei ole tutkittua tietoa sedimentin laadusta tai sedimentaationopeuksista.
5.4
Kasviplankton
Hiidenvedellä on esiintynyt havaittavia, runsaita ja erittäin runsaita leväkukintoja 2000-luvulla
(www.ymparisto.fi/levatiedot). Leväkukinnat ovat aiheutuneet sinilevistä. Näistä noin puolet aiheuttaa myrkyllisiä kukintoja, joten leväpitoiseen veteen tulee suhtautua aina varauksella.
Hiidenveden kasviplanktonia on tutkittu neljän vuoden välein ja tulokset on raportoitu Hiidenveden yhteistarkkailuraporttien yhteydessä. Viimeisin tutkimus on vuodelta 2010 (Ranta ja Valtonen 2011 ref. Palomäki 2011). Tällöin todettiin, että kasviplanktonin biomassa vaihteli välillä
1000–8000 g/l. Sekä biomassa että lajisto ilmensivät selvää rehevyyttä Kirkkojärvellä. Samoin
Nummelanselällä ja Kiihkelyksenselällä kasviplanktonkoostumus kertoi rehevästä tilasta. Kaikilla
kolmella selkäalueella biomassa oli suurimmillaan heinäkuussa ja pieneni syksyä kohti.
Leväyhteisön koostumus vaihteli Kirkkojärvellä eri näytteenottokerroilla enemmän kuin muilla
havaintoasemilla: heinäkuussa Kirkkojärven vallitseva leväryhmä oli piilevät, elokuussa piilevien
ja nielulevien ohella kultalevät, viherlevät ja silmälevät olivat tärkeimmät leväryhmät.
Nummelanselällä kasviplankton muodostui pääosin piilevistä ja nielulevistä. Kiihkelyksenselällä
piilevien osuus biomassasta oli alhaisempi kuin muilla näytteenottopaikoilla. Kiihkelyksenselällä
tärkein leväryhmä oli nielulevät.
Vuonna 2010 kasviplanktonnäytteissä oli selvästi vähemmän sinileviä kuin vuonna 2006 tehdyssä
tutkimuksessa. Nummelanselällä ja Kiihkelyksenselällä kasviplanktonin biomassa oli huomattavasti pienempi kuin vuonna 2006, Nummelanselällä se oli pienentynyt jopa alle puoleen.
5.5
Eläinplankton
Hiidenveden eläinplanktonissa esiintyy tavallisten vesikirppu- ja hankajalkaislajien lisäksi petovesikirppu Leptodora Kindtiä. Vesikirppuyhteisöt koostuvat pääosin pienikokoisista yksilöistä, mikä kertoo niihin kohdistuneesta saalistuspaineesta. Hiidenvedessä esiintyy myös kasveihin kiinnittyvää isompaa Sida crystallina -vesikirppua (Hagman 2005). Sida crystallinan merkitys Hiidenveden leväkukintoihin todettiin vähäiseksi. Oleellista oli selvä havainto siitä, että ulpukkakasvillisuus mahdollisti Sidojen runsaamman esiintymisen. Kasvillisuuden lisääntyminen tarjoaisi
enemmän suojapaikkoja eläinplanktonille ja näin voisi vähentää leväkukintojen määrää.
5.6

Sulkasääsken toukka (Chaoborus flavicans)

Sulkasääsken toukat ovat kaksisiipisiin kuuluvien hyönteisten toukkia, jotka saalistavat eläinplanktonia ja toimivat kalojen ravintokohteena. Sulkasääsken toukkia tavataan erilaisissa ympäristöissä, niin suurissa ja pienissä järvissä kuin lammissa. Toukat muodostavat usein suuria populaatioita. Sulkasääsken toukkien elinkierto kestää vuoden verran. Sulkasääsken toukille on ominaista kaivautuminen sedimenttiin päiväsaikaan pakoon kalojen predaatiota. Yöaikaan toukat
nousevat vesipatsaaseen ruokailemaan. Hiidenvedellä sameus mahdollistaa toukkien esiintymisen
vesipatsaassa myös päiväaikaan. (Valonen 2009).
Sulkasääsken toukat käyttävät hapettomuutta ja veden sameutta suojapaikkanaan kalojen saalistusta vastaan. Ne voivat esiintyä alhaisissa happipitoisuuksissa, joita kalat välttelevät. Korkeampi sameus taas vaikeuttaa kalojen näkökykyyn perustuvaa saalistusta. Sulkasääskien toukkien
runsautta Hiidenvedellä on tutkittu jonkin verran (Malinen ym. 2008; Malinen ym. 2010; Malinen
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ym. 2012). Tutkimuksissa on havaittu suhteellisen suurta vaihtelua vuosien välillä. Vuonna 2009
sulkasääsken toukkia esiintyi eniten 7 – 10 m syvyydellä, missä veden sameus oli korkea (Malinen ym. 2010).
Mikäli sulkasääskeä esiintyy vesistössä runsaasti, voi sulkasääsken toukilla olla tärkeä rooli järven kasviplanktonin säätelyssä. Sulkasääsken toukkien aiheuttama, eläinplanktoniin kohdistuva,
saalistuspaine vähentää eläinplanktonin määriä, jolloin eläinplankton ei enää pysty kontrolloimaan kasviplanktonia, mikä mahdollistaa kasviplanktonkukintojen syntymisen. Sulkasääsken
toukilla on todettu olevan suurempi vaikutus eläinplanktonin koostumukseen kuin kaloilla (Liljendahl-Nurminen 2003). Kalat taas voivat käyttää sulkasääsken toukkia ravintonaan ja erityisesti
kuore saalistaa sulkasääsken toukkia. Tästä syystä kuoreen kalastaminen voi johtaa toukkien
määrän lisääntymiseen.
5.7
Pohjaeläimet
Pohjaeläimistön koostumusta on viimeksi tutkittu Hiidenveden yhteistarkkailun yhteydessä (Ranta ym. 2011).
Raportin mukaan Kirkkojärven pohjaeläimistö kuvaa hyvin rehevän järven tilaa. Pohjaeläimistössä vallitsevat erittäin rehevien pohjien lajistoon kuuluvat surviaissääsken toukat. Taksoneita on
vähän ja ne kuvastavat pääosin hapettomilla ja rehevöityneillä pohjilla menestyviä lajeja.
Nummelanselän pohjan tila on jonkin verran Kirkkojärven tilaa parempi (Ranta ym. 2011). Pohjaeläimistön perusteella Nummelanselän pohja on ajoittain rehevä. Syvännepohja on saattanut
kärsiä ajoittaisesta hapettomuudesta.
Kiihkelyksenselän pohjaeläimistö kuvaa rehevää tai keskimääräisen rehevää tilaa. Alue on pohjaeläimistöltään Hiidenveden parasta aluetta (Ranta ym. 2011). Matalammilla havaintopaikoilla
pohja on ollut vähemmän rehevää ja pohjaeläinlajisto monipuolisempaa. Syvännepohjan pohjaeläimistössä näkyvät ajoittaiset happikadot.
Hiidenveden syvimmillä alueilla esiintyy sulkasääsken toukkien ohella Mysis relicta –
jäännehalkoisäyriäistä, ns. nektobenthistä lajia, joka osittain elää sedimentissä, mutta vaeltaa öisin ruokailemaan avoveteen.
5.8
Kalasto
Kalastotutkimuksia on tehty säännöllisesti Kirkkojärvellä ja Mustionjoella Kirkonkylän puhdistamon velvoitetarkkailuna. Hiidenveden Mustionselkä ja Kiihkelyksenselkä kuuluvat myös vesipuitedirektiivin mukaiseen kalastoseurantaan, johon liittyen tehdään kolmen vuoden välein verkkokoekalastuksia. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) seuraa Hiidenveden kalaston tilaa
seuraavan kerran vuonna 2013.
RKTL:n tekemän koekalastuksen (Sairanen 2010) mukaan Kiihkelyksenselällä esiintyi 11 ja Mustionselällä 9 kalalajia vuonna 2010. Painosaaliin osalta särkikaloja oli Kiihkelyksenselällä 80 % ja
Mustionselällä 71 %. Lukumääräisesti särkikaloja oli Kiihkelyksenselällä 53 % ja Mustionselällä 52
%. Nordic-koekalastusverkoilla tehtävät koekalastukset antavat yleiskuvan järven kalastosta,
mutta erityisesti ulappavyöhykkeen lajien (kuore, muikku) sekä tiettyjen petokalojen (hauki, made) runsautta saatetaan aliarvioida. Kaikuluotaustutkimusten perusteella tiedetään, että esim.
Kiihkelykselällä kuore on selvästi valtalaji, vaikka sen osuus verkkokoekalastusten saaliista on ollut verrattain vähäinen. Hiidenvedellä merkittävimmät petokalalajit ovat kuha, hauki ja ahven.
5.9
Kasvillisuus
Hiidenveden kasvillisuus koostuu pääosin ilmaversoisista ja kelluslehtisistä vesikasveista. Kasvillisuudessa on tapahtunut muutoksia 1950-luvulta ja nykyisin lajistossa esiintyy enemmän rehevää
tilaa ilmentäviä lajeja. Esimerkiksi Kirkkojärven karvalehti- ja pyörösätkinkasvustoja ei ollut vielä
1950-luvulla. Samoin järviruoko ja järvikorte ovat vähentyneet ja tilalle on tullut isosorsimoa
(Nurminen 2003). Isosorsimo on Pohjois-Amerikasta peräisin oleva vieraslaji, jota alun perin viljeltiin karjanrehuksi, mutta on levinnyt monin paikon Suomen vesiluontoon, syrjäyttäen alkuperäistä vesikasvillisuutta (Ympäristöhallinnon Internet-sivu). Isosorsimoa esiintyy Hiidenvedellä
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useassa paikassa tiiviinä kasvustona. Paikallisten mukaan isosorsimo onkin levinnyt selvästi ja
aiheuttaa haittaa järven virkistyskäytölle.
Kirkkojärvellä esiintyy eniten ilmaversoisia vesikasveja (kapea- ja leveälehtistä osmankäämiä sekä isosorsimoa). Näiden edessä esiintyy kelluslehtisiin vesikasveihin kuuluvaa ulpukkaa, lummetta ja vesitatarta. Jonkin verran esiintyy myös uposlehtisiin kuuluva ärviää, tylppälehtivitaa, karvalehteä ja pyörösätkintä. Lisäksi esiintyy makroleviä ja irtokellujia kuten limaskaa ja kilpukkaa
(Nurminen 2003).
Nummelanselällä esiintyy samoja vesikasveja kuin Kirkkojärvelläkin, mutta veden vähäisempi
sameus mahdollistaa myös muiden lajien esiintymisen. Ilmaversoisista esiintyy isosorsimoa ja
saroja sekä järvikortetta. Uposlehtisistä tavataan ahvenvitaa, tylppälehtivitaa, karvalehteä ja
pyörösätkintä. Lisäksi Nummelanselällä on laajoja ulpukkakasvustoja. Samoin rantapalpakko sekä vesitatar ovat yleisiä alueella (Nurminen 2003).
Kiihkelyksenselän kasvillisuus eroaa selvästi matalien Kirkkojärven ja Nummelanselän kasvillisuudesta. Alueen rannat ovat jyrkempiä ja kivikkoisempia ja kasvillisuus harvaa. Vallitsevina lajeina esiintyy vesistatarta, ulpukkaa ahvenvitaa ja uistinvitaa. Ilmaversoisista tavataan eniten
järviruokoa, järvikortetta ja saroja (Nurminen 2003).
Retlahden kasvillisuus heijastaa kirkkaampaa vettä ja kovempaa pohjaa. Paikallisesti esiintyy järviruokoa, järvikortetta ja hieman isosorsimoa. Lisäksi esiintyy ruskoärviää ja siimapalpakkoa. Tulo-uomien edustalla kasvillisuus on rehevämpää koostuen karvalehdestä, tylppälehtividasta, pikkuvidasta ja kiehkuraärviästä. Myös ulpukka ja uistinvita ovat yleisiä alueella.
Isontalonselällä kasvillisuus on harvaa johtuen sen suuremmasta syvyydestä ja kivikkoisista rannoista. Ilmaversoisista vesikasveista tavataan järviruokoa, osmankäämejä ja saroja. Kelluslehtisistä esiintyy ulpukkaa ja lummetta sekä uposlehtisistä vitoja (Nurminen 2003).
Vaanilanlahti on hyvin matala alue ja sen kasvillisuus on erittäin tiheää. Ilmaversoiskasvustot
ovat laajoja koostuen osmankäämeistä, saroista, isosorsimosta ja järviruo'osta. Uposlehtistä
kiehkuraärviä peittää koko lahden. Lisäksi esiintyy vitoja ja vesihernettä sekä irtokellujia ja makroleviä (Nurminen 2003).
Sirkkoonselän kasvillisuutta ei ollut selvitetty tutkimuksessa.

6.

ULKOINEN KUORMITUS
Ulkoisella kuormituksella tarkoitetaan järven valuma-alueelta järveen valumavesien mukana kulkeutuvaa ravinne- ja kiintoaineskuormitusta. Kuormitusta tulee ilmaperäisestä laskeumasta ja
luonnonhuuhtoumasta sekä ihmisen toiminnasta kuten maa- ja metsätaloudesta sekä yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevesistä.
Järvien kunnostuksessa on hyvin tärkeää selvittää ulkoiset kuormittavat tekijät ja niiden merkittävyys. Tärkeyttä lisää erityisesti myös se, että suuri, pitkään jatkunut ulkoinen kuormitus johtaa
hyvin helposti sisäisen fosforikuormituksen kierteeseen, joka ylläpitää rehevyyttä hyvinkin pitkään, vaikka ulkoista kuormitusta saataisiin vähennettyä. Valuma-alue voidaan jakaa kauko- ja
lähivaluma-alueeseen. Tulojoet tuovat yleensä kuormitusta kauempaa. Lähivaluma-alueelta
kuormitus tulee pikkupuroissa hajakuormituksena. Lähivaluma-alueella on tyypillistä pitoisuuksien suuri vaihtelu (Lappalainen 1990).
Sisäisellä kuormituksella tarkoitetaan tilannetta, jossa ravinteita alkaa vapautua uudelleen kiertoon pohjan sedimentistä. Järven rehevöityessä sen tuotantotaso kasvaa, jolloin syntyy enemmän hajotettavaa ainesta. Hajotustoiminta kuluttaa sedimentin happivaroja. Hapen kuluessa loppuun sedimenttiin sitoutuneen fosforin vapautuminen pohjan sedimentistä kiihtyy. Sedimentistä
voi myös vapautua ravinteita, kun kalat etsivät ruokaa pohjalta. Tällaisia pohjasta ruokaa etsiviä
kaloja ovat särkikaloihin kuuluvat lahna, suutari, pasuri ja ruutana ja myös särjet voivat nostaa
ravinteita veteen pohjasta ravintoa etsiessään. Samoin pohjaeläimet voivat aiheuttaa ravinteiden
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vapautumista pohjasta kaivaessaan sedimenttiä. Eliöiden aiheuttamaa fosforin vapautumista sedimentistä kutsutaan bioturbaatioksi. Fosforia alkaa myös vapautua, kun veden pH-arvo nousee
reilusti emäksiselle puolelle. Rehevissä järvissä kasvien ja levien yhteytystoiminta saattaa nostaa
veden pH-arvon yli yhdeksään. Tällöin sisäinen kuormitus voi voimistua edelleen. Lisäksi tuulelle
alttiilla alueilla tapahtuu aaltojen aiheuttamaa resuspensiota, jossa ravinteita lähtee liikkeelle
pohjasta vesipatsaaseen. Liikkeelle lähtevästä kokonaisfosforista vain osa on leville käyttökelpoisessa muodossa. Katso aiempi luku fosforista.
Liian suuri ulkoinen kuormitus mahdollistaa sisäisen kuormituksen syntymistä. Etenkin niissä järvialtaissa, joissa sedimentin resuspensio on voimakasta, on ulkoisen kuormituksen merkitys sisäisen kuormituksen syntyyn hyvin olennaista. Tämän vuoksi ulkoisen kuormituksen hillitseminen on tärkeää ennen kuin voidaan tehdä toimia sisäisen kuormituksen rajoittamiseksi. Käytännössä järvessä tehdyt toimet menevät "hukkaan", jos ulkoinen kuormitus tuo jatkuvasti uutta ravinnetta järveen.
6.1
Hiidenveden kuormitusselvitys
Tarkempi kuormitusselvitys on esitetty liitteessä 1. Kuvassa 25 on esitelty Hiidenveden osavaluma-alueet ja niiltä tuleva kokonaisfosfori- ja typpikuormitus vesistömallin mukaan (kuva 25).
Hiidenveteen kohdistuvan ulkoisen kuormituksen määrän arvioiminen on erittäin tärkeää, jotta
voidaan valita Hiidenvedelle soveltuvimmat kunnostusmenetelmät, koska monet käytettävistä
menetelmistä riippuvat ulkoisen kuormituksen suuruudesta. Koska sisäisen kuormituksen osuus
kokonaiskuormituksesta voi olla suuri, on sisäisen kuormituksen osuuden arviointi tärkeää.
Kuormituksen selvittäminen kunnostus- ja hoitosuunnitelman yhteydessä antaa näin ollen kunnostuksen ja eri kunnostustoimien kohdentamisen kannalta olennaista tietoa.
Kuormitusselvityksen tekemisessä on käytetty tämän hetkistä parasta tietoa. Selvitys on tehty
Suomen ympäristökeskuksen kehittämällä VEMALA-kuormituslaskentamallilla, kun taas aiemmat
kuormitusselvitykset pohjautuivat ominaiskuormituslukuihin.
Hiidenveden eri osavaluma-alueet ja niiltä tuleva kuormitus on esitetty kuvassa 25. Hiidenveden
kuormitusta on selvitetty viimeksi vuosilta 1996 – 2002 (Saarijärvi 2003, Marttila 2003). Lisäksi
Niemistö (2008) on arvioinut väitöskirjassaan Hiidenveden joidenkin järvialtaiden sedimentaationopeutta. Ulkoinen fosforikuormitus oli vuosina 1996 – 2002 27,1 t ja typpikuormitus 471 t (Saarijärvi 2003). Maatalouden osuus oli tällöin 63 % fosforikuormituksesta ja 38 % typpikuormituksesta. Myös yhteistarkkailuraporteissa on arvioitu ulkoisen kuormituksen määrää. Arviointi perustuu mitattuihin pitoisuuksiin ja virtaamiin Vihti- ja Vanjoella. Yhteistarkkailuraporttien mukaan
Vihtijoki on tuonut Hiidenveteen fosforia 4,2 – 13,4 kg päivässä eli 1,5 – 4,9 t vuodessa vuosina
2007 – 2010 ja Vanjoki vastaavina vuosina 7,2 – 21 kg päivässä eli 2,6 – 7,7 t vuodessa (Ranta
ym. 2011). Typen osalta Vihtijoen tuoma kuormitus on vaihdellut 111 – 324 kg päivässä eli 40,5
– 118 t vuodessa ja Vanjoen osalta 224 – 550 kg päivässä eli 81,8 – 201 t vuodessa (Ranta ym.
2011). Pistekuormitukseksi arvioitiin fosforin osalta 482 kg ja typen osalta 35 961 kg. Pistekuormituksen osuus kokonaisfosforikuormituksesta on suurin piirtein 0,2 – 0,8 % ja typpikuormituksesta 3,9 – 5,5 %. Marttila sai ulkoisen fosforikuormituksen määräksi 28,1 t. Molemmat kuormitusarviot perustuvat ominaiskuormituslukujen käyttöön ja VEPS-tietojärjestelmään. Saarijärven
(2003) arviossa oli ainoastaan kokonaiskuormitus, Marttilan arviota voi verrata yhteistarkkailuraporttien antamaan tietoon. Arviot ovat olleet tältä pohjalta samaa suuruusluokkaa.
Järveen tulevalla kokonaiskuormituksella on suuri merkitys järven tilalle ja sen rehevöitymiskehitykselle, sillä liian suuri ulkoinen kuormitus edistää järven rehevöitymistä. Koska sisävesissä
etenkin fosforikuormitus on merkittävä rehevyyttä lisäävä tekijä, perustuvat kuormituksen sietokyvyn tarkastelumallit kokonaisfosforikuormitukseen. Typpikuormituksella ei ole niin suurta merkitystä järven tilalle fosforirajoitteisissa vesistöissä.
Hiidenveteen tulee yhteensä 28,8 t fosforikuormitusta vuodessa Suomen ympäristökeskuksen
kehittämän vesistömallin mukaan. Tästä yli 70 % aiheutuu peltoviljelystä. Vuosittain typpeä tulee
yhteensä 640 t ja kiintoainesta 16 445 t. Aiemmissa selvityksissä on laskettu Hiidenveteen tulevan kuormituksen suuruudeksi 28,1 t fosforia vuodessa (Marttila 2003) ja 27,1 t fosforia vuodes-
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sa (Saarijärvi 2003). Kyseiset arviot vastaavat hyvin SYKE:n vesistömallista haettua arviota ulkoiselle fosforikuormitukselle.
Pistekuormituksen määrää ei ole mahdollista saada eriteltyä vesistömallissa. Ranta ja Valtonen
(2012) arvioivat, että Hiidenveden alueelle johdettiin fosforia noin 0,32 kg P/d vuonna 2011. Tämä vastaa noin 117 kg fosforia vuodessa. Saman selvityksen mukaan vuosina 2007–2011 fosforia on tullut noin 0,14–0,65 kg P/d eli 50 – 240 kg vuodessa. Typpeä tuli puhdistamoilta Hiidenveden alueelle noin 91,5 kg N/d. Tämä vastaa noin 33,4 t vuodessa. Vuosina 2007–2011 typpikuormitus on ollut 68,7–96,3 kg N/d eli 25 – 35,1 t. Pistekuormituksen osuus kokonaisfosforikuormituksesta on suurin piirtein 0,2 – 0,8 % ja typpikuormituksesta 3,9 – 5,5 %.

Kuva 25. Hiidenveden osavaluma-alueet ja niiltä tuleva vesistömallin mukainen kokonaisfosfori- ja kokonaistyppikuormitus. Toisen jakovaiheen rajat näkyvät kartassa mustalla viivalla.

KUNNOSTUS- JA HOITOSUUNNITELMA

31

Vollenweiderin mallin avulla voidaan arvioida kuinka suurta on järveen tuleva kuormitus järven
sietokykyyn nähden. Mallilla voidaan arvioida vähennystavoitteita järven tilan kannalta, mutta ei
sitä, onko tavoitteisiin pääseminen realistista. Mallin mukaan Hiidenveteen tuleva ulkoinen kuormitus ylittää järven kriittisen sietokyvyn selvästi. Ulkoista fosforikuormitusta tulisi vähentää mallin mukaan vähintään 50 %, jotta päästäisiin kriittisen sietokyvyn alapuolella. Tämä vastaisi 14,4
t vuodessa. Sallittu kuormitus järven sietokyvyn kannalta vaatisi vielä suurempaa vähennystavoitetta, johon tuskin päästään ottaen huomioon valuma-alueen ominaisuudet.
Myös eri osa-altaittain tarkasteltuna ulkoinen fosforikuormitus on liian suurta. Vollenweiderin
mallin mukaan kaikilla osa-altailla ylittyy kuormituksen sallittu taso. Kirkkojärvellä, Mustionselällä, Nummelanselällä, Isontalonselällä, Kiihkelyksenselällä fosforikuormitus on selvästi yli kriittisen
tason. Sirkkoonselällä kuormitus on aivan kriittisen tason rajalla. Retlahdessa ulkoinen kuormitus
ylittää sallitun, mutta jää alle kriittisen tason. Vaanilanlahden osalta tarkastelua ei voitu tehdä
puuttuvien tietojen takia.
Sisäistä kuormitusta on esiintynyt selvästi Kirkkojärvellä, Mustionselällä, Isontalonselällä ja Sirkkoonselällä. Ajoittaista tai vähäisempää sisäinen kuormitus on ollut Kiihkelyksenselällä. Vaanilanlahden sisäistä kuormitusta ei voida arvioida puuttuvan veden laatutiedon takia. Retlahdessa ja
Nummelanselällä ei laskennallisten mallien mukaan esiintyisi sisäistä kuormitusta.

7.

HIIDENVEDEN KUNNOSTUSTAVOITTEET JA TAVOITTEIDEN TAUSTA
Vesienhoidon ympäristötavoitteena on, että vesien tilan heikkeneminen estetään ja vuoteen 2015
mennessä vesistöt olisivat hyvässä ekologisessa tilassa (Joensuu ym. 2010). Näistä tavoitteista
voidaan kuitenkin poiketa ja määräaikoja onkin pidennetty 6 – 12 vuodella. Uudenmaan alueella
maatalous on ravinnekuormituksen suurin lähde (Joensuu ym. 2010). Voimakkainta maatalouden
vesistökuormitus on vesienhoitoalueen eteläosassa Uudenmaan peltoviljelyalueilla. Uudenmaan
alueella noin 40 % vesistöistä on sellaisia, joissa fosforin kuormitusta pitäisi pystyä vähentämään. Kuormitusta tulisi pystyä vähentämään erityisen paljon n. 20 % vesistöistä. Merkittävin
vähennystarve aiheutuu maatalouden ja haja-asutuksen kuormituksesta (Joensuu ym. 2010).
Hiidenveden kunnostushankkeen tavoitteena on vähentää kiintoaine- ja ravinnekuormitusta Hiidenvedellä ja sen valuma-alueella. Pitkäaikaistavoitteena pyritään saavuttamaan Hiidenveden
hyvä ekologinen tila. Lisäksi 25.10.2012 pidetyssä hankkeen ohjausryhmän kokouksessa päätettiin nostaa virkistyskäytön parantaminen yhdeksi kunnostushankkeen tavoitteeksi.
Kunnostustavoitteet on kirjoitettu Ramboll Finland Oy:n toimesta edellä esitetyn tavoitetilakyselyn vastausten ja eri tutkimusten ja selvitysten pohjalta.
kiintoainekuormituksen vähentäminen
fosforikuormituksen vähentäminen
virkistyskäytön edistäminen
Yllä mainittuihin tavoitteisiin pääseminen näkyy pitkällä aikavälillä vedenlaadussa. Tavoitteisiin
pääsemistä voidaan konkretisoida alla esitetyillä veden kemiallisen ja biologisen laadun tilatavoitteilla.
Konkreettiset tavoitetilat Hiidenvedellä
veden kokonaisfosforipitoisuuden puolittuminen eri järvialtailla
klorofylli-a-pitoisuuden pieneneminen, mikä ilmenee levämäärän ja kukintojen vähentymisenä
happipitoisuus yli 2 mg/l koko vesipatsaassa sisäisen kuormituksen hallitsemiseksi
Virkistyskäytön edistäminen
vesikasvien aiheuttaman virkistyshaitan vähentäminen pienimuotoisilla niitoilla
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7.1

Strategia tavoitteiden saavuttamiseksi

Koska Hiidenveden ulkoinen kuormitus on liian suurta, tulisi Hiidenveteen kohdistuvaa laskennallista ulkoista fosforikuormitusta vähentää vähintään 50 % eli 14,4 t vuositasolla, jotta päästäisiin
kriittisen tason alapuolelle (taulukko 10).
Ulkoisen fosforikuormituksen lasku vähentäisi pitkällä tähtäimellä Hiidenveden kokonaisfosforipitoisuutta ja sitä kautta klorofylli-a-pitoisuutta (taulukko 10).
Taulukko 10. Hiidenveden eri osa-altaiden kokonaisfosforin laskennalliset ja tavoitepitoisuudet.

Osa-alue

kokonaisfosforipitoisuus, (Horppila 2005)

tavoite, kokonaisfosforipitoisuus

Kirkkojärvi

100

50

Mustionselkä

100

50

Nummelanselkä

52

26

Retlahti

Ei arvioitu

-

Kiihkelyksenselkä

40

20

Isontalonselkä

Ei arvioitu

-

Sirkkoonselkä

35

20

Hiidenvedellä alhaisen happipitoisuuden omaavan vesimassan osuus on vähäinen. Koska pohjasta
vapautuu ravinteita jos alusveden happipitoisuus on alle 2 mg/l, olisi jatkossa kuitenkin hyvä
seurata nykyistä tarkemmin happipitoisuutta eri järvialtailla eri vuodenaikoina. Seuranta antaisi
arvokasta tietoa järven kokonaistilanteesta.
Vesikasvien aiheuttaman haitan vähentämisellä voidaan parantaa Hiidenveden virkistysarvoa paikallistasolla. Vesikasvien poistotoimenpiteiden tulee olla pienimuotoisia ja mosaiikkimaisia. Poistotoimenpiteistä huolehtivat ensisijaisesti maanomistajat.
Kalastoa koskevat tavoitteet esitetään kalasto-osiossa.

8.

YLEISTÄ JÄRVIEN KUNNOSTUKSESTA
Järviä voidaan kutsua valuma-alueensa peiliksi, koska valuma-alueen ominaisuuksilla ja alueelta
tulevalla kuormituksella on suuri merkitys vastaanottavan vesistön tilaan. Noin viidesosaa Suomen järvistä voidaan pitää rehevöityneinä (Walls ja Rönkä 2004), millä tarkoitetaan järven biologisen tuotantokyvyn kasvua luonnontilaan verrattuna. Useista tutkimuksista selviää, miten järven
ekosysteemi muuttuu rehevöitymisen edetessä. Samoin löytyy tutkimustietoa eri kunnostusmenetelmien vaikutuksista järven tilaan. Osa näistä vaikutuksista saattaa olla keskenään ristiriitaisia. Joissain järvissä esim. tehokalastus on parantanut järven tilaa, toisissa sen on jopa nähty
heikentävän veden laatua. Monien samansuuntaisten tutkimusten perusteella on luotu eräänlaiset
järvien kunnostuksen suuntaviivat. Tästä on seurannut usein myös epäonnistuneita kunnostusyrityksiä, kun jotain menetelmää on ruvettu soveltamaan järveen, jossa sen käyttö ei olekaan limnologisesti perusteltua. Tällöin ei ole riittävästi otettu huomioon järven ominaispiirteitä, joiden
huomioiminen on olennaista kunnostusta suunniteltaessa.
Järvien kunnostuksella tarkoitetaan järven tilan ja sen kehityksen palauttamista lähelle luonnonmukaista (Lehtoranta 2005). Kunnostustoimenpiteet voidaan jakaa valuma-alueella tehtäviin
toimenpiteisiin, jotka vähentävät vesistöön kohdistuvaa ulkoista kuormitusta sekä itse järveen
kohdistuviin toimenpiteisiin, joilla pureudutaan rehevyyden aiheuttamiin haittoihin. Jotta kunnostushankkeen vaikuttavuus saataisiin mahdollisimman suureksi, on suositeltavaa käyttää useampaa kuin yhtä menetelmää.
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Valuma-alueella tehtäviä toimenpiteitä ovat mm. pellolla tehtävät toimenpiteet, suojavyöhykkeet,
kosteikot, kotieläintiloilla tehtävät toimenpiteet sekä haja-asutuksen ja metsätalouden kuormitusta vähentävät toimenpiteet. Järvessä tehtävillä rehevyyttä vähentävillä toimenpiteillä voidaan
esimerkiksi parantaa veden laatua ja kalakannan rakennetta sekä vähentää leväkukintoja. Rehevyyttä vähentäviin menetelmiin kuuluvat mm. hapetus tai ilmastus, ravintoketjukunnostus, fosforin kemiallinen saostus, alusveden poisjohtaminen ja erilaiset pohjasedimenttiä stabiloivat toimenpiteet. Yleisimpiä järven käyttökelpoisuutta parantavia toimenpiteitä ovat vesikasvien poisto,
ruoppaus ja vedenpinnan nosto. Lisäksi on olemassa kokeellisempia menetelmiä, joita myös käydään tässä työssä läpi.
Kunnostusmenetelmät aiheuttavat muutoksia järven eliöyhteisössä. Muutosten suunta ja laajuus
riippuvat kyseisen järven eliöyhteisön rakenteesta. Yksittäisen kunnostusmenetelmän vaikutusten
arviointi on hankalaa, koska kunnostushankkeissa käytetään usein monia menetelmiä yhtäaikaisesti. Sopivilla kunnostusmenetelmillä on siis mahdollista ohjata järven rehevöitymiskehitystä karumpaan suuntaan kyseisen järven eliöyhteisön kautta.

9.

HIIDENVEDEN VALUMA-ALUEELLA JA JÄRVELLÄ TEHTÄVIEN HOITO- JA KUNNOSTUSTOIMENPITEIDEN ARVIOINTI
Tässä työssä esitettyjä menetelmiä tarkasteltiin kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa esitellään kunnostusmenetelmän perusperiaatteet ja arvioitiin niiden soveltuvuutta Hiidenvedelle tai
Hiidenveden valuma-alueelle. Jos kyseisen menetelmän ei katsota soveltuvan Hiidenvedelle tai
sen valuma-alueen kunnostukseen, esitetään soveltumattomuudelle perustelut. Jos taas kyseinen
kunnostusmenetelmä soveltuu Hiidenvedelle tai sen valuma-alueelle, laadittiin tarkempi tarkastelu.
Tarkemmassa tarkastelussa esitettiin mm. jokaisen menetelmän osalta mitä hankkeessa on tehty
tähän mennessä, perustiedot Hiidenvedeltä ja arvio niiden riittävyydestä kyseisen menetelmän
käytön kannalta. Suunnitelmassa kerrotaan millä Hiidenveden alueella/alueilla kyseistä menetelmää voidaan soveltaa/toteuttaa ja mitkä ovat menetelmän tavoitteet. Jokaisen suositeltavan menetelmän hyötyjä ja haittoja arvioidaan. Lisäksi annettiin suositellun toimenpiteen kustannusarvio
Hiidenvedellä sekä laskettiin mahdollisuuksien mukaan toimenpiteen kustannustehokkuus (€ / P
kg). Lisäksi selvitettiin toimenpiteen tärkeimmät vaikutukset, joita ovat mm. vaikutukset leväkukintoihin, ravinne- ja kiintoainespitoisuuksiin, veden sameuteen ja Hiidenveden ekologiseen tilaan. Jokaisen soveltuvan menetelmän kohdalla kerrottiin vaikuttaako sen toteuttaminen Hiidenveden vedenlaatua ja/tai virkistyskäyttöä parantavasti.

10. HOITO- JA KUNNOSTUSTOIMENPITEET HIIDENVEDEN
VALUMA-ALUEELLA
10.1 Ulkoisen kuormituksen vesiensuojelutoimet yleisesti
Ulkoisen kuormituksen merkitys järven tilaan ja erityisesti rehevöitymiskehitykseen on hyvin
oleellinen. Tästä syystä kunnostustoimenpiteiden suuntaaminen liian suuren ulkoisen kuormituksen leikkaamiseksi on ensiarvoisen tärkeää. Järveen kohdistuvaa kunnostusvalikoimaa voidaan
soveltaa, kun ulkoinen kuormitus on saatu tasolle, jolla järveen kohdistuvilla kunnostustoimenpiteillä voidaan saavuttaa hyötyä paremman tilan saavuttamiseksi. Suurin osa ulkoisesta kuormituksesta aiheutuu ihmistoiminnasta, mm. maa- ja metsätaloudesta ja haja-asutuksesta. Lisäksi
vesistöihin tulee luonnonhuuhtoumana sellaista kuormitusta, jonka määrä riippuu kyseisen vesistön valuma-alueen ominaisuuksista. Vähennysten toteutuminen edellyttää paikallisia toimia ja
maanomistajien ja kiinteistönomistajien innostamista. Seuraavassa on kuvattu niitä toimenpiteitä, joita kunnostushanke voi edistää Hiidenveden valuma-alueella.
Yleisesti ottaen maatalouden kuormitus muodostuu tuhansien erikokoisten, eri tuotantoaloja
edustavien ja erilaisia teknologioita käyttävien tilojen tuotannon seurauksena (Väisänen & Puustinen toim 2010). Valuma-alueet ovat erilaisia, joten on selvää, että myös keskeiset kuormituk-
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sen taustatekijät, kuten maaperän ominaisuudet, kaltevuus, sadanta sekä kyseessä olevan vesistön ominaisuudet eroavat alueittain (Väisänen & Puustinen toim 2010). Vaikka maatalous on
vahvasti ulkopuolelta ohjattua, tehdään vesistökuormituksen keskeiset päätökset yksittäisillä
maatiloilla ja peltolohkoilla tapahtuukin vuosittain merkittäviä muutoksia (Väisänen & Puustinen
toim 2010). Edellä mainitut seikat huomioon ottaen on selvää, että maataloudesta johtuvaan
kuormitukseen ja ulkoiseen kuormitukseen yleisesti liittyy monia epävarmuustekijöitä, jotka on
otettava huomioon ulkoisen kuormituksen vähentämisen toimenpiteissä ja tavoitteissa.
Maatalouden ympäristönsuojelun toteuttamisen keskeinen ohjauskeino on maatalouden ympäristötukijärjestelmä. Järjestelmän tavoitteena on vähentää vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta.
Toimenpiteet voidaan jakaa nykykäytännön mukaisiin ja lisätoimenpiteisiin. Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet perustuvat lakeihin ja asetuksiin. Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet eivät
kuitenkaan monin paikoin ole olleet riittäviä, mikä on herättänyt tarpeen lisätoimenpiteille. Lisätoimenpiteet ovat suurimmaksi osaksi samoja kuin nykykäytännön mukaiset toimenpiteet, ajatuksena on enemmänkin suunnata, tehostaa ja lisätä toimenpiteiden määrää. Esimerkkeinä lisätoimenpiteistä ovat suojavyöhykkeet, kosteikot ja menetelmien käyttöönottoa edistävä tilakohtainen neuvonta. Kunnostushanke pyrkii vaikuttamaan kuormituksen vähentämiseen edistämällä
juuri lisätoimenpiteiden käyttöön ottoa. Lisätietoa maatalouden ympäristötuista löytyy Maaseutuviraston Internet-sivuilta (www.mavi.fi) kohdasta viljelijätuet.
Hiidenveden valuma alueella 63 % kokonaisfosforikuormituksesta on peräisin maataloudesta, joten valuma-alueelle ja erityisesti maatalouteen kohdistuvat kuormituksen leikkaustoimenpiteet
ovat ensiarvoisessa asemassa laadittaessa suuntaviivoja Hiidenveden kunnostukselle. Maatalouden aiheuttamaa kuormitusta voidaan vähentää peltolohkoille kohdistuvilla toimenpiteillä, joita
ovat mm. pintaeroosiota ehkäisevät toimenpiteet. Jo syntynyttä kuormitusta voidaan yrittää pidättää muodostumisalueellaan erilaisten toimenpiteiden, kuten suojavyöhykkeiden avulla. Ulkoisen kuormituksen vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin voi saada tietyin osin ympäristötukea
(kts. edelliset kappaleet). Maatalouden ravinnekuormituksen hallinnan parantamiseksi on perustettu hankkeita, joita on seuraavaksi esitelty lyhyesti.
Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa)-hankkeessa kerätään ja jaetaan tietoa sekä käytännön kokemuksia vesiensuojelua ja kestävää maataloutta edistävistä toimenpiteistä. Hanke toteutetaan
Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta vuosina 2009- 2014. Viljelijät ovat seuranneet pelloilleen
perustamissa havaintokokeissa eri viljelymenetelmien vaikutuksia ravinnehuuhtoumiin ja maan
laatuun. Lisäksi hankkeessa seurataan vedenlaatua automaattisten antureiden avulla. Tietoa ravinteiden huuhtoutumisesta ja vedenlaadusta sekä eri viljelymenetelmistä kootaan hankkeen Internet-sivuille osoitteeseen: www.ymparisto.fi/uus/raha
Lounais-Suomen alueella toimivassa TEHO-hankkeessa on kehitetty tilakohtainen ympäristökäsikirja (Lillunen ym. 2011). Ympäristökäsikirjassa esitetään kehittämisehdotuksia tilan vesiensuojelun parantamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ajatuksena on löytää ympäristöystävälliset toimintatavat. Käsikirjassa kuvataan tilan perustiedot, tilan vesiensuojelun kehittäminen ja tilaa koskevat kartat. Käsikirjaan lasketaan tilan ravinnetaseet ja tehdään peltomaan laatutesti.
Kyseinen testi on apuväline maatiloille. Peltomaan laatutesti on kehitetty MTT:n ja ProAgrian yhteistyönä. Testi tuottaa tietoa pellon fysikaalisesta ja biologisesta tilasta sekä maan laadun kokonaisvaltaisesta tilanteesta. Tietojen pohjalta voidaan tehdä lohkokohtaisia toimenpidesuosituksia
(Lillunen ym. 2011).
Haja-asutuksen kuormitusta voidaan vähentää parhaiten viemäriverkostoa laajentamalla. Myös
erilaisilla kiinteistökohtaisilla järjestelmillä on oleellinen vaikutus kuormituksen määrään. Vaikka
haja-asutuksen kuormitus on usein peltovaltaisilla alueilla selvästi peltoviljelyn aiheuttamaa
kuormitusta vähäisempää, on sen fosfori suoraan leville ja kasveille käyttökelpoisessa liukoisessa
muodossa, minkä takia kyseisen kuormituslähteen vähentäminen on tärkeää. Haja-asutuksen jätevesiä koskeva asetus uudistui 15.3.2011. Asetuksen 3 §:n mukaan talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään
80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään
30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän
jäteveden kuormitukseen. Vanhojen rakennusten osalta siirtymäaika on pitkähkö, mikä on mahdollistanut tavoitteiden heikon saavuttamisen. Käytännössä haja-asutuksen kuormitukselle ei ole
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tapahtunut mitään. Jotta tavoitteet saavutettaisiin, tarvitaan tehostettua neuvontaa ja kuormituksen vähentämistä tukevia toimia.
10.2 Maatalouden kuormitukseen vaikuttavat taustatekijät Hiidenveden valumaalueella
Kaltevilta peltolohkoilta tuleva kuormitus saattaa olla moninkertaista muihin peltolohkoihin verrattuna (VTT 2008). Hiidenveden valuma-alueella on todettu olevan kaltevia peltoja, joten toimenpiteitä tulee suunnata juuri näille alueille. Kaltevaksi pelloksi voidaan katsoa yli 3 % kaltevuuden omaavat pellot. Näille pelloille tulisi perustaa suojavyöhykkeitä, niiden muokkausta voisi
keventää ja pellot voitaisiin laittaa monivuotiselle nurmelle.
Hiidenveden lähivaluma-alueella on 53 % kaltevia peltoja eli yhteensä 1 946 ha (taulukko 11).
Vanjoen valuma-alueella kaltevia peltoja on 43 % eli 1 604 ha, Puneliajärven valuma-alueella
kaltevia peltoja on 22 % eli 409 ha, Nuijajoen valuma-alueella kaltevia peltoja on 28 % eli 148
ha ja Vihtijoen valuma-alueella 41 % eli 2 211 ha. Yhteensä peltoja on 15 680 ha, joista kaltevia
peltoja on 6318 ha.
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Taulukko 11. Peltojen kaltevuudet ja kaltevuusluokkien osuudet Hiidenveden eri osavaluma-alueilla SYKE:n vesistömallin mukaan.

Alue

Pelto-

Keski-

Kalte-

Kalte-

Kalte-

Kalte-

Kalte-

Kaltevat

ala, ha

kalte-

vuus, 0

vuus, 0,5

vuus,

vuus, 3

vuus,

yht, 3 %

vuus, %

– 0,5 %,

– 1,5 %,

1,5 – 3

– 6,%,

6 – %,

ha

ha

%, ha

ha

ha

370

407

933

1658

288

1946

10

11

25

45

7,8

53

573

546

975

1368

236

1604

15

15

26

37

6,4

43

802

401

632

465

44

509

34

17

27

20

1,9

22

147

68

149

136

12

148

28

13

28

26

2,3

28

1063

745

1374

1938

273

2211

20

14

25

36

5

41

Hiidenveden lähivaluma-alue
(23.03)
summa

3672

5,5

osuus, %
Vanjoen
va.
(23.04)
summa

3714

5,5

osuus, %
Puneliajärven
va.
(23.05)
summa

2358

2,6

osuus, %
Nuijajoen
va.
(23.08)
summa

525

3,0

osuus, %
Vihtijoen
va.
(23.09)
summa
osuus, %

5411

4,6

Maataloudesta ja erityisesti kaltevilta pelloilta tulevaa kuormitusta on seikkaperäisesti selvitetty
liitteen 1 kuormitusselvityksessä. Hiidenveden suurin hajakuormituslähde on selvityksen mukaan
peltoviljely. Oheisessa taulukossa (taulukko 12) on selvitetty Hiidenveden valuma-alueilta tuleva
kokonaiskuormitus vuositasolla sekä peltoviljelyn osuus kuormituksesta. Taulukosta nähdään, että peltoviljelyn osuus kokonaiskuormituksesta on Hiidenveden valuma-alueilla kokonaisfosforin
osalta keskimäärin 70 %, kokonaistypen osalta 44 % ja kiintoaineen osalta 64 %. Typen osalta
taustakuormitus, joka sisältää mm. luonnonhuuhtouman, metsätalouden ja muita tuntemattomia
kuormituslähteitä on yli puolet maatalouden aiheuttamasta kuormituksesta (liite 1). Typen merkitys Hiidenveden tilaan on kuitenkin vähäinen fosforikuormitukseen verrattuna, joten tässä suunnitelmassa pureudutaan erityisesti toimenpiteisiin, joilla saataisiin leikattua fosfori- ja kiintoainekuormitusta nykyisestä tasosta.
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Taulukko 12. Valuma-alueiden kiintoaine- ja ravinnekuorma vuodessa ja peltoviljelyn osuus kuormituksesta SYKE:n vesistömallin mukaan.

