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Tiivistelmä Kunnostussuunnitelmassa kaikki tarkastellut järvet ovat matalia Siuntionjoen 
vesistöalueen läpivirtausjärviä Vihdissä, jotka kuuluvat samaan järviketjuun. 
Järvien valuma-alueet ovat suuria, kun koko järviketjun yläpuoliset valuma-alueet 
tulevat mukaan kokonaisvaluma-alueeseen. Poikkipuoliaisen ja Tervalammen 
valuma-alueista suuri osa on Nuuksion kansallispuistoa.

Kunnostussuunnitelmassa käsitellyt järvet on luokiteltu välttävään ekologiseen 
tilaan. Poikkipuoliaisen vedenkorkeutta on laskettu 1900-luvun alussa vajaa 
metri, mikä on kiihdyttänyt järven umpeenkasvua. Erittäin rehevästä Enäjärvestä 
laskeva Hulttilanjoki tuo 70–80 % Poikkipuoliaisen ulkoisesta kuormituksesta. 
Myllyjoki tuo järven pohjoispuolelta vesiä muun muassa entiseltä turpeennos-
tosuolta, Katinhännänsuolta, mistä on valunut runsaasti humusta ja ravinteita 
järveen. Humuskuorma on ilmeisimmin myös kiihdyttänyt järven pohjoisosan 
umpeenkasvua. 

Tervalampi ja Huhmarjärvi ovat Poikkipuoliaista pienempiä ja niiden vesi vaihtuu 
keskimäärin reilussa viikossa. Tervalammen ja Huhmarjärven ulkoisesta kuormituk-
sesta yli 80 % tulee yläpuolisista järvistä Siuntionjokea pitkin.

Järville laskettiin kuormitus ympäristöhallinnon VEMALA-ohjelmalla ja kuormi-
tuksen vähentämistavoite Load Lake Response -ohjelmalla. Mallien mukaan 
ulkoista kuormitusta olisi huomattavasti vähennettävä nykyisestä. 

Enäjärven veden laadun parantamisella olisi alapuolisille järville erittäin suuri 
vaikutus. Lisäksi järvien lähivaluma-alueilla on 190 ha herkästi erodoituvaa peltoa, 
joihin vesiensuojelulliset toimenpiteet kannattaa ensisijaisesti kohdistaa. Pelloilla 
suositeltavia toimia ovat maan kasvukunnosta huolehtiminen, talviaikainen 
kasvipeitteisyys, lannoituksen minimointi, kerääjäkasvien käyttö, maanparannusai-
neiden levitys, suojavyöhykkeiden perustaminen sekä kaksitasouomien ja kosteik-
kojen rakentaminen. 

Sisäisen kuormituksen hillitsemiseksi hoitokalastusta kannattaa ainakin 
Poikkipuoliaisella jatkaa, joskaan sisäisen kuormituksen merkitys ei liene 
järvessä ulkoista kuormitusta merkittävämpi. Umpeenkasvua on mahdollista 
hillitä vedenpinnan nostolla ja ruoppauksilla. Lisäksi järviin laskevia potentiaa-
lisia taimenen elinalueita suositellaan kunnostettavaksi etenkin nousuesteitä 
poistamalla.

Kunnostussuunnitelmassa esitetään kunnostustyön vuosisuunnitelma vuosille 
2022–2030.

Asiasanat Poikkipuoliainen, Tervalampi, Huhmarjärvi, Siuntionjoki, kunnostus, veden laatu, 
ekologinen tila, hoitokalastus, kasviplankton, eläinplankton, pohjaeläimet, kalasto, 
kuormitus
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6.

1 Johdanto
Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 -vesistövisio laadittiin vuonna 2018 ja vesistövision mukaiset toimet 
aloitettiin vuoden 2019 alusta. Visiossa on tarkoituksena konkreettisesti toteuttaa Siuntionjoen valuma-alueen 
kunnissa hyväksytyn Siuntionjoen vesistövision 2030 mukaisia toimia: Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 
(Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 2018). Vision tavoitteena on, että Siuntionjoen vesistö valuma-alueineen 
on hyvässä ekologisessa tilassa, taimenen luontainen elinkierto on turvattu ja vesistöjen virkistyskäyttömahdol-
lisuudet ovat monipuolistuneet. Visiota koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). 

Siuntionjoen vesistövision osatavoitteet ovat seuraavat: 

1. Käynnistää vesistön pitkän aikavälin kunnostustyö sekä alueellinen yhteistyö  

2. Vähentää Siuntionjoen vesistöön kohdistuvaa hajakuormitusta kustannustehokkaasti ja kestävästi sekä 
parantaa koko vesistön valuma-alueen hajakuormituksen hallintaa 

3. Parantaa alueen järvistä ja virtavesistä riippuvaisten eliölajien elinympäristöjä, minkä avulla voidaan 
turvata luonnon monimuotoisuus. Painotus on äärimmäisen uhanalaisissa ja uhanalaisissa lajeissa, erityis-
kohteena meritaimen ja Siuntionjoen geneettisesti eriytynyt taimenkanta 

4. Edistää vesistön järvien, virtavesien ja rantakohteiden virkistyskäyttöä 

5. Tehdä vesistön luontoarvoja sekä vesistön kunnostamiseksi tehtävää työtä tunnetuksi 

6. Kehittää valuma-aluetason vesiensuojelun toimintamallia ja tuottaa tietoa käytettävien kunnostusten 
toimivuudesta 

Siuntionjoen valuma-alueen kunnat ovat sitoutuneet rahoittamaan vision mukaisia toimia kuuden vuoden ajan. 
Tätä rahoitusta vastaan on haettu Uudenmaan ELY-keskuksesta avustusta Siuntionjoen kunnostus-hankkeelle 
vuosille 2019–2022. Siuntionjoen kunnostus -hankkeen konkreettisina toimenpiteinä vuosina 2019–2020 täyden-
nettiin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven tutkimustietoa kasvi- ja eläinplanktonista, pohjaeläi-
mistä sekä kalastosta, kerättiin olemassa olevat aineistot järvistä ja mitattiin järviin tulevaa ulkoista kuormitusta 
vuosina 2019–2020. Lisäksi järvistä haettiin vesinäytteet seitsemän kertaa kesällä 2020, jotta pystyttiin arvioi-
maan sisäisen kuormituksen määrää. Osana hanketta järville päivitettiin tämä kunnostussuunnitelma. 

Kunnostussuunnitelmaan varten tutkittiin valuma-alueiden rakennetta ja vedenläpäisykykyä, arvioitiin laskennal-
lisesti ja mittaamalla järviin tuleva ulkoinen kuormitus ja sen vähentämistarve sekä koottiin ja analysoitiin vanhat 
vedenlaatu- ja hoitokalastustulokset. Valuma-alueen rakennetta ja vedenläpäisykykyä verrattiin 1950-luvun 
tilanteeseen. Järvien kunnostamista ja ekologisen tilan parantamista pohdittiin käyttämällä apuna Euroopan 
unionin vesipuitedirektiivissä määriteltyä tila-arviointia. Tässä kunnostussuunnitelmassa esitetään eri kunnos-
tusvaihtoehtoja ja annetaan niille aikatauluehdotus. Lopuksi tarkastellaan alueen virtavesien kunnostustarpeita 
ja -mahdollisuuksia.

Taulukko 1. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven tietoja. 

Poikkipuoliainen Tervalampi Huhmarjärvi
Pinta-ala, km2 1,92 0,41 0,38
Tilavuus, milj. m3 2,69 0,75 0,7
Maksimisyvyys, m 5,0 3,5 4,5
Keskisyvyys, m 1,4 2 3
Viipymä, vrk 43 9 8
Valuma-alue, km2 63,7 80,1 84,4
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2 Järvien ominaisuudet 
Enäjärvi, Poikkipuoliainen, Tervalampi ja Huhmarjärvi ovat Vihdin kunnan alueella sijaitsevia Siuntionjoen valuma-
alueen latvajärviä (kuva 1). Uomaa Enäjärven ja Poikkipuoliaisen välillä kutsutaan Hulttilanjoeksi, mutta seuraa-
vien järvien välissä olevia uomia kutsutaan jo Siuntionjoeksi. Huhmarjärven jälkeen järviketjussa seuraava on 
Palojärvi ennen Karhujärveä. Enäjärvelle on laadittu oma kunnostussuunnitelma (Pellikka ym. 2020) ja tässä 
kunnostussuunnitelmassa keskitytään järviketjussa Enäjärven jälkeen seuraavaan kolmeen järveen.

Kuva 1. Siuntionjoen valuma-alueen latvajärvet Vihdin kunnan alueella.
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2.1 Poikkipuoliainen
Poikkipuoliainen on matala (keskisyvyys 1,4 m ja maksimisyvyys 5,0 m; taulukko 1), savi- ja moreenimaiden 
ympäröimä järvi Vihdissä. Valuma-alueen koko on tällä läpivirtausjärvellä melko suuri (64 km2). Valuma-
alueeseen kuuluu erittäin rehevä Vihdin Enäjärvi. Poikkipuoliaisen laskennallinen viipymä on noin 43 vuorokautta. 
Järvi sijaitsee Siuntionjoen valuma-alueen latvoilla. Poikkipuoliaiseen laskevista uomista merkittävimmät ovat 
Enäjärvestä laskeva Hulttilan- eli Häsänjoki ja pohjoisesta laskeva Myllyjoki (kuva 2). Näiden lisäksi järveen laskee 
useita näitä pienempiä uomia. Järven luusua on järven eteläpäässä (Siuntionjoki). Poikkipuoliainen on vesienhoi-
dossa tyypitelty luontaisesti runsasravinteisiin järviin (Rr). 

Kuva 2. Poikkipuoliainen, järven näytepaikat sekä tulouomien näytepaikat.
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2.2 Tervalampi
Tervalampi on matala (keskisyvyys alle 2 m ja maksimisyvyys noin 3,5 m; taulukko 1) läpivirtausjärvi. Järveä ei 
ole syvyysluodattu, joten tiedot syvyydestä ja tilavuudesta eivät ole tarkkoja. Tervalampi on tilavuudeltaan ja 
pinta-alaltaan Poikkipuoliaista huomattavasti pienempi järvi ja sen laskennallinen viipymä on vain 9 vuorokautta. 
Järveen laskevista uomista Poikkipuoliaisesta laskeva Siuntionjoki on merkittävin, mutta tätä pienempiä 
tulouomia ovat muun muassa Myllyoja, Kurjoonoja ja Tervalammenoja (kuva 3). Tervalampi on vesienhoidossa 
tyypitelty luontaisesti runsasravinteisiin järviin (Rr). 

Kuva 3. Tervalampi, järven näytepaikka sekä tulouomien näytepaikat.
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2.3 Huhmarjärvi
Huhmarjärvi on saman tyyppinen matala (keskisyvyys noin 3 m ja maksimisyvyys 4,5 m) läpivirtausjärvi kuin 
Tervalampi. Huhmarjärven laskennallinen viipymä on noin kahdeksan vuorokautta. Järveen laskee Tervalammesta 
Siuntionjoki, ja muita tärkeitä tulouomia ovat Lemmoonoja, Palokallionoja ja Huhmaroja (kuva 4). Pinta-alaltaan 
Huhmarjärvi on hieman Tervalampea pienempi.

Kuva 4. Huhmarjärvi, järven näytepaikka sekä tulouomien näytepaikat.

3 Järvillä havaitut ongelmat
Poikkipuoliainen, Tervalampi ja Huhmarjärvi (”PoTeHu- järvet”) ovat luontaisestikin reheviä, mutta liian suuren 
ulkoisen kuormituksen myötä niiden rehevyys on vuosien kuluessa kasvanut ja ravintoketju vinoutunut. Järvien 
yläpuolella sijaitsevaan Enäjärveen laskettiin Vihdin Nummelan jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet 
vuoteen 1976 asti. Erittäin rehevällä Enäjärvellä on voimakas vaikutus Poikkipuoliaiseen ja sen jälkeen tuleviin 
läpivirtausjärviin (kuva 5).

Poikkipuoliaisen vedenpintaa laskettiin 70 senttimetrillä vuonna 1928. Nykyinen pato on rakennettu vuonna 1996 
ja ELY-keskus tarkisti sen vuonna 2005 (Niinimäki 2011). Vedenlaskun aikaan Poikkipuoliaisesta Tervalampeen 
lähtevä uoma suoristettiin ja raivattiin. Myös Tervalammen ja Huhmarjärven pohjapadot on uusittu 1990-luvulla 
tai 2000-luvulla. Vesitilavuuden pienentyminen ja järven madaltuminen ovat mahdollistaneet virkistyskäyttöä 
haittaavan vesikasvillisuuden leviämisen muutoinkin matalassa Poikkipuoliaisessa. Mataluus on myös lisännyt 
tuulen aiheuttamaa pohjan resuspensiota eli sedimentin pöllyämistä vesimassaan. 

Sedimentin pöllyäminen lienee ongelmana myös muissa PoTeHu-järvissä. Poikkipuoliaisen pohjoispuolella toimi 
Katinhännänsuon turvetuotantoalue vuoteen 2013 asti. Turvetuotantoalueelta on valunut vuosien kuluessa 
ravinteita ja humusta, mikä on todennäköisesti madaltanut etenkin Poikkipuoliaisen pohjoisosaa. Tervalammen 
pohjoispuolella sijaitsi aiemmin kuntoutuslaitos, jonka jätevedet laskettiin sen oman puhdistamon kautta 
Siuntionjokea pitkin Tervalampeen. Lisäksi Kurjolammen luusuassa sijaitsee PolkuNuuksio-huoneistohotelli.

Poikkipuoliainen on kärsinyt leväkukinnoista, hapettomuudesta, särkikalavaltaisesta kalastosta sekä umpeenkas-
vusta etenkin matalilla lahtialueilla. Myös muissa PoTeHu-järvissä on vastaavia ongelmia, mutta niillä tilanne ei 
ole ollut yhtä heikko kuin Poikkipuoliaisessa. 
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Kuva 5. Poikkipuoliaisen lähiseutu 18.7.2020 satelliittikuvassa. Järviketjussa ylimpänä olevan Enäjärven vedenlaadulla on 
merkittävä vaikutus Poikkipuoliseen, Tervalampeen ja Huhmarjärveen. Enäjärvi on väriltään vihertävä sinileväkukinnan takia, 
kun Poikkipuoliaisen eteläosa on alkanut vasta vihertää. Lähde: Suomen ympäristökeskus 2020a.

4 Kunnostushistoria
PoTeHu-yhdistys toimi vuodesta 1997 alkaen tavoitteenaan Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven 
vesiensuojelu. Vuonna 2019 PoTeHu ja Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys (Vesy) yhdistyivät Latvajärvien suojelu-
yhdistykseksi (Lasy Ry). 

Poikkipuoliaisen vedenkorkeutta on seurattu jo vuosia ja järven asioista on tiedotettu yhdistyksen lehdessä. 
Lisäksi joinakin vuosina on seurattu happitilanteen kehittymistä kenttämittarilla. Järviin on istutettu harjusta, 
karppeja, kuhaa, siikaa ja täplärapuja. Poikkipuoliaisen valuma-alueella sijaitsevan Katinhännänsuon turvetuotan-
toalueen laskuojaan on kaivettu pieni laskeutusallas. Lisäksi Hulttilanojan yläjuoksulle on padottu laskeutusallas. 
Tervalampeen laskevaan Myllyojaan on rakennettu laskeutusallas (ns. Hiiskanojan allas), samoin Huhmarjärveen 
laskevaan Lemmoonojaan. Nämä laskeutusaltaat rakennettiin 1990-luvun loppupuolella Leader-Pomoväst-
rahoituksella. Laskeutusaltaiden yhteyteen asennettiin myös ferrisulfaattiannostelijat, jotka olivat kaksi vuotta 
käytössä (Luhtasila 2021).

Järvien kunnostukselle luotiin suuntaviivat vuonna 2011 laaditussa kunnostussuunnitelmassa ja suunnitelmaa 
on aktiivisesti ryhdytty toteuttamaan. Suunnitelman yhteydessä toteutettiin ranta-asukkaille kysely, jonka 
perusteella tärkeimpinä kunnostustoimina pidettiin vesikasviniittoa, hoitokalastusta, vedenpinnan nostoa, 
hapetusta, kuormituksen vähentämistä ja ruoppausta. 

Poikkipuoliaisen kunnostussuunnitelman kymmenvuotissuunnitelma sisältää seuraavat toimenpiteet: Enäjärven 
kunnostaminen, kalojen vaellusmahdollisuuden avaaminen, maatalouden ravinnepäästöjen vähentäminen, 
haja-asutuksen jätevesijärjestelmien kunnostus, vedenpinnan nosto, suo- ja metsäojitusten kiintoainekuorman 
vähentäminen, ravintoverkkokunnostus ja vedenlaadun seuranta. (Niinimäki 2011)

Syksyllä 2011 muutamien lasku-uomien vedenlaatua tutkittiin ammattikorkeakoulun opiskelijatyönä, mutta 
tulosten oikeellisuudessa oli epävarmuutta. Vuonna 2013 suojeluyhdistys hankki oman vesikasvileikkurin sekä 
aloitti kosteikkojen suunnittelun, jota jatkettiin seuraavina vuosina. 

Ensimmäinen kattava kosteikkosuunnitelma Poikkipuoliaisen valuma-alueella valmistui vuonna 2014 ja se sisälsi 
neljä kohdetta (Silvestris luontoselvitys Oy 2014). Etelä-Suomen salaojakeskus teki näistä aiempaa tarkemmat 
suunnitelmapiirrokset. Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueen ensimmäinen kosteikko (Pitkäniittu, ala 1,1 ha ja koko 
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1,7 % valuma-alueen alasta), valmistui vuonna 2016, ja sen toteuttamiseen oli saatu ELY-keskuksen avustus.  
Samana vuonna valmistui myös suunnitelma Poikkipuoliaisen vedenpinnan nostosta (Ympäristötekniikan insinöö-
ritoimisto Jami Aho 2016). 

Ojakkalan koulun oppilaat istuttivat Pitkäniitun kosteikolle kasveja keväällä 2017. Samana vuonna myös 
Katinhännän entiselle turvetuotantoalueelle valmistui kosteikkosuunnitelma (Vapo Clean Waters 2017). 
Pitkäniitun kosteikon ravinteiden poistotehoa tutkittiin kesällä 2018. Lisäksi Poikkipuoliaisen valuma-alueeseen 
kuuluvaan Linnalahden alueeseen valmistui kosteikkoselvitys vuonna 2019 (Silvestris luontoselvitys Oy 2019), 
mutta toistaiseksi kosteikkoa ei ole ryhdytty rakentamaan. 

PoTeHu-järviä on lisäksi hoitokalastettu useana vuotena nuottaamalla syyskesällä. Nuottausta on täydennetty 
katiskapyynnein. Lisäksi mökkiläiset ovat leikanneet rantaruovikkoa ja ruopanneet rantojaan.

Poikkipuoliaisen valuma-alueeseen kuuluvalla Nuuksion kansallispuiston reuna-alueella ennallistettiin 6 ha 
ojitettua suota (Haukansuo) Helmi-ohjelmassa vuonna 2021.

Kuva 6. Poikkipuoliainen heinäkuussa 2020. (LUVY / Katja Pellikka)

5 Valuma-alue ja vedenläpäisevyys
Poikkipuoliaisen valuma-alueen koko on 64 km2.  Kun valuma-alueesta jätetään pois Vihdin Enäjärven valuma-
alue, lähivaluma-alueen kooksi jää 30 km2. Valuma-alueen rakennetta tutkittiin Maanmittauslaitoksen 
Maastotietokannan avulla. Valuma-alueella tapahtuneita muutoksia tarkasteltiin lisäksi vertaamalla vuoden 2020 
maastotietokantaa vuoden 1958 maastokarttaan. Tarkastelua varten vuoden 1958 kartta digitoitiin (kuva 8). 

Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueesta oli vuonna 2020 metsää 56 % ja kallioita 9 % (kuva 7). Peltoja ja niittyjä oli 
15 %, suoalueita 8 %, vettä 8 %, rakennettua aluetta (rakennukset ja tiet) 3 % ja turvetuotantoaluetta 1 % (kuva 7). 
Verrattaessa vuosien 1958 ja 2020 tuloksia toisiinsa, peltojen ja niittyjen sekä suoalueiden osuus pinta-alasta on 
hieman pienentynyt ja rakennettu ala vastaavasti hieman kasvanut. Kallioita on vuoden 2020 kartassa huomat-
tavasti enemmän mutta tämä johtunee eroista karttakuvauksissa siltä osin, että vuonna 1958 osa kallioista oli 
kuvattu metsänä. Näin ollen metsän osuus on vuosien kuluessa kasvanut. Vuonna 1958 rakennuksia oli kartalla 
781 kappaletta ja vuonna 2020 niitä oli 1473 kappaletta eli rakennusten määrä on kasvanut huomattavasti.
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Valuma-alueesta laskettiin veden läpäisemättömyyden aste antamalla kullekin maankäyttötyypille valunta-
kerroin ja kertomalla se maankäyttötyypin pinta-alalla. Tämä laskenta tehtiin kunkin järven lähivaluma-
alueelle Maastotietokannan aineistolla. Valuma-alueen veden läpäisemättömyys (total impervious area, TIA) 
on Poikkipuoliaisen valuma-alueella 8 %. Lukuarvoa kasvatti kallioalueiden suuri määrä. Avokallioalueet eivät 
juurikaan pidätä vettä, vaikka ne olisivat luonnontilaisia. Poikkipuoliaisen TIA-% on kuitenkin niin pieni, ettei 
valuma-alueella ole luultavasti ongelmia veden hallitsemattoman valunnan takia. Myös sadeveden pitäisi päästä 
imeytymään pohjavedeksi.
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Kuva 7. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven lähivaluma-alueiden maankäyttötyyppien osuudet vuonna 1958 ja 
2020 Maanmittauslaitoksen Maastokartan ja Maastotietokannan avulla tulkittuna.
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Kuva 8. Poikkipuoliaisen lähivaluma-alue vuoden 1958 maastokartasta (vasemmalla) ja vuoden 2020 Maastotietokannasta 
(oikealla) tulkittuna.

Tervalammen lähivaluma-alue oli koostumukseltaan hyvin samantyyppinen kuin Poikkipuoliaisen. Metsää oli 
69 %, peltoja ja niittyjä 12 %, suoalueita ja kallioalueita kumpaakin 6 %, vettä 4 % sekä rakennettua aluetta 
3 % (kuva 7). Verrattaessa vuoteen 1958 metsän ala oli kasvanut ja peltojen ala vähentynyt (kuva 9). Vuonna 
1958 rakennuksia oli 321 kpl ja vuonna 2020 niitä oli 659 kpl eli rakennusten määrä yli kaksinkertaistunut. 
Tervalammen lähivaluma-alueen veden läpäisemättömyyden aste on alle 7 % eli valuma-alueen rakennetun 
pinnan ala ei myöskään ole niin suuri, että se voisi aiheuttaa hallitsematonta valuntaa.

Huhmarjärven lähivaluma-alueen rakenne on edellisten järvien valuma-alueiden kaltainen. Metsää on 66 %, 
peltoja ja niittyjä 10 %, kallioalueita ja vettä kumpaakin 9 % sekä suoalueita ja rakennettua alaa kumpaakin 3 % 
(kuva 7). Vuoden 1958 jälkeen osa pelloista ja niityistä on muuttunut metsiksi (kuva 10). Rakennetun alan määrä 
on pysynyt samana. Huhmarjärven lähivaluma-alueen veden läpäisemättömyyden aste on 8 % eli valuma-alueen 
rakennetun pinnan ala ei ole liian suuri vesien imeytymisen kannalta.

Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueen maaperä on suurimmalta osalta järven kaakkoispuolella kalliota ja moreenia 
(kuva 11). Järven itä- ja pohjoispuolella on kallion ja moreenin lisäksi laajoja savialueita ja pohjoispuolella myös 
turvekerroksia. 

Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueen itä- ja kaakkoispuolella suurin osa alueesta on Nuuksion kansallispuistoa tai 
valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita (kuva 11). Suojelualueita on yhteensä jopa 18 % järven lähivaluma-
alueesta. Valuma-alueen yksityisomisteisilta metsäaloilta on tunnistettu myös joitakin pienialaisia metsälain 10 
§:n perusteella rauhoitettuja erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Nämä ovat Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueella 
soita, reheviä lehtolaikkuja, karukkokankaita vähätuottoisempia alueita tai pienvesiä (kuva 11). Todennäköisesti 
PoTeHu-järvien valuma-alueen kaikki arvokkaat elinympäristökohteet eivät ole vielä tulleet kartoitetuiksi, sillä 
joukossa ei ole esimerkiksi yhtään lähdettä.
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Kuva 9. Tervalammen lähivaluma-alue vuoden 1958 maastokartasta (vasemmalla) ja vuoden 2020 Maastotietokannasta 
(oikealla) tulkittuna.

Kuva 10. Huhmarjärven lähivaluma-alue vuoden 1958 maastokartasta (vasemmalla) ja vuoden 2020 Maastotietokannasta 
(oikealla) tulkittuna.
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Kuva 11. Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueen maalajit (vasen kuva) ja valuma-alueen luonnonsuojelualueet ja valtakunnalli-
sesti arvokkaat kallioalueet sekä yksityismetsissä sijaitsevat erityisen tärkeät elinympäristöt (oikea kuva).

Valtaosa Tervalammen lähivaluma-alueesta on kalliopaljastumia ja moreenia, mutta etenkin järven länsi- ja 
pohjoispuolella on laajoja savikkoalueita (kuva 12). Nämä alueet ovat olleet jo vuosisatoja viljelykäytössä.

Tervalammen lähivaluma-alueesta Poikkipuoliaisen tapaan suuri osa on Nuuksion kansallispuistoa. Valuma-
alueen itäosissa on myös valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita (kuva 12). Nuuksion kansallispuiston alueeseen 
kuuluu yhteensä jopa 38 % Tervalammen lähivaluma-alueesta. Valuma-alueen yksityisomisteisilta metsäaloilta 
on tunnistettu kolme pienialaista metsälain 10 §:n perusteella rauhoitettua erityisen arvokasta elinympäristöä, 
jotka ovat lehtomaisia kankaita. 

Suurin osa Huhmarjärven lähivaluma-alueesta on kalliopaljastumia ja moreenia, mutta Siuntionjoki laskee järven 
savikkoalueen läpi (kuva 13). Lisäksi järven pohjois- ja eteläpuolella sekä Lemmoonjoen valuma-alueen peltojen 
alueella on savikkoalueita. 

Huhmarjärven lähivaluma-alue poikkeaa muista PoTeHu-järvistä siten, ettei sen valuma-alueella ole lainkaan 
luonnonsuojelualueita tai arvokkaita kallioalueita (kuva 13). Lähivaluma-alueen yksityisomisteisilta metsäaloilta 
on tunnistettu yksi metsälain 10 §:n perusteella rauhoitettu erityisen arvokas suoelinympäristö, joka sijaitsee 
Lemmoonkallion ja Palokallion välissä (kuva 13). 
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Kuva 12. Tervalammen lähivaluma-alueen maalajit (vasen kuva) ja valuma-alueen luonnonsuojelualueet ja valtakunnallisesti 
arvokkaat kallioalueet sekä yksityismetsissä sijaitsevat erityisen tärkeät elinympäristöt (oikea kuva).

Kuva 13. Huhmarjärven lähivaluma-alueen maalajit (vasen kuva) ja yksityismetsissä sijaitsevat erityisen tärkeät elinym-
päristöt (oikea kuva). Huhmarjärven lähivaluma-alueella ei ole luonnonsuojelualueita eikä valtakunnallisesti arvokkaita 
kallioalueita. 
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6 Järvien tila
Järven tilasta kertovia indikaattoreita on useita. Keskeiset ovat happi sekä fosforin ja typen eri muodot. Lisäksi 
on tutkittu muun muassa a-klorofyllipitoisuutta, pH-arvoa, hygieenistä laatua sekä värilukua. Taulukossa 2 eritel-
tyjen lähinnä fysikaalisten ja kemiallisten indikaattoreiden lisäksi tässä luvussa tarkastellaan myös eliöstöä sekä 
muita tekijöitä, joista on esitetty yksityiskohtaiset kuvaukset.

Taulukko 2. Veden laatuun vaikuttavia parametreja. 

Mistä on kyse? Mihin liittyy?

Happipitoisuus Veteen liuenneen hapen määrä
Veden happipitoisuus on esim. pohjan eliöille ja kaloille 
elintärkeä asia. Happi vähentää sedimentin ravinteita 
vapautumasta veteen.

Escherichia coli Indikaattoribakteerin pitoisuus
E. coli elää tasalämpöisten eläinten suolistossa, joten se kertoo 
yleensä ulostesaatumisesta.

Kokonaisfosfori 
ja fosfaattifosfori

Kasveille välttämätön ravinne, 
sisävesissä (järvet, joet) yleensä 
levien kasvua rajoittava tekijä

Fosforia päätyy vesiin pelloilta, metsistä, hulevesistä, haja-
asutuksen jätevesistä, jätevesistä sekä vapautuu sisäisenä 
kuormituksena pohjaan varastoituneesta fosforista.

Kokonaistyppi, 
nitraatti-
nitriitttyppi ja 
ammoniumtyppi

Kasveille välttämätön ravinne, 
merivedessä usein levien kasvua 
rajoittava tekijä, liukoisessa 
muodossa leville käyttökelpoista

Typpeä päätyy vesiin pintavaluntana pelloilta, metsistä, 
hulevesistä, haja-asutuksen jätevesistä, puhdistetuistakin 
jätevesistä, ilmalaskeumana.

Klorofylli-a :n 
pitoisuus

Vedessä olevien planktonlevien 
sisältämän klorofyllin eli 
lehtivihreän määrä vedessä.

Kertoo planktonlevien mm. sinilevien määrästä vedessä ja sitä 
voidaan käyttää rehevyyden määrittämiseen. 

pH
Luonnonvesissä maaperän 
koostumus määrää veden 
happamuuden

Suuret poikkeamat yleensä pistemäisestä happo- tai 
emäskuormituksesta, kiivas levätuotanto nostaa pH:ta.

Väriluku
Veteen liuenneet värilliset aineet, 
esim. humus ja rauta

Tyypillisesti väriluku on korkea humusvesissä, jolloin valuma-
alueelta tulevat humusaineet värjäävät veden ruskeaksi.

6.1 Veden laatu PoTeHu-järvillä
Kesällä 2020 kaikilta järviltä haettiin Siuntionjoki-hankkeessa vesinäytteet seitsemän kertaa. Näytteitä haettiin 
havaintopaikoilta ”Poikkipuoliainen syv. 1” (syvyys 4,3–6,1 m), ”Tervalampi keskiosa 4” (syvyys 3–4 m) ja 
”Huhmarjärvi keskiosa 1” (syvyys 4,2–4,7 m). Näytteet otettiin päällysvedestä sekä alusvedestä noin puoli metriä 
pohjan yläpuolelta. 

Ensimmäisen kerran Poikkipuoliaisen veden laatua on tutkittu vuonna 1966, mutta varsinaisesti seuranta on 
alkanut vuonna 1984. Tervalammella seuranta on alkanut vuonna 1970 ja Huhmarjärvellä vasta vuonna 1991. 
Järvien vesi on melko ruskeaa (viime vuosina keskimäärin 60 mg Pt/l). Poikkipuoliaisessa vesi on ollut muuta 
järveä tummempaa järven pohjoisosassa. Tähän lienee vaikuttanut valuma-alueen turvetuotantoala, josta 
valumavedet laskevat järven pohjoispäätyyn. Vesien yleinen tummumiskehitys ei näy PoTeHu-järvien aineistossa 
ja vesi on ollut 2010-luvulla näytteiden perusteella aiempaa kirkkaampaa. Tämä voi kuitenkin johtua osittain 
myös siitä, että esimerkiksi Poikkipuoliaisella käytetty havaintopaikka on vaihdellut. 

Poikkipuoliaisen veden hygieeninen laatu on ollut hyvä. Vuonna 2019 Escherichia coli -indikaattoribak-
teerin pitoisuudet pintavedessä olivat 0 ja 2 kpl / 100 ml. Tervalammen laatua heikensivät etenkin 1970- ja 
1980-luvuilla Tervalammen kartanon jätevedet. Viime vuosina tilanne on ollut varsin hyvä ja vuonna 2020 E. coli 
-pitoisuus oli 5–37 kpl/100 ml. Myös Huhmarjärvellä hygieenisen tilan indikaattoribakteerien pitoisuudet ovat 
olleet varsin pieniä: vuonna 2020 E. coli -pitoisuus oli 0–19 kpl/100 ml. Tervalampeen ja Huhmarjärveen päätyy 
kuitenkin todennäköisesti edelleen jonkin verran jätevesikuormitusta esimerkiksi viemäriverkoston ulkopuoli-
silta rantakiinteistöiltä.
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Kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet koko havaintojakson kesäisin melko suuria ja suurimmillaan ne olivat 1980- 
ja 1990-luvuilla. Vastaavasti 2000-luvulla pitoisuus on ollut aiempaa hieman pienempi Poikkipuoliaisella, mutta 
Tervalammella ei ole nähtävissä muutosta (kuva 14). Talviarvot ovat olleet varsin pieniä koko havaintojakson. 
Tervalammella ne ovat olleet Poikkipuoliaista suurempia, mikä voi johtua järveen kohdistuneesta jätevesikuormi-
tuksesta. Talvi- ja kesäarvoissa on kaikilla järvillä selvä pitoisuusero, mikä johtuu todennäköisesti osittain järvien 
sisäisestä kuormituksesta ja kesäajan ravinteikkaammasta tulovirtaamasta Enäjärvestä Hulttilanjokea pitkin. 
Huhmarjärveltä on liian vähän tuloksia muutossuuntien havaitsemiseksi, mutta pitoisuudet eivät ole juurikaan 
eronneet muiden PoTeHu-järvien pitoisuustasosta.

Kun kaikkien Siuntionjoen latvajärvien ravinnepitoisuuksia tarkasteltiin kesäkaudella 2020, Enäjärvi poikkesi 
muista huomattavan suuren pintaveden kokonaisfosforipitoisuutensa vuoksi (kuva 15). Poikkipuoliaisen ja 
Tervalammen kokonaisfosforipitoisuudessa ei ollut eroa, mutta Huhmarjärven pitoisuudet olivat edellisiä järviä 
hieman pienempiä.
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Kuva 14. Poikkipuoliaisen (PP), Tervalammen (TL) ja Huhmarjärven (HJ) pintaveden kokonaisfosforipitoisuudet 1966–2021. 
Kuvaan on koottu kaikkien havaintopaikkojen tiedot. Katkoviivat kuvaavat saman tyyppisten järvien (runsasravinteiset järvet) 
huonon, välttävän ja tyydyttävän veden luokkarajoja kesäajan (kesä–syyskuu) tuloksille (Aroviita ym. 2019). 
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Kuva 15. PoTeHu-järvien pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden vaihtelu kesä-lokakuussa 2020.
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PoTeHu-järvet ovat matalia ja sekoittumiselle alttiita, joten ne eivät kerrostu lämpötilan mukaan kesäisin 
pysyvästi. Kesällä 2020 päällys- ja alusveden välillä ei ollut eroa lämpötilassa tai ero oli pieni (kuva 16). Tästä 
syystä sisäistä kuormitusta näillä järvillä ei ole mahdollista arvioida tarkastelemalla päällys- ja alusveden 
pitoisuuseroa (kuva 17). 
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Kuva 16. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven veden lämpötila päällys- ja alusvedessä vuonna 2020.
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Kuva 17. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven kokonaisfosforipitoisuus päällysvedessä ja alusvedessä vuonna 
2020.

