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Tiivistelmä

Hiidenvesi valuma-alueineen on osa Lohikalat Karjaanjoelle 2030 -vesistövisiota.
Vesistövision keskeiset toimenpiteet elinvoimaisen raakkupopulaation mahdollistamiseksi ovat vaellusyhteyksien parantaminen, lohikalakantojen vahvistaminen,
vedenlaadun parantaminen ja virtavesien kunnostaminen. Tämä Averian kunnostussuunnitelma on osa veden laadun parantamisen toimenpiteitä.
Kunnostussuunnitelmaa varten tutkittiin Averian valuma-alueen rakennetta
ja vedenläpäisykykyä, arvioitiin järveen tuleva ulkoinen kuormitus VEMALAmallinnusohjelmalla ja sen vähentämistarve Load Lake Response -ohjelmalla sekä
koottiin ja analysoitiin vanhat vedenlaatutulokset. Valuma-alueen rakennetta ja
vedenläpäisykykyä verrattiin 1950-luvun tilanteeseen.
Averia on Vihdin kunnan alueella sijaitseva Vihtijoen alaosan valuma-alueen järvi
ja kuuluu Karjaanjoen päävaluma-alueeseen. Pääosa Averiaan virtaavista vesistä
tulee Vihtijokea pitkin ja Averiasta vesi laskee Olkkalanjokea pitkin Hiidenveden
Kirkkojärveen. Averia on melko matala (keskisyvyys 3,2 m) ja valuma-alueen koko
on erittäin suuri (233,7 km2). Averia on vesienhoidossa tyypitelty luontaisesti
runsasravinteisiin järviin ja sen ekologinen tila on välttävä.
Averian veden laatu ilmentää tyydyttävää/huonoa ekologista tilaa ja vuonna 2020
tehty koekalastus tyydyttävää tilaa. Etenkin veden leväpitoisuus on viime vuosina
ollut suuri.
VEMALA-mallin mukaan ulkoista fosforikuormitusta ei ole mahdollista pienentää
nykyisestä pelloilla tehtävillä toimilla niin paljon, että Averian hyvä ekologinen
tila saavutettaisiin ajanjaksolla 2021–2050. Vähennystavoitteet etenkin fosforin
suhteet ovat ilmastonmuutoksen edetessä niin haastavia, että on realistisempaa
tavoitella tyydyttävää tilaa. Averia on lisäksi sisäkuormitteinen.
Valuma-aluekunnostus on järvelle tärkeintä. Pelloilla tulee huolehtia maan
kasvukunnosta, käyttää talviaikaista kasvipeitteisyyttä, optimoida lannoitusta,
käyttää kerääjäkasveja, levittää maanparannusaineita, perustaa suojavyöhykkeitä
sekä rakentaa kaksitasouomia ja kosteikkoja. Hoitokalastuksen tarvetta ja mahdollisuuksia tulee selvittää tarkemmin.
Valuma-alueen virtavesikunnostuksia tulee jatkaa.
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kasviplankton, eläinplankton, kalasto, kuormitus
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Johdanto

Hiidenvettä on kunnostettu vuodesta 1995 alkaen ja määrätietoinen kunnostustyö hankkeissa jatkuu.
Kunnostushistorian ensimmäiset 10 vuotta keskityttiin hoitokalastukseen, mutta sen heikkojen tulosten takia
järven kunnostuksen pääpaino siirrettiin ulkoisen kuormituksen vähentämiseen. Hiidenveden kunnostushankkeessa on laadittu kosteikkojen yleissuunnitelmia, toteutettu yli 100 kosteikkokohdetta, kunnostettu Vanjärveä,
tarjottu maanviljelijöille maanparannusaineita, tilakohtaista neuvontaa, pienryhmätoimintaa sekä suurempia
koulutustilaisuuksia ja pellonpiennartilaisuuksia kuormituksen synnyn ehkäisemiseksi, pilotoitu isosorsimon
poistoa ja edistetty lähivesien kalakantojen hyötykäyttöä. Hankekauden aikana on myös panostettu Hiidenveden
vesistön vesien tilan ja kunnostustoimien seurantaan.
Hiidenvesi valuma-alueineen on osa Lohikalat Karjaanjoelle 2030 -vesistövisiota (kuva 1). Vesistövision keskeiset
toimenpiteet elinvoimaisen raakkupopulaation mahdollistamiseksi ovat vaellusyhteyksien parantaminen, lohikalakantojen vahvistaminen, vedenlaadun parantaminen ja virtavesien kunnostaminen. Tarvittavat toimenpiteet
ovat moninaisia ja tämä kunnostussuunnitelma on osa veden laadun parantamisen toimenpiteitä.

Kuva 1. Lohikalat Karjaanjokeen -vesistövisio 2030.

Tätä kunnostussuunnitelmaan varten tutkittiin valuma-alueen rakennetta ja vedenläpäisykykyä, arvioitiin laskennallisesti järveen tuleva ulkoinen kuormitus ja sen vähentämistarve sekä koottiin ja analysoitiin vanhat vedenlaatutulokset. Valuma-alueen rakennetta ja vedenläpäisykykyä verrattiin 1950-luvun tilanteeseen. Järven kunnostamista ja ekologisen tilan parantamista pohdittiin käyttämällä apuna Euroopan unionin vesipuitedirektiivissä
määriteltyä tila-arviointia. Tässä kunnostussuunnitelmassa esitetään eri kunnostusvaihtoehtoja ja annetaan niille
aikatauluehdotus. Lisäksi tarkastellaan alueen virtavesien kunnostustarpeita ja -mahdollisuuksia.
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Averian ominaisuudet

Averia on Vihdin kunnan alueella sijaitseva Vihtijoen alaosan valuma-alueen järvi (kuva 2) ja kuuluu Karjaanjoen
päävaluma-alueeseen. Pääosa Averiaan virtaavista vesistä tulee Vihtijokea pitkin, mutta pohjoisesta laskeva
Sitinoja on myös merkittävä tulouoma. Averiasta vesi laskee Olkkalanjokea pitkin Hiidenveden Kirkkojärveen.
Averian valuma-alueella on ylempänä useita pienempiä ja hieman suurempiakin järviä (kuva 2).

Kuva 2. Averia ja sen laaja valuma-alue.

Averia on melko matala (keskisyvyys 3,2 m ja maksimisyvyys 6,2 m; taulukko 1), kallio-, moreeni-, sora-, hiekkaja savimaiden ympäröimä järvi. Valuma-alueen koko tällä läpivirtausjärvellä on erittäin suuri (233,7 km2). Averia
on vesienhoidossa tyypitelty luontaisesti runsasravinteisiin järviin (Rr) ja sen viipymä on noin 25 vuorokautta.
Averian ekologinen tila on välttävä (Ympäristöhallinto 2021).
Taulukko 1. Averian tietoja.

Pinta-ala, km2
Tilavuus, milj. m

3

Maksimisyvyys, m
Keskisyvyys, m
Viipymä, vrk
Valuma-alue, km2

1,38
4,48
6,5
3,2
25
233,7
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Averialla havaitut ongelmat

Uusimmassa vesienhoidon toimenpideohjelmassa Averian paineeksi on tunnistettu maatalous, haja- ja
loma-asutuksen jätevedet ja sisäinen kuormitus (Ympäristöhalinto 2021).
Averialla on toistuvasti havaittu sinileväkukintoja ja vesi on sameaa, leväpitoista ja ravinteikasta. Alusvedessä
on ajoittain havaittu hapettomuutta (Vesientila 2021). Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry toteutti vuonna
2019 karttakyselyn jokaisessa alueen kunnassa. Tuloksissa Averian ongelmiksi ilmoitettiin heikko vedenlaatu,
rehevöityminen ja leväkukinnat. Järven ongelmia ovat lisäksi ruovikoiden laajeneminen, kalakannan muuttuminen (suutari lisääntynyt, säynävä hävinnyt ja lahnojen koko pienentynyt), kalojen korkea elohopeapitoisuus, 1960-luvulle saakka toimineen sahan takia järveen jääneet uppotukit (haittaavat kalastusta), isosorsimon
leviämisuhka ja 1900-luvun alussa tehdyn Kouran luhdan kuivatus (Penttinen 2019). Laajemmin Averian valumaalueella on ongelmana vedenpidätysalueiden pieni määrä. Luontaisia kosteikoita, matalia järviä ja tulvametsiä
on aikaisempina vuosikymmeninä kuivatettu, joten valuma-alueen kyky pidättää ja viivyttää vettä on vähentynyt.
Viivytyskapasiteetin puuttuessa kiintoaine ja ravinteet eivät pääse laskeutumaan jo valuma-alueella.
Saha sijaitsi Olkkalankosken rannalla 1800-luvun alkupuolesta sisällissotaan ja sen jälkeen Averian eteläpäädyssä
Sahanlahden rannalla. Tukinuitto niin Vihtijokea kuin Sitinojaa pitkin oli tuolloin mittavaa ja yhteensä käsiteltiin
miljoonia runkoja. Sahalle tuli muun muassa oma rautatie. Tukkien säilytyspaikka oli Averia eli järvi oli laajoilta
alueilta tukkien peittämä (kuva 3). Saha lopetti toimintansa ja huutokaupattiin vuonna 1967. (Penttinen 2022.)

Kuva 3. Ilmakuva Averian luusuasta vuodelta 1948. Paikalla toimi saha, jonka puutavaraniput kelluvat vedessä. Lähde:
Paikkatietoikkunan historialliset ilmakuvat.

4

Kunnostushistoria

Järvellä on tehty hoitokalastuksia useita kymmeniä vuosia sitten, kun Olkkalanjoen suulla on pidetty pieniä
rysiä. Viime vuosina hoitokalastusta ei ole tehty. Järven nuotalla tehtävää hoitokalastusta hankaloittaa uppotukkien suuri määrä. 2000-luvulla on tehty selvityksiä kalojen elohopeapitoisuudesta ja kuorekannasta. Järveen on
istutettu ainakin karppia, kuhaa, kuoretta, ankeriasta ja toutainta (Penttinen 2019, Järvi&Meriwiki 2021).
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Hiidenveden kunnostushankkeessa kartoitettiin kesällä 2022 järven valuma-alueelle aiemmin rakennettuja
kosteikkoja ja samalla pohdittiin kosteikkojen kunnostamismahdollisuuksia. Rakennetuista kosteikoista löytyy
lisää tietoa kappaleesta 8.1.2 Peltotoimenpiteet. Lisäksi valuma-alueen virtavesissä on tehty lukuisia kunnostuksia ja näistä kerrotaan tarkemmin luvussa 8.3.4 Nousuesteiden poistaminen ja virtavesikunnostukset.

5

Valuma-alue ja vedenläpäisevyys

Averian valuma-alueen koko on 233,7 km2. Valuma-alueesta valtaosa ja metsiä sekä avoimia kankaita ja kallioita
(kuva 4). Maatalousalueita on 18 % ja rakennettuja alueita ja vesistöjä kumpaakin 7 %.

Averian valuma-alue
Vesialueet
7%

Rakennetut alueet
7%
Maatalousalueet
18 %

Metsät sekä
avoimet kankaat
ja kallio
68 %

Kuva 4. Averian valuma-alueen maankäyttöluokat CORINE-aineiston mukaisesti. Lähde: VEMALA (2021).

Valuma-alueella on useita järviä ja lampia. Valuma-alueen pohjoisosan järvet ovat hyvässä ekologisessa
tilassa, samoin Sitinojan varrella olevat Parsilanjärvi ja Moksjärvi (kuva 5). Valuma-alueen koillisosassa sijaitsee
Sääksjärvi, joka on kirkasvetinen, lasku-uomaton harjujärvi. Sääksjärven vedet suodattuvat soraharjujen läpi sekä
Vihtijokeen laskevan Mätäjoen että Vihtijärvenkin alueille ja tämän lisäksi myös Vantaanjoen vesistöön (Pimenoff
& Vuorinen 2008). Niemenjärvi ja Lapoo ovat tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Averiaan laskeva Sitinoja ja
Vihtijoki ovat kumpikin hyvässä ekologisessa tilassa (Ympäristöhallinto 2021).
Hyvää huonommassa ekologisessa tilassa oleville vesistöille on vesienhoidon toimenpideohjelmassa suunniteltu
ekologista tilaa parantavia toimenpiteitä. Järvien toimenpiteet liittyvät kuormituksen vähentämiseen ja virtavesissä uomakunnostuksiin ja vaellusesteiden poistoon. Toimenpideohjelmaan nostetut virtavesikunnostustarpeet
on esitelty kuvassa 5. Virtavesiin ja valuma-alueelle liittyy kuitenkin näiden toimenpide-ehdotusten lisäksi useita
muita lähinnä pienempiä kunnostustarpeita.
Analysoimme järven pohjoispuolelta tulevaa Sitinojan osavaluma-aluetta tarkemmin Maanmittauslaitoksen
Maastotietokannan avulla. Tämän alueen pinta-ala on 34,7 km2 ja siten 15 % Averian koko valuma-alueesta.
Rajasimme valuma-alueen niin, että siinä ei ollut mukana Sitinojan järviä (Parsilanjärvi ja Moksjärvi). Valumaalueella tapahtuneita muutoksia tarkasteltiin vertaamalla vuoden 2020 maastotietokantaa vuoden 1957 maastokarttaan. Tarkastelua varten vuoden 1957 kartta digitoitiin (kuva 6).
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Kuva 5. Averian valuma-alueen vesienhoidossa luokitellut virtavesien ja järvien vesimuodostumat ja niiden ekologinen tila
sekä vesienhoidon toimenpideohjelman kohteet alueen virtavesille.

Sitinojan osavaluma-alueella on tapahtunut yllättävän vähän muutoksia. Maatalousmaan osuus on hieman
pienentynyt ja osa pelloista on nykyisin metsää (kuva 6). Soiden pinta-ala on hieman pienentynyt todennäköisesti kuivatusten vuoksi. Vuonna 1957 rakennusten määrä oli 701 kpl ja vuonna 2020 rakennuksia oli 878 kpl.
Vuoden 1957 kartassa näkyy lännessä olevalla Rehusuolla useita rakennuksia, joita ei ole enää vuonna 2020.
Nykyisessä kartassa ei ole myöskään sahaa järven lounaisrannalla. Kallioalueiden osuus on kasvanut huomattavasti, mutta tämä johtuu erilaisesta kartoitustavasta.
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Sitiojan osavaluma-alueesta laskettiin veden läpäisemättömyyden aste antamalla kullekin maankäyttötyypille
valuntakerroin ja kertomalla se maankäyttötyypin pinta-alalla. Tämä laskenta tehtiin Maastotietokannan vuoden
2020 aineistolla. Valuma-alueen veden läpäisemättömyys (total impervious area, TIA) on Sitinojan osavalumaalueella 7 %. Lukuarvoa kasvatti kallioalueiden suuri määrä. Avokallioalueet eivät juurikaan pidätä vettä, vaikka
ne olisivat luonnontilaisia. Sitionojan osavaluma-alueen TIA-% on kuitenkin niin pieni, ettei valuma-alueella
ole luultavasti ongelmia veden hallitsemattoman valunnan takia. Myös sadeveden pitäisi päästä imeytymään
pohjavedeksi.

Kuva 6. Averian pohjoispuolen osavaluma-alue vuoden 1957 maastokartasta (vasemmalla) ja vuoden 2020
Maastotietokannasta (oikealla) tulkittuna.