Hiidenveden lähialue
Vanjoen v-a.
Puneliajärven v-a.
Nuijajoen v-a.
Vihtijoen v-a.
V-a. yhteensä/keskim.

Kiintoaine- ja ravinnekuormitus (tn/v)
Kok-P
Kok-N
Kiintoaine
6
131
2800
6,7
5,8
0,9
9,5
29

124
164
50
170
639

3120
2100
790
7650
16460

Peltoviljelyn osuus kuormituksesta (%)
Kok-P
Kok-N
Kiintoaine
82
44
90
75
49
68
77
70

55
37
31
53
44

84
53
43
52
64

Seuraavissa kappaleissa arvioidaan toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää maatalouden kuormitusta. Menetelmien käytön kustannusten arviointi on haastavaa ja niitä on arvioitu saatavilla olevan tiedon perusteella. Lähteenä on monissa menetelmissä käytetty Suomen ympäristökeskuksen KUTOVA-raportin luonnosta, johon liittyy paljon epävarmuutta, käytännössä jo mallin lähtöoletusten suhteen (Hjerppe 2012). Tällä hetkellä KUTOVA-mallin avulla lasketut kustannukset ja
saatavat kuormitusvähennykset ovat kuitenkin paras mahdollinen saatavilla oleva arvio kustannuksista. Vuotuiset kokonaiskustannukset €/v on laskettu kustannustehokkuuden €/kg P ja fosforin maksimivähennyksen kg P/v tulona. Kokonaiskustannus kertoo tietyn toimenpiteen vuotuiset
kustannukset jos toimenpide toteutettaisiin täydessä laajuudessaan. Kun kokonaiskustannus/v
jaetaan esim. tilojen määrällä, saadaan toimenpiteelle karkea, yksikkökohtainen vuotuinen kustannusarvio. Taustalla on kuitenkin oletus, että toimenpide toteutetaan maksimaalisessa laajuudessa koko valuma-alueella, joten yksikkökustannuksia voidaan pitää vain suuntaa-antavina.
Kaikille toimenpiteille ei ole saatavissa KUTOVA:lla mallinnettua kustannusarviota. Tämän selvityksen valmistelun aikana lasketuissa kustannuksissa on huomioitu hankkeen rahoitusosuus.
Kaikki selvillä olevat kustannusarviot on lisätty kustannuskohtiin menetelmäkohtaisesti. Monien
käyttökelpoisten menetelmien osalta on haasteellista arvioida poistuvan fosforin määrää. Samoin
useasta hyvästä menetelmästä tämä arvio puuttuu kokonaan. Tämän takia kustannustehokkuuden luotettava arviointi ei ole kaikissa tapauksissa mahdollista ja virhemarginaalit ovat suuria.
10.3 Maatalouden kuormituksen vähentämistä tukeva toiminta
10.3.1 Tilakohtainen neuvonta

Jotta viljelijät ottavat ulkoista kuormitusta vähentäviä menetelmiä käyttöön, tarvitaan tilakohtaista neuvontaa. Hiidenveden kunnostushankkeessa on markkinoitu suojavyöhykkeitä, kosteikoita
ja ravinnetaselaskentaa eli osaan valuma-alueen tiloista ollaan oltu yhteydessä erityisesti altaiden ja kosteikoiden suunnittelun yhteydessä.
Tilakohtaisella neuvonnalla tarkoitetaan maatiloille annettavaa, vesiensuojelua hyödyttävää, neuvontaa. Uudenmaan alueella on arvioitu, että tilakohtaisia neuvontakäyntejä tulisi tehdä noin 720
kpl vuodessa (Joensuu ym. 2010). Vuosikustannuksiksi on arvioitu 220 000 €. Tilakohtaisen neuvonnan avulla voidaan toteuttaa useita eri kuormituksen vähentämiskeinoja ja tukea tilan vesiensuojelutyötä, jotta pelloilta lähtevän kuormituksen määrää saataisiin supistettua. Pelloilla tehtävien toimenpiteiden yhdistäminen sellaisiin toimenpiteisiin, jotka pidättävät kuormitusta alempana valuma-alueella, tuo selvää kokonaishyötyä. Tilakohtaisen neuvonnan toimenpiteitä ovat suojavyöhykkeet, kosteikot, altaat, ravinnetaseet, viljelytekniset keinot, maan rakenteen parantaminen, pelto-ojien luiskien loiventaminen ja luonnonmukainen peruskuivatus.
10.3.2 Soveltuvuus Hiidenvedelle

Hiidenveden valuma-alueen fosforikuormituksesta aiheutuu 70 % peltoviljelystä. Kuormituslähde
on merkittävä Hiidenveden kunnostuksen kannalta ja siksi kuormitusta vähentäviä toimia tulee
suunnata juuri maatalouteen. Tällä hetkellä maatalouden kuormituksen vähentämispotentiaalin
arvioimiseen Hiidenveden valuma-alueella liittyy epävarmuustekijöitä. Esimerkiksi Hiidenveden
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valuma-alueen tarkemmista tilamääristä ei ole riittävästi tietoa. Asiantuntijapalaverin yhteydessä
päädyttiin arvioon noin 300 tilasta. Samoin viljelijöiden sitoutuneisuudesta kuormituksen vähentämistoimenpiteisiin sekä jo tehtyjen toimenpiteiden määrästä ei ole täyttä varmuutta. Näin ollen
tilakohtaisella neuvonnalla on tärkeä rooli paitsi motivoimisessa myös tiedonhankinnassa.
Tilakohtaista neuvontaa kannattaa edistää Hiidenveden valuma-alueella. On arvioitu, että keskimäärin 50 % neuvontakäynneistä johtaa vesiensuojelua edistäviin toimenpiteisiin.
Hiidenveden valuma-alueen eroosioherkillä alueilla ja vesistöjen varsilla sijaitsevat tilat tulisi luokitella yhteistyössä valuma-alueen kuntien maaseutusihteerien kanssa. Tilakohtaisella neuvonnalla voidaan valita keskeisten tilojen kuormittavimpien peltolohkojen toimenpiteet. Toimenpiteisiin
voidaan sisällyttää kaikkia edellä esitettyjä menetelmiä.
10.3.3 Vaikutukset ja riskinarvio (hyödyt ja haitat)

Tilakohtaisen neuvonnan vahvuutena voidaan pitää jokaiselle tilalle räätälöityä vesiensuojelua
edistävää toimenpidevalikoimaa (taulukko 13). Erityisesti sellaisten toimenpiteiden vaikutus, jotka vähentävät fosforikuormitusta edesauttavat Hiidenveden paremman tilan saavuttamista pitemmällä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä muutosten pitäisi johtaa Hiidenveden ekologisen tilan paranemiseen. Edellä mainituista epävarmuustekijöistä johtuen tilakohtaisen neuvonnan vaikutusten arvioiminen on haastavaa.
Taulukko 13. Tilakohtaisen neuvonnan vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat Hiidenveden kannalta.

Vahvuudet
Mahdollista valita kullekin tilalle parhaiten sopivat toimenpiteet.
Ulkoinen kuormitus vähenee. Sameus vähenee.
Heikkoudet
Joistakin tilakohtaisen neuvonnan toimenpiteistä on vähän tietoa.

Mahdollisuudet
Leväkukinnat vähentyvät.
Ulkoisen ravinnekuormituksen vähentyessä
Hiidenveden ekologinen tila paranee pitkällä
ajanjaksolla.
Uhat
Ei uhkia

Valittavat toimenpiteet riippuvat viljelijästä.
10.3.4 Suositukset

Tilakohtainen neuvonta kannattaa aloittaa Hiidenveden valuma-alueen tiloilla, keskittymällä erityisesti Hiidenveden lähivaluma-alueen, Vanjoen ja Vihtijoen valuma-alueiden tiloihin. Myös Hiidenvesihanke voisi palkata ulkopuolisen neuvojan, joka keskittyy antamaan Hiidenveden valumaalueelle sijaitseville maatiloille neuvontaa. Toinen vaihtoehto on tuottaa tilakohtaista neuvontaa
ostopalveluna.
Tilakohtaisen neuvonnan onnistumisen edellytyksiä ovat:
Neuvonnan piiriin otetaan ensin valuma-alueen keskeiset tilat, jonka jälkeen neuvontaa laajennetaan vähitellen kaikille valuma-alueen tiloille
Neuvonnan tulisi olla jatkuvaa
Tilakäyntejä tulisi tehdä 1-2 vuodessa
Tilojen toteuttamat toimenpiteet kirjataan ylös ja vaikutuksia seurataan seuraavien tilakäyntien yhteydessä
10.3.5 Neuvonnan kustannusarvio

Tilaneuvonta toteutetaan hankkeen toimesta joko omana työnä tai ostopalveluna. Tässä raportissa noin 3-4 tunnin tilakäynnin hinnan arvioidaan olevan 300 €. Tilojen lukumäärän ollessa 300
kpl tulee yhden neuvontakerran kokonaiskustannukseksi tällä perusteella 90 000 €.
Tilakohtaisen neuvonnan vaikutusta kuormituksen vähentämiseen on haastava arvioida, koska
neuvonta ei suoraan poista yhtään fosforikiloa. Sen sijaan neuvonnalla tuetaan menetelmien
käyttöönottoa ja motivoidaan viljelijöitä. Maatalouden asiantuntijapalaverissa arvioitiin, että 50
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% neuvontakäynneistä johtaa toimenpiteisiin. Samassa palaverissa vahvistui käsitys, ettei suurimmalle osalle toimenpiteistä voida antaa laskennallista arviota sen poistamasta fosforin määrästä. Tästä syystä johtuen ei voida myöskään laskea kustannuksia poistettua fosforikiloa kohti.
Tilakohtaisen neuvonnan kustannukset voidaan ajatella tulevan jokaisen toimenpiteen päälle.
10.4

Ravinnetaseen hallinta ja optimaalinen lannoitus

10.4.1 Menetelmän kuvaus

Liiallinen lannoitus aiheuttaa ravinteiden kulkeutumista vesistöön. Peltojen sisältämä fosforimäärä voidaan määrittää viljavuusanalyysin avulla. Lannoituksen vähentäminen on helpompaa, jos
maan voidaan osoittaa olevan fosforikyllästeinen.
Lannoitusmäärien saamiseksi oikealle tasolle voidaan laskea lohkokohtaisia ravinnetaseita. Ravinnetase kertoo lisättyjen ravinteiden ja poistuneiden ravinteiden välisen eron ja taseiden avulla
saadaan kokonaiskuva maatilan kasvintuotannon läpi virtaavien ravinteiden määrästä ja laadusta. Ravinnetaseen avulla selvitetään maatilan ravinteiden käytön tehokkuutta ja saadaan tietoa
ravinteiden vuotokohdista. Taselaskennalla voidaan tunnistaa hyvin menestyvät ja kehittämistä
kaipaavat tuotannon osat ja toimenpiteet voidaan kohdistaa kriittisille alueille. Tällöin on mahdollista säästää kustannuksia ja parantaa tilan taloutta (Rajala 2001). Ylijäämäinen tase kertoo siitä,
että kasvit jättävät hyödyntämättä osan lannoituksesta eli syntyy turhia kustannuksia (Lillunen
ym. 2011). Hyödyntämättä jäänyt lannoitus taas aiheuttaa kuormitusta vesistöön.
Maatalouden ympäristötuen yksi lisätoimenpide tukikaudella 2007 – 2013 on ravinnetaseiden
laskenta. Tukiehtojen mukaan viljelijän on laadittava maatilan kaikille peruslohkoille lohkokohtainen peltotase fosforille ja typelle.
10.4.2 Soveltuvuus Hiidenvedelle

Tämä toimenpide kannattaa tehdä kaikille tiloille. Toteuttamiskeinona on tilakohtainen neuvonta.
10.4.3 Hankkeessa tehdyt toimenpiteet

Hiidenvedellä on laskettu ravinnetaseita 15 tilalle kunnostushankkeen toimesta (Helttunen
20.9.2012)
10.4.4 Vaikutukset ja riskinarvio (hyödyt/haitat)

Ravinnetaselaskennan ja viljavuusanalyysien avulla lannoitemäärät saadaan tarkistettua viljelijän
kannalta optimaalisiksi (taulukko 14). Tämä vähentää ulkoista kuormitusta ja vaikuttaa suotuisasti Hiidenveden ekologiseen tilaan pitkällä tähtäimellä.
Taulukko 14. Ravinnetaselaskennan vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat Hiidenveden kannalta.

Vahvuudet
Ulkoinen kuormitus vähenee.
Lannoitusmäärät tarkentuvat.

Heikkoudet
Ei heikkouksia.

Mahdollisuudet
Ulkoisen ravinnekuormituksen vähentyessä
Hiidenveden ekologinen tila paranee pitkällä
ajanjaksolla.
Viljelijän taloudellinen hyöty.
Uhat
Ei uhkia.

10.4.5 Suositukset

Hiidenveden valuma-alueen maatiloille suositellaan ravinnetaselaskennan markkinointia tilakohtaisen neuvonnan yhteydessä. Erityisesti laskenta kannattaa kohdentaa Hiidenveden lähivalumaalueelle, Vanjoen valuma-alueelle ja Vihtijoen valuma-alueelle.
Käytännössä ravinnetaseita voidaan laskea taseiden laskentaan tarkoitetuilla tietokoneohjelmilla,
jotka maksavat noin 80 € vuodessa. Kaikille Hiidenveden 300 tilalle hankittuna ohjelma maksaisi
noin 24 000 € vuodessa. Kustannustehokkaampaa on todennäköisesti tarjota laskentapalvelua.
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10.4.6 Toimenpiteen kustannusarvio

Suomen ympäristökeskuksen tekemän KUTOVA-tutkimuksen mukaan ravinnetaseen hallinnalle /
optimaaliselle lannoitukselle saadaan yksikkökustannukseksi 50 €/ha/v (Hjerppe 2012). Maksimivähennykseksi on arvioitu vajaa 1 500 kg/v. Kustannustehokkuudeksi samaisessa tutkimuksessa
saatiin Hiidenveden lähivaluma-alueelle 600 €/kg P/v, Vanjoen valuma-alueelle n. 300 €/P kg/v
ja Vihtijoen valuma-alueelle noin 650 €/P kg/v. Koko valuma-alueen kustannustehokkuudeksi
saatiin 600 €/P kg/v. Kokonaiskustannuksiksi (kustannustehokkuus x maksimivähennys) saadaan
900 000 €/v.
Tilakohtaisesti kustannuksiksi tulee 900 000 €/300 tilaa = 3 000 €/tila/v.
10.5 Pelto-ojien luiskien loiventaminen sekä muut uomaan kohdistuvat toimenpiteet
10.5.1 Menetelmän kuvaus

Suomessa uomaeroosion määräksi savimailla on arvioitu 1 – 2 t / ha (Aura ym. 2006). Peltoojien luiskien loiventamisessa uoman tulvatilavuus kasvaa (Mattila 2005), mikä vähentää uomaeroosion määrää. Samoin luiskien vahvistaminen vähentää eroosiota. Eroosion pieneneminen vähentää vesistöön tulevan kiintoaineen ja ravinteiden määrää, mikä parantaa kalojen elinolosuhteita. Monet kalalajit käyttävät järveen laskevia ojia kutupaikkoinaan. Erityisesti hauki kutee tällaisissa ojissa, jos vain ojan veden laatu ja kasvillisuus mahdollistavat sen. Veden on sisällettävä
tarpeeksi happea, eikä pohjan lähellä saa esiintyä liettymistä. Vesi ei myöskään saa lämmetä liikaa. Peltomaisemia halkovissa ojissa ja puroissa esiintyy Hiidenveden alueella myös paikallisesti
taimenta. Voimakkaammin virtaavilla, niva- tai koskimaisilla osuuksilla on suuri merkitys taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueina. Näiden laatua heikentää mm. kiintoaineskuorma, joka
tukkii kutusoraikkoja. Tämän takia suojavyöhykkeen perustaminen ja kalastolliset kunnostukset
tukevat toisiaan. Ojassa oleva kasvillisuus antaa suojaa ja ravintoa kalanpoikasille. Jos kasvillisuus on liian tiheää, veden virtaus estyy ja tämä aiheuttaa veden laadun heikentymistä. Tällöin
voi esiintyä happikatoja tai veden lämpötilan liiallista nousua (Aulaskari ym. 2003.)
Luonnonmukaista peruskuivatusmenetelmää käyttämällä voidaan parantaa veden laatua sekä
turvata uomien vedenjohtokykyä. Tulvatasantein varustettu uoma pidättää kiintoainetta perinteistä suoraa uomaa paremmin. Tarkemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon vesistön
mahdolliset kalastolliset- ja luontoarvot, uoman linjaus sekä pituus- ja poikkileikkaukset sekä
muut uoman monimuotoisuutta lisäävät ja vesiensuojelua edistävät toimenpiteet kuten kosteikot,
pohjakynnykset ja kalaston elinolosuhteita parantavat toimenpiteet sekä työnaikaisten haittojen
minimointi (Sarvilinna ym. 2008).
10.5.2 Soveltuvuus Hiidenvedelle

Tämä toimenpide kannattaa tehdä kaikille tiloille. Toteuttamiskeinona on tilakohtainen neuvonta.
10.5.3 Hankkeessa tehdyt toimenpiteet

Hiidenveden valuma-alueelta tehdyistä toimenpiteistä ei ole tietoa.
10.5.4 Vaikutukset

Uomaeroosion pieneneminen vähentää Hiidenveteen tulevaa ulkoista kuormitusta (taulukko 15),
mikä vaikuttaa pitkällä aikavälillä suotuisasti Hiidenveden vedenlaatuun. Pitkällä tähtäimellä Hiidenveden ekologinen tila paranee.
Taulukko 15. Uomaeroosion vähentämisen vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat Hiidenveden
kannalta.

Vahvuudet
Ulkoinen kuormitus vähenee.
Veden laatu paranee.
Heikkoudet
Ei heikkouksia.

Mahdollisuudet
Ulkoisen ravinnekuormituksen vähentyessä
Hiidenveden ekologinen tila paranee pitkällä
ajanjaksolla.
Uhat
Ei uhkia.

10.5.5 Suositukset

Pelto-ojissa tulee tehdä uomaeroosiota vähentäviä toimenpiteitä. Tarkemmat paikat selviävät tilakohtaisen neuvonnan kautta.
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10.5.6 Toimenpiteen kustannusarvio

Purokunnostuksille on arvioitu kustannuksiksi noin 20 € kunnostettavaa uoman metriä kohden
(Aulaskari ym. 2008). Kustannusarvio sisältää konetyön, sorat, kivet ja mahdollisen vesikasvien
niiton. Konetyölle arvioidaan erikseen kustannuksiksi 55 – 70 €/tunti, soralle 20 - 30 €/m3 ja kiville 10 – 20 €/m3. Kustannuksissa on siis mukana kalataloudellinen hyöty.
Hiidenveden valuma-alueen puroista ja noroista on saatavilla tiedot niiden määristä ja pituuksista
(taulukko 19). Sen sijaan arviot toimenpiteen seurauksena pelloille jäävän fosforin määristä ja
kunnostusta vaativien uomien määrästä puuttuu ja näin ollen kustannuksia tai kustannustehokkuutta ei voida arvioida tarkemmin. Luonnonmukaisen peruskuivatuksen tarve voidaan selvittää
tilakohtaisen neuvonnan yhteydessä.
10.6 Maan rakenteen parantaminen
10.6.1 Menetelmän kuvaus

Maan rakenteen parantaminen on yksi tärkeimmistä keinoista maatalouden vesistökuormituksen
vähentämisessä. Jotta pelto tuottaisi hyvin satoa, täytyy maan rakenteen ja pellon vesitalouden
olla kunnossa. Hidas ja epätasainen kuivuminen haittaa viljelyä ja maan märkyys saattaa aiheuttaa tiivistymistä (Lillunen ym. 2011). Huono maan rakenne aiheuttaa eroosiota ja tätä kautta
kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutumista vesistöön. Hyvärakenteisessa maassa on kestävä mururakenne, maassa esiintyy tyypillisesti lieroja ja veden imeytyminen on nopeaa, jolloin maa kuivuu tehokkaasti ja sen vedenpidätyskyky on hyvä. Hyvärakenteinen maa on myös tyypillisesti ilmavaa. Kestävä mururakenne vähentää maan liettymistä, kuorettumista, lätäköitymistä ja
eroosiota (Turtola & Lemola 2008 ref. Uusitalo ym. 2001). Nämä tekijät edistävät kasvien juuristojen hyvinvointia ja vähentävät maatalouden aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Hiidenveden
valuma-alueen savipitoisissa maissa mururakenteen syntyminen on edellytyksenä pintamaan hyvälle vedenläpäisykyvylle sekä juurten hapensaannille.
Viherlannoitusnurmien avulla voidaan vähentää lannoitustarvetta ja lisätä eloperäisen aineksen
määrää maassa. Maata parantavilla kasveilla on syvä juuristo, jonka avulla maan mururakenne
paranee ja maa kuohkeutuu. Nurmen alla maan mururakenne kestää märissäkin olosuhteissa paremmin kuin viljapelloissa, joissa mururakenne hajoaa herkemmin ja maa-aines lähtee liikkeelle
veden mukana. Kun pellon kasvukunto paranee, saadaan pitkällä aikavälillä parempia satoja.
Viljelykierrolla viljeltävät kasvit vaihtavat paikkaa vuosittain. Menetelmän avulla pyritään välttämään sellaisia haittoja, joita aiheutuu jatkuvasta saman kasvilajin viljelystä samalla paikalla.
Toimenpiteellä on tarkoitus vähentää kasvinsuojeluongelmia, välttää tuholaisten leviämistä, vähentää rikkakasveja ja yleisesti käyttää maata sen kestämällä tavalla.
Orgaanisten maanparannusaineiden avulla lisätään pellon orgaanisen aineksen pitoisuutta, millä
on suotuisa vaikutus maan rakenteeseen. RaHa-hankkeessa on seurattu vähemmän tunnettujen
maanparannusaineiden kuten biohiilen ja metsäteollisuuden sivutuotteena saatavan puukuitulietteen vaikutuksia huuhtoumiin.
Lisäksi on huolehdittava salaojituksesta. Tehokas veden imeytyminen takaa hyvän maan kuivatuksen, jolloin maa ei ala vettyä. Tällöin ei esiinny myöskään liettymistä ja kasvien juuret saavat
happea eivätkä ala mädäntyä.
Kalkituksella parannetaan kasvien kykyä saada fosforia maaperästä käyttöön. Happamassa
maassa fosfori sitoutuu, eikä ole kasvien käytettävissä. Maan pH-arvon nostamisella saadaan fosfori liukoiseen muotoon. Osa lannoituksesta voidaan mahdollisesti korvata kalkituksella.
10.6.2 Soveltuvuus Hiidenvedelle

Kaikille tiloille suositeltava toimenpide, jota voidaan markkinoida tilakohtaisen neuvonnan kautta.
10.6.3 Hankkeessa tehdyt toimenpiteet

Hiidenveden valuma-alueelta ei ole saatavissa tietoa tehdyistä toimenpiteistä koskien maan rakenteen parantamista.
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10.6.4 Vaikutukset ja riskinarvio (hyödyt/haitat)

Maan rakenteen parantamisella vähennetään Hiidenveteen tulevaa ulkoista kuormitusta (taulukko
16). Eri toimenpiteiden kautta Hiidenveden ekologinen tila paranee pitkällä tähtäimellä.
Taulukko 16. Maan rakenteen parantamisen vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat Hiidenveden
kannalta.

Vahvuudet
Ulkoinen kuormitus vähenee.
Veden laatu paranee.
Pellon satoisuus kasvaa.
Heikkoudet
Ei heikkouksia.

Mahdollisuudet
Ulkoisen ravinnekuormituksen vähentyessä
Hiidenveden ekologinen tila paranee pitkällä
ajanjaksolla.
Uhat
Ei uhkia.

10.6.5 Suositukset

Maan rakenteen parantamista edistäviä toimenpiteitä suositellaan toteuttavan Hiidenveden valuma-alueen maatiloille tilakohtaisen neuvonnan kautta.
10.6.6 Toimenpiteen kustannusarvio

Suomen ympäristökeskuksen KUTOVA-tutkimuksen (Hjerppe 2012) mukaan monivuotisen nurmiviljelyn yksikkökustannus on 50 €/ha/v ja kustannustehokkuus on 132 €/P kg/v. Fosforin maksimivähennys olisi tutkimuksen mukaan noin 4 500 kg/v. Kokonaiskustannuksiksi saadaan (kustannustehokkuus x maksimivähennys) 594 000 €/v.
Tilakohtaisesti kustannuksiksi tulee 594 000 €/300 tilaa = 1 980 €/v.
10.7 Viljelytekniset toimenpiteet ja eroosion vähentäminen
10.7.1 Menetelmän kuvaus

Kuormitusta voidaan vähentää myös viljelyteknisillä toimenpiteillä. Jos ellon kyntäminen rantojen ja ojien suuntaisesti vähentää fosforikuormitusta huomattavasti. Suorakylvössä
ympärivuotinen kasvipeite vähentää eroosion määrää. Tällöin kasvusto kylvetään suoraan
sänkipeltoon ilman erillistä muokkausta (Mattila 2005 ref.. Alakukku 2004). Toisaalta kasvinsuojeluaineiden käyttö lisääntyy. Samoin liukoisen fosforin huuhtouma voi kasvaa, joten lannoitus on
mitoitettava tarkasti. Myös keinolannoitteiden tai karjanlannan annostelu suoraan maan pintakerroksen alle on mahdollista (Mattila 2005 ref. Tulisalo 1998). Viljeltävä kasvilaji määrää pitkälti
lannoitustarpeen. Esimerkiksi vehnä vaatii muita viljelykasveja enemmän ravinteita.
Fosforin huuhtouman kannalta olennaista on vähentää eroosiota (savisilla alueilla). Tämä onnistuu lisäämällä kasvipeitteisyyttä (kevätmuokkaus, syysviljat, kerääjä- ja aluskasvit, nurmiviljely,
suorakylvö) ja hoitamalla maan rakennetta. Typen huuhtouman vähentämisessä kannattaa lannoitusta vähentää ja käyttää kerääjäkasveja, jotka keräävät tehokkaasti typpeä maasta.
Alus- ja kerääjäkasvikokeissa tavoitteena on ollut vähentää typen huuhtoutumisriskiä, suojata
maata eroosiolta ja hyödyntää biologista typensidontaa. Kerääjäkasvien viljeleminen ehkäisee ravinteiden huuhtoumista satokasvin korjuun jälkeen. Aluskasvit lisäävät myös
maan multavuutta sekä kilpailevat rikkakasvien kanssa. Kerääjäkasvien viljely on nykyisessä ympäristötukijärjestelmässä lisätoimenpiteenä.
Talviaikaisella kasvipeitteisyydellä (eli kevennetty muokkaus) on tarkoitus ehkäistä
kevät- ja syystulvien aiheuttamaa eroosiota ja siten vähentää ravinnekuormitusta. Talviaikainen kasvipeitteisyys olisi hyvä kohdentaa erityisesti kalteville peltolohkoille (Puustinen ym.
2010 ref. Lillunen ym. 2011). Talviaikainen kasvipeitteisyys voidaan toteuttaa sänkenä, nurmena
tai syysviljana.
Ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen (RTV) -tuen tavoitteena on vähentää fosforikuormitusta ja ehkäistä eroosion syntymistä (Lillunen ym. 2011). Toimenpiteessä sellaisia peltolohkoja, joilla on korkea fosforiluku, viljellään viisi vuotta lannoittamatta. Tuki on ollut ympäristötukijärjestelmässä vuodesta 2008.
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10.7.2 Soveltuvuus Hiidenvedelle

Tämä toimenpide kannattaa tehdä kaikille tiloille. Toteuttamiskeinona on tilakohtainen neuvonta.
10.7.3 Hankkeessa tehdyt toimenpiteet

Hiidenveden valuma-alueella tehdyistä toimenpiteistä ei ole tarkempaa tietoa.
10.7.4 Vaikutukset ja riskinarvio (hyödyt/haitat)

Erilaisten viljelyteknisten toimenpiteiden vaikutuksina Hiidenveteen kohdistuvan ulkoisen fosforikuormituksen pitäisi vähentyä (taulukko 17), jolloin Hiidenveden vedenlaatu ja ekologinen tila
pitkällä tähtäimellä paranevat.
Taulukko 17. Viljelyteknisten toimenpiteiden vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat Hiidenveden kannalta.

Vahvuudet
Ulkoinen kuormitus vähenee.
Veden laatu paranee.
Heikkoudet
Ei heikkouksia.

Mahdollisuudet
Ulkoisen ravinnekuormituksen vähentyessä
Hiidenveden ekologinen tila paranee pitkällä
ajanjaksolla.
Uhat
Ei uhkia.

10.7.5 Suositukset

Viljelyteknisiä toimenpiteitä ja eroosion vähentämistä suositellaan tehtävän kaikilla Hiidenveden
valuma-alueen maatiloilla. Erityisesti kannattaa keskittyä Hiidenveden lähivaluma-alueen, Vanjoen valuma-alueen ja Vihtijoen valuma-alueen tiloihin. Toteutuskeinona on tilakohtainen neuvonta.
10.7.6 Toimenpiteen kustannusarvio

Suomen ympäristökeskuksen tekemän KUTOVA-tutkimuksen mukaan peltojen talviaikaiselle kasvipeitteisyydelle saadaan yksikkökustannukseksi 50 €/ha/v ja kustannustehokkuudeksi 223 €/P
kg/v (Hjerppe 2012). Kustannustehokkuudeksi samaisessa tutkimuksessa saatiin Hiidenveden lähivaluma-alueelle vajaa 200 €/kg P/v, Vanjoen valuma-alueelle n. 150 €/P kg/v ja Vihtijoen valuma-alueelle hieman yli 200 €/P kg/v. Kyseisellä menetelmällä saadaan vähennettyä enimmillään n. 5 500 kg fosforia vuodessa. Kokonaiskustannuksiksi saadaan (kustannustehokkuus x
maksimivähennys) 1 226 500 €/v.
Tilakohtaisesti kustannuksiksi tulee 1 226 500 €/300 tilaa = 4 090 €/tila/v.
10.8 Laskeutusaltaat ja lietekuopat
10.8.1 Menetelmän kuvaus

Laskeutusallas on kosteikkoa pienempi rakenne, jonka pinta-ala on vähintään 0,1 – 0,2 % valuma-alueen pinta-alasta (Puustinen ym. 2007). Laskeutusaltaita ja lietekuoppia käytetään kiintoaineskuormituksen vähentämiseen maataloudessa ja metsätaloudessa. Niiden merkitys ravinteiden pidättäjinä on suhteellisen vähäinen.
Laskeutusaltaan toiminta kuormituksen vähentämisessä perustuu siihen, että veden virtausnopeuden hidastuminen mahdollistaa kiintoainepartikkelien laskeutumisen altaan pohjalle. Altaiden
puhdistustulos riippuu erittäin paljon laskeutusaltaan mitoituksesta, valuma-alueen maaperästä
ja altaaseen tulevan veden laadusta (Puustinen ym. 2007). Paras tapa perustaa laskeutusallas on
patoaminen. Kaivaminen taas aiheuttaa lisäkuormitusta alapuoliseen vesistöön (Mattila 2005).
Laskeutusallas on käyttökelpoisin herkästi syöpyvässä maaperässä, pysäyttäen pohjassa kulkeutuvaa kiintoainesta. Laskeutusaltaisiin kertynyt kiintoaines tulee poistaa säännöllisesti, koska
säännöllinen tyhjennys parantaa laskeutusaltaiden tehoa ravinteiden poistajina.
Lietekuopat ovat uomaan kaivettavia syvennyksiä, jotka toimivat karkean pohjakulkeuman pysäyttäjinä. Pidättäessään kiintoainesta ne parantavat alapuolisen uoman ekologista tilaa ja kalaston elinolosuhteita ja näin ollen niillä on paikallista vesiensuojelullista merkitystä alapuolisessa
uomassa. Lietekuoppien tyhjentämisen tulee olla säännöllistä, jotta voidaan ehkäistä niihin kertyneen kiintoaineen kulkeutumista alapuoliseen vesistöön.

KUNNOSTUS- JA HOITOSUUNNITELMA

44

10.8.2 Soveltuvuus

Laskeutusaltaiden perustaminen soveltuu paremmin sellaisille valuma-alueille, joiden maa-aines
on karkeaa. Hiidenvedellä valuma-alue on pääosin savipitoista, ja tämän vuoksi altaiden perustaminen ei usein ole perusteltua. Kuormituksen vähentämisessä laskeutusaltaat eivät ole kovin
tehokkaita, mutta tehoa voidaan parantaa, kun huolehditaan kertyneen lietteen säännöllisestä
poistosta. Lietekuopat toimivat parhaiten hiekka- ja hietamailla eikä niillä ole suoraa vesiensuojelullista merkitystä Hiidenveden veden laatuun. Osana kosteikkoratkaisuja paikoissa, joissa kosteikkoon tulee runsasta kiintoaineskuormitusta, lietekuopista on hyötyä. Kalaston kannalta lietekuoppia voidaan toteuttaa, jos halutaan edistää taimenen elinolosuhteita. Lietekuoppien perustaminen kannattaa, yhdistettynä muihin kalataloudellisiin virtavesien kunnostusmenetelmiin, kun
ongelmana on liiallinen kiintoaineskuormitus.
Hiidenvesihankkeessa on perustettu yhteensä 83 kosteikkoa/allasta (Vuorinen 18.10.2012). Näistä 59 voidaan katsoa laskeutusaltaiksi pinta-alasuhteensa mukaan. Altaiden ja kosteikoiden yhteyteen on tehty myös lietekuoppia. Lietekuoppia, altaita ja kosteikoita hoidetaan säännöllisesti.
10.8.3 Suositukset

Kosteikoilla ravinteiden pidätyskyky on selvästi altaita parempi, joten tulevaisuudessa ulkoista
kuormitusta yritetään vähentää perustamalla ensisijaisesti kosteikoita Hiidenveden valumaalueelle. Kalaston ja uoman muun eliöstön elinolosuhteiden parantamiseen altaat ja lietekuopat
ovat mahdollinen keino yhdessä valuma-alueen uomiin tehtyjen kalataloudellisten kunnostusten
kanssa. Lietekuoppien ja laskeutusaltaiden perustaminen voi olla järkevää osana laajempaa kosteikkoa, kun tarkoituksena on pyydystää karkea kiintoaines ennen sen joutumista varsinaiselle
kosteikkoalueelle. Toteuttamiskeinona on tilakohtainen neuvonta.
10.9 Kosteikot
10.9.1 Menetelmän kuvaus

Ennen pelto-ojien varsilla oli painanteita ja altaita, mutta nykyinen viljelykulttuuri on hävittänyt
nämä luontaiset kosteikot. Myös metsätalouden peruskuivatus- ja ojitustoiminta on vähentänyt
luontaisten kosteikkojen määrää ja nopeuttanut veden valumista maalta vesistöihin.
Monivaikutteisten kosteikkojen avulla edistetään vesiensuojelua monin tavoin. Lisäksi kosteikot
elävöittävät maisemaa ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla mm. vesilinnuille
elinympäristöjä. Kosteikoilla voi olla myös riista- ja kalatalousmerkitystä. Kosteikolla tarkoitetaan
patoamalla ja/tai kaivamalla tehtyä, veden peittämää aluetta, jossa on avovesipintaista syvän
veden aluetta sekä matalampaa vesialuetta, jolla kasvaa vesi- ja kosteikkokasvillisuutta. Kosteikko hidastaa veden virtausta ja pidentää viipymää, jolloin kiintoaines ja ravinteet pidättäytyvät
kosteikkoon. Karkein kiintoaines ja siihen sitoutuneet ravinteet laskeutuvat syvänvedenaltaan
pohjalle, josta ne voidaan poistaa. Matalan veden alueilla kiintoaineksen laskeutuminen jatkuu ja
sitä tehostaa tiivis vesikasvillisuus. Kosteikot vaativat usein säännöllistä hoitoa, kuten lietteen
poistoa, kasvillisuuden niittoa ja raivausta, laidunnusta ja rakenteiden hoitoa. Hoitotarve riippuu
kosteikon suhteellisesta koosta. Kun kosteikko on suurialainen valuma-alueeseensa nähden, on
siinä enemmän varastotilaa kertyvälle lietteelle. Tällöin lietettä ei tarvitse poistaa vuosittain. Kosteikon hoitotarpeeseen vaikuttaa myös valuma-alueen maalajit.
Kosteikoilla on tarkoitus vähentää veteen joutuneen kiintoaineen määrää ja ravinteiden kulkeutumista alapuoliseen vesistöön. Veden viipymällä on erittäin suuri merkitys kosteikon kiintoaineen pidätyskykyyn (Puustinen ym. 2007). Kosteikko toimii parhaiten, kun sinne tulevan veden
fosforipitoisuus on mahdollisimman korkea ja kosteikon maaperän fosforipitoisuus matala. Tällöin
fosforia voi sitoutua eli pidättyä maahiukkasiin. ravinteiden pidättyminen toimii sitä paremmin,
mitä enemmän kosteikon maaperässä tai veteen sekoittuneessa kiintoaineksessa on rautaa ja
alumiinia. Samoin kosteikon happitilanne säätelee pidättymistä. Hapellisissa olosuhteissa fosfori
pidättyy rautaoksideihin, kun taas hapettomissa olosuhteissa se alkaa vapautua. Kosteikon käyttöiän kasvaessa fosforin pidättyminen vähenee, kun maaperän rauta- ja alumiinivarastot vähentyvät (Puustinen ym. 2007.) Rehevässä kosteikossa typpeä poistuu denitrifikaation eli nitraattitypen pelkistymisen seurauksena, jossa kaasumaista typpeä haihtuu ilmakehään (Mattila 2005).
Denitrifikaatiota edesauttaa tulevan veden korkeampi nitraattipitoisuus, eloperäisen aineen runsaus ja veden korkea lämpötila. Typen sidonta ja fosforin sidonta ovat osittain vastakkaisia. Denitrifikaatio vaatii hapettomuutta, jolloin fosforia alkaa vapautua. Samoin denitrifikaatiossa kos-
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teikkoon tulevan orgaanisen aineksen tulisi olla rauta- ja alumiinipitoisuudeltaan köyhää, mikä
taas vähentää fosforin pidättymistä näihin yhdisteisiin (Puustinen ym. 2007).
Kosteikoiden kasvillisuus poistaa myös vedessä liuenneina olevia ravinteita kiinto-aineksen lisäksi. Kasvillisuuden merkitys ravinteiden pidättäjänä on kuitenkin edellä mainittuja prosesseja vähäisempi. (Puustinen & Jormola 2003). Epäsuorasti kasvit tuottavat happea juuristonsa avulla
kosteikon sedimenttiin ja näin parantavat sedimentin fosforin pidätyskykyä (Puustinen ym.
2007).
Kosteikon puhdistustehokkuuden kannalta ratkaisevan tärkeä kriteeri on veden viipymä kosteikossa, koska viipymän kasvu lisää puhdistustehoa. Viipymää puolestaan kasvattaa se, että
kosteikko on mahdollisimman suuri suhteessa valuma-alueeseen (kuva 26). Kosteikon hyvän
toimivuuden ja vesiensuojelullisen hyödyn varmistamiseksi valuma-alueen peltoisuuden olisi hyvä
olla yli 20 % ja kosteikon pinta-alan vähintään 0,5 % valuma-alueensa pinta-alasta. Jäljempänä
puhutaan tästä mitoituksesta riittävänä mitoituksena. Kosteikot, joiden osuus valuma-alueesta
on noin 0,5 %, voivat toimia kohtuullisen tehokkaasti kiintoaineen ja fosforin pidättäjinä, jolloin
ne pidättävät keskimäärin 15 % kokonaisfosforista. Kun taas typen pidätys jää huomattavasti alhaisemmaksi (Puustinen ym. 2007).
Hiidenveden valuma-alueelle vuonna 1998 perustettu Hovin kosteikko on esimerkki toimivasta
kosteikosta. Sen suhteellinen koko on suuri eli noin 5 % valuma-alueesta. Valuma-alue on sen lisäksi kokonaan peltoa, mikä parantaa kosteikon vesiensuojelullista tehoa. Hovin kosteikossa ravinteiden nettopidätys on ollut fosforin osalta 60-70 %. Typestäkin lähes kolmasosa on pidättynyt
kosteikkoon. Kosteikkoa ei ole vuoteen 2012 mennessä jouduttu vielä tyhjentämään. (Koskiaho
2006, Puustinen 2012)
Kuva 26. Pohjoismaisissa ja yhdysvaltalaisissa kosteikoissa mitattuja kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipoistumia suhteessa kosteikkojen pinta-ala/valuma-alue suhteisiin (Puustinen ym. 2007).