Poikkipuoliaisella pintaveden kokonaisfosforipitoisuus kasvoi kesällä 2020 keskimääräisistä talvipitoisuuksista, 
sillä järveen virtasi tuolloin erittäin rehevää vettä Hulttilanjoesta (kuva 18). Poikkipuoliainen on jonkin verran 
sisäkuormitteinen, mutta sisäisen kuormituksen suuruus vaihtelee todennäköisesti voimakkaasti eri vuodenai-
koina. Liukoisen fosfaattifosforin pitoisuus oli koko kesän alle määritysrajan (2 µg/l) eli voimakas levätuotanto 
sitoi itseensä liukoiset ja vedessä kiertävät fosforiravinteet. 

Tervalammella ja Huhmarjärvellä tulo- ja lähtökuormat ovat SYKEn VEMALA-mallinnuksen mukaan lähes 
identtiset, mikä johtuu järvien lyhyestä viipymästä. Viipymä kasvaa Tervalammella ja Huhmarjärvellä hetkelli-
sesti kesäaikaan (kuva 19), kun virtaamat ovat pieniä, mikä mahdollistaa sinilevien esiintymisen keskikesällä. 
Tervalammella ei havaittu viitteitä sisäisestä kuormituksesta. Huhmarjärvellä pinta- ja alusveden välillä oli selvä 
pitoisuusero kesäkuussa ja heinäkuun alussa, mutta ei myöhemmin kesällä. Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus 
kasvoi kesän kuluessa hieman, mutta alusvedessä ei havaittu pitoisuuden kasvua kesän kuluessa. Huhmarjärvellä 
sisäinen kuormitus ei mitä ilmeisimmin ole voimakasta, mutta lyhyen viipymän takia tilannetta on vaikea arvioida 
vesinäytteiden avulla.



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 16/2021

21.

0

50

100

150

200

250

300

0

10

20

30

40

50

60

70

80

tammihelmimaalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

Ko
ko

na
isf

os
fo

rip
ito

isu
us

  (
µg

/l)

Fo
sf

or
ik

uo
rm

a 
(k

g/
vr

k)

Tulokuorma, VEMALA Lähtökuorma, VEMALA

TP-pitoisuus järvessä Hulttilanjoen TP-pitoisuus, VEMALA
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(tiedot haettu 26.11.2020). Kuvaan on lisätty myös pintaveden kokonaisfosforipitoisuus vuonna 2020. Talviarvo on vuosien 
2015–2019 talviarvojen keskiarvo. 
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Kuva 19. Tervalammen ja Huhmarjärven tulo- ja lähtöfosforikuorma sekä viipymä VEMALA:n simuloimana vuonna 2020 
(tiedot haettu 16.2.2021). 

Pintaveden kokonaistyppipitoisuus on sekä Poikkipuoliaisessa että Tervalammessa ollut suuri, eikä siinä ole 
kummankaan järven kohdalla havaittavissa muutossuuntaa (kuva 20). Huhmarjärvessä pitoisuudet ovat olleet 
kahta muuta järveä pienempiä. Poikkipuoliaisessa pitoisuudet olivat suurimmillaan 1990-luvulla ja 2010-luvulla 
(mukaan lukien vuosi 2020) ja Tervalammessa 1980-luvulla. Talviarvot ovat olleet Poikkipuoliaisessa Enäjärven 
tapaan lähes yhtä suuria kuin kesäarvot. Tervalammella ja Huhmarjärvellä talviarvot ovat olleet kesäarvoja 
suurempia. Typpeä sitovat sinilevät tuovat vesimassaan lisää typpeä, vaikka keväisin denitrifikaatio poistaakin 
liukoisista typpiyhdisteistä osan typpikaasuna ilmakehään. Tervalammella ja Huhmarjärvellä talven suuriin 
typpipitoisuuksiin on mahdollisesti vaikuttanut eloperäisen aineksen hajoamisen lisäksi Tervalampeen aiemmin 
lasketut jätevedet.
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Kuva 20. Poikkipuoliaisen (PP), Tervalammen (TL) ja Huhmarjärven (HJ) pintaveden kokonaistyppipitoisuudet 1966–2020. 
Kuvaan on koottu kaikkien havaintopaikkojen tiedot. Katkoviivat kuvaavat saman tyyppisten järvien (runsasravinteiset järvet) 
huonon, välttävän ja tyydyttävän veden luokkarajoja kesäajan (kesä–syyskuu) tuloksille (Aroviita ym. 2019).

Siuntionjoen latvajärvistä kesällä 2020 suurimmat kokonaistyppipitoisuudet mitattiin Enäjärvessä, mutta etenkin 
loppukesästä Poikkipuoliaisen pitoisuudet olivat samaa tasoa (kuva 21). Tervalammen ja Huhmarjärven kokonais-
typpipitoisuudet olivat hieman pienemmät, mutta ne kasvoivat kesän mittaan.
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Kuva 21. PoTeHu-järvien pintaveden kokonaistyppipitoisuuden vaihtelu kesä-lokakuussa 2020.

Liukoinen typpipitoisuus (DIN = ammonium-, nitriitti- ja nitraattityppi) on talvisin 2000-luvulla ollut Poikkipuoliaisen 
pintavedessä noin 700 µg/l. Kesäisin Poikkipuoliaisen pintaveden epäorgaanisen typen pitoisuudet ovat 
olleet pääosin hyvin pieniä, mutta joinakin kesänä (esim. 2020) ne ovat olleet 100–600 µg/l. Tervalammella 
ja Huhmarjärvellä epäorgaanisia typpiyhdisteitä on analysoitu pääosin vasta 2000-luvulla ja lähinnä kesällä. 
Tervalammessa pitoisuudet ovat olleet pintavedessä keskimäärin 84 µg/l ja Huhmarjärvellä 62 µg/l, alusvedessä 
hieman tätä enemmän. Epäorgaaninen typpi on muodostanut talviaikaan kaikissa järvissä keskimäärin 55 % 
kokonaistypestä, kun taas kesällä sen osuus on yleensä ollut alle 10 %. Kesällä valtaosa kokonaistypestä on 
sitoutuneena kasviplanktonleviin. Syyskuussa 2020 kaikilla PoTeHu-järvillä 25–34 % päällysveden kokonaisty-
pestä muodostui epäorgaanisesta typestä. Vesi oli ilmeisesti juuri sekoittunut lyhytaikaisen kerrostuneisuuden 
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jälkeen ja alusvesi sekoittunut päällysveteen. Alusveteen vajoaa kesäisin hajoamaan suuri määrä eloperäistä 
ainesta. Hajoamisen seurauksena veteen liukenee epäorgaanisia typpiyhdisteitä. Poikkipuoliaisen alusvedessä on 
säännöllisesti havaittu suuria ammoniumtypen pitoisuuksia etenkin talviaikaan, Tervalammella ja Huhmarjärvellä 
myös kesäisin. 

Pintaveden kokonaisravinnepitoisuuden suhde (kokonaistyppi (TN): kokonaisfosfori (TP)) on ilmentänyt talvisin 
koko havaintokauden kaikilla PoTeHu-järvillä erittäin voimakasta fosforirajoitteisuutta (TN:TP>17). Kun fosforipi-
toisuudet kasvavat kesäaikaan, suhde pienenee mutta keskimäärin se on ollut Poikkipuoliaisella 17 tai hieman 
yli. Tervalammella suhde on kesäaikaan ollut noin 14 ja Huhmarjärvellä noin 15. Liukoiset fosfaattifosforipitoi-
suudet PoTeHu-järvillä ovat kesäaikaan olleet erittäin pieniä, mutta liukoisia typpiyhdisteitä on ollut mitattavia 
pitoisuuksia.  Tämän perusteella fosforin voidaan päätellä rajoittavan kasviplanktonlevien kasvua. Savisameana 
järvinä PoTeHu-järvien levätuotantoa rajoittanee lisäksi valo. Kokonaisravinnesuhteella laskettava rajoittuneisuus 
on joka tapauksessa vain suuntaa antava tapa selvittää asiaa. Ravinnerajoittuneisuustilanteen nykyistä tarkempi 
tutkiminen vaatisi esimerkiksi levätestien tekoa eri vuodenaikoina.

Matalan järven happipitoisuutta on vaikea mitata normaalilla vesinäytteenotolla luotettavasti. Tämä olisi tehtävä 
kenttämittarilla, jolloin mittauksia päästään tekemään läheltä pohjasedimentin pintaa. Matalassa järvessä ei 
yleensä ole pinnan ja pohjan läheisessä vedessä suurta eroa happipitoisuudessa, mutta jos matala järvi kesäai-
kana kerrostuu hellejaksoilla, siitä voi seurata happikatoa veden ja sedimentin rajapinnassa sekä fosforin vapautu-
mista sedimentistä (Knuuttila ym. 1992). 

Talvella jään eristäessä järveen ei tule happitäydennystä ilmakehästä, minkä vuoksi matalassa järvessä happiti-
lanne pohjalla voi heiketä. Poikkipuoliaisen happitilanne on ollut talvisin alusvedessä heikko 1990-luvulta alkaen 
(kuva 22). Alusvesi on ollut säännöllisesti talvisin hapeton tai lähes hapeton kahden-kolmen metrin alapuolelta 
(kuva 22). Kolme metriä tai sitä syvempää aluetta on 4 % järven pinta-alasta. Lisäksi päällysvedessä on havaittu 
myös hapen vajausta talvisin joinakin mittauskertoina. Tuloksia ei ole kaikilta talvilta ja suurimmaksi osaksi vain 
2000-luvulta. Tervalammella ja Huhmarjärvellä alusvesi on ollut talvisin ajoittain vähähappista, mutta etenkin 
2000-luvulta on hyvin vähän talvihavaintoja. 

Kesäkuukausina pintavesi on ollut kaikilla PoTeHu-järvillä hapellista, mutta alusvedessä on säännöllisesti ollut 
hapenvajausta, jopa vain parin metrin syvyydellä pinnasta (kuva 23). Matala järvi sekoittuu kesäaikaan helposti 
ja sekoittumisen johdosta alusvesi saa happitäydennystä. Happitilanne järvillä vaihtelee kesän mittaan.
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Kuva 22. Poikkipuoliaisen (Poikkipuoliainen syv. 1), Tervalammen ja Huhmarjärven happipitoisuus talvikuukausina. Mukana 
myös kenttämittarilla vapaaehtoisten tekemät mittaukset.
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Kuva 23. Poikkipuoliaisen (Poikkipuoliainen syv. 1), Tervalammen ja Huhmarjärven happipitoisuus kesä-syyskuussa.

Voimakas levätuotanto tuottaa veteen happea ja kasvattaa veden emäksisyyttä. Tämä on nähtävissä etenkin 
Poikkipuoliaisen veden pH-arvoissa, jotka ovat kesäisin kasvaneet seurantajakson (1966–2020) kuluessa (kuva 
24). Keskimäärin päällysveden pH on ollut kesäisin 2010-luvulla Poikkipuoliaisessa 8,3, joka on varsin korkea 
luku. Tervalammen ja Huhmarjärven vastaava arvo on ollut 7,5. Muiden kuin kesäajan pH-arvoissa ei ole PoTeHu-
järvillä havaittavissa muutosta, ja keskiarvo on ollut päällysvedessä hieman alle 7,0. Veden korkea pH-arvo on 
eräs sisäistä fosforikuormitusta voimistava tekijä, kun alumiiniin ja rautaan kiinnittynyt fosfori pääsee vapautu-
maan sedimentistä (Koski-Vähälä ym. 2001). Tämä mekanismi vapauttaa fosfaattia esimerkiksi matalilta ranta-
alueilta levätuotannon nostaessa veden pH-arvoa.
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Kuva 24. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven kesä-syyskuun ja muiden ajankohtien päällysveden pH:n kehitys 
vuosina 1966–2021 sekä kesähavaintojen lineaariset trendiviivat. Veden emäksisyys on kasvanut Poikkipuoliaisessa ja 
mahdollisesti hieman myös Huhmarjärvessä voimakkaan levätuotannon takia kesäisin, mutta Tervalammella veden emäksi-
syys on pienentynyt. Huomattava, että kuvan y-akseli alkaa arvosta 5.

Veden kirkkautta voidaan mitata yksinkertaisella näkösyvyysmittauksella. Näkösyvyys määritellään syvyydeksi, 
jossa vesinäytteenottimen valkea kansi (tai valkolevy) katoaa näkyvistä. Talvisin vesi on kesäaikaa kirkkaampaa ja 
näkösyvyys on silloin ollut Poikkipuoliaisella ja Huhmarjärvellä hieman yli metrin ja Tervalammella metrin (kuva 
25). Kesäisin kasviplanktonlevät samentavat vettä, mikä pienentää näkösyvyyttä. Poikkipuoliaisella näkösyvyys 
on kesäaikana ollut keskimäärin 0,7 m, Tervalammella 0,5 m ja Huhmarjärvellä 0,8 m. Poikkipuoliaisen keskiarvoa 
kasvattaa kesällä 2003 havaittu aiempaa kirkkaampi vesi kalakuolematalven jälkeen.
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Kuva 25. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven kesä-syyskuun näkösyvyyden kehitys vuosina 1970–2020. 

Tervalammelta on otettu ensimmäiset a-klorofyllinäytteet vuonna 1987 ja Poikkipuoliaiselta sekä Huhmarjärveltä 
vuonna 1991. Tuloksia on etenkin Poikkipuoliaiselta joiltakin kesiltä useampia, mutta ne ovat yleensä samaan 
aikaan eri havaintopisteiltä otettuja. Kasviplanktonlevien määrä on vaihdellut eri havaintokertoina erittäin paljon 
kaikilla PoTeHu-järvillä (kuva 26). Pidemmältä ajanjaksolta saman kesän ajalta tuloksia on vain vuodelta 2020, 
jolloin a-klorofyllipitoisuus vaihteli Poikkipuoliaisella 30–120 µg/l. Keskiarvo oli 79 µg/l, mikä kuvaa huonoa 
ekologista tilaa. Tervalammella a-klorofyllipitoisuus vaihteli puolestaan välillä 30–97 µg/l ja myös Tervalammen 
keskimääräinen pitoisuus (66 µg/l), kuvaa huonoa ekologista tilaa. Huhmarjärvellä pitoisuus vaihteli 15–100 µg/l 
ja keskiarvo oli 60 µg/l, joka on välttävän ja huonon ekologisen tilan rajalla. Vuoden 2020 maksimiarvot kaikilla 
PoTeHu-järvillä havaittiin elokuun alussa. Levätilanteesta saa siis aivan eri kuvan riippuen siitä, missä vaiheessa 
kesää näyte on otettu, joten järvien levämäärän vaihtelusta ei voi todeta muuta kuin että se on ollut suuri. 
Levämäärä on ravinteiden tapaan suurin Enäjärvessä ja se pienenee edettäessä järviketjussa seuraavaan järveen 
(kuva 27).

Enäjärveltä ja PoTeHu-järviltä määritettiin maaliskuussa 2021 a-klorofyllianalyysi. Maaliskuussa 2021 järvillä oli 
vankka jääpeite, minkä takia a-klorofyllipitoisuudet olivat pieniä, alle 1 µg/l.
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Kuva 26. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven kaikkien havaintopaikkojen veden a-klorofyllipitoisuus kesäisin 
vuosina 1987–2020. Katkoviivat kuvaavat saman tyyppisten järvien (runsasravinteiset järvet) huonon, välttävän ja tyydyt-
tävän veden luokkarajoja kesäajan (kesä–syyskuu) tuloksille (Aroviita ym. 2019). 
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Kuva 27. PoTeHu-järvien pintaveden a-klorofyllipitoisuuden vaihtelu kesä-syyskuussa 2020.

PoTeHu-järvillä on havaittu säännöllisesti sinileväkukintoja. Ympäristöhallinnon Leväkukinta-rekisterissä on 
ensimmäinen havainto Poikkipuoliaiselta vuodelta 1991, Tervalammelta vuodelta 1998 ja Huhmarjärveltä 
vuodelta 1999. Leväkukinta-rekisteriin viedyistä näytteistä on mikroskooppisessa tarkastelussa havaittu eri sinile-
väsukujen massaesiintymisiä. Huhmarjärvellä on sinilevien lisäksi havaittu limalevien, piilevien ja panssarisiimale-
vien massaesiintymisiä. Kasviplanktonin lajikoostumusta on Tervalammella tutkittu ainakin vuodesta 1992 liittyen 
Tervalammen kartanon jätevesien velvoitetarkkailuun. Poikkipuoliaisella kasviplanktonia on tutkittu muutaman 
kerran vuosina 2003–2017 ja Huhmarjärvellä 2004–2017. Jos järviltä on vanhempia kasviplanktontuloksia, niitä 
ei ole viety ympäristöhallinnon tietojärjestelmään. Lisäksi vuonna 2019 tai 2020 kaikilta PoTeHu-järviltä analysoi-
tiin kolme kasviplanktonnäytettä Siuntionjoki-hankkeessa.

Mikroskopointilaskentatulosten perusteella kasviplanktonlevien kokonaismäärä oli Poikkipuoliaisessa 
vuosina 2003–2019 erittäin suuri (keskimäärin 12 mg/l). Tervalammessa ja Huhmarjärvessä keskiarvo oli 
vuosina 2004–2020 puolestaan 9 mg/l eli hieman Poikkipuoliaista pienempi. Haitallisten sinilevien osuus oli 
Poikkipuoliaisessa 17 vuoden aikajaksolla keskimäärin 39 %, Tervalammessa 28 % ja Huhmarjärvessä 24 %. 
Kasviplanktonbiomassan kuukausittainen vaihtelu oli kuitenkin suurta. Esimerkiksi heinäkuun alussa vuonna 2019 
kasviplanktonbiomassa oli Poikkipuoliaisessa 14 mg/l, mutta heinäkuun lopulla 17 mg/l (kuva 28). Haitallisten 
sinilevien osuus oli kasvanut tuona aikana runsaasti, 52 %:sta 72 %:iin.  Tervalammessa kasviplanktonbiomassan 
määrä oli vastaavasti vuoden 2020 heinäkuun alusta (7,7 mg/l) yli kaksinkertaistunut saman vuoden elokuun 
alkuun mennessä (17 mg/l), jolloin haitallisia sinileviä oli jopa 80 % kokonaisbiomassasta. Sekä biomassan määrä 
että haitallisten sinilevien osuudet ovat erittäin suuria. Myös Huhmarjärvellä korkeimmat kasviplanktonmäärät 
vuonna 2020 havaittiin elokuussa, jolloin biomassa oli yli kaksinkertaistunut pitoisuudesta 6 mg/l pitoisuuteen 
13 mg/l. Haitallisia sinileviä oli tuolloin 57 % Huhmarjärven kokonaisbiomassasta.

Kasviplanktonin trofiaindeksi (TDI) oli Poikkipuoliaisella 2003–2019 suuri (2,4) eli lajisto oli ilmensi reheviä oloja.
Kesällä 2019 se vaihteli välillä 2,4–2,9. Vastaavasti Tervalammella arvo vaihteli vuonna 2020 välillä 2,3–2,6. 
Huhmarjärvellä trofiaindeksi oli heinäkuun alussa pieni, mutta elokuun alussa TDI-indeksi oli kasvanut arvoon 
2,6. Runsasravinteisiksi tyypitellyille järville ei ekologisessa laatuluokittelussa ole luokkarajoja kasviplanktonin 
osalta, sillä vertailuarvoja ei ole saatu määritettyä.

Kesäaikaan vuosina 2003–2017 Poikkipuoliaisella esiintyi sinilevien ohella runsaasti piileviä ja viherleviä (kuva 
28). Kesällä 2003 esiintyi lisäksi erittäin paljon limalevää, joka saa uimarin ihon tuntumaan limaiselta. Levä ei 
kuitenkaan ole myrkyllinen, mutta se voi iholle kuivuessaan aiheuttaa voimakasta kutinaa. Kesällä 2019 sinileviä 
esiintyi aikaisempaa enemmän ja heinäkuun alussa niitä esiintyi yli 60 % kokonaisbiomassasta ja heinäkuun 
lopulla ne muodostivat jopa 79 % kokonaisbiomassasta. Tässä luvussa ovat mukana kaikki sinilevät, ei ainoas-
taan haitalliset sinilevät, kuten edellisen kappaleen luvuissa. Myös piileviä oli runsaasti. Sinilevistä suurimman 
biomassan muodostivat kesällä 2019 Dolichospermum- ja Microcystis-sukujen sinilevät. Dolichospermum-suku 
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tunnettiin aiemmin nimellä Anabaena ja ne ovat helminauhamaisia sinilevärihmoja. Suvussa esiintyy maksa- ja 
hermomyrkkyjä sisältäviä kantoja. Microcystis-suvussa esiintyy edellisen suvun tavoin maksamyrkkyjä sisältäviä 
kantoja. Microcystis-suvun solut ovat pienikokoisia ja ne kerääntyvät yhteen yhdyskunniksi. Piilevistä suuriko-
koiset Aulacoseira-suvun lajit olivat biomassaltaan runsaita. 

Tervalammella esiintyi limalevää paljon kesällä 1994, 1997, 2003 ja 2011. Kasviplanktonbiomassat olivat suuria 
1990-luvulla ja sinileviä esiintyi etenkin kesällä 1995 ja 1999 todella paljon (kuva 28). Valtalajeina esiintyivät 
Dolichospermum- ja Microcystis-sukujen lajit. Joinakin kesinä sinileviä esiintyi kuitenkin sangen vähän, ja 
valtalajeina esiintyivät esimerkiksi piilevät (esim. Aulacoseira-suku), nielulevät tai tarttumalevät. Vuosien 
2001–2004 kasviplanktontulokset analysoitiin semikvantitatiivisella menetelmällä, joten em. vuosilta ei ole 
biomassatuloksia. Näiden vuosien näytteissä esiintyi lukumääräisesti eniten sinileviä, tarttumaleviä, nieluleviä 
ja limaleviä. Kasviplanktonlevien ryhmittely on viime vuosina muuttunut ja tarttumalevät-ryhmän leviä on 
ryhmitelty myöhemmin kultaleviin. Kasviplanktonlevien määrä romahti siirryttäessä 2000-luvulle, mutta tällöin 
tulosten laskennassa siirryttiin käyttämään eri tietokantaa, millä oli ainakin jonkin verran vaikutusta tuloksiin. 
Laskentatuloksia 1990-luvulta ei ole vielä siirretty ympäristöhallinnon tietokantaan. Kesien 2004 ja 2011 
näytteissä kultalevät (Mallomonas caudata) ja piilevät esiintyivät runsaimpina, mutta kesällä 2020 sinilevät ja 
elokuun lopulla myös piilevät (Aulacoseira-suku) olivat runsaita. Sinilevistä olivat valtalajeina samat suvut kuin 
Poikkipuoliaisella edellisenä kesänä.

Kasviplanktontulokset on tallennettu ympäristöhallinnon Hertta-ympäristötietojärjestelmään lukuun ottamatta 
Tervalammen vanhoja tuloksia, jotka saatiin käyttöön Helsingin kaupunkiympäristöstä tutkija Marjut Räsäseltä.

Huhmarjärven kasviplanktonista on tietoja neljältä kesältä (kuva 28). Kesällä 2004 näytteessä esiintyi erittäin 
paljon limaleviä, mistä järvellä on tehty leväilmoituksia. Ainoastaan kesältä 2020 on useampi näyte ja lajistokoos-
tumus vaihteli paljon. Heinäkuun alussa kultalevät (etenkin Mallomonas- ja Synura-sukujen lajit) olivat biomas-
saltaan runsaimpia lajeja ja niitä esiintyi paljon saman vuoden loppukesästä. Elokuun alussa esiintyi Diatoma-
suvun piileviä ja etenkin helminauhamaisia rihmoja muodostavia Dolichospermum-suvun sinileviä paljon. Suvussa 
esiintyy maksa- ja hermomyrkkyjä sisältäviä kantoja. Elokuun lopulla yhdyskuntia muodostavat Woronichinia- 
ja etenkin Dolichospermum-suvun sinilevät esiintyivät valtaosana kasviplanktonbiomassasta. Sinilevien osuus 
kokonaisbiomassasta oli elokuussa yli 50 %.
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Kuva 28. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven kasviplanktonbiomassan kehitys ja sen jakautuminen eri luokkiin 
vuosina 1992–2020. Tervalammen 1990-luvun tulokset on laskettu eri tietokannan tuloksilla kuin 2000-luvulla. Huomattava, 
että y-akselin skaalaus eroaa eri kuvissa.
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6.2 Eläinplankton
PoTeHu-järviltä otettiin kesällä 2019 (Poikkipuoliainen) tai kesällä 2020 (Tervalampi ja Huhmarjärvi) kolme 
eläinplanktonnäytettä laskemalla eläinplanktonhaavi puoli metriä pohjan yläpuolelle ja nostamalla se hitaasti 
pintaan. Tervalammelta ja Huhmarjärveltä haavi oli pienempi (silmäkoko 50 µm ja suuaukon halkaisija 19 cm) 
kuin Poikkipuoliaisella (silmäkoko 50 µm ja suuaukon halkaisija 25 cm). Haavi syrjäyttää jonkin verran vettä ja 
eläinplanktonin yksilömäärästä arvioitiin tulevan mukaan 85 %. Eläinplanktonnäytteet säilöttiin etanolilla niin, 
että lopulliseksi etanolivahvuudeksi tuli noin 70 %. Näytesyvyys oli Poikkipuoliaisella 0–9 m, Tervalammella 0–2,7 
m ja Huhmarjärvellä 0–3,7 m.

Eläinplanktonnäytteiden mikroskooppisen laskennan teki Vesa Saarikari (biologi, FM) Lounais-Suomen Vesi- ja 
ympäristötutkimus Oy:sta. Eläinplanktonyksilöt laskettiin käänteismikroskooppia (Wild M40-58519) käyttäen. 
Laskennassa käytettiin kolmea eri suurennosta (40x, 100x, 200x) ja koko kyvetin ala laskettiin. Äyriäisplanktonin 
ja rataseläinten lopulliseksi yksilömääräksi tuli kummallekin vähintään 200 yksilöä ja lisäksi enintään 50 hankajal-
kaisten nauplius-vaiheista yksilöä. Äyriäisplanktonista määritettiin lajisto, kehitysvaiheet (hankajalkaiset) ja 
sukupuoli, sekä laskettiin naaraissa olevat munat ja irtomunat. Tarvittaessa näytettä ositettiin erikseen dominoi-
valle taksonille siten, että sen yksilömäärä oli enintään 50. Äyriäisplanktonyksilöt mitattiin. Daphnia-vesikirput 
mitattiin silmästä peräpiikin (mucro) tyveen. Bosmina-vesikirput mitattiin ”otsasta” kuoren takareunaan (pisin 
etäisyys ilman rostrumia ja mahdollista piikkiä). Tuloksista laskettiin biomassa-arvot Lounais-Suomen Vesi- ja 
ympäristötutkimuksen oman biomassataulukon avulla. Biomassatiedot pohjautuvat lähinnä Lammin biologisella 
asemalla tehtyihin hiilianalyyseihin (Sarvala 1974).

Eläinplanktonnäytteistä löydettiin Poikkipuoliaisella 18 rataseläinlajia, seitsemän vesikirppulajia ja neljä hankajal-
kaislajia. Keiju- eli soutajahankajalkaisista esiintyi Eudiaptomus gracilis ja kyklooppihankajalkaisista kolmea lajia 
(liite 1). Tervalammella tavattiin kesällä 2020 kaikkiaan 17 rataseläinlajia, yhdeksän vesikirppulajia ja kolme 
hankajalkaislajia (liite 2). Huhmarjärvellä esiintyi 18 rataseläinlajia, yhdeksän vesikirppulajia ja viisi hankajalkais-
lajia (liite 3).

Eläinplanktonyksilöistä valtaosa (Poikkipuoliaisella 87–95 %, Tervalammella 63–87 % ja Huhmarjärvellä 33–91 %)  
oli pieniä rataseläimiä (kuvat 29–31). Poikkipuoliaisella nämä rataseläimet olivat lähinnä lajeja Trichocerca pusilla, 
Keratella cochlearis var tecta, Filinia longiseta ja Lecane sp. Tervalammella ja Huhmarjärvellä valtalajit olivat 
Pompholyx sulcata ja Keratella coclearis var tecta, Tervalammella lisäksi K. cochlearis var hispida. 

Vesikirppuja oli kaikista eläinplanktereista Poikkipuoliaisella alle 10 % ja Tervalammella 5–18 %. Huhmarjärvellä 
osuus oli 3–39 % (kuvat 29–31). Nämä olivat Poikkipuoliaisella lähes täysin Chydorus sphaericus -vesikirppuja, joka 
elää tyypillisesti rantavyöhykkeessä. Poikkipuoliainen on matala ja runsaskasvustoinen järvi, joten rantavyöhyk-
keen vaikutus avovesialueelle on suuri. Chydorus-vesikirput ovat pienikokoisia ja niiden kyky laiduntaa kasviplank-
tonleviä on pieni. Chydorus-vesikirput pystyvät elämään sinileväkukintojen seassa, minkä vuoksi niiden runsas-
tuminen ulapan planktonissa on liitetty järven tuottavuuden kasvuun (Donner ym. 1978). Myös kalojen saalistus 
voi olla osasyy Chydoruksen lisääntymiselle, sillä kalat saalistavat suurikokoisia vesikirppuja (Kuoppamäki 2019). 
PoTeHu-järvillä havaittiin muutamia petovesikirppuja (Leptodora kindti), jotka saalistavat rataseläimiä ja pieniä 
vesikirppuja. Tervalammella Chydorus-vesikirppuja oli noin puolet kaikista vesikirpuista. Daphnia-vesikirppuja 
esiintyi varsin paljon heinäkuun alussa ja Bosmina-vesikirppuja elokuun lopussa. Huhmarjärvellä vesikirppuja 
esiintyi heinäkuun alussa todella paljon, kun Daphnia cristata, Bosmina thersites ja Chydorus sphaericus -vesikirp-
puja esiintyi runsaasti. Vesikirppujen määrä kuitenkin romahti myöhemmin kesällä ja Chydorus-vesikirppujen 
osuus kaikista vesikirpuista kasvoi 60 %:iin.

Hankajalkaisia oli kaikista eläinplanktereista Poikkipuoliaisella vain 1–4 %, kun Tervalammella niitä oli 8–19 % 
ja Huhmarjärvellä 6–28 %. Hankajalkaisista pienikokoiset Thermocyclops oithonoides - ja Mesocyclops leuckarti 
-kyklooppihankajalkaiset olivat PoTeHu-järvillä runsaimpia. Ne ovat ravinnonkäytöltään petoja eli syövät 
pieniä rataseläimiä. Soutajahankajalkaisista lajia Eudiaptomus gracilis tavattiin huomattavasti vähemmän kuin 
kyklooppihankajalkaisia.

Poikkipuoliaisella kokonaisbiomassasta (20–33 mg C/m3) rataseläinten osuus oli heinäkuussa hieman alle puolet, 
mutta se pieneni kesän kuluessa (kuva 29). Vesikirppujen biomassa oli suurimmillaan syyskuun alussa (60 % 
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biomassasta). Hankajalkaiset muodostivat 20–30 % kokonaisbiomassasta ja runsaimpina esiintyivät pääosin 
samat valtalajit kuin yksilömäärien tapauksessa. Hankajalkaisisten biomassa koostui lähestulkoon yhtä suurelta 
osin keiju- ja kyklooppihankajalkaisista. Vesikirppujen runsas esiintyminen syyskuun alussa johtui Bosmina 
coregoni var. thersites -lajista. 

Tervalammella (kokonaisbiomassa 77–162 C/m3) noin puolet eläinplanktonbiomassasta muodostui hankajalkai-
sista ja karkeasti kolmasosa vesikirpuista (kuva 30). Rataseläinten pienen koon vuoksi ne muodostivat vain 9–17 
% kokonaisbiomassasta. Hankajalkaisten biomassa koostui Poikkipuoliaisen tapaan yhtä suurelta osin keiju- ja 
kyklooppihankajalkaisista. 

Huhmarjärvellä (kokonaisbiomassa 56–186 C/m3) heinäkuun alussa 40 % ja myöhemmin noin puolet eläinplank-
tonbiomassasta muodostui hankajalkaisista (kuva 31). Heinäkuussa soutajahankajalkaiset muodostivat 
kyklooppihankajalkaisia suuremman osan biomassasta, kun taas elokuun lopussa tilanne oli päinvastainen. 
Vesikirppuja oli heinäkuun alussa 57 %, mutta myöhemmin noin kolmasosa biomassasta. Rataseläimiä oli 2–25 
% kokonaisbiomassasta.
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Kuva 29. Poikkipuoliaisen eläinplanktonin yksilömäärän ja biomassan jakautuminen ryhmiin kesällä 2019. Näytteet otettiin 
0–9 metrin syvyydeltä. Huomattava, että biomassakuvan y-akseli on eri skaalassa kuin Tervalammen ja Huhmarjärven 
kuvissa.
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Kuva 30. Tervalammen eläinplanktonin yksilömäärän ja biomassan jakautuminen ryhmiin kesällä 2020. Näytteet otettiin 
0–2,7 metrin syvyydeltä.
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Kuva 31. Huhmarjärven eläinplanktonin yksilömäärän ja biomassan jakautuminen ryhmiin kesällä 2020. Näytteet otettiin 
0-3,7 metrin syvyydeltä.

Daphnia- ja Bosmina-sukujen vesikirput vastaavat valtaosasta eläinplanktonin kasviplanktoniin kohdistuvasta 
laidunnuksesta (Kuoppamäki 2020). PoTeHu-järvillä näiden vesikirppujen laidunnus laskettiin yhtälöllä:

Yhtälössä F = suodatusteho ml/vesikirppu*vrk ja L = vesikirpun pituus, mm (Knoechel & Holtby 1986). 
Daphnia- ja Bosmina-vesikirppujen pituutena käytettiin kullekin näytteelle laskettua ko. suvun keskiarvopi-
tuutta. Poikkipuoliaisella vesikirppujen laidunnusteho oli pieni koko kesän 2019 ajan kuten useissa muissakin 
Siuntionjoen valuma-alueen rehevissä järvissä (kuva 32). Tämä johtui tehokkaasti laiduntavien vesikirppujen 
erittäin pienestä määrästä ja niiden pienestä koosta. Laidunnusteho kasvoi syyskuun alussa, kun vesikirppujen 
määrä hieman kasvoi. Tervalammella laidunnusteho oli huomattavasti suurempi, sillä vesikirppuja esiintyi esimer-
kiksi Poikkipuoliaista enemmän. Huhmarjärvellä laidunnusteho oli laskennallisesti heinäkuun alussa jopa 37 % 
eli erittäin hyvä. Tämä tarkoittaa, että vesikirput pystyivät suodattamaan 37 % järven vesimassasta lävitseen 
vuorokauden aikana. Huhmarjärvellä laidunnusteho kuitenkin romahti kesän edetessä. Sinilevät ovat eläinplank-
tonille huonoa ravintoa ja etenkin suurikokoisia, rihmamaisia sinilevärihmoja eivät suurikokoiset vesikirputkaan 
pysty syömään. Suuret vesikirput pystyvät pieniä paremmin kuitenkin sitomaan vedestä fosforia, jolloin fosfori-
ravinnetta ei jää levien käyttöön (Kuoppamäki 2021).