Averian valuma-alueen maaperä on eteläosasta lähinnä kallioita, moreenia ja savea ja pohjoisosilta hiekkamoreeni, hiekkaa ja hietaa. Joet kulkevat suurelta osin savikkojen halki (kuva 7). Joitakin turvealueita on lähinnä
valuma-alueen pohjoisosissa (kuva 7).
Averian valuma-alueella ei ole valtion omistamia Natura 2000- tai muita luonnonsuojelualueita. Valumaalueella on kuitenkin joitain yksityisiä luonnonsuojelualueita ja yksi erityisesti suojeltavan lajin suojelualue
(kuva 8). Suojelualueita on yhteensä vain reilu prosentti järven valuma-alueesta. Valuma-alueen pohjoisosissa
on valtakunnallisesti arvokkaita moreenimuodostelmia ja valuma-alueelta löytyy lisäksi muutamia valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita. Averian valuma-alueen yksityisomisteisilta metsäaloilta on tunnistettu myös
joitakin pienialaisia metsälain 10 §:n perusteella rauhoitettuja erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Valuma-alue
on tärkeää pohjavesialuetta, ja etenkin valuma-alueen pohjoisosissa on laajalti vedenkäytön kannalta arvokkaita
pohjavesialueita.
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Kuva 7. Averian valuma-alueen maalajit.
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Kuva 8. Averian valuma-alueen valtakunnallisesti arvokkaat kallio- ja moreenialueet, luonnonsuojelualueet, metsälain
erityisen tärkeät ympäristökuviot sekä pohjavesialueet.
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6

Averian 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 eriteltyjen 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 ravinteiden vapautumista veteen.

Escherichia coli

Indikaattoribakteerin pitoisuus

E. coli elää tasalämpöisten eläinten suolistossa, joten se kertoo yleensä
ulostesaastumisesta.

Kasveille välttämätön ravinne,
Kokonaisfosfori ja
sisävesissä (järvet, joet) yleensä levien
fosfaattifosfori
kasvua rajoittava tekijä
Kokonaistyppi,
Kasveille välttämätön ravinne,
nitraatti‐
merivedessä usein levien kasvua
nitriitttyppi ja
rajoittava tekijä, liukoisessa muodossa
ammoniumtyppi leville käyttökelpoista
Vedessä olevien planktonlevien
Klorofylli‐a :n
sisältämän klorofyllin eli lehtivihreän
pitoisuus
määrä vedessä.

Fosforia päätyy vesiin pelloilta, metsistä, hulevesistä, jätevesistä sekä
vapautuu sisäisenä kuormituksena pohjaan varastoituneesta fosforista.
Typpeä päätyy vesiin pintavaluntana pelloilta, metsistä, hulevesistä,
jätevesistä ja ilmalaskeumana.
Kertoo planktonlevien mm. sinilevien määrästä vedessä ja sitä voidaan
käyttää rehevyyden määrittämiseen.

pH

Luonnonvesissä maaperän koostumus Suuret poikkeamat yleensä pistemäisestä happo‐ tai
määrää veden happamuuden
emäskuormituksesta, kiivas levätuotanto nostaa pH:ta.

Väriluku

Veteen liuenneet värilliset aineet,
esim. humus ja rauta

6.1

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

Veden laatu Averialla

Vuonna 2020 Averiasta haettiin Hiidenveden yhteistarkkailun yhteydessä vesinäytteet kaksi kertaa ja Hiidenveden
kunnostushanke täydensi näytteenottoa lisäksi kuusi kertaa. Näytteet haettiin havaintopaikalta ”Averian keskiosa
1” (syvyys 6–7 m) (kuva 9). Näytteet otettiin päällysvedestä sekä alusvedestä noin puoli metriä pohjan yläpuolelta.
Averialta on vedenlaatutuloksia vuodesta 1977. Järven vesi on ruskeaa, ja vuosien 2010–2021 veden väriluvun
keskiarvo pintavedestä on ollut 95 mg Pt/l. Averian vesi on etenkin talviaikaan lähtenyt ruskettumaan 2000-luvun
vaihteessa, mikä on todennäköisesti johtunut leudontuneista talvista (kuva 10). Jääpeitteisyyden kesto on
lyhentynyt noin kuukaudella parin vuosikymmenen aikana (Penttinen 2022). Vesi on ruskettunut talven lisäksi
myös kesäaikaan, mutta ruskettuneisuuskehitys on ollut kesäisin talviaikaa hitaampaa.
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Kuva 9. Averian veden laadun havaintopaikka.
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Averian väriluku
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Kuva 10. Averian väriluvun vaihtelu 1977–2021 pintavedessä (1 m) talvella ja kesällä.

Averian veden hygieeninen laatu on ollut melko hyvä. Vuonna 2020 Escherichia coli -indikaattoribakteerin
pitoisuudet pintavedessä olivat alle 50 kpl / 100 ml. Tulosten perusteella Averia-järveen päätyy kuitenkin
todennäköisesti jonkin verran jätevesikuormitusta esimerkiksi viemäriverkoston ulkopuolisilta rantakiinteistöiltä.
Sitinojasta ja Vihtijoesta on jonkin verran E. coli -määrityksiä ja kuvaan 11 on koottu vuosien 2010–2021 ajanjaksolta ympäristöhallinnon tietojärjestelmään tallennetut tulokset (yhteensä 65 havaintoa). Sitinojasta viimeisimmät tulokset ovat vuodelta 2016, joten seurantaa joella kannattaisi jatkaa. Sitinojan tulokset ovat säännöllisesti kuvanneet heikentynyttä hygieenistä laatua, joten valuma-alueelta pääsee puroon säännöllisesti jätevettä.
Vihtijoella tilanne on ollut parempi, mutta vesi on ollut hieman hygieenisesti nuhraantunutta. Valuma-alueen
maastokartoituksessa kannattaa analysoida myös veden Escherichia coli -pitoisuus.

Kuva 11. Sitinojan ja Vihtijoen Escherichia coli -pitoisuudet vuosina 2010–2021. Laatikon ylä- ja alaosat kuvaavat ylä- ja
alakvarttiileja ja poikkiviiva mediaania. Jana kuvaa virhevaihtelua ja pallot poikkeavia tuloksia.
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Kokonaisfosforipitoisuuksissa on ollut selkeä ero talven ja kesän välillä (kuva 12). Talviarvot ovat olleet melko
pieniä koko havaintojakson. Kesätulokset ovat talvea suurempia todennäköisesti johtuen järven sisäisestä kuormituksesta ja kesäajan ravinteikkaammasta tulovirtaamasta Vihtijokea ja Sitinojaa pitkin. VEMALA-mallinnuksen
mukaan etenkin Vihtijokea pitkin tulee kesäisin varsin ravinnepitoista vettä (kuva 13). Kesäajan kokonaisfosforipitoisuudet ovat ilmentäneet 2010-luvulla välttävää ekologista tilaa ja kesällä 2021 jopa huonoa tilaa.

Averian kokonaisfosfori
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välttävä
tyydyttävä

50

Ta l vi

Kes ä

1980‐l uku

47

99

1990‐l uku
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89

2000‐l uku

43

88

2010‐l uku

56

99
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‐

92

2021
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kesä‐syyskuu
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tammi‐maaliskuu
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Kokonaisfosfori (µg/l)
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Kuva 12. Averian pintaveden kokonaisfosforipitoisuudet 1977–2021. Katkoviivat kuvaavat saman tyyppisten järvien (runsasravinteiset järvet) huonon, välttävän ja tyydyttävän veden luokkarajoja kesäajan (kesä–syyskuu) tuloksille (Aroviita ym.
2019). Taulukossa on talven ja kesän keskiarvot eri vuosikymmenille ja kahden viimeisimmän vuoden keskiarvot. Vuodelta
2021 oli vain yksi havainto talvelta ja yksi kesältä.
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Kuva 13. Sitinojan ja Vihtiojan kokonaisravinnepitoisuuksien kuukausittaiset keskiarvot 2010–2021 VEMALA-mallinnuksen
mukaan (haettu 7.2.2022).

Averian pinta- ja alusveden kokonaisfosforipitoisuudessa ei ollut huhtikuun alussa 2020 eroa (kuva 14). Kesän
edetessä etenkin alusveden kokonaisfosforipitoisuus kasvoi huomattavasti ja ero oli kaikkein selvin 18.8.2020. Näin
selkeä ero johtui mitä ilmeisimmin järven sisäisestä kuormituksesta. Tähän viittaa myös etenkin samaan aikaan
mitattu huomattavan korkea liukoisen fosfaattifosforin pitoisuus alusvedessä (kuva 14). Fosfaattifosforianalyysi
ei ole kuulunut järvestä tehtäviin analyyseihin lukuun ottamatta tässä hankkeessa tehtyjä mittauksia vuonna
2020. Averia oli koko kesän 2020 lievästi lämpötilakerrostunut (kuva 14), mikä mahdollisti ravinteiden kertymisen
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pohjan läheiseen veteen. Järven tilavuudesta 5 % on syvyydeltään yli 5 m. Kun alusveden fosforipitoisuus oli
suurimmillaan 18.8.2020, niin koko vesimassassa oli noin 490 kg kokonaisfosforia. Tästä viidesosa oli alusvedessä
(5–6,7 m syvyinen vesimassa). Averian melko lyhyen viipymän takia kertyvä fosforipitoisuus ei kuitenkaan jää
järveen, vaan jatkaa matkaansa Olkkalanjokeen. Averian sisäisen kuormituksen määrä olisi hyvä tutkia tarkemmin
sedimenttitutkimuksella, jossa tutkittaisiin fosforin fraktiot. Tällä saataisiin selville, liittyykö sisäinen kuormitus
hapen vähyyteen vai esimerkiksi kalojen tai tuulen aikaansaamaan pohjan pöllytykseen.
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Kuva 14. Averian kokonaisfosforipitoisuuden ja liukoisen fosfaattifosforipitoisuuden vaihtelu huhti-syyskuussa 2020 ja veden
lämpötilan vaihtelu kesällä 2020.

Averian tulo- ja lähtökuormat (fosfori) ovat SYKEn VEMALA-mallinnuksen mukaan lähes identtiset, mikä johtuu
järven lyhyestä viipymästä. Viipymä oli talvella 2020 8–16 vrk, mutta kesällä tulovirtaaman pienentyessä viipymä
kasvoi noin 50 vuorokauteen eli lähes kahteen kuukauteen (kuva 15). Tämä mahdollisti sinilevien esiintymisen
keskikesällä.
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Kuva 15. Averian tulo- ja lähtöfosforikuorma sekä viipymä (tiedot haettu 23.11.2021). Kuvaan on lisätty myös pintaveden
kokonaisfosforipitoisuus vuonna 2020.
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Pintaveden kokonaistyppipitoisuus on ollut suurin 2010-luvulla (kuva 16). Kesäajan tuloksissa ei ole selkeää
muutosta, mutta talviarvot ovat kasvaneet. Kokonaistyppipitoisuus on talvisin selkeästi kesää suurempi. Talven
suuret typpipitoisuudet johtuvat todennäköisesti eloperäisen aineksen hajoamisesta ja niiden kasvaminen
mahdollisesti myös valuma-alueelta tulevasta aiempaa suuremmasta ravinnekuormasta leutoina talvina. Järven
kokonaistyppipitoisuus on ilmentänyt 2010-luvulla tyydyttävää ekologista tilaa.
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Kuva 16. Averian pintaveden kokonaistyppipitoisuudet 1977–2021. Katkoviivat kuvaavat saman tyyppisten järvien (runsasravinteiset järvet) huonon, välttävän ja tyydyttävän veden luokkarajoja kesäajan (kesä–syyskuu) tuloksille (Aroviita ym. 2019).
Taulukossa on talven ja kesän keskiarvot eri vuosikymmenille ja kahden viimeisimmän vuoden keskiarvot. Vuodelta 2021 oli
vain yksi havainto talvelta ja yksi kesältä.

Averiasta on analysoitu liukoisia typpiravinteita kattavasti vain vuonna 2020. Tällöin etenkin ammoniumtyppipitoisuus oli alusvedessä huomattavasti suurempi kuin pintavedessä (kuva 17). Epäorgaaninen typpi muodosti
1.4.2020 noin 60 % kokonaistypestä, kun taas kesällä sen osuus oli pintavedessä 1–23 %, mutta alusvedessä
39–52 %. Kesällä valtaosa pintaveden kokonaistypestä on sitoutuneena kasviplanktonleviin ja liukoisten typpiyhdisteiden määrä on pieni johtuen kiivaasta levätuotannosta. Alusveteen vajoaa kesäisin hajoamaan suuri määrä
eloperäistä ainesta. Hajoamisen seurauksena alusveteen liukenee epäorgaanisia typpiyhdisteitä.
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Kuva 17. Averian pinta- ja alusveden typpipitoisuus ja sen jakautuminen eri jakeisiin vuonna 2020.
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Pintaveden kokonaisravinnepitoisuuden suhde (kokonaistyppi:kokonaisfosfori) on ilmentänyt talvisin koko
havaintokauden erittäin voimakasta fosforirajoitteisuutta (TN:TP>17) (taulukko 3). Kun fosforipitoisuudet
kasvavat kesäaikaan, suhde pienenee mutta keskimäärin se on ollut Averiassa noin 11. Tämä tarkoittaa, että
joko fosfori tai typpi voi rajoittaa levien kasvua. Savisameana järvenä Averian 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.
Taulukko 3. Averian kokonaistyppipitoisuuden ja kokonaisfosforipitoisuuden suhde pintavedessä talvisin (tammi-maaliskuu)
ja kesäisin (kesä-syyskuu) eri vuosikymmeninä sekä vuonna 2020 ja 2021. Vuodelta 2021 on vain yksi havainto talvelta ja
kesältä.
Talvi

Kesä

1980‐luku

38

13

1990‐luku

31

10

2000‐luku

39

11

2010‐luku

36

11

2020

‐

11

2021

41

8

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 kesäaikana kerrostuu hellejaksoilla, siitä voi seurata happikatoa veden ja sedimentin rajapinnassa sekä fosforin vapautumista sedimentistä (Knuuttila ym. 1992).
Talvella jään eristäessä järveen ei tule happitäydennystä ilmakehästä, minkä vuoksi happitilanne etenkin pohjalla
voi heiketä. Averian alusveden happitilanne on talvisin ollut ajoittain heikko (kuva 18). Merkillepantavaa on
kuitenkin kesäajan säännöllisesti havaittu heikko happitilanne vuodesta 1997 alkaen (kuva 18). Kesällä happitilanne on ollut heikentynyt myös pintavedessä, mikä ei ole tyypillistä rehevälle järvelle. Ajoittain varsin heikosta
happitilanteesta huolimatta järvellä ei ole havaittu kalakuolemia, mutta keskikesällä kaloja ei ole saatu juuri
kalastettua järven syvimmiltä paikoilta.
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Kuva 18. Averian happipitoisuus talvikuukausina (tammi-maaliskuu) ja kesäkuukausina (kesä-syyskuu).

Voimakas levätuotanto tuottaa veteen happea ja kasvattaa veden emäksisyyttä. Averian talviajan pintaveden pH
on ollut lähellä neutraalia (keskiarvo 7,1). Kesäajan pintaveden pH-arvo on vuosien kuluessa hieman kasvanut
ja on 2000-luvulla ollut keskimäärin 8,0. Kuvasta 19 näkyy, kuinka pintaveden pH on ajoittain ollut selvästi
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keskimääräistä tasoa korkeampi, lähellä pH-arvoa 9. Nämä ovat jo hyvin emäksisiä arvoja. Veden korkea pH-arvo
on eräs sisäistä fosforikuormitusta voimistava tekijä, kun alumiiniin ja rautaan kiinnittynyt fosfori pääsee vapautumaan sedimentistä (Koski-Vähälä ym. 2001). Tämä mekanismi vapauttaa fosfaattia esimerkiksi matalilta rantaalueilta levätuotannon nostaessa veden pH-arvoa.
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Kuva 19. Averian talvikuukausien ja kesäkuukausien päällysveden pH:n kehitys vuosina 1977–2021 sekä lineaariset trendiviivat. Huomattava, että kuvan y-akseli alkaa arvosta 5.
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Veden kirkkautta voidaan mitata yksinkertaisella näkösyvyysmittauksella. Näkösyvyys määritellään syvyydeksi,
jossa vesinäytteenottimen valkea kansi (tai valkolevy) katoaa näkyvistä. Talvisin vesi on järvissä yleensä kesäaikaa
kirkkaampaa, mutta Averialla talven ja kesän välillä ei ole ollut juurikaan eroa (kuva 20). Talvella näkösyvyys on
ollut keskimäärin vain 80 cm ja kesällä 70 cm. Kesäisin kasviplanktonlevät samentavat vettä, mikä pienentää
näkösyvyyttä. Averialla vesi on talvisin mitä ilmeisimmin savisameaa jokien tuoman veden takia.