Myös allasketjujen mitoituksessa tulisi pyrkiä mielellään 1 – 2 % pinta-alasuhteeseen. On arvioitu, että 2 % pinta-alasuhteen omaavat kosteikot voivat pidättää 30 % fosforista (Mattila 2005).
Hyvin kehittyneet kosteikot, joiden pinta-alasuhde on yli 2 %, poistavat myös liuenneita ravinteita (Ulvi ja Lakso, 2005). Noin 0,5 % pinta-alan omaavat kosteikot pidättävät keskimäärin 15 %
kokonaisfosforista (Puustinen ym. 2007). Samassa raportissa on todettu, että maalajien karkeus
parantaa pidätyskykyä. Savihiukkaset laskeutuvat hitaasti, minkä vuoksi kosteikkojen tulee olla
riittävän suuria suhteessa valuma-alueensa pinta-alaan. Pienissä kosteikoissa kiintoaineen pidättymisen on todettu jäävän vähäiseksi (Puustinen ym. 2007).
Kosteikon sijoittaminen suuren valuma-alueen alajuoksulle on suunnittelun ja mitoituksen kannalta haasteellista. Tällaiseen kosteikkoon tulevat vesimäärät ovat suuria ja kosteikon tarvitsema
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pinta-ala on suuri. Toisaalta jos tällaisen suuren kosteikon suunnittelu onnistuu, voi sillä olla
merkittävä vesiensuojelua edistävä vaikutus (Puustinen ym. 2007).
Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen on voinut hakea ei-tuotannollisten investointien tukea.
Sen jatkoksi haetaan erityistukea kosteikon hoitoon. Sopimukset ovat olleet 5- tai 10-vuotisia.
Sekä erityistukea että ei-tuotannollista investointitukea ovat voineet hakea aktiiviviljelijöiden lisäksi rekisteröidyt yhdistykset.
10.9.2 Soveltuvuus

Hiidenveden valuma-alueelle on tehty koko valuma-alueen kattavat kosteikkojen yleissuunnitelmat. Kosteikkojen yleissuunnitelmat on tehty Vanjokilaakson ja Sulkavanojan alueelle, Karjaanjoen yläosan alueelle, Vihtijoen valuma-alueelle sekä Hiidenveden lähialueille (Pimenoff ja Vuorinen 2008, Vuorinen 2009, Vuorinen 2010, Vuorinen 2012a). Karjaanjoen yläosan suunnitelmaa ei
ole tarkasteltu tässä työssä tarkemmin, koska siellä merkittävin osa kosteikoista on joko toteutettu, tai on todettu, että suunnitelmakohteita ei voi toteuttaa (yleensä maanomistajan haluttomuuden takia) (Vuorinen 2012b). Tietoa kosteikoiden mahdollisista sijoituspaikoista on runsaasti.
Yksityiskohtaisempaa tietoa kyseisten paikkojen soveltuvuudesta tarvitaan. Tämä voidaan toteuttaa tarkemmilla maastokäynneillä.
Jotta mahdollisten kosteikkojen toteuttaminen onnistuisi ja niiden vaikutukset Hiidenveteen olisivat veden laatua parantavia, täytyy kosteikko rakenteineen suunnitella huolella. Yleissuunnitelmista selviää kosteikoiden paikat, pinta-alat, valuma-alueiden pinta-alat, peltoprosentit, sekä
kosteikon pinta-alaosuudet valuma-alueestaan.
Tarkemmassa kosteikkosuunnittelussa selvitetään mm. kosteikkoalueen mitoitus, toimivuus, rakenteet ja veden virtaussuunnat. Samoin vaikutukset vesiensuojelullisessa mielessä täytyy arvioida. Lisäksi suunnittelun yhteydessä tulee arvioida, tarvitaanko kosteikon rakentamiseen vesilain mukainen lupa.
10.9.3 Hankkeessa tehdyt toimenpiteet

Hiidenvesihankkeessa on tehty useita kosteikoita ja altaita järven valuma-alueelle. Vuosina 2008
– 2011 on perustettu 83 kosteikkoa / allasta, joiden yhteenlaskettu ala on 15 ha. Kosteikot on
perustettu kosteikkojen yleissuunnitelma-alueella suositeltuihin paikkoihin sekä maanomistajien
ehdottamiin paikkoihin, jotka ovat voineet sijaita esim. yleissuunnitelmassa ehdotetun kohteen
vieressä. Hankkeesta on voitu hakea rahoitusta kosteikon perustamiseen (Helttunen 2012).
10.9.4 Vaanilanlahden kosteikko

Vaanilanlahti sijaitsee Hiidenveden lounaispäässä. Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon ja sille
on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma. Uudenmaan ELY-keskus laati hankesuunnitelman Vaanilanlahden kunnostamiseksi vuonna 2010 ja itse kunnostus toteutettiin vuonna 2011.
Vaanilanlahden kosteikko toteutettiin kaivamalla lahden pohjukkaan Myllyojan suulle purku- ja
hajotusojastot. Ojastot levittävät Myllyojasta tulevan veden koko lahdenperukan alueelle. Kosteikko on pinta-alaltaan 12,3 ha ja arvioiden mukaan vaikuttaa merkittävästi Myllyojan kuormituksen vähentymiseen.
10.9.5 Vanjärven kunnostus veden pintaa nostamalla

Vanjärvi (74 ha) sijaitsee Vanjoen valuma-alueella Hiidenveden pohjoispuolella. Järvi on matala
ja kasvillisuuden täyttämä. Vanjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon. Uudenmaan ELY-keskus on laatinut Vanjärvelle kunnostussuunnitelman
keskiveden nostamiseksi 34 cm:llä. Tällöin alivesi nousee noin metrillä ja vesiala keskivedellä lisääntyy noin 112 hehtaariin. Tulvakorkeuksiin kunnostuksella ei ole vaikutusta.
Vihdin kunta jätti kunnostuksen lupahakemuksen 19.11.2009 Länsi-Suomen ympäristölupavirastoon. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi hankkeelle luvan 1.7.2011. Luvasta jätettiin kolme valitusta, jotka käsitellään Vaasan hallinto-oikeudessa. Valituksista huolimatta työt voidaan
aloittaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän luvan mukaisesti.
Töitä ei päästy aloittamaan talvella 2011 – 2012 huonon säätilanteen takia. Kunnostustoimenpiteet on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian.
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10.9.6 Vaikutukset ja riskinarvio (hyödyt/haitat)

Kosteikkojen tärkeimmät vaikutukset aiheutuvat ulkoisen kuormituksen vähentämisestä (taulukko 18). Yleisesti ottaen ulkoisen kuormituksen vähentämisellä pitäisi vähentää järven rehevöitymistä. Samoin sameuden pitäisi vähentyä, kiintoainekuormituksen pienentyessä. Vaikutukset
ovat riippuvaisia kosteikon viipymästä ja sen pinta-alasuhteesta. Mitä suurempi kosteikko on valuma-alueeseensa nähden, sitä parempi on sen toimivuus. Kosteikot hyödyttävät Hiidenvettä pidättämällä fosforia ja näin vähentämällä järveen kohdistuvaa ulkoista kuormitusta. Suurin osa
kuormituksesta tulee keväisin, jolloin virtaamat ovat suuria ja vain osa kuormituksesta jää kosteikkoon. Pidempi viipymä parantaa tilannetta. Viipymä taas kasvaa kosteikon pinta-alasuhteen
kasvaessa. Tästä syystä riittävä mitoitus on merkittävä tekijä kosteikon toimivuudelle.
Kosteikon toimivuuteen vaikuttaa myös säännöllinen hoito eli lietteen poistaminen altaista ja kosteikoista. Haittaa ilmenee, jos perustettuja kosteikkoja ei hoideta. Kosteikot keräävät hyvin toimiessaan lietettä, jolloin ne pitää aika ajoin tyhjentää. Hoitotarve on suurin pienissä altaissa ja
kosteikoissa, kun taas pinta-alasuhteen ja koon kasvaessa hoitotarve vähenee. Jos toimenpidettä
ei tehdä, niistä alkaa vapautua jo aiemmin kerääntynyttä fosforia. Tämä voi johtua kosteikkoon
kertyneen aineksen hapettomuudesta. Samoin voimakkaat kevättulvat voivat saada kosteikkoihin
kerääntyneen aineksen liikkeelle, jolloin syntyy ravinnepulssi Hiidenveteen. Erilaisten valumavesien puhdistamislaitteistojen perustaminen kosteikoiden yhteyteen voisi lisätä puhdistustehokkuutta. Tässä on kuitenkin sama ongelma kuin kosteikkojen toimivuudessa, ojapuhdistamot eivät
toimi tehokkaasti huippuvirtaamien aikaan.
Taulukko 18. Kosteikkojen perustamisen vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat Hiidenveden
kannalta.

Vahvuudet
Kiintoaineen ja fosforin pidättyminen kosteikoihin.

Mahdollisuudet
Ulkoisen ravinnekuormituksen vähentyessä
Hiidenveden tila paranee pitkällä ajanjaksolla.

Heikkoudet
Kevättulvien aiheuttamat ravinnepulssit Hiidenveteen liian pieniksi mitoitetuissa kosteikoissa.

Uhat
Ilman hoitoa osasta kosteikoita saattaa alkaa
vapautua niihin kerääntynyttä fosforia.

Kosteikon perustamisen luvanvaraisuus riippuu sen tekotavasta ja ympäristövaikutuksista. Maanomistaja voi perustaa omalle maalleen kosteikon ilman vesilain mukaista lupaa, mikäli vaikutukset rajoittuvat ainoastaan hänen alueelleen. Kosteikon voi perustaa myös yhdessä naapurin
kanssa. Jos perustaminen vaikuttaa naapurien alueeseen, tulee työhön saada heidän suostumuksensa.
10.9.7 Suositukset

Hiidenveteen laskevissa uomissa liikkuu erittäin paljon kiintoainesta, joka voi täyttää altaat ja
kosteikot nopeassa ajassa. Pinta-alasuhteeltaan suuret kosteikot täyttyvät hitaammin. Kosteikkojen toimivuus perustuu lietteen kerääntymiseen niihin. Jotta kosteikoista olisi hyötyä Hiidenveden
kunnostuksessa, täytyy niiden kuntoa tarkkailla ja tarvittaessa tyhjentää.
Perustettujen kosteikoiden vaikutuksia ulkoiseen kuormitukseen olisi hyvä seurata veden laadun
mittauksin. Kosteikoista voisi valita muutamia erilaisia ja kohdentaa niille veden laadun seurantaa. Erityisesti niiden ravinteiden pidättämiskykyä on hyvä seurata. Arviot kosteikkojen vaikuttavuudesta ulkoisen kuormituksen vähentämiseen perustuvat tällä hetkellä muualla tehtyyn seurantaan ja niistä saatuihin tutkimustuloksiin, joten Hiidenveden alueen kosteikkojen toimivuutta
olisi hyvä seurata tarkemmin. Saatavaa tietoa voidaan hyödyntää kosteikoiden jatkosuunnittelussa. Seurantaa ei kuitenkaan kannata tehdä, mikäli siihen ei olla valmiita uhraamaan riittäviä resursseja. Mielekäs seuranta vaatii jatkuvatoimisia mittareita, joiden hankkiminen ja ylläpito on
kallista.
Jo tehtyjen kosteikoiden toimivuutta voisi yrittää parantaa kohdistamalla niille tarkempaa suunnittelua. Ajatuksena olisi muuttaa kosteikot mitoitukseltaan riittäviksi, jotta niillä saataisiin vesiensuojeluhyötyä Hiidenvedelle. Samoin voidaan pyrkiä, tukien avulla, houkuttelemaan viljelijöi-
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tä perustamaan uusia kosteikkoja. Maatalouspuolen asiantuntijapalaverissa nousi esille hakemusten määrän vähäisyys. Tämä on johtunut ensisijaisesti siitä, että tuet ovat osoittautuneet viljelijöille epäedullisiksi, eivätkä ole houkutelleet viljelijöitä panostamaan kosteikoihin (Helttunen
2012). Tästä syystä kosteikkotukia ei juuri ole Uudellamaalla haettu. Maatalouden tukijärjestelmää ollaan parasta aikaa uudistamassa ja mm. kosteikon perustamisen ja hoidon tukiperusteisiin
on tulossa muutoksia. Esimerkiksi 20 % peltoisuusvaatimus tulee todennäköisesti lievenemään
(Markku Puustinen 12.12.2012). Tulevat uudistukset voivat helpottaa tuen saamista myös Hiidenveden valuma-alueen kosteikoiden perustamiseen ja hoitoon.
Uusia kosteikoita perustettaessa niille tulisi tehdä tarkempi mitoitussuunnitelma. Perustettavien
kosteikoiden tulisi olla riittävän suuria suhteessa valuma-alueeseensa, jotta niillä olisi vaikutusta
ravinteiden pidättymiseen.
Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelmassa mitoitukseltaan riittäviä kosteikkoja löytyi 72 kpl. Näiden tarkempaa suunnittelua tulisi jatkaa. Kosteikoista 9 kpl oli pinta-alaltaan yli 4
% valuma-alueestaan. Myös Vihti- ja Vanjoen valuma-alueilla tulisi ensisijaisesti mitoitukseltaan
riittävien kosteikoiden tarkempaa suunnittelua ja toteuttamista. Vihtijoen valuma-alueelta löytyi
66 tällaista kosteikkoa. Vanjoen valuma-alueella on 64 mitoitukseltaan riittävää kosteikkopaikkaa. Kaikille toteutettaville kosteikoille tulisi tehdä yksityiskohtaiset mitoitusohjeet.
10.9.8 Toimenpiteen kustannusarvio

Hiidenveteen tulee paljon ulkoista fosforikuormitusta (28 tn) vuodessa. Uusien perustettavien
kosteikoiden fosforin pidätyskykyä ja kustannustehokkuutta arvioidaan Suomen ympäristökeskuksen (Hjerppe 2012) raportin mukaan.
Ei-tuotannollisten investointien tukea maksetaan hyväksyttyjen toteutuneiden kustannusten mukaan hehtaaria kohden. Kosteikon perustamiseen voi saada tukea 11 500 €/ha. Jos perustettava
kosteikko on kooltaan 0,3–0,5 hehtaaria, tukea maksetaan enintään 3 226 € kohteelta.
Suomen ympäristökeskuksen tekemän KUTOVA-tutkimuksen mukaan kosteikkojen rakentamiselle saadaan keskimääräisen kosteikon (n. 1 ha) yksikkökustannukseksi 1 558 €/vuosi (Hjerppe
2012). Kustannustehokkuudeksi samaisessa tutkimuksessa saatiin Hiidenveden lähivalumaalueelle vajaa 200 €/kg P/v, Vanjoen valuma-alueelle n. 300 €/P kg/v ja Vihtijoen valumaalueelle n. 200 €/P kg/v. Koko valuma-alueen kustannustehokkuudeksi saatiin 196 €/P kg/v. Kyseisellä menetelmällä saadaan vähennettyä enimmillään n. 2 100 kg fosforia vuodessa. Tämä
vastaa noin 7 % kokonaiskuormituksesta.
Kokonaiskustannuksiksi saadaan (kustannustehokkuus x maksimivähennys) 411 600 €/v.
Perustettavien kosteikoiden määräksi on hankkeessa arvioitu yhteensä 202 kpl, pinta-alaltaan
yhteensä 230 ha. Todelliset ja realisoituvat kustannukset, jos kaikki perustettaviksi arvioidut kosteikot rakennettaisiin, esim. viiden vuoden aikana, olisi 2,6 milj. € luokkaa. Arvio perustuu yhden
kosteikkohehtaarin investointikustannuksen (11 500 €) ja rakennettavien kosteikkojen määrän
tuloon.
10.10 Kemiallinen käsittely hotspot-kohteissa
10.10.1

Menetelmän kuvaus

Maatalouden valumavesien kemialliset puhdistusmenetelmät ovat vasta kehitysasteella. Kemiallisilla aineilla voidaan saostaa fosforia tulo-uomista ja/ tai esimerkiksi eläinten jaloittelutarhoilta.
Kemikaalina on käytetty alustavissa kokeissa alumiinihydroksidia, alumiinisulfaattia ja ferrisulfaattia. Tutkimuksissa (Kaasinen 2010 ref. Närvänen ja Jansson 2007) on todettu, että kemiallinen saostus on tehokasta pienillä virtaamilla (100 l/s). Markkinoilta on saatavissa eri kemikaaleja
ja erilaisia laitteistoja.
Maatalouden valumavesien puhdistusta kemiallisin menetelmin on tutkittu jonkin verran. Parhaimmillaan ojavesipuhdistamo on saostanut vedestä 93 % liukoisesta fosforista ja heikoimmillaankin 46 %. Kokonaisfosforin puhdistusteho on ollut parhaimmillaan 80 % (Kaasinen 2010).
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10.10.2

Soveltuvuus Hiidenvedelle

Purojen luokitus on muuttunut uuden vesilain yhteydessä, seuraavat tiedot pohjatuvat vanhempaan määritelmään.
Hiidenveden lähivaluma-alueella on virtavesiä yhteensä 87, joista jokia on 1, puroja on 8 ja noroja on 78 (taulukko 19). Virtavesien yhteispituus on noin 142 km, joista jokien, purojen ja norojen pituudet jakautuvat siten, että norojen yhteispituus on kaikkein suurin. Vanjoen valumaalueella virtavesiä on yhteensä 76, joista jokia on 1, puroja on 6 ja noroja on 69. Virtavesien yhteispituus on luokkaa 147 km, joista norojen yhteispituus on suurin. Puneliajärven valumaalueella virtavesiä on yhteensä 179, joista jokia on 7, puroja on 43 ja noroja on 129. Virtavesien
yhteispituus on 252 km, ja pituudeltaan suurimman virtavesityypin muodostavat norot. Nuijajoen
valuma-alueella virtavesiä on yhteensä 81, joista puroja on 24 ja noroja on 57. Alueella ei sijaitse
jokia. Virtavesien yhteispituus on 94 km, ja virtavesityyppien pituudet ovat lähellä toisiaan. Vihtijoen valuma-alueella on virtavesiä yhteensä 120, joista jokia on 2, puroja on 32 ja noroja on 86.
Virtavesien yhteispituus on 275,9 km, joista purojen ja norojen pituudet ovat suurimpia. Virtavesityyppien lukumäärät ja pituudet on esitetty tarkemmin alla olevassa taulukossa.
Taulukko 19. Hiidenveden valuma-alueen virtavesien lukumäärät ja pituudet (Karjaanjoki-life/ Vuorinen
2005).

alue

jokia,

puro-

noro-

jokia,

puro-

noro-

kpl

ja, kpl

ja, kpl

km

ja, km

ja, km

Hiidenveden lähivaluma-alue (23.03)

1

8

78

4,4

31,5

106,3

Vanjoen valuma-alue (23.04)

1

6

69

23,6

28,7

94,5

Puneliajärven valuma-alue (23.05)

7

43

129

20,8

68,1

163,2

Nuijajoen valuma-alue (23.08)

0

24

57

0

39,2

54,8

Vihtijoen valuma-alue (23.09)

2

32

86

31,0

102,1

142,9

Tulo-uomia on Hiidenveden valuma-alueella todella paljon valuma-alueen laajuudesta johtuen ja
ulkoinen kuormitus on suurta. Suurten tulo-uomien virtaamat ovat todennäköisesti keväisin liian
korkeita saostuksen toimivuuden kannalta (kuva 48). Etenkin Vihtijoen ja Vanjoen virtaamat ovat
menetelmän soveltamiseen liian suuria. Tämä tarkoittaa käytännössä laitteistojen asentamista
pieniin sivuojiin. Vihti- ja Vanjoen lisäksi Hiidenveteen laskee useita pienempiä puroja, joiden virtaamat ovat < 0,25 m³ s-1 (Eloranta ja Kwandrans 2005).
Virtavesistä saostettua lietettä voidaan jatko käyttää / hyödyntää pelloilla. Oleellista on mitata
lietteen pH ja tarvittaessa kalkita pelto massan levityksen yhteydessä.
10.10.3

Hankkeessa tehdyt toimenpiteet

Hiidenveden valuma-alueella ei ole tehty kemiallisia kunnostuksia kunnostushankkeen toimesta.
10.10.4

Vaikutukset ja riskinarvio (hyödyt/haitat)

Kemiallisella saostuksella voidaan poistaa liukoista fosforia vedestä (taulukko 20). Tällöin Hiidenveden ulkoinen kuormitus vähenee. Tämä vaikuttaa pitkällä tähtäimellä Hiidenveden ekologisen
tilan parantumiseen. Haittavaikutuksina voi esiintyä veden pH-arvon alentumista, jolloin kalasto
saattaa kärsiä. Etenkin, kun kalojen kutu ja toisaalta suurin kuormitus tapahtuvat kevätaikaan.
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Taulukko 20. Kemiallisen valumavesien puhdistuksen vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat
Hiidenveden kannalta.

Vahvuudet
Liukoisen fosforin vähentyminen
Heikkoudet
Toimii parhaiten pienillä virtaamilla, ei esimerkiksi kevättulvien aikaan.

Mahdollisuudet
Järven tilan parantuminen
Leväkukintojen vähentyminen
Uhat
Kemikaalien haitalliset vaikutukset kalastolle.

Valuma-alueen laajuus vaatii laitteistoja paljon.
10.10.5

Suositukset

Valumavesien kemiallista puhdistusta voidaan miettiä käytettävän joillakin Hiidenveden valumaalueen maatiloilla. Tarkempi valinta tehdään tilakohtaisen neuvonnan avulla. Valinnassa tulee
kiinnittää huomiota uoman tarpeeksi pieneen virtaamaan ja toimenpiteen vaikutuksiin kalastolle.
Menetelmän vaikutuksia tulee seurata, jolloin voidaan arvioida poistetun fosforin määrää.
10.10.6

Kustannukset

Kustannuksille ei ole saatavilla KUTOVA:an pohjautuvaa arviota. Yhden laitteiston hinnaksi saattaa muodostua 15 000 €. Eräässä Jokioisilla tehdyssä saostuskokeessa kokonaiskustannuksiksi
tuli 700 € yhdelle laitteistolle (Kaasinen 2010). Kemikaalikustannukset olivat 500 €. Alemmalla
hinta-arviolla saataisiin 100 laitetta noin 120 000 euron kustannuksella. Lisäksi päälle tulisivat
veden laadun seuranta- ja hoitokulut (kemikaalit, tyhjennykset) jokaisella kohteella.
Vanjoen valuma-alueella on 6 puroa ja 69 noroa. Laitteistojen asentaminen puroihin maksaisi
alemmalla hinnalla 7 200 € ja noroihin 82 800 €. Vihtijoen valuma-alueen 32 puroon laitteistot
maksaisivat 38 400 € ja 129 noroon n. 155 000 €. Hiidenveden lähivaluma-alueen 8 puroon laitteistot maksaisivat 9 600 € ja 78 noroon 93 600 €.
Toimenpiteen kustannustehokkuuden arvioinnissa käytetään pääosin kotieläintiloilta saatuja tietoja. Tällöin kemikaalikustannuksiksi voidaan arvioida yhtä fosforikiloa kohden 500 € ja rakentamiskustannuksiksi yhtä fosforikiloa kohden noin 700 € (Kaasinen 2010). Toisessa kokeessa rakentamiskustannukset olivat 4840 € liukoista fosforikiloa kohden ja kemikaalikustannukset 400 €
liukoista fosforikiloa kohden. Liukoista fosforia oletettiin olevan puolet kokonaisfosforimäärästä.
Eli perustamisen kustannustehokkuus on tällä perusteella 400 – 500 €/kg P/v ja käytön kustannustehokkuus 700 – 2 420 €/P kg/v.
10.11 Suojavyöhykkeet ja suojakaistat
10.11.1

Menetelmän kuvaus

Suojavyöhyke on peltomaille vesistön varteen perustettava vähintään 15 m leveä pysyvän heinämäisen kasvillisuuden peittämä alue. Suojavyöhykkeitä perustetaan erityisesti jyrkille ja kalteville pelloille. Samoin sortuvat tai helposti tulvivat pellot ovat suositeltavia kohteita. Suojavyöhykkeet vähentävät sekä ravinne- että kiintoainekuormitusta vesistöihin. Suojavyöhykkeiden
kokonaisfosforivähennyksen on todettu olevan 30 %, kokonaistypen osalta vähennys on 40 – 50
% ja kiintoainevähennys 50 % (Uusi-Kämppä & Palojärvi 2006). Malmi (1986) on tarkastellut
suojavyöhykkeiden merkitystä maatalouden hajakuormituksen vähentämisessä. Tarkastelu koskee erityisesti jokirantojen kasvillisuutta. Puut, pensaat ja heinät vähentävät eroosiota ja pintavalumaa sekä pidättävät ravinteita maaperään.
Toimiakseen kunnolla suojavyöhykettä tulee hoitaa. Hoito tapahtuu ensisijaisesti niittämällä tai
laiduntamalla. Vesiensuojelun kannalta laajat, useamman tilan yhteiset suojavyöhykkeet ovat
parhaita kuormituksen vähentäjiä. Suojavyöhykkeen perustamista ja hoitoa olisikin hyvä suunnitella yhteistyössä naapurien kanssa. Tällöin saadaan yhtenäisinä suojavyöhykekokonaisuuksia,
jolloin niiden vaikutus kuormituksen vähentämiseen kasvaa (Valpasvuo-Jaatinen 2003).
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10.11.2

Soveltuvuus

Hiidenveden valuma-alueelle on perustettu noin 155 ha suojavyöhykkeitä Uudenmaan alueelle.
Vanjoen ja Vihtijoen valuma-alueille on tehty suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma (Penttilä ja
Kulmala 1999). Samoin hiidenveden lähialueelle on tehty yleissuunnitelma (Penttilä ja Kulmala
2000).
Hiidenveden valuma-alueelta on riittävästi tietoa suojavyöhykkeiden mahdollisista paikoista. Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmia on tehty Vanjoen, Vihtijoen ja Hiidenveden lähialueen valumaalueille. Suunnitelmista löytyy ehdotukset suojavyöhykkeiden paikoista. Toimenpide on suositeltava Hiidenveden kunnostuksessa.
Suojavyöhykkeitä voidaan perustaa yleissuunnitelman mukaisille paikoille, joille suojavyöhykkeitä
on suositeltu. Suojavyöhykkeistä on eniten hyötyä jyrkillä ja kaltevilla vesistöön tai valtaojaan rajoittuvilla pelloilla, tulva-alueilla ja pohjavesialueilla (Penttilä ja Kulmala 1999).
10.11.3

Hankkeessa tehdyt toimenpiteet

Hiidenveden valuma-alueelle on perustettu 155 ha suojavyöhykkeitä Uudenmaan alueelle, Hämeen alueesta ei ole tietoa.
10.11.4

Vaikutukset ja riskinarvio (hyödyt/haitat)

Suojavyöhykkeet hyödyttävät Hiidenvettä vähentämällä järveen kohdistuvaa ulkoista kuormitusta
(taulukko 21). Menetelmällä ei ole haitallisia vaikutuksia Hiidenveden veden laadulle. Suojavyöhykkeillä pystytään vähentämään kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin määriä. Niiden vaikutus ulkoisen kuormituksen määrään on kuitenkin vähäinen.
Taulukko 21. Suojavyöhykkeiden vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat Hiidenveden kannalta.

Vahvuudet
Kiintoaineen ja fosforin pidättyminen. Sameuden vähentyminen Hiidenvedessä.
Heikkoudet
Pidättyvän aineksen vähäinen määrä suhteessa ulkoisen kuormituksen määrään.

Mahdollisuudet
Ulkoisen ravinnekuormituksen vähentyessä
Hiidenveden ekologinen tila paranee pitkällä
ajanjaksolla.
Uhat
Ei uhkia Hiidenvedelle.

Vaatii niittämistä.
10.11.5

Kustannukset

Suomen ympäristökeskuksen tekemän KUTOVA-tutkimuksen mukaan suojavyöhykkeiden perustamisen yksikkökustannukseksi saadaan 450 €/ha/v (Hjerppe 2012). Kustannustehokkuudeksi
samaisessa tutkimuksessa saatiin Hiidenveden lähivaluma-alueelle hieman yli 100 €/kg P/v, Vanjoen valuma-alueelle 100 €/P kg/v ja Vihtijoen valuma-alueelle n. 150 €/ P kg/v. Koko valumaalueen kustannustehokkuudeksi saatiin 148 €/P kg/v. Kyseisellä menetelmällä saadaan vähennettyä enimmillään lähes 3 000 kg fosforia vuodessa. Kokonaiskustannuksiksi (kustannustehokkuus x maksimivähennys) saadaan 444 000 €/v. Laskelma pohjautuu suositeltuihin suojavyöhykealoihin.
10.11.6

Suositukset

Hiidenveden valuma-alueelle suositellaan perustettavan edelleen suojavyöhykkeitä. Toimenpidettä voidaan markkinoida tilakohtaisen neuvonnan kautta. Suojavyöhykkeiden tarkemmat paikat ja
tarpeellisuus tulee varmistaa maastokäynnein. Suojavyöhykkeiden hoitovelvoite on osoittautunut
ongelmalliseksi. Useinkaan viljelijällä ei ole tarvittavaa laitteistoa työn suorittamiseen. Tähän
työhön kannattaisi palkata urakoitsija, jolla olisi sopivaa kalustoa ja joka voisi hoitaa useamman
suojavyöhykkeen niittämisen.
Olisi myös tärkeää, että jo perustettujen suojavyöhykkeiden sopimukset uusittaisiin aina jakson
päätyttyä. Suojavyöhykesopimukset ovat 5–10-vuotisia.
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10.12 Kotieläinten kuormituksen vähentäminen
10.12.1

Menetelmän kuvaus

Kotieläintaloudessa voidaan vähentää kuormitusta vesistöihin, kun käytetään ympäristönsuojelullisesti tehokkaita lannan käsittely-, varastointi- ja levitystapoja. Hevostalleilla syntyy paljon lantaa, joka kuivitetaan sahanpuruun, turpeeseen, olkeen tai kutterinlastuun. Myös karjataloudessa
syntyy lantaa, joka on varastoitava. Lanta pitää varastoida tiivispohjaisessa lantalassa, joka on
mitoitettu 12 kuukauden aikana kertyvälle lantamäärälle. Lannan levitystä säätelee nitraattiasetus, joka kieltää lannan levityksen 15.10. - 15.4. välisenä aikana. Maan ollessa sula ja kuiva, lantaa voidaan kuitenkin levittää 15.11. asti ja lannan levitys voidaan aloittaa keväällä aikaisintaan
1.4. Lannan levitys on kielletty routaantuneeseen, lumipeitteiseen tai veden kyllästämään maahan. Lantaa ei myöskään saa levittää viisi metriä lähempänä vesistöä. Myös seuraavan viiden
metrin leveydellä lannan pintalevitys on kielletty, jos pellon kaltevuus ylittää kaksi prosenttia.
Lannan pintalevitys on kokonaan kielletty yli 10 %:n kaltevuuden omaavalla pellolla (Ympäristöministeriö 2009). Syksyllä pelto on mullattava tai kynnettävä lannan levityksen jälkeen välittömästi, kuitenkin viimeistään vuorokauden kuluessa.
Hevostiloilla on tärkeätä poistaa hevosten lannat kasvipeitteettömistä ulkotarhoista ja tarvittaessa myös muilta ulkoilualueilta riittävän usein. Mitä enemmän hevosta pidetään ulkona, sitä
enemmän ulosteita ja niiden sisältämiä ravinteita jää maastoon. Hevosten ulkoillessa ympärivuotisesti on erityisesti kasvipeitteettömillä alueilla vaarana, että ravinteita huuhtoutuu vesiuomiin
sade- ja sulamisvesien mukana (Ympäristöministeriö 2003).
Jätevesiä syntyy hevostalleilla tallitilojen pesusta ja mahdollisesta hevosten pesupaikasta sekä
henkilökunnan pesu- ja käymälävesistä. Jätevedet on mahdollista johtaa joko yhteiskäsittelyyn
asuinrakennuksen jätevesien kanssa tai vaihtoehtoisesti erilliseen järjestelmään. Asetuksen mukaan pelkkä sakokaivokäsittely ei ole enää riittävän tehokas jätevesien puhdistusmenetelmä. Jos
järjestelmään johdetaan myös vesikäymälän jätevesiä, on olosuhteista ja jäteveden laadusta
riippuen esimerkiksi maasuodatin tehostettuna fosforin poistolla tai vastaava pienpuhdistamo
myös hyväksyttävä menetelmä. Jos rakennuksessa on kuivakäymälä tai kompostoiva käymälä,
muille jätevesille riittää esimerkiksi pelkkä maasuodatin (Ympäristöministeriö 2003).
10.12.2

Soveltuvuus

Hiidenveden valuma-alueella on hevostiloja ja muita eläintiloja. Ympäristöhallinnon paikkatietoaineiston mukaan hevostalleja arvioidaan olevan 27 kpl. On todennäköistä, että tiedoista puuttuvat
pienet, muutaman hevosen tallit. Navettoja, sikaloita ja kanaloita olisi noin 50 kpl. Näiden osuuksia ei ollut mahdollista eritellä käytettävissä olevan tiedon perusteella.
Hiidenveden valuma-alueen eläinmääriä haarukoitiin TIKE:n tilastoista ja Hippoksen arvioista.
Tältä pohjalta valuma-alueella olisi karkeasti arvioituna n. 1 200 lypsylehmää, 1 600 nautaa, 2
500 sikaa, 2 500 hevosta ja ponia. Kotieläinten tuottama fosforimäärä riippuu eläinlajista (taulukko 22). Käyttämällä yllä esitettyjä eläinmääriä ja alla olevaa taulukkoa saadaan kotieläinten
kuormituksen määräksi noin 3 600 kg fosforia ja 24 100 kg typpeä vuodessa. Kotieläinten kuormitus vastaa noin 12,5 % fosforikuormituksesta ja 4 % typpikuormituksesta.
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Taulukko 22. Kotieläinten vuosittain lannassaan tuottama fosforimäärä (Ympäristöministeriö 2009).

Eläin

Tuotto (kg P / a)

Lypsylehmä

17

Emolehmä, sonni > 2 v

8,5

Vasikka < 6 kk

1,5

Lehmävasikka 6 -12 kk

3,5

Sonnivasikka 6 -12 kk

4,5

Hieho 12 -24 kk

5

Sonni 12 -24 kk

6

Hevonen 2 v -

12

Poni 2 v-, hevonen 1 v

7

Pienponi 2 v-, poni, hevonen <1 v

5

Pienponi 1 v, poni <1 v

3

Pienponi <1 v

2

Uuhi karitsoineen; kuttu kileineen

2,5

Emakko porsaineen

8,5

Lihasika, siitossika, karju, joutilas emakko

2,5

Vieroitettu porsas

1,0

Kana, broileriemo, emokalkkuna, emoankka, emohanhi,
emosorsa, emofasaani
Kukko, lihakalkkuna, lihahanhi, liha-ankka, lihasorsa, lihafasaani
Broileri, kananuorikko

0,2
0,1
0,05

Asiantuntijapalaverissa koskien maatalouden vesistökuormituksen vähentämiskeinoja Hiidenveden valuma-alueella todettiin, että paras tapa vähentää hevosten jaloittelutarhoista tulevaa
kuormitusta on kerätä lanta huolellisesti ja päivittäin pois tarhasta. Päivittäisellä siivoamisella
voidaan vähentää fosforikuormitusta murto-osaan siivoamattomaan tarhaan verrattuna (Airaksinen ym. 2007 ref. Närvänen ym. 2008). Kemiallisten menetelmien, joilla tarkoitetaan jaloittelutarhojen yhteyteen rakennettavaa laskeutusallasta, jossa fosfori saostetaan ferrisulfaatilla ja lähtevä vesi suotautuu hiekkasuodattimen läpi, puhdistusprosentti fosforikuormitukselle vaihtelee
välillä 48 – 69 % kokonaisfosforin osalta ja 45 – 84 % liukoisen fosforin osalta (Närvänen ym.
2008).
Ulkotarhat olisi hyvä perustaa 20 m päähän valtaojasta ja 100 m:n päähän purosta. Vesistöön ja
valtaojaan viettävät alueet kannattaa jättää pois tarhakäytöstä, jollei vesistön varteen ole mahdollista perustaa suojavyöhykettä (Pesonen ym. 2008). Kemikaalikäsittelyin on myös saatu
kuormitusta vähenemään, mutta kemikaalit ovat suhteellisen kalliita investointeja.
Kaikille eläintiloille suositeltava toimenpide, jota voidaan markkinoida tilakohtaisen neuvonnan
kautta.
10.12.3

Hankkeessa tehdyt toimenpiteet

Hiidenveden valuma-alueelta ei ole saatavissa tietoa tehdyistä toimenpiteistä kotieläinten kuormituksen vähentämistä koskien.
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10.12.4

Vaikutukset ja riskinarvio (hyödyt/haitat)

Kotieläinten kuormituksen vähentäminen poistaa Hiidenveteen päätyvää ulkoista kuormitusta ja
osaltaan parantaa Hiidenveden ekologista tilaa pitkällä tähtäimellä (taulukko 23). Toimenpiteiden
toteutus voi olla käytännössä vaikeaa, mutta ratkaisuja voidaan etsiä tilakohtaisen neuvonnan
yhteydessä.
Taulukko 23. Kotieläintilojen kuormituksen vähentämisen vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja
uhat Hiidenveden kannalta.

Vahvuudet
Fosforikuormituksen vähentyminen

Heikkoudet
Toteutus voi olla käytännössä vaikeaa.
10.12.5

Mahdollisuudet
Ulkoisen ravinnekuormituksen vähentyessä
Hiidenveden ekologinen tila paranee pitkällä
ajanjaksolla.
Uhat
Ei uhkia.

Suositukset

Hiidenveden valuma-alueen kotieläintiloille suositellaan kuormituksen vähentämistoimenpiteitä.
Tärkeintä olisi muuttaa tarvittaessa tilojen työtapoja vesiensuojelua edistävään suuntaan. Toteutuskeinona olisi tilakohtainen neuvonta, jonka kautta voidaan jakaa uusinta tietoa ja motivoida tilojen omistajia sekä arvioida voitaisiinko kemiallisia menetelmiä käyttää jaloittelutarhojen valumavesien puhdistamiseen.
10.12.6

Toimenpiteen kustannusarvio

Kustannuksille ei ole saatavilla KUTOVA:an pohjautuvaa arviota. Kotieläintilojen kuormituksen
vähentämisen kustannukset määräytyvät tarvittavan työvoiman mukaan. Kustannusten arviointi
on haastavaa. Hevostiloja on Hiidenveden valuma-alueella noin 27 kpl. Tilakohtaisessa neuvonnassa voidaan arvioida voidaanko tiloille harkita kemiallisten menetelmien käyttöönottoa ja paljonko kemikaalia tarvitaan.
Kemikaalikustannuksiksi voidaan arvioida yhtä fosforikiloa kohden 500 €/v. ja rakentamiskustannuksiksi yhtä fosforikiloa kohden noin 700 €/v (Kaasinen 2010). Toisessa kokeessa rakentamiskustannukset olivat 4840 €/v liukoista fosforikiloa kohden ja kemikaalikustannukset 400 €/v. liukoista fosforikiloa kohden. Liukoista fosforia oletettiin olevan puolet kokonaisfosfori määrästä. Eli
perustamisen kustannustehokkuus on tällä perusteella 400 – 500 €/kg P/v ja käytön kustannustehokkuus 700 – 2 420 € / P kg/v.
Yksittäiselle tilalle aiheutuu toimenpiteistä kustannuksia. Toisaalta tiloilla tehdään jo lannan käsittelyä, jolloin käsittelyn parantaminen vesiensuojelun kannalta parempaan suuntaan ei välttämättä nostaisi työmäärää merkittävästi.
On haastavaa arvioida toimenpiteiden vaikutuksia fosforin vähentämiseen. Suurin osa edellä esitetyistä toimenpiteistä on lakisääteisiä. Jaloittelutarhojen päivittäinen siivoaminen on vapaaehtoista.
10.13 Metsätalouden vesiensuojeluun liittyvät toimenpiteet
10.13.1

Menetelmän kuvaus

Metsätalouden osuus ravinteiden kokonaiskuormituksesta on Uudenmaan alueella vähäinen (Joensuu ym. 2010). Metsätalouden vesiensuojeluvaatimukset perustuvat välilliseen lainsäädäntöön.
Paikallisesti metsätaloudellisilla toimenpiteillä voi olla suurtakin vaikutusta järven veden laatuun.
Metsätalouden toimenpiteistä kuormitusta aiheuttavat ojitus, lannoitus, avohakkuut ja maanpinnan käsittely hakkuiden jälkeen. Kuormituksen arvioidaan kestävän 5 – 10 vuotta, jonka jälkeen
kuormitusarvot alkavat lähestyä luonnonhuuhtoumaa (Mattila 2005).
Metsätalouden kuormitusta voidaan vähentää seuraavin toimenpitein: toimenpiteet ojituksessa,
kaivu- ja perkauskatkot, pohjapadot, maan muokkauksen keventäminen, lannoituksen vähentäminen, torjunta-aineiden käytön välttäminen, lietekuopat ja -taskut, suojavyöhykkeet, laskeutusaltaat ja pintavalutuskentät (Ympäristöhallinto 2012)
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Oikealla ajoituksella, kaivun jaksotuksella ja ojakohtaisilla selkeytysmenetelmillä voidaan vähentää kaivutöiden yhteydessä tapahtuvaa kiintoaineen huuhtoumista merkittävästi (Hiltunen ym.
2011). Tärkeintä on tehdä kunnostustyöt kuivana aikana. Työt tulee keskeyttää kevättulvalla ja
roudan sulamisen aikana. Ojien perkaus tulee aloittaa latvaojista ja kunnostaa viimeisenä vesistöön johtavat ojat. Tarvittaessa voidaan kaivaa lietekuoppia ja -taskuja keräämään työnaikaista
kiintoainetta.
Hakkuiden aiheuttaman kuormituksen vähentämisessä tärkein tapa on jättää suojavyöhyke hakkuualan ja vesistön välille (Hiltunen ym. 2011). Vyöhykeleveys voi olla 10 – 30 m. Korjuuajankohta pitää määritellä lohkokohtaisesti. Jos puusto- ja maastovauriot ovat todennäköisiä, tulee
lohko määritellä talvikorjuuseen (Hiltunen ym. 2011).
Energiapuun korjuussa eniten haittoja vesistöille aiheutuu kannonnostossa ja energiapuun lähikuljetuksessa. Tärkeää on kerätä hakkuutähteet tarkasti pois ja vahvistaa lähikuljetuksen kokoojauria tarpeen mukaan hakkuutähteillä (Hiltunen ym. 2011). Kantoja ei tule korjata ensimmäisen
eikä toisen luokan pohjavesialueilta. Kannonnostoalan ja vesistön väliin tulee jättää suojavyöhyke. Kantoja ei myöskään korjata jyrkiltä rinteiltä eikä vesistöjen ja pienvesien suojavyöhykkeiltä.
Ojien varteen tulee jättää 3 m:n kaista, jolta kantoja ei nosteta. (Hiltunen ym. 2011).
Uudistusalan maanpinnan käsittely kasvattaa kiintoaineksen ja ravinteiden huuhtoutumista. Erityisesti huuhtoutumisriski kasvaa kohteilla, joiden vesitaloutta joudutaan järjestelemään muokkauksen yhteydessä (Hiltunen ym. 2011). Käytettävät muokkausmenetelmät ovat laikutus, äestys ja mätästys. Kullekin uudistusalalle tai sen osalle tulee valita mahdollisimman vähän maan
pintakerroksia muuttava menetelmä. Laikutus ja äestys riittävät kuivahkoilla, hyvin vettä läpäisevillä ja rinteisillä kasvupaikoilla. Rehevämmillä ja soistuneilla käytetään mätästystä. Muokattavan alan ja vesistön väliin pitää jättää suojavyöhyke. (Hiltunen ym. 2011).
Metsänlannoitus aiheuttaa ravinnekuormituksen lisääntymistä vesistöihin. Jos lannoitusta käytetään, tulee lannoitettavan kohteen vesitalouden olla kunnossa ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Lannoitteet tulee varastoida ja levittää siten, että ne eivät pääse suoraan vesistöön (Hiltunen
ym. 2011). Lannoitettavan alueen ja vesistön väliin tulee jättää suojavyöhyke.
10.13.2

Soveltuvuus Hiidenvedelle

Hiidenveden metsätalouden kuormitusta ei voitu arvioida liitteen 1 vesistömallin mukaan, koska
malli ei erottele metsätalouden kuormitusosuutta erikseen. Valuma-alueesta oli metsää 71 %
vuonna 2001 (Penttilä 2001). SYKE:n uudessa luonnosvaiheessa olevassa tutkimuksessa on arvioitu metsätalouden kuormituksen määräksi n. 760 kg fosforia (Hjerppe 2012 ref. Metsäkeskus).
Tämä vastaa kyseisen arvion mukaisesta kokonaiskuormituksesta noin 2 %.
Suomen ympäristökeskuksen tekemän tutkimuksen (Hjerppe 2012 ref. Metsäkeskus) mukaan
Hiidenveden valuma-alueella on tehty metsänhakkuita ja kunnostusojituksia (taulukko 24)
Taulukko 24. Hiidenveden valuma-alueella tehdyt metsätaloustoimenpiteet (Hjerppe 2012 ref. Metsäkeskus).

Lähialue

Vihtijoki

Vanjoki

Koko alue

Hakkuuala, ha

165

417

668

1 250

Kunnostusojitusala,
ha

0

193

234

427

Metsätalouden vesistökuormituksen vähentämistä edistäviä toimenpiteitä voidaan tehdä Hiidenveden valuma-alueella.
10.13.3

Hankkeessa tehdyt toimenpiteet

Hiidenveden valuma-alueella ei ole toteutettu metsätalouden kuormitusta vähentämiä toimenpiteitä kunnostushankkeen toimesta.
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10.13.4

Vaikutukset ja riskinarvio (hyödyt/haitat)

Metsätaloustoimenpiteiden aiheuttaman kuormituksen vähentäminen parantaa osaltaan Hiidenveden ekologista tilaa pitkällä tähtäimellä (taulukko 25). Käytettävistä menetelmistä kosteikoilla
ja altailla voi olla myös haittavaikutuksia järven tilalle elleivät niiden hoitotoimenpiteet ole riittäviä. Näin ollen hoidon riittävyys pitää varmistaa, jotta kertyneitä ravinteita ei alkaisi vapautua
alapuolisiin vesistöihin.
Taulukko 25. Metsätalouden kuormituksen vähentämisen vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat
Hiidenveden kannalta.

Vahvuudet
Ulkoinen kiintoaine- ja fosforikuormitus vähenee.
Heikkoudet
Kosteikoista ja altaista voi vapautua niihin kerääntyneitä ravinteita, etenkin suurilla kevätvirtaamilla.
10.13.5

Mahdollisuudet
Hiidenveden ekologinen tila paranee
Uhat
Ilman hoitoa kosteikoista saattaa tulla fosforin
lähteitä.