0

5

10

15

20

25

30

35

40

La
id

un
nu

st
eh

o 
(%

 v
es

im
aa

st
a/

vr
k)

Vesikirppujen laidunnusteho

I II III

Kuva 32. Bosmina- ja Daphnia-vesikirppujen yhteenlaskettu laidunnusteho Siuntionjoki-hankkeen järvissä kesällä 2019 tai 
2020. I=heinäkuun alussa tai puolivälissä, II=heinäkuun lopussa tai elokuun alussa ja III=elokuun lopussa tai syyskuun alussa.
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Tuloksista laskettiin kasviplanktonia laiduntavien vesikirppujen (Bosmina- ja Daphnia-vesikirput) ja kasviplank-
tonin välinen biomassan suhde. Luku vaihteli Poikkipuoliaisessa välillä 0,0006–0,006, mikä ilmentää hyvin pientä 
suhdetta (kuva 33). Syyskuun alussa esiintyi runsaammin Bosmina-vesikirppuja, mikä nosti suhdetta samalle 
tasolle kuin erittäin rehevässä Heparissa. Tervalammessa suhde oli huomattavasti suurempi ja vaihteli välillä 
0,01–0,02. Vuoden 2020 heinäkuun alussa Huhmarjärvessä esiintyi runsaasti vesikirppuja, ja suhde oli tuolloin 
0,09, mutta se pieneni lukuarvoon 0,004 myöhemmin kesällä. Vuonna 2019 Lahden Vesijärvellä suhde oli 0,04 
(Kuoppamäki 2020) ja PoTeHu-järviä huomattavasti karummassa Lohjan Hormajärvessä vuonna 2020 noin 0,5 
(Pellikka 2020). Järvien tulokset eivät ole täysin verrattavissa toisiinsa muun muassa tutkimusmenetelmien erojen 
vuoksi, mutta PoTeHu-järvistä etenkin Poikkipuoliaisen niukka vesikirppumäärä suhteessa valtavaan kasviplank-
tonmäärään käy niistäkuitenkin ilmi.
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Kuva 33. Kasviplanktonia laiduntavien Bosmina- ja Daphnia-vesikirppujen hiilibiomassan ja kasviplanktonhiilibiomassan 
suhde Siuntionjoen valuma-alueen järvissä kesällä 2019 tai 2020. I=heinäkuun alussa tai puolivälissä, II=heinäkuun lopussa 
tai elokuun alussa ja III=elokuun lopussa tai syyskuun alussa.

Poikkipuoliaisen Bosmina-vesikirppujen keskimääräinen pituus oli alle 600 µm ja Daphnia-vesikirppujen 650 
µm (taulukko 3). Tervalammen Bosmina-vesikirput olivat keskimäärin 700 µm ja Daphnia-vesikirput alle 600 
µm pituisia. Huhmarjärvellä Bosminat olivat keskimäärin 640 µm ja Daphniat vain 550 µm pituisia. Kaikkien 
vesikirppujen keskipituus oli Poikkipuoliaisessa vain 288 µm eli valtaosa vesikirpuista oli todella pienikokoisia. 
Pienet vesikirput olivat lähinnä lajia Chydorus sphaericus. Tervalammessa ja Huhmarjärvessä kaikkien vesikirp-
pujen keskimääräinen pituus oli 600 µm, sillä pienikokoisia Chydorus-vesikirpuja oli Poikkipuoliaista huomatta-
vasti vähemmän. Säkylän Pyhäjärvessä on havaittu yli 500 µm pituisten veskikirppujen puuttuvan lähes kokonaan 
sellaisina vuosina, kun järvessä on paljon planktonia syöviä kaloja (Sarvala ym. 1997). Vesikirppujen pituusjakauma 
on Pyhäjärvessä osoittautunut herkäksi mittariksi arvioitaessa planktonia syövän kalaston määrää ja biomanipu-
laation soveltuvuutta vesistön kunnostukseen (Sarvala ym. 1997, 1998). Tuusulanjärvessä Daphnia-vesikirppujen 
pituus on 2000-luvulla ollut noin 600 µm ja se on vaihdellut kalojen saalistuksen mukaan (Kuoppamäki 2019). 

Tervalammen ja Huhmarjärven vesikirpuista mitattiin lisäksi ”huppujen”, takapiikkien ja rostrumin pituuksia, 
jotta niiden osuutta vesikirpun pituudesta voidaan jatkossa seurata. Mittauksia tehtiin kultakin lajilta noin 40 kpl. 
Voimakas kalasaalistus saa vesikirput suojaamaan itseään saalistukselta kasvattamalla pitkiä ulokkeita. Järvien 
välillä ei havaittu juurikaan eroa, mutta Huhmarjärven Daphnia cristata -vesikirpuilla oli erityisen pitkät takapiikit 
(taulukko 4). 
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Taulukko 3. Poikkipuoliaisen kesän 2019 ja Tervalammen ja Huhmarjärven kesän 2020 Bosmina-, Daphnia- ja kaikkien 
vesikirppujen pituuksien keskiarvot (µm).

Poikkipuoliainen:

8.7.19 30.7.19 4.9.19 keskiarvo

Bosmina 620 461 577 574

Daphnia 554 677 716 654

Vesikirput 264 281 550 288

Tervalampi:

6.7.20 6.8.20 31.8.20 keskiarvo

Bosmina 702 684 699 691

Daphnia 602 643 529 583

Vesikirput 535 610 646 606

Huhmarjärvi:

6.7.20 6.8.20 31.8.20 keskiarvo

Bosmina 631 617 764 643

Daphnia 543 597 524 553

Vesikirput 604 563 637 605

Taulukko 4. Tervalammen ja Huhmarjärven Bosmina- ja Daphnia-lajien ulokkeiden pituussuhteet (%) kesällä 2020. Luku on 
koko kesän näytteistä laskettu keskiarvo jakamalla hupun, takapiikin tai rostrumin pituus biomassan laskennassa käytetyllä 
vartalopituudella.

% Tervalampi Huhmarjärvi

Daphnia cucullata:

Huppu 56 60

Takapiikki 72 72

Daphnia cristata:

Huppu 61 57

Takapiikki 75 150

Bosmina thersites:

Rostrum 85 89

PoTeHu-järvillä oli vuonna 2019–2020 melko monipuolinen eläinplanktonlajisto ja etenkin rataseläimiä 
esiintyi paljon. Kokonaisbiomassa oli kuitenkin etenkin Poikkipuoliaisessa pieni (kuva 34). Tervalammella ja 
Huhmarjärvellä esiintyi vesikirppuja huomattavasti enemmän kuin Poikkipuoliaisella, joskin tulokset ovat eri 
kesiltä. Jos Poikkipuoliaisen tuloksia verrataan Enäjärveen, Poikkipuoliaisessa esiintyi läpi kesän 2019 huomat-
tavasti Enäjärveä vähemmän hankajalkaisia. Suurikokoisia vesikirppujakaan ei Poikkipuoliaisessa juuri esiinny. 
Bosmina-suvun vesikirppuja esiintyi runsaasti Poikkipuoliaisella vain syyskuun alun näytteessä. Nämä olivat 
alalajia, joka kasvattaa saalistukselta paremmin suojaavan, ulokkeisen, ulkokuoren. Näiden tulosten perusteella 
kalat ja mahdollisesti myös sulkasääsket aiheuttavat Poikkipuoliaisen eläinplanktoniin saalistuspainetta. Näin on 
todennäköisesti myös Tervalammella ja Huhmarjärvelläkin etenkin loppukesästä.
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Kuva 34. Siuntionjoen valuma-alueen järvien eläinplanktonbiomassa kesällä 2019 tai 2020. 

6.3 Pohjaeläimet
Pohjaeläimet ovat merkittävä osa järvien ravintoverkkoa. Ne hyödyntävät monipuolisesti ravintovaroja ja 
toisaalta ovat ravinnon kohteena itseään suuremmille pedoille kuten kaloille. Poikkipuoliaisesta, Tervalammesta 
ja Huhmarjärvestä tutkittiin järven makroskooppinen eli paljain silmin havaittava pohjaeläimistö syvännepai-
koilta. Syvänteissä pohjaeläimistö on huomattavasti suppeampi lajistoltaan kuin esimerkiksi rannan kasvilli-
suusvyöhykkeellä.  Syvänteiden pohjaeläimistö antaa usein riittävän hyvän kuvan järvien ekologisesta tilasta 
ja sen vaihtelusta. Biologiset seurantamenetelmät kuten pohjaeläimistö kertovat vesistön tilasta pidemmältä 
ajalta kuin yksittäiseltä näytteenottohetkeltä. Pohjaeläinten avulla saadaan esimerkiksi yksittäistä kemiallista 
analyysiä laajempi käsitys pohjan ja alusveden kemiallisista, biologisista ja fyysisistä elinympäristötekijöistä 
eli pohjaeläinten elinympäristön tilasta. Pohjaeläimet elävät muutospaineessa alttiina tekijöille, joista osa on 
ihmisen aiheuttamaa. Erityisesti kehityshistoriallisesta näkökulmasta tarkasteltuna (mm. erilaiset sopeutumat 
huomioiden) varsinkin ihmistoiminnasta johtuvat nopeat muutokset  voidaan nähdä selvmmin pohjaeläinlajien 
ja lajien yksilömäärien lukumääräsuhteiden muutosten avulla.

Pohjaeläinnäytteenotosta vastasivat Länsi-uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n sertifioidut näytteenottajat, 
joiden erikoistumisalana on vesistönäytteenotto. Näytteitä otettiin jokaisesta järvestä kuusi kappaletta niiden 
syvimmältä alueelta pehmeältä sedimentaatiopohjalta Ekman-pohjanoutimella (pohja-ala 250 cm2) 2.10.2019. 
Näytteet seulottiin kentällä sankoseulalla, jossa seulaverkon silmän halkaisija on 0,5 mm. Tutkimuksessa noudatet-
tiin ympäristöhallinnon ohjeita näytteenotosta sekä näytteiden laboratoriokäsittelystä poiminnasta, määrityk-
sestä, punnituksesta ja analysoinnista (Järvinen ym. 2019). Nämä alkuperäistulokset kentältä ja laboratoriosta 
tallennettiin ympäristöhallinnon ylläpitämään HERTTA-tietojärjestelmän pohjaeläinosioon (Pohje).

6.3.1 Tulokset
Alkuperäiset tulokset esitetään liitteessä 4. Järvien syvännepohjilta tavattiin yhteensä kuusi pohjaeläinlajia 
(taksonia). Kaikki lajit olivat hyvin tyypillisiä reheville järville. Runsaslukuisimpia olivat eläinplanktonia vapaasta 
vedestä ja pohjan läheltä saalistavat sulkasääsken toukat (Chaoborus flavicans), joita esiintyi kaikissa kolmessa 
järvessä. Polttiaisen toukat (Ceratopogonidae) olivat myös runsaslukuisia erityisesti Poikkipuoliaisessa, mutta ne 
puuttuivat kokonaan Huhmarjärven syvännepohjalta. Polttiaiset syövät mm. pohjalla esiintyvä planktonia (erityi-
sesti hankajalkaisäyriäisiä) sekä pienikokoisia surviaissääsken toukkia ja harvasukamatoja (Potamothrix/Tubifex). 
Reheville järville tyypillisiä Potamothrix/Tubifex harvasukamatoja ja isokokoista Chironomus plumosus -tyypin 
surviaissääsken toukkia (ns. pilkkimiehen toukkia) esiintyi kaikissa järvissä, vaikka eivät niin runsaslukuisina kuin 
sulkasääsken ja polttiaisen toukat.
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Huhmarjärven pohjaeläimistö oli yksipuolisin, sillä sen syvänteestä tavattiin vain kolmea lajia. Valtaosa, noin 
98 % kokonaisyksilömäärästä (4 082 yks./m2), oli sulkasääskiä. Sulkasääsken massaesiintyminen ilmentää sen 
ravinnonkohteen eli eläinplanktonin suurta tiheyttä, mikä taas kertoo levän suuresta määrästä. Leväisessä ja 
savisameassa vedessä ja tarvittaessa myös pystyvaelluksiin kykenevänä ja pimeään pakenevana sulkasääski 
kykenee myös välttämään niihin kohdistuvaa saalistusta sekä selviytymään ja lisääntymään siten tehokkaasti. 
Erityisesti Huhmarjärvellä varsinaisia pehmeällä sedimenttipohjalla esiintyviä makroskooppisia pohjaeläimiä oli 
hyvin vähän, mikä saattaa johtua pohjaa tonkivien särki- ja lahnasukuisten kalojen niihin kohdistuvasta saalistuk-
sesta. Sulkasääskien määrä oli suuri myös Tervalammella (1 173 yks./m2) ja käsitti sielläkin valtaosan, noin 87 % 
kaikista syvänteen pohjaeläimistä.

Poikkipuoliaisessa pohjaeläinlajeja oli kuusi, joten siellä esiintyi kaikki kolmessa järvessä havaitut pohjaeläinlajit. 
Eri lajien yksilötiheyksissä ei ollut niin suuria eroa lajien välillä kuin Tervalammella ja Huhmarjärvessä. Sulkasääski 
oli Poikkipuoliaisessakin vallitseva pohjaeläinlaji, mikä kertoo suurista eläinplanktonmääristä sekä rehevästä ja 
leväisestä vedestä. Sulkasääsket sietävät myös alhaista happipitoisuutta ja ne hyötyvät syvännealueella kriitti-
sinä happikatoaikoina myös saalistuksen vähäisyydestä, missä ne pystyvät aktiivisemmin tällöin ruokailemaan. 
Poikkipuoliaisen rehevässä sameassa vedessä surviaissääski on ilmeisesti siten yksi nykyoloihin hyvin sopeutunut 
menestyjälaji järven mataluudesta ja teoriassa suuresta saalistuspaineesta huolimatta. 

Sulkasääskien lisäksi merkittävin biologinen järven tilan ilmentäjä- eli indikaattorilaji oli Chironomus plumosus 
-tyypin surviaissääski, joka näytteiden perusteella oli runsaslukuisin Poikkipuoliaisessa.  Chironomus-suvun 
surviaissääsken toukat hyötyvät rehevöitymisestä, sillä ne menestyvät ravinteikkaalla pehmeällä sedimentaa-
tiopohjalla monipuolisina ravinnonkäyttäjinä (sedimentinsyöjinä). Tämä laji myös selviytyy monia muita surviais-
sääskilajeja paremmin ja pidempään happikadoista. Chironomus-toukkien lisäksi surviaissääskistä tavattiin sitä 
pienempikokoisempi Tanypus vilipennis -lajin toukka, joka on vain hyvin reheville järville tyypillinen. Lisäksi 
näytteissä oli muutamia indifferenttiä Procladius-suvun toukkia, jotka tulevat toimeen hyvin monenlaisissa 
oloissa. Tanypus-toukkia löytyi myös Tervalammen syvänteestä.

Poikkipuoliaisen pohjaeläimistö muistutti koostumukseltaan yläpuolisen Enäjärven pohjaeläimistöä. Enäjärvellä 
esiintyi Poikkipuoliaista runsaammin ravinteikkaan pohjan ilmentäjiä, Chironomus plumosus -tyypin surviais-
sääskiä. Mitä suurempi pohjaeläinten biomassa on, sitä suurempi on pohjan ravinteisuus. Poikkipuoliaisessa 
kokonaispohjaeläinbiomassa (6,61 g märkäpainona/m2) oli noin puolet Enäjärven (13,06 g mp/m2) pohjaeläin-
biomassasta. Poikkipuoliaisen syvännealueen pohjaeläimistön kokonaisbiomassa ja pohjaeläimistön koostumus 
ylipäätään ei vuonna 2019 osoittanut esim. pitkäaikaisesta hapettomuudesta johtuvaa niukkuutta. Huhmarjärvellä 
pohjaeläinbiomassa oli suurin (9,73 g/m2), mutta ilman sulkasääskiä jatkuvasti pohjalla elävien pohjaeläinten 
biomassa oli hyvin vaatimaton, vain (0,13 g/ m2). Tervalammella kokonaispohjaeläinbiomassa oli pienin (4,39 g/
m2), mutta myös siellä suurin osa biomassasta koostui sulkasääskistä ja muiden osuus oli vain 1,12 g/m2.

Ympäristöhallinnon biologiset menetelmät suosittelevat käytettäväksi järvien tilaluokasta kertovia indeksejä. 
Kuitenkaan luonnostaan reheville Rr-tyypin matalille järville (keskisyvyys alle 3 m) ei ole toistaiseksi pystytty 
kehittämän tilaindeksejä lähinnä vertailuaineiston puuttumisen sekä tämän tyypin järvessä havaittavan luonnol-
lisen suuren pohjaeläimistön vaihtelun sekä ihmistoiminnan heikon erotettavuuden (tiedon puutteen) vuoksi. 
Näistä järvistä saataisiin nykyistä luotettavampi ekologinen arvio tutkimalla rantavyöhykkeen kivikkorantojen 
pohjaeläimistöä kuin syvännepohjan pohjaeläimistöä (Aroviita ym. 2019). Ongelmana on usein kivikkopohjaisten 
rantojen puuttuminen tai vähyys kuten on tilanne PoTeHu-järvien osalta. Ympäristöhallinnon pohjaeläinindeksejä 
(PICM ja PMA) ei voida käyttää luotettavasti, mutta syvännepohjan pohjaeläimistö voidaan kuitenkin huomioida 
asiantuntijapohjalta ja laskea rehevyysindeksejä, joita on käytössä ollut jo vuosikymmeniä.

Kaikkien PoTeHu-järvien osalta pohjan ravinteisuudesta kertovan surviaissääski-indeksin CI:n (Chironomidi-
indeksi CI, Paasivirta 2000) arvoksi saadaan alin eli erittäin suurta ravinteisuutta ilmentävä lukuarvo 1,0. Tähän 
sisältyvistä Indeksilajeista tavattiin Chironomus plumosus -tyypin isokokoisia toukkia kaikista järvistä ja sen lisäksi 
samaa suurta ravinteisuustasoa kuvaava Tanypus vilipennis Poikkipuoliaisessa ja Tervalammella. 



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 16/2021

36.

6.3.2 Päätelmät ja suositukset
Poikkipuoliainen on järvistä matalin ja suurin, mikä selittää hieman muita PoTeHu-järviä monipuolisemman 
pohjaeläimistön esiintymisen sen syvännepohjalla. Kuitenkin pohjaeläimistön suhteellinen monipuolisuus ja 
runsas esiintyminen osoittavat, että Poikkipuoliaisen syvimmälläkään pohjalla olosuhteet eivät olleet erityisen 
ankarat kesän–syksyn 2019 aikana. Toistuvat happikadot lienevät silti tavallisia, mikä voi olla jopa luonnollis-
takin syvänteen ollessa melko suppea-alainen ja altis esim. happikadoille pitkillä tuotantokausina, jos sää on 
tyyni eikä tuuli sekoita syvänteen lämpötilakerrostuneisuutta. Pohjan tila saattoi olla vuonna 2019 Tervalammella 
ja erityisesti Huhmarjärvellä Poikkipuoliaista heikompi.  Näitä järviä auttaa luonnostaan niiden läpi virtaava 
suuri vesimäärä, jolloin veden teoreettinenkin viipymä on vain muutamia päiviä tai viikkoja. Pohjaeläintulokset 
viittaavat siihen, että kalojen merkitys varsinaisen pohjaravinnon, eli pohjaeläimistön kuluttajina on suuri. Runsas 
särkikalakanta näyttää vaikuttavan ja säätelevän voimakkaasti syvännealueen pehmeän sedimenttipohjan 
pohjaeläintuotantoa. Vedessä planktonia saalistavan sulkasääsken merkitys ekosysteemissä on korostunut. Tämä 
kaikki ilmentää näiden järvien suurta rehevyyttä.

Poikkipuoliaisesta, Tervalammesta ja Huhmarjärvestä ei ole tiedossa (HERTTA/POHJE-tietokannassa) aikaisempaa 
tietoa järvessä esiintyvästä pohjaeläimistöstä, joihin vuoden 2019 tuloksia voisi verrata. Vuonna 2019 pohjaeläi-
mistö ilmensi kaikissa järvissä hyvin ravinteikasta ja rehevää pohjaa. Arvion mukaan näiden kaikkien järvien 
luonnontila on muuttunut hyvää heikommaksi, lähinnä välttävää tilaa vastaavaksi.

Kuva 35. Vasen kuva: Chironomus plumosus -tyypin surviaissääksen toukan pää ja eturuumis (säilötty näyte). Toukka on tyypil-
linen järvien rehevien sedimentaatiopohjien asukas. Oikea kuva: Rehevän syvännepohjan pohjaeläimistöä: sulkasääsken ja 
surviaissääsken toukkia. (LUVY / Aki Mettinen)

6.4 Kalasto
Verkkokoekalastukset toteutettiin Poikkipuoliaisen osalta heinä-elokuussa 2019 (Valjus 2019) sekä Tervalammen 
(Lukka 2021a) ja Huhmarjärven (Lukka 2021b) osalta vuotta myöhemmin samoina kuukausina. Kalastus tehtiin 
kaikilla järvillä kahtena ajanjaksona, millä pyrittiin vähentämään ympäristötekijöistä kuten säästä johtuvaa 
vaihtelua saaliissa. Pyyntialueena oli koko järvi. Verkkovuorokausien määrä oli Poikkipuoliaisella 20 ja 
Tervalammella ja Huhmarjärvellä kummallakin 10 vuorokautta. Koekalastukset perustuivat ositettuun satunnais-
otantaan, jossa verkkomäärä on suhteutettu syvyysvyöhykkeiden pinta-aloihin (Olin ym. 2014). Kalastus tehtiin 
kuitenkin vain yhdellä syvyysvyöhykkeellä (0–3 m) järvien mataluuden takia. Pyyntipaikat arvottiin etukäteen, 
mutta joitakin pyyntiruutuja jouduttiin siirtämään mataluuden takia. Verkot laskettiin illalla ja nostettiin seuraa-
vana aamuna, jolloin pyyntiajaksi tuli 12–13,5 tuntia. Koekalastuksissa käytettiin NORDIC-yleiskatsausverkkoa, 
joka on kooltaan 1,5x30 m ja joka koostuu 12:sta eri solmuvälin paneelista (5–55 mm) (kuva 36). 
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Kuva 36. NORDIC-yleiskatsausverkko.

Eri kalalajien yksilömäärät ja yhteispainot kirjattiin gramman tarkkuudella verkko- ja solmuvälikohtaisesti. Kalojen 
pituus mitattiin yhden senttimetrin tarkkuudella – runsaiden lajien osalta käytettiin kymmenen yksilön satunnais-
otosta. Lisäksi kirjattiin säähavainnot, näkösyvyys ja veden lämpötila. Koekalastusten tulokset on tallennettu 
Ympäristöhallinnon koekalastusrekisteriin.

Kuva 37. Huhmarjärven koeverkkojen läpikäynti alkamassa kesällä 2020.

Koekalastusten aikaan sinileväkukintoja oli havaittavissa pintavedessä kaikilla järvillä, etenkin Poikkipuoliaisella 
(kuva 38). Verkot olivat myös varsin limoittuneet. Huhmarjärvessä oli pohjan tuntumassa huomattavasti 
vähemmän kalaa kuin matalammalla. 

Poikkipuoliaisen kokonaisyksikkösaalis oli 2 891 g/verkkoyö ja 280 kpl/verkkoyö. Keskimäärin kalat olivat 
pienempiä kuin Tervalammella ja Huhmarjärvellä. Saalis koostui yhdeksästä lajista, joista biomassan perusteella 
runsaimmat lajit olivat pasuri ja särki (kuva 39). Yksilömäärällä tarkasteltuna runsain laji oli ahven ennen pasuria ja 
särkeä. Särkikalojen (särki, sorva, salakka, pasuri ja lahna) osuus kokonaissaaliin biomassasta oli 73 % ja ahvenka-
lojen 24 % (taulukko 5). Petokalojen (hauki, kuha ja yli 15 cm ahven) osuus biomassasta oli 17 %. 
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Kuva 38. Tyyni sää nosti sinilevän pintaan Poikkipuoliaisella. Oikeanpuoleisessa kuvassa on pasurisaalista.

Tervalammen kokonaisyksikkösaalis biomassalla mitattuna oli PoTeHu-järvistä korkein, 4 937 g/verkkoyö, yksilö-
määräinen yksikkösaalis oli 266 kpl/verkkoyö. Saalis koostui yhdeksästä lajista, joista biomassan perusteella 
runsaimmat olivat särki, pasuri ja ahven. Yksilömääräisesti pasuria ja särkeä saatiin lähes yhtä paljon (kuva 39) 
ja kaikkien särkikalojen biomassaosuus (74 %) oli Poikkipuoliaisen tasolla. Petokalojen (hauki, kuha ja yli 15 cm 
ahven) osuus biomassasta oli 16 %.  

Huhmarjärven kokonaisyksikkösaalis oli 3 487 g/verkkoyö ja 152 kpl/verkkoyö (taulukko 5). Saalis koostui kahdek-
sasta lajista, sillä sorvaa ei Huhmarjärvestä koeverkoilla saatu. Saaliista sekä biomassan että yksilömäärän 
perusteella runsaimmat olivat pasuri, särki ja ahven (kuva 39).  Särkikalojen biomassa (79 %) oli PoTeHu järvistä 
korkein. Petokalojen (hauki, kuha ja yli 15 cm ahven) osuus biomassasta oli vain 9 %.  

Taulukko 5. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven koekalastuksen yksikkösaaliit ja prosenttiosuudet lajeittain 
vuonna 2019 tai 2020. 

Laji Yksikkösaalis Biomassa- Yksikkösaalis Biomassa- Yksikkösaalis Biomassa-
g/verkko osuus % g/verkko osuus % g/verkko osuus %

Ahven 405,5 14,0 784,5 15,9 472,3 13,6
Hauki 91,3 3,2 281,9 5,7 138 4,0
Kiiski 30,9 1,1 35 0,7 10,9 0,3
Kuha 247,2 8,6 189,9 3,9 115,1 3,3
Lahna 346,0 12,0 275,9 5,6 111,6 3,2
Pasuri 769,0 26,6 1161,5 23,5 1632,9 47,0
Salakka 226,6 7,8 244,9 5,0 38,7 1,1
Sorva 13,8 0,5 44,6 0,9  -  -
Särki 761,2 26,3 1918,9 38,9 967,2 27,8
Yhteensä 2891,3 100,0 4937,1 100,0 3486,7 100,0
Ahvenkalat 683,5 23,6 1009,4 20,5 598,3 17,2
Särkikalat 2116,5 73,2 3645,8 73,8 2741,4 78,8
Petoahvenet (>15cm) 147,2 5,1 284,6 5,8 73,9 2,1
Petokalat muut 338,5 11,7 471,8 9,6 253,1 7,3
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Kuva 39. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven koekalastuksen yksikkösaalis lajeittain (kpl/verkkoyö) vuonna 2019 
tai 2020.
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Kuva 40. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven koekalastuksien eri lajien yksilömäärän jakautuminen verkkovuo-
rokautta kohti verkon solmuvälin mukaan vuonna 2019 tai 2020.
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Kuva 41. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven koekalastuksien eri lajien biomassan jakautuminen verkkovuoro-
kautta kohti verkon solmuvälin mukaan vuonna 2019 tai 2020.

Poikkipuoliaisen ahven- ja kuhasaalis koostuivat valtaosin pienistä, saman kesän (ikäluokka 0+) poikasista. 
Saaliissa oli myös joitakin isompia petokaloja, joista suurin ahven painoi 644 g ja suurin kuha 763 g. Lahnasaalis 
koostui selvemmin useammasta eri ikäluokasta, valtaosa lahnoista oli kuitenkin 13–18 cm mittaisia, yksikkösaaliin 
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ollessa 346 g ja 8 kpl/verkko. Pasureita saatiin selvästi lahnaa runsaammin, 769 g ja 74 kpl/verkko. Suurin osa 
pasureista oli pieniä, 6–8 cm mittaisia, mutta joukossa oli myös suurempia, vanhempaa ikäluokkaa edustavia 
yksilöitä. Särkiä yhdessä koekalastusverkossa oli keskimäärin 761 g ja 55 kpl. Kalat olivat enimmäkseen 10–12 cm 
mittaisia. Salakkaa saaliissa oli selvästi särkeä vähemmän ja kalojen pituudet olivat yleensä 8–14 cm.

Tervalammelta ahvenia saatiin 785 g ja 43 kpl/verkkoyö. Kalat olivat pääosin 2–3 vuoden ikäisiä ja pituudel-
taan 8–11 cm, suurin ahven oli pituudeltaan 30 cm. Runsaimman lajin, särjen, saalis oli 1918 g ja 45 kpl/verkko. 
Enimmäkseen särjet olivat 9–13 cm pitkiä. Pasureita oli 1162 g ja 97 kpl/verkko, keskikooltaan kalat olivat 
Poikkipuoliaisen tasolla.

Huhmarjärven ahvensaalis (472 g ja 41 kpl/verkko) koostui pääosin 8 cm pituisista kaloista. Runsaimpana 
esiintyvät pasurit olivat keskimäärin ahventa suurempia, 11–18 cm pituisia. Pasurit olivat kookkaampia kuin 
Poikkipuoliaisella ja Tervalammella, ja saalissa oli edustettuna myös useita vuosiluokkia pituudeltaan 7–21 cm. 
Särkisaalis koostui pääosin 12–15 cm pituisista kaloista.

Kuva 42. Tervalammen koekalastussaalista.

PoTeHu-järvien ekologista tilaa arvioitiin kalayhteisön rakenteen perusteella. Ekologisen tilan arvioinnissa 
käytetyt kalayhteisömuuttujat ovat biomassayksikkösaalis (g/verkko), lukumääräyksikkösaalis (kpl/verkko), 
rehevöitymisestä hyötyvien särkikalojen biomassaosuus ja indikaattorilajien esiintyminen. Ekologinen laatusuhde 
(ELS) saadaan kunkin muuttujan arvon ja kyseisen järvityypin vertailuarvon suhteesta. Muuttujien ekologisen 
laatusuhteen arvoista laskettiin keskiarvo, joka kuvaa kalaston perusteella arvioitua järven ekologista tilaa. 
Ekologisen tilan luokittelu tapahtuu viisiportaisella asteikolla: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. 
(Aroviita ym. 2019.)
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Vuoden 2019 ja 2020 koekalastusten perusteella biomassasaalis osoitti Poikkipuoliaisella tyydyttävää, 
Tervalammella huonoa ja Huhmarjärvellä välttävää tilaa. Lukumääräsaaliin mukaan tila oli Poikkipuoliaisella 
ja Tervalammella huono ja Huhmarjärvellä välttävä. Särkikalojen biomassaosuus oli Poikkipuoliaisella ja 
Tervalammella välttävä ja Huhmarjärvellä huono. Indikaattorilajien osalta PoTeHu-järvet osoittivat hyvää tilaa. 
Kalastoluokituksessa käytettävä ekologisen laatusuhteen lukuarvo (ELS4) oli Poikkipuoliaisella kokonaisuudes-
saan 0,37, Tervalammella 0,3 ja Huhmarjärvellä 0,37, jotka kaikki osoittivat välttävää ekologista tilaa. 

Kaikkien PoTeHu järvien kalasto oli särkikalavaltainen. Ravintoa pohjasta hakiessaan kalat pöyhivät pohjaa ja 
samalla vapauttavat sinne jo sedimentoituneita ravinteita vesimassaan. Suurten parvien laiduntaessa eläinplank-
tonia eläinplanktonin määrä voi romahtaa, jolloin kasviplanktonin määrä lisääntyy (mm. sinileväkukintojen riski 
kasvaa). 

Poikkipuoliaisessa esiintyy särjen lisäksi runsaasti pasuria, lahnaa, salakkaa ja sorvaa. Koekalastuksen biomas-
sayksikkösaalis oli runsasravinteiselle järvelle kohtuullinen, mutta kappalemääräinen yksikkösaalis korkea. Vaikka 
ahvenkalojen yksilömääräinen osuus (43 %) saaliista olikin hyvä, ahvenkalat olivat pääosin poikasia ja niiden 
biomassaosuus jäi 24 prosenttiin. Petoahventen (>15 cm) ja muiden petokalojen (kuha, hauki) osuus saaliista 
oli pieni, eivätkä kannat riitä pitämään kurissa järven särkikalakantaa. Poikkipuoliaisen kuhakanta vaikuttaa 
kuitenkin varsin hyvältä, sillä saaliiksi saatiin eri ikäluokkaa olevia kaloja aina vanhempiin saakka ja poikastuo-
tanto vaikuttaa onnistuneen hyvin. Suotuisa kevät ja kesä näkyivät useiden lajien onnistuneena lisääntymisenä. 
Haukia saatiin vain kaksi, tosin haukea saadaan koekalastuksissa muutoinkin yleensä melko vähän, eikä tulos 
välttämättä kerro totuutta järven haukikannasta. Myös lahnasaaliissa oli joitakin suurempia yksilöitä, mikä antaa 
viitteitä suurikokoisempien lahnojen olemassaolosta järvessä. Verkkokoekalastus aliarvioi hauen tapaan myös 
isokoisten lahnan määriä, mikä johtuu ison lahnan pyyntiin nähden liian pienistä verkon solmuväleistä.

Tervalammelta saatiin koekalastuksissa kuusi haukea, mutta tästä huolimatta petokalojen biomassaosuus 
oli pienin, 15 %. Haukea saadaan koekalastuksessa yleensä vähän, joten saadut kalat osoittavat haukikannan 
olevan kuitenkin vähintään kohtalainen. Hauki on tärkeä kala särkikalojen tasapainottamiseksi järvessä. 
Hoitokalastukselle olisi Tervalammella tarvetta ja eniten järvestä pitäisi poistaa särkeä ja pasuria. Tervalammen 
ahvenkanta näyttää varsin hyvältä, joukossa oli pieniä 5–10 cm kaloja sekä isoja yksilöitä 30 cm pituuteen asti. 
Kuhamäärä oli koekalastusten perusteella melko pieni, tämän kesän poikaisia oli vain muutamia kappaleita, 
vuoden tai kahden ikäisiä kaloja oli joitakin kymmeniä, mutta isompia, lisääntymiskokoisia kaloja ei saatu yhtään. 
Lahnoja saatiin vähän, mutta kanta saattaa olla suurempi, sillä joukossa oli myös isompia (36 cm kokoisia) kaloja, 
joita harvemmin koekalastusverkkoihin takertuu.

Huhmarjärvessä särkikalojen biomassaosuus oli reilusti muita kaloja suurempi ja ahvenkalojen osuus jäi muita 
järviä pienemmäksi. Särkikalojen biomassaa kasvattaa runsas pasurisaalis, joka koostui muita järviä suurem-
mista yksilöistä. Tästä johtuen särkikalojen yksilömääräinen saalis oli Poikkipuoliaista ja Tervalampea pienempi. 
Haukia saatiin vain yksi. Järvellä vaikuttaa olevan hauelle soveltuvia lisääntymisalueita ja sen perusteella kanta 
on todennäköisesti kohtuullinen. Hauki ei kuitenkaan enää suuria yksilöitä lukuun ottamatta yleensä saalista 
muodoltaan korkeita, suurikokoisia pasureita tai lahnoja. Vaikka lahnoja saatiin vain vähän, myös Huhmarjärven 
saaliissa oli joitakin suurempia (36 cm) kaloja. Huhmarjärvellä lahnakanta voi olla saatua arviota suurempi. 
Koekalastusverkon harvimpaankaan 55 mm silmäkokoon suuremmat lahnat tarttuvat enää harvoin . Kaikkien 
petokalojen yhteenlaskettu biomassa oli Huhmarjärvellä PoTeHu järvistä pienin. Hoitokalastukselle olisi tarvetta 
ja eniten järvestä pitäisi poistaa särkeä ja pasuria.  Kuhia saatiin vähän ja kannan parantamiseksi istutuksia voitai-
siin harkita. 

7 Ekologinen tila
Ekologisen tilan luokittelussa tarkastelun kohteena ovat ensisijaisesti biologiset laatutekijät. Luokiteltavan 
vesimuodostuman planktonlevien, piilevien, vesikasvien, pohjaeläinten ja kalojen tilaa verrataan olosuhteisiin, 
joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut havaittua vaikutusta eliöstössä. Mitä vähäisempi ihmisen vaikutus on, sitä 
parempi on vesistön ekologinen tila. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon veden laatutekijät (kokonaisravin-
teet, pH, näkösyvyys) ja hydromorfologiset tekijät (mm. keskimääräinen talvialenema, vaellusesteet) ja kemial-
linen tila. 
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Kaikki PoTeHu-järvet on tyypitelty runsasravinteisiin järviin. Poikkipuoliaisen ja Huhmarjärven ekologinen tila 
luokiteltiin vuonna 2013 (vuosien 2006–2012 aineistolla) välttäväksi ja Tervalammen tyydyttäväksi. Vuonna 2019 
(vuosien 2012–2017 aineistoilla) luokiteltiin kaikki PoTeHu-järvet välttäviksi. Luokittelut on tehty suppeaan aineis-
toon perustuen käyttäen vain ravinne- ja a-klorofyllituloksia. 