Kuva 20. Averian talviajan (tammi-maaliskuu) ja kesäajan (kesä-syyskuu) näkösyvyyden kehitys vuosina 1977–2021.

Averialta on otettu ensimmäiset a-klorofyllinäytteet vasta vuonna 2005. Näytteitä on otettu kerran kesässä,
joten tulokset kunkin kesän tilanteesta ovat vain suuntaa antavia. Veden a-klorofyllipitoisuus voi vaihdella
kesän aikana rehevässä järvessä erittäin paljon, joten on melko sattumaa, mihin kohtaan leväkukinnan kesäistä
kehitystä näytteenotto on osunut. Vuonna 2020 a-klorofyllipitoisuutta seurattiin kuitenkin seitsemällä näytteenotolla tässä hankkeessa.
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Kasviplanktonlevien määrä on vaihdellut eri havaintokertoina erittäin paljon Averialla (kuva 21). Vuonna 2020
levien määrä oli vielä huhtikuun alussa pieni eikä kevätkukinta ollut vielä ilmeisesti alkanut (kuva 21). Levien
määrä kasvoi huomattavasti kesän ajan ja oli suurimmillaan viimeisellä näytteenottokerralla syyskuun alussa (92
µg/l). Keskimäärin kesällä 2020 a-klorofyllipitoisuus oli 61 µg/l ja kuvasi huonoa ekologista tilaa. Koko havaintokauden (2005–2021) keskiarvo on 57 µg/l, mikä kuvaa välttävää ekologista tilaa.
Averian a-klorofyllipitoisuus
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Kuva 21. Averian veden a-klorofyllipitoisuus vuosina 2005–2021 ja erikseen vuoden 2021 kasvukausi. Katkoviivat kuvaavat
saman tyyppisten järvien (runsasravinteiset järvet) huonon, välttävän ja tyydyttävän veden luokkarajoja kesäajan (kesä–
syyskuu) tuloksille (Aroviita ym. 2019).

Ympäristöhallinnon Leväkukinta-rekisterissä on havaintoja Averiasta vuosilta 1993, 1994 ja 2015. Leväkukintarekisteriin viedyistä näytteistä on mikroskooppisessa tarkastelussa havaittu Dolichospermum-suvun sinileviä
(entiseltä nimeltään Anabaena).
Mikroskopointilaskentatulosten perusteella kasviplanktonlevien kokonaismäärä on Averiassa kasvanut vuosi
vuodelta 2005–2019 (kuva 22). Kasviplanktonin määrä on ollut 2010-luvulla jo todella suuri. Näytteitä on haettu
vain yksi kesässä, mutta trendi on selkeä. Haitallisia sinileviä ei havaittu kesällä 2005, mutta 2010-luvulla niidenkin
osuus on ollut merkittävä, 12–33 %.
Kasviplanktonin trofiaindeksi (TPI) vaihteli Averiassa 2005–2019 välillä 0,9–2,4 ja lajisto ilmensi 2010-luvulla
rehevyyttä. Runsasravinteisiksi tyypitellyille järville ei ekologisessa laatuluokittelussa ole luokkarajoja kasviplanktonin osalta, sillä vertailuarvoja ei ole saatu määritettyä.
Averian elokuun näytteissä esiintyi erityisen paljon suurikokoisia kiekkomaisia piileviä kuten Aulacoseira- ja
Cyclotella-suvun lajeja. Kesällä 2019 esiintyi myös suurikokoisia Ceratium-piileviä. Joissakin näytteissä tavattiin
lisäksi runsaasti Peridinium-panssarisiimaleviä, ja lähes joka kerta myös Cryptomonas-suvun nielulevät muodostivat suuren osan biomassasta. 2012, 2015 ja 2019 esiintyi paljon sinileviä, joista Dolichospermum macrosporum
-laji oli biomassaltaan runsain. Dolichospermum-suku tunnettiin aiemmin nimellä Anabaena ja ne ovat helminauhamaisia sinilevärihmoja. Suvussa esiintyy maksa- ja hermomyrkkyjä sisältäviä kantoja. Sinileviä esiintyi silmin
nähden runsaimmin kesällä 2006 (Penttinen 2022), mutta tuolta vuodelta ei ole tietoa lajistosta.
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Kuva 22. Averian kasviplanktonbiomassan kehitys ja sen jakautuminen eri luokkiin vuosina 2005–2019.

6.2

Eläinplankton

Averia-järveltä otettiin kesällä 2020 kolme eläinplanktonnäytettä laskemalla eläinplanktonhaavi puoli metriä
pohjan yläpuolelle ja nostamalla se hitaasti pintaan. Haavin silmäkoko oli 50 µm ja suuaukon halkaisija 19
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 noin 0–6 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 hankajalkaisten nauplius-vaiheista yksilöä. Äyriäisplanktonista määritettiin lajisto, kehitysvaiheet (hankajalkaiset) ja
sukupuoli, sekä laskettiin naaraissa olevat munat ja irtomunat. Tarvittaessa näytettä ositettiin erikseen dominoivalle 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). Lisäksi eläimistä laskettiin ”piikkien” pituuksia jatkoseurantaa
varten. Tuloksista laskettiin biomassa-arvot Lounais-Suomen Vesi- ja ympäristötutkimuksen oman biomassataulukon avulla. Biomassatiedot pohjautuvat lähinnä Lammin biologisella asemalla tehtyihin hiilianalyyseihin
(Sarvala 1974).
Eläinplanktonnäytteistä löydettiin 16 rataseläinlajia, kahdeksan vesikirppulajia ja neljä hankajalkaislajia. Keiju- eli
soutajahankajalkaisista esiintyi Eudiaptomus gracilis ja kyklooppihankajalkaisista kolmea lajia (liite 1).
Eläinplanktonyksilöistä valtaosa (51–83 %) oli pieniä rataseläimiä (kuva 23). Runsaimpana esiintyi heinäkuussa
Keratella coclearis var tecta ja loppukesästä etenkin Keratella cochlearis var hispida, Kellicottia longispina ja
Pompholyx sulcata. Vesikirppuja oli kaikista eläinplanktereista 2–16 % (kuva 23). Runsaimmin esiintyi Daphnia
cristata -lajia, mutta pienikokoinen Chydorus sphaericus oli myös melko runsaslukuinen. Hankajalkaisia oli
kaikista eläinplanktereista melko paljon 16–34 %. Hankajalkaisista pienikokoiset Thermocyclops oithonoides - ja
Mesocyclops leuckarti -kyklooppihankajalkaiset olivat runsaimpia. Ne ovat ravinnonkäytöltään petoja eli syövät
pieniä rataseläimiä. Soutajahankajalkaisista lajia Eudiaptomus gracilis tavattiin huomattavasti vähemmän kuin
kyklooppihankajalkaisia.
Averian eläinplanktonin kokonaisbiomassasta (55–108 mg C/m3) yli puolet muodostui hankajalkaisista (kuva 23).
Vesikirppujen biomassa oli suurimmillaan heinäkuun alussa, mutta väheni loppukesää kohti.
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Kuva 23. Averian eläinplanktonin yksilömäärän ja biomassan jakautuminen ryhmiin kesällä 2020. Näytteet otettiin noin 0-6
metrin syvyydeltä.

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

Yhtälössä F = suodatusteho ml/vesikirppu*vrk ja L = vesikirpun pituus, mm (Knoechel & Holtby 1986). Daphniaja Bosmina-vesikirppujen pituutena käytettiin kullekin näytteelle laskettua ko. suvun keskiarvopituutta. Averian
vesikirppujen laidunnusteho oli kohtalainen etenkin heinäkuussa 2020. Laidunnusteho oli 19 % heinäkuun alussa,
17 % elokuun alussa ja 6 % koko vesimassasta vuorokaudessa syyskuun alussa. Laidunnusteho kertoo karkeasti
sen, kuinka paljon koko järven vesitilavuudesta laidunnuksessa tehokkaat vesikirput pystyvät suodattamaan
yhden vuorokauden aikana. Kohtalaisen hyvä Averian laidunnusteho oli Daphnia-vesikirppujen määrän ansiota.
Sinilevät ovat eläinplanktonille huonoa ravintoa ja etenkin suurikokoisia, rihmamaisia sinilevärihmoja eivät
suurikokoiset vesikirputkaan pysty syömään. Suuret vesikirput pystyvät pieniä paremmin kuitenkin sitomaan
vedestä fosforia, jolloin fosforiravinnetta ei jää levien käyttöön (Kuoppamäki 2021). Chydorus-vesikirppujen kyky
laiduntaa kasviplanktonleviä on pieni. Chydorus-vesikirput pystyvät elämään sinileväkukintojen seassa, minkä
vuoksi niiden runsastuminen ulapan planktonissa on liitetty järven tuottavuuden kasvuun (Donner ym. 1978).
Myös kalojen saalistus voi olla osasyy Chydoruksen esiintymiselle, sillä kalat saalistavat suurikokoisia vesikirppuja (Kuoppamäki 2019). Averialla Chydorus-vesikirpuja esiintyi kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin muilla
Länsi-Uudenmaan rehevillä järvillä (kuva 24). Averialla havaittiin muutamia petovesikirppuja (Leptodora kindtii),
jotka saalistavat rataseläimiä ja pieniä vesikirppuja.
Averian Bosmina-vesikirppujen keskimääräinen pituus oli alle 600 µm ja Daphnia-vesikirppujen 725 µm (taulukko
4). Kaikkien vesikirppujen keskipituus oli 699 µm eli valtaosa vesikirpuista oli muita kuin pienikokoisia Chydorusvesikirppuja. Averian vesikirput ovat keskimäärin suurikokoisempia kuin muilla Länsi-Uudenmaan rehevillä järvillä.
Kalojen saalistus ei todennäköisesti ole järvellä valtavan suuri, mutta tilannetta on hyvä seurata jatkossa. 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 biomanipulaation 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).
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Taulukko 4. Averian kesän 2020 Bosmina-, Daphnia- ja kaikkien vesikirppujen pituuksien keskiarvot (µm).
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Kuva 24. Averian ja muiden Länsi-Uudellamaalla tutkittujen järvien vesikirppujen yksilömäärätulokset vuonna 2020.

Vesikirpuista mitattiin lisäksi ”huppujen”, takapiikkien ja rostrumin pituuksia, jotta niiden osuutta vesikirpun
pituudesta voidaan jatkossa seurata. Mittauksia tehtiin kultakin lajilta 10–20 kpl/näyte. Voimakas kalasaalistus
saa vesikirput suojaamaan itseään saalistukselta kasvattamalla pitkiä ulokkeita. Averian Daphnia-vesikirput
kasvattivat hieman lyhyemmät ulokkeet kuin Tervalammella ja Huhmarjärvellä. Bosmina-vesikirppu toisaalta
kasvatti huomattavasti pidemmän rostrumin kuin muilla kesällä 2020 tutkituilla järvillä. (taulukko 5).
Taulukko 5. Averian Daphnia- ja Bosmina-lajien ulokkeiden pituussuhteet (%) kesällä 2020. Luku on koko kesän näytteistä
laskettu keskiarvo jakamalla hupun, takapiikin tai rostrumin pituus biomassan laskennassa käytetyllä vartalopituudella.
Taulukossa on vertailun vuoksi myös Vihdin Tervalammelta ja Huhmarjärveltä lasketut vastaavat tulokset.
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Averialla oli vuonna 2020 melko monipuolinen eläinplanktonlajisto ja etenkin hankajalkaisia esiintyi paljon.
Hankajalkaisista esiintyi lähinnä pienikokoisia kyklooppihankajalkaisia, jotka ovat ravinnonkäytöltään petoja.
Bosmina- ja Daphnia-sukujen vesikirppuja esiintyi kohtalaisesti ja etenkin Daphniat olivat hieman suurempia
kuin yleensä rehevissä alueen järvissä. Pienikokoisia ja sinilevien seassa elämiseen hyvin pystyviä Chydorusvesikirpuja esiintyi vain vähän. Näiden tulosten perusteella kalat ja mahdollisesti myös sulkasääsket aiheuttavat
Averian eläinplanktoniin saalistuspainetta.
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6.3

Kalasto

Averian kalastoa tutkittiin vuonna 2020 koekalastuksilla. Kalastusten tarkoituksena oli selvittää järven kalayhteisön rakennetta sekä kalalajien välisiä runsaussuhteita, joiden perusteella voidaan arvioida mm. hoitokalastustarvetta vesistössä. Averiassa esiintyy aikaisempien tietojen mukaan haukea, särkeä, ahventa, pasuria, sulkavaa,
sorvaa, lahnaa, suutaria, salakkaa, säynävää, kiiskeä, madetta sekä istutettuna karppia, kuoretta, ankeriasta ja
toutainta. Toutainta ei ole enää järvestä saatu ja säynävääkin vain yksi kappale 2000-luvulla (Penttinen 2022).
Averian kuhakanta oli parhaimmillaan 1980–90-lukujen vaihteessa ja Averian kuhanpoikasia levitettiin ympäri
Suomea miljoonakaupalla Lohjan Porlan kalanviljelylaitoksen voimin (Järvi&Meriwiki 2021).
Järvellä koekalastettiin kahtena ajanjaksona (4.–6.8.2020 ja 31.8.–2.9.2020), millä pyrittiin vähentämään ympäristötekijöistä, kuten säästä, johtuvaa vaihtelua saaliissa. Pyyntialueena oli koko järvi, ja verkkoöiden kokonaismäärä oli 26 yötä. Verkkokoekalastuksissa noudatettiin eurooppalaista CEN-standardia (SFS-EN 14757), jossa
koekalastukset perustuvat ositettuun satunnaisotantaan ja verkkomäärä on suhteutettu syvyysvyöhykkeiden
pinta-aloihin (Olin ym. 2014).
Averia jaettiin kahteen syvyysvyöhykkeeseen (0–3 m ja 3–6 m). Matalammilla paikoilla kalastettiin pelkästään
pohjaverkoilla, mutta syvemmille pyyntipaikoille laskettiin pohjaverkon lisäksi myös pintaverkko yhden metrin
syvyydelle pinnasta viritettynä. Verkot laskettiin illalla ja nostettiin seuraavana aamuna, jolloin pyyntiajaksi
tuli noin 12–13 tuntia. Koekalastuksissa käytettiin NORDIC-yleiskatsausverkkoa, joka on kooltaan 1,5 * 30 m ja
koostuu 12:sta eri solmuvälin paneelista (5–55 mm) (kuva 25).

Kuva 25. NORDIC-yleiskatsausverkko ja sen eri silmäkoot. Lähde: Olin ym 2014.

Kuva 26. Pohja- ja pintaverkko Averialla.
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Koekalastusten kenttätöistä vastasivat vesistöasiantuntijat Jussi Vesterinen ja Jorma Valjus sekä tutkimusavustaja
Lauri Lukka. Koekalastusten tulokset on tallennettu Ympäristöhallinnon koekalastusrekisteriin.
Verkot olivat melko puhtaat, vain järven matalassa pohjoisosassa havaittiin lievää limoittumista. Elokuun kalastuskerralla yksi pohjaverkko järven syvänteessä oli tyhjä ja toisessa pohjaverkossa oli ainoastaan yksi ahven.

6.3.1 Yksikkösaalis ja kalaston rakenne
Kokonaisyksikkösaalis oli 3 384 g/verkkoyö ja 138 kpl/verkkoyö (kuva 28, taulukko 6). Saalis koostui kahdeksasta lajista ja yhdestä särkikalaristeymästä. Selvästi runsain laji oli pasuri. Biomassalla mitattuna pasurin jälkeen
runsaimmat lajit olivat kuha, särki, lahna ja ahven. Yksilömääräisesti pasuri oli selkeästi yleisin, seuraavina tulivat
särki ja ahven. Saaliissa oli myös jonkin verran lahnaa, salakkaa ja kiiskeä. Lisäksi saatiin kaksi suutaria, yksi sorva
ja yksi särkikalaristeymä. Särkikalojen osuus kokonaissaaliin biomassasta oli 68 % ahvenkalojen osuuden ollessa
32 %. Petokalojen (kuha ja yli 15 cm ahven) osuus biomassasta oli 24 %.