Suositukset

Hiidenveden valuma-alueella kannattaa toimia metsätalouden kuormitusta vähentävin toimintatavoin.
SYKE:n tutkimuksessa (Hjerppe 2012) suositellaan toteutettavaksi seuraavia toimenpiteitä: metsätalouden pintavalutuskentät, putkipadot, pohjapadot, kosteikot ja hakkuualueiden suojavyöhykkeet. Näitä toimenpiteitä kannattaa toteuttaa valuma-alueella tehtävien metsänhoidollisten toimenpiteiden yhteydessä.
10.13.6

Toimenpiteen kustannusarvio

SYKE:n tutkimuksessa (Hjerppe 2012) on arvioitu toimenpiteiden kustannustehokkuuksia ja niiden avulla poistuvan fosforin määrää sekä sen osuutta kuormituksesta. Metsätalouden putkipatojen, pohjapatojen ja suojavyöhykkeiden poistaman fosforin määräksi on arvioitu noin 100
kg/toimenpide/v. Pintavalutuskenttien ja kosteikkojen poistaman fosforin määrä jää noin 50
kg/toimenpide. Kustannustehokkuuksiksi on arvioitu 36 €/P kg/v putkipadoille, noin 50 €/P kg/v
pohjapadoille, 100 €/kg P/v pintavalutuskentille ja 136 €/P kg/v suojavyöhykkeille sekä kosteikoille.
Kokonaiskustannuksiksi (kustannustehokkuus x maksimivähennys) saadaan putkipadoille 3 600
€/v, pohjapadoille 5000 €/v, pintavalutuskentille 5 000 €/v, suojavyöhykkeille 13 600 €/v ja kosteikoille 6 800 €/v.
Vihtijoen metsätalouden toimenpiteiden kustannustehokkuuksiksi arvioidaan seuraavaa: suojavyöhykkeet n. 200 €/P kg/v, pintavalutuskentät n. 150 €/P kg/v, putkipadot n. 50 €/P kg/v, pohjapadot n. 100 €/P kg/v ja kosteikot n. 350 €/P kg/v (Hjerppe 2012)
Vanjoen vastaavat kustannustehokkuudet ovat seuraavat: suojavyöhykkeet n. 100 €/P kg/v, pintavalutuskentät n. 60 €/P kg/v, putkipadot n. 15 €/P kg/v, pohjapadot n. 50 €/P kg/v ja kosteikot
n. 140 €/P kg/v (Hjerppe 2012).
Hiidenveden lähivaluma-alueelle ei selvityksessä ole suositeltu kuin hakkuualueiden suojavyöhykkeitä. Näiden kustannustehokkuudeksi arvioitiin 1 950 €/P kg/v (Hjerppe 2012).
10.14 Hulevedet
10.14.1

Menetelmän kuvaus

Hulevesi voidaan määritellä sadevedeksi, joka ei imeydy pohjavetenä, vaan kulkeutuu kovilla ja
läpäisemättömillä pinnoilla, kuten katoilla, pysäköintialueilla ja teillä (Mäkinen 2007). Hulevedet
on arvioitu seitsemänneksi suurimmaksi vesistöjen kuormittajaksi sekä kokonaisfosforin
että kokonaistypen suhteen Suomessa (Mäkinen 2007).
Tiivis kaupunkirakentaminen muuttaa merkittävästi veden luontaista kiertoa. Pintavalunnan
osuus kasvaa päällystettyjen pintojen lisääntyessä. Tällöin sade- ja sulamisvedet eivät pääse
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imeytymään maaperään, vaan valuvat sadevesiviemäreihin ja niistä useimmiten käsittelemättöminä vesistöihin. Vesistöissä veden laatu heikkenee, koska hulevedet huuhtovat mukaansa pinnoilta ravinteita, kiintoainetta, raskasmetalleja ja muita haitta-aineita (Tornivaara-Ruikka 2006).
Asemakaava-alueilla pitäisi pyrkiä siihen, ettei niillä aiheutettaisi virtaamien kasvua. Tämän seurauksena kaavoitettavien alueiden selvitysten määrät kasvaisivat. Maaperäselvitysten avulla pitää selvittää maaperän imemiskyky ja suunnitella tarvittavat viivytysaltaat ja kosteikot. Kunnan
kannalta hulevesien imeyttäminen tai huleveden johtaminen viherpainanteisiin voi pienentää hulevesiviemäreiden mitoituksia ja lisärakentamisia (Tornivaara-Ruikka 2006).
Kaavoitushankkeissa on tärkeää huomioida hulevesien hallinta. Samoin valuma-alueen tiestön
hulevedet tulee huomioida suunnittelussa. Mitä lähempänä järveä tai siihen suoraan johtavaa
valtaojaa kaavoitushanke on, sitä tärkeämpää on miettiä alueen hulevesien käsittelyä jo vesien
syntypaikalla. Suunnittelun pitäisi ulottua jo alueen rakennusaikaan ja on suotavaa, että hulevesien hallinnassa käytettävät menetelmät ja paikat olisivat tehtyinä jo ennen alueen rakentamisen aloittamista.
Hulevedenkäsittelyrakenteiden tulee toimia myös talvella ja etenkin keväällä lumien sulaessa
(Tornivaara-Ruikka 2006). Sopivia menetelmiä ovat kosteikot, viivytysaltaat sekä imeyttämiseen
ja hulevesien johtamiseen soveltuvat menetelmät.
10.14.2

Soveltuvuus Hiidenvedelle

Hiidenveden valuma-alueen uusille kaavoituskohteille ja myös vanhalle kaava-alueelle tulee laatia
hulevesien hallinta-suunnitelmat. Prosessin tulisi olla yhtenäinen aina yleiskaavoituksesta alueiden yksityiskohtaiseen suunnitteluun (Tornivaara-Ruikka 2006). Suunnitelmassa selvitetään hulevesien määrä ja valumareitit ja esitetään näiden hallintamenetelmät.
Hiidenveden valuma-alue sijaitsee usean eri kunnan alueella. Jotta hulevesien hallinta ei olisi
kiinni kuntarajoista, tulisi kuntien välistä yhteistyötä tiivistää. Myös yksittäisen kunnan eri alojen
viranomaisten yhteistyötä tulisi tehostaa (Tornivaara-Ruikka 2006).
SYKE:n uudessa luonnosvaiheessa olevassa tutkimuksessa on arvioitu hulevesien kuormituksen
määräksi n. 33 kg fosforia (Hjerppe 2012). Tämä vastaa kyseisen arvion mukaisesta kokonaiskuormituksesta noin 0,1 %.
Hulevesien käsittelystä Hiidenveden valuma-alueella ei ole tietoa. Hulevesiasiat huomioidaan uusissa kaavoissa valmistelun yhteydessä.
10.14.3

Hankkeessa tehdyt toimenpiteet

Hiidenveden valuma-alueella ei ole toteutettu hulevesien hallintaa edistäviä toimenpiteitä kunnostushankkeen toimesta.
10.14.4

Vaikutukset ja riskinarvio (hyödyt/haitat)

Hulevesien hallinnan edistäminen vähentää Hiidenveteen tulevaa ulkoista kuormitusta ja tätä
kautta parantaa osaltaan Hiidenveden ekologista tilaa pitkällä tähtäimellä (taulukko 26). Hulevesien hallinnassa kosteikoiden ja altaiden suunnittelua tulee tehdä huolella. Liian pienillä altailla
ja kosteikoilla voidaan aiheuttaa ravinnepulsseja Hiidenveteen esimerkiksi kevättulvien seurauksena.
Taulukko 26. Metsätalouden kuormituksen vähentämisen vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat
Hiidenveden kannalta.

Vahvuudet
Ulkoinen kuormitus vähenee
Heikkoudet
Altaista ja kosteikoista voi tulla ravinnelähteitä, jos mitoitus ei ole kohdallaan.

Mahdollisuudet
Hiidenveden ekologinen tila paranee
Uhat
Ei uhkia
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Suositukset

Hiidenveden valuma-alueella voidaan edistää hulevesien hallintaa. Tosin kuormituksen osuus Hiidenveteen tulevasta kuormituksesta on erittäin vähäinen. Tästä syystä toimenpiteen vaikutukset
järven tilaan jäävät todennäköisesti vähäisiksi.
Hulevesien edistämistä vaativien toimenpiteiden määrä ei ollut tiedossa työtä laadittaessa. Jos
alueelle aletaan perustaa altaita tai kosteikoita, tulee niille tehdä tarkemmat mitoitussuunnitelmat.
10.14.6

Toimenpiteen kustannusarvio

Kustannuksia ei voida arvioida, kun ei tiedetä tarvittavaa toimenpiteiden määrää. Myöskään eri
toimenpiteiden merkitystä fosforin määrin ei tiedetä.
10.15 Haja-asutuksen jätevesien kuormituksen vähentäminen
10.15.1

Menetelmän kuvaus

Haja-asutuksen jätevesien fosfori on suoraan leville käyttökelpoisessa muodossa, minkä vuoksi
jätevesikuormitus rehevöittää järveä hyvin helposti.
Lainsäädäntö muuttui jätevesien käsittelyn osalta vuonna 2011. Tällöin annettiin valtioneuvoston
asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Asetus
tuli voimaan 15.3.2011. Asetuksen 3 §:ssä annetaan vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistustasolle, joiden mukaan talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva
kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen
kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. Asetuksessa
määritetään myös ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla. Alueella, jota koskevat ympäristönsuojelulain 19 §:n nojalla annettavat kunnan ympäristönsuojelumääräykset ympäristöön johdettavien jätevesien enimmäiskuormituksesta, tulisi talousjätevesien puhdistustason
olla sellainen, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään
90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään
40 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän
jäteveden kuormitukseen. Kunta voi lieventää tai tiukentaa kyseisiä määräyksiä. Vesiensuojelun
kannalta tärkeälle alueelle voidaan myös antaa määräys jätevesien johtamisesta alueen ulkopuolelle tai kokonaan pois kuljettamisesta (Mattila 2005). Asetuksen mukaan kiinteistöt, joilla on ollut 1.4.2004, olemassa olevat käyttökuntoiset jätevesijärjestelmät, saavat viiden vuoden siirtymäajan jätevesijärjestelmiensä ajantasaistamiseen uuden asetuksen mukaisiksi. Takaraja järjestelmien uusimiseen on siis maaliskuussa 2016.
Hiidenveden valuma-alueella viemäriverkoston ulkopuolella asuu noin 8 950 asukasta ympäristöhallinnon paikkatietojen mukaan. Kiinteistöjä on yhteensä noin 4 950, joista noin 3 090 käytetään vakituiseen asutukseen ja 1 860 loma-asutukseen. Näistä noin 22 %:lla on niin vähäisiä jätevesimääriä, etteivät ne kuulu jätevesiasetuksen piiriin. Noin 27 % kiinteistöjen järjestelmistä
kaipaa pientä korjausta tai seurantaa ja 35 % ei täytä asetuksen vaatimuksia lainkaan. Karkeasti
yli puolet Hiidenveden alueen kiinteistöistä kaipaisi siis täysin uutta asetuksen mukaista järjestelmää tai järjestelmän remontoimista ajanmukaiseksi (Peuraniemi 12.10.2012). Asetuksen mukaisten järjestelmien uudistaminen on asukkaiden vastuulla. Hiidenveden alueella asukkaita voidaan motivoida neuvonnan kautta uusimaan järjestelmiä, muita keinoja olisivat mm. avustukset,
mallikohteet ja valvonta.
Kiinteistökohtaiset jätevedet on käsiteltävä nykyisen käsityksen mukaan maaperäkäsittelyllä tai
laitepuhdistamoissa. Vesiensuojelun kannalta kiinteistökohtaisten kuivakäymälöiden käyttö on
erittäin suositeltavaa. Kuivakäymälä on käymälä, joka ei käytä vettä virtsan eikä ulosteiden kuljettamiseen. Kuivakäymälän on oltava tiiviillä pohjalla, eikä käymälästä saa valua nesteitä maahan. (Hinkkanen 2006). Myös umpisäiliövaihtoehto vähentää kuormitusta paikallisella tasolla,
koska jätevedet kuljetetaan käsiteltäviksi jätevedenpuhdistamoihin.
Suositeltavaa on, että myös haja-asutusalueella kiinteistöt liitetään vesihuoltolaitosten viemäriverkostoon missä se on mahdollista. Alueet, jotka on tarkoituksenmukaista saattaa viemäröinnin
piiriin, tulee esittää kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa.
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Haja-asutuksen kuormituksen osuus on koko Hiidenveteen tulevasta kuormituksesta fosforin
osalta 11 % ja typen osalta 2 %. Lähivaluma-alueella vastaavat osuudet ovat 14 % ja 19 %,
Vanjoen valuma-alueella 8 % ja 1 %, Puneliajärven valuma-alueella 9 % ja 1 %, Nuijajoen valuma-alueella 17 % ja alle 1 % sekä Vihtijoen valuma-alueella 12 % ja 3 %. Mikäli kaikkien Hiidenveden alueella sijaitsevien kiinteistöjen järjestelmät uusittaisiin asetuksen mukaisiksi, hajaasutuksen osuus muuttuisi Hiidenveden alueella siten, että fosforin osuus putoaisi 4 %:iin ja typen kuormitus puoliintuisi.
10.15.2

Soveltuvuus Hiidenvedelle

Jätevesijärjestelmien kunnostus on lakisääteistä ja sitä tulee edistää Hiidenveden alueella. Järjestelmien ajantasaistamista ja käyttöönottoa edistetään jätevesien käsittelyn neuvonnalla, jota
kannattaa soveltaa Hiidenveden valuma-alueen haja-asutuksen sellaisille kiinteistöille, joiden järjestelmissä on puutteita. Kunnostushanke voi tukea kiinteistöjen omistajia toimenpiteiden valinnoissa ja tehostaa toimenpiteiden toteutusta. Soveltuvia toimenpiteitä ovat mm. pienpuhdistamot, kuivakäymälät, imeytyskentät ja umpisäiliöt.
Hiidenvesi on HSY:n varavesilähde. Isolähteen vedenottamon alueella on voimassa lähisuojaalueen suositus, jonka mukaan jätevedet tulee käsitellä umpisäiliöissä. Myös kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset edellyttävät umpisäiliökäsittelyä pohjavesi-alueilla Vihdin kunnassa.
10.15.3

Hankkeessa tehdyt toimenpiteet

Hiidenveden kunnostushanke ei ole keskittynyt haja-asutuksen jätevesijärjestelmien parantamiseen. Sen sijaan Hajavesihanke on auttanut asukkaita perustamaan vesiosuuskuntia ja antanut
neuvontaa alueen kiinteistöille ratkaisujen tekemisessä. Vuoden 2010 tilanteen perusteella vuosina 2008 – 2010 on hiidenveden valuma-alueelle perustettu yksi vesiosuuskunta ja neuvontaa
annettu 12 vesiosuuskunnalle. Kiinteistökohtaisia jätevesikäyntejä valuma-alueella on ollut 137
(Hiidenveden hankesuunnitelma 11.1.2012). Lisätietoja tarjoaa Hajavesi-hanke
(www.hajavesi.fi).
10.15.4

Vaikutukset ja riskinarvio (hyödyt/haitat)

Haja-asutuksen kuormituksen vähentämiskeinoilla saadaan vähennettyä erityisesti liukoisten ravinteiden kuormitusta Hiidenveteen. Tällä on merkitystä vesistölle, koska jätevesien fosfori on
liukoisessa muodossa ja täten suoraan leville käyttökelpoista. Lähivaluma-alueella tehtävät toimenpiteet vaikuttavat myös nopeammin Hiidenveden tilaan, koska läheltä tuleva kuormitus päätyy nopeammin Hiidenveteen.
Haja-asutuksen keinoilla saadaan pistemäistä hajakuormitusta kuriin (taulukko 27). Onnistumisen edellytykset ovat hyvät koska uudistus perustuu lakisääteisyyteen ja koska investoinnit on
hajautettu. Toisaalta lakiuudistus on aiheuttanut asukkaissa epätietoisuutta, investointeihin ei
välttämättä uskalleta lähteä, koska kaikilla ei ole tarvittavaa tietoa. Tämä saattaa viivästyttää
uudistusta, jolloin myös haja-asutuksen jätevesistä aiheutuvan kuormituksen väheneminen viivästyy. Koko valuma-alueella tehtävät kuormituksen vähentämistoimenpiteet vaikuttavat hiidenveden vedenlaatuun pitemmällä aikavälillä.
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Taulukko 27. Haja-asutuksen kuormituksen vähentämisen vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja
uhat Hiidenveden kannalta.

Vahvuudet
Saadaan pistemäistä hajakuormaa kuriin, mikä on helpompaa kuin maatalouden kuormituksen leikkaaminen.
Investoinnit on hajautettu kiinteistönomistajille.
Ei perustu pelkkään vapaaehtoisuuteen.
Leville käyttökelpoisen fosforin määrä vähenee.
Heikkoudet
Uudistustoimenpiteet ja huolto jätetty asukkaiden vastuulle.
Lainsäädännön muutos aiheuttanut epätietoisuutta asukkaissa.
Asukkaat eivät osaa/uskalla investoida järjestelmiin, jolloin kuormitusta ei saada laskettua.

10.15.5

Mahdollisuudet
Hiidenveden ekologinen tila paranee pitkällä
tähtäimellä.
Leväkukinnat vähentyvät.
Maksimitoimilla voitaisiin potentiaalisesti vähentää fosforikuormitusta noin 1700-3700
kg/v (Hjerppe 2012)

Uhat
Asukkaat eivät toteuta tarvittavia uudistuksia.
Virheinvestointien mahdollisuus, joka voi johtua asiallisen tiedon puutteesta.
Huonolaatuinen työ, jota ei ole suunniteltu
ammattimaisesti.
Taloustilanteen vaihtelu.
Lainsäädännön muutokset.
Asennetaan järjestelmiä, joiden hoito on vaikeaa, jolloin puhdistusteho ajan myötä laskee.

Suositukset

Asukkaiden tulee laittaa järjestelmänsä asetuksen ja määräysten edellyttämään kuntoon sekä
hoitaa järjestelmiään asiallisesti. Tähän tavoitteeseen päästään erilaisilla kannustimilla, kuten
neuvonnalla ja avustuksilla. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaa neuvontaa suositellaan jatkettavan edelleen. Erityisesti neuvontaa kannattaa suunnata lähivaluma-alueelle sekä
Vihtijoen valuma-alueelle.
Neuvontaa kannattaa kohdistaa ranta-asutukseen tai suurten tulo-uomien läheisyydessä sijaitsevan asutuksen pariin. Haja-asutuksen jätevesineuvonnan tulisi olla säännöllistä, jotta näitä tarvittavia uudistamisia tehtäisiin.
10.15.6

Kustannukset

Yksi neuvontakäynti maksaa noin 300 €. Jätevesijärjestelmän uudistamisen kustannukset riippuvat valittavasta menetelmästä, ja vaihtelevat noin 1 000 - 12 000 € välillä. Viemäriverkostoon
liittyminen ja yksittäiset laitepuhdistamot voivat olla kalliimpiakin. Halvemmalla voi päästä esim.
jos järjestelmä tarvitsee vain pientä parantamista tai mikäli vapaa-ajan asuntoon riittää kevyempi vaihtoehto, esim. harmaavesisuodatin (muutamia satoja euroja).
Jos kaikki kiinteistöt, joissa on puutteita tai neuvonnan tarpeita, saisivat neuvontaa, tulisi kustannuksiksi keskimäärin 3 070 kpl * 300 € = 921 000 €. Neuvonnan hinta tulee kustannusten
päälle, eikä sille voida laskea erikseen kustannustehokkuutta.
Laitepuhdistamojen kustannuksiksi on arvioitu 760 – 1600 € vuodessa ja maasuodattamojen 620
– 900 € vuodessa. Viemäriverkkoon liittyminen maksaa noin 870 – 1 190 € vuodessa. (Martinmäki ym. 2010 )
Ajanmukaistamalla 1 065 kiinteistön sakokaivot asetuksen mukaiseen kuntoon vähennettäisiin
noin 1 000 kg P/vuosi. Ajanmukaistaminen maksaisi keskimäärin 5 000 € (Peuraniemi
12.10.2012). Kustannuksiksi saadaan siis 1 065 * 5 000 € = 5 325 000 €. Tällä arviolla saadaan
kustannustehokkuudeksi 5 120 €/ kg P.
Suomen ympäristökeskuksen tekemän KUTOVA-tutkimuksen mukaan haja-asutuksen jätevesijärjestelmien uusimiselle saadaan yksikkökustannukseksi 521 €/kiinteistö/v. ja loma-asutuksen järjestelmien uusimiselle 260 €/kiinteistö/v. (Hjerppe 2012). Kustannustehokkuudeksi samaisessa
tutkimuksessa saatiin Hiidenveden lähivaluma-alueelle vajaa 200 €/kg P/v., Vanjoen valuma-
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alueelle n. 300 €/P kg/v. ja Vihtijoen valuma-alueelle n. 200 €/P kg/v. Koko valuma-alueen kustannustehokkuudeksi saatiin 2 000 €/P kg/v haja-asutukselle ja n. 900 €/P kg/v lomaasutukselle. Viemäriverkoston laajentamisen kustannustehokkuudeksi saatiin 3 500 €/P kg/v.
Maksimivähennykseksi saadaan loma-asutuksen osalta 250 kg/v, haja-asutuksen osalta 2 600
kg/v ja viemäriverkoston laajentamisen osalta noin 2 900 kg/v.
Kokonaiskustannuksiksi (kustannustehokkuus x maksimivähennys) saadaan haja-asutuksen osalta 5 200 000 €/v, loma-asutuksen osalta 225 000 €/v ja viemäriverkoston laajentamisen osalta
10 150 000 €/v.
Eri menetelmien poistaman fosforin määrää on käytännössä hyvin hankala arvioida. Viemäriverkostoon liittymisen vaikutukset kuormitukseen riippuvat puhdistamon purkupaikasta. Jos puhdistetut jätevedet johdetaan valuma-alueelle, syntyy edelleen kuormitusta. Myös muut menetelmät
vähentävät kuormitusta osittain. Valuma-alueen haja-asutuksen jätevesijärjestelmien vaatimia
muutoksia ei ole tiedossa. Näin ollen ei voida arvioida käytettävien menetelmien määriä.
10.16 Veneiden septisäiliöiden tyhjennyslaitehankinnan edistäminen
10.16.1

Menetelmän kuvaus

Veneiden septitankkien jätevesien fosfori on kuten haja-asutuksen kuormitus suoraan leville
käyttökelpoisessa muodossa, minkä vuoksi jätevesikuormitus rehevöittää järveä hyvin helposti.
10.16.2

Soveltuvuus Hiidenvedelle

Hiidenvettä käytetään paljon veneilyyn ja järven rannoilla on useita venesatamia. Vihdin alueella
on kaksi venesatamaa, joissa on yhteensä 375 vuokrattavaa venepaikkaa. Nummelan veneranta
on Kiihkelyksenselän alueella (208 venepaikkaa) ja Kirkonkylän veneranta Kirkkojärven ja Mustionselän alueella (167 venepaikkaa).
Veneiden septitankkien tyhjennyspisteen perustaminen on suositeltava toimenpide.
10.16.3

Hankkeessa tehdyt toimenpiteet

Veneiden septitankkien tyhjennyspistettä ei ole perustettu Hiidenveden venesatamien yhteyteen.
10.16.4

Vaikutukset ja riskinarvio (hyödyt/haitat)

Veneiden septitankkien tyhjentämispisteen perustamisella saadaan vähennettyä suoraan Hiidenveteen kohdistuvaa jätevesikuormitusta (taulukko 28). Jätevesien fosfori on liukoisessa muodossa ja täten suoraan leville käyttökelpoista. Septitankkien tyhjennyspisteen perustaminen ei aiheuta uhkia Hiidenvedelle, eikä siinä ole heikkouksia, jos itse tyhjennyspisteen säiliön tyhjentämisestä huolehditaan.
Taulukko 28. Septitankkien tyhjennyspisteen perustamisen vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja
uhat Hiidenveden kannalta.

Vahvuudet
Suoraan Hiidenveteen kohdistuva liukoinen
fosforikuormitus vähenee.
Leville käyttökelpoisen fosforin määrä vähenee.
Heikkoudet
Ei heikkouksia, jos tyhjennyspiste tyhjennetään tarpeeksi usein.
10.16.5

Mahdollisuudet
Hiidenveden ekologinen tila paranee.
Leväkukinnat vähentyvät.

Uhat
Ei uhkia.

Suositukset

Hiidenveden venesatamaan suositellaan perustettavan veneiden septitankkien tyhjennyspiste.
10.16.6

Toimenpiteen kustannusarvio

Septitankkien tyhjennyspisteen kustannusarvio on n. 30 000 € (Jarkko Riipinen, Vihdin kunta
7.11.2012).
Veneilyn aiheuttamaa kuormitusta on haastavaa arvioida, minkä takia toimenpiteen kustannustehokkuutta ei voida arvioida.
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11. HOITO- JA KUNNOSTUSTOIMENPITEET HIIDENVEDELLÄ
11.1 Vesikasvien vähentäminen
11.1.1 Menetelmän kuvaus

Vesikasvien poistamisella ei yleensä paranneta veden laatua vaan tarkoituksena on lisätä avointa
vesialaa ja näin helpottaa uimista, veneilyä ja kalastusta eli parantaa järven virkistysarvoa. Veden laatu voi kuitenkin parantua, jos veden virtaus alueella paranee vesikasvien poiston jälkeen.
Tällöin esim. tiiviissä kasvustossa esiintyvät happikadot saattavat vähentyä. Vesikasveja voidaan
myös poistaa maisemallisista syistä siten, että avovesi ja kasvillisuus muodostavat mosaiikkimaisen kuvion.
Vesikasveilla on suuri merkitys eläinplanktonille, koska ne tarjoavat suojapaikkoja kalojen saalistusta vastaan (Perrow ym. 1999; Hagman 2005). Vesikasvillisuuden tiheys vaikuttaakin oleellisesti eläinplanktonin määrään. Esimerkiksi Patersonin (1993) ja Stansfieldin ym. (1997) mukaan
vesikirppujen määrä korreloi positiivisesti kasvuston tiheyden kanssa. Toisaalta kasveissa elävät
selkärangattomat pedot saalistavat vesikasveihin kiinnittyneitä vesikirppuja (Fairchild 1981).
Eläinplankton koostuu mm. vesikirpuista, jotka käyttävät ravintonaan leviä. Jos eläinplanktoniin
kohdistuva saalistuspaine on suuri, kasviplanktonin eli levien määrä voi kasvaa. Lisäksi vesikasvien pinnoilla on kiinnittyneinä epifyyttisiä leviä, joiden käyttämät ravinteet jäävät poiston jälkeen kasviplanktonin käyttöön.
Vesikasvit tarjoavat myös suojaa ja ravinnonhankintapaikkoja kalanpoikasille ja kutupaikkoja aikuisille kaloille. Samoin vesikasvien merkitys vesilinnuille on ilmeinen. On kuitenkin huomattava,
että ylitiheän kasvillisuuden harvennus on usein tärkeää kalaston ja linnuston elinolojen kannalta.
Järveen laskevien ojien suissa vesikasvillisuus on tärkeä ravinteiden pidättäjä. Samoin rantavyöhykkeen kasvillisuus sitoo valuma-alueelta tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta (Nybom
ym. 1990). Jokisuistoissa järviruo'ot, osmankäämit, sarat ja kortteet sitovat tehokkaasti ravinteita sedimentistä.
Etenkin peltovaltaisilla rannoilla ja ojien suistoissa tulee liiallista vesikasvien poistoa varoa. Vesikasvien niitossa on erittäin tärkeää kerätä kasvijätteet järvestä, jottei järveen jää hajoavaa ainesta, joka kuluttaa happea ja vapauttaa ravinteita. Ilmaversoiset vesikasvit ottavat ravinteet
pääosin sedimentistä juuriensa avulla (Granéli ja Solander 1988). Kelluslehtisillä kasveilla ravinteiden otto tapahtuu samoin juurten välityksellä sedimentistä (Wetzel 2001). Uposkasvit voivat
ottaa ravinteet sekä sedimentistä juurillaan että suoraan vedestä lehtiensä avulla (Granéli ja Solander 1988). Björkin (1967) mukaan vesikasvit siirtävät ravinteita juurista ylöspäin varteen ja
lehtiin kevään ja kesän aikana. Kasvukauden päätyttyä ravinteet varastoidaan takaisin juurakkoon. Ilmaversoisilla vesikasveilla 25 – 50 % versoon kulkeutuneista ravinteista palaa takaisin
juurakkoon (Granéli ja Solander 1988). Laskelma perustuu vesikasvustoihin, joiden tuotanto on
suurta eli sitä voidaan soveltaa rehevissä vesissä. Ravinteiden säilyttäminen kasvin sisäisessä ravinnekierrossa näyttäisi olevan tarpeettomampaa runsastuottoisissa vesissä, joissa vesikasvien
kasvualustoille kerääntyy runsaasti ainesta ja joissa fosforin vapautuminen on nopeaa. Koska karummissa vesissä kerääntyminen ja sitä kautta fosforin vapautuminen on hitaampaa, sitä luultavasti palautuu enemmän juurakkoon. Ravinteiden otto ja varastointi on lajikohtaista ja se voi liittyä kasvin kilpailukykyyn. Vesikasvien maanalaisten osien osuus koko kasvin biomassasta vaihtelee eri kasvilajien välillä. Wetzel (2001) on koonnut useista tutkimuksista taulukon, josta näkyy
tämä osuus eri kasvilajeilla. Ilmaversoisista vesikasveista järvikortteen (Equisetum fluviatile)
maanalainen osa on 40 – 83 % ja järviruo'on (Phragmites australis) 36-96 %. Kelluslehtisistä
pohjanlumpeella (Nymphaea candida) maanalaista osaa on 48 – 80 % ja ulpukalla (Nuphar lutea)
ja konnanulpukalla (Nuphar pumila) 50 – 80 %. Uposkasveista vesirutolla (Elodea canadiensis)
2,6 % kasvin koko biomassasta on maanalaista ja ahvenvidalla (Potamogeton perfoliatus) 39 %.
Ilmaversoisten ja kelluslehtisten kasvien biomassasta huomattava osa saattaa olla maan alla.
Uposkasveilla kyseinen osuus on selvästi pienempi.
Syksyllä osa vesikasveista kuolee, jolloin niistä vapautuu fosforia veteen. Osa vesikasveista talvehtii joko täysin kokonaisina kasveina tai erilaisina talvehtimismuotoina. Vesikasvien juuret ja
siemenet säilyvät märässä, jäätymättömässä sedimentissä hyvin talven yli (Nybom ym. 1990).
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Ilmaversoisten kasvien pystyyn jääneistä varsista ei vapaudu merkittäviä määriä fosforia. Lahoavista kasveista fosforia sen sijaan vapautuu. Hajoavista uposkasveista vapautuu fosforia suotautumisen vuoksi. Uposkasveilla hajoaminen on nopeampaa kuin ilmaversoisilla (Granéli ja Solander 1988). Myös kelluslehtiset hajoavat ilmaversoisia nopeammin (Wetzel 1983). Hajoamisnopeus riippuu pääosin kasvin sisältämän ligniinin määrästä. Ligniini sisältää aromaattisia yhdisteitä ja
on täten kemiallisesti pysyvä. Ilmaversoisilla ligniinia on kelluslehtisiä ja uposkasveja enemmän,
minkä vuoksi niiden hajoaminen on hitaampaa (Wetzel 1983).
Litoraalin vesikasvillisuus estää eroosiota vaimentamalla aallokon vaikutusta (Nybom ym. 1990).
Madsen ym. (2001) tutkivat uposkasvien ja veden virtauksen sekä sedimentaation vuorovaikutuksia toisiinsa. Heidän mukaansa tiheät vesikasvustot hidastavat veden virtausta. Tämä saa aikaan sedimentaation lisääntymistä ja resuspension vähenemistä. Veden sameus vähenee ja valoa pääsee tunkeutumaan veteen paremmin. Tällöin uposkasvien kasvu nopeutuu. Resuspension
väheneminen taas hidastaa ravinteiden vapautumista sedimentistä. Kairesalon ja Matilaisen
(1994) mukaan vesikasvillisuus, joka heidän tutkimuksessaan koostui järviruo'osta, hidastaa veden vaihtumista pelagiaalin ja litoraalin välillä. Heidän mukaansa litoraalin sedimentti voi olla joko fosforin nielu tai lähde riippuen vesikasvillisuuden tiheydestä ja toisaalta veden virtausten
voimakkuudesta.
Kaikki vesikasvit tarvitsevat valoa yhteyttämiseen. Uposkasvien kasvua valon määrä rajoittaa
(Granéli ja Solander 1988). Sameissa vesissä ei yleensä tästä syystä ole uposlehtisiä vesikasveja
(Hyytiäinen 2000). Uposlehtisiin kuuluvien vesikasvien häviäminen kertookin veden laadun huonontumisesta. Ilmaversoisia kasveja sameus ei haittaa. Niiden versot kasvavat nopeasti keväällä
kohti pintaa ja näin ne pääsevät takaisin valoon. Vesikasvien pinnalla olevat epifyyttilevät vaikuttavat fosforinkiertoon sitomalla ravinteita suoraan vedestä. Uposkasvien on epäilty vähentyneen
epifyyttilevien aiheuttaman varjostuksen vuoksi (Phillips ym. 1978 ref. Granéli ja Solander 1988).
Epifyyttilevät voivat aiheuttaa veden ohimenevää samentumista, jos ne irtoavat esimerkiksi niiton seurauksena (Nybom 1990). Myös kasviplankton aiheuttaa veden samentumista.
Vesikasvien poistosta voi aiheutua leväkukintoja. Tämä johtuu siitä että, niittäminen saattaa jättää ravinteita kasviplanktonin käyttöön, kun kasvien pinnoilla kiinnittyneinä olleet epifyyttiset levät poistuvat niittojätteen mukana. Leviä kontrolloiva eläinplankton saattaa myös menettää niitossa suojapaikkansa ja altistuu kalojen saalistukselle, minkä seurauksena levien määrä voi kasvaa. Vesikasvillisuus saattaa myös korvautua toisilla, vaikeammin poistettavilla lajeilla. Lisäksi
leikattujen kasvien tyngistä on epäilty pääsevän ravinteita veteen kasvien juuripaineen takia
(Nybom ym. 1990). Juuripaineilmiö on luultavasti merkittävämpi ilmaversoisilla tai kelluslehtisillä
kasvilajeilla, koska niillä juurakko muodostaa huomattavasti suuremman osan biomassasta.
Vesikasvien niiton laajuus vaikuttaa luvantarpeeseen. Pienimuotoinen niitto ei vaadi lupia, vähäistä suuremmasta niitosta on tehtävä ilmoitus kuukautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä
vesialueen omistajalle ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Vesikasvien vähäistä suuremmasta poistosta kannattaa tehdä tekninen suunnitelma, josta ilmenee mistä kasveja poistetaan, mitä kasveja poistettavat kasvit ovat lajiltaan ja paljonko niitä tullaan poistamaan. Suositeltavaa on, että poisto olisi vain paikallista ja osittaista.
11.1.2 Soveltuvuus Hiidenvedelle

Hiidenveden alueelta on saatavissa jonkin verran taustatietoja kasvillisuudesta (luku 6.8). Kasvillisuuden ajantasaista tietoa tarvitaan, jotta saadaan luotettava käsitys kasvillisuudessa tapahtuneista muutoksista.
Hiidenveden vesikasvillisuus koostuu pääosin kelluslehtisistä ja ilmaversoisista vesikasveista
(Nurminen 2003). Nämä ottavat ravinteet juurillaan ja juurakoillaan sedimentistä. Vesikasveihin
kertyneet ravinteet, jotka poistuvat niiton seurauksena, eivät vaikuta siis suoraan veden kokonaisfosforipitoisuuksiin. Sedimentin ravinnevarastot ovat valtavia verrattuna veden ravinnepitoisuuksiin. Vesikasvien poistolla Hiidenvedellä voidaan poistaa ravinteita sedimentistä, mutta ei
vedestä. Uudet kasvit käyttävät jälleen kasvussa poiston jälkeen sedimentin ravinteita, mutta tällä ei ole vaikutusta veden laadulle. Jos Hiidenvedessä esiintyisi irtokellujia, jotka ottavat kaiken
ravinteensa vedestä tai uposlehtisiä vesikasveja, voitaisiin poistoilla vaikuttaa veden ravinnepitoisuuksiin. Itse asiassa limaska kilpailisi tehokkaasti levien kanssa samoista ravinnevaroista. Limaskaa tulisi kuitenkin olla todella suuri määrä järven pinta-alasta, jotta sillä voitaisiin vaikuttaa
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sisäiseen kuormitukseen. Virkistyskäyttäjät voivat kokea suuren limaskamäärän myös uintia haittaavana.
Vesikasvien niitolla ei voida juuri vaikuttaa Hiidenveden tilaan tai sen veden laatuun,
joten vesikasvien poistoa ei nähdä kyseisellä alueella suositeltavana. Paikallisesti toimenpiteellä
voidaan kuitenkin parantaa järven virkistyskäyttöarvoa. Seuraava yksityiskohtainen tarkastelu
tehdään siksi soveltuvin osin.
Vesikasvillisuutta on runsaasti Kirkkojärvellä, Tarttilansalmessa, Pullinlahdessa ja Vasarlanlahdessa. Kirkkojärvellä tuulen vaikutus sedimentin pöllyämiseen on todettu merkittäväksi. Vesikasvit ehkäisevät tehokkaasti tätä tuulen vaikutusta, joten menetelmää ei suositella käytettävän
Kirkkojärvellä. Vasarlanlahti eli Vaanilanlahti kuuluu Natura-alueeseen ja sinne on myös tehty
kampaojastoja. Tämän vuoksi kyseisen lahden vesikasvillisuutta ei suositella poistettavan kuin
ainoastaan kosteikon hoidollisissa toimenpiteissä. Vesikasvillisuutta on todennäköisesti myös paikallisesti runsaasti sekä yksityisillä että yleisillä rannoilla.
Vesikasveja voidaan poistaa virkistyskäytön parantamiseksi, mutta niiden olemassa olo on tärkeää järven tilan kannalta, joten tavoitteena ei tulisi olla vesikasvien määrän yleinen vähentäminen.
11.1.3 Hankkeessa tehdyt toimenpiteet

Vanjärvellä suoritettiin niittokokeilu 28.8.2012 kunnostushankkeen toimesta. Toimenpiteen tarkoituksena oli selvittää vesikasvien sisältämiä ravinnepitoisuuksia. Lisäksi haluttiin kohentaa aluetta maisemallisesti ja linnustollisesti. Niitetystä biomassasta määritettiin fosforipitoisuudet sekä
tutkimuksen perusteella arvioidaan onko vesikasvien niitto tehokas keino ravinteiden poistamiseksi vesistöstä.
11.1.4 Vaikutukset ja riskinarvio (hyödyt/haitat) Hiidenveden kannalta

Haittavaikutuksina vesikasvien poisto voi aiheuttaa leväkukintoja tai poistettu kasvillisuus voi
korvaantua vaikeammin poistettavilla lajeilla (taulukko 29). Laaja-alainen poisto voi lisäksi edistää ravinteiden vapautumista pohjan sedimentistä eli lisätä sisäistä kuormitusta. Hiidenveden
sameudesta johtuen kasvillisuus tuskin korvautuu uposlehtisillä. Hiidenvesi on luontaisesti savisamea järvi, jonka kasvillisuus koostuu pääosin ilmaversoisista ja kelluslehtisistä vesikasveista,
jotka voivat esiintyä runsaina sameassakin vedessä. Tämä on nähtävissä erityisesti Kirkkojärvellä, jossa vesi on hyvin sameaa sekä sinne tulevan ulkoisen kuormituksen että resuspension takia.
Vesikasvien poistolla voidaan parantaa virkistyskäyttömahdollisuuksia paikallisesti – tosin mahdollinen leväkukintojen paikallinen lisääntyminen toimenpiteen seurauksena saattaa aiheuttaa
virkistyskäytön heikentymistä (taulukko 29). Toimenpide voi väliaikaisesti lisätä sameutta ja ravinnepitoisuuksia resuspension lisääntymisen kautta. Vesikasvien poistolla ei voida parantaa järven ekologista luokitusta.
Taulukko 29. Vesikasvien poiston vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat Hiidenveden kannalta.

Vahvuudet
Virkistyskäytön parantuminen paikallisesti.
Heikkoudet
Sameuden ja ravinnepitoisuuden kasvu resuspension seurauksena.
Kasvillisuuden korvautuminen toisilla lajeilla.
Mahdolliset leväkukinnat.

Mahdollisuudet
Umpeenkasvun pysäyttäminen, isosorsimon
leviämisen estäminen.
Uhat
Sisäisen kuormituksen lisääntyminen.