Tässä hankkeessa tutkittiin järviltä vuosina 2019–2020 ravinteisuutta ja veden a-klorofyllipitoisuutta, kasviplank-
tonia, pohjaeläimiä ja kalastoa, joten järvien ekologista laatuluokitusta oli mahdollista arvioida aikaisempaa 
tarkemmin. Syvännepohjaeläintulosten tila-arvio on tehty asiantuntija-arviona. Tätä on käsitelty tarkemmin 
kappaleessa 5.3. Uusimpienkin tulosten valossa PoTeHu-järvet luokittuisivat todennäköisesti välttävään 
ekologiseen tilaan (taulukko 6). Ekologisen luokittelun tekee asiantuntija-arviota hyväksi käyttäen Uudenmaan 
ELY-keskus, joten vuosien 2019–2020 tässä tehty arvio on epävirallinen.

Ekologisen tilan luokitteluun liittyen järviltä on tutkittu kalojen elohopeapitoisuuksia (vesistön kemiallinen tila). 
Poikkipuoliaisen ahvenista tutkittiin elohopeapitoisuutta vuonna 2017 neljästä ahvenesta. Elohopeapitoisuus 
vaihteli 0,107–0,143 mg/kg tuorepainoa (KERTY-rekisteri 2021). Tervalammelta tutkittiin 10 ahventa ja 
Huhmarjärveltä kahdeksan ahventa vuonna 2014. Ahventen elohopeapitoisuus oli Tervalammella 0,106–0,264 
mg/kg tuorepainoa ja Huhmarjärvellä 0,05-0,192 mg/kg tuorepainoa. Runsasravinteisten järvien raja-arvo on 
0,22 mg/kg, joten Poikkipuoliaisen ja Huhmarjärven tulokset alittivat raja-arvon, mutta Tervalammella osa 
ahventen elohopeapitoisuuksista ylitti raja-arvon. Viimeisimmällä luokittelukierroksella kaikki Suomen vesistö-
muodostumat on joka tapauksessa luokiteltu asiantuntija-arviona hyvää huonompaan kemialliseen tilaan johtuen 
bromatuista difenyylieettereistä.

EU:n komission asetuksen (1881/2006) mukaan elintarvikkeeksi myytävän kalan elohopeapitoisuus ei saa ylittää 
0,5 mg/kg tuorepainoa. Petokaloille kuten hauelle pitoisuusrajaksi on asetettu 1,0 mg/kg tuorepainoa. Nämä 
raja-arvot eivät liity vesistöjen ekologiseen luokitteluun, vaan kalojen ihmisravinnoksi käyttämiseen. PoTeHu-
järvilä olisi hyvä tutkia etenkin suurempia ahvenia ja haukia elohopeapitoisuuden selvittämiseksi kalan ravinnoksi 
käyttämisen kannalta. 

Taulukko 6. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven ekologisen luokittelun osatekijät. Vuoden 2019–20 luokittelutu-
lokset ovat epävirallisia arvioita ja perustuvat tämän hankkeen tuloksiin. Hy=hyvä, Ty=tyydyttävä, Vä=välttävä ja Hu=huono.

2006-12 2012-17 2019-20 2006-12 2012-17 2019-20 2006-12 2012-17 2019-20

Klorofylli-a Hu Hu Hu Ty Hu Hu Hu Hu Hu

Syvännepohjaeläimet Vä Vä Vä

2019 2019 2019

Vä Vä Vä
Biomassa, suureneva Ty Hu Vä
Yksilömäärä, suureneva Hu Hu Vä
Särkikalojen biomassaosuus Vä Vä Hu
Indikaattorilajien esiintyminen Hy Hy Hy

2019 2020 2020

Kokonaistyppi Vä Vä Vä Hy Vä Vä Hy Vä Ty

Kokonaisfosfori Vä Vä Vä Ty Vä Vä Ty Vä Ty

Kalat

Kokonaistyppi

Kokonaisfosfori

Poikkipuoliainen Tervalampi Huhmarjärvi

Kasviplankton

Pohjaeläimet
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8 Ravinnekuormitus 
8.1 Ulkoinen kuormitus
PoTeHu-järvien ulkoinen kuormitus laskettiin ympäristöhallinnon ylläpitämällä ja kehittämällä VEMALA-
mallinnusohjelmalla. VEMALA kattaa koko Suomen ja se sisältää useita osia: WSFS-hydrologinen ennustemal-
lijärjestelmä käsittää sade- ja lämpötilahavainnot, lumen, maankosteuden ja pohjaveden valuntalaskennan 
sekä virtaamat ja vedenkorkeudet uomissa ja järvissä. Vihma-työkalu ja Icecream-malli puolestaan keskittyvät 
peltojen kuormitukseen ja ravinnekiertoon. Lisäksi mukana on typpimalli VEMALA-N, joka mallintaa prosesseja 
pelloilla ja metsissä. 

Peltokuormituksessa huomioidaan peltolohkon kaltevuus, maalaji, viljelykasvi, fosforiluku ja pH. Peltotiedot 
ovat VEMALA:ssa 42-prosenttisesti lohkokohtaisina, muille pelloille arvot lasketaan kuntatasolla. Haja-asutuksen 
kuormituksessa käytetään alueittaisia omien puhdistamoiden puhdistustehojen arvioita sekä kiinteistön 
etäisyyttä uomasta tai järvestä. Pistekuormitustiedot tulevat YLVA-tietokannasta. Ilmalaskeuma lasketaan 
lähimpien mittausasemien vuosittaisista tiedoista. Hulevesikuormitukseksi määritellään 10 % rakennetulle 
alueelle tulevasta typpi- ja fosforilaskeumasta. Todellisuudessa luku on todennäköisesti huomattavasti tätä 
suurempi (esimerkiksi Ruohola 2020). Luonnonhuuhtouma mallinnetaan fosforin osalta VEPS-mallilla ja typpi 
VEMALA-N-typpimallilla, joita on nykyisessä VEMALA-mallissa päivitetty lisäämällä niihin valtakunnallisen 
MetsäVesi-hankkeen tulokset.

VEMALA:n laskemat tulokset ovat olleet Länsi-Uudenmaan järvillä fosforin osalta luotettavia, mutta typen osalta 
malli paikoin yliarvioi kuormituksen. Kuormituksen arvio lasketaan VEMALA:ssa vuodesta 1990 alkaen tähän 
päivään. Lisäksi malli ennustaa kuormituksen vuosille 2021–2050 nykytoimenpiteillä ilmaston muuttuessa (useita 
ilmastonmuutosskenaariota) sekä kuormituksen, kun maatalouden kuormitusvähennykset (tarkennettu lannoitus 
ja maksimimäärä talviaikaista kasvipeitteisyyttä, kerääjäkasvia, rakennekalkki/kuitukäsittelyä ja lietteen sijoitus) 
otetaan käyttöön. 

Poikkipuoliaisen ulkoinen fosforikuormitus oli VEMALA-mallin mukaan laskettuna vuosina 2013–2020 keskimäärin 
2158 kg P/v ja sisäinen kuormitus 244 kg P/v. Ulkoinen kuormitus on kasvanut hieman vuosien kuluessa, etenkin 
syksyisin ja talvisin (kuva 43). Tämä liittynee ilmastonmuutoksen aiheuttamaan talvien leudontumiseen. 
Ulkoisesta fosforikuormituksesta 61 % on peräisin peltoviljelystä, 28 % luonnonhuuhtoumasta ja 7 % haja- ja 
loma-asutuksesta (kuva 44). Tarkasteltaessa kutakin uomaa erikseen vastasi Enäjärvestä laskeva Hulttilanjoki 82 
% kokonaisfosforin kuormituksesta kun taas lähivaluma-alueen osuus oli vain 6 % (kuva 44).

Tervalammen ulkoinen kokonaisfosforikuormitus oli VEMALA-mallin mukaan vuosina 2013–2020 keskimäärin 
2331 kg P/v ja sisäinen kuormitus 71 kg P/v. Ulkoisen kuormituksen osuudet eri maankäyttömuodoissa ovat 
Tervalammella ja Huhmarjärvellä lähes samat eivätkä ne juurikaan poikkea myöskään Poikkipuoliaisesta (kuva 
44). Tervalammen ulkoisesta fosforikuormituksesta 84 % on peräisin Poikkipuoliaisesta tulevasta Siuntionjoesta 
(kuva 44). Tämän takia Poikkipuoliaisen kuormitusmuutokset ovat lähes identtisiä Tervalammen kanssa eikä niistä 
ole piirretty erikseen vuosikuvaajia.

Huhmarjärven ulkoinen kokonaisfosforikuormitus oli VEMALA-mallinnuksen mukaan vuosina 2013–2020 
keskimäärin 2391 kg P/v ja sisäinen kuormitus 59 kg P/v. Huhmarjärven ulkoinen kokonaisfosforikuormitus 
on lähes täysin (96 %) Tervalammesta Siuntionjokea pitkin tulevaa (kuva 44). Lemmoonoja vastaa VEMALA-
mallinuksen mukaan 3 % fosforikuormituksesta ja lähivaluma-alue vain 1 %.

Jokaisen PoTeHu-järven järveen tuleva fosforikuorma on VEMALA-mallinnuksen mukaan suurempi kuin järvestä 
lähtevä kuorma eli kaikkiin järveen sedimentoituu fosforia. Lähtökuorma on mallin mukaan tulokuormaa 
pienempi, vaikka fosforia vapautuu myös sisäisenä kuormituksena sedimentistä.
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Kuva 43. Poikkipuoliaiseen tuleva vuosittainen fosforikuormitus VEMALA-mallin mukaan vuosina 1990–2019. Tiedot on 
haettu 15.5.2020.

Poikkipuoliaisen kokonaistyppikuormitus on viime vuosina ollut keskimäärin 34 570 kg N/v. Typpikuormitus 
on pienentynyt hieman vuosien kuluessa (kuva 45). Typen osalta viime vuosien ulkoinen kuormitus jakautuu 
peltoviljelyn (52 %), luonnonhuuhtouman (35 %), laskeuman (7 %) ja haja-asutuksen (3 %) kesken (kuva 46). 
Tarkasteltaessa eri uomia Hulttilanjoki on fosforin tapaan selkeästi merkittävin. Lähivaluma-alueen osuus on 10 
% Poikkipuoliaisen kokonaistyppikuormituksesta (kuva 46). 

Tervalammen kokonaistyppikuormitus oli 2013–2020 keskimäärin 39 690 kg N/v. Typpikuormitus jakautuu eri 
maankäyttömuotoihin hyvin samalla tavoin kuin Poikkipuoliaisessakin (kuva 46). Kokonaistypen kuormituksesta 
tulee fosforin tapaan valtaosa (81 %) Poikkipuoliaisesta Siuntionjokea pitkin ja Myllyojan ja Kurjoonojan osuudet 
ovat kumpikin alle 10 %. Lähivaluma-alueen osuus typpikuormituksesta on vain 5 % (kuva 46).

Kokonaistyppikuormitus Huhmarjärveen oli 2013–2020 keskimäärin 41 200 kg N/v. Typpikuormitus jakautuu eri 
maankäyttömuotoihin lähes identtisesti muiden PoTeHu-järvien kanssa (kuva 46). VEMALA-mallinnuksen mukaan 
96 % kokonaistyppikuormasta tulee järveen Siuntionjokea pitkin Tervalammesta. Lemmoonojan osuus on vain 3 
% ja lähivaluma-alueen 1 % kokonaistyppikuormituksesta.
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Kuva 45. Poikkipuoliaiseen, Tervalampeen ja Huhmarjärveen tuleva fosforikuormitus kuormituslähteittäin sekä kuormi-
tuksen jakautuminen eri uomien välillä. VEMALA-mallin laskema keskiarvo vuosilta 2013–2020. Tiedot on haettu 19.2.2021 
ja 15.5.2020.
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Kuva 46. Poikkipuoliaiseen, Tervalampeen ja Huhmarjärveen tuleva typpikuormitus kuormituslähteittäin sekä kuormi-
tuksen jakautuminen eri uomien välillä. VEMALA-mallin laskema keskiarvo vuosilta 2013–2020. Tiedot on haettu 19.2.2021 
ja 15.5.2020.
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8.1.1 Puro- ja ojakuormitus 

Poikkipuoliainen

Vesinäytteitä haettiin huhtikuun lopulla 2020 kaikkiaan kolmestatoista Poikkipuoliaiseen laskevasta uomasta. 
Uomien näytteenottopaikat näkyvät kuvassa 2. Näytteistä analysoitiin virtaaman ja kokonaisravinteiden lisäksi 
liukoinen fosfaattifosfori.

Kokonaistyppipitoisuudet olivat suuria Papinniemenojassa ja Myllyjoessa, mutta suurin osa kuormasta järveen 
saapui kuitenkin Hulttilanjoesta ja Myllyjoesta. (kuva 47), joiden virtaamat ovat uomista suurimmat.
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Kuva 47. Poikkipuoliaiseen laskevien uomien kokonaistyppipitoisuus (vasen kuva) sekä virtaama ja kokonaistyppikuorma 
(oikea kuva) 21.4.2020. 

Kokonaisfosforipitoisuus oli suurin Papinniemenojassa ja Huhtaojassa, mutta erot eri uomien välillä olivat melko 
pieniä (kuva 48). Metsäisten valuma-alueiden uomissa kokonaisfosforipitoisuudet olivat kuitenkin selvästi muita 
pienempiä. Kuormasta suurin osa oli typen tapaan peräisin Hulttilanjoesta ja Myllyjoesta. Ruuhilammenpuron 
virtaama oli suuri, mutta matalan kokonaisfosforipitoisuuden takia fosforikuorma jäi kuitenkin pieneksi (kuva 48).
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Kuva 48. Poikkipuoliaiseen laskevien uomien kokonaisfosforipitoisuus (vasen kuva) sekä virtaama ja kokonaisfosforikuorma 
(oikea kuva) 21.4.2020.
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Liukoisen ja leville suoraan käyttökelpoisen fosfaattifosforin pitoisuudet olivat eri uomissa pieniä, alle 10 µg/l 
(kuva 49). Yksikään uoma ei poikennut muista erityisen suuren pitoisuuden takia. Suurin liukoisen fosfaattifos-
forin kuorma oli suurimman virtaaman seurauksena peräisin Hulttilanjoesta (kuva 49). Myllyjoen kuormitus oli 
huomattavan suuri suhteessa virtaamaan.

Uomatutkimus vahvisti Hulttilanjoen erittäin merkittävän osuuden Poikkipuoliaisen kuormituksessa. Myös 
Myllyjoesta peräisin oleva kuormitus oli huomattava. Muiden uomien joukosta ei havaittu poikkeuksellisen 
korkeita pitoisuuksia. Tutkimus perustui vain yhteen kevätajan näytteenottoon, joten se kertoo vain hetkelli-
sestä tilanteesta. Tutkimuksen perusteella pystyttiin kuitenkin hahmottamaan eri uomien välisiä suhteita.
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Kuva 49. Poikkipuoliaiseen laskevien uomien liukoinen fosfaattifosforipitoisuus (vasen kuva) sekä virtaama ja liukoisen 
fosfaattifosforin kuorma (oikea kuva) 21.4.2020. Liukoinen fosfaattifosfori on kasviplanktonleville suoran käyttökelpoinen 
ravinne.

Tervalampi

Viidestä Tervalampeen laskevasta uomasta haettiin vesinäytteet huhtikuussa ja lokakuussa 2020. Uomien 
näytteenottopaikat näkyvät kuvassa 3. Näytteistä analysoitiin virtaaman ja kokonaisravinteiden lisäksi liukoinen 
fosfaattifosfori.

Kokonaistyppipitoisuudet olivat suuria Tervalammenojassa ja Myllyojassa. Kokonaistyppikuormasta valtaosa tuli 
kuitenkin Poikkipuoliaisesta laskevan Siuntionjoen kautta (kuva 50). Tämä johtui Siuntionjoen suuresta virtaa-
masta. Myllyojan kuormitus oli muista uomista selvästi merkittävin.

Kokonaisfosforipitoisuus oli suurin Tervalammenojassa, mutta myös Myllyojan pitoisuus oli suuri syksyllä 2020 
(kuva 51). Kokonaisfosforikuorma oli keväällä typen tapaan suurin Siuntionjoessa, mutta syksyllä Myllyojan 
kokonaisfosforikuormitus oli jopa Siuntionjokea suurempi (kuva 51). Vesi oli Tervalammenojassa ja Myllyojassa 
syksyllä näytteenottajan havaintojen mukaan erittäin sameaa.

Liukoisen ja leville suoraan käyttökelpoisen fosfaattifosforin pitoisuudet olivat eri uomissa Siuntionjokea ja 
Kurjoonojaa lukuun ottamatta yllättävän suuria (kuva 52). Siuntionjoen pitoisuudet olivat erittäin pieniä. Suurin 
liukoisen fosfaattifosforin kuorma oli keväällä suurimman virtaaman takia peräisin Siuntionjoesta, mutta syksyllä 
Myllyojan kuormitus oli uomista suurin (kuva 52).

Myös Tervalammen osalta uomatutkimus tuki ennakko-oletusta Siuntionjoen suuresta osuudesta Tervalammen 
kokonaiskuormituksessa. Kartoituksessa selvisi myös Myllyojan huomattava kuormitus. Vaikka Tervalammen 
kohdalla näytteenottokertoja oli kaksi kappaletta, eli enemmän kuin Poikkipuoliaisessa, myös sen kohdalla 
tutkimus kertoo vain hetkellisistä tilanteista. Tutkimuksen perusteella pystyttiin kuitenkin hahmottamaan eri 
uomien välisiä suhteita ja etenkin Myllyojan merkittävä kuormittavuus.
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Kuva 50. Tervalampeen laskevien uomien kokonaistyppipitoisuus (vasen kuva) sekä virtaama ja kokonaistyppikuorma (oikea 
kuva) 22.4.2020 ja 13.10.2020. 
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Kuva 51. Tervalampeen laskevien uomien kokonaisfosforipitoisuus (vasen kuva) sekä virtaama ja kokonaisfosforikuorma 
(oikea kuva) 22.4.2020 ja 13.10.2020.
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Kuva 52. Tervalampeen laskevien uomien liukoinen fosfaattifosforipitoisuus (vasen kuva) sekä virtaama ja liukoisen fosfaat-
tifosforin kuorma (oikea kuva) 22.4.2020 ja 13.10.2020. Liukoinen fosfaattifosfori on kasviplanktonleville suoran käyttökel-
poinen ravinne.
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Huhmarjärvi

Huhmarjärvestä haettiin Tervalammen tapaan vesinäytteet kaksi kertaa. Näytteet haettiin huhtikuussa ja 
lokakuussa 2020 kaikkiaan neljästä järveen laskevasta tulouomasta. Uomien näytteenottopaikat näkyvät kuvassa 
4. Näytteistä analysoitiin virtaaman ja kokonaisravinteiden lisäksi liukoinen fosfaattifosfori.

Kokonaistypen pitoisuudet olivat muita hieman suurempia Tervalammesta laskevassa Siuntionjoessa ja 
Lemmoonojassa. Järveen tulevasta kokonaistyppikuormasta kuitenkin 99 ja 97 % tuli Siuntionjoen kautta 
Tervalammesta (kuva 53), mikä johtui Siuntionjoen suuresta virtaamasta.
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Kuva 53. Huhmarjärveen laskevien uomien kokonaistyppipitoisuus (vasen kuva) sekä virtaama ja kokonaistyppikuorma (oikea 
kuva) 22.4.2020 ja 13.10.2020. 

Kokonaisfosforipitoisuus oli selvästi pienin metsäiseltä valuma-alueelta tulevassa Palokallionojassa (kuva 54). 
Syksyllä Lemmoonojassa mitattu pitoisuus oli muita uomia hieman korkeampi. Järveen valuvasta kokonaisfos-
forikuormasta 99 ja 96 % tuli Tervalammesta laskevasta Siuntionjoessa muita uomia huomattavasti suuremman 
virtaaman takia (kuva 54).
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Kuva 54. Huhmarjärveen laskevien uomien kokonaisfosforipitoisuus (vasen kuva) sekä virtaama ja kokonaisfosforikuorma 
(oikea kuva) 22.4.2020 ja 13.10.2020.
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Liukoisen ja leville suoraan käyttökelpoisen fosfaattifosforin pitoisuudet olivat Huhmarjärven eri tulouomissa 
varsin pienet (kuva 55). Siuntionjoen pitoisuudet olivat erittäin pieniä ja Huhmarojassa muita hieman suurempia. 
Suurin liukoisen fosfaattifosforin kuorma tuli tästä huolimatta Siuntionjoen kautta, sillä virtaama uomassa on 
muita todella paljon suurempi (kuva 55).

Myös Huhmarjärven kohdalla uomatutkimus vahvisti ennakko-oletuksia, joissa Siuntionjoella on erittäin merkit-
tävä osuus järven kuormituksessa. Muiden järvien tapaan myös Huhmarjärvellä näytteenottokertoja oli kuitenkin 
vain vähän (2 kpl), joten tulos kertoo vain hetkellisistä tilanteista. Tutkimuksen perusteella pystyttiin kuitenkin 
hahmottamaan eri uomien välisiä suhteita. Tuloksia verrattiin VEMALA-mallinnuksen tuloksiin samoilta päiviltä 
ja tulokset olivat hyvin lähellä toisiaan, mistä voidaan päätellä VEMALA-mallinnuksen tulosten vastaavan hyvin 
todellisuutta.
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Kuva 55. Huhmarjärveen laskevien uomien liukoinen fosfaattifosforipitoisuus (vasen kuva) sekä virtaama ja liukoisen fosfaat-
tifosforin kuorma (oikea kuva) 22.4.2020 ja 13.10.2020. Liukoinen fosfaattifosfori on kasviplanktonleville suoran käyttökel-
poinen ravinne.

8.2 Ulkoisen kuormituksen vähentämisen tavoite
Ulkoisen kuormituksen vähennystavoitetta arvioitiin Poikkipuoliaiselle Suomen ympäristökeskuksen Load Lake 
Response (LLR) -ohjelmistolla (taulukko 7). Kuormituksen ja järven ravinnepitoisuuden suhteet laskettiin vuosille 
1991–2020 ja sisäisen kuormituksen arvoksi sijoitettiin VEMALA-mallin simuloima 639 g P/vrk. LLR-malli sovittaa 
kuormituksen ja veden pitoisuuden välille simuloinnin, jonka perusteella se laskee kuormitusvähennystar-
peen. Kuvasta 56 voi nähdä, että mallin mukaan nykyisellä kuormituksella kokonaisravinnepitoisuudet olisivat 
simuloinnin mukaan noin 80 µg P/l ja 1 000 µg N/l. Pitoisuudet ovat kuitenkin todellisuudessa tätä hieman 
suurempia etenkin typen osalta. Syynä kuormituksen ja veden laadun heikkoon yhteyteen voi olla vedenlaa-
tutulosten vähyys tai sisäisen kuormituksen aiheuttama ravinteiden vapautuminen sedimentistä ja hajoavasta 
kasvimassasta.
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Taulukko 7. Load Lake Response -ohjelman laskemat Poikkipuoliaisen fosfori- ja typpikuormien tavoitekuormat, jotta hyvä 
ekologinen tila toteutuisi sekä VEMALA-mallin laskemat pitoisuudet, viime vuosien tulokuormat ja kuormaskenaariot vuosille 
2021–2050: skenaario1 = nykytoimenpiteet ja ilmastonmuutoksen vaikutus, keskimääräinen ja skenaario2 = keskimääräisen 
ilmastonmuutoksen vaikutus, mutta maataloudessa otetaan kuormitusvähennystavat käyttöön (tarkennettu lannoitus ja 
maksimimäärä talviaikaista kasvipeitteisyyttä, kerääjäkasvia, rakennekalkki-/kuitukäsittelyä ja lietteen sijoitus).

Fosfori Typpi Yksikkö Lähde

Kuorma 2013-2020 6 95 kg/vrk VEMALA

Kuorma 2013-2020 2158 34570 kg/v VEMALA

Kuorma, skenaario1 2021-2050 2257 35610 kg/v VEMALA

Kuorma, skenaario2 2021-2050 1929 31820 kg/v VEMALA

Tavoitekuorma 0,8 15 g/m2*v LLR

Tavoitekuorma 4 78 kg/vrk LLR

Tavoitekuorma 1460 28470 kg/v LLR

Tavoitepitoisuus 55 930 µg/l

Kuormitusvähennystarve 32 18 % LLR

Havaittu pitoisuus 2012-2019 87 1580 µg/l VEMALA

Simuloitu pitoisuus 2012-2019 85 1280 µg/l VEMALA

a) b)

Kuva 56. Poikkipuoliaiseen tulevan fosfori- (a) ja typpikuormituksen (b) ja järvessä havaitun ravinnepitoisuuden (mustat 
pallot) välinen suhde sekä Lake Load Response -ohjelman laskema mallinnettu pitoisuus (avoimet pallot) kuormituksen 
kasvaessa. Kuviin on nuolella merkitty nykyisen kuormituksen keskimääräinen määrä. 

LLR-laskennan perusteella ulkoista kuormitusta olisi vähennettävä nykyisestä fosforin osalta 32 % ja typen 
osalta 18 %, jotta järvi saavuttaisi hyvän ekologisen tilan 50 % todennäköisyydellä (taulukko 7 ja kuva 57). Tällöin 
ulkoinen fosforikuormitus olisi 1460 kg P/v ja typpikuormitus 28 470 kg N/v. 

VEMALA-mallin mukaan ulkoista fosfori- ja typpikuormitusta ei ole mahdollista pienentää nykyisestä (vuosien 
2013–2020 keskiarvosta) pelloilla tehtävillä toimilla niin paljon, että PoTeHu-järvien hyvä ekologinen tila saavutet-
taisiin vuoteen 2050 mennessä. Pelloilta tulevaa kuormitusta olisi kuitenkin mahdollisuus pienentää fosforin 
osalta Poikkipuoliaisella 11 % (Tervalammella 6 % ja Huhmarjärvellä 5 %) ja typen osalta 8 % (Tervalammella ja 
Huhmarjärvellä 5 %) nykyisestä, jos kunkin järven koko yläpuolisella valuma-alueen kaikilla peltoaloilla otettai-
siin käyttöön tehokkaat vesiensuojelukeinot. Tässä skenaariossa (keskimääräinen ilmastonmuutos, RCP 4.5) on 
otettu huomioon ilmastonmuutos, mutta maatalouden keinovalikoimana siitä puuttuvat kosteikot, suojavyöhyk-
keet sekä kaksitasouomat (taulukko 7). Haja-asutuksen ja loma-asuntojen jätevesikuormituksen poistuminen 
vähentäisi nykyistä fosforin kokonaiskuormitusta Poikkipuoliaisella ja Tervalammella 7 % ja Huhmarjärvellä 8 %. 
Todellinen haja-asutuksen jätevesikuormitus voi olla tätä suurempi tai pienempi.
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Kaikkien PoTeHu-järvien ulkoinen kuormitus on suurelta osin riippuvainen Enäjärven vedenlaadusta. 
Jos Enäjärvestä lähtevän veden kokonaisfosforipitoisuus olisi nykyistä puolet pienempi eli noin 50 µg/l, 
Poikkipuoliaiseen tuleva ulkoinen kuormitus vähenisi noin 29 % nykyisestä tasosta. Tervalammen ulkoinen 
kuormitus vähenisi tällöin 24 % ja Huhmarjärven jopa 37 %. Jotta Poikkipuoliainen saataisiin hyvään ekologiseen 
tilaan muutoinkin kuin kokonaisfosforin osalta, tarvittaisiin todennäköisesti lisäksi toimenpiteitä valuma-alueella. 
Laskentaan aiheuttaa epävarmuutta Hulttilanjoen oma valuma-alue ja sen kuormittavuus. 

a) b)

Kuva 57. Poikkipuoliaiseen tulevan fosforikuormituksen (a) ja typpikuormituksen (b) tasot 1991–2020 (1,12 g P/m2*v ja 20 g 
N/m2*v) katkoviivalla ja tavoitetasot (0,8 g P/m2*v ja 15 g N/m2*v) punaisella nuolella Lake Load Response -ohjelmalla lasket-
tuna. Hyvän tilan raja-arvo saavutetaan näillä kuormitustasoilla 50 % todennäköisyydellä. 

Järven ulkoisen fosforikuormituksen sietokykyä on perinteisesti tarkasteltu Vollenweiderin (1976) julkaisemilla 
kaavoilla. Järven sallittava ulkoinen fosforikuormitus (Pa, g P m-2 v) lasketaan seuraavasti:

Kaavassa Q/A = hydraulinen pintakuorma, Q = järveen tuleva vesimäärä (m3/v) ja A = järven pinta-ala (m2). 

Ns. kriittinen kuorma (Pv, g P m-2 v) taas lasketaan kaavalla:  

Kummassakin laskukaavassa saatu tulos kerrotaan järven pinta-alalla (m2).

Poikkipuoliaisen VEMALA-mallilla laskettu ulkoinen fosforikuormitus (2 158 kg/v) ylittää sallitun moninker-
taisesti ja kriittisen fosforikuormituksen rajan kaksinkertaisesti (taulukko 8). Tervalammen ja Huhmarjärven 
ulkoiset fosforikuormitukset ylittävät kriittiset kuormat vielä Poikkipuoliaistakin enemmän. Poikkipuoliaisen 
ulkoista fosforikuormitusta olisi siis vähennettävä tämän perinteisen laskentatavan mukaan vähintään puolet ja 
Tervalammen sekä Huhmarjärven neljäsosaan. Sijoitettaessa PoTeHu-järvien tiedot (ts. x-akselille tulovirtaaman 
suuruus jaettuna järven pinta-alalla ja y-akselille ulkoinen fosforikuormitus VEMALA-mallilla laskettuna) kokonais-
kuormituksen sietokykyä kuvaavaan mallikuvioon, PoTeHu-järvet sijoittuvat kaikki rehevien järvien kohtaan (kuva 
58). 

Kummankin laskentatavan perustella Poikkipuoliaisen ulkoista kuormitusta olisi vähennettävä huomattavasti 
nykyisestä. Tämä pätee myös Tervalammelle ja Huhmarjärvelle, vaikka niistä LLR-mallinnusta ei erikseen laskettu.
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Taulukko 8. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven kriittisen ja sallitun fosforikuorman rajat Vollenweiderin mallin 
mukaan sekä VEMALA-mallilla laskettu ulkoinen fosforikuormitus.

Poikkipuoliainen Tervalampi Huhmarjärvi
Sallittu P-kuormitus (kg/v) 492 336 337
Kriittinen P-kuormitus (kg/v) 1039 525 515
Todettu P-kuormitus (kg/v) 2158 2331 2391
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Kuva 58. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven laskennallinen kokonaiskuormituksen sietokyky. Järvien nykyinen 
arvo on merkitty mustalla symbolilla. Jokaisen PoTeHu-järven ulkoisen kuormituksen sietokyky on ylittynyt selvästi.
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9 Kunnostusmenetelmät
PoTeHu-järville ehdotetut kunnostustoimet voidaan karkeasti jakaa ulkoisen kuormituksen ja sisäisen kuormi-
tuksen vähentämiseen tähtääviin toimiin. Näiden järvien kunnostamisessa ulkoisen kuormituksen vähentäminen 
on ensisijaista, sillä muutoin kunnostuksen vaikutukset jäävät lyhytaikaisiksi. Alla olevaan taulukkoon 9 on koottu 
yhteen eri kunnostustoimenpiteitä ja mainittu niiden hyviä ja huonoja puolia PoTeHu-järviä ajatellen.

Taulukko 9. Poikkipuoliaiselle, Tervalammelle ja Huhmarjärvelle ehdotetut kunnostustoimet sekä niiden positiiviset, negatii-
viset tai muut huomiota vaativat seikat.

Toimenpide Hyvät puolet Huonot puolet Huomioitavaa
Ulkoisen kuormituksen 
vähentäminen:
Enäjärven veden laadun 
parantaminen

Vähentää ravinne- ja 
sinileväkuormitusta.

Kustannukset. Erittäin merkittävä toimenpide 
PoTeHu-järville. Ensisijainen 
toimenpide.

Rakennekalkin, kuitulietteen tai 
biohiilen levitys (erityisesti 
eroosiouhka)pelloille

Vähentää kiintoaine- ja 
ravinnekuormitusta.

Osa tuotteista melko 
kalliita.

Tärkeää myös sateisten talvien 
lisääntyessä. Ensisijainen toimenpide.

Peltojen P-luvun pienentäminen Vähentää 
ravinnekuormitusta. 

Hidas prosessi. Peltomaan P-luku voi vaihdella 
samankin peltolohkon sisällä.

(Eroosiouhka)peltoalueiden 
suojavyöhykkeet

Vähentää kiintoaine- ja 
ravinnekuormitusta.

Kustannukset. Eroosiouhkapeltoja yhteensä 190 ha 
(Enäjärvi 74 ha, Po 59 ha, Te 48 ha ja 
Hu 9 ha). Suositeltava toimenpide.

Tulvapellot pajuviljelmiksi tms. Vähentää kiintoaine- ja 
ravinnekuormitusta. 
Energiapajukasvattamisen 
mahdollisuus.

Peltoala pienenee. Pajut sitovat tehokkaasti ravinteita ja 
vakauttavat maaperää juurillaan.

Kaksitasouomat Vähentää kiintoaine- ja 
ravinnekuormitusta. 
Parantavat vesienhallintaa. 
Kaivetuilla maamassoilla on 
mahdollista korottaa tulvivia 
peltoja.

Kustannukset ja 
peltomaan 
pienentyminen.

Jatkoselvitykset mahdollisuuksista. 
Suositeltava toimenpide.

Kosteikkojen rakentaminen Vähentää kiintoaine- ja 
ravinnekuormitusta.

Ravinteiden 
suhteellinen 
poistoteho heikko 
talvisin, keväisin ja 
syksyisin.

Tavoitteena riittävän suuret ja 
tehokkaasti toimivat kosteikot. 
Kosteikkojen yhteyteen pajukkoja. 
Myllyjoen ja Myllyojan valuma-alueet 
ensimmäisenä prioriteettina. 
Suositeltava toimenpide.

Haja-asutuksen 
jätevesikuormituksen 
vähentäminen

Vähentää 
ravinnekuormitusta. 

Kustannukset. Lainsäädäntö velvoittaa. Osa 
kiinteistöistä ei ole vielä kuulunut 
neuvonnan piiriin.

Kemikaalin syöttö valumaveteen Vähentää 
ravinnekuormitusta. 

Kustannukset. Valuma-
alueelta ei ole 
paikannettu selviä hot 
spot -kohteita.

Poistettavan fosforikilogramman hinta 
olisi hyvä selvittää. Kallis toimenpide 
suurilla virtaamilla (esim. 
Hulttilanjoki).

Hevostallien kuormituksen 
vähentäminen

Saattaa olla huomattava 
merkitys ulkoiseen 
kuormitukseen.

Valuma-alueella ei ole suuria 
hevostalleja. Pienten hevostallien 
kartoitus.

Kipsin levitys pelloille Vähentää kiintoaine- ja 
ravinnekuormitusta.

Ei sovi PoTeHu-järville. Ei suositeltava toimenpide.

Sisäisen kuormituksen vähentäminen:
Tehostettu hoitokalastus Kalakannan rakenne 

paranee. Leväkukinnat 
vähenevät. Vesi kirkastuu. 
Sisäinen kuormitus vähenee.

Tehtävä säännöllisesti 
ja riittävän tehokkaasti 
(kustannukset).

Suositeltava toimenpide. Yhteistyö 
alueen muiden järvien kunnostajien 
kanssa kalan hyötykäytöstä. Ulkoinen 
kuormitus kannattaa saada ennen 
tehokalastusta huomattavasti 
pienemmäksi ja kalojen kulku järvien 
välillä olisi hyvä selvittää.
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Taulukko 9. Jatkuu.
Sisäisen kuormituksen vähentäminen:
Toimenpide Hyvät puolet Huonot puolet Huomioitavaa
Petokalatoimenpiteet Kalakannan rakenne paranee. 