Kuva 27. Averian koillisosan verkko takertui pohjassa olleeseen kantoon, jonka mukana pintaan nousi öljymäinen kalvo.
Todennäköisesti syynä olivat hapettomasta pohjasta kannon mukana pintaan nousseet yhdisteet tai rautabakteerit.
Taulukko 6. Averian koekalastustulokset kesällä 2020.
Ahven
Kiiski
Kuha
Lahna
Pasuri
Salakka
Sorva
Suutari
Särki
Särkikalaristeymä
Yhteensä
Ahvenkalat
Särkikalat
Petoahvenet (>15 cm)
Petokalat muut

saalis (g)
10244
397
17329
10559
29303
3340
136
1807
14854
22
87991
27970
60021
4045
17329

g/verkko
394,0
15,3
666,5
406,1
1127,0
128,5
5,2
69,5
571,3
0,9
3384,3
1075,8
2308,5
155,6
666,5

osuus %
11,6
0,5
19,7
12,0
33,3
3,8
0,2
2,1
16,9
0,03
100,0
31,8
68,2
4,6
19,7

27.

saalis (kpl)
683
44
100
150
1611
260
1
2
747
1
3599
827
2772
40
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26,3
1,7
3,9
5,8
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10,0
0,04
0,1
28,7
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1,5
3,9

osuus %
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1,2
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7,2
0,03
0,06
20,8
0,03
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1,1
2,8
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Kuva 28. Averian yksikkösaalistulokset lajeittain. Vasemmalla biomassa (g/verkko) ja oikealla yksilömäärä (kpl/verkko).

6.3.2 Pituusjakaumat
Koekalastusten runsaimman lajin, pasurin, saalis koostui enimmäkseen pienistä 6–10 cm kaloista (kuva 29), mutta
saaliissa oli myös joitakin pasuriksi melko kookkaita 25–30 cm mittaisia kaloja. Lahnat olivat keskimäärin selvästi
pasuria suurempia ja niiden pituusjakauma oli tasaisemmin jakautunut keskiarvon molemmin puolin. Vähintään
noin 20 cm mittaisista lahnoista ja pasureista lahnojen osuus oli yli puolet, vaikka niiden kokonaismäärä saaliissa
oli alle kymmenesosa pasurien määrästä.
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Kuva 29. Pasurin ja lahnan pituusjakauma Averian koekalastuksessa kesällä 2020.

Ahvenet olivat pääosin pieniä, 8–10 cm mittaisia kaloja (kuva 30). Saaliissa oli joitakin kookkaampia, petoahveniksi luokiteltavia yksilöitä, mutta niiden osuus saaliista jäi melko pieneksi. Särkien pituusjakauma oli tasaisempi
ja keskimäärin kalat olivat ahvenia suurempia. Särki kasvaa varsin hitaasti ja valtaosa saaliskaloista oli todennäköisesti 2–7 vuotiaita kaloja. Averian kuhasaalis koostui useista ikäluokista, pituudeltaan kalat olivat samana keväänä
kuoriutuneista viiden senttimetrin mittaisista poikasista aina 57 cm pituiseen ja 1,2 kg painoiseen kuhaan.
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Kuva 30. Ahvenen, särjen ja kuhan pituusjakaumat (absoluuttinen frekvenssi) Averian verkkokoekalastuksissa vuonna 2020.
Huomioi kaavioiden erilainen mitta-asteikko.
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6.3.3 Tulosten tarkastelu
Averian koekalastusten yksilömäärä (138 kpl/verkkoyö) oli runsasravinteisen järven vertailuarvoihin nähden
hieman liian suuri osoittaen kalaston tyydyttävää tilaa. Biomassasaalis (3 384 g/verkkoyö) oli suuri ja sen mukaan
kalaston tila oli välttävä. Myös särkikalojen biomassaosuus (68 %) oli melko suuri ja sen perusteella kalaston tila
oli tyydyttävän ja välttävän välimailla. Järven ekologista tilaa kalayhteisön rakenteen perusteella arvioitaessa
huomioidaan edellä mainittujen kalayhteisömuuttujien ohella myös indikaattorilajien esiintyminen (Aroviita ym.
2019). Indikaattorilajien lukumäärä ja pisteytys perustuvat kaikesta saatavilla olevasta kalayhteisöaineistosta
tehtävään asiantuntija-arvioon ja se oli tyydyttävä. Kalastomuuttujista laskettu ekologisen laatusuhteen lukuarvo
(ELS4) oli 0,45 osoittaen tyydyttävää ekologista tilaa.
Vaikka särkikalojen osuus koekalassaaliista on melko korkea, on petokalojen (kuha ja yli 15 cm ahven) saalisosuus kuitenkin varsin hyvä. Haukia verkkoihin ei jäänyt, mutta koekalastus ei menetelmänä ei anna luotettavaa kuvaa esimerkiksi juuri hauen ja mateen esiintymisestä (Olin ym. 2014). Vaikka haukia ei koekalastuksessa
saatu, on kanta kuitenkin ilmeisesti kohtuullinen. Averia on rantakasvillisuutensa puolesta laajalti hauelle sopivaa
ympäristöä, lukuun ottamatta maastonmuodoiltaan jyrkkää itärantaa. Keväällä 2020 tehdyssä hauen kutualue- ja
poikaskartoituksessa (katso seuraava luku) löydettiin kahdeksan hauen poikasta järven pohjoispäästä matalalta
ja nopeasti lämpenevältä rannalta, missä oli myös suojaisaa sarakasvustoa. Alueella havaittiin myös useampia
isompien haukien molskahduksia rantavedessä. Viimeisten vuosikymmenten aikana kalastajat eivät kuitenkaan
ole saaneet kuin satunnaisesti suuria haukia.
Kolmannes saaliin biomassasta ja lähes 45 prosenttia yksilömäärästä oli pasuria. Valtaosa kaloista oli pieniä
yksilöitä ja ne ovat siten pienempikokoisenkin petokalan saalistuksen kohteena. Runsas pasurivuosiluokka
voi aiheuttaa riskin kasvaessaan, sillä esimerkiksi kuha ei pysty hyödyntämään ravintona kovin suurikokoista
lahnaa tai pasuria, vaan saalistaa mieluummin solakampaa salakkaa, särkeä sekä kuoretta, jota myös järvessä
on esiintynyt. Kuoreen vuosittaiset kannanvaihtelut ovat olleet suuria (Penttinen 2022). Averiassa on myös
suurempaa pasuria ja lahnaa, jonka todellisesta määrästä tiheähköt NORDIC-verkot eivät välttämättä anna
luotettavaa kuvaa. Elinvoimainen haukikanta on särkikalakannan säätelyn ja järven kalaston tasapainon kannalta
merkittävässä roolissa. Hyvänä kuhajärvenä tunnetun Averian kuhakanta on koekalastusten perusteella edelleen
hyvä ja ikärakenne laaja. Koekalastuksen perusteella Averian kalasto vaikuttaa vielä kohtuullisen tasapainoiselta,
mutta riski tilanteen heikkenemiseen on olemassa. Kalaston hyvän ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää
kuitenkin sekä kokonaisyksikkösaaliin että särkikalojen biomassaosuuden pienentymistä.

Kuva 31. Ankeriaan jättämä limarengas (vasemmalla). Averian saaliissa oli runsaasti pientä pasuria (oikealla).
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6.4

Hauen kutualue- ja poikaskartoitus

Jussi Vesterinen ja Jorma Valjus tekivät 14.5.2020 valkolevytekniikalla hauen kutualue- ja poikaskartoituksia (kuva
32). Veden pintalämpötila vaihteli 8,1–10,8 °C:n välillä. Koealaksi valkolevytutkimuksiin valittiin neljä potentiaalisinta hauen kutulahtea.

Kuva 32. Valkolevyä liikutellaan 30–40 cm:n syvyydessä.

Averia on rantakasvillisuutensa puolesta laajalti hauelle sopivaa lukuun ottamatta maastonmuodoiltaan jyrkkää
itärantaa, jossa ei juurikaan hauelle piilopaikaksi soveltuvaa kasvillisuutta löydy. Silmämääräisesti karkeasti arvioituna eteläpään molemmat lahdet Olkkalanjoen luusuan ja Vihtijoen suiston edustalla ovat hauelle potentiaalisia
kutulahtia. Vedenkorkeus oli kartoitushetkellä jo laskenut ajankohtaan nähden normaalille tasolle, mutta vähälumisena ja lähes jäättömänä talvena Averian vedenkorkeus on alkuvuonna käynyt yli 80 cm korkeammalla. Hauki
oli sisävesillä kutenut luultavasti huomattavasti tavanomaista aikaisemmin, ehkä jo em. kevättulvien aikaan.
Averiassa hauen kutu alkaa siinä vaiheessa, kun jäät häviävät ruovikkorannoilta (Penttinen 2022). Tämä
ajankohta voi nykyisin olla jo usein huhtikuussa.

Kuva 33. Averian eteläpään Sahalahti Olkkalanjoen luusuan vierustalla vaikutti varsin moninaiselta, mosaiikkimaiselta ja
hauen lisääntymiselle soveltuvalta, mutta ylivuotiset järviruokokasvustot olivat runsaan päällyslevän peittämiä.

Kartoituksessa havaittiin lisäksi, että vieraslaji isosorsimo (Glyceria maxima) on levittäytynyt Olkkalanjoen
luusuaan asti, ja lajia esiintyi molemmissa Averian eteläpään lahdissa paikoitellen. Laji leviää aggressiivisesti ja
muodostaa tiheitä kasvustoja ja syrjäyttää muita alkuperäislajeja, mikä on uhka hauen poikastuotantoalueille.
Isosorsimon poisto niittämällä, ruoppaamalla tai pressukatteella (Kuoppala ym. 2014) voisi olla tässä vaiheessa
suositeltavaa ennen kuin laji leviää liian laajalle ja on hyvin hankalasti hallittava.
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Kuva 34. Sahalahden kortteikko-saraikkoa (vasemmalla) ja mosaiikkimaista kasvillisuutta (oikealla).

Kuva 35. Sahalahden rantatörmät ovat matalat ja alue oli kevättulvan aikaan ollut luultavasti paljon laajempi (vasemmalla).
Olkkalan uimarannan vierusta vaikuttaa potentiaaliselta haukialueelta (oikealla).

Kuva 36. Olkkalanjoen luusuaa, mistä isosorsimo on levinnyt jo järvelle asti (vasemmalla). Vihtijoen suualueella esiintyy myös
isosorsimoa (oikealla).

Olkkalanjoen luusuan viereinen Sahalahti vaikutti vesikasvillisuuden puolesta sopivalta hauen kutualueeksi, mutta
vanhat ylivuotiset versot (etenkin ruo’ot) olivat jo runsaan päällyslevän peittämiä. Päällysleväkasvusto (perifyton)
kertoo voimakkaasta ravinnekuormituksesta ja korkeasta perustuotannosta, joka saattaa olla syynä sille, ettei
alueelta löydetty yhtään haukea. Päällyskasvuston levät toisaalta päivällä yhteyttäessään tuottavat ranta-alueelle
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runsaasti happea, mutta hyvin runsaana kasvustona perifyton bakteereineen, levineen ja eläimineen voi kuluttaa
hapen vesikasvillisuuden sisässä (suojaisimmilla alueilla) yöaikaan lähes nollaan (Vesterinen ym. 2017). Lisäksi
paksuhko perifyton vesikasvien pinnalla saattaa estää hauen poikasille tyypillistä tarttumista muutamien päivien
ajaksi vesikasviin kuoriuduttuaan (Bry 1995). Myös Vihtijoen suualueella (toinen lahti eteläpäässä) samankaltaista leväkasvustoa huomattiin jonkin verran. Pohjoispäässä ranta-alueiden vesikasvit olivat huomattavasti
puhtaampia levistä. Tämä saattaa johtua vesimassojen ja ravinteiden kierrosta järvessä painottuen eteläpäähän,
missä sijaitsevat merkittävimmät tulo- ja laskujoet.
Kartoituksessa löydettiin kahdeksan hauen poikasta, joista jokainen löytyi pohjoispäästä, missä oli laajalti
matalaa ja nopeasti lämpenevää rantaa ja suojaisaa sarakasvustoa. Hauet olivat parin cm pituisia. Alueella havaittiin myös useampia isompien haukien molskahduksia rantavedessä. Kaikki hauen poikaset löytyivät noin 150 m
matkalta. Tulosten perusteella tämä alue vaikuttaisi parhaalta hauen kutualueelta järvessä. Valkolevytekniikka
on kuitenkin vain kvalitatiivinen näytteenottomenetelmä, johon vaikuttavat sekä vesikasvillisuuden laatu (miten
helposti valkolevyä voi liikuttaa kasvillisuuden joukossa) sekä vallitseva säätila ja sen vaihtelu (tuulisilla rannoilla
havainnointi on hankalampaa kuin tyynillä). Lisäksi tuloksiin vaikuttaa voimakkaasti ajankohta (missä poikasvaiheessa hauet ovat). Ajankohta kuitenkin vaikutti havainnointiin sopivalta, sillä hauet olivat 2–3 cm:n pituisia ja
helposti havaittavia, eivätkä vielä liian nopeita uimareita (Borg ym. 2012).

Kuva 37. Pohjoispään matalaa kortteikkorantaa, joka voisi olla potentiaalista kasvustoa hauelle (vasemmalla).

Kuva 38. Pohjoispään länsilaidan laajaa sara- ja kortekasvustoa ja matalaa, lämpenevää vettä (vasemmalla) ja hauenpoikanen (oikealla).

Kaiken kaikkiaan vaikutti, että hauelle sopivimpia alueita ovat Averian eteläpää, pohjoispää ja myös koko
länsilaidan ranta-alueet, jotka ovat lähes kauttaaltaan vesikasvillisuuden peittämiä. Järven länsilaitaa ei kuitenkaan kartoitettu tarkemmin runsaan ranta-asutuksen vuoksi. Tämän kartoituksen pohjalta näyttäisi, että riskialttiimpia ovat eteläpään lahdet, joissa sekä isosorsimo että rehevöityminen uhkaavat hauen poikastuotantoalueita.
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Kuva 39. Järven länsilaita vaikuttaa hauelle soveltuvalta lähes kauttaaltaan. Ranta-asutuksen vuoksi valkolevyseurantaa ei
tehty asutetuilla rannoilla.