Hiidenvedellä kasvaa vieraslajina tunnettua isosorsimoa sellaisissa lahdissa, joihin laskee peltoojia. Kasvusto toimii todennäköisesti ravinteiden nieluna hidastamalla veden virtausta, jolloin
kiintoaines ehtii laskeutua kasvuston pohjalle. Vesikasvien juurakot ja juuret voivat edesauttaa
sedimentin pysymistä hapellisena. Toisaalta hyvin sankoissa kasvustoissa saattaa esiintyä heikkoja happipitoisuuksia, jolloin pohjaan sedimentoituneet ravinteet muuttuvat liukoiseen muotoon
ja vapautuvat pohjasta, joten kysymys siitä onko kasvusto fosforin lähde vai nielu, on hyvin hankala. Myös tästä näkökulmasta katsottuna tarkemman kasvillisuuskartoituksen tekeminen on
erittäin suositeltavaa. Kartoituksesta saadaan selville hyvin tiheät kasvillisuusalueet.
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11.1.5 Suositukset

Hiidenveden vesikasvillisuutta on selvitetty 2000-luvun alussa (Nurminen 2003). Hiidenvedelle
suositellaan kasvillisuusselvityksen päivittämistä. Kyseisellä selvityksellä edistetään Hiidenveden virkistyskäytön parantamista. Kymmenessä vuodessa tilanne on voinut muuttua selvästi. Etenkin paikallisten taholta on tullut havaintoja isosorsimon leviämisestä.
Laaja-alaista vesikasvien poistoa ei suositella. Paikallisesti vesikasvillisuutta voidaan kuitenkin
maanomistajien toimesta poistaa virkistyskäytön, kuten uimisen ja veneilyn parantamiseksi.
Toimenpiteellä ei voida parantaa veden laatua.
Kasvillisuusselvityksen avulla voidaan pohtia miten Hiidenveden virkistyskäytölle voitaisiin luoda
paremmat edellytykset. Kasvillisuuden tilassa on saattanut tapahtua muutoksia, koska edellisestä
selvityksestä on lähes 10 vuotta aikaa. Seuranta kannattaa toteuttaa piirtämällä karttaan kasvillisuusrajat. Seuranta tulee tehdä aina samana vuodenaikana. Seurannassa tulee myös kirjata ylös
havainnot kasvilajien korvautumisista toisilla lajeilla. Myös mahdollisten virkistyskäyttöä parantavien vesikasvien poistojen vaikutuksia tulee seurata vuosittain. Jos tarkemmassa kasvillisuusselvityksessä osoittautuu, että kasvustot ovat erittäin tiiviitä, voidaan niihin tehdä niittämällä kasvillisuudesta vapaita väyliä. Koko kasvuston poistaminen ei ole tällöinkään suositeltavaa.
Vesikasvien poistoa joudutaan useimmiten toistamaan aluksi vuosittain. Jotta saavutettaisiin haluttu taso, täytyy toistoja useimmiten tehdä useina peräkkäisinä vuosina. Vaadittavien toistojen
määrä on kasvilajista riippuvaista, mutta yleisesti ottaen toistoja vaaditaan vähintään 3 – 4.
Isosorsimolle on arvioitu riittävän 3 toistoa (Ulvi & Lakso 2005).
11.1.6 Toimenpiteen kustannusarvio

Vesikasvien poistolle arvioidaan kustannuksiksi 300 - 400 € hehtaaria kohden vuodessa (Martinmäki ym. 2010).
Tarttilansalmen ja Pullinlahden pinta-alat ovat noin 30 – 35 ha. Jos Tarttilansalmen läpi avattaisiin kasvillisuudesta vapaa veneväylä, olisi toimenpidealueen pinta-ala noin puolet koko alasta eli
15 ha. Pullinlahdelle tai vastaaville muille umpeenkasvaneille lahdille voidaan niittää mosaiikkimaisia käytäviä, toimenpide saisi kattaa enintään 25 % lahden alasta.
Tarttilansalmen vesikasvien poiston kustannukseksi tulisi 4 500 – 6 000 €.
Vesikasvien kokonaisfosforipitoisuus riippuu vesikasvilajista. Suurvesikasvien fosforisisällöksi on
arvioitu 0,22 % kuivapainosta. Kuivapaino on kasvilajista ja kasvupaikasta riippuen 5,5 – 25 %
kokonaispainosta ja keskiarvona voidaan pitää 10 % (Seppänen 1985). Järviruo'on fosforipitoisuudeksi on arvioitu 0,03 % (Lötjönen) – 0,2 % (Huhta). Toisaalta vesikasvit pidättävät fosforia.
Nurminen (2005) arvioi uposlehtisten vesikasvien pidättävän 10 kg fosforia/ha ja ilmaversoisten
keskimäärin 34 kg/ha. Vanjärvellä tehdyn niiton mukaan sarat sisältävät fosforia 8,4 kg/ha, järvikortteet 21,5 kg/ha ja isosorsimo 18,8 kg/ha (Helttunen ja Vuorinen 2012).
Tarttilansalmen vesikasvillisuus pidättäisi kokonaisuudessaan 30 ha * 34 kg/ha = 1 020 kg fosforia. Periaatteessa fosforin pidättyminen vähenisi puolella, jos vesikasveista poistettaisiin 15 ha eli
puolet kasvuston alasta.
11.2 Ruoppaus
11.2.1 Menetelmän kuvaus

Ruoppauksella pyritään mataloituneen, umpeenkasvaneen tai voimakkaasti rehevöityneen järven
tai sen osan kokonaistilan parantamiseen. Kyseisen menetelmän avulla voidaan lisätä järven vesisyvyyttä ja -tilavuutta, vähentää liiallista vesikasvillisuutta, poistaa pohjaan kertyneitä myrkyllisiä aineita ja parantaa järven veden laatua. Veden laadun parantamiseen tähtäävän ruoppauksen
tavoitteena on katkaista järven sisäinen kuormitus poistamalla fosforia vapauttava ja happea kuluttava pohjasedimentti. Yleensä ruoppauksissa poistetaan kustannussyistä vain sedimentin pintakerros alle metrin paksuudelta. (Viinikkala ym. 2005.)
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11.2.1.1 Rantojen ruoppaus

Rantojen ruoppauksella tavoitteena on järven vesisyvyyden ja -tilavuuden lisääminen, ravinnekierron vähentäminen veden ja sedimentin välillä, kasvillisuuden vähentäminen ja saastuneiden
tai myrkyllisten ainesten poistaminen järvestä. Usein tarkoituksena on parantaa esim. uimarantojen käyttökelpoisuutta (Viinikkala ym. 2005).
Rantojen ruoppauksella voidaan yleisesti parantaa järvien virkistyskäyttöä, mutta ei
niiden tilaa tai veden laatua. Paikallisesti voidaan kunnostaa liettyneitä uimarantoja.
11.2.1.2 Avovesialueiden syventäminen, ruoppaus

Avovesialueiden ruoppaus on kallis menetelmä ja ruopattu massa vaatii suuria läjitysalueita. Tästä syystä ruoppausta ei ole käytetty Suomessa veden laadun parantamiseen, vaan ensisijaisesti
virkistyskäytön lisäämiseen.
11.2.2 Soveltuvuus Hiidenvedelle

Hiidenveden alueelta ei ole saatavissa riittävästi taustatietoja sedimentistä. Tietoa on hajanaisesti
muutamissa tutkimuksissa (Niemistö 2008, Eloranta ym. 2000). Lisätietoa sedimentin koostumuksesta tarvitaan, jotta esimerkiksi ruoppauksen suunnittelu on luotettavammalla pohjalla.
Rantojen pienimuotoisia ruoppauksia voidaan tehdä Hiidenveden kunnostuksessa. Menetelmällä ei voida kuitenkaan parantaa Hiidenveden tilaa. Paikallisesti toimenpiteellä
voidaan parantaa Hiidenveden virkistyskäyttöä.
Hiidenvesi ei kärsi mataluudesta aiheutuvista haitoista, eikä avovesialueiden ruoppaamista nähdä
tällä hetkellä soveltuvana menetelmänä Hiidenveden kunnostuksessa. Hiidenveden ulkoinen
kuormitus ylittää järven sietokyvyn. Järveen tulee jatkuvasti liikaa kuormitusta, jolloin ruopatun
sedimentin päälle kertyy nopeasti uutta sedimenttiä. Vedenlaadun parantaminen ruoppauksella
vaatisi huomattavasti nykyistä pienempää ulkoista kuormitusta. Vaadittavien läjitysalueiden koko
kasvaisi myös suureksi. Periaatteessa huonokuntoisen sedimentin poistaminen voisi parantaa
järven tilaa. Esimerkiksi, jos ulkoinen kuormitus saadaan vähentymään, niin Kirkkojärven sedimentin ruoppauksella voitaisiin vähentää sisäistä kuormitusta. Ulkoisen kuormituksen vähenemisen myötä myös muut keinot, kuten ruoppaus tulevat soveltuvammiksi, jolloin niiden käyttöönottoa voidaan myöhemmässä vaiheessa arvioida uudelleen.
Ruoppaukselle tulee hakea vesilupa aluehallintovirastosta, kun ruoppausmassan määrä ylittää
500 m3. Lisäksi kaikista, myös alle 500 m3:n ruoppauksista, on ilmoitettava kirjallisesti elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) vähintään 30 vuorokautta ennen työhön ryhtymistä. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ns. vähäisistä toimista, kuten esimerkiksi kivien tai muiden esteiden raivaamisesta lihasvoimin. Lisäksi ruoppaamisesta on ilmoitettava vesialueen omistajalle.
(Ympäristöministeriö 2012).
Luvan tai ilmoituksen tarve kannattaa aina tarkistaa oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai rakennusvalvonnalta. Myös ELY-keskus ja aluehallintovirasto neuvovat lupa-asioissa. Vesilain mukaisten lupien lisäksi hankkeet saattavat edellyttää myös muita lupia. (Ympäristöministeriö 2012).
11.2.3 Hankkeessa tehdyt toimenpiteet

Hiidenvedellä ei ole tehty ruoppauksia Hiidenveden kunnostushankkeen toimesta.
11.2.4 Vaikutukset ja riskinarvio

Ruoppauksessa poistetaan ravinnepitoista sedimenttiä järven pohjasta. Ongelmia aiheutuu, jos
sedimentti sisältää haitallisia yhdisteitä. Yleisin haittavaikutus on kuitenkin ruoppauksen ja läjityksen aikainen veden samentuminen (taulukko 30). Tämä voi haitata kasvillisuuden kehittymistä, mikä saattaa edistää leväkukintojen syntymistä. Ruoppaus häiritsee myös pohjaeläimistöä,
jonka elpyminen voi viedä muutamia vuosia.
Ruoppauksella muutetaan pohjan morfologiaa poistamalla sedimenttiä. Tällöin vesistön virtausja sedimentoitumisolotilat voivat muuttua. Pohjaan syntyviin syvennyksiin saattaa kertyä runsaasti hajoavaa ainesta, mistä voi seurata hapettomuutta (Ihme 1990).
Ruoppaus samentaa vettä, mikä voi väliaikaisesti haitata virkistyskäyttöä ja eri eliöiden elinmahdollisuuksia. Ruoppauksen seurauksena myös kiintoaine-, ravinne- ja metallipitoisuudet voivat
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nousta. Kiintoainepitoisuus palautuu normaaliksi muutamassa viikossa (Ihme 1990). Jos sedimentti sisältää haitallisia yhdisteitä, nämä voivat vapautua vesipatsaaseen toimenpiteen seurauksena. Ruoppaaminen voi kuluttaa happea sedimentin yläpuolisesta vesipatsaasta. Toisaalta
happea kuluttavan sedimentin poisto voi pidemmällä aikavälillä vähentää hapen kulutusta.
Ruoppaamalla voidaan poistaa vesikasveja virkistyskäytön parantamiseksi. Ruoppauksen aiheuttama resuspensio ja kasvillisuuden poiston jälkeen jäljelle jäävät ravinteet voivat lisätä leväkukintojen todennäköisyyttä paikallisesti. Ruoppaus häiritsee myös pohjaeläimistöä, jonka elpyminen voi viedä muutamia vuosia. Ruoppauksen aikainen melu voi karkottaa kaloja (Kärmeniemi ja
Leivonen 1982 ref. Ihme 1990). Samoin kalojen kulkureitit ja kutualueet voivat muuttua ruoppauksen aiheuttaman sameuden seurauksena. Lisäksi kasvanut kiintoainemäärä voi haitata kalojen
lisääntymistä hautaamalla mätimunia sekä tukehduttamalla kalanpoikasia. Ruoppauksen vaikutukset ovat paikallisia, esimerkiksi sameusvaikutukset häviävät ruoppauksen päätyttyä muutamassa päivässä.
Taulukko 30. Ruoppauksen vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat Hiidenveden kannalta.

Vahvuudet
Virkistyskäytön parantuminen paikallisesti.
Heikkoudet
Sameuden ja ravinnepitoisuuden kasvu
Vaikutuksen lyhytaikaisuus ulkoisen kuormituksen ollessa suurta.
Kustannukset nousevat suuriksi.

Mahdollisuudet
Sedimentin koostumuksen paraneminen
Uhat
Leväkukinnat
Kalaston lisääntyminen voi häiriintyä.

11.2.5 Suositukset

Hiidenvedellä voidaan maanomistajien/vesialueiden omistajien toimesta tehdä pienimuotoisia
ruoppauksia virkistyskäytön parantamiseksi. Sedimentin tila tulisi kartoittaa. Pienimuotoisille
ruoppauksille on laadittava tarkemmat ruoppaussuunnitelmat.
Suurempia veden laatua mahdollisesti parantavia ruoppauksia ei nähdä tällä hetkellä suositeltavina. Jos Hiidenveteen tulevaa ulkoista kuormitusta saadaan vähennettyä, voidaan menetelmän
soveltamista harkita uudelleen. Tilannetta edistää, jos tällä välin on selvitetty sedimentin koostumusta eri osa-alueilla.
11.2.6 Kustannukset

Kirkkojärven ala on 1,8 km2. Jos ruoppauksella poistettaisiin sedimenttiä 0,5 m, tulisi massamääräksi peräti 1 800 000 m2 * 0,5 m = 900 000 m3. Vaikka ruopattavaa pinta-alaa vähennettäisiin
puoleen, tulisi poistettavaksi massaksi 900 000m2 * 0,5 m = 450 000 m3. Eri ruoppaustekniikoiden kustannukset vaihtelevat välillä 2 – 20 €/m3 (Martinmäki ym. 2010). Kustannukseksi tulisi
alemmalla ruoppausmäärälläkin noin 800 000 – 8 000 000 €.
Ruopattavan massan suuresta määrästä johtuen kustannukset kasvavat suuriksi (taulukot 31 ja
32). Tästä syystä menetelmää ei voida pitää kustannustehokkaana eikä sitä suositella käytettävän Hiidenveden kunnostuksessa.
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Taulukko 31. Eri järvialtaiden ruoppausmassat ja arvioidut kustannukset.

Osa-alue

Pintaala
(ha)

Poistettava
määrä
(m3),
syvyys 0,5 m

Kustannukset,
2 €/m3

Kustannukset,
20 €/m3

Kirkkojärvi

180

900 000

1 800 000

18 000 000

Mustionselkä

270

1 350 000

2 700 000

27 000 000

Nummelanselkä

380

1 900 000

3 800 000

38 000 000

Retlahti

480

2 400 000

4 800 000

48 000 000

Kiihkelyksenselkä

1 050

5 250 000

10 500 000

105 000 000

Isontalonselkä

470

2 350 000

4 700 000

47 000 000

Sirkkoonselkä

200

1 000 000

2 000 000

20 000 000

yhteensä

30 300

151 500 000

303 000 000

3 030 000 000

Taulukko 32. Eri järvialtaiden ruoppausmassat (50 %) ja arvioidut kustannukset.

Osa-alue

Pintaala
(ha)

Poistettava
määrä 50 %
(m3), syvyys
0,5 m

Kustannukset,
2 €/m3

Kustannukset,
20 €/m3

Kirkkojärvi

180

450 000

900 000

9 000 000

Mustionselkä

270

675 000

1 350 000

13 500 000

Nummelanselkä

380

950 000

1 900 000

19 000 000

Retlahti

480

1 200 000

2 400 000

24 000 000

Kiihkelyksenselkä

1 050

2 625 000

5 250 000

52 500 000

Isontalonselkä

470

1 175 000

2 350 000

23 500 000

Sirkkoonselkä

200

500 000

1 000 000

10 000 000

Yhteensä

30 300

75 750 000

151 500 000

1 515 000 000

11.3 Hapetus ja ilmastus
11.3.1 Menetelmän kuvaus

Hapetuksella voidaan vähentää sisäistä kuormitusta, koska fosfori sitoutuu hapellisissa olosuhteissa rauta- ja mangaanisidoksiin. Samoin toimenpiteellä voidaan estää kalakuolemia ja edistää
kalaston rakenteen pysymistä toivottuna.
Hapettamista voidaan toteuttaa eri kohteista riippuen monin eri tavoin. Happea voidaan johtaa
pinnan läheisestä vedestä pohjan läheiseen veteen, jolloin puhutaan kierrätyshapetuksesta. Pohjan lähelle voidaan myös pumpata ilmaa. Yksi tapa on nostaa pohjan läheistä vettä veden pinnan
yläpuolelle ja ilmastaa se, minkä jälkeen vesi palautetaan pohjan läheiseen kerrokseen.
Fosforia sitoutuu rauta- ja mangaaniyhdisteisiin hapellisissa olosuhteissa (Lappalainen & Lakso
2005), ja näin ollen hapettaminen vähentää fosforin vapautumista sedimentistä. Hapetuksella
voidaan rikkoa järven lämpötilakerrostuneisuus joko tarkoituksella tai tahattomasti. Kesäaikana
tällä voi olla sekä hyviä että huonoja vaikutuksia veden laatuun. Voimakas kerrostuneisuus estää
ravinteiden siirtymisen alusvedestä pintaveteen, jolloin esimerkiksi leväkukintojen syntyminen on
epätodennäköisempää. Kerrostumattomassa järvessä koko vesimassa voi sekoittua jatkuvasti,
jolloin myös resuspensio kasvaa (Evans 1994). Resuspensiolla tarkoitetaan sedimentin sekoittumista vesimassaan eli järven pohjaan sedimentoituneet ainekset tulevat käyttöön uudelleen. Toisaalta kerrostuneessa järvessä tyyni sää voi johtaa vesimassan vakauden kautta sinilevien pa-
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rempaan kilpailukykyyn (Cooke ym. 2005), koska sinilevät voivat säädellä esiintymissyvyyttään
leväsolun sisällä olevan kaasurakkulan avulla. Kerrostuneisuuden purkautuminen lisää veden sekoittumista ja nopeasti vajoavat kasviplanktonlajit (esim. piilevät) tulevat kilpailukykyisemmiksi
(Cooke ym. 2005).
Hapetuksella on vaikutuksia eliöyhteisön rakenteeseen. Kerrostuvissa järvissä alusvedessä voi
olla selvästi pintakerrosta alhaisempi happipitoisuus. Myös matalissa järvissä voi esiintyä selvästi
alhaisempia happipitoisuuksia pohjanläheisissä vesissä, vaikka kerrostuneisuus olisikin heikko.
Osa vesikirpuista voi hakea suojaa vähähappisuudesta. Toisaalta hapetus on lisännyt vesikirppujen määriä selvästi toisissa tutkimuksissa (Cooke ym. 2005). Näiden tutkimusten mukaan alusveden hapellisuus mahdollistaa eläinplanktonin vaeltamisen syvemmälle välttääkseen saalistusta.
Jungon ym. (2001) mukaan vesimassan sekoittumisella voidaan vaikuttaa kasviplanktonin koostumukseen, jos kasviplanktonlajien esiintymistä rajoittaa valon puute. Jos ravinteet ovat rajoittavana tekijänä kasviplanktonille, niin vesimassan sekoittuminen voi lisätä levien määriä, mikäli ravinnepitoisuus kasvaa sekoittumisen myötä.
11.3.2 Soveltuvuus Hiidenvedelle

Hapetuksen ei katsota olevan tällä hetkellä suositeltava menetelmä Hiidenveden kunnostuksessa.
Hiidenveden alueelta Kirkkojärveltä, Mustionselältä, Nummelanselältä ja Kiihkelyksenselältä on
saatavissa riittävästi taustatietoja veden happipitoisuudesta. Lisätietoa happipitoisuuksista hapetuksen tarpeeseen ja toisaalta sisäisen kuormituksen arviointiin tarvitaan erityisesti Retlahdesta,
Sirkkoonselältä, Isontalonselältä ja Vaanilanlahdesta. Tällöin voidaan arvioida menetelmän soveltuvuutta myös näille alueille.
Hiidenveden järvialtaissa on todettu vähähappisuutta pohjanläheisissä vesissä. Etenkin Kirkkojärvellä on ollut lopputalvisin heikkoja happipitoisuuksia. Samoin Mustionselällä on ollut vähähappisuutta kevättalvella. Lisäksi alhaisia happipitoisuuksia on havaittu Kiihkelyksenselällä, Sirkkoonselällä ja Isontalonselällä. Kiihkelyksenselän alusveden happipitoisuudet ovat kuitenkin parantuneet vuodesta 2006 eteenpäin.
Hiidenvedellä on sisäistä kuormitusta Kirkkojärvellä, Mustionselällä,Isontalonselällä ja Sirkkoonselällä (katso kuormitusselvitys liite 1).
Hapetuksella voidaan vaikuttaa sisäiseen kuormitukseen, mutta tämä edellyttää, että ulkoinen
kuormitus on ensin saatava vähenemään, koska Hiidenveden ongelmana on merkittävä ulkoinen
kuormitus, johon ei voida vaikuttaa hapettamalla. Hiidenvedeltä ei ole myöskään riittävästi tietoa
menetelmän soveltuvuuden arvioimisesta Retlahdelle, Sirkkoonselälle, Isontalonselälle ja Vaanilanlahdelle. Näiltä alueilta tulee tehdä tarkempia selvityksiä alueiden happitilanteesta.
Hiidenvedellä on sekä kerrostuvia että kerrostumattomia alueita. Kiihkelyksenselkä kerrostuu sekä kesäisin että talvisin. Kesäaikana harppauskerros sijaitsee lämpötilatietojen perusteella luultavasti 10 – 15 m:n syvyydessä , jolloin Kiihkelyksenselälle muodostuu loppukesällä ns. happiminimi 5 – 15 m:n syvyyteen. Yleisimmin happiminimi esiintyy elokuussa 10 m:n syvyydessä. Happipitoisuus on ollut alhaisimmillaan vain 1 mg/l. Sulkasääsken talvehtineiden toukkien esiintyminen vesipatsaassa ajoittuu usein kesäkuulle, jolloin happiminimiä ei todennäköisesti ole muodostunut. Vedenlaatutiedot kuitenkin puuttuvat usein tältä ajankohdalta ja erityisesti niiltä syvyyksiltä, jossa happiminimiä on esiintynyt. Sulkasääsken toukkien tutkimuksissa on kuitenkin mainittu
happipitoisuuden olleen korkea koko vesipatsaassa (Malinen ym. 2010 ja Malinen ym. 2012). Uusi sukupolvi sulkasääsken toukkia näkyy eläinplanktonissa myöhemmin syksyllä.
Kirkkojärvellä on mitattu heikkoja happipitoisuuksia alusvedessä (2 m), pinnan lähellä happipitoisuudet ovat olleet pääasiassa hyviä. Alusveden tilavuus ja ala muodostavat hyvin vähäisen osuuden koko järvialtaasta karttatarkastelun perusteella. Tämän perusteella Kirkkojärven hapettaminen ei ole perusteltua. Lisäksi hapetus voisi sekoittaa vettä entisestään ja näin lisätä pohjasta
vapautuvien ravinteiden määriä. Kirkkojärvellä tuulten sekoittava vaikutus korostaa hapetuksen
mahdollisia haittavaikutuksia.
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Mustionselällä on ollut alhaisia happipitoisuuksia kolmen metrin syvyydessä. Tämä syvyisen veden alan osuudeksi on arvioitu 18 % ja tilavuudeksi 5,4 % (Marttila 2003). Alan osuus alkaa lähestyä merkittävää, mutta heikkoja happipitoisuuksia on mitattu vain muutamana kertana. Mustionselkä ei näyttäisi tarvitsevan vielä hapetusta, vaan tarkempaa happipitoisuuden seurantaa.
Happipitoisuutta tulisi seurata pintakerroksessa ja alusvedessä. Seurantaa tulisi tehdä lopputalvisin maaliskuussa ja loppukesäisin elo – syyskuussa.
Sirkkoonselältä oli käytettävissä ainoastaan yksi vedenlaatutieto. Sen mukaan Sirkkoonselällä on
ollut hyvin vähän happea 10 m:n syvyydessä. Tämän syvyistä vettä on Marttilan (2003) mukaan
vajaa puolet alasta ja noin 5 % tilavuudesta. Alan osuus on hyvin merkittävä. Lähes puolelta pinta-alasta saattaa vapautua fosforia. Sirkkoonselän vähäisten vedenlaatutietojen vuoksi ei hapetusta vielä lähdetä suosittelemaan kunnostusmenetelmäksi. Sirkkoonselällä olisi hyvä tutkia useampana perättäisenä vuotena altaan happitilannetta ja pohtia hapetuksen tarvetta uudelleen.
Kalaston rakennetta pohtivassa asiantuntijaryhmässä todettiin, ettei happipitoisuus rajoita kalojen sulkasääsken toukkiin kohdistavaa saalistusta vaan siihen vaikuttaa ensisijaisesti sameus.
Kalakannan rakenteen kannalta hapetus ei ole tarpeellista.
Matalilla alueilla kuten Kirkkojärvellä ei esiinny kesäaikaan hapettomuutta, koska tuulet sekoittavat tehokkaasti altaan vesimassan. Tällöin hapetuksella ei myöskään pystyttäisi estämään resuspension aiheuttamaa sisäistä kuormitusta.
11.4 Kemiallinen käsittely
Kemiallisessa käsittelyssä käytetään ferrosulfaattia (FeSO4), ferrikloridiliuosta (FeCl3), alumiinisulfaattia (Al2So4)3) tai alumiinikloridia (AlCl3). Nämä toimivat eri tavoin erilaisissa olosuhteissa
kuten seuraavissa kappaleissa on esitetty. Pääsääntöisesti erona on alumiiniyhdisteiden toimiminen myös hapettomissa olosuhteissa sekä niiden veden pH-arvoa alentava vaikutus.
11.4.1 Rauta- tai alumiiniyhdisteet
11.4.1.1 Menetelmän kuvaus

Fosforin kemiallisella saostamisella alennetaan veden kokonaisfosforipitoisuutta ja vähennetään
fosforin vapautumista sedimentistä. Saostuksessa käytetään rauta- tai alumiiniyhdisteitä. Rautayhdisteet vaativat toimiakseen hapelliset olot, alumiiniyhdisteet toimivat hapettomissakin olosuhteissa. Alumiiniyhdisteiden haittana on niiden voimakas happamoittava vaikutus, mistä saattaa seurata kalakuolemia.
Veden fosforipitoisuuden alenemisen myötä kasviplanktonin määrä vähenee ja vesi kirkastuu.
Tämän seurauksena vesikasvillisuus saattaa levitä voimakkaasti. Etenkin uposlehtiset vesikasvit
voivat muodostaa tiheitä kasvustoja. Saostuksen vaikutukset ovat lyhytaikaisia, minkä takia käsittely saatetaan joutua uusimaan muutaman vuoden välein (Oravainen 2005).
Fosforin kemiallista saostamista ei kannata tehdä lyhytviipymäisissä järvissä. Oravaisen (2005)
mukaan veden viipymän ollessa alle 1 – 2 vuotta, korvautuu järvessä oleva vesi nopeasti uudella
valumavedellä, joka voi olla ravinteikasta ja josta saostuskemikaali puuttuu.
11.4.1.2 Soveltuvuus Hiidenvedelle

Hiidenveteen kohdistuu paljon ulkoista kuormitusta ja sen viipymä on noin 270 päivää eli 0,7
vuotta. Eri osa-alueiden viipymät ovat myös lyhyitä (taulukko 33). Ainoastaan Retlahdessa viipymä on pitkä. Kaikkiin osa-alueisiin kohdistuu liian paljon ulkoista kuormitusta ja lähes kaikissa
se on kriittisen kuormituksen tasolla tai jopa ylittää sen sietokyvyn. Retlahdessakin ulkoinen
kuormitus ylittää sallitun tason.
Ulkoisen kuormituksen ollessa liian suurta ja viipymän ollessa lyhyt, jäävät saostuksen vaikutukset lyhytaikaisiksi.
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Taulukko 33. Eri osa-altaiden pinta-alat ja viipymät.

Osa-alue

Pintaala
(ha)

Viipymä,
vrk

Kirkkojärvi

180

10

Mustionselkä

270

20

Nummelanselkä

380

37

Retlahti

480

2164

Kiihkelyksenselkä

1050

172

Isontalonselkä

470

22

Sirkkoonselkä

200

13

yhteensä

30 300

273

Näistä syistä johtuen rauta- ja alumiiniyhdisteiden käyttöä ei suositella Hiidenveden kunnostuksessa. Hiidenvedelle ei myöskään voida suositella sedimentin erilaisia käsittelyjä, joissa usein
käytetään kemikaaleja.
11.4.2 Happikalkki eli kalsiumperoksidi
11.4.2.1 Menetelmän kuvaus

Kalsiumperoksidia (CaO2) voidaan levittää järveen esimerkiksi veneestä käsin, jolloin se uppoaa
sedimentin pintakerrokseen. CaO2 hajoaa hitaasti reagoidessaan veden kanssa, jolloin vapautuu
happea ja kalsiumhydroksidia. Tällöin sedimentin ja veden happipitoisuuden pitäisi nousta ja aerobisten mikrobien määrä kasvaa. Samoin hajotustoiminnan pitäisi vilkastua (Nykänen 2009).
Menetelmän etuja on muutamia. Happikalkki luovuttaa happea pitkän aikaa. Veden pH-arvon
nousu ei ole kovin suurta. Menetelmä ei muuta sedimentin rakenteellisia olosuhteita, koska sedimenttiä ei tarvitse pöyhiä koneellisesti. Työkustannukset ovat pieniä, eikä menetelmään liity
huoltokustannuksia (Nykänen 2009).
Happikalkki on kokeellisella asteella oleva menetelmä, jonka vaikutuksia on tutkittu hyvin vähän.
Happikalkki on kansanomainen nimi kalsiumperoksidille (CaO2).
Menetelmän toimivuutta on kokeiltu Suomessa Lappajärven kunnostushankkeen yhteydessä laboratoriossa. Happikalkki nosti veden happipitoisuutta aivan sedimentin pinnalla, mutta korkea
pH-arvo mitätöi positiiviset vaikutukset (Rautio ja Savola 2003). Happikalkkia on käytetty pienen
(2,3 ha) Likolammen kunnostuksessa yhdistettynä pohjan pöyhintään. Käsittelyn jälkeen veden
pH-arvo oli aiempaa korkeampi ja fosforipitoisuus alhaisempi (Väisänen 2009). Velox-annos oli
Likolammella 35 t/ha ja kemikaalikustannus 1 000 – 2 000 €/ ha ja työkustannus oli samaa luokkaa (Keto 2009). Velox on kauppanimi happikalkille. Lohjalla sijaitsevassa Rapulammessa on testattu menetelmän toimivuutta (Nykänen ja Romantschuk 2010). Tutkimuksessa tehtiin sekä laboratoriokokeita että kenttäkokeita. Laboratoriokokeissa huomattiin sama vaikutus kuin Lappajärven kunnostushankkeen yhteydessä, sekä veden että sedimentin pH-arvo nousi merkittävästi.
Samoin veden ja sedimentin happipitoisuus nousi. Lampikokeessa ei esiintynyt veden pH-arvon
nousua. Tosin annostus oli hieman laboratoriokoetta pienempi. Happipitoisuus nousi pinnanläheisessä ja pohjan läheisessä vedessä sekä sedimentissä heti lisäyksen jälkeen ja kokonaisfosforipitoisuudet laskivat. Vaikutus heikkeni merkittävästi lammen jäädyttyä, ja sedimentti sekä pohjanläheinen vesi olivat käytännössä hapettomia. Jäiden lähdön jälkeen happipitoisuus alkoi taas
nousta.
Näyttäisi siltä, että happikalkki toimii parhaiten pienten, ylirehevien ja huonokuntoisten lampien
kunnostuksessa. Talviaikaista happikatoa sillä ei kuitenkaan pystytty estämään ainakaan Rapulammen koekohteessa. Annostuksen lisääminen olisi voinut auttaa asia, mutta silloin olisi saattanut alkaa esiintyä haitallisia sivuvaikutuksia, kuten veden pH-arvon nousua.
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11.4.2.2 Soveltuvuus Hiidenvedelle

Jotta menetelmä toimisi Hiidenvedellä, pitäisi ulkoisen kuormituksen olla nykyistä vähäisempää.
Ravinteikas vesi ylläpitää järven korkeaa perustuotantoa ja synnyttää voimakasta sedimentaatiota. Lisäksi lyhyt viipymä lyhentää menetelmän vaikutusta. Pohjaan levitetty kemikaali voi peittyä
lyhyessä ajassa, jolloin sen vaikutus estyy.
Kaikilla muilla osa-altailla paitsi Retlahdella ulkoinen fosforikuormitus on tai ylittää kriittisen sietokyvyn. Retlahdellakin ulkoinen kuormitus ylittää sallitun tason.
Menetelmästä olisi hyvä saada lisää tietoa, etenkin annostuksen määrittämistä pitäisi
tarkentaa. Happikalkkimenetelmää ei suositella Hiidenveden kunnostukseen.
11.4.3 Phoslock
11.4.3.1 Menetelmän kuvaus

Phoslock on hyvin kokeellisella asteella oleva uusi kemiallinen kunnostusmenetelmä. Phoslock
(LaCl3) on savituote, joka sisältää bentoniittisavea ja lantaniumia (La3+). Lantanium sitoo fosforia
(LaPO4). Ainetta käytetään pääosin sinileväkukintojen vähentämiseen. Phoslockin pH-arvo on välillä 7,0 – 7,5. Lantanium ei keräänny kalojen lihaksiin, mutta sillä voi olla toksisia vaikutuksia
eliöstöön (esim. Daphnia-vesikirput); jos veden alkaniteetti alhainen. Myös veden kovuus ja pHarvo ovat tärkeitä. Annostelu on laskettava vesistökohtaisesti, jotta toksisuusvaikutuksilta vältyttäisiin. Aineen levityksessä on käytettävä suojavarusteita, jotka estävät aineen joutumista silmiin, iholle ja hengitysteihin.
Kenttäkokeessa selvisi, että Phoslock sitoo fosforia vedestä (Mäkelä 2010). Se vähensi selvästi
vesiruton kasvua. Toisaalta myös tavallinen alumiinikloridikäsittely aiheutti kasvuston vähentymistä. Molemmissa menetelmissä näkyi levämäärän kasvua verrattuna käsittelemättömään järviveteen.
Menetelmää ei ainakaan kannata käyttää järvissä, joissa on uposlehtistä kasvillisuutta. Jos aine
vähentää näiden kasvua, saavat levät kilpailuetua.
11.4.3.2 Soveltuvuus Hiidenvedelle

Hiidenveden viipymä on 270 päivää. Myös osa-alueiden viipymät ovat Retlahtea lukuun ottamatta
erittäin lyhyitä (kts. taulukko 33)
Järveen kohdistuu myös liikaa ulkoista kuormitusta. Kaikilla muilla osa-altailla paitsi Retlahdella
ulkoinen fosforikuormitus on tai ylittää kriittisen sietokyvyn. Retlahdellakin ulkoinen kuormitus
ylittää sallitun tason. Hiidenvedellä kasvillisuus koostuu pääosin kelluslehtisistä vesikasveista, joten kasvillisuus ei estä menetelmän käyttöä.
Kokeellista Phoslock- menetelmää ei suositella kunnostukseen, koska järveen tuleva vesi on ravinteikasta ja korvautuu , lyhyestä viipymästä johtuen, suhteellisen nopeasti uudella valumavedellä. Kyseisestä menetelmästä tiedetään edelleen liian vähän, jotta sitä voisi suositella Hiidenveden kunnostukseen.
11.5 Pohjasedimenttien käsittely
11.5.1 Sedimentin kipsaus
11.5.1.1 Menetelmän kuvaus

Kipsin käyttäminen järvikunnostuksessa on suhteellisen harvoin käytetty menetelmä. Ajatuksena
on inaktivoida järven pohjan sedimentti ja näin vähentää sisäistä kuormitusta. Käsittelyn kohteena on sellaisen järven sedimentti, josta vapautuu voimakkaan sisäisen kuormituksen vuoksi paljon ravinteita yläpuoliseen veteen.
Fosfori sitoutuu hapellisissa olosuhteissa rautaan ja orgaaniseen ainekseen. Rehevöityneessä järvessä pohjan happitilanne heikkenee ja rauta alkaa pelkistyä. Tällöin fosforia alkaa vapautua takaisin vesimassaan. Kipsikäsittelyllä on tarkoitus estää ravinteiden vapautumista järven pohjalta.
Tämä perustuu kahteen seikkaan. Kipsin sisältämä kalsium sitoo fosforia. Samoin rautakipsin si-
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sältämä rauta sitoo fosforia. Kipsi myös tiivistää sedimenttiä, minkä seurauksena sen pöllyäminen vähenee (Varjo ja Salonen 2005).
Kipsaus soveltuu parhaiten syville järville, joiden pohjaan on kerrostunut huonokuntoista sedimenttiä ja joissa järven huono tila selittyy pääosin sisäisellä kuormituksella. Sisäisen kuormituksen tulisikin olla ulkoista suurempi.
11.5.1.2 Soveltuvuus Hiidenvedelle

Hiidenveden ulkoinen kuormitus on sisäistä suurempi, jolloin kipsikerros peittyy nopeasti uudella
hajoavalla aineksella. Hiidenveden eri osa-alueiden viipymät ovat Retlahtea lukuun ottamatta lyhyitä (kts. taulukko 33).
Kirkkojärvellä sisäisen kuormituksen on todettu olevan suurta, mutta sinne kohdistuu myös liikaa
ulkoista kuormitusta. Lisäksi Kirkkojärvi on matala, mikä heikentää menetelmän soveltumista,
koska matalilta alueilta kipsi lähtee herkästi liikkeelle. Syvemmillä alueilla taas sisäinen kuormitus ei ole niin suurta, että kipsauksesta olisi hyötyä.
Yllä mainittujen syiden perusteella menetelmä ei sovellu Hiidenveden kunnostukseen. Menetelmää käytetään erityisesti syvien järvien kunnostuksessa. Jos ulkoista kuormitusta saadaan vähennettyä, voidaan kunnostuksen painopistettä siirtää järvessä tehtäviin toimenpiteisiin. Tällöinkään ei ole todennäköistä, että kipsaus soveltuisi käytettäväksi menetelmäksi. Tämä perustuu
siihen, että Hiidenveden syvimpien alueiden sisäisen kuormituksen voidaan olettaa edelleenkin
olevan vähäistä eikä menetelmää toisaalta suositella käytettäväksi matalilla alueilla.
11.5.2 Savipeitto
11.5.2.1 Menetelmän kuvaus

Savipeittomenetelmän ajatuksena on eristää järven syvännealueen huonokuntoinen sedimentti
yläpuolisesta vesimassasta savikerroksella (Pekkarinen 2005). Menetelmään tulee yhdistää sedimentin kemikaalikäsittely, jotta toimenpiteestä saadaan toimiva.
Tiivis savikerros estää sedimentissä syvemmällä olevien pelkistyneiden aineiden kulkeutumista
sedimentin pintaan. Tämä tarkoittaa, että metaani kerääntyy savipeiton alle kaasukupliksi (Pekkarinen 2005). Kuplien kasvaessa, ne läpäisevät savikerroksen ja vapautuvat ilmakehään lisäämättä sedimentin hapenkulutusta. Purkautumisaukon pitäisi tiivistyä uudelleen kiinni. Tämän
mekanismin vuoksi uusi syntyvä sedimentti pysyy aiemmin sedimentoituneesta aineksesta eristäytyneenä. Tällöin sedimentin hapentarpeen pitäisi laskea kohtuulliselle tasolle. Kemikaalikäsittelyn avulla voidaan vähentää metaanin muodostumista. Ilman kemikaalikäsittelyä voimakas
kaasukuplinta voi kuitenkin heikentää uuden sedimentin fosforinpidätyskykyä.
Savipeittomenetelmä soveltuu järville, joiden huonokuntoinen sedimentti aiheuttaa suurta hapenkulutusta ja sisäistä kuormitusta (Pekkarinen 2005). Sedimentoituminen tulee saada alhaiseksi, jottei savipeiton päälle muodostuisi uutta happea kuluttavaa kerrosta.
11.5.2.2 Soveltuvuus Hiidenvedelle

Menetelmän soveltuvuus Hiidenvedelle riippuu uuden sedimentin muodostumisnopeudesta. Suuren ulkoisen kuormituksen vuoksi uutta sedimenttiä muodostuu todennäköisesti nopeasti. Kirkkojärvellä sedimentoitumisen on todettu olevan suurta (Niemistö 2008).
Kiihkelyksenselän syvännealueella sisäinen kuormitus ei ole huomattavan suurta. Siellä tärkeämpää olisi miettiä happipitoisuuden lisäystä ravintoverkon muuttamisen kannalta - ei sisäisen
kuormituksen vähentämiseksi.
Muut Hiidenveden altaat ovat matalampia, joten menetelmän käyttö niillä ei ole suositeltavaa. Lisäksi menetelmä vaatii kemiallisten menetelmien käyttöä, joiden sovellettavuus lyhytviipymäisiin
vesistöihin on todettu heikoksi.
Menetelmää ei suositella käytettävän Hiidenveden kunnostuksessa.
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11.5.3 Pohjasedimentin pöyhintä
11.5.3.1 Menetelmän kuvaus

Pohjasedimentin pöyhinnän tarkoituksena on muuttaa sedimenttiä energia- ja hiilivarastojaan
purkavaksi ja näin vähentää hapenottoa yläpuolisesta vesimassasta (Saarijärvi 2005). Purkautuminen tapahtuu metaanikuplinnan avulla.
Hapettomissa oloissa pyritään kiihdyttämään metaanin syntyä. Samalla poistuu hajotuksessa
syntyneitä kaasuja. Menetelmä vähentää ravinteiden kulkeutumista kaasukupliin kiinnittyneenä
takaisin veteen. Ongelmana on määrittää orgaanisen aineen hajoamisnopeus. Hajoamisnopeus
kasvaa lämpötilan kohotessa ja on siksi loppukesällä suurimmillaan. Hajoamisnopeuden perusteella pitäisi määrittää tarvittava pöyhinnän kestoaika. Ajatuksena on, että kun kaasukuplia vapautuu kerralla enemmän, hapen kulutus jää vähäisemmäksi kuin jos kaasukuplia vapautuisi vähitellen. Toimenpiteen seurauksena pohjanläheisen veden hapenkulutuksen tai ainakin kuplinnan
pitäisi vähentyä. Menetelmä vaatii jatkotoimenpiteenä sedimentin pöyhintää hapellisissa olosuhteissa, järven hapetusta tai kemikaalikäsittelyä.
Hapellisissa olosuhteissa ajatuksena on sekoittaa sedimentin ohut, happea kuluttava pintakerros
syvemmällä olevaan savikerrokseen tai hapettaa sedimenttiä syystäyskierron aikana, jolloin yläpuolisessa vedessä on runsaasti happea. Hapellisissa olosuhteissa tehtyyn pöyhintään voidaan
yhdistää hapettomissa oloissa tehdyn pöyhinnän tapaan kemikaalikäsittely. Kemikaalien annostus
voidaan moninkertaistaa verrattuna tavanomaiseen kemikaalikäsittelyyn, koska menetelmässä
voidaan hyödyntää sedimentin suurta puskurikapasiteettia. Tällöin veden pH-arvo ei muutu paljon.
Pöyhintä soveltuu nykyisen käsityksen mukaan pienehköjen, melko matalien järvien kunnostamiseen. Pöyhintälaitteella voidaan käsitellä sedimenttiä 10 m:n syvyyteen saakka. Menetelmää ei
kuulu käyttää kasvillisuuspohjilla vaan tarkoitus on pöyhiä syvännealueiden pohjia. Menetelmä
soveltuu parhaiten alle 15 ha:n järville, joiden käsittelyalueen syvyys on 2 – 10 m. Sedimentin
tulee olla pääosin orgaanista ainetta, jolloin sen hehkutushäviö on yli 30 % ja runsaasti happea
kuluttavan kerroksen paksuus 10 – 50 cm. Menetelmä aiheuttaa veden samentumista parin viikon ajaksi. Sedimentti ei saa sisältää myrkyllisiä yhdisteitä.
11.5.3.2 Soveltuvuus Hiidenvedelle

Hiidenvesi on kooltaan suuri. Menetelmää voidaan soveltaa ainoastaan matalilla alueilla. Näistä
Kirkkojärvellä ja Mustionselällä on todettu heikkoja happipitoisuuksia, joten menetelmän soveltaminen vaatii kemiallisten aineiden käyttämistä. Molempiin osa-alueisiin kohdistuu kuitenkin aivan liian paljon ulkoista kuormitusta, minkä takia toimenpiteen vaikutukset peittyvät nopeasti.
Pohjan pöyhintää ei suositella käytettävän Hiidenveden kunnostuksessa.
11.6 Säännöstelyn kehittäminen
11.6.1 Menetelmän kuvaus

Säännöstelyssä säädellään järvestä lähtevän veden määrää ja sitä kautta säännöstellyn järven
veden korkeutta. Järvien virkistyskäytön kannalta olennaisinta on kesäaikainen vedenkorkeus.
Nykytilaisen säännöstelyn kehittämisellä on tarkoituksena vähentää säännöstelystä mahdollisesti
aiheutuvia ekologisia haittoja. Ilmastonmuutoksen myötä monilla järvillä on tullut ajankohtaiseksi
kehittää säännöstelyä uutta tilannetta vastaavaksi.
Hiidenvettä säännöstelee Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Oy. Säännöstely alkoi vuonna 1970 ja Hiidenvesi toimii nykyään pääkaupunkiseudun varavesilähteenä. Hiidenvettä
säännöstellään Väänteenjoen padon kautta.
Hiidenveden ranta-alueille on tehty tulvavahinkoarvio vuonna 2008 (Haapala ja Rantakokko
2008). Raportin mukaan Hiidenveden säännöstely perustuu Länsi-Suomen vesioikeuden
19.12.1967 myöntämään lupaan (LSVEO 111/1967). Länsi- Suomen vesioikeuden 30.7.1976 antamalla päätöksellä (LSVEO 31/1976) on tehty muutoksia säännöstelyrajoihin ja juoksutettaviin
vesimääriin. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on antanut 18.9.2006 päätökset Väänteenjoen
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säännöstelypadon venesulun ja kalatien rakentamisesta (LSY 120/2006/3) sekä Hiidenveden
säännöstelypäätösten muuttamisesta (LSY 121/2006/3).
Säännöstelyväli on 0,9 – 1,0 m ja vedenkorkeuden suurin sallittu vaihtelu on 1,6 m. Säännöstely
on nostanut Hiidenveden kesäaikaisia vedenkorkeuksia 20 – 40 cm vuodesta 1970 (Ranta ja Valtonen 2012).
Säännöstelyn rajat on kalenteriin sidottuja, mutta suurin sallittu juoksutus määräytyy padon suurimman purkautumiskyvyn perusteella. Kaikki luukut on pidettävä auki ennen tulvaa ja sen aikana. Alapuolisen Lohjanjärven vedenkorkeus vaikuttaa olennaisesti Hiidenveden purkautumiskykyyn. (Ranta ja Valtonen 2012).
11.6.2 Soveltuvuus Hiidenvedelle

Hiidenveden säännöstelyn kehittäminen vaatii oman hankkeensa. Todennäköisesti Hiidenveden
säännöstelyä toteutetaan jo parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
Säännöstely vaikuttaa vesistön ravinnepitoisuuksiin laimenemisilmiön kautta. Veden korkeuden
ollessa ylhäällä, järven vesitilavuus kasvaa, mikä periaatteessa laimentaa vesimassa ravinnepitoisuutta. Vastaavasti jos veden korkeus lasketaan alemmas, vesitilavuus vähenee ja ravinnepitoisuudet kasvavat. Säännöstely on nostanut Hiidenveden vedenkorkeuksia, joten sen vaikutus
tätä kautta veden laatuun on sitä parantava. Toisaalta veden alle joutuneilta alueilta voi järveen
huuhtoutua kiintoainetta ja siihen sitoutuneita ravinteita.
11.7 Alusveden poistaminen
11.7.1 Menetelmän kuvaus

Alusveden poistamisessa järven alusvettä johdetaan järvestä pois. Tavoitteena on poistaa rehevän järven alusveden mukana ravinteita. Periaatteessa poistettu vesi korvautuu pinnan läheisellä
vedellä, jolloin alusveden happipitoisuuden pitäisi parantua.
Jotta menetelmää voitaisiin soveltaa, täytyy järveen syntyä lämpötilakerrostuneisuus (Ulvi 2005).
Menetelmä voi aiheuttaa vesistöjen tilan huonontumista alapuolisessa vesistössä.
11.7.2 Soveltuvuus Hiidenvedelle