Leväkukinnat vähenevät. Vesi 
kirkastuu. Sisäinen kuormitus 
vähenee.

Haukien kutualue-, poikas- ja kannan 
suuruuden kartoitukset ensin.

Kemikalointi Levien määrä vähenee. Vesi 
kirkastuu.

Kallis. Kuhakanta voi 
olla vaarassa, jos pH:n 
alenee (puskurointi). 
Vesikasvillisuuden 
laajeneminen matalille 
alueille. 

Kemikalointi kannattaa toteuttaa 
Enäjärvessä. PoTeHu-järville 
toteutettuna olisi todennäköisesti 
lyhytkestoinen vaikutus.

Hapettaminen Estää kalakuolemia. Ylläpitää 
hyvää kuhakantaa. 
Pohjaeläimistö selviytyy 
paremmin.

Voi olla kallis. Voi lisätä 
sedimentin pöllyämistä 
ja ravinteiden virtaa 
sedimentistä veteen.

Talviaikaisen hapetuksen tarvetta 
seurattava järvillä.

Alusveden kierrätys kosteikon 
ja/tai kemikaloinnin/suodatuksen 
kautta takaisin järveen

Vähentää veden 
ravinnepitoisuutta ja saattaa 
parantaa pohjanläheisen 
veden happipitoisuutta.

Uusi menetelmä. 
PoTeHu-järvet 
kerrostuvat heikosti, 
joten menetelmä ei 
pysty toimimaan 
optimaalisesti.

Alusveden kierrättämistä voi 
jatkoselvittää, mutta todennäköisesti ei 
ole tehokas kunnostustapa PoTeHu-
järvillä. 

Alusveden poisjohtaminen Edullinen ja helppo toteuttaa. 
Vähentää veden 
ravinnepitoisuutta.

Alapuolinen vesistö 
joutuu korkean 
ravinnekuormituksen 
kohteeksi.

PoTeHu-järvet eivät lämpötilakerrostu 
pysyvästi, joten perinteiseen tapaan 
toteutettuna ei ole kannatettava 
toimenpide.

Muut:
Vesikasvillisuuden niitto Virkistyskäyttö ja kalastus 

helpottuvat. Ravinteiden 
poisto.

Laajat, yhtenäiset niitot 
saattavat heikentää 
veden laatua.

Vesikasviniitot on hyvä suunnitella 
kohentamaan myös järven lintuvesi- 
sekä muita eliöstöarvoja. 
Vesikasviniitoille ei laajaa tarvetta 
PoTeHu-järvillä.

Vedenpinnan nosto Vesikasvillisuuden 
väheneminen. Sedimentin 
vakaantuminen. 

Rantakiinteistöjen ja -
peltojen vettyminen. 
Työläs lupaprosessi.

Suositeltava vaihtoehto 
Poikkipuoliaiselle, mutta Hulttilanjoen 
tulivimistilanne selvitettävä. Kesäajan 
vedenkorkeuden vakauttaminen 
lupaehtojen puitteissa voi olla riittävä 
toimenpide.

Ruoppaus Tehokas vesikasvien juurien 
poistossa tai järven 
syventämisessä. Edistää 
järven virkistyskäyttöä. 
Vähentää sedimentin 
ravinnepitoisuutta.

Kallis. Ruoppausmassan 
läjitys voi olla hankalaa 
suuren vesipitoisuuden 
vuoksi. Ravinteiden 
vapautuminen veteen ja 
samentuminen 
ruopatessa.

Mahdollista toteuttaa myös vesilintuja 
ja muita vesieliöitä ja virkistyskäyttöä 
palvellen. Ruoppausmassan 
sijoittamismahdollisuutta 
Katinhännänsuolle voisi selvittää. 
Geotuubien käyttö mahdollista 
imuruopatessa.

9.1 Ulkoisen kuormituksen vähentäminen
PoTeHu-järvien ulkoinen kuormitus on vuosien kuluessa hieman kasvanut. Valtaosa (noin 80 %) Poikkipuoliaisen 
ulkoisesta kuormituksesta tulee Hulttilanjokea pitkin, joten Enäjärven tilassa tapahtuvilla muutoksilla on suora 
yhteys alapuolisten läpivirtausjärvien tilaan. Tervalammen kuormituksesta taas yli 80 % tulee Poikkipuoliaisesta 
laskevaa Siuntionjokea pitkin sekä lisäksi etenkin Myllyojan valuma-alueelta. Mallinnustulosten perusteella lähes 
puolet Tervalammen ja Huhmarjärven kuormituksesta on peräisin Enäjärvestä (kuva 59). Järvien omilla lähiva-
luma-alueilla tehtävillä toimilla lienee nykyisellään Hulttilanjokea huomattavasti pienempi vaikutus. Järvien 
lähivaluma-alueiden merkitys korostuu, jos Hulttilanjoen kuormitus pienenee selvästi nykyisestä. 
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Poikkipuoliaiselle VEMALA-mallin laskeman nykyisen ulkoisen kuormituksen (2 158 kg P/v) perusteella arvioima 
fosforipitoisuus (85 µg/l) on suurempi kuin tavoitepitoisuus (55 µg/l). Ulkoinen fosforikuorma on siis järvelle liian 
suuri. Osa liian korkeasta järven fosforipitoisuudesta on mahdollisesti kuitenkin sisäisen kuormituksen aiheut-
tamaa. Sisäisen kuormituksen merkitys on kuitenkin Poikkipuoliaisessa huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi 
yläpuolisessa Enäjärvessä. Load Lake Response (LLR) -ohjelman tulosten ja Vollenweiderin (1976) laskukaavan 
mukaan Poikkipuoliaisen ulkoista fosforikuormitusta olisi vähennettävä huomattavasti, jotta hyvä ekologinen 
tila olisi mahdollista saavuttaa. 

Tervalammelle ja Huhmarjärvelle ulkoisen kuormituksen vähentäminen on ensisijaista, sillä sisäinen kuormitus 
ei näissä järvissä ole todennäköisesti kovinkaan suurta.

Kuva 59. Vihdin Enäjärvestä lähtevän kokonaisfosforikuormituksen osuus kuhunkin Siuntionjoen järviketjun järveen tulevasta 
ulkoisesta kokonaiskuormituksesta.

9.1.1 Hulttilanjoen eli Häsänjoen kuormituksen vähentäminen
VEMALA-mallinnuksen mukaan Poikkipuoliaiseen tulevasta kokonaisfosforista 82 % ja kokonaistypestä 74 % 
on peräisin Hulttilanjoesta. Enäjärven ravinnepitoisuuksien vähentämisellä olisi siis erittäin merkittävä vaikutus 
Poikkipuoliaisen ja järviketjussa alempana tulevien järvien tilaan. VEMALA-mallinnuksen mukaan Enäjärvestä 
alkavan Hulttilanjoen kuorma kasvaa joen matkalla 1 260 kg P/v arvoon 1 710 kg P/v. Hulttilanjoen kokonaisfos-
foripitoisuuden kasvua on tutkittu vain muutamalla vesinäytteellä, joten näytteenottoa etenkin fosforin osalta 
olisi lisättävä. 

Hulttilanjoen ylä- ja alajuoksulta sekä tärkeimmistä sivu-uomista haettiin vesinäytteet huhtikuussa 2021. Lisäksi 
joen yläjuoksulta ja keski- tai alijuoksulta haettiin vesinäytteet heinä- ja lokakuussa. Vesi oli huhtikuussa noussut 
pelloille ja virtaama oli ojissa olematon, joten sitä ei saatu kattavasti mitattua. Kokonaisfosforin pitoisuus oli 
hieman suurempi alajuoksulla kuin yläjuoksulla (kuva 60). Yläjuoksulla kokonaisfosforipitoisuus oli 60 µg/l ja 
alajuoksulla 78 µg/l. Heinäkuussa kokonaisfosforipitoisuus oli yläjuoksulla 130 µg/l ja keskijuoksulla 120 µg/l. 
Lokakuun alussa kokonaisfosforipitoisuus oli yläjuoksulla 68 µg/l ja alajuoksulla 64 µg/l. Vaikuttaisi siltä, että 
Hulttilanjoen varrelta ei tule merkittävää lisäkuormitusta. Virtaama kuitenkin kasvaa joen matkalla, joten fosfori-
kuorma kasvoi huhtikuussa noin 30 % eli jotakuinkin saman verran kuin VEMALA-mallinnuksessa ero ylä- ja 
alajuoksun kuormituksen välillä oli. Virtaamaa ei mitattu muina näytteenottokertoina. 
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Kokonaistyppi-, ammoniumtyppi- tai nitriitti- ja nitraattitypen eikä suodatetun fosfaattifosforin pitoisuudessa ei 
ollut eroa ylä- ja alajuoksun välillä huhtikuussa 2021. Heinäkuussa ja lokakuussa 2021 liukoisen fosfaattifosforin 
pitoisuus kuitenkin kasvoi joen matkalla selvästi. Hulttilanjoen ja Pitkäniitunojan fosforipitoisuudet olivat muita 
uomia selvästi suurempia huhtikuussa 2021. Pitkäniitunojaan on rakennettu vuonna 2016 laaja kosteikko, mutta 
tulvatilanteessa vesi oli huhtikuussa levinnyt laajalti sitä ympäröiville pelloille. 

Ympäristöhallinnon HERTTA-tietokannassa on tuloksia Hulttilanjoesta vain yhdeltä päivältä (11.8.2015), jolloin 
pitoisuudet on mitattu sekä ylä- että alajuoksulta. Tuolloin yläjuoksun kokonaisfosforipitoisuus oli 130 µg/l ja 
alajuoksun 140 µg/l. Vuonna 2015 SYKE testasi veden laadun kenttämittausta kolme kertaa ja tällöin havait-
tiin, että yläjuoksulla kokonaisfosforipitoisuus oli 120–140 µg/l ja alajuoksulla140–290 µg/l. Etenkin syyskuussa 
pitoisuusero ala-ja yläjuoksun välillä oli suuri vuonna 2015. 
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Kuva 60. Hulttilanjoen ja sen sivu-uomien kokonaisfosforipitoisuus (a) ja fosfaattifosforin (suodatettu) pitoisuus (b) vuonna 
2021. 

Koska Hulttilanjokea on suoristettu, se ei enää pidätä Enäjärvestä tulevia ravinteita entiseen tapaan. Vuoden 
1871 kartassa Hulttilanjoki mutkittelee ja sen ympärillä on todennäköisesti ollut luontaisia tulvatasanteita sekä 
puita ja pensaita kasvavia kosteikkoluhtia, joille kiintoainetta on päässyt laskeutumaan (kuva 61). Tällä hetkellä 
Hulttilanjoen ympärillä on peltoja, joilla tehtävillä toimenpiteillä olisi mahdollista pienentää joen matkalla lisään-
tyvää kuorman kasvua. Riittävän leveät suojavyöhykkeet, maanparannusaineiden levitys, kaksitasouomien 
rakentaminen, tulvapeltojen korottaminen tai muuttaminen pajukoiksi ja muut maatalouden vesiensuojelume-
netelmät ovat erittäin suositeltavia toimia joen varrella sijaitseville pelloille. 

Kuva 61. Mutkitteleva Hulttilanjoki Senaatin kartassa vuodelta 1871 (lähde: Vanhat kartat -portaali, 2020) (kuva vasemmalla) 
ja nykypäivänä (kuva oikealla). 
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Hulttilanjoen valuma-alueen pellot ovat tulvaherkkiä, jolloin vesi nousee helposti lumensulamisaikaan tai muissa 
tulvatilanteissa pelloille (kuvat 62–64). Kevään 2021 maastokäynnin perusteella peltojen suojavyöhykkeet 
olivat kapeita ja tulvatilanteessa riittämättömiä. Alajuoksun voimakkaimmin tulvivat pellot oli ilmeisesti jätetty 
viljelystä. 

Hulttilanjoen loppuosaan on suunniteltu kosteikkoja. Niiden vedenkorkeus olisi vain vähän Poikkipuoliaisen 
vedenpintaa korkeammalla. Näin ollen Poikkipuoliaisen vesi pääsisi todennäköisesti huuhtelemaan niitä 
tulva-aikoina, mikä ei ole toivottavaa kosteikkojen toiminnan kannalta. Ennen kosteikkojen rakentamista pitäisi 
tehdä päätös vedenpinnan mahdollisesta nostamisesta, sillä vedenpinnan noustessa suunnitellut kosteikot 
saattaisivat jäädä veden alle. 

Kuva 62. Hulttilanjokeen laskeva Pitkäniitunoja huhtikuussa 2021.

Hulttilanjoen varteen on ehdotettu kemikaaliannostinta, joka saostaisi valtaosan Hulttilanjoen tuomasta 
fosforista ennen sen päätymistä Poikkipuoliaiseen. Kemikaaliannostin asennetaan virtaveteen, jossa on pato ja 
saostusallas, jotta kemikaalin saostama sakka saadaan laskeutumaan altaan pohjalle. Hulttilanjoki on vesistö, jota 
ei todennäköisesti ilman ympäristölupaa saa kuitenkaan padota. Kemikaaliannostimien käyttö on useilla paikoilla 
osoittautunut vaikeaksi kemikaalin paakkuuntumisen ja annostelijoiden tukkeutumisen takia, joten annostimen 
käyttö vaatii paneutumista. Yleisesti käytetyllä rautasulfaatti-kemikaalilla voi lisäksi olla haitallisia vaikutuksia 
järvelle sisältämänsä sulfaatin takia. Jos rautasulfaattia annosteltaisiin vuosittain kesä-syyskuun ajan, maksaisi 
tarvittava kemikaali noin 60 000 euroa vuodessa.
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Kuva 63. Hulttilanjoen alajuoksun tulvapeltoja huhtikuussa 2021.

Kuva 64. Hulttilanjoki huhtikuussa 2021.
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9.1.2 Peltotoimenpiteet

Peltojen fosforiluku

Ilmastonmuutos kasvattaa VEMALA-mallinnuksen mukaan Poikkipuoliaiseen tulevaa fosforikuormaa nykyisestä 
hieman yli 100 kg P/v ja Tervalampeen sekä Huhmarjärveen jopa 200 kg P/v. Järvien koko valuma-alueen 
pelloilla tehtävillä toimilla ulkoista kuormitusta olisi mahdollista vähentää nykyisestä Poikkipuoliaisella 11 %, 
Tervalammella 6 % ja Huhmarjärvellä 5 %. Tällöin keinovalikoimaan kuuluisivat tarkennettu lannoitus ja maksimi-
määrä talviaikaista kasvipeitteisyyttä, kerääjäkasveja, rakennekalkki- tai kuitukäsittelyä ja lietteen sijoitus. 
Kosteikkoja ja kaksitasouomia rakentamalla sekä suojavyöhykkeitä perustamalla ulkoista kuormitusta voisi 
vähentää vielä tätäkin enemmän. PoTeHu-järvien valuma-alueesta alle 20 % on peltoja, mutta niistä arvioidaan 
tulevan noin 60 % fosforikuormituksesta. Ensiarvoisen tärkeää on tehdä toimenpiteitä, joiden avulla ravinteet 
ja kiintoaine saadaan pysymään pelloilla ja peltojen fosforiluku mahdollisimman pienenä. Tämä on aina paras 
ratkaisu maanviljelijälle ja vesistöjen kunnostajalle. Kosteikkojen ym. ravinteita ja kiintoainetta peltojen jälkeen 
pidättävien ratkaisujen mahdollisuudet toimia ovat heikompia.

Peltojen kasvukunnosta huolehtiminen sekä fosforipitoisuus (P-luku) ja sen pienentäminen ovat oleellisia seikkoja 
peltojen kuormittavuuden pienentämisessä. Tämä liittyy etenkin helppoliukoiseen ja leville välittömästi käyttö-
kelpoisen fosforiravinteen vähentämiseen. Peltolohkojen ravinnetilasta ja lohkoilla tehtävistä toimenpiteistä ei 
kuitenkaan ole tällä hetkellä tietokantaa, josta näitä voisi tarkastella. Peltojen P-luku oli noussut 1950-luvun noin 
5 mg/l tasosta 1990-luvun alkuun mennessä tasolle 12,5 mg/l (Yli-Halla ym. 2001), minkä jälkeen se ei ole juuri 
muuttunut (Lemola ym. 2018). Peltomaiden helppoliukoisen fosforin pitoisuuksia olisi mahdollista pienentää 
noin puolella peltoalasta ilman, että se vaarantaisi peltojen sadontuottoa, mutta prosessi on hidas (Puustinen 
ym. 2019). Fosforilannoituksen pienentäminen alentaa pitkällä aikavälillä P-lukuja ja liukoisen fosforin huuhtou-
tumisriskiä. Fosforilannoitusta vähentäessä on kiinnitettävä huomiota myös pellon perusparannuksiin, kalkituk-
seen ja riittävään vesitalouden ja rakenteen hoitoon (Puustinen ym. 2019). Koska peltojen P-luvun pienentäminen 
on hidas prosessi, on maanparannusaineita viime vuosina käytetty tehostamaan vesiensuojelua.

Maanparannusaineet 

RUSLE 2015 (Revised Universal Soil Loss Equation) on JRC:n (EU:n Joint Research Centre) kehittämä paikkatietopoh-
jainen eroosiomalli, joka laskee eroosiota (t/ha*v). Eroosioarvo lasketaan kertomalla yhteen sateen eroosiovai-
kutus, maaperän eroosiotekijä, maapeitteen aiheuttama vaimennus, rinteen pituus ja jyrkkyys sekä toimenpiteet 
eroosioaineksen liikkumisen estämiseksi tai ohjaamiseksi. QGIS-paikkatieto-ohjelmistolla laskettiin PoTeHu-
järvien lähivaluma-alueiden (valuma-alueesta poistettu järviketjussa yläpuolella olevien järvien valuma-alue) 
pelloista ne alueet, joilla on erityisen suuri eroosioriski. Laskentaan ei siis otettu kokonaisia peltolohkoja, vaan 
ainoastaan eroosioherkät kohdat pelloilta. Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueella on eroosioherkkää (eroosio yli 
200 tonnia/ha*v) peltoalaa RUSLE-mallin mukaan 59 ha, Tervalammen lähivaluma-alueella 48 ha ja Huhmarjärven 
lähivaluma-alueella 9 ha. Lisäksi järvien valuma-alueeseen kuuluvalla Enäjärven omalla valuma-alueella on lisäksi 
74 ha helposti erodoituvaa peltoalaa. Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueen eroosioherkät peltoalueet sijaitsevat 
Katinhännänsuon pohjoispuolella, järven länsirannalla ja Hulttilanjoen varrella (kuva 65). Tervalammen lähiva-
luma-alueella ne sijaitsevat etenkin Myllyojan varrella, mutta niitä on runsaasti myös Siuntionjoen länsipuolella 
ja Tervalammenojan varrella (kuva 66). Huhmarjärvellä eroosioherkät peltoalat sijaitsevat Lemmoonojan varrella 
sekä järven eteläpuolella (kuva 67). Vesiensuojelullisia toimenpiteitä kannattaisi ensisijaisesti kohdistaa näille 
pelloille. Toimenpiteiden kohdistaminen etenkin näille pelloille on tulevaisuudessa tärkeää, jos talvet muuttuvat 
vesisateisiksi ja lumettomiksi.

Maanparannusaineet kuten rakennekalkki, kipsi, kuitulietteet ja biohiili ovat 2010-luvun loppupuolelta alkaen 
herättäneet suurta mielenkiintoa peltojen vesiensuojelutoimenpiteinä. Rakennekalkki sisältää sammutettua tai 
poltettua kalkkia tai molempia. Se sopii kalkitustarpeisille savipelloille. Rakennekalkki levitetään pellolle syksyllä 
sadonkorjuun jälkeen ja se muokataan maahan tästä kahden vuorokauden sisällä. Rakennekalkituksesta on 
saatu hyviä kokemuksia Ruotsissa ja sitä on kokeiltu muutamilla paikoilla Suomessakin. Siuntionjoen kunnostus 
2020–22 -hankkeessa rakennekalkkia levitettiin Kirkkojoen valuma-alueen pelloille syksyllä 2020. RAKUVE-
hankkeessa rakennekalkittujen peltojen kokonaisfosforikuorma väheni neljän vuoden aikana 13–78 % (Valkama & 
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Luodeslampi 2020). Turun koekentillä ja Eurajoessa fosforikuormituksen on todettu myös vähentyneen rakenne-
kalkituksen myötä (Pro Agria 2021 ja Anttila ym. 2021). Menetelmän avulla voidaan parantaa pitkäaikaisesti maan 
mururakennetta (Pro Agria 2019a). PoTeHu-järvien valuma-alueella on todennäköisesti useita peltolohkoja, joille 
voisi levittää rakennekalkkia.

Kuva 65. Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueella on 59 ha peltoa, jossa on RUSLE-mallin mukaan korkea eroosioriski (yli 200 
tonnia/ha vuodessa). 

Kuituliete ja ravinnekuitu ovat metsäteollisuuden sivutuotteita, joita on joko kalkittu tai kompostoitu. Kuidut 
sisältävät eloperäistä ainesta, jota mikrobit käyttävät ravintonaan. Kestävät peltomaan murut rakentuvat eloperäi-
sestä aineksesta sekä mikrobien liima-aineista ja sienirihmastosta. Eloperäisen aineksen lisäämisen on havaittu 
vähentävän fosforin huuhtoutumista pelloilta vesistöön. (Heikkinen 2019.) Suomessa aiheesta tehdään parhail-
laan tutkimusta ja esimerkiksi RAKUVE-hankkeessa salaojakuormitus pieneni kahtena seurantavuotena 45 %  
(Valkama & Luodeslampi 2020). Maanäytteillä laboratoriossa tehdyissä sadetuskokeissa kuidun lisäys vähensi 
kiintoaineen ja kokonaisfosforin valuntaa koko kokeen 4-vuotisajan, mutta kokonaistypen ja liukoisen fosfaatti-
fosforin valunnassa ei havaittu muutosta (Rasa ym. 2020). RAKUVE-hankkeessa havaittiin kuitenkin nitraattitypen 
kuormituksen kasvua toisena seurantavuotena. Kuitulietteen tai ravinnekuidun lisäys PoTeHu-järvien valuma-
alueen pelloille on suositeltavaa, jos pellot kärsivät eloperäisen aineen puutteesta. Ennen levitystä kannattaa 
seurata tutkimusta aiheesta etenkin typpikuormituksen minimoimiseksi.  
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Kuva 66. Tervalammen lähivaluma-alueella on 48 ha peltoa, jossa on RUSLE-mallin mukaan korkea eroosioriski (yli 200 
tonnia/ha vuodessa). 

Biohiili on uusi maan kasvukuntoa parantava ja vesiensuojelua tehostava maanparannusaine. Biohiili on 
huokoista, joten se imee itseensä runsaasti vettä, ravinteita, raskasmetalleja ja muita epäpuhtauksia. Yhdessä 
grammassa biohiiltä on satoja neliömetrejä pinta-alaa, mikä mahdollistaa suuren mikrobimäärän tekemään 
hajotustyötä biohiilen pinnalla. Biohiili sitoo itseensä sateella tehokkaasti vettä ja vastaavasti vapauttaa sitä 
kasvien käyttöön kuivina aikoina. Biohiiltä voidaan käyttää pelloilla parantamaan maan viljavuutta ja rakennetta. 
(Pro Agria 2019b.) 

Biohiilen ominaisuudet ovat sidoksissa käytettyyn puulajiin ja pyrolyysiprosessiin. Biohiiltä testataan kaupunkien 
hulevesien puhdistamisessa, mutta sillä saattaa olla jatkossa monia mahdollisuuksia peltojen maanparannusai-
neen lisäksi esimerkiksi ojavesien puhdistamisessa. Biohiili ei soveltune niinkään fosforin poistoon, vaan haitta-
aineisiin ja typpeen. Tällä hetkellä käytön laajentamista haittaa biohiilen korkea hinta. PoTeHu-järvien tapauk-
sessa biohiili ei liene varteenotettava maanparannusaine laajalti käytettynä kustannusten vuoksi, mutta sen 
käyttöä kannattaisi kokeilla jollain pilottikohteella ja esimerkiksi vesiensuojelurakenteissa kuten kosteikoissa tai 
suodatusalueilla. 
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Kuva 67. Huhmarjärven lähivaluma-alueella on 9 ha peltoa, jossa on RUSLE-mallin mukaan korkea eroosioriski (yli 200 tonnia/
ha vuodessa).

Kipsi on kalsiumsulfaattia, johon on sitoutunut kaksi kidevesimolekyyliä. Sitä on saatavissa Suomesta mm. 
Siilinjärven fosforilannoitetehtaalta, jossa sitä muodostuu sivutuotteena. Kipsikäsittely vähentää eroosiota 
ja siten sekä hiukkasmaisen että liukoisen fosforin huuhtoutumista pellolta. Suomessa kipsikäsittelyä ja sen 
vaikutuksia on testattu SAVE- ja SAVE2-hankkeissa Lounais-Suomessa ja Vantaanjoen valuma-alueella (Oksanen 
2019). Kipsiä on levitetty vuonna 2019 myös Raaseporinjoen valuma-alueelle Raaseporissa. Tulokset ovat olleet 
erittäin rohkaisevia ja myös valtio on tukenut peltojen kipsikäsittelyä osana vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. 
Kipsi kuitenkin sisältää sulfaattia ja sulfaattipitoinen vesi saattaa järveen päätyessään lisätä järven sisäistä kuormi-
tusta eli fosforin vapautumista pohjasta. Siksi kipsiä ei suositella käytettäväksi järvien valuma-alueilla sijaitse-
ville pelloille. Poikkeuksena tähän ovat läpivirtausjärvien (veden viipymä on hyvin lyhyt) valuma-alueen pellot. 
(Ollikainen ym. 2018.) 

PoTeHu-järvien viipymä on lyhyt, mutta myös alempana Siuntionjoen varrella on sisäisestä kuormituksesta 
kärsiviä järviä. Siten PoTeHu-järvien valuma-alueelle kipsiä ei voi suositella sen sisältämän sulfaatin takia. Kipsiä 
ei myöskään suositella Natura-alueille.

https://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Itameri_ja_merensuojelu/Ohjelmat_ja_strategiat/Vesiensuojelun_tehostamisohjelma
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Kuva 68. Siuntionjoen valuma-alueen yleissuunnitelmassa (Nyqvist & Vuorinen 2014) ehdotetut kosteikko- ym. paikat, 
Pitkäniitun kosteikko sekä VEMALA-ohjelman kosteikkopaikkaehdotukset Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueelle. 

Kosteikot, suojavyöhykkeet ja kaksitasouomat

Siuntionjoen valuma-alueen yleissuunnitelmassa (Nyqvist & Vuorinen 2014) PoTeHu-järvien lähivaluma-
alueille ehdotetaan kosteikkoja ja suojavyöhykkeitä. Lisäksi suunnitelmassa on kartoitettu tulvapeltoja, joita 
voisi hyödyntää suoja-alueina, laitumina tai luonnon monimuotoisuuskohteina (kuvat 68–70). Tulvapellot olisi 
mahdollista muuttaa myös energiapajuviljelmiksi, sillä pajut poistavat vedestä tehokkaasti ravinteita ja raskas-
metalleja (Niemi 2014). Pajuja kannattaa istuttaa tai antaa kasvaa myös kosteikoille ja uomien rannoille, sillä 
vedenpuhdistuskykynsä lisäksi pajujen juuret vakauttavat maaperää, mikä vastaavasti pienentää eroosioherk-
kyyttä. Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueella Ojakkalassa ja Tervalammen lähivaluma-alueella Myllyojan latvoilla 
on paljon pohjavesipeltoja, joiden muuttamista pohjaveden suoja-alueiksi suositellaan yleissuunnitelmassa. 
PoTeHu-järvien lähivaluma-alueille mallinnettiin myös helposti tulvivat alueet (kuvat 71–73), joita voi käyttää 
hyväksi suunniteltaessa valuma-alueelle mahdollisesti rakennettavia vesiensuojeluratkaisuja. 
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Kuva 69. Siuntionjoen valuma-alueen yleissuunnitelmassa (Nyqvist & Vuorinen 2014) ehdotetut kosteikko- ym. paikat 
Tervalammen lähivaluma-alueelle. 

VEMALA-kuormituslaskentaohjelmassa on mallinnettu sopivia kosteikkopaikkoja, joista Poikkipuoliaisen 
lähivaluma-alueelle ehdotetut on lisätty kuvaan 68. Kaksitasouomien rakentamista ei yleissuunnitelmassa 
ole ehdotettu, mutta järvien valuma-alueilla on todennäköisesti pelto-ojia, joita voisi peruskuivatushankkeen 
yhteydessä tällaisiksi muuttaa. Kaksitasouoma vie ympäröivältä pellolta maa-alaa, mutta se on järjestelmänä 
vakaampi kuin normaali v-muotoon kaivettu kuivatusuoma, minkä lisäksi se vaatii tavalliseen kuivatusuomaan 
verrattuna vähemmän kunnossapitoa. Kaksitasouoman toiminta perustuu siihen, että vesi pääsee nousemaan 
tulva-aikaan hallitusti tulvatasanteelle, jolloin sille laskeutuu kiintoainetta ja ravinteita. Tällöin myös uoman 
eroosio ja peltojen vettyminen vähenee. Kaksitasouomia on tutkittu Suomessa viime vuosina (esimerkiksi Västilä 
2015) ja niitä on suunniteltu toteutettavaksi myös Siuntionjoki-hankkeessa. Lisäksi tulevaisuudessa niitä rakenne-
taan Länsi-Uudellemaalle esimerkiksi Raaseporinjoelle. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven lähiva-
luma-alueiden peltojen suojavyöhyketilanne ja kaksitasouomien rakentamismahdollisuudet olisi hyvä selvittää.

Silvestris luontoselvitys Oy teki kosteikkojen yleissuunnitelman Poikkipuoliaisen valuma-alueelle alkuvuonna 
2014. Suunnitelma sisälsi yhdeksän kosteikkoa: Katinhännänsuo, Pitkäniittu, kaksi kosteikkoa Hulttilanjoen 
alajuoksulle sekä viisi rantakosteikkoa. Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueelle rakennettiin Pitkäniitun kosteikko 
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vuonna 2016. Kosteikko on melko suuri, pinta-alaltaan 1,1 ha (1,7 % valuma-alueen pinta-alasta). Hulttilanjoen 
alajuoksulle (Linnalahden kosteikko) on myös valmiit suunnitelmat, mutta niitä ei ole lähdetty toteuttamaan. 
Vuoden 2014 yleissuunnitelmassa Katinhännänsuo suunniteltiin muutettavaksi lintujärveksi, jolloin kosteikon 
fosforin pidätyskyvyksi arvioitiin jopa 214 kg P/v. Vuonna 2017 Vapo Clean Waters suunnitteli Katinhännänsuolle 
kosteikon, mutta suunnitelmaa ei ole vielä lähdetty edistämään. Myllyjoki tuo noin 10 % Poikkipuoliaisen kuormi-
tuksesta, joten myös sen valuma-alueen kosteikko- tai muita vesiensuojelullisia suunnitelmia kannattaisi edistää. 
Myllyjoen valuma-alue on suuri (570 ha) ja monipuolinen, joten sille kannattaisi teettää erillinen tarkastelu 
mahdollisista vesiensuojelutoimenpiteistä. 

Kuva 70. Siuntionjoen valuma-alueen yleissuunnitelmassa (Nyqvist & Vuorinen 2014) ehdotetut kosteikko- ym. paikat 
Huhmarjärven lähivaluma-alueelle. 

Poikkipuoliaisen valuma-alueella sijaitsevan Pitkäniitun vuonna 2016 valmistuneen kosteikon toimintaa seurattiin 
ensimmäisen kerran vuonna 2018. Tulosten mukaan kosteikkoalueelta lähtevä vesi oli sameampaa ja ravinnepi-
toisempaa kuin kosteikkoon tuleva vesi. Myös veden väri kasvoi kosteikon vaikutuksesta. Leville heti käyttökel-
poiset liukoiset typpi- ja fosforiravinteet kuitenkin vähenivät vedessä kosteikon kautta kulkiessaan. Ainemääriä 
ei pystytty selvittämään, sillä virtaamia ei mitattu. Kosteikkojen toimintateho paranee niiden vanhetessa, 
joten kosteikon toimintaa kannattaa seurata määrävälein. Kosteikon seuranta voi keskittyä myös veden laadun 
lisäksi kasveihin, lintuihin, sammakkoeläimiin ja selkärangattomiin, sillä kosteikot saattavat muuttua paikallisiksi 
monimuotoisuuskeitaiksi.

Tervalammen lähivaluma-alueelle on rakennettu yksi laskeutusallas Myllyojaan. Tämän altaan muuttamista 
kosteikoksi kannattaisi suunnitella, sillä Myllyojan osavaluma-alue on osoittautunut varsin kuormittavaksi. 
Yleissuunnitelmassa ehdotetaan Siuntionjoen varteen kosteikkoa (kuva 69). Virtaama uomassa on suuri, joten 
kosteikon tulisi olla todella suuri toimiakseen tehokkaasti. Uoman ympärillä olevaa maa-alue soveltuisi kuitenkin 
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todennäköisesti hyvin esimerkiksi tulva-alueeksi ja pajukoksi ja tällä olisi merkitystä myös kuormituksen 
vähentämisessä.

Huhmarjärven valuma-alueelle on rakennettu yksi kosteikko Lemmoonojaan kohtaan, missä sitä on yleissuunni-
telmassa ehdotettu. Kosteikon pinta-ala on korkeintaan 1000 m2 (noin 0,05 % ojan valuma-alueen pinta-alasta) eli 
se on erittäin pieni. Kosteikkoa olisi hyvä laajentaa ja uomaa muuntaa mahdollisesti kaksitasouomaksi tulevaisuu-
dessa. Yleissuunnitelmassa ehdotetaan lisäksi suojavyöhykkeiden perustamista Huhmarjärven valuma-alueelle 
(kuva 70).

Kuva 71. Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueen helposti tulvivat alueet sinisellä rasterilla 10 cm sadetapahtumalla Scalgo 
Live-ohjelmalla mallinnettuna. Mallinnus on tehty Maanmittauslaitoksen vuoden 2021 korkeusmallilla (erotuskyky 2 m).
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Kuva 72. Tervalammen lähivaluma-alueen helposti tulvivat alueet sinisellä rasterilla 10 cm sadetapahtumalla Scalgo 
Live-ohjelmalla mallinnettuna. Mallinnus on tehty Maanmittauslaitoksen vuoden 2021 korkeusmallilla (erotuskyky 2 m).