7

Ekologinen ja kemiallinen tila sekä kalojen
elohopeapitoisuus

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 (kokonaisravinteet, pH, näkösyvyys) ja hydromorfologiset tekijät (mm. keskimääräinen talvialenema, vaellusesteet) ja kemiallinen tila.
Averia on tyypitelty runsasravinteisiin järviin. Järven ekologinen tila luokiteltiin vuonna 2013 (vuosien 2006–2012
aineistolla) välttäväksi. Vuonna 2019 (vuosien 2012–2017 aineistoilla) järvi luokiteltiin edelleen välttäväksi.
Luokittelut on tehty suppeaan aineistoon perustuen käyttäen vain ravinne- ja a-klorofyllituloksia.
Tässä hankkeessa tutkittiin vuonna 2020 ravinteisuutta ja veden a-klorofyllipitoisuutta ja kalastoa, joten Averian
ekologista laatuluokitusta oli mahdollista arvioida aikaisempaa tarkemmin. Lisäksi ELY-keskus oli analysoinut
kasviplanktonin vuonna 2019. Uusimpienkin tulosten valossa Averia luokittuisi todennäköisesti välttävään
ekologiseen tilaan (taulukko 7). Ekologisen luokittelun tekee asiantuntija-arviota hyväksi käyttäen Uudenmaan
ELY-keskus, joten vuosien 2018–2021 tässä tehty arvio luokittumisesta on epävirallinen.
Ekologisen tilan luokitteluun liittyen järviltä on tutkittu kalojen elohopeapitoisuuksia (vesistön kemiallinen tila).
Averiasta ahvenista tutkittiin elohopeapitoisuutta vuonna 2017 kymmenestä ahvenesta. Elohopeapitoisuus
vaihteli 0,105–0,542 mg/kg tuorepainoa (KERTY-rekisteri 2021). Runsasravinteisten järvien raja-arvo on 0,22
mg/kg, joten Averian kalojen keskiarvopitoisuus ylitti niukasti raja-arvon (keskiarvo 0,24 mg/kg). Osassa ahvenia
elohopeapitoisuus on kaksinkertainen raja-arvoon verrattuna. Viimeisimmällä luokittelukierroksella kaikki
Suomen vesistömuodostumat ovat joka tapauksessa luokiteltu asiantuntija-arviona hyvää huonompaan kemialliseen tilaan johtuen bromatuista difenyylieettereistä.
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Taulukko 7. Averian ekologisen luokittelun osatekijät. Vuoden 2018–2021 luokittelutulokset ovat epävirallisia arvioita ja
perustuvat lähinnä tämän hankkeen tuloksiin.
2006-2012

2012-2017

2018-2021

Välttävä

Välttävä

(Välttävä)

Välttävä

Huono

Kasviplankton
Klorofylli-a

Kalat
Tyydyttävä
Biomassa, suureneva

Välttävä

Yksilömäärä, suureneva

Tyydyttävä

Särkikalojen biomassaosuus

Tyydyttävä/välttävä

Indikaattorilajien esiintyminen

Tyydyttävä
2020
Kokonaistyppi

Kokonaistyppi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Välttävä

Välttävä

Kokonaisfosfori
Kokonaisfosfori

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. Averialla
vuosina 2017–2020 tutkitut suurimmat ahvenet ylittivät pitoisuusrajan 0,5 mg/kg (kuva 40). Elohopeapitoisuus
kasvaa ahvenen pituuden (ja iän) kasvaessa. Järveltä olisi hyvä tutkia etenkin haukia elohopeapitoisuuksia
kalan ravinnoksi käyttämisen kannalta. Averian hieman kohonneet elohopeapitoisuudet voivat johtua järven
rannalla 1950-luvulla sijainneesta sahasta sekä valuma-alueella tehdyistä metsätoimista kaukokulkeuman lisäksi
(Penttinen 2019 ja 2022).
Elohopeapitoisuudelle asetetut käyttörajat sopivat melko huonosti elohopean saannin rajoittamiseen. Suomessa
kalojen elohopeapitoisuudet eivät ole niin korkeita, että ne aiheuttaisivat akuutteja myrkytysoireita, vaan
ongelmana on metyylielohopean kerääntyminen elimistöön sen hitaan poistumisen takia. Tällöin merkityksellistä
on se, paljonko elohopeaa saadaan pidemmällä aikavälillä. Sama elohopean saanti voidaan saavuttaa syömällä
usein vähän elohopeaa sisältäviä kaloja tai syömällä harvoin paljon elohopeaa sisältäviä kaloja. (Malinen 2020.)
Metyylielohopean saantisuosituksen (1,3 µg ruumiinpainokiloa kohti viikossa, EFSA 2012) perusteella voidaan
esittää suuntaa-antavia laskelmia siitä, kuinka usein järven kaloja voi turvallisesti syödä. Laskennassa henkilön
painona käytettiin 60 kg ja annoskokona 150 g. Näin laskettuna Averian KERTY-rekisterin keskimäärin 17 cm
pituisia ahvenia voi syödä turvallisesti 2,2 annosta viikossa (eli 0,3 kg ahventa) ja 9,75 annosta kuukaudessa
(1,5 kg ahventa). Averian pienehköjä ahvenia voi siis turvallisesti syödä melko suuria määriä. Hauen tai suurien
ahventen kohdalla tilanne on toinen, sillä suuremmissa ja vanhemmissa kaloissa elohopeapitoisuudet ovat
suurempia. Jatkossa hauen elohopeapitoisuus olisi hyvä selvittää, jos järvestä kalastetaan haukea. Säännöllisesti
metyylielohopeapitoisia kaloja syövillä saanti voi ylittää helposti suosituksen.
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Kuva 40. Averian ahventen elohopeapitoisuuden kehitys pituuden kasvaessa vuosien 2017–2020 aineistossa. Lähde: Malinen
(2021).

8
8.1

Ravinnekuormitus
Ulkoinen kuormitus

Averian ulkoinen kuormitus laskettiin ympäristöhallinnon ylläpitämällä ja kehittämällä VEMALAmallinnusohjelmalla. VEMALA kattaa koko Suomen ja se sisältää useita osia: WSFS-hydrologinen ennustemallijärjestelmä 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 laskentatapa on muuttunut syksyllä
2021 ja hulevesien kuormitusosuus on samalla kasvanut aiemmasta. 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. VEMALA mallintaa kuormituksen muutosta myös vuoden 2050 jälkeen, mutta niitä ei ole tässä
käsitelty. Mallinnus tehtiin 23.11.2021.
Averian ulkoinen fosforikuormitus oli VEMALA-mallin mukaan laskettuna vuosina 2013–2020 keskimäärin 5341
kg P/v ja sisäinen kuormitus 797 kg P/v. Ulkoinen kuormitus oli talvisin ja keväisin suurimmillaan 1990-luvulla
ja kesäisin ja syksyisin 2000-luvulla (kuva 41). Tämä liittynee peltokäsittelyjen muutoksiin, mahdollisesti talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääntymiseen viime vuosina. Talviajan kuormitus vuonna 2020 oli erityisen suuri
johtuen pitkästä lauhasta kaudesta. Talvi 2021 oli viileämpi ja kuormitus ei poikennut muiden talvien kuormituksesta. Ulkoisesta fosforikuormituksesta 60 % on peräisin peltoviljelystä, 23 % luonnonhuuhtoumasta, 8 % hajaja loma-asutuksesta ja 7 % hulevesistä (kuva 42). Tarkasteltaessa kutakin uomaa erikseen vastasi Vihtijoki 79 %
kokonaisfosforin kuormituksesta kun taas lähivaluma-alueen osuus oli vain 4 % (kuva 42).
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P‐kuorma , kg/v
1990‐l uku

6168

2000‐l uku

6401

2010‐l uku

5300

2020

9436

2021

4962

Kuva 41. Averiaan tuleva vuosittainen kokonaisfosforikuormitus VEMALA-mallin mukaan vuosina 1990–2021. Tiedot on
haettu 23.11.2021 ja vuosi 2021 24.1.2022.

Fosforikuormitus

Fosforikuormitus

laskeuma
loma1%
asunnot 1 %
hulevesi
haja-asutus
7%
7%

luonnonhuuhtouma
23 %

Lähivaluma-alue
4%
Si�noja
17 %

peltoviljely
60 %

Vih�joki
79 %

metsätalous (hakkuut ym.)
1%
Kuva 42. Averia-järveen tuleva fosforikuormitus kuormituslähteittäin sekä kuormituksen jakautuminen eri uomien välillä.
VEMALA-mallin laskema keskiarvo vuosilta 2013–2020. Tiedot on haettu 23.11.2021.

Averia-järven järveen tuleva fosforikuorma on VEMALA-mallinnuksen mukaan suurempi kuin järvestä lähtevä
kuorma eli mallinnuksen mukaan järveen sedimentoituisi fosforia. Mallinnettu kokonaisfosforipitoisuus on
järvellä 84 µg/l, mutta havaittu 112 µg/l. Ero voi johtua sisäisestä kuormituksesta. Tähän viittaa myös mallinnuksen ja analysoitujen vedenlaatutulosten ero alusvedestä (kuva 43).
Averian kokonaistyppikuormitus on viime vuosina ollut keskimäärin 93 470 kg N/v. Typpikuormitus on pienentynyt hieman vuosien kuluessa (kuva 44). Kokonaistyppikuorma on fosforin tapaan talvisin ja keväisin ollut
suurinta 1990-luvulla, mutta kesäisin ja syksyisin 2000-luvulla. Typen osalta viime vuosien ulkoinen kuormitus
jakautuu peltoviljelyn (46 %), luonnonhuuhtouman (39 %), hulevesien (5 %), laskeuman (4 %), haja-asutuksen (3
%) ja metsätoimenpiteiden (3 %) kesken (kuva 45). Tarkasteltaessa eri uomia Vihtijoki on fosforin tapaan selkeästi
merkittävin ja Sitinoja vastaa 17 % osuudella. Lähivaluma-alueen osuus on 4 % Averian kokonaistyppikuormituksesta (kuva 45).
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Kuva 43. Averian pintaveden (1–2 m) (vasemmalla) ja alusveden (5–6 m) (oikealla) VEMALA-mallinnuksen simuloitu kokonaisfosforipitoisuus ja laboratoriossa analysoidut vedenlaadun tulokset.

Typpikuorma Averiaan
180
140
120
100
80
60
40
20
0

N-kuorma, 1000 kg/v

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Typpikuorma (1000 kg/vuosi)

160

talvi (I-III)

kevät (IV-V)

kesä (VI-VIII)

syksy (IX-XII)

1990-luku

119

2000-luku

118

2010-luku

92

2020

121

2021

94

Kuva 44. Averiaan tuleva vuosittainen kokonaistyppikuormitus VEMALA-mallin mukaan vuosina 1990–2021. Vuoden 2021
tiedoista puuttuu syksy. Tiedot on haettu 23.11.2021.

Typpikuormitus
hulevesi
5%
haja-asutus
3%

laskeuma
4%

Typpikuormitus
Lähivaluma-alue
4%
Si�noja
17 %

luonnonhuuhtouma
39 %

peltoviljely
46 %
Vih�joki
79 %
metsätalous
(hakkuut ym.)
3%

Kuva 45. Averia-järveen tuleva typpikuormitus kuormituslähteittäin sekä kuormituksen jakautuminen eri uomien välillä.
VEMALA-mallin laskema keskiarvo vuosilta 2013–2020. Tiedot on haettu 23.11.2021.
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8.2

Ulkoisen kuormituksen vähentämisen tavoite

Ulkoisen kuormituksen vähennystavoitetta arvioitiin Averialle Suomen ympäristökeskuksen Load Lake Response
(LLR) -ohjelmistolla. Ravinnekuormitus- ja järven ravinnepitoisuustietoina käytettiin VEMALA-mallinnuksen
tietoja vuosilta 1991–2021 ja sisäisen kuormituksen arvoksi sijoitettiin VEMALA-mallin simuloima 2 184 g P/
vrk. LLR-malli sovittaa kuormituksen ja veden pitoisuuden välille simuloinnin, jonka perusteella se laskee
kuormitusvähennystarpeen.
VEMALA-mallin mukaan ulkoista fosforikuormitusta ei ole mahdollista pienentää nykyisestä (vuosien 2013–2020
keskiarvosta) pelloilla tehtävillä toimilla niin paljon, että Averian hyvä ekologinen tila saavutettaisiin keskimäärin
ajanjaksolla 2021–2050 (taulukko 8). Tässä on lisäksi huomattava, että Averian kokonaisfosforipitoisuus on todellisuudessa mallinnettua tulosta huomattavasti suurempi. Typpikuormituksen osalta vähennys olisi kuitenkin
mahdollista, jos otetaan käyttöön maksimaalinen määrä peltotoimenpiteitä.
Jotta Averia saavuttaisi hyvän ekologisen tilan tulisi fosforikuormitusta vähentää LLR-mallin mukaan 39 % ja
typpikuormitusta 4 % nykyisestä tasosta (kuva 46). Vähennystavoitteet etenkin fosforin suhteet ovat ilmastonmuutoksen edetessä niin haastavia, että on realistisempaa tavoitella tyydyttävää tilaa. Kokonaisfosforin osalta
tyydyttävän tilan saavuttaminen vaatisi LLR-mallinnuksen mukaan noin 12 % vähentämistä ulkoisessa kuormituksessa (vähennystä noin 645 kg P/v).
Taulukko 8. Averian fosfori- ja typpikuormien ja kesäajan pitoisuuksien nykytasot, ennusteet ja tavoitteet. Taulukossa on
nykyinen tilanne (keskiarvo vuosilta 2013–2020, VEMALA), ennuste nykyisillä vesiensuojelutoimilla vuosille 2021–2050
sisältäen keskimääräisen ilmastonmuutoksen vaikutuksen (VEMALA), ennuste maataloustoimenpiteillä vuosille 2021–2050
(tarkennettu lannoitus ja maksimimäärä talviaikaista kasvipeitteisyyttä, kerääjäkasvia, rakennekalkki-/kuitukäsittelyä ja
lietteen sijoitus, VEMALA) sekä ennuste vesienhoidon toimenpiteillä vuosille 2021–2050 (VEMALA). Vesienhoidon toimenpiteet on mainittu liitteessä 2. Lisäksi Lake Load Response -ohjelman laskemat tavoitekuormat, jotta vedenlaatu paranee
hyvään tai tyydyttävään ekologiseen tilaan.
2013-2020

2021-2050

2021-2050

2021-2050

Tavoite

Tavoite

Nykyiset
toimenpiteet

Nykyiset
toimenpiteet

Maataloustoimenpiteet

Vesienhoidon
toimenpiteet

Hyvä tila

Tyydyttävä tila

5341

6870

5458

5498

3358

4699

P-pitoisuus järvessä, µg/l

84

86

75

76

Kesäpitoisuus VI-IX, µg P/l

95

102

95

95

<55

<75

N-kuorma, kg/v

93 480

105 190

97 840

98 740

89 425

ei väh.tarvetta

N-pitoisuus järvessä, µg/l

1 270

1 130

1 060

1 070

Kesäpitoisuus VI-IX, µg N/l

1 000

980

930

940

<930

<1 200

P-kuorma, kg/v
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a)

b)

Kuva 46. Averiaan tulevan fosforikuormituksen (a) ja typpikuormituksen (b) tasot 1991–2021 (3,96 g P/m2*v ja 67 g N/
m2*v) katkoviivalla. Fosforikuvassa mustalla on pystyviivalla kuormituksen keskiarvo vuosina 2013–2020 (3,86 g P/m2*v).
Kuormituksen hyvän ekologisen tilan tavoitetasot (2,43 g P/m2*v ja 65 g N/m2*v) punaisella nuolella Lake Load Response
-ohjelmalla laskettuna. Hyvän tilan raja-arvo saavutetaan näillä kuormitustasoilla 50 % todennäköisyydellä. Fosforikuvaan
on lisätty keltaisella nuolella tyydyttävän tilan tavoitekuorma (3,4 g P/m2*v).

9

Kunnostusmenetelmät

Kunnostustoimet voidaan karkeasti jakaa ulkoisen kuormituksen ja sisäisen kuormituksen vähentämiseen tähtääviin toimiin. Järvien kunnostamisessa ulkoisen kuormituksen vähentäminen on ensisijaista, sillä muutoin kunnostuksen vaikutukset jäävät lyhytaikaisiksi.

9.1

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen

Averian ulkoinen kuormitus on vuosien kuluessa hieman pienentynyt. Valtaosa (noin 80 %) Averian ulkoisesta
kuormituksesta tulee Vihtijokea pitkin. Järven lähivaluma-alueella tehtävillä toimilla on nykyisellään varsin pieni
vaikutus. Järven lähivaluma-alueiden merkitys korostuu, jos Vihtijoen kuormitus pienenee selvästi nykyisestä.
Lisäksi lähialueen toimet parantaisivat esimerkiksi Averian hygieenistä laatua.
Averialle VEMALA-mallin laskeman nykyisen ulkoisen kuormituksen (5341 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 todennäköisesti kuitenkin sisäisen kuormituksen aiheuttamaa.
Load Lake Response (LLR) -ohjelman tulosten mukaan Averian ulkoista fosforikuormitusta olisi vähennettävä 39
%, jotta hyvä ekologinen tila olisi mahdollista saavuttaa. Tyydyttävään tilaan pääseminen vaatisi noin 12 % fosforikuormituksen vähentämistä.