Hiidenveden alusveden happipitoisuutta ei ole tarpeellista parantaa. Vaikka eri osa-altailla esiintyykin alhaisia happipitoisuuksia, niin näiden osuus altaan tai koko järven tilavuudesta tai alasta
ei ole merkittävä. Järven morfologiasta johtuen menetelmän käyttö ei ole suositeltavaa. Veden
johtaminen pois syvänteistä on myös haastavaa pitkien välimatkojen takia. Lisäksi menetelmä
huonontaisi Lohjanjärven tilaa.
11.8 Lisäveden johtaminen
11.8.1 Menetelmän kuvaus

Lisäveden johtamisen tavoitteena on laimentaa vesistön veden laatua ja näin vähentää rehevöitymistä. Positiivinen vedenlaatuvaikutus purkuvesistössä perustuu pääasiassa ravinnepitoisuuksien laimenemiseen.
11.8.2 Soveltuvuus Hiidenvedelle

Hiidenveden ulkoinen kuormitus on hyvin suurta. Samoin järven kokonaistilavuus on suuri, kaikki
osa-altaat yhteenlaskettuna noin 196 * 106 m3 (Saarijärvi 2003). Jotta lisäveden johtamisella olisi jotain vaikutusta veden laatuun, tarvittaisiin lisävettä todella paljon. Toisaalta Hiidenveden
purkautumiskyky määrittää minkä verran lisävettä voitaisiin johtaa ja asettaa rajat johtamiselle.
Lisäveden johtamista ei suositella käytettäväksi Hiidenveden kunnostuksessa.
11.9 Levänuottaus
11.9.1 Menetelmän kuvaus

Levänuottaus on kokeellinen menetelmä, jonka avulla on tarkoitus poistaa vedestä levää nuottaamalla. Usein toimenpiteeseen yhdistetään leväpuomin käyttö. Menetelmä toimii parhaiten
esimerkiksi yleisten uimarantojen leväongelmien poistossa. Ajatuksena on sulkea haluttu rantaalue leväpuomilla ja poistaa sen jälkeen levänuotalla sen sisällä olevat sinilevät.
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Menetelmän käytöstä on hyvin vähän tutkimustietoa. Käytännössä menetelmällä voidaan parantaa järven virkistyskäyttöä hyvin paikallisesti ja lyhytaikaisesti. Menetelmän toimivuudesta ei ole
selkeää näyttöä, tiedetään myös, että leväpuomin sisälle on kehittynyt leväkukintoja.
11.9.2 Soveltuvuus Hiidenvedelle

Periaatteessa on mahdollista asentaa yleiselle uimarannalle leväpuomi estämään leväkukintojen
pääsyä rantaveteen. Menetelmä ei kuitenkaan paranna veden laatua tai vähennä Hiidenveden rehevöitymistä. Lisäksi puomin sisäpuolelle saattaa muodostua leväkukintoja. Näistä syistä johtuen
menetelmä ei sovellu Hiidenvedelle.
Sinilevien kukintoja ehkäistään paremmin vähentämällä järveen tulevan ulkoisen ravinnekuormituksen määrää tai vaikuttamalla ravintoverkon rakenteeseen. Hiidenveden tapauksessa erittäin
tärkeänä toimenpiteenä nähdään ulkoisen kuormituksen vähentäminen.
11.10 Ravintoketjukunnostus
11.10.1

Menetelmän kuvaus

Ravintoketjukunnostuksella tarkoitetaan hoitokalastusta, jossa järven ravintoverkon rakenteeseen vaikuttamalla pyritään saavuttamaan myönteisiä vedenlaadun muutoksia. Särkikalojen tehokas kalastus lisää suurikokoisten vesikirppujen määrää vedessä, jonka seurauksena levien
biomassa alenee ja vesi kirkastuu. Tämän lisäksi hoitokalastuksen avulla vähennetään kalojen
pohjan pöllytyksen (bioturbaatio) ja eritystoiminnan (ulosteet) aiheuttamaa ravinnelisäystä sekä
poistetaan ravinnekierrosta kaloihin sitoutunutta fosforia. Hoitokalastuksen tukitoimena on ensisijaisesti petokalakantojen vahvistamiseen tähtäävät toimenpiteet (kalastuksensäätely, elinympäristö- ja lisääntymisalueiden kunnostukset, istutukset). Ravintoketjukunnostusta on esitelty tarkemmin erillisessä selvityksessä (Alaja ym. 2012).
11.10.2

Soveltuvuus Hiidenvedelle

Nykyhetkellä ravintoketjukunnostusta ei suositella Hiidenveden kunnostustoimenpiteeksi, koska
korkean ulkoinen kuormituksen vuoksi lyhytkestoisella hankkeella ei voida saavuttaa pysyviä ravintoverkon rakenteen tai vedenlaadun muutoksia. Nykytilanteessa myös saalistavoitteiden saavuttaminen olisi vaikeaa ja hankkeen toteuttaminen kalliimpaa kuin tilanteessa, jossa ulkoinen
kuormitus olisi laskenut nykyhetkestä selvästi. Ulkoisen kuormituksen laskiessa KirkkojärvenMustionselän alueella lähelle kriittisen kuormituksen tasoa (kts. kuormitusselvitys, liite 1) hoitokalastuksen aloittamisen mahdollisuudet voidaan arvioida uudelleen (kts. taulukko 37).
11.10.3

Hankkeessa tehdyt toimenpiteet

Hiidenvedellä ei ole tehty nykyisen kunnostushankkeen toimesta hoitokalastuksia. Hiidenvedellä
on kuitenkin tehty laajempia hoitokalastuksia vuosina 1995 – 2004, jolloin kalaa pyydettiin yhteensä 717 tonnia. Edellisen hoitokalastushankkeen aikana ei saavutettu pysyviä vedenlaadun tai
kalaston rakenteen muutoksia.
11.10.4

Vaikutukset ja riskinarvio (hyödyt/haitat)

Hiidenvedeltä on kertynyt aiemman hoitokalastuskalastushankkeen myötä runsaasti käytännön
kokemusta hoitokalastusten toteuttamisesta. Myös järven eliöyhteisöstä ja ravintoverkon rakenteesta on olemassa hyvät pohjatiedot, joita voidaan hyödyntää ravintoketjukunnostuksen suunnittelussa.
Hiidenveden ulkoinen ravinne- ja kiintoainekuormitus on liian korkealla tasolla, jotta lyhytkestoisella ravintoketjukunnostushankkeella voitaisiin saavuttaa pysyviä vedenlaadun muutoksia. Tämän lisäksi syvänteissä runsaana esiintyvä sulkasääski säätelee kaloja voimakkaammin eläinplanktonyhteisöä, joten siellä valikoimattomalla pyynnillä ei voida nähtävästi vaikuttaa vedenlaatuun ravintoketjuvaikutuksen kautta. Hoitokalastuksen hyödyt ja haitat on esitetty taulukossa 34.
Tulevaisuudessa hoitokalastuksella on mahdollista vaikuttaa kalaston rakenteeseen sekä parantaa vedenlaatua. Käytännössä tämä voisi näkyä esimerkiksi levähaittojen vähenemisenä sekä arvokalojen lisääntymisenä kalastossa. Hyvä petokalakanta edistäisi tehokkaasti saavutettujen vaikutusten pysyvyyttä. Hoitokalastusten aloittamisen ehtona on kuitenkin ulkoisen kuormituksen
tuntuva väheneminen nykytilanteesta.
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Jos hoitokalastus aloitetaan ulkoisen kuormituksen ollessa liian korkealla tasolla tai hoitokalastuksen saalistavoitteisiin ei päästä, on lisäksi todennäköistä, että kalakantojen rakenne palautuu
ennalleen ravintoketjukunnostuksen lopettamisen jälkeen. Myös sulkasääski saattaisi runsastua
hoitokalastuksen vähennettyä sen luontaisten saalistajien määrää, joka saattaisi vaikuttaa epäedullisesti eläinplanktonyhteisön rakenteeseen ja vedenlaatuun. Pitkällä aikavälillä ilmastossa tapahtuvat muutokset saattavat lisätä vesistöön huuhtoutuvien ravinteiden määrää ja kasvattaa
särkikalakantojen (lämpötila, ravinteet) tuottoa.
Taulukko 34. Hoitokalastuksen vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat Hiidenveden kannalta.

Vahvuudet
-Järvestä ja sen kalastosta on olemassa monipuolista tutkimustietoa etenkin Mustionselän ja Kiihkelyksenselän väliseltä alueelta
-Aiemmista hoitokalastuksista saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää järven hoidon toteuttamisessa

Heikkoudet
-Nykyhetkellä lyhytkestoisen hoitokalastuksen avulla ei voida vaikuttaa pysyvästi
Hiidenveden vedenlaatuun, koska ulkoinen
ravinnekuormitus on liian suurta
-Sulkasääsken runsaan esiintymisen vuoksi
ulappa-alueella kalaston valikoimattomalla
poistopyynnillä ei voida vaikuttaa vedenlaatuun

11.10.5

Mahdollisuudet
-Petokalakantojen hoito tukee mahdollisen hoitokalastuksen tavoitteita
-Särkikalojen määrän väheneminen tuo elintilaa arvokaloille
-Levähaittojen väheneminen
-Saaliin kaupallinen hyödyntäminen ja tuet
-Järven virkistysarvon ja kiinteistöjen arvon
nousu
Uhat
-Sulkasääski runsastuu hoitokalastuksen seurauksena
-Särkikalakannat runsastuvat ja vedenlaatu
palautuu ennalleen hoitokalastuksen lopettamisen jälkeen
-Ilmastonmuutos vähentää valuma-alueen
suojelutoimien vaikuttavuutta ja kasvattaa
särkikalakantojen tuottoa

Suositukset

Lyhytkestoisella hoitokalastushankkeella ei saavuteta vielä nykytilanteessa pysyviä vedenlaadun
tai kalaston rakenteen muutoksia. Hoitokalastuksen aloittamista voidaan harkita vasta ulkoisen
kuormituksen alennuttua lähelle kriittisen kuormituksen tasoa Kirkkojärven-Mustionselän alueella. Myös sameutta lisäävän kiintoainekuormituksen tulisi vähentyä nykytilanteesta ja hoitokalastusten toteuttamiseen tulisi olla tavoitteiden saavuttamisen kannalta riittävän suuret resurssit.
Petokalakantojen vahvistamiseen tähtääviä toimenpiteitä voidaan kuitenkin aloittaa jo nykyhetkellä, mutta niiden tulee perustua todettuun tarpeeseen. Ensisijaisena toimenpiteenä nykytilanteessa voidaan suositella vesikasvien kohdennettua niittoa, jolla pyritään lisäämään erityisesti
hauelle soveltuvien lisääntymis- ja elinympäristöjen määrää. Niitot tulee kohdistaa ilmaversoisten
vesikasvien ylitiheisiin kasvustoihin. Upos- ja kelluslehtisten vesikasvien poistoa ja harvojen ilmaversoiskasvustojen niittoa tulee välttää. Ennalta arvioiden vesikasvien niiton tarve on suurin
Kirkkojärven alueella.
Niittoja varten tulee tehdä kasvillisuusselvitys. Kasvillisuusselvityksen pohjalta laaditaan suunnitelma, jossa esitetään niittoon soveltuvat kohteet (mm. luontoarvot) ja niiden käytännön toteutus (miten niitetään) sekä kalojen elinympäristön että virkistyskäytön kannalta. (Alaja ym. 2012)
11.10.6

Toimenpiteen kustannusarvio

Hoitokalastus ei ole soveltuva menetelmä Hiidenveden kunnostukseen tällä hetkellä, suuren ulkoisen kuormituksen vuoksi. Mikäli kuormitusta saadaan tulevaisuudessa riittävästi leikattua,
voidaan myös muita järvessä tehtäviä toimenpiteitä toteuttaa järven kunnostuksessa. Tällöin ravintoketjukunnostuksen mielekkyyttä voidaan arvioida uudelleen.
Hoitokalastushankkeesta aiheutuu vuosittain kustannuksia kalojen pyynnistä, saaliin kuljetuksesta, valmistelusta, hallinnoinnista, saaliin jatkokäsittelystä, valvonta- ja saalisseurantakuluista sekä väliraportoinneista (Saarijärvi 2003). Alajan ym. (2012) mukaan edellä mainitut kustannukset
huomioiden hoitokalastushankkeen kokonaiskustannukset ovat tehokalastusvaiheessa noin 196
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000 € vuodessa ja ylläpitovaiheessa 78 000 € vuodessa. Seitsemän vuoden hankkeelle arvioidut
kokonaiskustannukset ovat siten noin 782 000 - 900 000 €.
Kalojen elinympäristön parantamiseksi toteutettavan vesikasvien niiton kustannukset hehtaaria
kohden ovat likimain samat kuin luvussa 11.1. on esitetty.

12. KUSTANNUKSET JA KUSTANNUSTEHOKKUUS
Hiidenveden kunnostukseen soveltuville menetelmille arvioitiin vuotuisia kustannuksia. Samoin
kustannustehokkuus laskettiin soveltuvin osin kyseisille toimenpiteille. Kunnostusmenetelmien
kustannuksista ei ole saatavilla riittävästi tietoa, jotta arvion tekeminen olisi luotettavalla pohjalla. Muutamissa hankkeissa ja julkaisuissa on kuitenkin esitetty arvioita eri menetelmien aiheuttamista kustannuksista.
Tässä työssä arvioidut kustannukset pohjautuvat pääosin vuonna 2010 julkaistuun raporttiin
(Martinmäki ym. 2010) koskien järvien kunnostusmenetelmiä. Maatalouden, metsätalouden ja
haja-asutuksen toimenpiteiden kustannusarvioissa on käytetty Suomen ympäristökeskuksen KUTOVA-tutkimuksen tietoja (Hjerppe 2012).
Kustannustehokkuus on laskettu niille menetelmille, joista on saatavilla arvioita menetelmän vaikutuksesta järvestä poistuvan fosforin määrään (taulukot 35 ja 36). Monista menetelmistä ei kyseistä tietoa ole saatavilla. Esimerkiksi maatalouspuolen asiantuntijapalaverissa todettiin, ettei
suurimmasta osasta pellolla tehtävistä toimenpiteistä ole saatavissa minkäänlaista arviota toimenpiteen poistaman fosforin määrästä.
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Taulukko 35. Soveltuvien kunnostusmenetelmien kustannustehokkuus, maksimivähennys ja kokonaiskustannukset vuositasolla Hiidenveden koko valuma-alueella Hjerppen (2012) mukaan. Todelliset realisoituvat kustannukset on laskettu, mikäli tehtävän toimenpiteen laajuus (esim. yksikkömäärä) sekä toimenpiteen investointikustannus on tiedossa.

KUTOVA:an pe-

Kustannus-

Maksimi-

Kokonais-

Todellinen

rustuvat arviot

tehokkuus

vähennys

kustannuk-

realisoitu-

€/kg P/v

kg P/v

set

va kustan-

€/v

nus Hiiden-

Huomiot

vedellä €
Maatalouden
toimenpiteet
Ravinnetaseen

600 €

1500

900 000 €

132 €

4 500

594 000 €

223 €

5 500

1 226 500 €

196 €

2 100

411 600 €

hallinta/optimaalinen
lannoitus
Maan rakenteen
parantaminen
Viljelytekniset
toimenpiteet
Kosteikot

2 300 000 €

11 500 € (inves-

(200 kos-

tointikustannus

teikkoa)

x 200 kosteikkoa

Suojavyöhykkeet

148 €

3 000

444 000 €

Peltojen talviai-

200 €

2500

500 000 €

150 €

4 400

660 000 €

1 400 €

1 100

1 540 000 €

136 €

100

13 600 €

100 €

50

5 000 €

Putkipadot

36 €

100

3 600 €

Pohjapadot

50 €

100

5 000 €

Kosteikot

136 €

50

6 800 €

2 000 €

2 600

5 200 000 €

900 €

250

225 000 €

3 500 €

2 900

10 150 000

kainen peittävyys
Monivuotinen
nurmiviljely
Säätösalaojitus
ym.
Metsätalouden
toimenpiteet
Hakkuualueiden
suojavyöhykkeet
Pintavalutuskentät

Haja-asutuksen
toimenpiteet
Haja-asutuksen
järjestelmien uusiminen
Loma-asutuksen
järjestelmien uusiminen
Viemäriverkoston
laajentaminen

€
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Taulukko 36. Muita soveltuvien kunnostusmenetelmien kustannuksia ja kustannustehokkuuksia.

Kustannusarvio,

Kustannus

€/yksikkö

Kustannuste-

reaalikustannus /

hokkuus

10 v, indeksiko-

€/kg

P/v
Vesikasvien

300 – 400 €/ha

tarkempi kartoi-

2 – 20 €/m3

kustannukset

niitto
Ruoppaus

rotus 2,5 %

tus ensin
Ei voida arvioida.

esitetty järviallaskohtaisesti
Tilakohtainen

300 €/käynti

neuvonta

kaksi käyn-

Ei voida arvioida.

63 860 €

tiä/vuosi = 190
€, 300 tilaa = 57
000,
kunnostushankkeen ollessa tilaaja 300 * 300
€ = 90 000 €

Kemiallinen
käsittely

100 830 €

Vanjoki, 6 puroa
Vanjoki, 69 noroa

7 200 €
82 800 €

Vihtijoki, 32 puroa
Vihtijoki 129 noroa

38 400 €
155 000 €.

Perustamisen
kustannustehokkuus 400–500 €

Lähivaluma-alue,
8 puroa

(Kaasinen 2010)
9 600 €

kustan-

nustehokkuus

lähivaluma-alue,

Haja-asutus,

käytön
700–2

420

€

78 noroa

93 600 €

(Kaasinen 2010)

5000 €/sakokaivo

5 327 500

4 700–5 670 €

5 968 600 €

300 €/kerta

3 070 kpl * 300

Ei voida arvioida.

1 032 000 €

sakokaivot
Hajaasutuksen

€ = 921 000

neuvonta kaikille kiinteistöille

Suomen ympäristökeskuksen KUTOVA-mallilla arvioidu kustannukset eroavat tässä selvityksessä
lasketuista. Niiden oletuksena on, että toimenpide toteutetaan maksimaalisessa laajuudessa. Lisäksi osa toimenpiteistä on toisensa poissulkevia, joten kaikkia taulukossa 35 mainittuja toimenpiteitä ei voi toteuttaa samanaikaisesti peltolohkolla. KUTOVA-tutkimuksen (Hjerppe 2012) mukaan maatalouden toimenpiteistä kustannustehokkaimpia ovat kalteville pelloille soveltuvat monivuotinen nurmiviljely, suojavyöhykkeet sekä peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys. Samoin
kosteikot todetaan varsin kustannustehokkaiksi toimenpiteiksi.
Viemäröimättömän haja-asutuksen toimenpiteet eivät ole yhtä kustannustehokkaita kuin maatalouden toimenpiteet (Hjerppe 2012).
Toimenpiteitä kannattaa suunnata kaikille osa-alueille.
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13. SEURANTA
Kunnostushankkeella ei ole omaa seurantaa. Hiidenveden vedenlaatua seurataan Hiidenveden ja
siihen laskevien Vanjoen ja Vihtijoen pistekuormittajien velvoitetarkkailussa, jota toteutetaan
Kirkkojärvellä, Mustionselällä, Nummelanselällä ja Kiihkelyksenselällä. Tarkkailussa alueilta otetaan vesinäytteitä kahdeksan kertaa vuodessa, näytteenoton painottuessa avovesikauteen. Tämä
tarkkailu on riittävää. Muista järvialtaista on vedenlaatutietoa huomattavasti vähemmän. Näihin
tulisi kohdistaa tarkempaa seurantaa, jotta osa-altaiden nykytila olisi luotettavammin selvitettävissä. Yksittäiset näytteenottokerrat eivät kerro riittävästi altaiden nykytilasta.
Alueellisesti kattavampaa tietoa olisi mahdollista saada tarkkailuohjelman uudistamisen kautta.
Tässä olisi mahdollista miettiä yhteistyötä pistekuormittajien, kuntien, kunnostushankkeen, suojeluyhdistyksen ja muiden vapaaehtoisten kanssa. Tarkkailussa on jo nyt mukana kuormittajien
lisäksi Karkkilan kaupunki ja Vihdin kunta sekä HSY ja Karkkilan Componenta.
Pohjaeläinseurantaa tehdään velvoitetarkkailujen yhteydessä ja seurannasta saatava tieto antaa
luotettavan kuvan Hiidenveden pohjaeläimistöstä velvoitetarkkailuun kuuluvilta alueilta. Myös
tarkkailun ulkopuolisilta järvialtailta olisi tärkeää saada kattavampaa tietoa pohjaeläimistön koostumuksesta. Pohjaeläimistön lajisto indikoi vedenlaatua ja antaa viitteitä mahdollisesta sisäisestä
kuormituksesta.
Hiidenveden sedimentin laadusta on hyvin vähän tietoa. Sedimenttiä on tutkittu vain muutamilla
järvialtailla. Tutkimuksen laajentaminen koko Hiidenveden alueelle antaisi huomattavasti enemmän tietoa pohjan tilasta. Sedimenttitutkimusta voidaan hyödyntää sekä arvioitaessa sisäisen
kuormituksen esiintymistä että haluttaessa selvittää ruoppausten toteuttamista.
Jotta Hiidenveden kokonaistila voitaisiin selvittää kattavammin, suosittelemme alla olevan kaltaista vedenlaadun seurantaa, jota voidaan toteuttaa intensiivisesti seurannasta riippuen:
Retlahdesta, Vaanilanlahdesta, Isontalonselältä sekä Sirkkoonselältä tulee ottaa yhdet perusseurannan vesinäytteet lopputalvisin sekä vähintään kolme kertaa kesäaikana.
Muutaman vuoden välein voidaan toteuttaa läpivirtaustekniikkaan perustuva koko järven kattava automaattinen mittaus, jolla voidaan tutkia sameuden, klorofylli-a-pitoisuuden sekä
happipitoisuuden alueellisia muutoksia.
Happipitoisuuden seurantaa tulee tiivistää erityisesti Retlahdella, Vaanilanlahdella, Isontalonselällä sekä Sirkkoonselällä. Myös Mustionselälle tulee kohdistaa enemmän happipitoisuuden
tarkkailua. Seuranta tulee tehdä lopputalvisin maaliskuussa ja loppukesäisin elo-syyskuussa
pintakerroksessa ja alusvedessä.
Liukoisen fosforin mittaus tulee lisätä määritettäviin analyyseihin. Etenkin keväällä mitattu
liukoinen fosfori kertoo leville käyttökelpoisen fosforin määrästä. Selvittämällä keväistä fosfaattifosforipitoisuutta voidaan ennustaa tulevan kesän leväkukintoja.
Pohjaeläintutkimuksia tulee tehdä Retlahdesta, Vaanilanlahdesta, Isontalonselältä sekä Sirkkoonselältä.
Sedimenttitutkimukset tulee tehdä kaikilta järvialtailta, erityisesti Retlahdesta, Vaanilanlahdesta, Isontalonselältä sekä Sirkkoonselältä, joilta tietoa ei ole.
Tilakohtaisen neuvonnan vaikutuksia tulee seurata tilakäyntien yhteydessä.
Kosteikkojen kuntoa olisi hyvä seurata.
Kosteikoista olisi hyvä valita muutamia erilaisia ja kohdentaa niille veden laadun seurantaa.
Erityisesti niiden ravinteiden pidättämiskykyä on hyvä seurata, jotta saataisiin käyttökelpoista
tietoa uusien kosteikkojen suunnitteluun..
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Ulkoisen kuormituksen seuranta on vaikeampaa, koska luotettavien tulosten saaminen vaatii suuria näytemääriä tai jatkuvatoimisten mittareiden käyttöä, mikä on verrattain kallista. Suuntaaantavia tuloksia voi saada seuraamalla silmämääräisesti veden samentumista sateiden jälkeen.
Tämän vuoksi suositellaan laskennallisen kuormitusselvityksen selvittämistä keskimäärin viiden
vuoden välein. Selvityksessä otettaisiin huomioon myös tehdyt toimenpiteet ja tuloksia verrattaisiin tässä kunnostussuunnitelmassa tehtyyn arvioon.
Kasvillisuustiedot ovat pääosin 2000-luvun alkupuolelta, minkä vuoksi niiden päivittäminen olisi
ajankohtaista. Tieto hyödyttää pääosin virkistyskäytön parantamismahdollisuuksia. Vaikka laajaalaista vesikasvien poistoa ei suositeltu, olisi tärkeää seurata, miten kasvillisuuden levinneisyys
muuttuu. Tämä kannattaa tehdä piirtämällä karttaan kasvillisuusrajat. Seuranta tulee tehdä aina
samana vuodenaikana. Seurannassa tulee myös kirjata ylös havainnot kasvilajien korvautumisista toisilla lajeilla.

14. YHTEENVETO
14.1 Suuntaviivat ja tausta
Kunnostus- ja hoitosuunnitelman tarkoituksena on luoda suuntaviivat, joiden avulla voidaan parantaa Hiidenveden tilaa. Rehevöityneen järven tila ei parane hetkessä, joten kyseessä on monia
vuosia kestävä, pitkäjänteisyyttä vaativa työ, jonka tuloksia nähdään vasta pitkällä tulevaisuudessa. On myös miellettävä, että Hiidenvesi ei luonnontilaisenakaan tulisi olemaan karu ja kirkasvetinen, vaan järvi tulee jatkossakin olemaan rehevä ja savisamea valuma-alueen ominaisuuksista johtuen. Järvikunnostuksen onnistumisen edellytyksenä on tavoitteiden selkeä määrittely sekä kustannustehokkaan ja vaikuttavan kunnostusratkaisun löytäminen. Suomessa tavoitteet määrittyvät pitkälti EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin pohjalta, jossa tavoitteena on saavuttaa kaikissa vesistöissä hyvä ekologinen tila vuoteen 2015 mennessä. Osassa vesistöistä, Hiidenvesi mukaan lukien, tavoitteeseen ei vielä ole päästy ja aikatavoitteesta joudutaan tinkimään.
Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelman valmistelussa pohdittiin, minkälaisilla tavoitteilla
olisi mahdollista parantaa Hiidenveden tilaa, jolloin vesistö voisi tarjota mahdollisimman luonnontilaiset puitteet vesistön eliöyhteisöille. Vesistöä ei voida saada täysin luonnontilaiseksi, mutta se
voi palautua terveempään tasapainotilaan, mistä olisi selvää hyötyä sekä ekosysteemin että virkistyskäytön kannalta. Hiidenvedellä tämä tarkoittaa rehevöitymiskierteen katkaisemista. Kunnostussuunnitelmassa ravinne- ja kiintoaineen vähennystavoitteet on haarukoitu kuormitusselvityksestä saatujen tietojen pohjalta sekä asiantuntijapalavereissa esiinnousseiden mielipiteiden
kautta. Kuormituksen vähennystavoitteet perustuvat järven sietokykyyn ja pohjautuvat puhtaasti
vesiensuojelulliseen näkökulmaan. Hiidenveteen kohdistuu huomattava määrä ulkoista kuormitusta, joista vesistön tilan kannalta tärkein on kiintoaineen ja kokonaisfosforin kuormitus. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen on tärkeää, koska sen aiheuttama rehevöityminen johtaa helposti sisäisen kuormituksen kierteeseen, mistä on useilla Hiidenveden osa-alueilla viitteitä.
Järveen tulevan hajakuormituksen määrä ylittää järven sietokyvyn selvästi ja kuormitusta pitäisikin leikata vähintään 50 %. Tästä kertoo kriittinen sietokyky, joka ylittyy kaikilla Hiidenveden
osa-altailla Retlahtea lukuun ottamatta. Retlahdessakin ulkoinen kuormitus ylittää sallitun tason.
14.2 Kuormituksen jakautuminen ja määrä
Kuormitusselvityksen mukaan Hiidenvedelle tuleva kokonaisfosforikuorma on lähes 29 t vuodessa. Tämä vastaa hyvin muista tutkimuksista saatuja tuloksia. Valtaosa kuormituksesta muodostuu maataloudesta ja haja-asutuksesta. Maatalouden osuus on yli 70 % ja haja-asutuksen 8-17
% valuma-alueesta riippuen. Muiden lähteiden osuus jää vähäisemmäksi. Typpikuorma jakautuu
suhteellisen tasaisesti maatalouden ja taustakuormituksen (muun maa-alueen taustakuormitus,
metsätalous ja muut tuntemattomat lähteet) kesken. Näiden yhteenlaskettu osuus on yli 80 % ja
vuosikuorma noin 720 t vuodessa. Kiintoainekuormitus on käytännössä peräisin maataloudesta ja
taustakuormituksesta, vuosikuorman ollessa noin 16 500 t vuodessa. Hiidenveden kannalta fosforikuormituksen vähentäminen on tärkeintä, mutta toimenpiteet vähentävät myös typpi- ja kiintoainekuormitusta.
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14.3 Kunnostustavoitteet
Suunnitelmassa kunnostustavoitteiksi asetettiin kiintoaine- ja fosforikuormituksen vähentäminen
sekä virkistyskäytön edellytysten edistäminen. Tavoitteisiin pääseminen merkitsisi pitkällä tähtäimellä Hiidenveden kokonaisfosforipitoisuuden puolittumista eri järvialtailla, klorofylli-apitoisuuden pienenemistä ja veden happipitoisuuden nousua, mikä vähentäisi sisäistä fosforikuormitusta. Hiidenvesi luokitellaan tällä hetkellä reheväksi vesistöksi ja sen ekologinen tila on
tyydyttävä. Pitkällä tähtäimellä rehevyystaso voisi laskea, mutta laskun oletetaan olevan hyvin
maltillista. Luultavasti hiidenveden rehevyystaso vaihtelisi tulevaisuudessa rehevän ja keskirehevän välillä ja leväkukintojen tiheys olisi jonkin verran laskenut nykyisestä. Nämäkin muutokset
loisivat paremmat puitteet virkistyskäytölle ja vesistö tarjoaisi nykyistä terveemmän elinympäristön järveä asuttaville eliöyhteisöille.
Ulkoisen kuormituksen vähentämistavoite, joksi on asetettu vähintään 50 %, on erittäin haastava
ja siihen pääseminen edellyttää monien vuosien määrätietoista työtä eikä sitä näin ollen voida pitää realistisena lähivuosien tavoitteena. Mikäli kuormitusta saataisiin leikattua 50 % tasolle,
päästäisiin juuri kriittisen kuormituksen tason alapuolelle. Sallitun kuormitustason alapuolelle
pääseminen edellyttäisi vielä kunnianhimoisempaa tavoitetta, mikä ei enää ole realistinen.
Ulkoisen kuormituksen vähentäminen sellaiseen pisteeseen, että kuormitus ei vaikuttaisi heikentävästi järven tilaan, on siis erittäin haastavaa, koska ulkoisen kuormituksen määrä on todella
suuri verrattuna eri toimenpiteillä saavutettaviin vähennyksiin. Kuitenkin ainoa tapa saada pysyviä vaikutuksia on yrittää kaikin tavoin vähentää kuormitusta.
14.4 Kuormituksen ja kunnostuksen painopistealueet
Edellä on todettu, että ulkoinen fosforikuormitus muodostuu pääosin peltoviljelystä ja vähäisemmässä määrin haja-asutuksen kuormituksesta. Muut kuormituslähteet sen sijaan ovat Hiidenveden valuma-alueella suhteellisen marginaalisia. Jos halutaan maksimaalisesti vähentää valumaalueelta tulevaa kuormitusta, olisi pyrittävä soveltamaan valuma-alueen kuormitusta hillitseviä
toimia laajalla sektorilla. Hiidenvedellä suurin kuormitusvähennys saadaan painottamalla toimenpiteitä, jotka kohdistuvat ensisijaisesti maatalouteen ja haja-asutukseen. Näiden toimenpiteiden
edistämisessä Hiidenveden kunnostus 2012-2015 –hanke yhdessä Hajavesihankkeen kanssa voi
olla aktiivisena toimijana.
Suomen ympäristökeskuksen tekemässä mallinnuksessa on selvitetty Hiidenvedelle soveltuvia,
kustannustehokkaimpia toimenpideyhdistelmiä (Hjerppe 2012). Tulokset antavat hyvän pohjan
toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin, vaikka malliin liittyykin monia epävarmuuksia. Raportin mukaan Hiidenveden ulkoista fosforikuormitusta on mahdollista vähentää noin 47 %, mikäli
toimenpideyhdistelmän kaikki toimenpiteet toteutetaan maksimilaajuudessaan. Tällöin kokonaiskustannukseksi muodostuisi noin 11 miljoonaa euroa. Kun kustannukset jyvitetään 30 vuoden
jaksolle, saadaan vuosikustannuksiksi noin 367 000 euroa. Käytännössä Hiidenvesihankkeen noin
300 000 euron vuosibudjetilla vähennystavoitteeseen voitaisiin päästä noin 37 vuodessa.
Kyseinen toimenpideyhdistelmä sisältää maatalouteen, metsätalouteen ja haja-asutuksen kuormitukseen vaikuttavia toimenpiteitä (Hjerppe 2012). Toimenpideyhdistelmän toteutuslaajuus voi
vaihdella, jolloin myös kuormitusalenema vaihtelee. Esimerkiksi toteuttamalla metsätalouden
putkipadot, monivuotinen nurmiviljely, hakkuualueiden suojavyöhykkeet maksimilaajuudessaan
ja peltojen suojavyöhykkeet osittain, saavutettaisiin noin 20 % kuormitusalenema. Mikäli edellisten lisäksi suojavyöhykkeet ja kosteikot toteutettaisiin maksimilaajudessa, voitaisiin saavuttaa
noin 30 % kuormitusalenema. Laskelmasta havaitaan, että maa- ja metsätalouden toimenpiteiden lisäksi on sovellettava haja-asutuksen kuormituksen alentamiseen tähtääviä toimenpiteitä.
Kun ulkoista kuormitusta on saatu vähennettyä, voidaan toimenpiteitä suunnata myös järven
kunnostukseen. Toimenpiteistä tärkein on ravintoketjukunnostus, jossa hoitokalastuksen keinoin
voidaan vaikuttaa ravintoverkon rakenteeseen (luku 11.10). Myös muita toimenpiteitä kannattaa
arvioida uudelleen järviallaskohtaisesti. Paikallisen virkistyskäytön edistämiseksi voidaan tehdä
pienimuotoisia niittoja tai ruoppauksia maanomistajien toimesta riippumatta ulkoisen kuormituksen tasosta.
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14.5 Suositukset ja aikataulu
Hiidenveden kunnostushanke voi toteuttaa vain niitä toimia, joihin maanomistajat suostuvat.
Kunnostus on vapaaehtoista toimintaa ja tiloilla tehtävät toimenpiteet tulee valita yhteistyössä
maanomistajien kanssa. Siksi olisi erittäin tärkeää saada luotua yhteishenki valuma-alueella toimivien ja asuvien paikallisten kanssa. Kunnostustoimenpiteet tulevat aluksi kohdistumaan valuma-alueelle, koska ulkoista kuormitusta on vähennettävä ennen kuin järveen kohdistuvia toimenpiteitä kannattaa soveltaa. Suuntaviivat toimenpiteiden toteutuksen aikataululle, kuormituksen vähenemiselle sekä seurannalle on esitetty taulukossa 37.

Metsätalouden
vesiensuoje lutoimet
Kosteikot
Haja-asutuksen
toimenpitee t
Kunnan perustama
septitankkie n
tyhjennyspiste
Järveen kohdistuvat
toimenpiteet

2043
Toteutus

Toteutus

Toteutus

Toimenpiteiden jatkuvaa toteutus ta. Osa toimenpiteistä la kisääteisiä osa kuuluu ns. lisätoimenpiteisiin, johon hanke
erityisesti kannustaa
Edellytykset
Toteutus
kuntoon
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maanomistajien
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maanomista jien toimesta
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Toteutus
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Toteutus

Seuranta ja
kuormituksen sekä
toimenpiteiden
uudelleenarviointi
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Toimenpiteet ja
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Taulukko 37. Vesiensuojelutoimien toteutus pitkällä tähtäimellä ja vaikutus fosforikuormituksen vähenemiseen.

Muita toimenpiteitä, esim. hapetus, uudelleenarvioidaan tutkimustiedon
lisää ntyessä

Ma hdollinen aloitus, mikäli ulkoista
kuormitusta on saatu riittävästi
vähe nnettyä ja toimenpide nähdään
kannattavana

14.5.1 Valuma-alueella tehtävät toimenpiteet

Kuormitus ylittää tällä hetkellä järven sietokyvyn selvästi ja sen vuoksi kuormituksen vähentäminen noin puoleen nykytasosta on ensisijaisen tärkeää. Tavoitteen saavuttaminen kestää useita
vuosia (taulukko 37). Toimenpiteitä suositellaan tehtävän erityisesti Hiidenveden lähivalumaalueella sekä Vanjoen ja Vihtijoen valuma-alueilla. Hiidenvesihanke toimii aktiivisesti ulkoisen
kuormituksen vähentämisessä.
Hiidenveden valuma-alueen ulkoisen kuormituksen vähentäminen on ollut kunnostushankkeessa
tähän asti pääsääntöisesti kosteikkojen, laskeutusaltaiden ja suojavyöhykkeiden perustamista, tiloille ja yleisölle kohdistuvaa neuvontaa ja ravinnetaseiden laskentaa. Lisäksi Hajavesi-hanke on
antanut haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn suunnattua neuvontaa ja edistänyt vesiosuuskuntien perustamista tekemällä yhteistyötä hajajätevesihankkeen kanssa (kts. luku 10.15).
Tilakohtaisen neuvonnan kautta voidaan suunnata painopistettä pelloilla tehtäviin toimenpiteisiin
(liite 2). Ympäristötukijärjestelmän täysimääräistä hyödyntämistä voidaan samoin edistää tila-
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kohtaisella neuvonnalla. Neuvonnalla voidaan niin ikään kerätä hanketta hyödyntävää tietoa.
Esimerkiksi Vihtijoen ja Vanjoen valuma-alueilla sekä Hiidenveden lähivaluma-alueella olevien
keskeisten tilojen määrä olisi hyvä selvittää, samoin maanviljelijöiden sitoutuminen vesiensuojelutoimiin. Valuma-alueen eroosioherkillä alueilla ja vesistöjen varsilla sijaitsevat tilat tulisi luokitella yhteistyössä valuma-alueen kuntien maaseutusihteerien kanssa. Tilakohtaisella neuvonnalla
voidaan valita keskeisten tilojen kuormittavimpien peltolohkojen toimenpiteet.
Kosteikoita suositellaan perustettavan valuma-alueelle, mutta niiden tulee olla pinta-alaltaan riittävän suuria, jotta niillä on vaikutusta ravinteiden pidättämiseen. Toteutettaville kosteikoille tulee
tehdä yksityiskohtaiset mitoitusohjeet. Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan Hiidenveden valuma-alueelle perustettavat kosteikot voivat poistaa vuosittain noin 2 100 kg fosforia,
mikä vastaa noin 7 % osuutta fosforin kokonaiskuormituksesta.
Paikallisiin viljelijöihin kannattaa kohdistaa suojavyöhykkeiden markkinointia, jota voidaan tehdä
myös tilakohtaisen neuvonnan kautta. Kunnostushanke voisi myös palkata urakoitsijan, jolla olisi
sopivaa kalustoa suojavyöhykkeen niittämiseen, koska asiantuntijoiden mukaan suojavyöhykkeiden hoitovelvoite on osoittautunut ongelmalliseksi sopivan kaluston puuttumisen takia. Sama
henkilö voisi hoitaa useamman suojavyöhykkeen niittämisen.
Kiinteistökohtainen jätevesien neuvonta tulisi erityisesti kohdistaa ranta-asutukseen tai suurten
tulo-uomien läheisyydessä sijaitsevan asutuksen pariin (liite 2). Jätevesineuvonnan tulisi olla
säännöllistä, jotta haja-asutuksen jätevesijärjestelmien uudistustyö etenisi.
Seuraavassa esitetään keskeiset toimenpiteet ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi:
Painopiste tulee kohdistaa tilakohtaisen neuvonnan kautta pelloilla tehtäviin toimenpiteisiin
Suojavyöhykkeiden perustamista suositellaan jatkettavan
Valuma-alueen eroosioherkillä alueilla ja vesistöjen varsilla sijaitsevat tilat/peltolohkot tulee
ottaa erityistarkkailun piiriin
Kosteikkojen tekemistä suositellaan jatkettavan. Perustettavien kosteikkojen tulee olla pintaalaltaan riittävän suuria suhteessa valuma-alueeseen, jotta niillä on mahdollisimman tehokas
vaikutus ravinteiden pidättymiseen.
Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta tulee kohdistaa ranta-asutukseen tai suurten tulouomien läheisyydessä sijaitsevan asutuksen pariin. Jätevesineuvonnan tulee olla säännöllistä.
Veneiden septitankkien tyhjennyspiste kannattaa perustaa.
Tavoitteiden toteutumista suositellaan seurattavan tasaisin väliajoin
14.5.2 Järvellä tehtävät toimet

Valuma-alueelta järveen kohdistuva suuri kuormitus asettaa reunaehtoja sopivien kunnostusmenetelmien käytölle Hiidenvedellä. Nykytilanteessa suurin osa tarkastelluista menetelmistä ei vielä
täytä kustannushyötykriteereitä. Kun ulkoista kuormitusta on saatu vähennettyä lähelle kriittistä
tasoa, voidaan huomiota suunnata myös järvessä tehtäviin toimenpiteisiin. Kuormituksen vähenemisen oletetaan olevan hidasta, joten käytännössä tässä tilanteessa voitaisiin olla vasta 3.
kolmanneksen tienoilla (kts. taulukko 37).
Seuraavassa esitetään keskeiset järveen kohdistuvat kunnostustoimet:
Hiidenvedelle suositellaan koko järven kattavaa vesikasvillisuuden nykytilan kartoitusta
Runsasta vesikasvillisuutta voidaan maanomistajien toimesta poistaa paikallisesti virkistyskäyttöarvon parantamiseksi erillisen suunnitelman mukaan
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Paikallisen virkistyskäytön edistämiseksi voidaan maanomistajien toimesta tehdä myös pienimuotoisia ruoppauksia
Kauden loppupuolella, kuormituksen vähenemisestä riippuen, voidaan 2. kolmanneksen lopulla / 3. kolmanneksen aikana (taulukko 37) selvittää ravintoketjukunnostuksen (Alaja ym.
2012) tai muiden järvikunnostusmenetelmien käyttöä
Kuormituksen vähentymistä tulee seurata, jotta voidaan arvioida järveen kohdistuvien kunnostustoimenpiteiden aloittamisen mielekkyyttä. Tilannetta kannattaa seurata keskimäärin 5 vuoden
välein (taulukko 37). Selvitystyö kannattaa tehdä esim. SYKE:n vesistömallin ja VIHMA-mallin
avulla. Jälkimmäisessä on mahdollisuus tarkastella eri toimenpiteiden kuormitusvähennyksiä. Jos
mallien mukaan toimenpiteiden olisi pitänyt selvästi vähentää kuormitusta, mutta järven tilassa
ei nähdä muutoksia, voidaan järven tilan olettaa johtuvan sisäisestä kuormituksesta, jolloin järveen kohdistuvia kunnostusmenetelmiä kannattaa harkita.
14.6 Epävarmuudet
Hiidenveden tilan paranemisen kannalta ulkoista kuormitusta on leikattava huomattavasti nykyisestä, mikä on Hiidenvesihankkeelle tärkeä päämäärä ja vaatii pitkäjänteisyyttä. Hankkeeseen ja
tavoitteisiin kohdistuu kuitenkin monia epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tavoitteiden
saavuttamiseen. Epävarmuudet voidaan karkeasti jakaa kolmeen luokkaan – epävarmuudet taloudellisissa resursseissa, luonnonympäristöstä ja ilmastosta aiheutuva epävarmuus sekä toimenpiteisiin ja arviointeihin liittyvä epävarmuus.
Yleisten talousnäkymien ennustaminen pitkällä aikavälillä on haastavaa. Ne kuitenkin vaikuttavat
mm. hankkeiden käytettävissä oleviin resursseihin saatavien avustusten kautta. Esimerkiksi Hiidenvesihankkeen kannalta hankkeen budjetin supistaminen nykyisestä noin 300 000 € vaikeuttaisi hankkeen toimintaa, jolla olisi heikentävä vaikutus kunnostustavoitteiden saavuttamiseen
pitkällä tähtäimellä.
Muutokset luonnonympäristössä ja erityisesti ilmastonmuutoksesta johtuvat muutokset vaikuttavat maalta tulevaan valumaan ja sitä kautta ulkoiseen kuormitukseen. Tulevaisuuden skenaarioita ei vielä voida kovin tarkkaan ennustaa, mutta esim. lisääntyneet ja pitkittyneet syystulvat,
jotka johtuvat sadannan lisääntymisestä ja mahdolliset leudot talvet lisäävät maalta tulevaa valumaa, mikä kasvattaa kuormitusta. Näistä tekijöistä johtuen vähennystavoitteeseen pääsy voi
vaikeutua tai jopa estyä.
Toimenpiteiden kustannusten ja kustannustehokkuuden arvioiminen ja mallintaminen on jo itsessään haastavaa. Haastavuutta lisää lähtötietojen epätarkkuus. Muun muassa KUTOVA-mallin
(Hjerppe 2012) kuormitustiedot ja maksimialat (pellot, metsät ym.) ovat peräisin muista malleista ja tietokannoista eikä esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen VEMALA- ja VIHMA-mallien tuloksien epävarmuutta ole mitattu. Toimenpiteille laskettu maksimivähennys (kg P/v) tarkoittaa tilannetta, jossa toimenpide toteutetaan maksimaalisessa laajuudessa. Käytännössä tämä ei todennäköisesti ole realistista, joten KUTOVA-mallilla saatu 47 % fosforin vähenemä ei välttämättä
ole realistinen.
Tässä selvityksessä asetetut kunnostustavoitteet tulevat tarkentumaan kun tulevaisuudessa tehtävillä kuormitusselvityksillä saadaan ajantasaista tietoa kuormituksen vähenemisestä. Vähintään
50 % fosforin kuormituksen vähennys olisi Hiidenveden tilan paranemisen kannalta hyvä – tulevaisuus näyttää millaiseen vähennykseen todellisuudessa voidaan päästä.