Kuva 73. Huhmarjärven lähivaluma-alueen helposti tulvivat alueet sinisellä rasterilla 10 cm sadetapahtumalla Scalgo 
Live-ohjelmalla mallinnettuna. Mallinnus on tehty Maanmittauslaitoksen vuoden 2021 korkeusmallilla (erotuskyky 2 m).
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9.1.3 Haja-asutuksen jätevesikuormituksen vähentäminen
PoTeHu-järvien lähivaluma-alueilla on toteutettu haja-asutuksen jätevesineuvontaa LUVYn hankkeissa vuosina 
2010–2017. Neuvonta ei ole kattanut koko valuma-alueita (kuvat 74–76). Neuvontakäyntien tulosten perusteella 
korkeintaan puolet alueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä ovat neuvontahetkellä olleet lainsäädännön 
edellyttämässä kunnossa lukuun ottamatta Kurjolammen ympäristöä Tervalammen lähivaluma-alueella. 
Kurjolammen rannoilla on lähinnä vapaa-ajan asuntoja, joilla on kantovesi, joten järjestelmävaatimukset ovat 
tällaisilla kiinteistöillä helppoja toteuttaa. Lopuilla kiinteistöistä järjestelmät vaatisivat uusimista, seurantaa 
tai parannuksia. Ojakkalan taajamassa on kunnallinen viemäriverkosto. Viemäristä lähtee linja Hulttilanjoen 
rantaa pitkin Poikkipuoliaisen rantaan Kotaniemeen ja jatkaa järven ali Nuottalahteen ja Papinnieman kautta 
Tervalahden kartanolle. Viemäri jatkuu Tervalammen vesiosuuskunnan alueelle, jossa neuvontaa on tehty vuonna 
2010. Tuolloin jätevesijärjestelmät olivat hyvin vaillinaisia (kuva 75). Viemäröintialueilla sijaitsevien kiinteis-
töjen olisi hyvä liittyä verkostoon ja alueen muiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmät olisi saatava vähintään 
lain edellyttämään kuntoon puhdistusteholtaan. Haja- ja loma-asutuksen jätevesijärjestelmien kunnostus koko 
Poikkipuoliaisen valuma-alueella vähentäisi fosforikuormitusta järveen VEMALA-mallinnuksen mukaan 10 
prosenttia, joten valuma-alueen kiinteistöjen neuvontaa kannattaisi jatkaa. Sen lisäksi sitä olisi syytä laajentaa 
alueille, jotka eivät ole vielä kuuluneet neuvonnan piiriin. Tervalammen lähivaluma-alueen osuus on mallin-
nuksen mukaan ravinnekuormituksesta alle 5 % ja Huhmarjärvellä tätäkin vähemmän, joten lähivaluma-alueen 
haja-asutuksen jätevesikuormituksella on todennäköisesti järven tilaa ajatellen hyvin pieni vaikutus. Koko 
suuren valuma-alueen haja- ja loma-asutuksen osuus on mallinnuksen mukaan ravinnekuormituksesta alle 10 
% Tervalammella ja Huhmarjärvellä. VEMALA-mallinnus pohjautuu aluekohtaisiin yleisarvoihin, joten todellinen 
tilanne voi olla tätä parempi tai heikompi riippuen jätevesijärjestelmien tilasta. Huonosti toimivat jätevesijärjes-
telmät tuottavat ravinteita vesistöön sekä heikentävät vesistön hygieenistä tilaa. 
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Kuva 74. Haja-asutuksen jätevesineuvontahankkeen neuvonta-alueet Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueella ja sellaisten 
kiinteistöjen osuus, joilla järjestelmät ovat lain edellyttämässä kunnossa tai veden käyttö on vähäistä (lähinnä vaatimat-
tomat vapaa-ajan rakennukset). 
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Kuva 75. Haja-asutuksen jätevesineuvontahankkeen neuvonta-alueet Tervalammen lähivaluma-alueella ja sellaisten kiinteis-
töjen osuus, joilla järjestelmät ovat lain edellyttämässä kunnossa tai veden käyttö on vähäistä (lähinnä vaatimattomat vapaa-
ajan rakennukset).
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Kuva 76. Haja-asutuksen jätevesineuvontahankkeen neuvonta-alueet Huhmarjärven lähivaluma-alueella ja sellaisten kiinteis-
töjen osuus, joilla järjestelmät ovat lain edellyttämässä kunnossa tai veden käyttö on vähäistä (lähinnä vaatimattomat vapaa-
ajan rakennukset).

9.1.4 Hevostallikuormituksen vähentäminen
Poikkipuoliaisen valuma-alueen hevosten määrä ei ole tiedossa, mutta LUVYn talliselvityksen mukaan valuma-
alueella ei ole suuria talleja. Todennäköisesti alueella on kuitenkin pienempiä talleja, kuten Uudellamaalla yleises-
tikin. Tervalammen valuma-alueella on ainakin kaksi hevostallia. Siuntionjoki-hankkeessa on kartoitettu suurten 
hevostallien sijaintia, tuotettu neuvontamateriaalia ja annettu talleille vapaaehtoista ja maksutonta neuvontaa 
(Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 2020).

Tutkimusten mukaan tarhat ovat suurin yksittäinen kuormittaja hevostiloilla (Pesonen ym. 2008). Tarhoissa maa 
tiivistyy, eikä fosfori pidäty alempiin maakerroksiin vaan se kulkeutuu pintavaluntana vesistöihin. Helppoliukoisen 
fosforin pitoisuudet voivat olla korkeita eli samaa luokkaa kuin Suomen fosforirikkaimmilla peltoalueilla. Tarhoihin 
kertyvät ravinnemäärät riippuvat siitä, miten kauan hevoset ulkoilevat ja kuinka usein tarhat siivotaan ja niiden 
pinta vaihdetaan. Kuormitus on korkeimmillaan kevään ensimmäisissä valumissa, kun talven aikana kertyneet 
ravinteet liukenevat sulamisvesiin. Tarhojen valumavesissä ammoniumtyppi- ja fosforipitoisuudet saattavat 
keväällä nousta jopa 10 milligrammaan litraa kohden. Keskimäärin pitoisuus on noin 3 mg/l eli 3 000 µg/l. 
Jaloittelutarhojen säännöllisellä siivoamisella fosforikuormitus voidaan puolittaa. Kuormitusta voidaan lisäksi 
vähentää saostamalla liukoinen fosfori rauta-, alumiini- tai kalsiumyhdisteillä. Tärkeimpänä ajankohtana (keväisin) 
pelkästään kasvien sitomiskykyyn perustuvat kosteikkoratkaisut eivät riitä, vaan ne vaativat tuekseen kemikaa-
liannostimia. Kemiallisessa puhdistuksessa puhdistusaltaan on oltava riittävän suuri. Puhdistamon rakennuskus-
tannukset puolen hehtaarin tarha-alueen vesille ovat 1 000 – 2 000 euroa ja käyttökustannukset (kemikaalit) noin 
150 euroa vuodessa. (Pesonen ym. 2008.)
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9.1.5 Metsätalouskuormituksen vähentäminen
PoTeHu-järvien valuma-alueesta yli puolet on metsää. Maaperä on valuma-alueella pääosin savea ja kalliota, 
joten metsäojitukset ovat alueella vähäisiä lukuun ottamatta valuma-alueen pohjoisosaa. Poikkipuoliaisen lähiva-
luma-alueella sijaitseva Katinhännänsuon alue on ojitettu ja suuri osa siitä on toiminut turvetuotantoalueena. 
Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueen pohjoisosissa on myös toinen turvealue, joka on tiheästi ojitettu ja jolla kasvaa 
nykyisin metsää. Suuresta metsäalasta huolimatta kokonaistyppikuormituksesta vain 2 % ja kokonaisfosfori-
kuormituksesta 1 % on VEMALA-mallinnuksen mukaan PoTeHu-järvien valuma-alueella peräisin metsätoimenpi-
teistä. Osuus on todennäköisesti tätä suurempi, mutta VEMALA ei toistaiseksi pysty mallintamaan ennen vuotta 
2012 tehtyjä metsätoimenpiteitä. Lisäksi VEMALA-mallinnuksen metsäkuormitusarvot saattavat muutoinkin olla 
huomattavia aliarvioita, sillä ne nojaavat MetsäVesi-hankkeen lopputuloksiin (vrt. Nieminen 2020). Ravinteikkaan 
maaperän johdosta luonnonhuuhtouma metsistä on Suomen etelärannikolla suuri ja PoTeHu-järvien valuma-
alueella noin kolmannes kokonaisravinnekuormituksesta tulee metsistä luonnonhuuhtoumana. 

Kuva 77. Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueen yksityisomisteiset metsävarakuviot sekä niistä ne alueet, joilla on korkea 
eroosioriski (227 ha).
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Suurin metsätalouden vesistökuormittaja on kunnostusojituksen seurauksena valumavesissä kulkeutuva kiinto-
aine, joka liettää vesistöjä ja jonka sisältämä orgaaninen aines kuluttaa happea hajotessaan. Kuormitusta aiheut-
tavat maanmuokkausmenetelmät, kuten ojitus-mätästys ja naveromätästys. Lisäksi kuormitusta voivat aiheuttaa 
uudistushakkuiden hakkuutähteistä liikkeelle lähteneet ravinteet sekä metsänlannoitus (Joensuu ym. 2012). 
Voimaperäisissä metsätoimenpiteissä myös kivennäismailla on vaarana ravinnehuuhtouman lisääntyminen. 

Kuva 78. Tervalammen lähivaluma-alueen yksityisomisteiset metsävarakuviot sekä niistä ne alueet, joilla on korkea eroosio-
riski (118 ha).

Metsätoimenpiteiden eroosioriskiä voi tarkastella peltoalueiden tapaan RUSLE-mallin avulla. Poikkipuoliaisen 
lähivaluma-alueen yksityisomistuksessa olevista metsistä 227 hehtaarilla on korkea eroosioriski, Tervalammella 
118 hehtaarilla ja Huhmarjärvellä 72 hehtaarilla (kuvat 77–79). Lisäksi Enäjärven omalla valuma-alueella on 276 
ha korkean eroosioriskin metsäalueita. Näillä alueilla olisi varmistettava, etteivät kiintoaine ja ravinteet lisää 
kuormitusta järviin. Eroosioherkkiä metsäalueita on Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueella etenkin Pitkäniitun 
alueella ja Hulttilanjoen länsirannalla (kuva 77). Jos tehtyjä ojituksia joudutaan Poikkipuoliaisen pohjoispuolella 
uudistamaan, vesiensuojeluratkaisuja pitäisi ottaa käyttöön ravinne- ja kiintoainekuormituksen hillitsemiseksi. 
Vesiensuojelullisesti paras vaihtoehto olisi luopua ojien kunnostamisesta. Tervalammen lähivaluma-alueella 
etenkin järven pohjoispuolella Varsalanmäellä ja Teirlänmäellä on suuri eroosioriski (kuva 78). Huhmarjärven 
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valuma-alueella on ympäriinsä korkea eroosioriskin metsäalueita, jotka ovat yksityisomistuksessa (kuva 79). 
Valtion omistamat metsäalueet ovat suojelualueita, joihin ei kohdistune jatkossa metsätaloustoimia, minkä 
vuoksi niiden eroosioalaa ei ole laskettu käsillä olevassa kunnostussuunnitelmassa.

Kuva 79. Huhmarjärven lähivaluma-alueen yksityisomisteiset metsävarakuviot sekä niistä ne alueet, joilla on korkea eroosio-
riski (72 ha).

9.2 Sisäinen kuormitus ja sen vähentämiskeinot
Vesi vaihtuu Poikkipuoliaisessa reilussa kuukaudessa eli veden viipymä on keskimäärin lyhyt. Tervalammessa ja 
Huhmarjärvessä viipymä on vain hieman yli viikon. Järviin virtaa tulouomia pitkin jatkuvasti lisää ravinteikasta 
vettä, joten toimenpiteet sisäisen kuormituksen hillitsemiseksi ovat varsin lyhytvaikutteisia. Vuonna 2020 viipymä 
oli Poikkipuoliaisessa VEMALA-mallin simuloinnin mukaan lyhimmillään vain 20 vrk (kuva 80). Kesällä, kun tulovir-
taama järveen oli pieni, viipymä kasvoi kuitenkin 95 vuorokauteen. Samaan aikaan sisäinen kuormitus kasvoi 
VEMALA-simuloinnin mukaan kevään nollasta yli noin kolmeen kilogrammaan fosforia vuorokaudessa (kuva 80). 
Kasviplanktonlevät pystyvät ottamaan tämän vapautuvan fosforin tehokkaasti käyttöönsä. Lisäksi Hulttilanjokea 
pitkin tuli kesäaikaan ravinteikasta vettä Enäjärvestä. Tämä yhdistettynä pidentyneeseen viipymään ylläpitää 
Poikkipuoliaisessa kesäisin rehevälle järvelle tyypillisiä olosuhteita.

Tervalammen ja Huhmarjärven viipymä oli pääosin alle viikon, mutta kesäkuun lopussa hetkellisesti jopa 
kuukauden (kuva 80). Sisäinen kuormitus kasvoi VEMALA-mallin simuloinnin mukaan vajaaseen kilogram-
maan fosforia vuorokaudessa kesä-syyskuussa. Viipymän kasvu mahdollistaa Tervalammella ja Huhmarjärvellä 
Poikkipuoliaisen tapaan sinileville otolliset olosuhteet kesäkuukausina.
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Poikkipuoliaisen ja muiden PoTeHu-järvien sisäistä kuormitusta aiheuttavat talven ja kesän happikatoajan-
kohdat, veden jatkuva sekoittuminen ja särkikalavaltainen kalasto. Lisäksi talven jäätön aika on pidentynyt, 
mikä lisää tuulen aiheuttamaa sekoitusta ja siten sisäistä kuormitusta (Horppila ym. 2017). Koski-Vähälä tutki 
Poikkipuoliaisen sedimenttiä vuonna 1998, mutta tutkimus oli hyvin yleisluontoinen eikä siinä tutkittu sedimentin 
sisäistä kuormitusta tai ravinteisuutta (Koski-Vähälä 1998). Sedimentin sekoittuminen kuitenkin varmistui 
tutkimuksessa. Sisäisen kuormituksen määrä Poikkipuoliaisen eri kohdissa olisi hyvä selvittää sedimenttitutki-
muksella, jotta sisäisen kuormituspotentiaalin määrä saataisiin selville. Vedenlaatutulosten perusteella järven 
sisäinen kuormitus ei vaikuta erityisen suurelta (vrt. kuva 17). VEMALA-mallinnuksen mukaan Poikkipuoliainen 
kokonaisuudessaan pidättää ravinteita (12 % tulokuormasta) eli lähtökuorma järvestä on hieman pienempi kuin 
tulokuorma järveen. 

Tervalammen ja Huhmarjärven sedimenttiä tutkittiin opinnäytetyössä vuonna 2014 (Malmikumpu 2014). Työssä 
selvitettiin muun muassa raskasmetallipitoisuuksia ja ravinteita. Valitettavasti fosforimäärityksissä oli kuitenkin 
teknisiä hankaluuksia, eikä sisäisen kuormituksen suuruutta saatu määritettyä. Sedimentin päällä olevassa 
vedessä havaittiin kuitenkin suuria kokonaisfosforin pitoisuuksia, minkä johdosta voitiin olettaa järvien olevan 
sisäkuormitteisia. Nikkelin, kromin ja sinkin pitoisuudet olivat pintasedimentissä varsin korkeita. Tervalampi ja 
Huhmarjärvi pidättävät VEMALA-mallin simuloinnin mukaan ravinteita pienen kokonsa vuoksi vain pari prosenttia. 
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Kuva 80. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven viipymän, fosfaattifosforikuormituksen ja sisäisen fosforikuor-
mituksen simuloitu vaihtelu 1.1.2020–31.12.2020 VEMALA-mallin mukaan. Kuvaa tarkasteltaessa on huomattava, että 
sisäinen kuormitus on ilmoitettu kokonaisfosforina ja tulokuorma fosfaattifosforina, jota on vain pieni osa tulokuorman 
kokonaisfosforista.
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9.2.1 Hoitokalastus
Hoitokalastus aloitettiin PoTeHu-järvillä 1990-luvulla ja tätä kirjoitettaessa viimeisin hoitokalastus järvillä tehtiin 
vuonna 2020, jolloin Poikkipuoliaisella tehtiin syysnuottaus (kuva 81). Nuottausta on tehty järvillä syyskesäisin ja 
saalista on saatu Poikkipuoliaisella keskimäärin 6400 kg/kalastusvuosi, Tervalammella 2665 kg/kalastusvuosi ja 
Huhmarjärvellä 2377 kg/kalastusvuosi. Hoitokalastussaaliista on otettu otanta, jonka perusteella on saatu kuva 
koko hoitokalastussaaliin jakaumasta (kuva 81). Saaliista valtaosa (yli 90 %) on PoTeHu-järvillä ollut särkikaloja, 
lähinnä lahnoja, särkiä ja salakkaa. Hoitokalastussaaliit ovat kalastusvuosina olleet keskimäärin Poikkipuoliaisella 
34 kg/ha*v (2–81 kg/ha*v), Tervalammella 65 kg/ha*v (2–158 kg/ha*v) ja Huhmarjärvellä 64 kg/ha*v (5–215 kg/
ha*v). Määrät ovat olleet tehokkaimpina vuosina varsin suuria verrattuna esimerkiksi Tuusulanjärven saaliisiin, 
jotka parhaimpina vuosina ovat olleet 80–180 kg/ha*v (Hietala 2019).

Hoitokalastuksen on oltava riittävän tehokasta, jotta veden laatu paranisi. Sekä kansainvälisissä että suomalai-
sissa tutkimuksissa on todettu, että vain silloin kun poistettu kalamäärä on järven pinta-alaa kohden tarpeeksi 
suuri, hoitokalastuksella on saatu vähennettyä järven kokonaisfosforipitoisuutta (Bernes ym. 2015, Jeppesen & 
Sammalkorpi 2002). Riittävän saalismäärän voi laskea kaavalla: 

Kaavassa y on saalismäärä (kg/ha) ja x on kokonaisfosforipitoisuus (µg/l) (Jeppesen & Sammalkorpi 2002). 
Poikkipuoliaisessa ja Tervalammella tämä laskennallinen saalismäärä olisi hoitokalastuksen tehopyyntivaiheessa 
enimmillään 170 kg/ha vuodessa, Huhmarjärvessä 150 kg/ha. Poikkipuoliaisen hyvän petokalakannan ansiosta 
aivan näin suurelle tavoitteelle ei ole tarvetta, vaan riittävä poistomäärä voisi olla noin 120 kg/ha eli ainakin 
22 000 kg kalaa vuodessa. Tervalammella tarve voisi olla 6 000 kg ja Huhmarjärvellä 4 600 kg. Hyväkään petoka-
lakanta ei pysty vähentämään särkikaloja, jos niiden määrä on päässyt nousemaan satoihin kiloihin hehtaarilla. 
Hoitokalastuksen tehoa olisi siis saatava nostettua lähes kymmenkertaiseksi Poikkipuoliaisella, Tervalammella ja 
Huhmarjärvellä 2000-luvun alun hyvien vuosien tasolle. 

Ravintoverkkokunnostushankkeissa, joissa on onnistuttu saamaan myönteisiä muutoksia veden laadussa, 
kalojen poistomäärä on ollut kolmessa vuodessa yhteensä vähintään 200 kg/ha (Søndergaard ym. 2008). Useissa 
hankkeissa poistotavoitteet eivät ole toteutuneet, jolloin myönteisiä vaikutuksia veden laatuun ei ole joko 
havaittu tai ne ovat olleet hyvin lyhytkestoisia (Hansson ym. 1998).

Hoitokalastuksella voidaan parantaa järven tilaa, vaikka sen fosforipitoisuus olisi suuri (Søndergaard ym. 2008, 
Bernes ym. 2015). Järven näkösyvyys alkaa kasvaa, vesikasvit runsastuvat veden kirkastuessa ja eläinplankton 
pystyy entistä tehokkaammin laiduntamaan kasviplanktonleviä, sillä eläinplanktonia syöviä kaloja on tehokalas-
tuksen jälkeen vähemmän. Hoitokalastuksen tarvetta ja ravintoverkkokunnostuksen mahdollisuutta voi arvioida 
veden a-klorofyllipitoisuuden ja kokonaisfosforin suhteen perusteella (Mazumder 1994) (kuva 82). Vaikka 
kokonaisfosforipitoisuus ei pienenisikään, levien määrä todennäköisesti vähenisi tehokkaan hoitokalastuksen 
ansiosta. Poikkipuoliaisella suhde oli 1990-luvulla 0,6, mutta suhde on ollut 2010-luvulla jo 1,1. Tervalammessa 
suhde on ollut 0,7-0,8 ja Huhmarjärvessä 0,8. Tuusulanjärvessä suhdeluku laski selvästi hoitokalastuksen käynnis-
tyttyä 0,4 tuntumaan (Olin ym. 2006, Lepistö ym. 2006). Jos suhdeluku on suurempi kuin 0,4, järveä kannattaa 
yleensä kunnostaa hoitokalastamalla (Sammalkorpi & Horppila 2005). PoTeHu-järvien vedenlaatu on kuitenkin 
ensisijaisesti riippuvainen Hulttilanjoen ravinnekuormasta, joten hoitokalastus voinee toimia järvellä vain tukitoi-
mena. Nykyistä pienempi särkikalojen määrä todennäköisesti kuitenkin pienentäisi levämääriä.
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Kuva 81. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven hoitokalastussaalis (kg/ha) ja sen jakautuminen lajeittain. Tarve 
saaliille olisi hoitokalastuksen tehopyyntivuosina Poikkipuoliaiselle noin 120 kg/ha vuodessa, Tervalammelle 150 kg/ha ja 
Huhmarjärvelle 120 kg/ha. 
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Kuva 82. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven sekä muiden vuonna 2019–2020 tutkittujen Länsi-Uudenmaan 
järvien veden a-klorofylli- ja kokonaisfosforipitoisuuksien välinen suhde. Kokonaisfosforipitoisuus on vuosien 2012–2020 
keskiarvo ja a-klorofylli vuosien 2010–2020 keskiarvo. PoTeHu-järvien a-klorofyllipitoisuutta saattaa olla mahdollista 
pienentää hoitokalastamalla. Kaava perustuu Mazumderin vuonna 1994 julkaisemaan hypoteesiin.

Suomen kaloista on mitattu fosforipitoisuutta ja se on särkikaloissa ollut 0,73–0,91 % tuorepainosta (Puustinen 
ym. 2019). Poikkipuoliaisen vesimassassa on vedenlaatutulosten perusteella keskimäärin 231 kg fosforia, 
Tervalammessa 67 kg ja Huhmarjärvessä 46 kg. Vuosien 2011–2020 hoitokalastuksissa Poikkipuoliaisesta 
poistettiin kalojen mukana noin 252 kg fosforia, Tervalammesta 58 kg ja Huhmarjärvestä 39 kg. Vuosittainen 
fosforin poistomäärä kalojen mukana on vaihdellut Poikkipuoliaisessa 19–102 kg, Tervalammessa 1–38 kg ja 
Huhmarjärvessä 2–36 kg välillä. Vuosittainen hoitokalastuksen fosforinpoisto on PoTeHu-järvissä vastannut 
0,1–17 vuorokauden aikaista järveen tulevaa fosforikuormitusta. Hoitokalastusta tehostamalla sillä on todennä-
köisesti merkitystä fosforivarantojen vähentämisessä. Tehostettu hoitokalastus vähentää pohjaa pöllyyttävien 
kalojen, etenkin lahnojen, määrää, jolloin kesäajan sisäinen kuormitus pienenee. Lisäksi pienten, tehokkaasti 
eläinplanktonia laiduntavien särkikalojen (muun muassa särki ja salakka) poistolla voidaan vaikuttaa eläinplank-
tonyhteisön koostumukseen siten, että mm. isokokoisten Daphnia- ja Bosmina-suvun vesikirppujen määrä 
kasvaa. Nämä vesikirput ovat tehokkaita laiduntamaan kasviplanktonia. 

Särkikaloja nousee keväisin virtavesiin kutemaan ja syksyisin ne saattavat pakkautua samoihin uomiin 
syysmuuttoa tekeviä koskeloparvia tai petokaloja paetessaan järven veden kirkastuessa. Uomiin pakkautu-
neita kaloja voi olla mahdollista poistaa esimerkiksi haaveilla, verkoilla tai rysillä. Uomien kalatilanteita olisi 
kuitenkin seurattava, jotta toimenpiteet saadaan ajoitettua sopivasti. Koska Siuntionjoen latvajärvet ovat vahvasti 
yhteydessä tosiinsa, mistä kertoo myös PoTeHu-järvien lyhyt viipymä, särkikalojen liikkumista em. uomia pitkin 
kannattaisi selvittää seurantatutkimuksella. Tällainen tutkimus onkin alkamassa vuonna 2021 LUVYn koordinoi-
massa Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishankkeessa vuosille 2021–2023. Tutkimus keskittyy erityi-
sesti Enäjärven ja Poikkipuoliaisen välillä liikkuviin kaloihin. Tällaisella tutkimuksella voidaan selvittää, minkä 
järven kaloja kuhunkin uomaan nousee ja liikkuvatko särkikalat järvien välillä. Tutkimus olisi hyvä laajentaa 
kattamaan myös Huhmarjärven ja Tervalammen väliset uomat, joissa on paikallisten havaintojen mukaan ajoittain 
runsaasti särkikalaa.

Hoitokalastuksessa voisi kevättalven ja syksyn nuottauksen lisäksi hyödyntää katiskapyyntiä etenkin kevättal-
visin, rysäpyyntiä keväisin ja ojapyyntiä syksyisin. Mahdollisesti koeverkotuksessa pyytämättä jääneiden 
isompien lahnojen esiintymistä ja poistamista voisi toteuttaa isosilmäisillä (yli 100 mm) verkoilla tai lahnariimuilla. 
Toimenpiteiden olisi kuitenkin oltava parina ensimmäisenä vuotena tehokkaita, jotta saavutettaisiin myönteisiä 
tuloksia veden laadussa. Heikkotehoinen kalastus voi edesauttaa särkikalojen lisääntymistä luomalla lisää tilaa 
suurille vuosiluokille, jotka syövät kasviplanktonia laiduntavaa eläinplanktonia entistä tehokkaammin.
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Siuntionjoen latvajärvien hoitokalastukselle olisi eduksi sen toteuttaminen koordinoituna kokonaisuutena 
(Pellikka ym. 2020). Kestävän ja säännöllisen hoitokalastuksen hyvä malli olisi Tanakka-hankkeessa kehitetty 
kaupallisesti kannattava hoitokalastus, jonka toiminnasta suuri osa voidaan rahoittaa saaliista saatavalla myynti-
tulolla (Ventelä 2020; kuva 83). Saalis soveltuu hyötykäyttöön lähinnä viileämmän veden aikana eli syksyllä, 
talvella ja alkukeväästä, mutta myös kesäaikaan käyttö eläinravintona on mahdollista, jos kylmäketju saadaan 
pysymään katkeamattomana. Lisäksi hoitokalasaaliin muut hyödyntämismahdollisuudet kannattaisi selvittää.

Kuva 83. Taloudellisesti kannattavan hoitokalastuksen mallissa perinteinen, kustannuspainotteinen hoitokalastus korvautuu 
kalastuksella, jossa saaliin myynti kattaa kustannuksista suuren osan (Ventelä 2020).

PoTeHu-järvien melko suuri kokonaisfosforipitoisuus ylläpitää huomattavaa kalakantaa, mutta verrattuna 
Siuntionjoen muihin reheviin järviin kalamäärä ei ole erityisen suuri (kuva 84a). Särkikalojen osuus on suuri 
suhteessa kokonaisfosforipitoisuuteen, mikä osoittaa, että hoitokalastus on ollut järvillä varsin tehotonta (kuva 
84b). Hoitokalastuksen mittava tehostaminen yksinomaan ei todennäköisesti riitä merkittäviin parannuksiin 
veden laadussa PoTeHu-järvillä, sillä järvien ulkoinen kuormitus on suuri ja yhteys on vahva yläpuoliseen, merkit-
tävistä levähaitoista kärsivään Enäjärveen. Yläpuolisen Enäjärven tuodessa koko ajan lisää ravinteita sisäisen 
kuormituksen vähentäminen hoitokalastamalla ei ole kannattavaa. Sen vuoksi olisi tärkeää, että hoitokalastusta 
(ja myös muita hoitotoimenpiteitä) toteutetaan Siuntionjoen latvajärvillä koordinoituna kokonaisuutena, jossa 
priorisoidaan resursseja ensin yläpuolisen Enäjärven kunnostukseen. Enäjärvellä toteutettavat riittävän mittavat 
kunnostustoimenpiteet hyödyttävät merkittävästi Poikkipuoliaista, Tervalampea ja Huhmarjärveä.

Kuva 84. Pintaveden kesäaikaisen kokonaisfosforipitoisuuden ja koeverkon painoyksikkösaaliin välinen riippuvuus (a-kuva) 
ja kokonaisfosforipitoisuuden ja särkikalojen osuuden välinen riippuvuus (b-kuva). Alkuperäinen data on työstetty vesipuite-
direktiiviseurantaa varten vuosien 2006–2012 tiedoista (koekalastusaineisto LUKE, veden laatu SYKE). Länsi-Uudenmaan 
järvien koekalastustulokset ovat vuodelta 2019 tai 2020 ja kokonaisfosforipitoisuus on 2010-luvun keskiarvo.
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Petokalakantojen säännöllinen seuranta ja hoito ovat suositeltavia PoTeHu-järvillä. Petokaloista särkika-
lojen kurissa pitämiseksi tärkeimpiä ovat kalaa pääasiallisena ravintonaan käyttävät hauki sekä kuha. 
Verkkokoekalastusten perusteella kuhakanta vaikuttaa Poikkipuoliaisella varsin hyvältä, sillä saaliissa oli monen 
ikäisiä ja kokoisia kaloja. Haukia saatiin saaliiksi vain kaksi kappaletta, mutta NORDIC-yleiskatsausverkko aliarvioi 
merkittävästi haukikannan kokoa. Haukikannasta paremman kuvan antaisi esimerkiksi kalastustiedustelu 
yhdistettynä keväällä tehtäviin poikasselvityksiin. Poikasselvitysten myötä saadaan kuva myös hauen lisään-
tymisalueiden laadusta ja kunnosta ja haukikosteikoiden tarpeesta. Tiedustelu ja poikasselvitykset kannattaisi 
toteuttaa samanaikaisesti kaikilla PoTeHu-järvillä.

Myös hoitokalastussaaliista voidaan karkeasti arvioida hauen (ja kuhan) esiintymistä sekä kannan koon 
rakennetta, kun saaliskirjanpito on tehty asiallisesti. Esimerkiksi Poikkipuoliaisella vuoden 2020 syysnuotta-
uksissa vapautetuista hauista voidaan nähdä, että järvessä oli sekä pientä että isompaa haukea (taulukko 10). 
Kuhasaalista taas nähdään, että valtaosa kaloista oli pieniä, alle 20 cm:n kokoluokkaa, mikä oli linjassa myös 
koekalastuksen tuloksiin (kuva 41).

Isot petokalat ovat tärkeimpiä luontaisia runsaana esiintyvän lahna- ja pasurikannan säätelijöitä/laiduntajia. 
PoTeHu-järvillä erityisesti lahnapopulaatio koostuu sen verran suurikokoisista kaloista, että ne ovat pääosin 
turvassa pienempien petokalojen saalistukselta. Lisäksi isojen lahnojen määrä on luultavasti aliarvioitu koekalas-
tuksissa. Isojen petokalojen turvaamiseksi suositeltava kalastuksen säätelytoimenpide olisi asettaa petoka-
loille, erityisesti hauelle ja kuhalle, väli- tai ylämitat. Isojen petokalayksilöiden säilyttäminen on myös tärkeää 
niiden isomman mätimäärän, -koon ja -laadun vuoksi (Tiainen 2017). Isoja ja nopeakasvuisia jälkeläisiä tuottava 
emokalasto on suositeltavaa säilyttää, jotta petokalakantojen rakenne ja geneettinen monimuotoisuus säilyvät 
terveinä. Toisinaan hoitokalastuksissa on suosittu isojen haukien poistoa ajatuksena maksimoida pienten haukien 
määrää (lisäämällä niille soveliaita reviireitä ja vähentämällä niihin kohdistuvaa predaatiota) ja täten pieniin 
särkikaloihin kohdistuvaa saalistusta.

Hauen osalta ylämitan soveltamista on kuitenkin vielä arvioitava tarkemmin, sillä PoTeHu-järvien tapaisissa 
rehevissä järvissä vahva kalastamaton isojen haukien kanta voi rajoittaa keskikokoisten haukien määrää lajin 
sisäisestä kannibalismista johtuen ja siten vähentää niiden vaikutusta särkikalakantoihin (Sharma & Borgström 
2008). Tähän perustuen isojen haukien poistaminen etenkin hoitokalastuksen tehopyyntivaiheessa on usein 
suositeltu toimenpide. Isojen haukien merkittävä kannibalismi voi tosin olla järvikohtaista ja riippua erilaisten 
elinympäristöjen määrästä ja sijainnista suhteessa toisiinsa. Isot metriluokan hauet tarvitsevat hapekkaampaa 
vettä ja ne viettävät kasvukaudestaan ison osan syvemmissä ja viileämmissä vesikerroksissa, jolloin ne hyödyn-
tävät järveä monipuolisemmin verrattuna ranta-alueiden kasvillisuuden suojissa pääosin saalistaviin pienempiin 
haukiin. Erilaisista habitaattivaatimuksista johtuen reviirit eivät myöskään osu päällekkäin. Koska hauki on tärkeä 
yli 20 cm mittaisten lahnojen saalistaja, suurten haukien että lahnojen määrästä pitäisi olla nykyistä tarkempia 
tietoja ennen kuin systemaattista isojen haukien poistoa harkitaan. 

Kaikilla PoTeHu-järvillä, mutta etenkin Huhmarjärvellä, sulkasääskimäärät olivat suuria (ks. 5.3.1). Sulkasääsken 
toukat syövät eläinplanktonia, mutta toukat ovat taas kalojen ravintoa. Hoitokalastus voi vahvistaa sulkasääskien 
määriä, kun kalojen määrä pienenee. Tällöin hoitokalastuksella ei saavuteta myönteisiä tuloksia ravintoketjussa 
(lisääntynyttä eläinplanktonmäärää). Sulkasääsket saavat kilpailuetua sameasta ja heikkohappisesta vedestä, 
joten veden laatua parantamalla todennäköisesti saadaan sulkasääskitiheyksiäkin pienennettyä, kun kalat 
pystyvät saalistamaan sulkasäästeä tehokkaammin. PoTeHu-järvien yläpuolisen ja hyvin merkittävien kuormit-
tajien, Enäjärven ja Hulttilanjoen, veden laadun parantaminen korostuu tässäkin suhteessa.
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Taulukko 10. Poikkipuoliaisen syysnuottauksessa vuonna 2020 vapautetut hauet ja kuhat apajittain (tiedot antanut Lasy Ry 
/ Juha Uusitalo).