9.1.1 Peltotoimenpiteet
Peltojen fosforiluku
Ilmastonmuutos kasvattaa VEMALA-mallinnuksen mukaan Averiaan tulevaa peltojen fosforikuormaa nykyisestä
950 kg P/v. Koko järven laajan valuma-alueen pelloilla tehtävillä toimilla ulkoista kuormitusta olisi mahdollista
vähentää ilmastonmuutoksen edetessä 1460 kg P/v, jolloin peltokuormitus vähenisi 16 % nykykuormaan verrattuna (35 % siitä, mikä peltojen kuormitus olisi ilmastonmuutoksen vaikutuksesta maatalouden nykytoimilla
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ajanjaksolla 2021–2050). Tällöin keinovalikoimaan kuuluisivat tarkennettu lannoitus ja maksimimäärä talviaikaista kasvipeitteisyyttä, kerääjäkasveja, rakennekalkki- tai kuitukäsittelyä ja (lanta)lietteen sijoitus pintalevityksen sijaan. Kosteikkoja ja kaksitasouomia rakentamalla sekä suojavyöhykkeitä perustamalla ulkoista kuormitusta voisi vähentää vielä tätäkin enemmän. Averian valuma-alueesta alle 20 % on peltoja, mutta niistä arvioidaan
tulevan 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 optimoiminen ovat oleellisia seikkoja
peltojen kuormittavuuden pienentämisessä. Tämä liittyy etenkin helppoliukoiseen ja leville välittömästi käyttökelpoisen fosforiravinteen vähentämiseen. 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
huuhtoutumisriskiä. Fosforilannoitusta vähentäessä on kiinnitettävä huomiota myös pellon perusparannuksiin,
kalkitukseen ja riittävään vesitalouden ja rakenteen hoitoon (Puustinen ym. 2019). Koska peltojen suuren P-luvun
pienentäminen on hidas prosessi, on maanparannusaineita viime vuosina käytetty tehostamaan vesiensuojelua.
VEMALA-tietokannasta on saatavissa Vihtijoen ja Sitionojan valuma-alueiden pelloista 33 %:sta ja 41 %:sta
viljavuusanalyysitulokset. Tulokset ovat vuosilta 2000–2012. Tuloksia ei voi yleistää kattamaan koko valumaalueita, mutta jonkinlaisen kuvan tilanteesta se antaa. Vihtijoen pellot ovat lähinnä savimaiden peltoja ja niistä
14 %:lla P-luku oli korkea tai arveluttavan korkea. Toisaalta 49 % pelloista P-luku oli huononlainen tai välttävä.
Sitinojan valuma-alueen pellot olivat suurimmaksi osaksi karkeiden maalajien peltoja. Siellä ei tuloksissa ollut
yhtään korkean P-luvun peltoa, mutta huononlaisia tai välttäviä oli 79 % pelloista. Tilanne peltolohkolta toiseen
voi siis vaihdella huomattavasti ja vesiensuojelullisia toimenpiteitä kannattaa ottaa käyttöön etenkin lohkoilla,
joiden kuormittavuus on suurin.

Peltojen eroosioriski ja maanparannusaineet
RUSLE 2015 (Revised Universal Soil Loss Equation) on JRC:n (EU:n Joint Research Centre) kehittämä paikkatietopohjainen eroosiomalli, joka laskee eroosiota (kg/ha*v). Eroosioarvo lasketaan kertomalla yhteen sateen
eroosiovaikutus, maaperän eroosiotekijä, maapeitteen aiheuttama vaimennus, rinteen pituus ja jyrkkyys sekä
toimenpiteet eroosioaineksen liikkumisen estämiseksi tai ohjaamiseksi. QGIS-paikkatieto-ohjelmistolla laskettiin Averian pohjoispuolen valuma-alueen pelloista ne alueet, joilla on erityisen suuri eroosioriski. Laskentaan
ei siis otettu kokonaisia peltolohkoja, vaan ainoastaan eroosioherkät kohdat pelloilta. Averian tällä valumaalueella on eroosioherkkää (eroosio yli 200 kg/ha*v) peltoalaa RUSLE-mallin mukaan 212 ha (23 % pelloista).
Averian pohjoisen lähivaluma-alueen eroosioherkät peltoalueet sijaitsevat Averia-järven etelä- ja länsipuolella sekä Sitiojan varrella (kuva 47). Koko Averian valuma-alueen peltojen eroosioherkkyyttä tarkasteltiin yllä
mainittua tarkastelua karkeammin KOTOMA-hankkeessa (Parkkila 2019) tuotetulla aineistolla, jossa arvot on
esitetty peltolohkoittain (kuvat 48 ja 49). Edellä mainittujen alueiden lisäksi eroosioherkkiä peltolohkoja esiintyy
Averia-järven kaakkoispuolella sekä Pantojan yhtymäkohdassa Vihtijoen varrella ja Haimoon lounaispuolella.
Vesiensuojelullisia toimenpiteitä kannattaisi ensisijaisesti kohdistaa näille pelloille. Toimenpiteiden kohdistaminen etenkin näille pelloille on tulevaisuudessa tärkeää, jos talvet muuttuvat vesisateisiksi ja lumettomiksi.
Peltoeroosion lisäksi eroosiokuormitusta aiheuttaa myös virtavesien uomaeroosio, mikä on paikoin huomattavaa
johtuen maaperästä ja virtaaman voimakkaasta vaihtelusta.
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Kuva 47. Averian pohjoispuolen lähivaluma-alueella on 212 ha peltoa, jossa on RUSLE-mallin mukaan korkea eroosioriski (yli
200 kg/ha vuodessa).
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Kuva 48. Koko Averian valuma-alueen peltolohkot esitettynä eroosioriskin mukaisesti.

Maanparannusaineet kuten rakennekalkki, kipsi, kuitulietteet ja biohiili ovat 2010-luvun loppupuolelta alkaen
herättäneet suurta mielenkiintoa peltojen vesiensuojelutoimenpiteinä. Rakennekalkki 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 2020–2022 -hankkeessa rakennekalkkia levitettiin
Kirkkojoen valuma-alueen pelloille syksyllä 2020. RAKUVE-hankkeessa rakennekalkittujen peltojen kokonaisfosforikuorma väheni neljän vuoden aikana 13–78 % (Valkama & Luodeslampi 2020). Turun koekentillä ja Eurajoessa
fosforikuormituksen on todettu myös vähentyneen rakennekalkituksen myötä (Pro Agria 2021 ja Anttila ym.
2021). Menetelmän avulla voidaan parantaa pitkäaikaisesti maan mururakennetta (Pro Agria 2019a). Averian
valuma-alueella on todennäköisesti runsaasti peltoja, joille rakennekalkki olisi sopiva maanparannusaine.
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Kuva 49. Koko Averian valuma-alueen peltojen kaltevuus peltolohkoittain.

Kuituliete ja ravinnekuitu ovat metsäteollisuuden sivutuotteita, joita on joko kalkittu tai kompostoitu. Kuidut
sisältävät eloperäistä ainesta, jota mikrobit käyttävät ravintonaan. Kestävät peltomaan murut rakentuvat eloperäisestä aineksesta sekä mikrobien liima-aineista ja sienirihmastosta. Eloperäisen aineksen lisäämisen on havaittu
vähentävän fosforin huuhtoutumista pelloilta vesistöön. (Heikkinen 2019.) Suomessa aiheesta tehdään parhaillaan 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 fosfaattifosforin valunnassa ei havaittu muutosta (Rasa ym. 2020). RAKUVE-hankkeessa havaittiin kuitenkin nitraattitypen
kuormituksen kasvua toisena seurantavuotena. Kuitulietteen tai ravinnekuidun lisäys Averian valuma-alueen
pelloille on suositeltavaa, jos pellot kärsivät eloperäisen aineen puutteesta. Ennen levitystä kannattaa seurata
tutkimusta aiheesta etenkin typpikuormituksen minimoimiseksi.
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
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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 2021b).
Biohiilen ominaisuudet ovat sidoksissa käytettyyn puulajiin ja pyrolyysiprosessiin. Biohiiltä testataan kaupunkien
hulevesien puhdistamisessa, mutta sillä saattaa olla jatkossa monia mahdollisuuksia peltojen maanparannusaineen lisäksi esimerkiksi ojavesien puhdistamisessa. Tällä hetkellä käytön laajentamista haittaa biohiilen korkea
hinta.
Kipsi on tehokas ja kustannushyödyltään erinomainen maanparannusaine, mutta se ei sovellu järvien
valuma-alueille.

Kosteikot, suojavyöhykkeet, kaksitasouomat ja tulvaniityt
Vihtijoen valuma-alueen yleissuunnitelmassa (Pimenoff & Vuorinen 2008) Averian valuma-alueelle ehdotetaan
kosteikkoja. Osalle paikoista kosteikko on jo saatu rakennettua Hiidenveden kunnostushankkeessa (kuva 50).
Yleissuunnitelmassa on kartoitettu lisäksi tulvapeltoja, joita voisi hyödyntää suoja-alueina, laitumina tai luonnon
monimuotoisuuskohteina. Tulvapellot olisi mahdollista muuttaa myös energiapajuviljelmiksi, sillä pajut poistavat
vedestä tehokkaasti ravinteita ja raskasmetalleja (Niemi 2014). Pajuja kannattaa istuttaa tai antaa kasvaa myös
kosteikoille ja uomien rannoille, sillä vedenpuhdistuskykynsä lisäksi pajujen juuret vakauttavat maaperää, mikä
vastaavasti pienentää eroosioherkkyyttä. Järven eteläpuolella sijaitsevaa Kourlan luhtaa on alustavasti selvitelty
mahdollisena kosteikkopaikkana. Kosteikon sijaan se voisi toimia myös pajua kasvavana tulvaniittynä sekä
lintualueena.
Kaksitasouomien rakentamista ei yleissuunnitelmassa ole vielä ehdotettu, mutta valuma-alueella 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 vähenevät. Kaksitasouomia on tutkittu
Suomessa viime vuosina (esimerkiksi Västilä 2015) ja sellaista rakennettiin esimerkiksi Maasojalle Hiidenveden
kunnostushankkeessa. Länsi-Uudellamaalla niitä rakennetaan parhaillaan esimerkiksi Raaseporinjoelle ja
Risupakkajoelle.
Säännöllisesti tulvivat peltoalueet ovat vaikeita viljellä, heikkosatoisia ja vesiensuojelullisesti riskikohteita.
Viljelymaan lisäämiseksi on vuosikymmeniä sitten raivattu peltoja alueille, joiden viljely on osoittautunut
hankalaksi ojituksen ja salaojituksenkin avulla. Samalla on menetetty hydrologisesti oleellisia veden viivytysalueita sekä näiden tulvivien alueiden omaleimaista lajistoa. Tulvametsät ja -niityt ovat osa luonnonmukaista
peruskuivatusta, joiden määrää tulisi kasvattaa ilmastonmuutoksen voimistaessa sateita ja uomien virtaamavaihteluita. Tulvapeltoja on mahdollista muuttaa esimerkiksi pajukkoviljelmiksi tai laitumiksi, joille vesi saa nousta
tulvatilanteissa.
Yleissuunnitelma on tehty 14 vuotta sitten, joten sen uusiminen olisi perusteltua. Kartoituksessa valuma-alueelta
voisi tarkastella luonnon monimuotoisuuskohteita, pohjavesipeltoja, eroosiotarvepaikkoja, kohtia kaksitasouomalle ja suojavyöhykkeille ja virtavesien tilaa.
Averian valuma-alueelle on rakennettu ainakin 23 kosteikkoa (kuva 50). Kosteikot on rakennettu Hiidenveden
kunnostushankkeessa ja viimeisimpiä rakennetaan paraikaa. Suojavyöhyketilanteesta ei ole tämänhetkistä tietoa
ja se olisi hyvä kartoittaa maastossa. Averian valuma-alueen kosteikkoja kartoitettiin kesällä 2022 ja niistä laadittiin kosteikkokortit. Liitteestä 3 löytyy kartoitustiedot Averian lähivaluma-alueen kolmesta kosteikosta.
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Kuva 50. Averian valuma-alueen ne pellot, joille voisi perustaa suojavyöhykkeen (KOTOMA-aineisto) ja Vihtijoen yleissuunnitelman kosteikko- ja suojavyöhykekohdat (Pimenoff & Vuorinen 2008) ja valmistuneet kosteikot.

9.1.2 Haja-asutuksen jätevesikuormituksen vähentäminen
Averian valuma-alueella on toteutettu haja-asutuksen jätevesineuvontaa LUVYn hankkeissa vuosina 2011–2019.
Neuvonta ei ole kattanut koko valuma-aluetta (kuva 51). Neuvontakäyntien tulosten perusteella Vihtijärven,
Lapoon, Ylimmäisen ja Moksjärven alueilla jätevesijärjestelmät ovat neuvontahetkellä olleet pääosin lainsäädännön edellyttämässä kunnossa. Valuma-alueella on kuitenkin alueita, joilla lähes kaikilla tai puolilla neuvotuista
kiinteistöistä jätevesijärjestelmät eivät ole olleet kunnossa. Osa rantakiinteistöistä on lähinnä vapaa-ajan
asuntoja, joilla on kantovesi, joten järjestelmävaatimukset ovat tällaisilla kiinteistöillä helppoja toteuttaa. Lopuilla
kiinteistöistä järjestelmät vaatisivat uusimista, seurantaa tai parannuksia. Kunnan viemäriverkosto ylettää vain
hyvin pienelle osalla valuma-aluetta.
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Haja- ja loma-asutuksen jätevesijärjestelmien kunnostus koko Averian valuma-alueella vähentäisi fosforikuormitusta järveen VEMALA-mallinnuksen mukaan 8 prosenttia, joten valuma-alueen kiinteistöjen neuvontaa ja
valvontaa kannattaisi jatkaa. Sen lisäksi sitä olisi syytä laajentaa alueille, jotka eivät ole vielä kuuluneet neuvonnan
piiriin ja käydä uudelleen läpi vanhimpia neuvonta-alueita. VEMALA-mallinnus pohjautuu aluekohtaisiin yleisarvoihin, joten todellinen tilanne voi olla tätä parempi tai heikompi riippuen jätevesijärjestelmien tilasta. Huonosti
toimivat jätevesijärjestelmät tuottavat ravinteita vesistöön sekä heikentävät vesistön hygieenistä tilaa.

Kuva 51. Haja-asutuksen jätevesineuvontahankkeen neuvonta-alueet Averian valuma-alueella ja sellaisten kiinteistöjen
osuus, joilla järjestelmät ovat lain edellyttämässä kunnossa tai veden käyttö on vähäistä (lähinnä vaatimattomat vapaa-ajan
rakennukset).
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9.1.3 Hevostallikuormituksen vähentäminen
Averian valuma-alueen hevosten määrää on selvitetty Hiidenveden kunnostushankkeessa. Suurempia talleja
alueella on ainakin kuusi. Vuonna 2021 hankkeessa kartoitettiin suurten hevostallien sijaintia, tuotettiin neuvontamateriaalia ja annettiin 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 tällöin fosfori pidäty alempiin maakerroksiin vaan 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. Jaloittelutarhojen säännöllisellä siivoamisella fosforikuormitus voidaan puolittaa. Kuormitusta voidaan lisäksi vähentää saostamalla liukoinen fosfori rauta-, alumiinitai kalsiumyhdisteillä. Kemikaalisaostusta ja allas- ja hiekkasuodatinkäsittelyä on tutkittu pihaton valumavesien
puhdistuksessa Ypäjällä. (Pesonen ym. 2008.)