KUNNOSTUS- JA HOITOSUUNNITELMA

87

15. LÄHTEET
Airaksinen S., Heiskanen M.-L. ja Heinonen-Tanski H. 2007. Contamination of surface run-off
water and soil in two horse paddocks. Bioresource Tech.: 98:1762-1766.
Alakukku L. 2004. Suorakylvö. Vesitalous 45 (3): 31 – 32.
Aulaskari H., Lempinen P. & Yrjänä T. 2003. Kalataloudelliset kunnostukset. Julkaisussa: Luonnonmukainen vesirakentaminen (toim. Jormola J., Harjula H. & Sarvilinna A. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Suomen ympäristö nro 631.s. 72 – 87. ISBN 952-11-1424-X.
Aulaskari H., Koivurinta M., Laitinen L., Marttinen M., Samanen K. ja Böhling P. (toim). 2008. Purot – elävää maaseutua. Purokunnostusopas. Maa- ja metsätalousministeriö. [julkaisematon
opas]. 53 s.
Aura E., Saarela K. ja Räty M. 2006. Savimaiden eroosio. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. MTT:n selvityksiä 118. ISBN 952-487-039-8. 32 s.
Björk S. 1967. Makrofytproblem i kulturpåverkade vatten. Limnologisymposion 1967. Helsinki. s.
9-16.
Cooke G. D., Welch E. B., Peterson S. A. & Nichols S. A. 2005. Restoration and management of
lakes and reservoirs. Kolmas painos, Lewis Publishers. 591 s. ISBN 1-56670-625-4.
Eloranta P., Alajärvi E., Horppila J., Liljendahl-Nurminen A., Malinen T., Kwandrans J., Nurminen
L., Uusitalo L., Tallberg P. ja Väisänen A. 2000. Lake hiidenvesi research project. Final report
1997 – 2000. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos, Helsingin yliopisto. 64 s. [julkaisematon
raportti].
Evans R. D. 1994. Empirical evidence of the importance of sediment resuspension in lakes. Hydrobiologia 284 (1) : 5–12.
Frisk T. 1978. Järvien fosforimallit. Vesihallitus. Vesihallituksen tiedotus 146, Helsinki. 114 s.
ISBN 951-46-3412-8.
Granéli W. ja Solander D. 1988. Influence of aquatic macrophytes on phosphorus cycling in lakes.
Hydrobiologia 170: 245-266.
Hagman A-M. 2005. Sida crystallinan kesänaikainen sukkessio - kelluslehtikasvuston ja veden
laadun merkitys vesikirppupopulaatiolle. Pro gradu -työ. Helsingin yliopisto. 50 s.
Helttunen S (toim.). 2012. Hiidenveden kunnostus 2008 – 2011. Loppuraportti. LänsiUudenmaan vesi ja ympäristö ry, Lohja. Julkaisu 228/2012. ISBN 978-952-250-080-9.106 s.
Helttunen S. 20.9.2012. Sähköposti koskien Hiidenveden valuma-alueen ravinnetasetiloja.
Helttunen S. ja Vuorinen E. 2012. Vanjärven niittokoe – tarkastelu niiton käyttökelpoisuudesta
järven kunnostuksessa. [julkaisematon selvitys]. 2 s.
Hiidenveden kunnostushanke 2012 – 2015. Tiivistelmä 21.1.2011. [julkaisematon selvitys]. 4 s.
Horppila J. 2005. Project background and lake description. Arch. Hydrobiol. Spec. Issues Advanc.
Limnol. 59. s. 1 – 11.
Ihme, R. 1990. Ruoppaus. Julkaisussa: Ilmavirta, V. (toim.). Järvien kunnostuksen ja hoidon perusteet. Yliopistopaino: 343-361.

KUNNOSTUS- JA HOITOSUUNNITELMA

88

Koskiaho, J. 2006. Retention performance and hydraulic design of constructed wetlands treating
runoff waters from arable land. Acta Universitatis Ouluensis C Technica 252. 58 s.
Oiva 2012a. Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta. Hiidenveden vedenlaatutiedot.
Oiva 2012b .Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta. Vesimuodostumakohtainen asiantuntijaarvio koskien Hiidenvettä.
Hinkkanen K. 2006. Kuivakäymälän hoito ja käymäläjätteen käsittely. Käymäläseura Huussi ry,
Tampere. 10 s. ISBN 952-91-9985-6.
Hjerppe T. 2012. Kustannustehokkaat vesiensuojelutoimenpiteet Hiidenveden valuma-alueella.
Suomen ympäristökeskus. 28 s. [luonnos].
Huttunen M., Huttunen I. & Vehviläinen B. 2008. Vesistömallin vedenlaatuosio, vesistömallikoulutus 12.2.2008. Lainattu vesistömallijärjestelmän internet-sivuilta 15.3.2010.
Huttunen M. 2012. Sähköpostitiedonanto (20.9.2012) koskien VEMALA-mallin ominaisuuksia.
Hyytiäinen U-M. 2000. Tarkkaile kotijärveäsi. Havaitse ajoissa haitallinen rehevöityminen. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 9 s. [Julkaisematon moniste].
Joensuu I., Karonen M., Kinnunen T., Mäntykoski A., Nylander E. ja Teräsvuori E. 2010. Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Helsinki. Julkaisuja 1/2010. ISBN 978-952-257-010-9. 192 s.
Jungo E., Visser P. M., Stroom J. & Mur L. R. 2001. Artificial mixing to reduce growth of the bluegreen alga Microcystis in Lake Nieuwe Meer, Amsterdam: an evaluation of 7 years of experience.
Water Science and Technology: Water Supply 1 (1): 17 – 23.
Kaasinen S. 2010. Valumavesien kemiallinen puhdistus ja suodatus. 15.6.2010. TEHO-hanke,
Turku. 21 s. [julkaisematon raportti].
Kairesalo T. ja Matilainen T. 1994. Phosphorus fluctuation in water and deposition into sediment
with in an emergent macrophyte stand. Hydrobiologia 275-276: 285-292.
Keto J. 2009. Esitys 4.3.2009 Suomen ympäristökeskuksen innovaationfoorumissa koskien Likolammen kunnostusta. Suomen ympäristökeskuksen internet-sivut, www.ymparisto.fi > Vesivarojen käyttö > Vesistöjen kunnostus. > Järvien kunnostus ja hoito > Järvien kunnostukseen liittyviä videoita ja esityksiä. Päivitetty 18.10.2010, viitattu 14.8.2012.
Kärmeniemi, T. ja Leivonen, J. 1983. Ruoppausten vesistövaikutukset. Helsinki : Vesihallitus.
Vesihallituksen monistesarja 213. 44 s.
Kääriäinen S. & Rajala L. 2005. Vesikasvillisuuden poistaminen. Julkaisussa: Ulvi T. & Lakso E.
(toim.), Järvien kunnostus. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Ympäristöopas 114. s. 249 – 270.
ISBN 951-37-4337-3.
Lappalainen K. M. 1990. Kunnostuksen ja hoidon ekologiset perusteet. Julkaisussa: Ilmavirta V.
(toim.), Järvien kunnostuksen ja hoidon perusteet. Yliopistopaino, Helsinki. s. 45 – 53. ISBN 951570-051-5.
Lappalainen K. M. & Lakso E. 2005. Järvien hapetus. Julkaisussa: Ulvi T. & Lakso E. (toim.), Järvien kunnostus. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Ympäristöopas 114. s.151 – 168. ISBN 95137-4337-3.
Lehtoranta V. 2005. Johdanto. Teoksessa: Järvien kunnostus, Ulvi T. ja Lakso E. (toim.). Suomen
ympäristökeskus, Edita, ISBN 951-37-4337-3, s. 7–12.

KUNNOSTUS- JA HOITOSUUNNITELMA

89

Liljendahl-Nurminen A. 2006. Invertebate predation and trophic cascades in a pelagic food web –
The multiple roles of Chaoborus flavicans (Meigen) in a clay-turbid lake. Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos. Väitöskirja.
Liljendahl-Nurminen A., Horppila J., Malinen T., Eloranta P., Vinni M., Alajärvi E. ja Valtonen S.
2003. The supremacy of invertebrate predators over fish – factors behind the unconventional
seasonal dynamics of cladocerans in Lake Hiidenvesi. Archiv für Hydrobiologie 197: 75–96.
Lillunen A., Härjämäki K., Riiko K., Yli-Renko M., Kulmala A., Koskinen J., Lundström E. ja Kaasinen S. 2011. Kotopellolta rantalohkolle – tehoa maatalouden vesiensuojeluun. TEHO-hankkeen
(2008 – 2011) loppuraportti. TEHO-hanke / Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turku. TEHOhankkeen julkaisuja 5/2011. ISBN 978-952-257-264-6. 132 s.
Madsen J. D., Chambers P. A., James W. F., Koch E. W. ja Westlake D. F. 2001. The interaction
between water movement, sediment dynamics and submersed macrophytes. Hydrobiologia 444:
71-84.
Malinen T. 2008
Malinen T., Antti-Poika P. ja Vinni M. 2010. Sulkasääsken runsaus Hiidenvedellä vuonna 2009.
Tutkimusraportti 29.9.2010. Helisingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos / akvaattiset tieteet.
[julkaisematon raportti].
Malinen T., Vinni M ja Antti-Poika P. 2012. Sulkasääsken runsaus Hiidenvedellä vuonna 2011.
Tutkimusraportti 27.1.2012. Helisingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos / akvaattiset tieteet.
[julkaisematon raportti].
Malmi J. S. 1986. Suojavyöhykkeet maatalouden vesiensuojelussa – kirjallisuuskatsaus. Vesihallituksen monistesarja nro 415. Helsinki. 98 s.
Martinmäki K., Marttunen M., Ulvi T., Visuri M., Dufva M., Sammalkorpi I., Ahtiainen H., Lemmelä
E., Auvinen H., Partanen-Hertell M., Lehto A., Väisänen T., Mustajoki J. ja Ihme R. 2010. Uusia
menetelmiä järven kunnostushankkeen suunnitteluun. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 19/2010. ISBN 978-952-11-3782-2. 64 s.
Marttila J. 2003. Hiidenveden kunnostussuunnitelma. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry,
Lohja. Julkaisu 133. ISSN 0789-9084.
Mattila H. 2005. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen. Julkaisussa: Ulvi T. & Lakso E. (toim.),
Järvien kunnostus. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Ympäristöopas 114. s. 137 – 150. ISBN
951-37-4337-3.
Mäkelä A. 2010. Raportti koetoiminnasta v. 2010. 6 s. [Julkaisematon raportti]
Mäkinen J. 2007. Ekologinen hulevesien käsittely – esimerkkitapaus Vaasasta. Tampereen ammattikorkeakoulu, Environmental Engineering, Tutkintotyö. 61 s.
Niemistö J. 2008. Sediment resuspension as a water quality regulator in lakes. Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos. Väitöskirja.
Nurminen L. 2003. Macrophyte species composition reflecting water quality changes in adjacent
water bodies of lake Hiidenvesi, SW Finland. Ann.Bot.Fennici. 40: 199 – 208.
Nybom C., Hellsten S. ja Hiltunen P. 1990. Liiallisen kasvillisuuden vähentäminen. Julkaisussa:
Ilmavirta V. (toim.), Järvien kunnostuksen ja hoidon perusteet. Helsinki, yliopistopaino. s. 374409. ISBN 951-570-051-5.
Nykänen A. Järvien sedimentin ja veden hapellisuuden nostaminen kalsiumperoksidin avulla. Esitys 4.3.2009 Suomen ympäristökeskuksessa innovaatiofoorumissa. Ympäristöekologian laitos,
Helsingin yliopisto. www.ymparisto.fi > Vesivarojen käyttö > Vesistöjen kunnostus > Järvien

90

KUNNOSTUS- JA HOITOSUUNNITELMA

kunnostus ja hoito >
20.7.2009.

SYKEn Innovaatioseminaari 4.3.2009 . Viitattu 29.6.2010, päivitetty

Närvänen A., Jansson H. ja Uusi-Kämppä J. 2008. Hevostarhojen valumavesien puhdistaminen.
MTT. Maataloustieteen päivät 2008. 7 s. [julkaisematon raportti].
Oravainen R. 2005. Fosforin kemiallinen saostus. Julkaisussa: Ulvi T. & Lakso E. (toim.), Järvien
kunnostus. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Ympäristöopas 114. s.191 – 202. ISBN 951-374337-3.
Pekkarinen, M. 2005. Savipeitto. Teoksessa: Ulvi, T. ja Lakso, E. (toim.), 2005. Järvien kunnostus. Ympäristöopas 114. Suomen ympäristökeskus. Edita Publishing Oy. Helsinki. 336 s., s. 317325. ISBN 951-37-4337-3.
Penttilä S. ja Kulmala M. 1999. Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Vanjoen ja Vihtijoen valuma-alueella Vihdissä ja Karkkilassa. Uudenmaan ympäristökeskus, Helsinki. Uudenmaan ympäristökeskus – Monisteita nro 63. ISBN 952-5237-45-1.
Penttilä S. ja Kulmala M. 2000. Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Hiidenveden alueella Vihdissä, Lohjalla ja Nummi-Pusulassa. Uudenmaan ympäristökeskus, Helsinki. Uudenmaan ympäristökeskus – monisteita nro 74. 44 s.
Penttilä S. 2001. Hiidenvesi 2000 -projekti: Yhteenveto toimenpiteistä ja tutkimuksista vuosina
1996 – 2000. Uudenmaan ympäristökeskus, Helsinki. Uudenmaan ympäristökeskus – monisteita
nro 89. ISBN 952-5237-78-8. 50 s.
Perrow M. R., Jowitt A. D. J., Stansfield J. H. & Phillips G. L. 1999. The practical importance of
the interactions between fish, zooplankton and macrophytes in shallow lake restoration. Hydrobiologia 395–396: 199 – 210.
Peuraniemi M. 12.10.2012. Sähköposti koskien Hiidenveden haja-asutusta.
Phillips L., Eminson D. ja Moss B. 1978. A mechanism to account for macrophyte decline in progressively eutrophicated frehswaters. Aquatic Botany 4: 103-126.
Pietiläinen O-P. & Räike A. 1999. Typpi ja fosfori Suomen sisävesien minimiravinteina. Suomen
ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 313. 64 s. ISBN 952-11-0503-8.
Pimenoff S. ja Vuorinen E. 2008. Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma
Vihtijoen valuma-alueella. Uudenmaan ympäristökeskus, Helsinki. Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 8/2008. ISBN 978-952-11-3159-2. 95 s.
Puustinen, M. 2012. Suullinen tiedonanto. 12.12.2012.
Puustinen M. & Jormola J. 2003. Kosteikot ja laskeutusaltaat. Maatalouden ympäristötuen erityistuet. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. 11 s.
Puustinen M., Koskiaho J., Jormola. J., Järvenpää L., Karhunen A., Mikkola-Roos M., Pitkänen J.,
Riihimäki J., Svensberg M. ja Vikberg P. 2007. Maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen
suunnittelu ja mitoitus. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 21/2007. ISBN
978-952-11-2719-9.
Ranta, E. & Valtonen, M. 2012. Hiidenveden pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2011. Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry. 232/2012.
Saarijärvi E. 2005. Pohjasedimentin pöyhintä. Teoksessa: Järvien kunnostus, Ulvi T. ja Lakso E.
(toim.). Suomen ympäristökeskus, Edita, ISBN 951-37-4337-3, 336 s, s. 327-333.

KUNNOSTUS- JA HOITOSUUNNITELMA

91

Saarijärvi E. (toim.) 2003. Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma. Uudenmaan ympäristökeskus, Helsinki. Uudenmaan ympäristökeskus – monisteita 136. ISBN 952-463-054-0.
Sairanen S. 2010. Hiidenveden verkkokoekalastukset vuonna 2010. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Evon riistan- ja kalantutkimus. [julkaisematon tutkimusraportti].
Stansfield J. H., Perrow M. R., Tench L. D., Jowitt A. J. D. ja Taylor A. A. L. 1997. Submerged
macrophytes as refuges for grazing Cladocera against fish predation: observations on seasonal
changes in relation to macrophyte cover and predation pressure. Hydrobiologia 342/343: 229–
240.
Tornivaara-Ruikka R. 2006. Hulevesien käsittely maankäytön suunnittelussa. Uudenmaan ympäristö-keskus, Helsinki. Painotalo Casper Oy, Kurikka. Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja
3/2006. ISBN 952-11-2364-8.
Tulisalo U. 1998. Taloudellisesti ja ekologisesti kestävään lannoitukseen. Käytännön Maamies 47
(2): 4-7.
Ulvi T. 2011. Matalan järven sisäinen fosforikuormitus ja sen mittaaminen. Kirjallisuusselvitys.
Suomen ympäristökeskus, Oulu. [julkaisematon selvitys].
Uusikämppä, J. & Palojärvi, A. 2006. Suojakaistojen tehokkuus kevätviljamaalla ja laitumella.
Julkaisussa: Virkajärvi, P. & Uusikämppä, J. (toim.). Laitumen ja suojavyöhykkeiden ravinnekierto ja ympäristökuormitus. MTT, Jokioinen. Maa- ja elintarviketalous 76. s.101-137.
Valpasvuo-Jaatinen P. 2003. Suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito. Maatalouden ympäristötuen erityistuet. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. 11 s.
Varjo, E; Salonen, V-P. 2005. Kipsaus. Julkaisussa: Ulvi, T. ja Lakso, E. (toim.), 2005. Järvien
kunnostus. Ympäristöopas 114. Suomen ympäristökeskus. Edita Publishing Oy. Helsinki. 336 s.,
s. 309-315. ISBN 951-37-4337-3
Vehviläinen, B. & Huttunen, M. 2001. Hydrological forecasting and real time monitoring in Finland: the watershed simulation and forecasring system (WSFS). 27 s. Vesistömallijärjestelmän
ohjeet/yleiskuvaus mallista. Haettu vesistömallijärjestelmästä 15.5.2012.
Viinikkala J., Mykkänen E. & Ulvi T. 2005. Ruoppaus. Julkaisussa: Ulvi T. & Lakso E (toim.),. Järvien kunnostus . Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Ympäristöopas 114. s.211 – 226. ISBN 95137-4337-3.
Vollenweider R. A. 1976. Advances in defining critical loading levels for phosphorus in lake eutrophication. Memorie dell’instituto italiano di idrobiologia 33 (2): 53 – 83.
VTT. 2008. Maatalouden ravinnepäästöjen vähentäminen. Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 175/2008. Helsinki. ISBN 978-952-499-067-7. 59 s.
Vuorinen E. 2009. Karjaanjoen valuma-alueen pohjoisosan kosteikkojen yleissuunnitelma (Karkkila ja Loppi). Hiidenveden kunnostus 2008 – 2011. Silvestris luontoselvitys oy, 5.4.2009. [julkaisematon suunnitelma].
Vuorinen E. 2010. Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Vihdin Vanjokilaaksossa ja Sulkavanojan alueella. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Helsinki. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 13/2010. ISBN 978-952257-100-7. 63 s.
Vuorinen E. 2012a. Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma. Länsi-Uudenmaan vesi
ja ympäristö ry, Lohja. Julkaisu 234/2012. ISBN 978-952-250-090-8. 78 s.
Vuorinen 2012b. Sähköpostitse 26.9.2012 saatu tiedonanto.

KUNNOSTUS- JA HOITOSUUNNITELMA

92

Vuorinen E. 18.10.2012. Sähköpostitse toimitetut kommentit koskien kosteikoita ja lasketusaltaita.
Väisänen T. 2009. Sedimentin kemikalointikäsittely. Tutkimus rehevän ja sisäkuormitteisen järven kunnostusmenetelmän mitoituksesta sekä sen tuloksellisuuden mittaamisesta. Väitöskirja.
Teknillinen tiedekunta, prosessi- ja ympäristötekniikan osasto, Oulun yliopisto. 208 s.
Väisänen, S. & Puustinen, M. (toim.) 2010. Maatalouden vesistökuormituksen hallinta. seuranta,
mallit ja kustannustehokkaat toimenpiteet vesienhoidon toimenpideohjelmissa. Suomen Ympäristö 23/2010.
Walls M. ja Rönkä M. 2004. Veden varassa, Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Edita Helsinki,
ISBN 951-37-3850-7, 294 s.
Weckström J., Väliranta M., Kaukolehto M. ja Weckström K. 2011. Kurkistus Hiidenveden menneisyyteen – paleolimnologinen selvitys Kirkkojärveltä ja Mustionselältä. Länsi-Uudenmaan vesi
ja ympäristö ry, Lohja. Julkaisu 226/2011. ISBN 978-952-250-071-7.
Wetzel R. G. 2001. Limnology. Lake and river ecosystems. Academic Press. 1006 s. ISBN 0-12744760-1.
Wetzel R. G. 1983. Limnology. Toinen painos. Saunders College Publishing. 767 s. ISBN 0-03057913-9.
Ympäristöhallinnon Internet-sivu. Isosorsimo.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=8782&lan=fi päivitetty 3.10.2012.
Ympäristöministeriö 2009. Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje. www.ymparisto.fi > Ympäristöministeriö > Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2009 > Ympäristöministeriön ohjeella
yhtenäistetään kotieläintalouden ympäristönsuojelua. [julkaistu 30.6.2009, viitattu 14.8.2012].
Ympäristöministeriö 2003. Hevostallien ympäristönsuojeluohje 4.11.2003. Ympäristöministeriö,
Helsinki. Ympäristöministeriön moniste 121. 27 s.

LIITE 1

HIIDENVEDEN KUORMITUSSELVITYS

Vastaanottaja

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Asiakirjatyyppi

Selvitys
Päivämäärä

21.8.2012

LUVY RY
HIIDENVEDEN KUORMITUSSELVITYS

94

Kuvaus

21.8.2012
27/08/2012
Anne-Marie Hagman
Sanna Sopanen
Sanna Sopanen
Kuormitusselvitys

Viite

1510000211

Tarkastus
Päivämäärä
Laatija
Tarkastaja
Hyväksyjä

SISÄLTÖ

1.
2.
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.2
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
6.
7.
8.

Johdanto
Aineisto ja menetelmät
Ulkoisen kuormituksen arviointi
Suomen ympäristökeskuksen vesistömalli
Sisäisen kuormituksen arviointi
Suomen ympäristökeskuksen vesistömalli
Muut tavat arvioida sisäistä kuormitusta
ULKOINEN KUORMITUS
Ulkoisen kuormituksen määrä
Yleisestä vesistömallista
Arvio ulkoisen kuormituksen määrästä
Kaltevien peltojen kuormitus
Ulkoisen kuormituksen tarkastelu eri osa-alueiden välillä
Hiidenveden lähivaluma-alue (23.03)
Vanjoen valuma-alue (23.04)
Puneliajärven valuma-alue (23.05)
Nuijajoen valuma-alue (23.08)
Vihtijoen valuma-alue (23.09)
Järviallaskohtainen kuormitus SYKE:n vesistömallin perusteella
Ulkoisen kuormituksen sietokyky
Kokonaiskuormitus
Kirkkojärvi
Mustionselkä
Nummelanselkä
Retlahti
Kiihkelyksenselkä
Isontalonselkä
Sirkkoonselkä
Sisäinen kuormitus
Suomen ympäristökeskuksen vesistömallin arvio
Arvio ulkoisen kuormituksen perusteella
Kirkkojärvi
Mustionselkä
Nummelanselkä
Kiihkelyksenselkä
Retlahti
Isontalonselkä
Vaanilanlahti
Sirkkoonselkä
Jatkosuositukset
Yhteenveto
LÄHTEET

3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
8
8
8
10
12
14
16
18
19
19
20
20
20
21
21
21
21
21
23
23
24
24
24
25
25
26
26
26
26
27
27

16. JOHDANTO
Hiidenveden kuormitusta on selvitetty viimeksi vuosilta 1996 – 2002 (Saarijärvi 2003). Lisäksi
Niemistö (2008) on arvioinut väitöskirjassaan Hiidenveden joidenkin järvialtaiden sedimentaationopeutta. Kuormituksen määrän tietäminen on erittäin tärkeää, jotta voidaan valita Hiidenvedelle
soveltuvimmat kunnostusmenetelmät. Monet menetelmistä ovat erittäin riippuvaisia ulkoisen
kuormituksen suuruudesta. Samoin sisäisen kuormituksen olemassaolo on olennainen tieto.
Kuormituksen selvittäminen kunnostus- ja hoitosuunnitelman yhteydessä antaa siis kunnostuksen ja eri kunnostustoimien kohdentamisen kannalta olennaista tietoa. Kuormitusselvityksen tekemisessä on käytetty tämän hetkistä parasta tietoa. Selvitys on tehty Suomen ympäristökeskuksen kehittämällä VEMALA-kuormituslaskentamallilla, kun taas aiempi kuormitusselvitys pohjautui ominaiskuormituslukuihin.
Ulkoisella kuormituksella tarkoitetaan järven valuma-alueelta järveen valumavesien mukana kulkeutuvaa ravinne- ja kiintoaineskuormitusta. Kuormitusta tulee ilmaperäisestä laskeumasta ja
luonnonhuuhtoumasta sekä ihmisen toiminnasta kuten maa- ja metsätaloudesta sekä yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevesistä.
Järvien kunnostuksessa on hyvin tärkeää selvittää ulkoiset kuormittavat tekijät ja miten merkittävää kuormitus on. Valuma-alue voidaan jakaa kauko- ja lähivaluma-alueeseen. Tulojoet tuovat
yleensä kuormitusta kauempaa. Lähivaluma-alueelta kuormitus tulee pikkupuroissa hajakuormituksena. Lähivaluma-alueella on tyypillistä pitoisuuksien suuri vaihtelu (Lappalainen 1990).
Sisäisellä kuormituksella tarkoitetaan tilannetta, jossa ravinteita alkaa vapautua uudelleen kiertoon pohjan sedimentistä. Järven rehevöityessä sen tuotantotaso kasvaa, jolloin syntyy enemmän hajotettavaa ainesta. Hajotustoiminta kuluttaa sedimentin happivaroja. Hapen kuluessa loppuun sedimenttiin sitoutuneen fosforin vapautuminen pohjan sedimentistä kiihtyy. Sedimentistä
voi myös vapautua ravinteita, kun kalat etsivät ruokaa pohjalta. Tällaisia pohjasta ruokaa etsiviä
kaloja ovat särkikaloihin kuuluvat lahna, suutari, pasuri ja ruutana. Myös särjet voivat nostaa ravinteita veteen pohjasta ravintoa etsiessään. Samoin pohjaeläimet voivat aiheuttaa ravinteiden
vapautumista pohjasta kaivaessaan sedimenttiä. Eliöiden aiheuttamaa fosforin vapautumista sedimentistä kutsutaan bioturbaatioksi. Fosforia alkaa myös vapautua, kun veden pH-arvo nousee
reilusti emäksiselle puolelle. Rehevissä järvissä kasvien ja levien yhteytystoiminta saattaa nostaa
veden pH-arvon yli yhdeksään. Tällöin sisäinen kuormitus voi voimistua edelleen. Lisäksi tuulelle
alttiilla alueilla tapahtuu aaltojen aiheuttamaa resuspensiota, jossa ravinteita lähtee liikkeelle
pohjasta vesipatsaaseen. Liikkeelle lähtevästä kokonaisfosforista on vain osa leville käyttökelpoisessa muodossa. Katso aiempi luku fosforista.
Liian suuri ulkoinen kuormitus mahdollistaa sisäisen kuormituksen syntymistä. Etenkin niissä järvialtaissa, joissa sedimentin resuspensio on voimakasta, on ulkoisen kuormituksen merkitys sisäisen kuormituksen syntyyn hyvin olennaista. Tämän vuoksi ulkoisen kuormituksen hillitseminen on tärkeää ennen kuin voidaan tehdä toimia sisäisen kuormituksen rajoittamiseksi. Käytännössä järvessä tehdyt toimet menevät "hukkaan", jos ulkoinen kuormitus tuo jatkuvasti uutta ravinnetta järveen.

17. AINEISTO JA MENETELMÄT
17.1 Ulkoisen kuormituksen arviointi
17.1.1 Suomen ympäristökeskuksen vesistömalli

Hiidenveden kuormitusselvitys tehtiin Suomen ympäristökeskuksessa kehitetyn vesistömallijärjestelmän avulla. Vesistömallijärjestelmällä on mahdollista arvioida yksittäiseen järveen kohdistuvaa kuormitusta. Kyseinen malli ottaa huomioon sääolot. Nämä vaikuttavat järviin kohdistuvaan kuormitukseen merkittävästi. Vesistömallin lähtötietoina on käytetty havaintoja säästä ja
hydrologisista muuttujista (Vehviläinen & Huttunen 2001).
"Vesistömallijärjestelmään liitetty vedenlaatuosio laskee kokonaisfosforin, kokonaistypen ja kiinto-aineksen kuormitusta vesistöihin maa-alueilta ja aineiden kulkeutumista vesistöissä. Jokaiselle

järvelle on jaettu oma valuma-alue, joka on jaettu edelleen peltoalueeseen, vesialueeseen ja
muuhun maa-alueeseen." (Huttunen ym. 2008)
Mallissa on määritelty järvien hierarkia, eli vesien kulkeutumista järvestä toiseen. Malli sisältää
lähes kaikki Suomen yli 1 ha järvet, yhteensä hiukan yli 58 000 järveä. Mallissa lasketaan ensin
maa-alueelta päivittäin syntyvä kuormitus. Kuormitus lasketaan erikseen peltoalueelle ja muulle
maa-alueelle. Muodostuvan valunnan pitoisuus riippuu valunnan määrästä (mm/vrk) ja vuodenajasta. Valunta on jaettu luokkiin alle 1 mm/vrk, 1-3 mm/vrk, 3-6 mm/vrk, 6-10 mm/vrk ja yli
10 mm/vrk. Vuosi on jaettu kausiin: lumipeitteinen aika, lumipeitteetön aika ennen kasvukauden
alkua, kasvukausi, lumi-peitteetön aika kasvukauden jälkeen. Mallissa on kalibroidut parametrit,
jotka määräävät valunnan pitoisuuden jokaisella valuntaluokalle ja vuodenajalle. Nämä parametrit kalibroidaan vesistön vedenlaatuhavaintojen perusteella. (Huttunen ym. 2008)
Kun maa-alueelta muodostuva kuormitus on laskettu, lasketaan vesistöalueen järvet yläjuoksulta
alkaen siten, että lasketaan jokaiseen järveen tuleva kuormitus, pitoisuus järvessä, sedimentaatio, sisäinen kuormitus ja lopulta lähtevä kuormitus. Kokonaistypen laskennassa lasketaan lisäksi
denitrifikaatio vesipinnasta ja kiintoaineen laskennassa sedimentaatio ja eroosio jokiuomassa.
Vedenlaatulaskennan kalibroinnissa mallin laskemia pitoisuuksia verrataan havaittuihin kaikissa
vedenlaatuhavaintopisteissä. Siten malli simuloi pitoisuuksia kaikissa havaintopisteissä." (Huttunen ym. 2008)
17.2 Sisäisen kuormituksen arviointi
17.2.1 Suomen ympäristökeskuksen vesistömalli

Sisäisen kuormituksen arvioinnissa käytettiin sekä SYKE:n vesistömallin arvioita että välillisiä arvioita. Vesistömalli antaa arvion fosforin vapautumisesta kiloina vuorokautta kohti, mistä on
helppo laskea vuodessa vapautuvan fosforin määrän kiloina. Mallissa oli arviot jokaiselle Hiidenveden järvialtaalle erikseen.
17.2.2 Muut tavat arvioida sisäistä kuormitusta

Järveen tulevan kuormituksen perusteella voidaan välillisesti laskea vesipatsaan keskimääräinen
fosforipitoisuus. Friskin (1978) mukaan tämä lasketaan kaavalla:
C = (1-R) * I / Q, jossa
C = keskimääräinen fosforipitoisuus, mg /m3
R = pidättymiskerroin = 0,370
I = tuleva kuormitus, mg / s ja
Q = virtaama, m3/ s
Vertaamalla laskettua kokonaisfosforipitoisuutta mitattuun pitoisuuteen, voidaan arvioida sisäisen
kuormituksen suuruutta. Jos havaittu fosforipitoisuus on selvästi laskettua pitoisuutta suurempi,
on oletettavaa, että järvi kärsii sisäisestä kuormituksesta. Jos taas havaittu pitoisuus on laskettua pienempi, järveen tuleva aines sedimentoituu helpommin.

18. ULKOINEN KUORMITUS
18.1 Ulkoisen kuormituksen määrä
18.1.1 Yleisestä vesistömallista

Vesistömalli erittelee kuormituslähteet seuraavasti (Huttunen 2012):
Peltojen kuormitus sisältää vain peltoviljelyn sekä pelloille levitetystä lannasta tulevan kuormituksen. Peltokuormitus ei sisällä esim. jaloittelutarhojen kuormitusta tai karjasuojista tulevaa
kuormitusta. Pistekuormitusarviot sisältävät ympäristöhallinnon Vahti-rekisteriin ilmoitetut pistekuormittajat. Haja-asutuksen kuormitus on arvio viemäriverkon ulkopuolella olevan asutuksen ja
myös loma-asutuksen kuormituksesta. Laskeuma on suoraan veteen tuleva laskeuma. Maaalueille tuleva laskeuma on mukana peltokuormassa ja muun maa-alueen kuormassa. Muun
maa-alueen kuorma sisältää muun maa-alueen taustakuormituksen, metsätalouden vaikutuksen

ja myös tuntemattomat kuormituslähteet, jotka puuttuvat pistekuormituksista, haja-asutuksen
kuormituksesta ja maatalouden kuormituksesta (esim. jokin peltolohko jota viljellään poikkeavasti niin että kuormitus on suuri). Muun maa-alueen kuormitus on sovitettu vesistön pitoisuushavaintojen perusteella niin, että vesistöön tuleva kokonaiskuormitus (summa pellot + pistekuormitus + haja-asutus + laskeuma + muu maa-alue) vastaa pitoisuuksia vesistössä.
18.1.2 Arvio ulkoisen kuormituksen määrästä

Hiidenveteen tulee SYKE:n vesistömallin mukaan vuodessa fosforia n. 28,8 t, typpeä 640 t ja
kiintoainesta 16 445 t (taulukko 1, kuva 1). Vanjoen valuma-alueelle (23.04) tulee myös kuormitusta Puneliajärven valuma-alueelta (23.05) ja Nuijajoen valuma-alueelta (23.08). Jos näiden
alueiden kuormitusmäärät lasketaan yhteen, tulee Vanjoen kautta eniten kuormitusta. Vanjoen
virtaamat ovat kuitenkin yleisesti suuremmat kuin Vihtijoessa ja sen takia Vanjoen kautta tuleva
kokonaiskuormitus on suurempaa, mutta ravinnepitoisuudet ovat suuremmat Vihtijoen kautta tulevassa kuormituksessa. Vanjoen ja Vihtijoen ravinnekuormituksesta tulee virtaamaltaan suuremman Vanjoen kautta 60 % ja Vihtijoen kautta n. 40 % (Ranta ym. 2011).
Hiidenveden lähialueen (23.03) tuottama kuormitus jakaantuu useammalle järvialtaalle. Kuormitus kohdistuu Mustionselän, Nummelanselän, Kiihkelyksenselän, Vaanilanlahden ja Retlahden
alueille.
Vanjoki (23.04) alkaa Karkkilan Pyhäjärvestä ja se tuo kuormitusta Kuninkaanlahden kautta Kiihkelyksenselälle.
Puneliajärven valuma-alue (23.05) ja Nuijajoen valuma-alue (23.08) sijaitsevat valuma-alueen
pohjoisosassa. Molemmat tuovat kuormituksensa Vanjokea pitkin Kuninkaanlahden kautta Kiihkelyksenselälle.
Taulukko 1. Kokonaiskuormitussummat eri osa-alueilta SYKE:n vesistömallin mukaan.

osa-alue
23.03
23.04
23.05
23.08
23.09
Summa

osa-alueen
nimi
Hiidenveden lähialue
Vanjoen valuma-alue
Puneliajärven
valuma-alue
Nuijajoen valuma-alue
Vihtijoen valuma-alue

kokonaisfosfori,
t/vuosi

kokonaistyppi,
t/vuosi

kiintoaines,
t/vuosi

5,98

131

2 789

6,72

124

3 117

5,77

164

2 093

0,92

50

793

9,46

171

7 653

28,8

640

16 445

Kuva 1. Hiidenveden osavaluma-alueet ja niiltä tuleva vesistömallin mukainen kokonaisfosfori- ja kokonaistyppikuormitus. Toisen jakovaiheen rajat näkyvät kartassa mustalla viivalla.

Koko valuma-alueelle tulevasta fosforikuormituksesta aiheutuu mallin mukaan yli 70 % peltoviljelystä (sis. pellolle levitetyn lannan määrän) ja noin 10 % haja-asutuksesta (kuva 2).

Hiidenveden
valuma-alue, kokonaisfosfori
peltoviljely + pellolle levitetty
lanta

3%
11 %

muun maa-alueen
taustakuormitus, metsätalous ja
muut tuntemattomat
kuormituslähteet

14 %

haja-asutus

72 %

turvetuotanto + pistekuormitus
+ laskeuma vesiin

Kuva 2. Hiidenveden koko valuma-alueen fosforikuormituksen jakautuminen eri kuormituslähteisiin.

Valuma-alueelle tulevasta typpikuormituksesta tulee mallin mukaan 46 % peltoviljelystä ja pellolle levitetystä lannan määrästä ja 41 % muista lähteistä, pääosin luonnonhuuhtoumasta (kuva 3).

Hiidenveden valuma-alue, kokonaistyppi
2%

peltoviljely + pellolle levitetty
lanta

11 %

46 %

muun maa-alueen
taustakuormitus, metsätalous ja
muut tuntemattomat
kuormituslähteet
haja-asutus

41 %
turvetuotanto + pistekuormitus +
laskeuma vesiin

Kuva 3. Hiidenveden koko valuma-alueen typpikuormituksen jakautuminen eri kuormituslähteisiin.

Kiintoaineskuormitusta tulee koko valuma-alueelle eniten peltoviljelystä ja pellolle levitetystä
lannan määrästä (64 %). Luonnonhuuhtouma ja muut kuormituslähteet kattavat yli kolmanneksen kuormituksesta (kuva 4).

Hiidenveden valuma-alue, kiintoaines
0% 0%

peltoviljely + pellolle levitetty
lanta

muun maa-alueen
taustakuormitus, metsätalous ja
muut tuntemattomat
kuormituslähteet

36 %

haja-asutus
64 %
turvetuotanto + pistekuormitus +
laskeuma vesiin

Kuva 4. Koko valuma-alueen kiintoaineskuormituksen jakautuminen eri kuormituslähteisiin.

18.2 Kaltevien peltojen kuormitus
Hiidenveden valuma-alueella on huomattavan paljon kaltevia (yli 3 % kaltevuus) peltoja. Tarkempia tietoja kaltevista pelloista on esitetty jäljempänä ulkoisen kuormituksen vähentämisen
yhteydessä (luku 10). Edellä esitetty kuormitusarviointi on laskettu peltopinta-alojen perusteella.
Kyseinen SYKE:n malli ottaa huomioon peltojen kaltevuuden, joten arvioon voi nykytiedon valossa luottaa.
Joidenkin tutkijoiden mukaan tasaisilta pelloilta tuleva kuormitus on niin vähäistä, etteivät ne
tarvitse suojakaistoja tai muita toimenpiteitä (VTT 2008). Toisaalta on myös todettu, että tasaisiltakin pelloilta voi tulla paljon kuormitusta. Yleisesti tiedetään, että kaltevilta pelloilta tulee kuitenkin selvästi enemmän kuormitusta ja siksi niille kannattaa suositella enemmän toimenpiteitä
kuin tasaisille pelloille.
18.3 Ulkoisen kuormituksen tarkastelu eri osa-alueiden välillä
18.3.1 Hiidenveden lähivaluma-alue (23.03)

Hiidenveden lähialueelta tulee mallin mukaan kokonaisfosforikuormitusta vuodessa noin 6 t, typpikuormitusta 131 t ja kiintoainesta 2 800 t (taulukko 2). Yli 80 % fosforin ja 44 % typen kuormituksesta aiheutuu mallin mukaan peltoviljelystä ja pellolle levitetyn lannan määrästä. Kiintoaineesta 90 % tulee peltoalueilta (kuvat 5 – 7).

Taulukko 2. Hiidenveden lähivaluma-alueen (23.03) tarkempi tarkastelu kuormituslähteiden välillä kokonaisfosforin, kokonaistypen ja kiintoaineksen suhteen.

peltoviljely + pellolle levitetty lanta
muun maa-alueen taustakuormitus, metsätalous ja
muut tuntemattomat
kuormituslähteet
haja-asutus
turvetuotanto + pistekuormitus + laskeuma vesiin
summa

kokonaisfosfori,
t/vuosi
5

kokonaistyppi,
t/vuosi

kiintoaines, t/vuosi

57

2 511

0,04

45

276

0,8

3

0

0,2

25

1

6

130

2 788

Hiidenveden lähivaluma-alueen (23.03)
kokonaisfosforin kuormitus
peltoviljely + pellolle levitetty lanta

4%

0%

muun maa-alueen taustakuormitus,
metsätalous ja muut
tuntemattomat kuormituslähteet
haja-asutus

14 %

82 %

turvetuotanto + pistekuormitus +
laskeuma vesiin

Kuva 5. Kokonaisfosforin kuormituksen jakautuminen eri lähteisiin Hiidenveden lähivaluma-alueella
(23.03).

Hiidenveden lähivaluma-alueen (23.03)
kokonaistypen kuormitus
peltoviljely + pellolle levitetty
lanta
19 %
2%
44 %

35 %

muun maa-alueen
taustakuormitus, metsätalous ja
muut tuntemattomat
kuormituslähteet
haja-asutus

turvetuotanto + pistekuormitus
+ laskeuma vesiin

Kuva 6. Kokonaistypen kuormituksen jakautuminen eri lähteisiin Hiidenveden lähivaluma-alueella
(23.03).

Hiidenveden lähivaluma-alueen (23.03)
kiintoaineskuormitus
0%0%

peltoviljely + pellolle levitetty lanta

10 %
muun maa-alueen taustakuormitus,
metsätalous ja muut
tuntemattomat kuormituslähteet
haja-asutus

90 %

turvetuotanto + pistekuormitus +
laskeuma vesiin

Kuva 7. Kiintoaineen kuormituksen jakautuminen eri lähteisiin Hiidenveden lähivaluma-alueella (23.03).

18.3.2 Vanjoen valuma-alue (23.04)

Vanjoen valuma-alueelta tulee Hiidenveteen fosforikuormitusta vesistömallin mukaan noin 6,7 t,
typpikuormitusta 123 t ja kiintoainetta 3 116 t (taulukko 3). Vanjoen kuormitukseksi on arvioitu
12 t fosforia ja 307 t typpeä vuonna 2011 (Ranta ja Valtonen 2012). Vuosina 2007 – 2010 fosforikuormitus vaihteli 2,6 – 7,7 t ja typpikuormitus 81,8 – 201 t (Ranta ym. 2011).
Peltoviljely ja pellolle levitetyn lannan määrä aiheuttaa 75 % kokonaisfosforikuormituksesta, 55
% kokonaistypen kuormituksesta ja yli 80 % kiintoainekuormituksesta (kuvat 8 – 10).