Apaja 1, Hulttilanjokisuu + Apaja 2, syvänne

Vapautetut petokalat kpl Painoarvio (kg)

Hauki (0-20 cm) 20  

Hauki (20-40 cm) 10

Hauki (40-100 cm) 10

Kuha (0+) 0

Kuha (10-20 cm) 10

Kuha (20-40 cm) 10 3

Kuha (40-100 cm) 15 40

Apaja 3 Huhdan tilan edusta

Hauki (0-20 cm) 35  

Hauki (20-40 cm) 10

Hauki (40-100 cm) 3 5

Kuha (0+) 10

Kuha (10-20 cm) 50

Kuha (20-40 cm) 2 3

Kuha (40-100 cm) 0  

Apaja 4 syvänne

Hauki (0-20 cm) 0

Hauki (20-40 cm) 10

Hauki (40-100 cm) 5

Kuha (0+) 0

Kuha (10-20 cm) 200

Kuha (20-40 cm) 10

Kuha (40-100 cm) 5

Yhteensä haukia 103

Yhteensä kuhia 312

9.2.2 Hapettaminen
Eloperäisen aineksen hajoaminen kuluttaa happea. Etenkin talvisin pohjan läheisestä vedestä happi voi loppua 
kokonaan, jolloin rautayhdisteet pelkistyvät ja rautaan sitoutunut fosfori vapautuu. PoTeHu-järvistä etenkin 
Poikkipuoliaisella talviset alusveden hapettomuudet ovat olleet säännöllisiä. Järven hapettomuus ei kuiten-
kaan ole ollut täydellistä, sillä kalakanta Poikkipuoliaisessa on runsas ja lajistoltaan varsin monipuolinen. 
Hapettomuudelle herkkä kuhakanta on lisäksi järvellä melko suuri. Hapettamista on käytetty Suomessa vuosikym-
meniä keinona vähentää sisäistä kuormitusta ja estämään talvisia kalakuolemia. Viime vuosina on kuitenkin 
havaittu, että hapettamisella voi olla myös haitallisia vaikutuksia tai ei lainkaan vaikutusta pintaveden ravinnepi-
toisuuksiin (Kuha ym. 2016, Niemistö ym. 2016, Tammeorg ym. 2017, Horppila ym. 2017). Poikkipuoliaisen hapetta-
minen ei ole tällä hetkellä ensisijaisin kunnostamistapa, sillä lyhyen viipymän läpivirtausjärvenä happikadot eivät 
muodostu pitkiksi. Tämä on tilanne myös Tervalammessa ja Huhmarjärvessä, joissa viipymä on Poikkipuoliaistakin 
lyhyempi. Mahdollisia hapetuslaitteistoja on erilaisia, joten vaihtoehtoisten laitteistojen hyötyjä, vuosikustan-
nuksia ja haittapuolia kannattaa tarkastella, jos hankinta tulee ajankohtaiseksi.
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9.2.3 Kemikaalikäsittely
Poikkipuoliaisen viipymä on lyhyt, joten kemikaloinnin hyödyt saattaisivat jäädä lyhytaikaisiksi etenkin, jos 
kuormitusta valuma-alueelta ei saada vähennettyä. Tervalammen ja Huhmarjärven viipymät ovat vain reilun 
viikon, joten kemikalointi ei ole mielekäs vaihtoehto niille. Suomessa on viime vuosina eniten käytetty alumiinik-
loridia, jonka lisäykseen on usein liittynyt voimakas veden pH:n lasku ja kalakuolemia. Poikkipuoliaisella on melko 
vahva kuhakanta, jonka merkitystä ravintoketjulle ei ole varaa menettää. Koska kuha on herkkä pH:n laskulle, 
alumiinikloridin käyttö tulisi kyseeseen vain, jos alumiinikloridilisäykseen liittyvä pH:n laskun estävä puskurointi 
tai käsittely tehdään suoraan sedimenttiin injektoimalla. Kemikaalin annostuksen olisi myös oltava maltillinen. 
Kemikaalikäsittelyä pitäisi edeltää sedimenttitutkimus pintasedimentin ravinnepitoisuudesta, sen vaihtelusta 
altaan eri osissa ja ravinteiden jakaumasta sedimenttikerroksissa. Kemikaalikäsittelyn vaikutus kestää yleensä 
parista vuodesta useisiin vuosiin, mutta Poikkipuoliaisella vaikutus olisi todennäköisesti tätä lyhempi. Keston 
voimakkuus riippuu sedimentin rakenteesta, järven viipymästä ja pohjaa pöllyyttävien kalojen määrästä (Huser 
ym. 2016). Kemikaalikäsittelyä ei voi suositella PoTeHu-järvien ensisijaiseksi kunnostustavaksi, mutta sitä on 
suositeltu yläpuoliselle Enäjärvelle. Enäjärven mahdollinen kemikaalikäsittely parantaisi todennäköisesti huomat-
tavasti myös Poikkipuoliaisen ja sen alapuolella tulevien järvien veden laatua.

9.2.4 Alusveden poisjohtaminen tai kierrätys
Poikkipuoliaisella, Tervalammella ja Huhmarjärvellä ei matalina ja tuulisekoitukselle alttiina järvinä ole pitkäai-
kaista lämpötilakerrosteisuutta eikä alusveden puuttuessa ole mielekästä harkita alusveden poisjohtamista tai 
kierrättämistä kunnostusmenetelmänä.

9 .3 Muut kunnostustoimet

9.3.1 Vesikasvillisuuden vähentäminen
Matalalla Poikkipuoliaisella vesikasvien niittoa on tehty vuosia vapaan vesipinnan saamiseksi. Järvellä on osittain 
jylhät kallio- tai kivikkorannat, mutta matalilla alueilla kasvaa järviruokoa, järvikaislaa, osmankäämiä, kurjen-
miekkaa, ulpukkaa ja lummetta (Niinimäki 2011). Tervalammella ja Huhmarjärvellä kasvaa paljon ruovikkoa, 
kaislikkoa sekä ulpukkaa ja lummetta (Niinimäki 2011). Runsas vesikasvillisuus on heikentänyt etenkin 
Tervalammen virkistyskäyttöä ja vesikasvillisuutta on niitetty. Tietoa niitetyn kasvimassan määrästä tai mahdol-
lisesta kierrätyskäytöstä ei ole tiedossa.

Vesikasveja poistetaan yleensä virkistyskäytön tarpeesta, mutta toimenpiteellä saadaan hieman poistettua 
myös ravinteita. Toimenpiteellä voi kuitenkin olla myös kielteisiä vaikutuksia vedenlaatuun. Vesikasvit ja niiden 
päällyslevät kilpailevat planktonlevien (esimerkiksi sinilevien) kanssa veden ravinteista, minkä lisäksi ne toimivat 
korsien ja lehtien pinnoille muodostuvan biofilmin alustana. Kasvien pinnoille muodostuva biofilmi kykenee 
myös sitomaan kasvuunsa vedestä ravinteita. Lisäksi vesikasvit sitovat pohjasedimenttiä, joten ne vähentävät 
resuspensiota ja ravinteiden kiertoa sedimentistä takaisin vesipatsaaseen (Nurminen 2003). Lisäksi vesikasvit 
tarjoavat suojaa eläinplanktonille kalojen saalistusta vastaan ja niillä on myös keskeinen tehtävä kalojen kutupaik-
koina ja lintujen pesintäympäristöinä. Monotoniset ja tiheät ruovikot kuitenkin yleensä heikentävät esimerkiksi 
hauen kutu- ja lintujen pesimismahdollisuuksia. Tuulen aiheuttaman löyhän pohjasedimentin pöllyämisen estämi-
seksi sedimenttiä sitovalla pohjakasvillisuudella olisi todennäköisesti positiivisia vaikutuksia vedenlaatuun.

Yleisesti katsotaan, että matala järvi voi olla kahdenlaisessa tilassa, jotka ovat kirkas ja vesikasvirunsas tai 
sameavetinen ja sinileväpitoinen. Vesikasvillisuus siis kuuluu hyväkuntoisen, matalan järven piirteisiin, ja 
runsas vesikasvillisuus on usein seurausta sedimentin runsaan siemenpankin johdosta veden kirkastuessa. 
Vesikasvillisuutta ei yleensä kannata niittää täysin pois, vaan mielekkäämpää on tehdä ruovikkoon mutkittelevia 
kulkuväyliä. Venevalkamien ja uimarantojen edustoilta kulkuväyliltä ja kapeikoista ruovikkoa voi hyvin raivata 
vähemmäksi. Vesikasviniitoilla voidaan tukea lintujen pesintää tai esimerkiksi hauen kutua.

Vesikasvien poiston toteuttamistavoista löytyy hyvä kooste esimerkiksi Siuntion Karhujärven ensimmäisessä 
kunnostussuunnitelmassa (Hagman 2008) ja valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston Internet-sivuilta 
(Suomen ympäristökeskus 2021).



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 16/2021

87.

9.3.2 Ruoppaus
Poikkipuoliaisen pohjoisosat ovat madaltuneet todennäköisesti Katinhännänsuon turvetuotantoalueelta valuneen 
humuskuorman takia. Järven pohjoisosien virkistyskäytön mahdollistaminen on vaatinut säännöllisiä pienruop-
pauksia. Ranta-asukkaat ovat ehdottaneet, että ruoppausmassoja voitaisiin sijoittaa Katinhännänsuon entiselle 
turvetuotantoalueelle. Tätä ehdotusta kannattaa jatkoselvittää, sillä yleensä valuma-alueelta on vaikea löytää 
sopivia läjitysalueita ruoppausmassoille. Tervalammella ranta-asukkaat ovat myös toivoneet järven ruoppauksia 
(Niinimäki 2011).

Kunnostusmenetelmänä ruoppaus lisää järven syvyyttä. Se aiheuttaa tekoaikaan veden voimakasta samentu-
mista, kun kiintoainepitoisuus vedessä kasvaa. Ruopatessa on myös mahdollista saada poistettua ravinteikasta 
sedimenttiä ja virkistyskäyttöä haittaavia vesikasveja juurineen. Ruoppaus tulee yleensä kyseeseen veneväylien ja 
uimarantojen kohdalta, sillä se on kallista ja ruoppausmassojen läjitys ja käsittely voi olla hankalaa niiden suuren 
määrän ja massan sekä erittäin suuren vesipitoisuuden vuoksi. Ruoppausta voisi soveltaa Poikkipuoliaisella ja 
Tervalammella pienille alueille, joille halutaan vapaata vesipintaa ruovikoista tai voimakasjuurisista kellusleh-
tisistä. Nämä alueet voisi valita siten, että ne suosisivat esimerkiksi vesilintuja tai rantaeliöstöä (hyönteiset, 
sammakkoeläimet) tai jotka ovat virkistyskäytön kannalta tärkeitä. Jos on mahdollista käyttää imuruoppausta, 
niin vesipitoinen massa voidaan tiivistää maalle sijoitettavilla geotuubeilla. 

9 .3 .3 Vedenpinnan nosto 
Tuulen liikuttama vesi nostaa pohjalle jo kertaalleen sedimentoitunutta materiaalia takaisin vesimassaan, mikä 
PoTeHu-järvillä niiden mataluuden vuoksi lisää sisäistä kuormitusta. Samalla pohjasedimentin ravinteikas huokos-
vesi sekoittuu veteen. Pohjasedimentin sekoittuminen vähenisi järven vedenpintaa nostamalla. Vedenpinnan 
nosto voi vähentää myös vesikasvillisuutta, joka on järvillä ollut paikoin virkistyskäytöllinen ongelma. Toisaalta 
vesikasvit, etenkin pohjaruusukekasvit, sitovat pohjasedimenttiä ja vähentävät pohjasedimentin pöllyämistä. 
Vedenpinnan nosto lisää vesimassaa, joka voi parantaa alusveden happitilannetta.

Poikkipuoliaisen vedenpintaa laskettiin 0,7 metriä vuonna 1928. Samalla laskupuro Tervalampeen oikaistiin. 
Järven luusuaan rakennettiin uusi pohjapato vuonna 1996 ja ELY-keskus tarkisti sen korkeuden vuonna 2005 
(Niinimäki 2011.)

PoTeHu ry teetti vuonna 2016 alustavan tarkastelun Poikkipuoliaisen vedenpinnan nostomahdollisuuksista. 
Suunnitelmassa tarkasteltiin 15 cm vedenpinnan nostoa, joka nostaisi kesän alimpia vedenkorkeuksia 25–30 cm 
nykyisestä (Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho 2016). Nosta aiheuttaisi vettymishaittoja 29 hehtaarille 
peltoja Kurjenpellon ja Pitkäniitun alueille sekä järven pohjoisosaan. Tarkastelussa todetaan, että vedenpinnan 
nosto saattaisi olla toteuttavissa kohtuullisin kustannuksin, sillä järven rannat ovat alavia vain muutamilta alueilta 
(Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho 2016). Poikkipuoliaisen tapauksessa kesäajan vedenkorkeuksien 
vakauttaminen nykyisten luparajojen puitteissa voisi tulla myös kysymykseen.

Järven vedenpinnan nosto on pitkällinen ja työläs prosessi, mutta Poikkipuoliaisen tapauksessa sillä voisi olla 
positiivisia vaikutuksia etenkin vesikasvillisuuden vähenemisen myötä. On kuitenkin huomattava, että vesitila-
vuuden kasvaessa myös järven viipymä kasvaisi. Tällöin ulkoisen kuormituksen myötä tulevat ravinteet ja kiinto-
aine ehtisivät vaikuttaa aikaisempaa kauemmin järvessä. Tämä saattaa lisätä hapettomuutta ja siten sisäistä 
kuormitusta. Toisaalta vesimassan lisääminen voi myös vähentää hapettomuutta suuremman vesimassan 
johdosta. Vesi nousisi nykyisin vajaakäytössä oleville ravinteikkaille peltomaille, mikä saattaa jonkin verran lisätä 
ravinnekuormitusta veteen etenkin ensimmäisinä vuosina vedenpinnan noston jälkeen. Tulvivat peltoalueet olisi 
hyvä saada muutettua esimerkiksi pajukasvustoiksi, jotka sitovat ravinteita ja vakauttavat maaperää. Toisaalta 
tuulieroosio vähenisi, mikä taas pienentäisi sisäistä kuormitusta. Vedenpinnan noston yhteydessä kannattaa 
tarkastella esimerkiksi Pitkäniitunojan mahdollisuutta kaksitasouoman rakentamiselle ja ruoppausmassoilla 
viereisen pellon korottamista. Vedenpinnan nostossakin yläpuolisen Enäjärven kunnostaminen olisi tärkeää, jotta 
Hulttilanjoen veden laatu paranisi. Poikkipuoliaisen luusuaan mahdollisesti rakennettava uusi pato olisi toteutet-
tava niin, ettei se estäisi vesieliöiden kulkua. Tervalammen ja Huhmarjärven vedenpinnan nostoa ei ole nykyisel-
lään tarvetta harkita.
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9 .3 .4 Nousuesteiden poisto ja virtavesikunnostukset
Siuntionjoessa elää geneettisesti omaleimainen, erittäin uhanalainen meritaimenkanta. Viime vuosikymmenien 
aikana taimenkanta on taantunut, mutta kunnostustyöt eri puolilla valuma-alueen virtavesiä on aloitettu ja niitä 
jatketaan. PoTeHu-järvet kuuluvat Siuntionjoen valuma-alueen latvajärviin ja latvajärviltä merelle ulottuvan 
jokireitin varrelta on poistettu vesieliöiden nousuesteitä. Viimeinen Siuntionjoen pääuoman ja latvajärvien 
välinen täydellinen vaelluseste, Sågarsforsin pato, purettiin ja ohitettiin luonnonmukaisella kalatiellä vuonna 
2007. Muita kalankulkua helpottavia toimenpiteitä on tehty rakentamalla kalateitä ja muokkaamalla pohjapa-
toja kalojen kulkuun paremmin soveltuvaksi. 

Kuva 85. Poikkipuoliaisen lähivaluma-alueen virtavesien kunnostustarve Toivosen (2005) mukaan.

Sjundbynkosken pato ja kalatie, sekä Siuntionjoen suulla sijaitseva Pikkalan säännöstelypato muodostavat 
kuitenkin edelleen osittaiset vaellusesteet jokeen pyrkiville kaloille virtaaman ollessa vähäinen. Lisäksi PoTeHu-
järviin laskevissa pienemmissä virtavesissä on jäljellä osittaisia tai täydellisiä kalojen vaellusesteitä. Elinvoimainen 
ja esteetön Siuntionjoki 2030 -vesistövision tavoitteena on selvittää tulevaisuudessa näiden nousuesteiden 
aiheuttamia ongelmia ja mahdollisuuksia ongelmien poistamiseen.

Poikkipuoliaiseen kaakosta laskeva Ruuhilammen laskupuro ja siihen yhtyvä Mäyrälammen laskupuro ovat 
osittain luonnontilaisina potentiaalista taimenen elinympäristöä (kuva 85). Uoman valuma-alueella on kuitenkin 
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useita luontaisia ja myös ihmisen rakentamia vaellusesteitä. Veden riittävyydestä kuivaan aikaan ei ole täyttä 
varmuutta, mutta myös hetkittäin kuivuvat uomat voivat toimia varsinkin vaeltavan taimenen lisääntymisalu-
eena. Uoman tarkempi inventointi veden riittävyyden ja kunnostustarpeen selvittämiseksi tulisi toteuttaa ennen 
toimenpiteisiin ryhtymistä. 

Kuva 86. Tervalammen lähivaluma-alueen virtavesien kunnostustarve Toivosen (2005) mukaan.

PoTeHu-järviin laskevissa virtavesissä taimenen kannalta keskeisin kysymys on veden riittävyys talven ja kesän 
alivirtaama-aikaan. Tervalampeen pohjoisesta laskeva Myllyoja (Lusinoja) on lähdevaikutteinen puro, jossa 
vettä pitäisi riittää myös kuivimpaan aikaan (Silvestris luontoselvitys 2020). Kevyitä kunnostustoimia toteutta-
malla ainakin osa purosta voisi toimia Siuntionjoen alkuperäisen taimenen lisääntymisalueena ja poikasvaiheen 
elinympäristönä (kuva 86). Huhmarjärven lähivaluma-alueen kartoitetuista puroista ei ole löytynyt potentiaa-
lisia kunnostuskohteita (kuva 87). Siuntionjoessa osa alueista on jo tällä hetkellä taimenen lisääntymistä ajatellen 
hyväkuntoisia.

Järviin laskevien pienten purojen ja norojen sivu-uomissa saattaa olla myös inventoimattomia vesieliöiden 
nousuesteitä maanteiden, metsäautoteiden ja peltoteiden rummuissa, jotka on hyvä kartoittaa ja korjata viimeis-
tään rummun vaihdon yhteydessä. 
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Kuva 87. Huhmarjärven lähivaluma-alueen alueen virtavesien kunnostustarve Toivosen (2005) mukaan.

10 Toimenpiteiden vaikutusten seuranta
Jotta tehtyjen kunnostustoimenpiteiden hyötyjä, haittoja, kannattavuutta ja tehokkuutta voidaan arvioida ja 
seurata, kunnostusten vaikuttavuusseuranta tulee suunnitella jo ennen toimenpiteitä. Seuranta voidaan jakaa 
kahteen osaan, jotka kumpikin ovat tärkeitä: kunnostustoimenpiteiden ja vaikutusten seuranta. Kunnostajat 
voivat myös itse huolehtia seurannasta osittain, kunhan seurantatavat on sovittu jo kunnostusta suunnitelta-
essa tai tilattaessa. Vedenlaadun seurannassa voi tukeutua Vihdin kunnan ja ELY-keskuksen seurantaan, jota voi 
täydentää hankkeiden omalla seurannalla ja vapaaehtoisten tekemällä seurannalla. Esimerkkejä vapaaehtoisten 
tekemästä seurannasta ovat drone-kuvaukset, vedenkorkeusmittaus, näkösyvyyden, lämpötilan ja happipitoi-
suuden mittaukset ja sinilevätilanteen seuranta. Näitä epävirallisia tuloksia voi jatkossa tallettaa LUVYn ylläpi-
tämän Vesientila-portaalin ”Ilmoita vedenlaatu” -sivun kautta kaikkien käytettäväksi (https://www.vesientila.fi/
vesistokunnostus/ilmoita-vedenlaatu/). Ohjeet palvelun käyttämiseen ovat sivulla.

https://www.vesientila.fi/vesistokunnostus/ilmoita-vedenlaatu/
https://www.vesientila.fi/vesistokunnostus/ilmoita-vedenlaatu/
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Taulukko 11. PoTeHu-järville ehdotettuja kunnostustoimenpiteitä sekä niiden toteutuksen ja vaikutusten seuranta. Taulukko 
muokattu lähteestä Koljonen ym. 2020. 

Toimenpide Toteutuksen seuranta Vaikutusten seuranta

Hoitokalastus

Kalastuksen pyyntiponnistus (menetelmä), saaliin 
määrä ja koostumus, valtalajien kokojakautuma ja 
keskipaino, pyyntipaikat, poistettu ravinnemäärä. 
Kalastuksen aikana lämpötila, näkösyvyys, 
vedenpinnan korkeus.

Saaliin määrän ja yksikkösaaliin kehitys lajeittain, 
koeverkkokalastus, vedenlaatu (näkösyvyys, 
klorofyllia-a, ravinteet, lämpötila, pH ja happi). 
Kasvi- ja eläinplankton.

Petokalakantojen hoito ja 
kalastuksen säätely

Toteutetut kalastuksen ohjaustoimenpiteet ja 
niiden valvonta, istutettujen petokalojen määrä, 
hoitokalastuksessa vapautettujen petokalojen 
määrä, haukikosteikkotoimenpiteet.

Saaliin määrän ja yksikkösaaliin kehitys lajeittain, 
koeverkkokalastus tai saaliskirjanpito, kohdelajin 
esiintyvyys, kasvu, populaatiokoko ja ikäjakauma. 
Haukikosteikoista kutijoiden ja poikasten määrä. 

Vesikasvillisuuden 
poistaminen

Laitteiston laatu ja lukumäärä, operointiaika. 
Käsitelty pinta-ala, poistettu biomassa ja lajisto, 
poistettu fosfori- ja typpimäärä.

Vesikasvillisuuden peittävyyden ja lajiston 
seuranta (esim. drone-kuvaus), mahdollisen 
toistotarpeen arviointi. Mahdolliset muutokset 
järven veden laadussa.

Vedenpinnan nostaminen
Hankkeen lupaehtojen mukainen eteneminen ja 
rakenteiden valmistuminen.

Vedenpinnan korkeus, keski- tai 
alivedenkorkeuden muutos. Happipitoisuus 
talvella, vesikasvillisuuden pinta-ala ja 
vyöhykkeellisyys, vedenlaatu (ravinteet ja 
klorofylli) kesällä. Koekalastus kolmen vuoden 
kuluessa.

Kosteikkojen rakentaminen Ala ja osuus valuma-alueesta.
Ravinteiden pidättyminen kosteikkoon ja veden 
laatu järvessä.

Suojavyöhykkeiden 
rakentaminen pelloille. Määrä. Veden laatu lasku-uomassa ja järvessä.
Maanparannusaineiden 
levitys pelloille.

Levitetetyn aineen määrä ja käsitellyn pellon pinta-
ala. Veden laatu lasku-uomassa ja järvessä.

11 Toimintasuunnitelma vuosille 2021–2030 
11.1 Pelastetaan Itämeri pala kerrallaan
Siuntionjoki 2030 on pilotti, joka on toistettavissa kaikissa Itämereen laskevissa vesistöissä. Tavoitteena on 
pelastaa Itämeri pala kerrallaan ja vesistö kerrallaan aloittamalla Pikkalanlahteen laskevasta Siuntionjoesta. 
Kunnostustoimet aloitetaan valuma-alueen latvoilta Enäjärvestä ja Poikkipuoliaisesta, koska latvajärvien tilan 
paraneminen vähentää myös alapuolisiin järviin päätyvä kuormitusta. Enäjärven ja Poikkipuoliaisen kunnos-
tuksen jälkeen edetään kunnostuksessa jokea alaspäin lopulta Pikkalanlahteen asti.

Siuntionjoen latvajärvien Enäjärven kunnostussuunnitelman ja Poikkipuoliaisen kunnostussuunnitelman luonnos 
herättivät ilmestyttyään alueella valtavasti kiinnostusta ja halun ryhtyä kunnostussuunnitelmissa esitettyihin 
toimenpiteisiin. Näiden järvien kunnostus vaatii noin 6,5 miljoonaa euroa seuraavien yhdeksän vuoden aikana. 
Enäjärvi tarvitsee järeitä toimia: kolme vuotta tehokalastusta rysin, nuotalla, katiskoin ja ojapyynnein ja maltil-
lisen kemikaalikäsittelyn järven tilaa hallitsevan sisäisen kuormituksen vähentämiseksi sekä mm. kosteikkojen ja 
laskeutusaltaiden kunnostuksen ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. Poikkipuoliaisen kannalta tärkeintä on 
vähentää järveen päätyvää ulkoista ravinnekuormitusta, josta yli puolet tulee Enäjärvestä. 

Rahoituksen hankintaan on paikallisten aktiivien ja Latvajärvien suojeluyhdistyksen toimesta perustettu erillinen 
työryhmä, jonka avulla kerätään resursseja Siuntionjoen latvavesien kunnostamiseen. Alueen kunnat sekä 
useat järjestöt ja yritykset ovat lähteneet vahvasti mukaan Siuntionjoki-hankkeeseen. Siuntionjoki 2030 -pilotin 
toteutuminen edellyttää myös koko Siuntionjoen valuma-alueen ihmisten aktivoitumista ja heräämistä. 

Tervalammen ja Huhmarjärven veden tila on erittäin suurelta osin riippuvainen siitä, millainen vedenlaatu 
Enäjärvessä ja Poikkipuoliaisessa on. Toimintasuunnitelmassa kunnostetaan ensimmäisen kymmenen vuoden 
aikana Enäjärvi ja Poikkipuoliainen käyttäen niin ulkoisen kuin sisäisen kuormituksen hillitsemisen tapoja (kuva 
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88). Samaan aikaan tehdään tarkentavia tutkimuksia ja seurataan kunnostusten vaikutuksia näissä järvissä. 
Tervalammessa ja Huhmarjärvessä on runsas sulkasääskikanta, minkä vuoksi järville ei suositella myöskään 
hoitokalastusta. Vuonna 2031 aloitetaan Tervalammen ja Huhmarjärven lisätutkimukset, jotka kohdis-
tuvat eläinplanktoniin, sulkasääskiin, kaloihin ja veden laatuun. Tulosten perusteella suunnitellaan kunnos-
tuksen tehokkaimmat tavat seuraaville vuosille. Oletuksena pidetään, että tuolloin vedenlaatu Enäjärvessä ja 
Poikkipuoliaisessa on parantunut huomattavasti nykyisestä.

Siuntionjoen latvat -kunnostussuunnitelma

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Enäjärvi
Tehokalastus
Petokalatoimet
Maataloustoimenpiteet
Seuranta

Jatkosuunnittelu

Väliarviointi
Seuranta
Hoitokalastus

Seuranta ja tutkimus
Enäjärven kunnostus
Maataloustoimenpiteet 
Vedenpinnan nosto

Tehokalastus
Ulkoisen kuormituksen
Vähentäminen
Seuranta

Poikkipuoliainen

Kemikaalikäsittelyn 
Valmistelut
Hoitokalastus
Seuranta

Seuranta
Maataloustoimenpiteet
Hoitokalastus

Kemikaali-
Käsittely
Hoitokalastus
Seuranta

Hoitokalastus
Ulkoisen kuormituksen 
vähentäminen
Seuranta

Jatkosuunnittelu

Tervalampi ja Huhmarjärvi

2031 2032 2033

Tutkimus ja seuranta
(kalat, sulkasääsket, 
veden laatu)

Jatkosuunnittelu

Kuva 88. Siuntionjoen latvajärvien (Enäjärven, Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven) kunnostus- ja seurantasuun-
nitelman aikataulu vuosille 2022–2033.

Alla olevassa taulukossa on arvioitu Poikkipuoliaisen kunnostus- ja seurantakustannukset sekä Tervalammen 
ja Huhmarjärven tutkimus- ja jatkosuunnittelukustannukset (taulukko 12). Tervalammen ja Huhmarjärven 
varsinaisten kunnostustoimien kustannuksia ei ole arvioitu, sillä yläpuolisten järvien kunnostustoimien edetessä 
kunnostustarpeet todennäköisesti muuttuvat nykytilanteesta. Kaikkien PoTeHu-järvien veden laadun parane-
miselle on ensisijaisen tärkeää Enäjärven kunnostaminen. Tervalammen ja Huhmarjärven toimia on mahdollista 
aikaistaa rahoituksen salliessa. Kustannusten yhteissumma on Poikkipuoliaisen osalta arviolta yhteensä noin 
2,2 miljoonaa euroa vuosina 2022–2030 sekä Tervalammen ja Huhmarjärven tämän lisäksi noin 157 000 euroa.

Kunnostaminen on suunniteltu aloitettavan valuma-alueella tehtävillä suunnitelmilla ja kartoituksilla, joita 
täydennetään seurantatutkimuksilla. Tutkimukset toteutetaan jatkuvatoimisilla mittalaitteilla ja perinteisellä 
vesinäytteenotolla. Seurannat jatkuvat koko kunnostuskauden. Poikkipuoliaisen valuma-alueelle suunnitellaan ja 
rakennetaan kosteikkoja, kaksitasouomia, suojavyöhykkeitä sekä muita vesiensuojeluratkaisuja. Lisäksi eroosio-
herkimmille peltoalueille levitetään maanparannusaineita. Haja-asutusalueen kiinteistöille annetaan neuvontaa 
jätevesijärjestelmistä. Sisäistä kuormitusta vähennetään hoitokalastuksella ja petokalatoimilla. Lisäksi kalaston 
poiston vaikutuksia seurataan. Muut toimet ovat vedenpinnan nosto, vesikasvillisuusniitot ja virtavesien kunnos-
tukset Poikkipuoliaiseen laskevissa uomissa. Kunnostuskauden lopussa tehdään vaikutusten arviointi ja suunni-
tellaan ylläpitävät toimenpiteet.
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Taulukko 12. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven kunnostuksen ja seurannan arvioidut kustannukset vuosille 
2022–2033. Tervalemmen ja Huhmarjärven mahdolliset kunnostustoimet suunnitellaan vuonna 2033, joten niitä ei ole 
sisällytetty laskelmaan.
Poikkipuoliainen 2022 2023 2034 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Ulkoinen kuormitus 
Tutkimukset, kartoitukset ja suunnitelmat 146 000 77 000 77 000 56 000 52 000 53 000 61 000 60 000 44 000
Peltotoimenpiteet 60 000 40 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Hulttilanjoen ja Myllyjoen uudet kosteikot 90 000
Haja-asutuksen jätevesineuvonta 40 000
(Hulttilanjoen kemikaalikäsittely kesäkuukausina 500 000 €)
Sisäinen kuormitus
Kalatoimenpiteet 12 000 7 000 131 000 132 000 134 000 52 000 53 500 55 000 57 000
Kalastoseuranta 3 000 19 000 3 000 3 000 3 000 20 000 4 000 4 000
Muut
Vedenpinnan nosto 10 000 40 000
Vesikasvillisuusniitot 5 000 5 000 5 000 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Virtavesien nousuestepoistot 15 000 15 000 15 000

Hankkeen koordinointikustannukset 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Tervalampi ja Huhmarjärvi 2031 2032 2033
Sisäinen kuormitus
Tutkimukset (vedenlaatu, sulkasääsket, kalat ja eläinplankton) 74 000 20 000 33 000
Hankkeen koordinointikustannukset 10 000 10 000 10 000
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Lyhenne Taksoni

ROTIFERA (rataseläimet)

1050 BRACH Brachionus angularis

1140 KCTEC Keratella cochlearis v. tecta

1150 KCHIS Keratella cochlearis v. hispida

1200 KELLI Kellicottia longispina

1210 AFISS Anuraeopsis fissa

1290 PROAL Proales sp.

1320 LECAN Lecane sp. 

1330 LEPAD Lepadella sp.

1400 TPORC Trichocerca porcellus

1410 TROUS Trichocerca rousseleti

1420 TPUSI Trichocerca pusilla

1440 TSIMI Trichocerca similis

1450 TCYLI Trichocerca cylindrica

1520 ASALT Ascomorpha saltans

1570 GMINO Gastropus minor

1660 SKITI Synchaeta kitina/S.tremula

1810 PSULC Pompholyx sulcata

1820 FLONG Filinia longiseta

CLADOCERA (vesikirput)

2010 LEPT Leptodora kindtii

2030 LFRO Limnosida frontosa

2040 DIAPH Diaphanosoma brachyurum

2120 DCRI Daphnia cristata

2140 DCUC Daphnia cucullata

2390 BTHER Bosmins coregoni ssp. thersites

2830 CHYDO Chydorus sphaericus

2980 CLAMU Cladocera-munat

COPEPODA (hankajalkaiset)

Calanoida (keijuhankajalkaiset)

3052 EGRIC Eudiaptomus gracilis -  kopepodiitti

3053 EGRIF Eudiaptomus gracilis -  naaras

3054 EGRIM Eudiaptomus gracilis -  koiras

3090 CALN Calanoida- nauplius

Cyclopoida (kyklooppihankajalkaiset)

3422 MVIRC Megacyclops viridis  - kopepodiitti

3702 MLEUC Mesocyclops leuckarti - kopepodiitti

3703 MLEUF Mesocyclops leuckarti - naaras

3704 MLEUM Mesocyclops leuckarti - koiras

3752 TOITC Thermocyclops oithonoides - kopepodiitti

3753 TOITF Thermocyclops oithonoides  - naaras

3800 CYCN Cyclopoida – nauplius

3851 CYCC1 Cyclopoida kopepodiitti I

3852 CYCC2 Cyclopoida kopepodiitti II

3980 COPMU Copepoda – munat

yhteenveto-taulukkojen lyhenteet

ROTIF

BOSMI

rataseläimet

Bosmina-vesikirput

Liite 1. Poikkipuoliaisen eläinplanktontulokset vuonna 2019.
(1/4)



99 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 16/2021

DAPHN

LITTC

MUUCL

CYCLN Cyclopoda nauplius-vaiheet

CYCLC Cyclopoda kopepodiitti-vaiheet

CYCAD

CALAN Calanoida hankajalkaiset

CYCLO Cyclopida-hankajalkaiset

CLADO vesikirput

Daphnia-vesikirput

litoraalin vesikirput

muut vesikirput

Cyclopoda aikuiset

Liite 1. Poikkipuoliaisen eläinplanktontulokset vuonna 2019.
(2/4)
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Lajikoodit 1050 1140 1150 1200 1210 1290 1320 1330 1400 1410 1420 1440
Pvm BRACH KCTEC KCHIS KELLI AFISS PROAL LECAN LEPAD TPORC TROUS TPUSI TSIMI

8.7.2019 83,9 1133,1 545,6 83,9 0,0 293,8 0,0 83,9 83,9 293,8 3735,0 0,0
30.7.2019 104,9 902,3 104,9 0,0 251,8 42,0 776,4 356,7 0,0 21,0 524,6 104,9
4.9.2019 131,9 599,5 95,9 0,0 131,9 0,0 12,0 12,0 60,0 24,0 359,7 0,0

mean 106,9 878,3 248,8 28,0 127,9 111,9 262,8 150,9 48,0 112,9 1539,8 35,0
sd 24,0 267,6 257,0 48,5 125,9 158,9 444,8 181,9 43,2 156,6 1902,9 60,6

Lajikoodit 1450 1520 1570 1660 1810 1820 2010 2030 2040 2120 2140 2390
Pvm TCYLI ASALT GMINO SKITI PSULC FLONG LEPT LFRO DIAPH DCRI DCUC BTHE

8.7.2019 0,0 42,0 42,0 0,0 587,5 1175,1 1,2 0,6 0,0 4,8 24,0 5,4
30.7.2019 5,9 0,0 42,0 63,0 251,8 503,6 1,4 1,0 0,0 0,5 13,4 14,9
4.9.2019 347,7 0,0 0,0 12,0 251,8 551,6 1,5 0,0 1,5 0,0 18,0 98,9

mean 117,9 14,0 28,0 25,0 363,7 743,4 1,4 0,5 0,5 1,8 18,5 39,7
sd 199,1 24,2 24,2 33,4 193,8 374,6 0,2 0,5 0,9 2,6 5,3 51,5

Lajikoodit 2830 3052 3053 3054 3090 3422 3702 3703 3704 3752 3753 3754
Pvm CHYDO EGRIC EGRIF EGRIM CALN MVIRC MLEUC MLEUF MLEUM TOITC TOITF TOITM

8.7.2019 347,7 12,0 1,2 0,0 7,2 2,4 12,0 2,4 3,6 21,6 2,4 6,0
30.7.2019 113,0 2,9 2,4 4,3 5,3 0,5 2,9 6,7 2,4 1,0 1,9 1,9
4.9.2019 167,9 4,5 0,0 4,5 6,0 1,5 15,0 4,5 1,5 9,0 1,5 0,0

mean 209,5 6,5 1,2 2,9 6,2 1,5 10,0 4,5 2,5 10,5 1,9 2,6
sd 122,8 4,9 1,2 2,5 1,0 1,0 6,3 2,2 1,1 10,4 0,5 3,1

Lajikoodit 3800 3851 3852 9999
Pvm CYCN CYCC1 CYCC2 TOTAL

8.7.2019 37,2 6,0 13,2 8694,2
30.7.2019 9,6 5,8 3,4 4250,7
4.9.2019 34,5 19,5 13,5 2993,1

mean 27,1 10,4 10,0 5312,7
sd 15,2 7,9 5,8 2995,3

Lajiryhmien summat:
Ryhmäkoodit

Pvm ROTIF BOSMI DAPHN LITTC MUUCL CYCLN CYCLC CYCAD CALAN CYCLO CLADO
8.7.2019 8183,5 5,4 28,8 0,0 349,5 37,2 55,2 14,4 20,4 106,7 383,7