9.1.4 Metsätalouskuormituksen vähentäminen
Averian valuma-alueesta lähes 70 % on metsää. Maaperä on valuma-alueella pääosin kalliota, soraa, moreenia
ja savea, joten metsäojitukset ovat alueella melko vähäisiä ja pienialaisia. Etenkin valuma-alueen pohjoisosissa
on kuitenkin ojitettua alaa melko paljon. Suuresta metsäalasta huolimatta kokonaistyppikuormituksesta vain 3
% ja kokonaisfosforikuormituksesta 1 % on VEMALA-mallinnuksen mukaan peräisin metsätoimenpiteistä. Osuus
on todennäköisesti tätä suurempi, mutta VEMALA ei toistaiseksi pysty mallintamaan ennen vuotta 2012 tehtyjä
metsätoimenpiteitä. Ravinteikkaan maaperän johdosta luonnonhuuhtouma metsistä on Suomen etelärannikolla
suuri ja Averian valuma-alueella noin 17 % kokonaisfosforikuormituksesta ja 31 % kokonaistyppikuormituksesta
tulee metsistä luonnonhuuhtoumana.
Suurin metsätalouden vesistökuormittaja on kunnostusojituksen seurauksena valumavesissä kulkeutuva kiintoaine, joka liettää vesistöjä ja jonka sisältämä orgaaninen aines kuluttaa happea hajotessaan. Kuormitusta aiheuttavat 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.
Metsätoimenpiteiden eroosioriskiä voi tarkastella peltoalueiden tapaan RUSLE-mallin avulla. Laskimme Averian
pohjoispuolen lähivaluma-alueen yksityisomistuksessa olevien eroosioherkkien metsien pinta-alan ja se
oli 672 ha (kuva 52). Koko Averian valuma-alueella tilanne on todennäköisesti samanlainen eli koko valumaalueella on arviolta noin 45 km2 eroosioherkkää metsäalaa. Näillä alueilla olisi varmistettava, etteivät kiintoaine ja ravinteet lisää kuormitusta järviin. Valtion omistamat metsäalueet ovat suurelta osin suojelualueita,
joihin ei kohdistune jatkossa metsätaloustoimia, minkä vuoksi niiden eroosioalaa ei ole laskettu käsillä olevassa
kunnostussuunnitelmassa.
Jos tehtyjä ojituksia joudutaan valuma-alueella uudistamaan, vesiensuojeluratkaisuja pitäisi ottaa käyttöön
ravinne- ja kiintoainekuormituksen hillitsemiseksi. Vesiensuojelullisesti paras vaihtoehto olisi luonnollisesti
luopua ojien kunnostamisesta. Jos jo ojitetuissa alueissa on metsäntuottokyvyltään merkityksettömiä alueita,
voidaan niiden ojia tukkia. Tämä suoalueiden ennallistaminen lisää Etelä-Suomen vähäisen suoluonnon määrää
sekä auttaa viivyttämään vettä valuma-alueella. Vesien viivyttäminen on tärkeää, jotta virtaamavaihtelut uomissa
pienenevät. Virtaamavaihtelujen pieneneminen vähentää uomaeroosiota ja siten kuormitusta alapuolisiin
vesistöihin. Lisäksi veden viivytysalueiden lisääminen vähentää uomien kuivumista kuivan kesäkauden aikana
ja siten hyödyttää virtavesieläimistöä. Soiden ennallistamiseen on mahdollista saada hankerahoitusta esimerkiksi ELY-keskukselta.
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Kuva 52. Averian pohjoispuolen lähivaluma-alueen yksityisomisteiset metsävarakuviot sekä niistä ne alueet, joilla on korkea
eroosioriski (672 ha).
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9.2

Sisäinen kuormitus ja sen vähentämiskeinot

Vesi vaihtuu Averiassa vajaassa kuukaudessa eli veden viipymä on keskimäärin lyhyt. Järveen virtaa tulouomia
pitkin jatkuvasti lisää ravinteikasta vettä, joten toimenpiteet sisäisen kuormituksen hillitsemiseksi ovat siten
varsin lyhytvaikutteisia. Vuonna 2020 viipymä oli VEMALA-mallin simuloinnin mukaan lyhimmillään vain 8 vrk.
Kesällä, kun tulovirtaama järveen oli pieni, viipymä kasvoi kuitenkin 50 vuorokauteen ja kesällä 2019 jopa 90
vuorokauteen (kuva 53). Kesäaikaan sisäinen kuormitus kasvoi VEMALA-simuloinnin mukaan kevään nollasta
noin viiteentoista kilogrammaan fosforia vuorokaudessa (kuva 53). Samaan aikaan ulkoinen ravinnekuorma on
ollut vain noin 4 kg P/vrk. Kasviplanktonlevät pystyvät ottamaan sedimentistä vapautuvan fosforin tehokkaasti
käyttöönsä, sillä se on liukoisessa muodossa. Kesäajan pitkä viipymä ja sisäisen kuormituksen voimistuminen
kesäaikaan ylläpitää Averiassa kesäisin rehevälle järvelle tyypillisiä olosuhteita.
Sisäistä kuormitusta aiheuttavat talven ja kesän happikatoajankohdat, veden sekoittuminen ja särkikalavaltainen kalasto. Lisäksi talven jäätön aika on yleisesti pidentynyt, mikä lisää tuulen aiheuttamaa sekoitusta ja
siten sisäistä kuormitusta (Horppila ym. 2017). Sisäisen kuormituksen määrä Averiassa eri kohdissa olisi hyvä
selvittää sedimenttitutkimuksella, jotta sisäisen kuormituspotentiaalin määrä saataisiin tarkemmin selville.
VEMALA-mallinnuksen mukaan Averia ei juurikaan pidätä ravinteita eli lähtökuorma järvestä on lähes sama kuin
tulokuorma järveen.
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Averian sedimentin yläpuolisen veden fosforipitoisuutta selvitettiin 3.9.2020 liittyen Helsingin yliopiston
VESIKUJA-hankkeeseen. Tällöin vesipatsaan lämpötilaero pinnalla ja pohjan lähellä oli vain kaksi astetta.
Pintaveden ja näyteveden 6,5 m syvyydestä kokonaisfosforipitoisuus oli sama 140 µg/l ja 10 cm sedimentin
yläpuolelta pitoisuus oli 125 µg/l. Viimeisin tulos on määritetty eri laboratoriossa, mikä on luultavasti vaikuttanut
hieman tulokseen. Joka tapauksessa sisäinen kuormitus ei ollut syyskuun alussa Averiassa suurta.
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Kuva 53. Averian viipymän, kokonaisfosforipitoisuuden ja sisäisen fosforikuormituksen simuloitu vaihtelu 1.1.2019–
31.12.2021 VEMALA-mallin mukaan (tehty 25.1.2022).

9.2.1 Hoitokalastus
Averia-järveä ei ole viime vuosina hoitokalastettu, mutta koekalastustulosten perusteella ja järven sisäkuormittuneisuuden takia sille voisi olla tarvetta.
Hoitokalastuksen on oltava riittävän tehokasta, jotta veden laatu paranisi. Sekä kansainvälisissä että suomalaisissa tutkimuksissa on todettu, että vain silloin kun poistettu kalamäärä on järven pinta-alaa kohden tarpeeksi
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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).
Averiassa tämä laskennallinen saalismäärä olisi hoitokalastuksen tehopyyntivaiheessa enimmillään 197 kg/ha
vuodessa. Hyvän petokalakannan ansiosta aivan näin suurelle tavoitteelle ei ole tarvetta, vaan riittävä poistomäärä voisi olla noin 150 kg/ha eli 20 000 kg kalaa vuodessa. Hyväkään petokalakanta ei pysty vähentämään
särkikaloja, jos niiden määrä on päässyt nousemaan satoihin kiloihin hehtaarilla ja jos ne ovat suurikokoisia.
Tehokalastuksen jälkeen hoitokalastusta tulee jatkaa säännöllisesti.
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 tehokalastuksen jälkeen vähemmän. Hoitokalastuksen tarvetta ja ravintoverkkokunnostuksen mahdollisuutta voi arvioida
veden a-klorofyllipitoisuuden ja kokonaisfosforin suhteen perusteella (Mazumder 1994) (kuva 54). Vaikka
kokonaisfosforipitoisuus ei pienenisikään, levien määrä todennäköisesti vähenisi tehokkaan hoitokalastuksen
ansiosta. Averian suhde on vuosina 2005–2021 ollut keskimäärin 0,6. Tuusulanjärvessä suhdeluku laski selvästi
hoitokalastuksen käynnistyttyä 0,4 tuntumaan (Olin ym. 2006, Lepistö ym. 2006). Jos suhdeluku on suurempi kuin
0,4, järveä kannattaa yleensä kunnostaa hoitokalastamalla (Sammalkorpi & Horppila 2005).
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Kuva 54. Averian sekä muiden vuosina 2019–2020 tutkittujen Länsi-Uudenmaan järvien veden a-klorofylli- ja kokonaisfosforipitoisuuksien välinen suhde. Kokonaisfosforipitoisuus on vuosien 2012–2021 keskiarvo ja a-klorofylli vuosien 2010–2021
keskiarvo. Averian a-klorofyllipitoisuutta saattaa olla mahdollista pienentää hoitokalastamalla. Kaava perustuu Mazumderin
vuonna 1994 julkaisemaan hypoteesiin.
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Suomen kaloista on mitattu fosforipitoisuutta ja se on särkikaloissa ollut 0,73–0,91 % tuorepainosta (Puustinen
ym. 2019). Averian vesimassassa on vedenlaatutulosten perusteella keskimäärin 471 kg fosforia. 20 000 kg
hoitokalastus poistaisi vesimassasta noin 160 kg fosforia. Hoitokalastusta tehostamalla sillä on todennäköisesti merkitystä fosforivarantojen vähentämisessä. Varsinaisesti tehostetulla hoitokalastuksella pystyttäisiin kuitenkin vähentämään pohjaa pöllyyttävien kalojen, etenkin lahnojen, määrää, jolloin kesäajan sisäinen
kuormitus pienenisi. Lisäksi pienten, tehokkaasti eläinplanktonia laiduntavien särkikalojen (muun muassa särki ja
salakka) poistolla voidaan vaikuttaa eläinplanktonyhteisön koostumukseen siten, että mm. isokokoisten Daphniaja 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 pakkautuneita
kaloja voi olla mahdollista poistaa esimerkiksi haaveilla, verkoilla tai rysillä. Uomien kalatilanteita olisi kuitenkin
seurattava, jotta toimenpiteet saadaan ajoitettua sopivasti.
Hoitokalastuksessa voisi kevättalven ja syksyn nuottauksen lisäksi hyödyntää katiskapyyntiä etenkin kevättalvisin,
rysäpyyntiä keväisin ja ojapyyntiä syksyisin. Mahdollisesti koeverkotuksessa pyytämättä jääneiden isompien
lahnojen esiintymistä ja poistamista voisi toteuttaa isosilmäisillä (yli 100 mm) verkoilla tai lahnariimuilla. Isojen
lahnojen (sekä petokalojen) esiintymistä voisi myös selvittää viistokaikuluotaamalla, jolloin voitaisiin kartoittaa
samalla pohjalla olevien uppotukkien esiintymistä, joskin osa tukeista saattaa näkyä heikosti kaikuluotaamalla.
Nuottauksen kannalta tärkeimmiltä paikoilta voisi harkita uppotukkien poistamista.
Hoitokalastustoimenpiteiden olisi 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.
Pitkäjänteisen teho- ja hoitokalastuksen toteuttaminen vaatii kuitenkin paljon resursseja.
Länsi-Uudenmaan rehevöityneiden järvien hoitokalastukselle olisi eduksi sen toteuttaminen koordinoituna kokonaisuutena (Pellikka ym. 2020). Kestävän ja säännöllisen hoitokalastuksen hyvä malli olisi Tanakkahankkeessa kehitetty kaupallisesti kannattava hoitokalastus, jonka toiminnasta suuri osa voidaan rahoittaa
saaliista saatavalla myyntitulolla (Ventelä 2020; kuva 55). 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 55. Taloudellisesti kannattavan hoitokalastuksen mallissa perinteinen, kustannuspainotteinen hoitokalastus korvautuu
kalastuksella, jossa saaliin myynti kattaa kustannuksista suuren osan (Ventelä 2020).
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Kuva 56. Pintaveden kesäaikaisen kokonaisfosforipitoisuuden ja koeverkon painoyksikkösaaliin välinen riippuvuus (a-kuva)
ja kokonaisfosforipitoisuuden ja särkikalojen osuuden välinen riippuvuus (b-kuva). Alkuperäinen data on työstetty vesipuitedirektiiviseurantaa 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.

Petokalakantojen säännöllinen seuranta ja hoito ovat suositeltavia Averialla. Petokaloista särkikalojen kurissa
pitämiseksi tärkeimpiä ovat kalaa pääasiallisena ravintonaan käyttävät hauki sekä kuha. Verkkokoekalastusten
perusteella kuhakanta vaikuttaa Averialla varsin hyvältä, sillä saaliissa oli monen kokoisia kaloja. Hauen poikaskartoitusten perusteella myös haukikanta on elinvoimainen. Toutaimen palautusta voisi myös harkita, sillä toutain
käyttää salakkaa tehokkaasti ravintonaan.
Isot petokalat ovat tärkeimpiä luontaisia runsaana esiintyvän pasurikannan säätelijöitä/laiduntajia. Isojen petokalojen turvaamiseksi suositeltava kalastuksen säätelytoimenpide olisi asettaa petokaloille, erityisesti hauelle ja
kuhalle, ala- ja ylämitat. Isojen petokalayksilöiden säilyttäminen on 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.
Hauen osalta ylämitan soveltamista on kuitenkin vielä arvioitava tarkemmin, sillä Averian 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).

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. Averiassa on havaittu
alusveden vähähappisuutta niin talvisin kuin kesäisin. Järven hapettomuus ei kuitenkaan ole ollut täydellistä,
sillä kalakanta Averiassa on runsas ja lajistoltaan varsin monipuolinen. Hapettomuudelle herkkä kuhakanta on
lisäksi järvellä melko suuri.
Hapettamista on käytetty Suomessa vuosikymmeniä 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 ravinnepitoisuuksiin (Kuha ym. 2016, Niemistö ym. 2016, Tammeorg ym. 2017,
Horppila ym. 2017). Averian hapettaminen ei ole tällä hetkellä ensisijaisin kunnostamistapa, sillä lyhyen viipymän
läpivirtausjärvenä happikadot eivät muodostu pitkiksi. Mahdollisia hapetuslaitteistoja on erilaisia, joten vaihtoehtoisten laitteistojen hyötyjä, vuosikustannuksia ja haittapuolia kannattaa tarkastella, jos hankinta tulee kuitenkin
ajankohtaiseksi.
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9.2.3 Kemikaalikäsittely
Averian viipymä on lyhyt, joten kemikaloinnin hyödyt saattaisivat jäädä lyhytaikaisiksi etenkin, jos kuormitusta
valuma-alueelta ei saada vähennettyä. Kemikaalikäsittelyä ei voi suositella Averian kunnostustavaksi.

9.2.4 Alusveden poisjohtaminen tai kierrätys
Averia kerrostuu talvisin ja kesäisin ainakin syvänteen kohdalla. Lämpötilakerrostuneisuuden muodostuminen vähentää tuulen aiheuttamaa sekoittumista, jolloin alusveteen pääsee kertymään ravinteita. Ravinteet
ovat peräisin eloperäisen aineen hajotuksesta ja sisäisestä kuormituksesta etenkin jos alusveteen muodostuu
happikatoa. Perinteinen alusveden poisjohtaminen ei tule Averialla kyseeseen, sillä alapuolinen Hiidenvesi kärsii
jo ennestään voimakkaasta ravinnekuormituksesta.
Helsingin yliopiston koordinoimassa VESIKUJA-hankkeessa tutkittiin Lahden Kymijärven alusveden kierrättämistä
hiekkasuodattimen ja kosteikon kautta takaisin järveen. Hankkeessa tarkasteltiin menetelmän alustavaa soveltuvuutta myös muihin suomalaisiin, kunnostustarpeessa oleviin, järviin. Averiasta otettiin 3.9.2020 vesinäyte noin
10 cm sedimentin pinnan yläpuolella olevasta vedestä ja vesinäytteestä tutkittiin kokonaisfosforin ja raudan
pitoisuus. Lisäksi tarkasteltiin päällys- ja alusveden kokonaisfosforipitoisuutta ja järven ekologista tilaa. Jotta
Averia saavuttaisi hyvän ekologisen tilan, on kokonaisfosforin poistotarve järvessä huomattavan suuri. Alusveden
alustava laskennallinen pumppausaika (pumppausteholla 10 l/s ja kolme kuukautta vuodessa) olisi 27 vuotta
(Niemistö ym. 2020). Näiden tulosten perusteella alusveden kierrättäminen ei ole riittävä toimenpide Averialle
tai pumppaustehon olisi oltava huomattavasti tutkittua suurempi. Alusveden poistopumppaus voisi toimia
järvellä kuitenkin kunnostuksen tehostustoimenpiteenä ja tämän kunnostusratkaisun hankkeistamista kannattaa
jatkoselvittää.