Taulukko 3. Vanjoen valuma-alueen (23.04) tarkempi tarkastelu kuormituslähteiden välillä kokonaisfosforin, kokonaistypen ja kiintoaineksen suhteen.

peltoviljely + pellolle levitetty lanta
muun maa-alueen taustakuormitus, metsätalous
ja muut tuntemattomat
kuormituslähteet
haja-asutus
turvetuotanto + pistekuormitus + laskeuma
vesiin
summa

kokonaisfosfori, t/vuosi
5

kokonaistyppi,
t/vuosi
68

kiintoaines,
t/vuosi
2 607

0,9

33

506

0,6

1

0

0,2

21

3

6,7

123

3 116

Vanjoen valuma-alueen (23.04)
kokonaisfosforin kuormitus
peltoviljely + pellolle levitetty lanta

3%
8%

muun maa-alueen
taustakuormitus, metsätalous ja
muut tuntemattomat
kuormituslähteet
haja-asutus

14 %

75 %

turvetuotanto + pistekuormitus +
laskeuma vesiin

Kuva 8. Kokonaisfosforin kuormituksen jakautuminen eri lähteisiin Vanjoen valuma-alueella (23.04).

Vanjoen valuma-alueen (23.04)
kokonaistypen kuormitus
peltoviljely + pellolle levitetty
lanta
17 %

1%

55 %

27 %

muun maa-alueen
taustakuormitus, metsätalous ja
muut tuntemattomat
kuormituslähteet
haja-asutus

Kuva 9. Kokonaistypen kuormituksen jakautuminen eri lähteisiin Vanjoen valuma-alueella (23.04).

Vanjoen valuma-alueen (23.04)
kiintoaineskuormitus
peltoviljely + pellolle levitetty lanta

0% 0%
16 %

muun maa-alueen taustakuormitus,
metsätalous ja muut tuntemattomat
kuormituslähteet
haja-asutus

84 %

turvetuotanto + pistekuormitus +
laskeuma vesiin

Kuva 10. Kiintoaineen kuormituksen jakautuminen eri lähteisiin Vanjoen valuma-alueella (23.04).

18.3.3 Puneliajärven valuma-alue (23.05)

Puneliajärven valuma-alueelta tulee mallin mukaan kokonaisfosforikuormitusta noin 5,8 t, kokonaistyppikuormitusta 163 t ja kiintoainetta 2 100 t (taulukko 4).
Peltoviljelyn ja pellolle levitetyn lannan osuus fosforin kuormituksesta on noin 50 %, typen kuormituksesta 37 % ja kiintoainekuormituksesta 53 % (kuvat 11 – 13).

Taulukko 4. Puneliajärven valuma-alueen (23.05) tarkempi tarkastelu kuormituslähteiden välillä kokonaisfosforin, kokonaistypen ja kiintoaineksen suhteen.

peltoviljely + pellolle levitetty lanta
muun maa-alueen taustakuormitus, metsätalous ja
muut tuntemattomat
kuormituslähteet
haja-asutus
turvetuotanto + pistekuormitus + laskeuma vesiin
summa

kokonaisfosfori, t/vuosi
2,8

kokonaistyppi,
t/vuosi
60

kiintoaines,
t/vuosi
1 100

2,2

89

992

0,5

1

0

0,2

13

0

5,8

163

2 092

Puneliajärven valuma-alue (23.05)
kokonaisfosforin kuormitus
peltoviljely + pellolle levitetty lanta
9%

4%

49 %
38 %

muun maa-alueen taustakuormitus,
metsätalous ja muut tuntemattomat
kuormituslähteet
haja-asutus

turvetuotanto + pistekuormitus +
laskeuma vesiin

Kuva 11. Kokonaisfosforin kuormituksen jakautuminen eri lähteisiin Puneliajärven valuma-alueella
(23.05).

Puneliajärven valuma-alue (23.05)
kokonaistypen kuormitus
peltoviljely + pellolle levitetty lanta

1%
8%
37 %

54 %

muun maa-alueen taustakuormitus,
metsätalous ja muut tuntemattomat
kuormituslähteet
haja-asutus

turvetuotanto + pistekuormitus +
laskeuma vesiin

Kuva 12. Kokonaistypen kuormituksen jakautuminen eri lähteisiin Puneliajärven valuma-alueella
(23.05).

Puneliajärven valuma-alue (23.05)
kiintoaineskuormitus
peltoviljely + pellolle levitetty
lanta

0% 0%

47 %
53 %

muun maa-alueen
taustakuormitus, metsätalous ja
muut tuntemattomat
kuormituslähteet
haja-asutus

turvetuotanto + pistekuormitus +
laskeuma vesiin

Kuva 13. Kiintoaineen kuormituksen jakautuminen eri lähteisiin Puneliajärven valuma-alueella (23.05).

18.3.4 Nuijajoen valuma-alue (23.08)

Nuijajoen valuma-alueelta tulee mallin mukaan muita valuma-alueita selvästi vähemmän kuormitusta. Kokonaisfosforia tulee vuodessa noin 0,9 t, kokonaistyppeä 50 t ja kiintoainesta 790 t
(taulukko 5).
Peltoviljelyn ja pellolle levitetyn lannan osuus kokonaisfosforikuormituksesta on noin 70 %, kokonaistypen kuormituksesta noin 30 % ja kiintoainekuormituksesta 43 %. Asutuksen vastaavat
osuudet ovat 17 %, 0 % ja 0 % (kuvat 14 – 16).

Taulukko 5. Nuijajoen valuma-alueen (23.08) tarkempi tarkastelu kuormituslähteiden välillä kokonaisfosforin, kokonaistypen ja kiintoaineksen suhteen.

peltoviljely + pellolle levitetty lanta
muun maa-alueen taustakuormitus, metsätalous ja muut tuntemattomat kuormituslähteet
haja-asutus
turvetuotanto + pistekuormitus + laskeuma
vesiin
summa

kokonaisfosfori, t/vuosi
0,6

kokonaistyppi,
t/vuosi
15

kiintoaines,
t/vuosi
343

0,1

30

449

0,2

0

0

0,05

3

0

0,9

48

792

Nuijajoen valuma-alueen (23.08)
kokonaisfosforin kuormitus
peltoviljely + pellolle levitetty lanta
6%
muun maa-alueen taustakuormitus,
metsätalous ja muut tuntemattomat
kuormituslähteet

17 %

haja-asutus

9%
68 %

turvetuotanto + pistekuormitus +
laskeuma vesiin

Kuva 14. Kokonaisfosforin kuormituksen jakautuminen eri lähteisiin Nuijajoen valuma-alueella (23.08).

Nuijajoen valuma-alueen (23.08)
kokonaistypen kuormitus
peltoviljely + pellolle levitetty lanta

0%
6%
31 %

muun maa-alueen taustakuormitus,
metsätalous ja muut
tuntemattomat kuormituslähteet
haja-asutus

63 %

turvetuotanto + pistekuormitus +
laskeuma vesiin

Kuva 15. Kokonaistypen kuormituksen jakautuminen eri lähteisiin Nuijajoen valuma-alueella (23.08).

Nuijajoen valuma-alueen (23.08)
kiintoaineskuormitus
peltoviljely + pellolle levitetty lanta

0% 0%

43 %

muun maa-alueen taustakuormitus,
metsätalous ja muut tuntemattomat
kuormituslähteet
haja-asutus

57 %
turvetuotanto + pistekuormitus +
laskeuma vesiin

Kuva 16. Kiintoaineen kuormituksen jakautuminen eri lähteisiin Nuijajoen valuma-alueella (23.08).

18.3.5 Vihtijoen valuma-alue (23.09)

Vihtijoki laskee Kirkkojärveen, joten kuormituksen vaikutukset näkyvät ensimmäisenä sen alueella. Vihtijoki tuo noin 9,5 t fosforia, 250 t typpeä ja 7 650 t kiintoainetta (taulukko 6).
Vihtijoen fosforikuormitukseksi vuonna 2011 on arvioitu 8 t fosforia ja 211 t typpeä vuodessa
(Ranta ja Valtonen 2012). Aiempia vuosia suuremman kuormituksen arvioitiin johtuvan runsaammasta sadannasta ja kevättulvasta. Vuosina 2007 – 2010 fosforikuormitus on vaihdellut välillä 1,5 – 4,9 t ja typpikuormitus 40,5 – 118 t (Ranta ym. 2011).
Suurin osa (77 %) kokonaisfosforikuormituksesta aiheutuu peltoviljelystä ja pellolle levitetyn lannan määrästä. Samoin typen ja kiintoaineen kuormituksesta peltoviljelyn osuus on yli 50 % (kuvat 17 – 19).

Taulukko 6. Vihtijoen valuma-alueen (23.09) tarkempi tarkastelu kuormituslähteiden välillä kokonaisfosforin, kokonaistypen ja kiintoaineksen suhteen.

peltoviljely + pellolle
levitetty lanta
muun maa-alueen
taustakuormitus, metsätalous ja muut tuntemattomat kuormituslähteet
haja-asutus
turvetuotanto + pistekuormitus + laskeuma
vesiin
summa

kokonaisfosfori, t/vuosi
7,3

kokonaistyppi,
t/vuosi
90

kiintoaines,
t/vuosi
3 986

0,9

65

3 665

1,1

5

0

0,1

95

0

9,5

255

7 651

Vihtijoen valuma-alueen (23.09)
kokonaisfosforin kuormitus
peltoviljely + pellolle levitetty lanta

1%
12 %

muun maa-alueen taustakuormitus,
metsätalous ja muut tuntemattomat
kuormituslähteet

10 %

haja-asutus

77 %

turvetuotanto + pistekuormitus +
laskeuma vesiin

Kuva 17. Kokonaisfosforin kuormituksen jakautuminen eri lähteisiin Vihtijoen valuma-alueella (23.09).

Vihtijoen valuma-alueen (23.09)
kokonaistypen kuormitus
peltoviljely + pellolle levitetty lanta

3%
5%

muun maa-alueen taustakuormitus,
metsätalous ja muut
tuntemattomat kuormituslähteet
39 %

53 %

haja-asutus

turvetuotanto + pistekuormitus +
laskeuma vesiin

Kuva 18. Kokonaistypen kuormituksen jakautuminen eri lähteisiin Vihtijoen valuma-alueella (23.09).

Vihtijoen valuma-alueen (23.09)
kiintoaineskuormitus
peltoviljely + pellolle levitetty lanta

0% 0%

muun maa-alueen taustakuormitus,
metsätalous ja muut tuntemattomat
kuormituslähteet

48 %
52 %

haja-asutus

turvetuotanto + pistekuormitus +
laskeuma vesiin

Kuva 19. Kiintoaineen kuormituksen jakautuminen eri lähteisiin Vihtijoen valuma-alueella (23.09).

18.4 Järviallaskohtainen kuormitus SYKE:n vesistömallin perusteella
SYKE:n vesistömalli antaa suoraan arviot järviallaskohtaisesta kuormituksesta (taulukko 7). Arviosta ei ole saatavilla erittelyä eri kuormituslähteistä. Siksi edellä tehty tarkastelu kertoo kuormituksen jakaantumisesta kuormituslähteisiin enemmän kuin kuormitusmääristä. Järviallaskohtainen kuormitusarvio antaa kuormitusmääristä oikeampaa tietoa, koska arvio huomioi myös ravinteiden kulkeutumista järvialtaasta toiseen.
Järviallaskohtaisen kuormitusarvion mukaan Kirkkojärveen ja Mustionselälle tulee vuosittain vajaan 9 t fosforikuormitusta. Eniten fosforikuormitusta tulee Kiihkelyksenselälle. Retlahden ulkoinen fosforikuormitus on altaista vähäisintä.

Taulukko 7. SYKE:n vesistömallin mukaiset järviallaskohtaiset kuormitusarviot.

fosforikuormitus,
t/vuosi

typpikuormitus,
t/vuosi

Kirkkojärvi

8,9

148,2 t

Mustionselkä

8,9

149,7

Nummelanselkä

9,3

161,1

Retlahti

1,2

16,9

Kiihkelyksenselkä

20

377,8

Isontalonselkä

12,4

343,5

Sirkkoonselkä

10,9

338,6

19. ULKOISEN KUORMITUKSEN SIETOKYKY
19.1 Kokonaiskuormitus
Hiidenveteen tulevan ulkoisen fosforikuormituksen merkitystä järven sietokyvylle tarkasteltiin
Vollenweiderin (1976) mallilla. Siinä tulevaa ulkoista kuormitusta verrataan hydrauliseen pintakuormaan. Hydraulisella pintakuormalla tarkoitetaan järveen tulevan vesimäärän ja järven pintaalan suhdetta eli se saadaan jakamalla tulovirtaama järven pinta-alalla. Toinen tapa laskea hydraulista pintakuormaa on jakaa järven keskisyvyys viipymällä. Sietorajat on määritetty laajan
järvitutkimuksen perusteella. Ns. kriittinen raja (Pv=0,174x0,469) kuvaa tilannetta, jossa kuormitus aiheuttaa rehevöitymisen kiihtymistä. Sallittu raja (Ps=0,055x0,635) taas kertoo kuormitustasosta, jota järvi pystyy sietämään ilman, että se rehevöityy. Yleensä sallitun kuormituksen rajana käytetään fosforikuormitukselle arvoa 0,15 g/m2 vuodessa. Mallin käytössä on huomioitava
sen suuntaa-antavuus ja yleistettävyys, se ei ota huomioon järven yksilöllisiä ominaisuuksia.
Järveen tuleva ulkoinen fosforikuormitus ylittää Hiidenveden sietokyvyn selvästi Vollenweiderin
mallin mukaan. Jos kuormitusta vähennetään 50 %, päästään juuri kriittisen tason alapuolelle,
mutta ollaan selvästi sallitun tason yläpuolella. Kuormitusta tulisi vähentää 75 %, jotta päästään
sallitun tason alapuolelle.
Jokaiselle järvialtaalle haettiin erikseen kuormitusarvio SYKE:n vesistömallista (taulukko 8). Kaikilla muilla osa-altailla paitsi Retlahdessa kriittinen sietokyky ylittyy (taulukko 9).
Fosforikuormitusta tulee siis vähentää 14,4 t – 21,6 t. Luonnonhuuhtouman ja laskeuman osuudeksi arvioitiin n. 20 % vuosina 1996 – 2002 (Saarijärvi 2003). Jos oletetaan suhteen pysyneen
samana, luonnonhuuhtouma ja laskeuma aiheuttaisivat Hiidenveteen noin 5,8 t fosforikuormituksen.

Taulukko 8. Kriittisen fosforikuormituksen raja-arvot ja järviallaskohtaiset laskennalliset arviot SYKE:n
vesistömallin mukaan niihin tulevasta fosforikuormituksesta.

Kriittisen
fosforikuormituksen rajaarvot, g/m2/vuosi

Laskennallinen
fosforikuormitus,
g/m2/vuosi

Kirkkojärvi

1,2

5,574

Mustionselkä

1,0

2,953

Nummelanselkä

0,8

2,328

Retlahti

0,3

0,293

Kiihkelyksenselkä

0,8

1,893

Isontalonselkä

1,5

3,104

Sirkkoonselkä

3,0

5,444

Taulukko 9. SYKE:n vesistömallin mukaiset järviallaskohtaiset fosforikuormitukset.

kuormitus,
kg/vuosi

Kriittinen kuormitus ylittyy

Sallittu kuormitus ylittyy

Tarvittava
vähennys,
%

Kirkkojärvi

8 919

X

X

75 – 85

Mustionselkä

8 858

X

X

67 – 80

Nummelanselkä

9 311

X

X

63 – 80

Retlahti

1 170

X

38

Kiihkelyksenselkä

19 876

X

X

60 – 75

Isontalonselkä

12 417

X

X

40 – 65

Sirkkoonselkä

10 887

X

X

20 – 50

19.2 Kirkkojärvi
Kirkkojärveen tulevan ulkoisen fosforikuormituksen määrä ylittää osa-altaan kriittisen sietokyvyn
selvästi. Mikäli kuormitusta vähennetään 75 %, päästään aivan kriittisen kuormituksen rajalle.
Kuormitusta pitäisi vähentää 85 % eikä silti vielä päästäisi sallitun kuormituksen tasolle, mutta
kriittinen raja alitettaisiin selvästi (taulukot 8 ja 9).
19.3 Mustionselkä
Mustionselälle tulee ulkoista fosforikuormitusta Hiidenveden lähivaluma-alueelta ja Kirkkojärven
kautta. Kirkkojärven suurin kuormitus tulee Vihtijoesta. Tämä fosforikuormitus ylittää Mustionselän kriittisen sietokyvyn selvästi. Kuormituksen vähentäminen 67 % alittaa kriittisen kuormituksen rajan. Jotta päästäisiin lähelle sallittua tasoa, pitäisi kuormitusta vähentää 80 %. (taulukot 8
ja 9).
19.4 Nummelanselkä
Nummelanselälle tuleva ulkoinen fosforikuormitus ylittää kyseisen osa-altaan kriittisen sietokyvyn. Kuormitus tulee Hiidenveden lähivaluma-alueelta (23.03) ja lisäksi ravinteita kulkeutuu
Kirkkojärveltä ja Mustionselältä (taulukot 8 ja 9).
Vollenweiderin (1976) mallin mukaan ulkoista fosforikuormitusta tulisi vähentää 63 %, jotta
päästäisiin selvästi alle kriittisen tason. Kuormituksen vähennys 80 %:lla toisi tilanteen sallitulle
tasolle.

19.5 Retlahti
Vollenweiderin (1976) mallin mukaan Retlahden ulkoinen kuormitus alittaa kriittisen rajan mutta
on yli sallitun. Retlahteen tulee kuormitusta Hiidenveden lähivaluma-alueelta (23.03). Lähelle sallittua tasoa päästäisiin 38 %:n vähennyksellä (taulukot 8 ja 9).
19.6 Kiihkelyksenselkä
Kiihkelyksenselälle tulee Vollenweiderin (1976) mallin mukaan kriittisen sietorajan ylittävä määrä
ulkoista fosforikuormitusta. Osa-altaalle tulee kuormitusta Hiidenveden lähivaluma-alueelta
(23.03), Vanjoen valuma-alueelta (23.04), Puneliajärven valuma-alueelta (23.05) ja Nuijajoen
valuma-alueelta (23.08).
Jotta päästäisiin alle kriittisen rajan, tulee ulkoista fosforikuormitusta vähentää 60 %. Kuormituksen vähentäminen 75 %:lla tuo tilanteen lähelle sallittua tasoa (taulukot 8 ja 9).
19.7 Isontalonselkä
Isontalonselälle tulee ulkoista fosforikuormitusta Hiidenveden lähivaluma-alueelta (23.03). Tuleva
ulkoinen fosforikuormitus ylittää kriittisen tason Vollenweiderin (1976) mallilla tarkasteltuna. Jotta päästäisiin alle kriittisen tason, pitää kuormitusta vähentää 40 %. Aivan sallitun tason tuntumaan pääseminen edellyttää kuormituksen vähentämistä 65 % (taulukot 8 ja 9).
19.8 Sirkkoonselkä
Sirkkoonselälle tulee ulkoista fosforikuormitusta Hiidenveden lähivaluma-alueelta (23.03). Vollenweiderin (1976) mallin mukaan fosforikuormitus on aivan kriittisen tason rajalla. Vähentämällä
kuormitusta 20 % päästään kriittisen tason alapuolelle ja vähentämällä kuormitusta 40 %, päästään sallitun tason tuntumaan (taulukot 8 ja 9).

20. SISÄINEN KUORMITUS
Hiidenveden sisäisen kuormituksen suuruudeksi on arvioitu vuosien 1996 – 2000 perusteella peräti 418 t fosforia (Marttila 2003). Nettosedimentaatio oli 17,2 t. Tällöin ulkoisen kuormituksen
suuruudeksi arvioitiin 28,1 t fosforia.
Sisäistä kuormitusta aiheutuu happipitoisuuden ollessa alle 2 mg/l, jolloin fosforia voi alkaa vapautua sedimentistä. Samoin veden korkea pH-arvo aiheuttaa fosforin vapautumista. Eliöiden aiheuttama pohjan pöllytys eli bioturbaatio voi nostaa ravinteita vesipatsaaseen. Samoin tuulen ja
aaltojen aiheuttama sedimentin resuspensio tuo ravinteita pohjalta pinnan läheiseen veteen. Liikkeelle lähtevästä kokonaisfosforista on vain osa leville käyttökelpoisessa muodossa.
Hiidenvesi jakautuu useampaan eri järvialtaaseen, jotka eroavat toisistaan niin veden laadultaan
kuin morfologialtaan (kuva 20, taulukko 10). Altaisiin kohdistuu niiden sijainnista riippuvaa eritasoista seurantaa. Kirkkojärvi, Mustionselkä, Nummelanselkä ja Kiihkelyksenselkä ovat vuosittaisen Hiidenveden pistekuormittajien yhteistarkkailuohjelman näytteenottopaikkoja. Muista altaista on huomattavasti vähemmän tietoa.

Kuva 20. Hiidenveden altaat.
Taulukko 10. Osa-alueiden morfologisia tietoja. Pinta-ala, tilavuus, keskisyvyys ja suurin syvyys (Marttila 2003), viipymä (Horppila 2005).

Osa-alue

Pintaala
(ha)

tilavuus (m3 *
106)

Keskisyvyys
(m)

Suurin syvyys

Viipymä,
vrk

Kirkkojärvi

180

2,1

1,2

3,5

10

Mustionselkä

270

4,6

1,7

4,5

20

Nummelanselkä

380

9,6

2,5

7,0

37

Retlahti

480

35,2

7,3

17,0

2164

Kiihkelyksenselkä

1050

118,9

11,3

33,0

172

Isontalonselkä

470

15,9

3,4

10,5

22

Sirkkoonselkä

200

9,6

4,8

14,5

13

Yhteensä

30 300

195,9

6,5

33,0

273

Ulkoinen kuormitus aiheuttaa sisäistä kuormitusta erityisesti suuren resuspension omaavilla osaaltailta. Tällainen osa-allas on erityisesti Kirkkojärvi, jossa on todettu aallokon ja tuulten sekoittavan pohjan ravinteita vesipatsaaseen (Niemistö 2008). Kirkkojärven sisäisen kuormituksen on
arvioitu olevan 29-kertainen ulkoiseen kuormitukseen verrattuna. Niemistö totesi sisäisen kuormituksen olevan huomattavasti vähäisempää Kiihkelyksenselällä ja Kuninkaanlahdella kuin matalilla alueilla. Marttila (2003) arvioi Hiidenveden sisäisen kuormituksen olevan 15-kertaa ulkoista
kuormitusta suurempaa. Molemmat arviot perustuvat bruttosedimentaatiomittauksiin. Arviot ovat
samaa suuruusluokkaa, kun huomioidaan, että toisessa tarkastellaan yhtä järviallasta ja toisessa
koko Hiidenvettä.
Liian suuri ulkoinen kuormitus käynnistää rehevöitymiskehityksen. Yksi rehevöitymisen oireista
on sisäisen kuormituksen syntyminen. Jotta sisäiseen kuormitukseen voidaan vaikuttaa, tulee ensin saada ulkoinen kuormitus sallitulle tasolle tai vähintään alle kriittisen tason.

20.1 Suomen ympäristökeskuksen vesistömallin arvio
SYKE:stä saadun tiedon mukaan mallin käyttö sisäisen kuormituksen arvioinnissa on epävarmaa,
eikä siis suositeltavaa. Malli arvioi paremmin ravinteiden mahdollista pidättymistä kuin niiden vapautumista. Siksi tässä työssä sisäistä kuormitusta arvioidaan välillisten vaikutusten kautta. Tällöin ei ole mahdollista saada laskennallisia lukuarvoja sisäiselle kuormitukselle.
20.2 Arvio ulkoisen kuormituksen perusteella
Sisäisen kuormituksen suuruutta voidaan arvioida välillisesti ulkoisen kuormituksen avulla. Laskemalla jokaiselle osa-alueelle tulevan ulkoisen fosforikuormituksen perusteella järvessä syntyvän keskimääräisen fosforipitoisuuden (taulukko 11) ja vertaamalla sitä järvessä havaittuun pitoisuuteen, voidaan arvioida esiintyykö järvessä sisäistä kuormitusta.
Taulukko 11. Tulevan fosforikuormituksen perusteella arvioitu keskimääräinen fosforipitoisuus. Osaalueet näkyvät edellä esitetyssä kartassa (kuva 44).

osa-alueen nimi

tuleva
kuormitus,
kg

keskimääräinen
kokonaisfosforipitoisuus

koko valuma-alue

28 843

65

23.03

Hiidenveden lähialue

5976

69

23.04

Vanjoen valuma-alue

6717

128

23.05

Puneliajärven valuma-alue

5765

43

23.08

Nuijajoen valuma-alue

922

22

23.09

Vihtijoen valuma-alue

9463

74

Suomen ympäristökeskuksen järviallaskohtaisten kuormitusarvioiden perusteella laskettiin jokaiselle osa-altaalle erikseen keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus. Saatua arvoa verrattiin osaaltaan havaittuun kokonaisfosforipitoisuuteen (taulukko 12).
Taulukko 12. Järviallaskohtaiset fosforikuormitukset SYKE:n vesistömallin mukaan sekä niiden perusteella lasketut keskimääräiset kokonaisfosforipitoisuudet. Havaitut kokonaisfosforipitoisuudet ovat keskiarvoja vuosilta 2000 – 2012. Retlahden, Isontalonselän ja Sirkkoonselän keskiarvot perustuvat yhteen
näytteenottokertaan.

Osa-alue

Tuleva
järviallaskohtainen
fosforikuormitus, kg/vuosi

Laskettu
keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus

Havaittu kokonaisfosforipitoisuus, keskiarvo vuosilta 2000 2012

Kirkkojärvi

8918,64

56

96

Mustionselkä

8857,74

54

95

Nummelanselkä

9310,66

51

51

Retlahti

1170,01

111

32

Kiihkelyksenselkä

19875,58

43

62

Isontalonselkä

12417

26

39

Sirkkoonselkä

10887,22

23

76

20.2.1 Kirkkojärvi

Kirkkojärvi on matala ja tuulelle altis allas, jossa resuspension on todettu aiheuttavan sisäistä
kuormitusta (Niemistö 2008). Samoin bruttosedimentaatio on alueella suurta. Pohjan lähellä veden happipitoisuus on ollut alhainen, mutta heikon happipitoisuuden omaavan vesimassan osuus
koko Kirkkojärven alasta ja tilavuudesta on vähäinen. Happipitoisuus on ollut pohjan lähellä lähes
vuosittain alle 2 mg/l. Pohjan läheisen veden pH-arvo on pysynyt pääosin alle 8, joten se ei ole
aiheuttanut sisäistä kuormitusta.
Kirkkojärven pinnan läheisen veden (näytesyvyys 1 m) kokonaisfosforipitoisuudet ovat vaihdelleet 2000-luvulla välillä 35 – 210 µg/l. Veden kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet samaa suuruusluokkaa myös pohjan lähellä (2 m). Pohjan läheisessä vedessä pitoisuudet ovat kuitenkin
välillä lähes kaksinkertaistuneet. Vuosien 2000 – 2012 havaittujen kokonaisfosforipitoisuuksien
keskiarvoksi koko vesimassaa kohden laskettuna saatiin 96 µg/l.
Kirkkojärveen tulee kuormitusta Vihtijoen valuma-alueelta (23.09). Alueelta tulevan veden aiheuttama Kirkkojärven laskennallinen keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus on 74 µg/l (taulukko
22). Järviallaskohtaisen tulevan kuormituksen arvion mukaan keskimääräiseksi kokonaisfosforipitoisuudeksi saadaan 56 µg/l.
Molempien arvioiden pohjalta voidaan todeta Kirkkojärvessä olevan selvää sisäistä kuormitusta.
Erityisesti sisäistä kuormitusta tapahtuu loppukesäisin ja lopputalvisin. Loppukesäisin resuspensio
aiheuttaa pääosin sisäisen kuormituksen syntymisen ja lopputalvisin tilanne aiheutuu hapen
puutteesta. Myös Niemistö (2008) on todennut väitöskirjassaan Kirkkojärvessä tapahtuvan suurta resuspensiota.
20.2.2 Mustionselkä

Mustionselkä on Kirkkojärven tavoin matala ja tuulelle altis allas. Pohjan läheisessä vedessä on
havaittu alhaisia happipitoisuuksia muutamina kertoina 2000-luvulla. Pohjan läheisen veden alan
osuudeksi on arvioitu 18 % ja tilavuudeksi 5,4 % (Marttila 2003). Pohjan läheisen veden pH-arvo
on ollut välillä hyvin korkea. Korkeasta pH-arvosta aiheutuu fosforin vapautumista sedimentistä
eli sisäistä kuormitusta. Kalasto on todettu särkikalavaltaiseksi (Sairanen 2010). Tämäkin tukee
havaintoa sisäisestä kuormituksesta.
Mustionselän kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut yhden metrin syvyydessä 36 – 200 µg/l ja
pohjan lähellä 42 – 200 µg/l. Pohjan lähellä pitoisuudet ovat olleet pinnan läheisiä pitoisuuksia
korkeampia, mikä kertoo ravinteiden vapautumisesta pohjalta eli sisäisestä kuormituksesta. Vuosien 2000 – 2012 havaittujen kokonaisfosforipitoisuuksien keskiarvoksi koko vesimassaa kohden
laskettuna saatiin 95 µg/l.
Mustionselälle tulee kuormitusta Hiidenveden lähivaluma-alueelta (23.03). Alueen tuottama laskennallinen keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus on 69 µg/l (taulukko 22). Järviallaskohtaisen
tulevan kuormituksen arvion mukaan keskimääräiseksi kokonaisfosforipitoisuudeksi saadaan 54
µg/l.
Molemmat laskennalliset arvot ylittyvät usein Mustionselällä, joten kyseisellä alueella on Kirkkojärven tavoin selvää sisäistä kuormitusta.
20.2.3 Nummelanselkä

Nummelanselkä on Kirkkojärveä ja Mustionselkää syvempää aluetta, eikä se ole niin altis tuulten
ja aallokon vaikutuksille kuin edellä mainitut osa-altaat. Nummelanselkä kerrostuu, mutta kerrostuneisuus ei ole vahvaa. Sen ravinnepitoisuudet ovat myös edellä mainittuja altaita alhaisempia
ja happipitoisuus selvästi parempi, kun tarkastellaan 2000-luvun tuloksia. Veden pH-arvo on ollut
ainoastaan yhden kerran 2000-luvulla lähellä 8, mutta ei sitä suurempi.
Nummelanselän kokonaisfosforipitoisuudet ovat vaihdelleet 37 – 94 µg/l. Pohjan läheisessä vedessä pitoisuudet ovat olleet samaa suuruusluokkaa, mutta useimmiten selvästi pinnan läheisen
veden kokonaisfosforipitoisuuksia selvästi korkeampia, mikä kertoo sisäisestä kuormituksesta.
Vuosien 2000 – 2012 havaittujen kokonaisfosforipitoisuuksien keskiarvoksi koko vesimassaa
kohden laskettuna saatiin 51 µg/l.

Nummelanselälle tulee kuormitusta Hiidenveden valuma-alueelta (23.03). Alueen tuottama laskennallinen keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus on 69 µg/l (taulukko 22). Nummelanselkään
ei kohdistu kuin osa alueen 23.03 kuormituksesta. Järviallaskohtaisen tulevan kuormituksen arvion mukaan keskimääräiseksi kokonaisfosforipitoisuudeksi saadaan 51 µg/l.
Sisäistä kuormitusta on esiintynyt aika ajoin pohjan läheisessä vedessä, mutta ei jatkuvasti. Järviallaskohtaisen arvion mukaan ulkoinen ja sisäinen kuormitus olisivat Nummelanselällä samansuuruisia.
20.2.4 Kiihkelyksenselkä

Kiihkelyksenselkä edustaa Hiidenveden syvintä aluetta. Tuulten ja aallokon vaikutus ei ulotu pohjasedimenttiin. Myös bruttosedimentaationopeus on matalia alueita selvästi hitaampaa (Niemistö
2008). Happipitoisuus on ollut aivan pohjan lähellä (27 m) heikko ja ravinnepitoisuudet korkeita.
Kyseinen vesisyvyys on yksi metri pohjasta. Tämän syvyisen veden osuus alasta ja tilavuudesta
on kuitenkin hyvin vähäinen. Veden pH-arvot ovat olleet myös pohjanläheisessä vedessä hyvin
lähellä neutraalia. Kalasto on todettu särkikalavaltaiseksi (Sairanen 2010). Kalasto voi lisätä sisäistä kuormitusta.
Kiihkelyksenselän yhden metrin syvyisen veden kokonaisfosforipitoisuudet ovat vaihdelleet 23 –
63 µg/l välillä. Pohjanläheisessä vedessä kokonaisfosforipitoisuudet ovat selvästi korkeampia
vaihdellen 52 – 230 µg/l. Vuonna 2005 lokakuussa pitoisuus oli jopa 400 µg/l. Vuosien 2000 –
2012 havaittujen kokonaisfosforipitoisuuksien keskiarvoksi koko vesimassaa kohden laskettuna
saatiin 62 µg/l.
Kiihkelyksenselkään kohdistuu kuormitusta Hiidenveden valuma-alueelta (23.03), Vanjoen valuma-alueelta (23.04), Puneliajärven valuma-alueelta (23.05) ja Nuijajoen valuma-alueelta
(23.08). Näiden tuottamien keskimääräisten laskennallisten kokonaisfosforipitoisuuksien keskiarvoksi tulee 66 µg/l (taulukko 22). Järviallaskohtaisen tulevan kuormituksen arvion mukaan keskimääräiseksi kokonaisfosforipitoisuudeksi saadaan 43 µg/l.
Kiihkelyksenselällä sisäistä kuormitusta tapahtuu todennäköisesti pienialaisessa syvänteessä,
jonka vesisyvyys on 27 m. Sen merkitys yläpuoliseen veden laatuun on tästä syystä johtuen luultavasti vähäinen. Järviallaskohtaisen arvion mukaan myös Kiihkelyksenselällä esiintyy sisäistä
kuormitusta.
20.2.5 Retlahti

Retlahti on myös suhteellisen syvä osa-allas, joten tuulet ja aallokot eivät vaikuta sen pohjaa sekoittavasti. Pohjan läheisen veden happipitoisuus on pysynyt hyvänä ja veden pH lähellä neutraalia. Retlahden veden laatua on tutkittu vain yhdellä näytteenottokerralla, joten sisäisen kuormituksen arviointi tämän perusteella kertoo ainoastaan sen hetkisestä tilanteesta. Näiden tietojen
pohjalta arvioituna olosuhteet eivät ole sisäisen kuormituksen syntymiselle otolliset.
Retlahden kokonaisfosforipitoisuudesta on ainoastaan yksi havainto 2000-luvulta. Vuonna 2007
kokonaisfosforipitoisuus oli pinnan läheisessä vedessä 31 µg/l ja pohjan läheisessä vedessä 48
µg/l. Periaatteessa korkeampi pitoisuus voi kertoa sisäisestä kuormituksesta, mutta ero pinnan
läheiseen veteen ei ole kovin suuri. Kyseisen näytteenoton eri syvyyksien kokonaisfosforipitoisuuksien keskiarvoksi koko vesimassaa kohden laskettuna saatiin 32 µg/l.
Retlahteen kohdistuu kuormitusta Hiidenveden lähivaluma-alueelta (23.03), minkä tuottama keskimääräinen laskennallinen kokonaisfosforipitoisuus on 69 µg/l (taulukko 22). Järviallaskohtaisen
tulevan kuormituksen arvion mukaan keskimääräiseksi kokonaisfosforipitoisuudeksi saadaan 111
µg/l.
Verrattaessa havaittuja ja laskennallisia pitoisuuksia toisiinsa, huomataan, että havaitut jäävät
laskennallisen alapuolelle. Tällä perusteella Retlahdessa ei olisi ainakaan suurta sisäistä kuormitusta, jonkinlaista ravinteiden vapautumista saattaa kuitenkin tapahtua. Myös järviallaskohtainen
tarkastelu tukee tätä havaintoa.

20.2.6 Isontalonselkä

Isontalonselkä on keskisyvä osa-allas, jossa tuulten ja aallokon vaikutus on todennäköisesti hyvin
vähäistä. Pohjanläheisen veden happipitoisuus oli 2,3 mg/l vuonna 2007 heinäkuussa. Happipitoisuuden ollessa alle 2 mg/l, voi fosforia alkaa vapautua sedimentistä. Todennäköisesti välillä Isontalonselällä on saattanut olla tällainen tilanne. Pohjan läheisen veden pH-arvo on ollut hyvin lähellä neutraalia, joten se ei ole aiheuttanut ravinteiden vapautumista sedimentistä.
Isontalonselän veden laadusta on tietoa vain yhdeltä näytekerralta vuodelta 2007, joten sisäisen
kuormituksen arviointi kertoo sen hetkisestä tilanteesta. Tällöin pinnan läheisessä vedessä kokonaisfosforipitoisuus oli 34 µg/l ja pohjan läheisessä vedessä 56 µg/l. Tältä pohjalta Isontalonselällä on ollut jonkinlaista sisäistä kuormitusta, mutta se on pitoisuuksien perusteella ollut vähäistä. Kyseisen näytteenoton eri syvyyksien kokonaisfosforipitoisuuksien keskiarvoksi koko vesimassaa kohden laskettuna saatiin 39 µg/l.
Isontalonselälle tulee kuormitusta Hiidenveden lähivaluma-alueelta (23.03), minkä tuottama keskimääräinen laskennallinen kokonaisfosforipitoisuus on 69 µg/l (taulukko 22). Järviallaskohtaisen
tulevan kuormituksen arvion mukaan keskimääräiseksi kokonaisfosforipitoisuudeksi saadaan 26
µg/l.
Verrattaessa havaittuja ja laskennallisia pitoisuuksia toisiinsa, huomataan, että havaitut jäävät
valuma-aluekohtaisen tarkastelun mukaan laskennallisen alapuolelle. Järviallaskohtainen arvion
mukaan taas havaittu pitoisuus on laskennallista suurempi. Tällä perusteella Isontalonselällä
esiintyisi sisäistä kuormitusta. Toisaalta vertailu perustuu ainoastaan yhden näytteenottokerran
tuloksiin, joten pohdintaan tulee suhtautua varauksella.
20.2.7 Vaanilanlahti

Vaanilanlahti on matalahko osa-allas, jossa on runsaasti vesikasvillisuutta. Tuulten ja aallokon
vaikutus on tästä syystä johtuen luultavasti vähäinen. Vaanilanlahden veden laadusta ei ole tietoa, joten sen sisäistä kuormitusta ei voida arvioida.
20.2.8 Sirkkoonselkä

Sirkkoonselkä on suhteellisen syvä osa-allas, jossa tuulten ja aallokon pohjaa sekoittava vaikutus
jää hyvin vähäiseksi. Happipitoisuus on ollut 10 m:n syvyydessä 0,9 mg/l, joten hieman matalammiltakin alueilta on todennäköisesti voinut vapautua ravinteita. Tämän syvyistä vettä on
Marttilan (2003) mukaan vajaa puolet alasta ja noin 5 % tilavuudesta, joten alan osuus voidaan
pitää hyvin merkittävä. Lähes puolelta pinta-alasta saattaa vapautua fosforia. Pohjan läheisen
veden pH-arvo on ollut lähellä neutraalia, joten sen ei oleteta edistävän ravinteiden vapautumista.
Sirkkoonselän veden laatua on tutkittu vuonna 2007. Tällöin kokonaisfosforipitoisuus oli pinnan
läheisessä vedessä 30 µg/l ja pohjan läheisessä vedessä peräti 219 µg/l. Kyseisen näytteenoton
eri syvyyksien kokonaisfosforipitoisuuksien keskiarvoksi koko vesimassaa kohden laskettuna saatiin 76 µg/l.
Sirkkoonselälle kohdistuu ulkoista fosforikuormitusta Hiidenveden lähivaluma-alueelta (23.03),
minkä tuottama keskimääräinen laskennallinen kokonaisfosforipitoisuus on 69 µg/l (taulukko 22).
Järviallaskohtaisen tulevan kuormituksen arvion mukaan keskimääräiseksi kokonaisfosforipitoisuudeksi saadaan 23 µg/l.
Molempien arvioiden mukaan Sirkkoonselällä on ollut selvää sisäistä kuormitusta.

21. JATKOSUOSITUKSET
Hiidenveden kuormituksen arviointi perustuu erilaisiin malleihin ja laskentakaavoihin. Esimerkiksi
peltoviljelyn osuus kuormituksesta perustuu peltopinta-aloihin. Vesistömalli ottaa huomioon tietoja säästä ja hydrologiasta, mutta mahdollisten tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta mallissa ei
näy. Tämä tapa on kuitenkin yleisesti käytetty tällä hetkellä ja sitä pidetään luotettavana tapana
arvioida kuormituksen suuruutta.

Veden laadun mittaus vesianalyysein on myös erittäin epävarmaa, koska näytteenotto voi osua
kuormitushuippuun tai sen viereen. Siksi jatkuvatoimisten mittarien käyttöä voisi miettiä jatkossa. Kyseinen toimenpide voi tarkentaa arvioita, mutta on suhteellisen kallista toteuttaa vain
kuormitusarvioiden tarkistamista varten.

22. YHTEENVETO
Hiidenveteen tulee yhteensä 28,8 t fosforikuormitusta vuodessa Suomen ympäristökeskuksen
kehittämän vesistömallin mukaan. Tästä yli 70 % aiheutuu peltoviljelystä. Vuosittain typpeä tulee
yhteensä 640 t ja kiintoainesta 16 445 t. Eniten kuormitusta tulee Vihtijoen valuma-alueelta
(23.09).
Pistekuormituksen määrää ei ole mahdollista saada eriteltyä vesistömallissa. Ranta ja Valtonen
(2012) arvioivat, että Hiidenveden alueelle johdettiin fosforia noin 0,32 kg P/d vuonna 2011. Tämä vastaa noin 117 kg fosforia vuodessa. Saman selvityksen mukaan vuosina 2007–2011 fosforia on tullut noin 0,14–0,65 kg P/d eli 50 – 240 kg vuodessa. Typpeä tuli puhdistamoilta Hiidenveden alueelle noin 91,5 kg N/d. Tämä vastaa noin 33,4 t vuodessa. Vuosina 2007–2011 typpikuormitus on ollut 68,7–96,3 kg N/d eli 25 – 35,1 t.
Pistekuormituksen osuus kokonaisfosforikuormituksesta on suurin piirtein 0,2 – 0,8 % ja typpikuormituksesta 3,9 – 5,5 %.
Vollenweiderin mallin mukaan Hiidenveteen tuleva ulkoinen kuormitus ylittää järven kriittisen sietokyvyn selvästi. Ulkoista fosforikuormitusta tulisi vähentää Vollenweiderin mallin mukaan 50 –
75 %, mikä vastaa 14,4 – 21,6 t vuodessa. Vähennystavoite olisi hyvä olla aluksi vähintään 50
%, mutta tavoitteen tiukennus kohti 75 % olisi hyvä tehdä pitemmällä aikavälillä kuten 10 – 20
vuoden kuluessa.
Myös eri osa-altaittain tarkasteltuna ulkoinen fosforikuormitus on liian suurta. Vollenweiderin
mallin mukaan kaikilla osa-altailla ylittyy kuormituksen sallittu taso. Kirkkojärvellä, Mustionselällä, Nummelanselällä, Retlahdessa, Kiihkelyksenselällä fosforikuormitus on selvästi yli kriittisen tason. Sirkkoonselällä kuormitus on aivan kriittisen tason rajalla. Isontalonselällä ulkoinen kuormitus ylittää sallitun, mutta jää alle kriittisen tason. Vaanilanlahden osalta tarkastelua ei voitu tehdä puuttuvien tietojen takia.
Sisäistä kuormitusta on esiintynyt selvästi Kirkkojärvellä, Mustionselällä ja Sirkkoonselällä. Ajoittaista tai vähäisempää sisäinen kuormitus on ollut Nummelanselällä, Kiihkelyksenselällä ja Isontalonselällä. Vaanilanlahden sisäistä kuormitusta ei voida arvioida puuttuvan veden laatutiedon
takia. Retlahdessa ei esiintyisi sisäistä kuormitusta laskennallisten mallien mukaan.
Aiemmissa selvityksissä on laskettu Hiidenveteen tulevan kuormituksen suuruudeksi 28,1 t fosforia vuodessa (Marttila 2003) ja 27,1 t fosforia vuodessa (Saarijärvi 2003). Kyseiset arviot vastaavat hyvin SYKE:n vesistömallista haettua arviota ulkoiselle fosforikuormitukselle.
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Taulukko 1. Hiidenveden kunnostukseen soveltuvat menetelmät ja niiden ohjauskeinot.
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Kunnostussuunnitelman
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Taulukko 2. kunnostustoimenpiteiden tarkempi suunnitelma vuosille 2013 – 2017.
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Taulukko 3. Kunnostustoimenpiteiden tarkempi suunnitelma vuosille 2018 – 2022.
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