30.7.2019 4055,7 14,9 13,9 0,0 115,4 9,6 13,4 13,0 14,9 36,0 144,2
4.9.2019 2589,9 98,9 18,0 0,0 170,9 34,5 58,5 7,5 15,0 100,4 287,8

mean 4943,0 39,7 20,2 0,0 211,9 27,1 42,3 11,6 16,7 81,0 271,9
sd 2900,4 51,5 7,7 0,0 122,3 15,2 25,1 3,6 3,2 39,2 120,5

Poikkipuoliaisen eläinplanktonin yksilömäärät (kpl/10 l)

Liite 1. Poikkipuoliaisen eläinplanktontulokset vuonna 2019.
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 16/2021

Lajikoodit 1050 1140 1150 1200 1210 1290 1320 1330 1400 1410 1420 1440
Pvm BRACH KCTEC KCHIS KELLI AFISS PROAL LECAN LEPAD TPORC TROUS TPUSI TSIMI

8.7.2019 0,839 2,606 1,255 0,185 0 0,294 0 0,546 0,134 0,235 3,362 0
30.7.2019 1,049 2,075 0,241 0 0,201 0,042 0,776 2,319 0 0,017 0,472 0,115
4.9.2019 1,319 1,379 0,221 0 0,106 0 0,012 0,078 0,096 0,019 0,324 0

mean 1,069 2,02 0,572 0,062 0,102 0,112 0,263 0,981 0,077 0,09 1,386 0,038
sd 0,24 0,615 0,591 0,107 0,101 0,159 0,445 1,182 0,069 0,125 1,713 0,067

Lajikoodit 1450 1520 1570 1660 1810 1820 2010 2030 2040 2120 2140 2390
Pvm TCYLI ASALT GMINO SKITI PSULC FLONG LEPT LFRO DIAPH DCRI DCUC BTHE

8.7.2019 0 0,105 0,071 0 0,588 3,525 0,126 0,069 0 0,084 0,542 0,809
30.7.2019 0,018 0 0,071 0,17 0,252 1,511 0,151 0,071 0 0,019 0,421 1,157
4.9.2019 1,043 0 0 0,032 0,252 1,655 0,157 0 0,082 0 0,79 13,306

mean 0,354 0,035 0,048 0,067 0,364 2,23 0,145 0,047 0,027 0,034 0,584 5,091
sd 0,597 0,061 0,041 0,09 0,194 1,124 0,017 0,04 0,047 0,044 0,188 7,116

Lajikoodit 2830 2980 3052 3053 3054 3090 3422 3702 3703 3704 3752 3753
Pvm CHYDO CLAMU EGRIC EGRIF EGRIM CALN MVIRC MLEUC MLEUF MLEUM TOITC TOITF

8.7.2019 8,829 0,306 1,204 0,654 0 0,144 1,641 0,862 0,467 0,262 0,94 0,234
30.7.2019 2,932 0,058 0,779 1,015 1,749 0,071 0,192 0,169 1,025 0,198 0,032 0,17
4.9.2019 5,596 0,45 0,408 0 2,006 0,123 0,789 0,771 0,898 0,109 0,409 0,159

mean 5,785 0,271 0,797 0,556 1,252 0,113 0,874 0,601 0,797 0,19 0,46 0,188
sd 2,953 0,198 0,398 0,514 1,091 0,038 0,728 0,377 0,292 0,077 0,456 0,04

Lajikoodit 3754 3800 3851 3852 3980 9999
Pvm TOITM CYCN CYCC1 CYCC2 COPMU TOTAL

8.7.2019 0,301 0,455 0,116 0,343 0,045 32,177
30.7.2019 0,114 0,071 0,108 0,082 0 19,914
4.9.2019 0 0,217 0,323 0,314 0 33,444

mean 0,138 0,248 0,182 0,246 0,015 28,512
sd 0,152 0,194 0,122 0,143 0,026 7,473

Lajiryhmien summat:
Ryhmäkoodit

Pvm ROTIF BOSMI DAPHN LITTC MUUCL CYCLN CYCLC CYCAD CALAN CYCLO CLADO
8.7.2019 13,744 0,809 0,626 0 9,33 0,455 3,902 1,309 2,002 5,666 10,765

30.7.2019 9,33 1,157 0,44 0 3,211 0,071 0,583 1,508 3,614 2,162 4,808
4.9.2019 6,535 13,306 0,79 0 6,285 0,217 2,608 1,167 2,537 3,991 20,381

mean 9,87 5,091 0,618 0 6,275 0,248 2,364 1,328 2,718 3,94 11,985
sd 3,635 7,116 0,175 0 3,059 0,194 1,673 0,171 0,821 1,753 7,858

Poikkipuoliaisen eläinplanktonin biomassa (mg C/m3)

Liite 1. Poikkipuoliaisen eläinplanktontulokset vuonna 2019.
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 16/2021

Lyhenne Taksoni

ROTIFERA (rataseläimet)

1050 BRACH Brachionus angularis

1140 KCTEC Keratella cochlearis v. tecta

1150 KCHIS Keratella cochlearis v. hispida

1160 KQUAD Keratella quadrata

1200 KELLI Kellicottia longispina

1210 AFISS Anuraeopsis fissa

1290 PROAL Proales sp.

1400 TPORC Trichocerca porcellus

1410 TROUS Trichocerca rousseleti

1440 TSIMI Trichocerca similis

1450 TCYLI Trichocerca cylindrica

1550 GSTYL Gastropus stylifer

1600 ASPLA Asplanchna priodonta

1660 SKITI Synchaeta kitina/S.tremula

1810 PSULC Pompholyx sulcata

1820 FLONG Filinia longiseta

1850 CUNIC Conochilus unicornis

CLADOCERA (vesikirput)

2010 LEPT Leptodora kindtii

2030 LFRO Limnosida frontosa

2040 DIAPH Diaphanosoma brachyurum

2044 DIAPM Diaphanosoma brachyurum -koiras
2120 DCRI Daphnia cristata

2140 DCUC Daphnia cucullata

2380 BGIBB Bosmina coregoni ssp. gibbera
2390 BTHER Bosmins coregoni ssp. thersites

2400 BLRIS Bosmina longirostris

2830 CHYDO Chydorus sphaericus

2980 CLAMU Cladocera-munat

COPEPODA (hankajalkaiset)

Calanoida (keijuhankajalkaiset)

3052 EGRIC Eudiaptomus gracilis -  kopepodiitti

3053 EGRIF Eudiaptomus gracilis -  naaras

3054 EGRIM Eudiaptomus gracilis -  koiras

3090 CALN Calanoida- nauplius

Cyclopoida (kyklooppihankajalkaiset)

3702 MLEUC Mesocyclops leuckarti - kopepodiitti

3703 MLEUF Mesocyclops leuckarti - naaras

3704 MLEUM Mesocyclops leuckarti - koiras

3752 TOITC Thermocyclops oithonoides - kopepodiitti

3753 TOITF Thermocyclops oithonoides  - naaras

3754 TOITM Thermocyclops oithonoides  - koiras

3800 CYCN Cyclopoida – nauplius

3851 CYCC1 Cyclopoida kopepodiitti I

3852 CYCC2 Cyclopoida kopepodiitti II

3980 COPMU Copepoda – munat

Liite 2. Tervalammen eläinplanktontulokset vuonna 2020.
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 16/2021

yhteenveto-taulukkojen lyhenteet

ROTIF

BOSMI

DAPHN

LITTC

MUUCL

CYCLN Cyclopoda nauplius-vaiheet

CYCLC Cyclopoda kopepodiitti-vaiheet

CYCAD

CALAN Calanoida hankajalkaiset

CYCLO Cyclopida-hankajalkaiset

CLADO vesikirput

rataseläimet

Bosmina-vesikirput

Daphnia-vesikirput

litoraalin vesikirput

muut vesikirput

Cyclopoda aikuiset

Liite 2. Tervalammen eläinplanktontulokset vuonna 2020.
(2/4)
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 16/2021

Lajikoodit 1050 1140 1150 1160 1200 1210 1290 1400 1410 1440 1450 1550

Pvm BRACH KCTEC KCHIS KQUAD KELLI AFISS PROAL TPORC TROUS TSIMI TCYLI GSTYL

6.7.2020 0,0 2371,3 1413,2 143,7 24,0 24,0 0,0 0,0 47,9 0,0 0,0 47,9

6.8.2020 22,1 1015,5 507,7 0,0 66,2 0,0 0,0 66,2 44,2 22,1 22,1 0,0

31.8.2020 3,6 1986,8 331,1 7,4 154,5 0,0 66,2 22,1 44,2 110,4 198,7 88,3

mean 8,6 1791,2 750,7 50,4 81,6 8,0 22,1 29,4 45,4 44,2 73,6 45,4

sd 11,8 698,7 580,5 80,9 66,6 13,8 38,2 33,7 2,2 58,4 108,9 44,2

Lajikoodit 1600 1660 1810 1820 1850 2010 2030 2040 2044 2120 2140 2380

Pvm ASPLA SKITI PSULC FLONG CUNIC LEPT LFRO DIAPH DIAPM DCRI DCUC BGIB

6.7.2020 24,0 71,9 622,8 0,0 0,0 0,0 8,4 50,3 0,0 201,2 41,9 0,0

6.8.2020 0,0 22,1 1457,0 22,1 772,6 11,0 15,5 7,7 0,0 123,6 92,7 0,0

31.8.2020 22,1 220,8 3686,5 309,1 0,0 7,3 0,0 3,6 3,6 0,0 61,9 3,6

mean 15,3 104,9 1922,1 110,4 257,5 6,1 7,9 20,6 1,2 108,3 65,5 1,2

sd 13,3 103,4 1584,0 172,4 446,1 5,6 7,7 25,8 2,1 101,5 25,6 2,1

Lajikoodit 2390 2400 2830 3052 3053 3054 3090 3702 3703 3704 3752

Pvm BTHE BLRIS CHYDO EGRIC EGRIF EGRIM CALN MLEUC MLEUF MLEUM TOITC

6.7.2020 16,8 25,2 318,6 83,8 16,8 8,4 58,7 58,7 25,2 41,9 234,7

6.8.2020 154,5 0,0 783,7 38,6 46,4 0,0 139,1 61,8 69,5 15,5 69,5

31.8.2020 127,5 0,0 196,7 36,4 18,2 3,6 80,1 32,8 10,9 0,0 98,3

mean 99,6 8,4 433,0 64,1 27,1 4,0 92,6 51,1 35,2 19,1 134,2

sd 73,0 14,5 309,8 46,1 16,7 4,2 41,6 15,9 30,6 21,2 88,2

Lajikoodit 3753 3754 3800 3851 3852 9999

Pvm TOITF TOITM CYCN CYCC1 CYCC2 TOTAL

6.7.2020 75,4 50,3 343,7 67,1 134,1 6685,0

6.8.2020 100,4 38,6 340,0 123,6 154,5 6426,0

31.8.2020 10,9 0,0 291,4 32,8 29,1 8300,7

mean 62,3 29,6 325,0 74,5 105,9 7137,2

sd 46,2 26,3 29,2 45,9 67,3 1015,8

Lajiryhmien summat:

Ryhmäkoodit

Pvm ROTIF BOSMI DAPHN MUUCL CYCLN CYCLC CYCAD CALAN CYCLO CLADO

6.7.2020 4790,4 41,9 243,1 377,2 343,7 494,6 192,8 201,2 1031,1 662,3

6.8.2020 4039,7 154,5 216,3 817,9 340,0 409,5 224,1 224,1 973,5 1188,7

31.8.2020 7251,7 131,1 61,9 211,3 291,4 193,0 21,9 138,4 506,3 404,3

mean 5360,6 109,2 173,8 468,8 325,0 365,7 146,2 187,9 837,0 751,8

sd 1680,2 59,4 97,8 313,5 29,2 155,5 108,9 44,3 287,8 399,8

Tervalammen eläinplanktonin yksilömäärät (kpl/10 l)

Liite 2. Tervalammen eläinplanktontulokset vuonna 2020.
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 16/2021

Lajikoodit 1050 1140 1150 1160 1200 1210 1290 1400 1410 1440 1450 1550

Pvm BRACH KCTEC KCHIS KQUAD KELLI AFISS PROAL TPORC TROUS TSIMI TCYLI GSTYL

6.7.2020 0,000 5,454 3,250 0,431 0,053 0,019 0,000 0,000 0,038 0,000 0,000 0,081

6.8.2020 0,221 2,336 1,168 0,000 0,146 0,000 0,000 0,106 0,035 0,024 0,066 0,000

31.8.2020 0,036 4,570 0,762 0,022 0,340 0,000 0,066 0,035 0,035 0,121 0,596 0,150

mean 0,086 4,120 1,727 0,151 0,179 0,006 0,022 0,047 0,036 0,049 0,221 0,077

sd 0,118 1,607 1,335 0,243 0,147 0,011 0,038 0,054 0,002 0,064 0,327 0,075

Lajikoodit 1600 1660 1810 1820 1850 2010 2030 2040 2044 2120 2140 2380

Pvm ASPLA SKITI PSULC FLONG CUNIC LEPT LFRO DIAPH DIAPM DCRI DCUC BGIB

6.7.2020 0,982 0,194 0,623 0,000 0,000 0,000 1,729 6,404 0,000 5,466 1,245 0,000

6.8.2020 0,000 0,060 1,457 0,066 3,091 1,159 4,372 0,131 0,000 3,952 3,534 0,000

31.8.2020 0,905 0,596 3,687 0,927 0,000 0,765 0,000 0,118 0,313 0,000 1,178 0,364

mean 0,629 0,283 1,922 0,331 1,030 0,641 2,033 2,218 0,104 3,139 1,986 0,121

sd 0,546 0,279 1,584 0,517 1,784 0,589 2,202 3,625 0,181 2,822 1,341 0,210

Lajikoodit 2390 2400 2830 2980 3052 3053 3054 3090 3702 3703 3704

Pvm BTHE BLRIS CHYDO CLAMU EGRIC EGRIF EGRIM CALN MLEUC MLEUF MLEUM

6.7.2020 3,773 0,461 13,256 2,012 22,776 9,727 4,038 1,537 3,571 3,661 3,968

6.8.2020 30,495 0,000 25,226 2,550 6,106 25,286 0,000 2,312 5,635 13,485 1,527

31.8.2020 22,120 0,000 5,180 0,219 6,716 9,721 1,987 1,481 1,714 1,678 0,000

mean 18,796 0,154 14,554 1,593 11,866 14,911 2,008 1,777 3,640 6,274 1,832

sd 13,667 0,266 10,086 1,221 9,453 8,985 2,019 0,464 1,962 6,323 2,001

Lajikoodit 3752 3753 3754 3800 3851 3852 3980 9999

Pvm TOITC TOITF TOITM CYCN CYCC1 CYCC2 COPMU TOTAL

6.7.2020 7,656 6,195 2,542 2,816 1,015 2,708 0,503 118,183

6.8.2020 2,583 9,610 2,214 2,624 2,204 3,686 4,056 161,522

31.8.2020 4,908 1,034 0,000 2,705 0,590 0,667 0,410 76,717

mean 5,049 5,613 1,585 2,715 1,270 2,354 1,656 118,807

sd 2,539 4,317 1,382 0,096 0,837 1,540 2,079 42,406

Lajiryhmien summat:

Ryhmäkoodit

Pvm ROTIF BOSMI DAPHN MUUCL CYCLN CYCLC CYCAD CALAN CYCLO CLADO

8.7.2019 11,126 4,234 6,711 23,400 2,816 14,950 16,868 38,077 34,634 34,346

30.7.2019 8,775 30,495 7,486 33,438 2,624 14,109 30,892 33,704 47,625 71,418

4.9.2019 12,849 22,484 1,178 6,594 2,705 7,879 3,121 19,905 13,706 30,257

mean 10,916 19,071 5,125 21,144 2,715 12,313 16,960 30,562 31,988 45,340

sd 2,045 13,459 3,440 13,563 0,096 3,862 13,885 9,485 17,114 22,676

Tervalammen eläinplanktonin biomassa (mg C/m3)

Liite 2. Tervalammen eläinplanktontulokset vuonna 2020.
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 16/2021

Lyhenne Taksoni

ROTIFERA (rataseläimet)

1050 BRACH Brachionus angularis

1140 KCTEC Keratella cochlearis v. tecta

1150 KCHIS Keratella cochlearis v. hispida

1160 KQUAD Keratella quadrata

1200 KELLI Kellicottia longispina

1210 AFISS Anuraeopsis fissa

1330 LEPAD Lepadella sp.

1400 TPORC Trichocerca porcellus

1410 TROUS Trichocerca rousseleti

1440 TSIMI Trichocerca similis

1450 TCYLI Trichocerca cylindrica

1550 GSTYL Gastropus stylifer

1600 ASPLA Asplanchna priodonta

1660 SKITI Synchaeta kitina/S.tremula

1700 PVULG Polyarthra vulgaris

1720 PEURY Polyarthra euryptera

1810 PSULC Pompholyx sulcata

1820 FLONG Filinia longiseta

CLADOCERA (vesikirput)

2010 LEPT Leptodora kindtii

2040 DIAPH Diaphanosoma brachyurum

2120 DCRI Daphnia cristata

2140 DCUC Daphnia cucullata

2230 CQUA Ceriodaphnia quadrangula

2380 BGIBB Bosmina coregoni ssp. gibbera

2390 BTHER Bosmins coregoni ssp. thersites

2400 BLRIS Bosmina longirostris

2830 CHYDO Chydorus sphaericus

2980 CLAMU Cladocera-munat

COPEPODA (hankajalkaiset)

Calanoida (keijuhankajalkaiset)

3052 EGRIC Eudiaptomus gracilis -  kopepodiitti

3053 EGRIF Eudiaptomus gracilis -  naaras

3054 EGRIM Eudiaptomus gracilis -  koiras

3090 CALN Calanoida- nauplius

Cyclopoida (kyklooppihankajalkaiset)

3202 EUCYC Eucyclops sp. - kopepodiitti

3422 MVIRC Megacyclops viridis  - kopepodiitti

3702 MLEUC Mesocyclops leuckarti - kopepodiitti

3703 MLEUF Mesocyclops leuckarti - naaras

3704 MLEUM Mesocyclops leuckarti - koiras

3752 TOITC Thermocyclops oithonoides - kopepodiitti

3753 TOITF Thermocyclops oithonoides  - naaras

3754 TOITM Thermocyclops oithonoides  - koiras

3762 TCRAC Thermocyclops crassus - kopepodiitti

3763 TCRAF Thermocyclops crassus -naaras

3800 CYCN Cyclopoida – nauplius

3851 CYCC1 Cyclopoida kopepodiitti I

Liite 3. Huhmarjärven eläinplanktontulokset vuonna 2020.
(1/4)
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 16/2021

3852 CYCC2 Cyclopoida kopepodiitti II

3980 COPMU Copepoda – munat

yhteenveto-taulukkojen lyhenteet

ROTIF

BOSMI

DAPHN

LITTC

MUUCL

CYCLN Cyclopoda nauplius-vaiheet

CYCLC Cyclopoda kopepodiitti-vaiheet

CYCAD

CALAN Calanoida hankajalkaiset

CYCLO Cyclopida-hankajalkaiset

CLADO vesikirput

rataseläimet

Bosmina-vesikirput

Daphnia-vesikirput

litoraalin vesikirput

muut vesikirput

Cyclopoda aikuiset

Liite 3. Huhmarjärven eläinplanktontulokset vuonna 2020.
(2/4)



108.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 16/2021

Lajikoodit 1050 1140 1150 1160 1200 1210 1330 1400 1410 1440 1450 1550

Pvm BRACH KCTEC KCHIS KQUAD KELLI AFISS LEPAD TPORC TROUS TSIMI TCYLI GSTYL

6.7.2020 0 368,412 215,966 82,575 57,167 0 0 0 50,815 31,76 25,408 146,094

6.8.2020 16,194 1651,82 858,3 0 194,332 0 32,389 64,777 32,389 0 16,194 48,583

31.8.2020 0 4348,58 64,777 0 48,583 32,389 0 16,194 0 16,194 178,138 16,194

mean 5,398 2122,94 379,681 27,525 100,027 10,796 10,796 26,991 27,735 15,985 73,247 70,291

sd 9,35 2031,48 421,333 47,675 81,783 18,7 18,7 33,711 25,725 15,881 90,955 67,616

Lajikoodit 1600 1660 1700 1720 1810 1820 2010 2040 2120 2140 2230 2380

Pvm ASPLA SKITI PVULG PEURY PSULC FLONG LEPT DIAPH DCRI DCUC CQUA BGIB

6.7.2020 31,76 120,687 6,352 0 317,597 0 12,704 92,017 782,146 80,515 0 0

6.8.2020 0 32,389 0 16,194 1133,6 0 3,401 71,417 108,826 85,02 0 6,802

31.8.2020 0 64,777 0 16,194 2306,64 80,972 0 2,186 13,117 24,049 2,186 0

mean 10,587 72,618 2,117 10,796 1252,61 26,991 5,368 55,207 301,363 63,195 0,729 2,267

sd 18,336 44,668 3,667 9,35 999,848 46,749 6,576 47,058 419,111 33,976 1,262 3,927

Lajikoodit 2390 2400 2830 3052 3053 3054 3090 3202 3422 3702 3703 3704

Pvm BTHE BLRIS CHYDO EGRIC EGRIF EGRIM CALN EUCYC MVIRC MLEUC MLEUF MLEUM

6.7.2020 345,064 80,515 356,566 23,004 11,502 80,515 149,528 0 0 34,506 19,056 46,009

6.8.2020 20,405 0 187,045 6,802 10,202 17,004 13,603 3,401 0 3,401 0 0

31.8.2020 50,283 0 142,105 8,745 13,117 2,186 56,842 0 2,186 17,49 10,931 4,4

mean 138,584 26,838 228,572 12,85 11,607 33,235 73,324 1,134 0,729 18,466 9,996 16,803

sd 179,44 46,485 113,101 8,847 1,46 41,611 69,445 1,963 1,262 15,576 9,562 20,7297

Lajikoodit 3752 3753 3754 3762 3763 3800 3851 3852 9999

Pvm TOITC TOITF TOITM TCRAC TCRAF CYCN CYCC1 CYCC2 TOTAL

6.7.2020 11,502 57,511 46,009 0 0 644,12 69,013 46,009 4442,4

6.8.2020 0 68,016 23,806 10,202 13,603 477,733 13,603 6,802 5248,26

31.8.2020 4,372 8,745 2,186 21,862 21,862 224,453 32,794 34,98 7890,69

mean 5,292 44,757 24 10,688 11,822 448,769 38,47 29,263 5860,45

sd 5,806 31,627 21,912 10,939 11,039 211,327 28,138 20,219 1803,82

Lajiryhmien summat

Ryhmäkoodit:

Pvm ROTIF BOSMI DAPHN MUUCL CYCLN CYCLC CYCAD CALAN CYCLO CLADO

6.7.2020 1454,59 425,579 862,661 461,288 644,12 161,03 168,584 264,549 973,734 1749,53

6.8.2020 4097,17 27,206 193,846 261,862 477,733 37,409 105,425 47,611 620,567 482,915

31.8.2020 7189,64 50,283 37,166 146,478 224,453 113,684 43,725 80,891 381,862 233,927

mean 4247,13 167,69 364,558 289,876 448,769 104,041 105,911 131,017 658,721 822,123

sd 2870,46 223,637 438,426 159,264 211,327 62,372 62,431 116,833 297,775 812,747

Huhmarjärven eläinplanktonin yksilömäärät (kpl/10 l)

Liite 3. Huhmarjärven eläinplanktontulokset vuonna 2020.
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Lajikoodit 1050 1140 1150 1160 1200 1210 1330 1400 1410 1440 1450 1550
Pvm BRACH KCTEC KCHIS KQUAD KELLI AFISS LEPAD TPORC TROUS TSIMI TCYLI GSTYL

6.7.2020 0,000 0,862 0,497 0,248 0,126 0,000 0,000 0,000 0,041 0,035 0,076 0,248
6.8.2020 0,162 3,799 1,974 0,000 0,428 0,000 0,211 0,104 0,026 0,000 0,049 0,083

31.8.2020 0,000 10,002 0,149 0,000 0,107 0,026 0,000 0,026 0,000 0,018 0,534 0,028
mean 0,054 4,888 0,873 0,083 0,220 0,009 0,070 0,043 0,022 0,018 0,220 0,119

sd 0,093 4,666 0,969 0,143 0,180 0,015 0,122 0,054 0,021 0,017 0,273 0,115

Lajikoodit 1600 1660 1700 1720 1810 1820 2010 2040 2120 2140 2230 2380
Pvm ASPLA SKITI PVULG PEURY PSULC FLONG LEPT DIAPH DCRI DCUC CQUA BGIB

6.7.2020 1,302 0,326 0,021 0,000 0,318 0,000 1,334 8,086 16,978 2,218 0,000 0,000
6.8.2020 0,000 0,087 0,000 0,130 1,134 0,000 0,357 5,915 2,725 2,303 0,000 0,855

31.8.2020 0,000 0,175 0,000 0,130 2,307 0,243 0,000 0,188 0,291 0,491 0,053 0,000
mean 0,434 0,196 0,007 0,086 1,253 0,081 0,564 4,730 6,665 1,671 0,018 0,285

sd 0,752 0,121 0,012 0,075 1,000 0,140 0,691 4,080 9,014 1,022 0,031 0,494

Lajikoodit 2390 2400 2830 2980 3052 3053 3054 3090 3202 3422 3702 3703
Pvm BTHE BLRIS CHYDO CLAMU EGRIC EGRIF EGRIM CALN EUCYC MVIRC MLEUC MLEUF

6.7.2020 56,920 1,716 15,298 3,451 4,543 5,540 38,398 3,201 0,000 0,000 1,361 2,470
6.8.2020 2,597 0,000 7,676 1,122 0,923 5,565 7,410 0,166 0,938 0,000 0,198 0,000

31.8.2020 9,676 0,000 5,160 0,197 1,178 7,343 0,514 1,187 0,000 2,485 1,061 2,059
mean 23,064 0,572 9,378 1,590 2,215 6,149 15,441 1,518 0,313 0,828 0,873 1,510

sd 29,533 0,991 5,279 1,677 2,020 1,034 20,178 1,545 0,542 1,435 0,604 1,323

Lajikoodit 3704 3752 3753 3754 3762 3763 3800 3851 3852 3980 9999
Pvm MLEUM TOITC TOITF TOITM TCRAC TCRAF CYCN CYCC1 CYCC2 COPMU TOTAL

6.7.2020 3,730 0,333 4,593 2,473 0,000 0,000 5,025 0,997 0,970 2,329 186,064
6.8.2020 0,000 0,000 6,753 1,427 0,384 1,861 2,329 0,210 0,156 3,418 63,473

31.8.2020 0,000 0,315 0,878 0,082 1,402 3,111 1,602 0,515 0,752 1,476 55,760
mean 1,243 0,216 4,075 1,327 0,595 1,657 2,985 0,574 0,626 2,408 101,766

sd 2,153 0,187 2,971 1,198 0,724 1,565 1,804 0,397 0,422 0,973 73,106

Lajiryhmien summat
Ryhmäkoodit:

Pvm ROTIF BOSMI DAPHN MUUCL CYCLN CYCLC CYCAD CALAN CYCLO CLADO
6.7.2020 4,099 58,636 19,196 28,169 5,025 3,662 15,595 51,682 24,282 106,001
6.8.2020 8,185 3,452 5,028 15,071 2,329 1,886 13,459 14,064 17,673 23,551

31.8.2020 13,743 9,676 0,782 5,598 1,602 6,530 7,606 10,223 15,738 16,056
mean 8,676 23,921 8,335 16,279 2,985 4,026 12,220 25,323 19,231 48,536

sd 4,841 30,225 9,642 11,334 1,804 2,343 4,136 22,908 4,480 49,907

Huhmarjärven eläinplanktonin biomassa (mg C/m3)

Liite 3. Huhmarjärven eläinplanktontulokset vuonna 2020.
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Pohjaeläitaksonit ja yksilömäärät
Yksilömäärä
Paikan nimi
Kunta
Vesistöalue
Ympäristötyyppi
Paikan tyyppi
Kasvillisuustyyppi
Pohjatyyppi
Näytteenottoaika
Kvantitatiivisyys
Näytteenoton syvyysväli [m]
Näytteenotin
Noutimen pinta-ala [cm2]
Seulakoko [mm]
Näytteiden lukumäärä

Summa %-osuus Keskiarvo Keskihajonta Summa %-osuus Keskiarvo Keskihajonta Summa %-osuus Keskiarvo Keskihajonta
Ryhmä ja laji yks yks/m² yks/m² yks yks/m² yks/m² yks yks/m² yks/m²
ANNELIDA
OLIGOCHAETA
                  Potamothrix/Tubifex 14 6,8 93,33 54,65 4 2 26,67 20,66 13 2,1 86,67 53,17
ARTHROPODA
INSECTA
DIPTERA
Chaoboridae
                      Chaoborus flavicans 65 31,7 433,33 174,2 176 87,1 1173,33 326,6 612 97,6 4080 484,64
Chironomidae
                      Tanypus vilipennis 5 2,4 33,33 30,11 3 1,5 20 21,91
                  Procladius 9 4,4 60 55,14
                      Chironomus plumosus -t. 20 9,8 133,33 78,66 5 2,5 33,33 30,11 2 0,3 13,33 20,66
Ceratopogonidae
              Ceratopogonidae 92 44,9 613,33 205 14 6,9 93,33 96,88
Summa 205 100 1366,67 281,05 202 100 1346,67 332,43 627 100 4180 459,39
Lajiluku

Huhmarjärvi keskiosa 1Poikkipuoliainen syvännealue Tervalampi syvännealue
VihtiVihti Vihti
22.00422.004 22.004
järvijärvi järvi
profundaaliprofundaali profundaali
ei kasvillisuuttaei kasvillisuutta ei kasvillisuutta
pehmeä pohjapehmeä pohja pehmeä pohja
1.10.20192.10.2019 2.10.2019
KvantitatiivinenKvantitatiivinen Kvantitatiivinen
44,5 3,5
EkmanEkman Ekman
250250 250

36 5

0,50,5 0,5
66 6

Pohjaeläinbiomassat
Märkäpaino
Paikan nimi
Kunta
Vesistöalue
Ympäristötyyppi
Paikan tyyppi
Kasvillisuustyyppi
Pohjatyyppi
Näytteenottoaika
Kvantitatiivisyys
Näytteenoton syvyysväli [m]
Näytteenotin
Noutimen pinta-ala [cm2]
Seulakoko [mm]
Näytteiden lukumäärä

Summa %-osuus Keskiarvo Summa %-osuus Keskiarvo Summa %-osuus Keskiarvo
Ryhmä ja laji g WW g WW/m² g WW g WW/m² g WW g WW/m²
ANNELIDA
OLIGOCHAETA
                  Potamothrix/Tubifex 0,017 1,700 0,113 0,001 0,200 0,007 0,019 1,300 0,125
ARTHROPODA
INSECTA
DIPTERA
Chaoboridae
                      Chaoborus flavicans 0,210 21,200 1,400 0,490 74,500 3,267 1,460 98,700 9,733
Chironomidae
              Chironomidae 0,025 2,500 0,167
                      Tanypus vilipennis 0,008 1,200 0,053
                      Chironomus plumosus -t. 0,450 45,400 3,000 0,126 19,100 0,840 0,001 0,100 0,007
Ceratopogonidae
              Ceratopogonidae 0,290 29,200 1,933 0,033 5,000 0,220
Summa 0,992 100,000 6,613 0,658 100,000 4,387 1,480 100,000 9,865

22.004 22.004
järvi järvi

Poikkipuoliainen syvännealue Tervalampi syvännealue
Vihti Vihti

2.10.2019 2.10.2019

profundaali profundaali
ei kasvillisuutta ei kasvillisuutta ei kasvillisuutta

pehmeä pohja

0,5 0,5
6 6

Ekman Ekman
250 250

Kvantitatiivinen Kvantitatiivinen
4,5 3,5

pehmeä pohja pehmeä pohja

Huhmarjärvi keskiosa 1
Vihti
22.004
järvi
profundaali

6

1.10.2019
Kvantitatiivinen
4
Ekman
250
0,5

Liite 4. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven makroskooppisen 
pohjaeläimistötutkimuksen tulokset 2.10.2019.
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Näytteiden tiedot

Paikan nimi NäytteenottoaikaNäytetunnus Näytesyv. m] Poimintapäivä Näytte l Seuloksen laatu Seulos dl
Poikkipuoliainen syvännealue 2.10.2019 x14 4,5 16.10.2019 2,1 l hieno karike, savi 0,1 dl
Poikkipuoliainen syvännealue 2.10.2019 x15 4,5 16.10.2019 2,1 l hieno karike 0,15 dl
Poikkipuoliainen syvännealue 2.10.2019 x16 4,5 16.10.2019 2,1 l hieno karike 0,15 dl
Poikkipuoliainen syvännealue 2.10.2019 x17 4,5 16.10.2019 2,1 l hieno karike 0,15 dl
Poikkipuoliainen syvännealue 2.10.2019 x29 4,5 16.10.2019 2,1 l hieno karike 0,1 dl
Poikkipuoliainen syvännealue 2.10.2019 x30 4,5 16.10.2019 2,1 l hieno karike + savi 0,1 dl
Tervalampi syvännealue 2.10.2019 X32 3,5 16.10.2019 2,1 l karike, hiekka 0,05 dl
Tervalampi syvännealue 2.10.2019 x33 3,5 16.10.2019 2,1 l karike 0,05 dl
Tervalampi syvännealue 2.10.2019 x35 3,5 16.10.2019 2,1 l karike 0,05 dl
Tervalampi syvännealue 2.10.2019 X36 3,5 16.10.2019 2,1 l karike 0,05 dl
Tervalampi syvännealue 2.10.2019 X37 3,5 16.10.2019 2,1 l hieno karike 0,05 dl
Tervalampi syvännealue 2.10.2019 x38 3,5 16.10.2019 2,1 l hieno karike, hiekka 0,05 dl
Huhmarjärvi keskiosa 1 1.10.2019 t43 4 8.10.2019 2,1 l hieno karike, hiekka 0,1 dl
Huhmarjärvi keskiosa 1 1.10.2019 t46 4 8.10.2019 2,1 l hieno karike, hiekka 0,05 dl
Huhmarjärvi keskiosa 1 1.10.2019 t47 4 8.10.2019 2,1 l hieno karike, hiekka 0,05 dl
Huhmarjärvi keskiosa 1 1.10.2019 t48 4 8.10.2019 2,1 l hieno karike, hiekka 0,1 dl
Huhmarjärvi keskiosa 1 1.10.2019 t49 4 8.10.2019 2,1 l hieno karike, hiekka 0,1 dl
Huhmarjärvi keskiosa 1 1.10.2019 t50 4 8.10.2019 2,1 l hieno karike, hiekka 0,1 dl

Paikan nimi NäytteenottoaikaPohja-aines Pohja-aines Tulosten lisätiedot
Poikkipuoliainen syvännealue 2.10.2019 Lieju/Muta 3 Huhmarjärvi keskiosa 1, 22.004, 1.10.2019
Poikkipuoliainen syvännealue 2.10.2019 Savi 2 Cristatella statoblasteja näytteessä 4
Tervalampi syvännealue 2.10.2019 Lieju/Muta 3 Poikkipuoliainen syvännealue, 22.004, 2.10.2019
Tervalampi syvännealue 2.10.2019 Savi 2 Cristatella muced, statoblasteja näytteissä 1-4.
Huhmarjärvi keskiosa 1 1.10.2019 Lieju/Muta 3 Tervalampi syvännealue, 22.004, 2.10.2019
Huhmarjärvi keskiosa 1 1.10.2019 Savi 1 Cristatella mucedo statoblasteja näytteessä 1 ja 4

Liite 4. Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven makroskooppisen 
pohjaeläimistötutkimuksen tulokset 2.10.2019.
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