Kuva 57. Näytteenottaja Arto Muttilainen nostaa Averian sedimenttinäytettä 3.9.2020 VESIKUJA-hankkeeseen (vasemmalla).
Järven pohjaeläimistöä ei ole tutkittu, mutta kuvassa useita surviaissääsken toukkia on litistynyt näytteenottimen luukun
väliin (oikealla). (LUVY / Johan Lindholm)
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9.3

Muut kunnostustoimet

9.3.1 Vesikasvillisuuden vähentäminen
Vesikasvillisuutta Averialla on poistettu pääsääntöisesti vain uimapaikoilta.
Vesikasveja poistetaan yleensä virkistyskäytön tarpeesta, mutta toimenpiteellä saadaan hieman poistettua
myös ravinteita. Lisäksi kuolleiden ruokojen talviniitto poistaisi muutoin pohjaan painuvan ruokomassan märää.
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 kutupaikkoina ja lintujen
pesintäympäristöinä. Monotoniset ja tiheät ruovikot kuitenkin yleensä heikentävät esimerkiksi hauen kutuja lintujen pesimismahdollisuuksia. Tällaisten ruovikkoalueiden harventaminen ja monipuolistaminen aukoilla
olisi erittäin kannatettavaa. Tuulen aiheuttaman löyhän pohjasedimentin pöllyämisen estämiseksi sedimenttiä
sitovalla pohjakasvillisuudella olisi todennäköisesti positiivisia vaikutuksia vedenlaatuun.
Yleisesti katsotaan, että matala, rehevä 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).

9.3.2 Ruoppaus ja imuruoppaus
Kunnostusmenetelmänä ruoppaus lisää järven syvyyttä ja poistaa ravinteita pysyvästi vesistöstä. Etenkin
tavanomainen ruoppaus aiheuttaa kuitenkin tekoaikaan veden voimakasta samentumista, kun kiintoainepitoisuus
vedessä kasvaa. Ruopatessa on mahdollista saada poistettua 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 Averialla alueille, joille halutaan vapaata vesipintaa ruovikoista tai voimakasjuurisista
kelluslehtisistä. Nämä alueet voisi valita myös siten, että ne suosivat 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. Imuruoppaus sekoittaa sedimenttimassaa veteen tavanomaista ruoppausta huomattavasti vähemmän.
Resurssien salliessa imuruoppausta kannattaa toteuttaa niin laajalla alueella kuin mahdollista ravinteiden
maksimaalisen poiston takia, sillä imuruoppaus poistaa pysyvästi pohjalle kertynyttä materiaalia ja ravinteita.
Averialla on ruopattu länsirannan tukkien laskupaikan edustaa ja ilmeisesti Sahanlahden sahan edustaa
Olkkalanjoen luusuassa. Saha-alueella on lisäksi täytetty maamassoilla järveä.
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9.3.3 Vedenpinnan nosto
Averian vedenpintaa ei ole ilmeisesti laskettu, eikä nostolle ole myöskään tarvetta.
Järven luusuassa ei ole patoa. Luusuan jälkeen sijaitsee nivamainen kapea kuristuma, joka oikeuden (ilmeisesti
jo 1800-luvulla) antamalla päätöksellä on ruopattu kyynärän (noin 59 cm) syvyiseksi. Tässä nivakohdassa
aiemmin olleita isoja kiviä siirrettiin rantapenkkaan, jolloin uoma vastaavasti kaventui. Käytännössä nivakohta
muokattiin sellaiseksi, että siitä sai uitettua tukkeja vielä silloin Olkkalankoskella sijainneelle sahalle. Nivakohta
määrittelee järven teoreettisesti alimman tason, koska siinä kynnys. Vastaavasti tulvilla nivakohta padottaa
vettä. Nivakohdasta suvannon jälkeen runsaan 100 m päässä on vanha myllypato. Siihen on määrätty korkein
vedenpinnan taso, mutta edellä mainittu nivakohta on kuitenkin määräävämpi tekijä tulvatilanteissa ja aivan
kuivimpina kausina. Ei ole tiedossa, alennettiinko järven vedenpintaa nivan muutoksen yhteydessä. (Penttinen
2022.)

9.3.4 Nousuesteiden poistaminen ja virtavesikunnostukset
Averian valuma-alueen virtavesissä perkuun jälkiä on ennallistettu runsaasti koskialueita kiveämällä ja soraistamalla, sekä puumateriaalia lisäämällä. Kalojen täydelliset nousuesteet Vihtijoen pääuomassa on poistettu
tai ohitettu ja sivupurojen vaellusyhteyksiä palautettu. Vihtijoen pääuomassa on jäljellä enää kaksi osittaista
vaellusestettä Haimoossa ja niiden kunnostaminen on suunniteltu toteutettavaksi parin lähivuoden aikana.
Sivupuroissa vaellusesteitä on enemmän jäljellä, vaikka esteitä onkin jo poistettu suuri määrä. Vihtijoen latvahaarassa Niemenjoessa Niemenjärven säännöstelypato estää vesieliöstön kulun alavirrasta Niemenjärveen (kuva 58).
Kunnostukset ovat olleet suisteiden tekemistä, koskikunnostuksia ja kutupaikkojen rakentamista. Lisäksi
koskikunnostusten yhteydessä on myös vähennetty veteen pääsevien kiintoaineiden määriä erityisesti tukemalla
ja kiveämällä sortuvia penkkoja. Alueen virtavesiin tulee huomattava määrä hyvälaatuisia pohjavesiä, joten
vedenlaatu on monipuoliselle virtavesilajistolle riittävä. Pohjavesivaikutteisissa uomissa virtaa lisäksi kuivaan
kesäaikaan tarpeeksi vettä. Valuma-alueella on runsaasti virtavesiä ja ne muodostavat korkean potentiaalin muun
muassa hyvän taimenkannan muodostumiselle. Kunnostuksia ovat tehneet Virtavesien hoitoyhdistys ry ja LUVY.
Puun käyttöä tulee lisätä kunnostuksissa ja uoman reunojen varjostavaan puustoon tai pensaikkoon tulee
kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Reunapuiden merkitys on virtavesille tärkeää puista tippuvan
eloperäisen materiaalin ja varjostuksen takia. Puumateriaali lisää pohjaeläinten määrää ja lajirunsautta ja
muodostaa uusia pienelinympäristöjä ja suojapaikkoja. Lisäksi puiden juuret sitovat uoman reunoja juurillaan,
jolloin eroosio ja veden samentuminen vähenee. Varjostava puusto vähentää uoman heinittymistä. Toisaalta
alueen maaperä ja joen luontainen meanderointi kuluttaa uoman reunoja, joten eroosio on osin luonnollista virtavesidynamiikkaa, kun materiaalia siirtyy paikasta toiseen. Eroosiosuojausta on tehty muun muassa
pääuomassa Kraatarinkoskella. Pensaita ja puita sisältävät puro- ja jokikäytävät ovat tärkeitä elinympäristöjä ja
kulkuyhteyksiä linnuille ja nisäkkäille muutoin luonnonympäristöllisesti melko monotonisessa peltomaisemassa.
Pääuomassa on jäljellä muutamia kunnostamattomia virtapaikkoja, joiden ennallistamisella parannetaan
joen taimenkannan tasaista jakautumista uoman eri alueilla ja mahdollistetaan taimenkannan geeniperimän
monipuolistuminen. Alueelta kerätyistä taimenista osa on Laukaan kalanviljelylaitoksen yhdistelmäkantaa.
Palautusistutuksia voidaan ja suositellaan tehtäväksi kunnostetuille alueille. Virtavesikunnostukset voivat
vaikuttaa positiivisesti myös rapukantoihin, koska kunnostuksissa syntyy suuri määrä rapujen suojakoloja ja uusia
reviirejä (Penttinen 2022).
Averian yläpuolisen vesistön kunnostusten onnistumista on seurattu pääsääntöisesti sähkökoekalastuksin ja
taimenen poikasia on viime vuosina tavattu kaikilla sähkökalastusaloilla. Parhaimpia poikastiheyksiä on havaittu
Vihtijoen keskijuoksun ja yläosan koskilla ja Niemenjoella. Niemenjoella yläpuolisen järven säännöstely saattaa
osittain vaikuttaa puron poikastuotannon onnistumiseen virtaamien vaihdellessa vuoden aikana.
Averiaan laskee pohjoisesta Sitinoja, joka on yläosastaan osittain luonnontilassa tai luonnontilan kaltaisessa
tilassa, mutta alaosa on suoristettu pelto-ojaksi. Sitinoja-Moksinojalla tulisi toteuttaa laajempi virtavesien
inventointi ja tehdä täydennyskunnostustarkastelu. Virtavesien hoitoyhdistys on aiemmin kunnostanut puroa
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lisäämällä kutusoraa taimenten kutualustaksi. Sitinojaan laskee useita lähdeperäisiä puroja (esimerkiksi Suhoja,
Moksinoja, Ridanoja ja Tammerkoskenoja). Sitinoja kärsii hiekoittumisesta, joka yksipuolistaa puron pohjan
rakennetta ja täten puron soveltuvuutta monimuotoiselle vesieliöstölle. Sitinojan latvoilla on yksi täydellinen
kalan nousueste, samoin kaikissa sivupuroissa on vähintään yksi pato kussakin (Pimenoff & Vuorinen 2008).
Moksojalla on luonnollinen toistakymmentä metriä korkea vesiputous ja Tammerkoskenojassa yksi pato on
kierretty kalatiellä. Yhdellä vaikealla tierumpukohteella kalan kulkua on helpotettu (Penttinen 2022).
Niemenjoki lähtee Niemenjärvestä ja siihen yhtyy lännestä Haaviskoppelinoja. Molemmat ovat taimenpitoisia vesiä (Pimenoff & Vuorinen 2008). Niemenjokea on kunnostettu Freshabit life ip -hankkeessa vuonna
2017. Niemenjärven luusuassa on nousueste, joka estää vesieliöstön vaelluksen ylävirtaan. Nousuestettä
ja Niemenjärven säännöstelyä tulisi tarkastella ja samalla selvittää puron täydennyskunnostuksen tarvetta
(Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2021).
Mätäjoki (myös nimillä Korvenoja ja Vaihinoja sekä latvaosaa nimellä Tuomistonoja) on Vihtijoen läntisin
sivu-uoma. Mätäjoen ja sen merkittävimmän Leppäoja-sivuhaaran laakso on entistä järvenpohjaa ja suota, jossa
uomasto on ojitettu. Laakson pohja on leveälti ja tehokkaasti viljelty. Ennen ojituksia Mätäjoki sivu-uomineen
oli yksi tuottoisimmista vesistöalueen taimenvesistöistä. Nykyään taimenkanta on heikko (Pimenoff & Vuorinen
2008). Mätäjoen latvaosien luonnontilaiset alueet tulisi inventoida ja selvittää taimenkannan tilaa sähkökalastamalla. Virtavesien kunnostustarve on alueella merkittävä ja koko osavaluma-alueelle tulisi laatia kunnostustarkastelu, sillä alueella on tarve myös vesienhallintasuunnitelmalle.
Pantojan alue on maatalousvaltaista ja järvetöntä, ja se laskee Vihtijokeen. Pantoja ja sen sivuhaara Kylmänoja
ovat lähdeperäisiä taimenpuroja. Kylmänojan taimenkanta on tosin heikentynyt ja ehkä kadonnut alajuoksun
padon takia (Pimenoff & Vuorinen 2008). Viimeksi Kylmänojaan on taimen kutenut syksyllä 2021. Puron vedenlaadussa on ilmeisesti kuitenkin jotain ongelmaa, sillä monien vuosien kudusta huolimatta purossa ei tavata poikasia.
Kylmäojan ja Pantojan risteyskohdan kivipato purettiin vuosina 2011–2012 ja uomaa kunnostettiin. Kylmäojan
sivupurossa on edelleen yksi nousueste. Vuonna 2016 tehtiin purokunnostus Pantojan pääuomassa.
Maasoja muistuttaa tyypiltään Pantojaa, sekin on maatalousvaltaista ja järvetöntä aluetta. Maasoja laskee
Vihtijokeen valuma-alueen eteläosasta. Itse pääuoma on lähdeperäinen ja entinen hyvä taimenpuro.
Taimenkannan tuhonnut pato on purettu ja taimenen palaamiseen puroon ei ole estettä. Puron taimenkannan
elpymisen tueksi puroon on istutettu Karjaanjoen yhdistelmäkantaa olevia taimenenpoikasia vuonna 2021.
Maasojalle tulisi tehdä puron elinympäristökunnostusta (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2021). Maasojan latva-alueella on Virtavesien hoitoyhdistyksen muutama vuosi sitten tekemiä soraistuksia,
mutta voimakas kiintoainekulkeuma on alueella ongelmana. Puron loppupäähän on rakennettu kaksitasouomaa
ja kosteikko VALUME-hankkeen ja Hiidenveden kunnostushankkeen toimesta. Samalla tälle osavaluma-alueelle
on laadittu kunnostustarkastelu.
Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa on edellä mainittujen kohteiden lisäksi Vihtijärveen laskeva
Vihtioja (Löytlamminoja), Lapooseen laskeva Sorvarinoja ja Vihtijoki (kuva 58). Näihin tulee tehdä virtavesien
elinympäristökunnostuksia ja nousuesteiden poistoja (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2021).
Virtavesikunnostusten yhteydessä on mahdollista tehdä myös valuma-aluekunnostuksia muun muassa eroosion
ja niin ollen ravinnekuormituksen vähentämiseksi.
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Kuva 58. Averian valuma-alueen tehdyt virtavesikunnostukset, poistetut kalojen nousuesteet sekä vielä olemassa olevat ja
Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027 mainitut kohteet punaisella.
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10 Averian jatkotoimet
Hiidenvesi valuma-alueineen on osa Lohikalat Karjaanjoelle 2030 -vesistövisiota. Vesistövision keskeiset toimenpiteet ovat vaellusyhteyksien parantaminen, lohikalakantojen vahvistaminen, vedenlaadun parantaminen ja
virtavesien kunnostaminen. Vision toteuttamista tulee jatkaa kuntien kanssa yhteistyössä pitkäjänteisesti ja
suunnitelmallisesti. Vision onnistunut toteutus vaatii jatkossakin valuma-alueen kunnilta budjetointia kunnostukseen ja osallistumista kunnostushankkeisiin.
Karjaanjoen vesistöalueen kunnostusta jatketaan osana laajempia hankekokonaisuuksia. Alueen kunnat ovat
sitoutuneet kunnostuksen jatkamisen omarahoitukseen vuosille 2022–2027. LUVYn koordinoimana vuosina
2022–2024 toimii Länsi-Uudellamaalla laaja maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentämiseen ja valumaaluekunnostuksiin keskittyvä hanke. Lisäksi alueella on alkanut virtavesien kunnostamiseen keskittyvä hanke
samalle ajanjaksolle. Averian ja muiden Hiidenveden valuma-alueiden osien yksityiskohtaisempi suunnittelu,
vesiensuojelurakenteiden rakentaminen ja vaikutusten seuranta keskitetään pääosin edellä mainittuihin hankkeisiin. Averian valuma-alueen osalta nyt laadittu kunnostussuunnitelma antaa tarpeelliset taustatiedot kunnostustyön aloittamiseksi. Esitettyjä kunnostustöitä voivat toteuttaa myös muut hanketoimijat. Virtavesien hoitoyhdistys on jo toteuttanut valuma-alueen virtavesissä useita kunnostuksia itsenäisesti ja LUVYn kanssa yhteistyössä.
Lisäksi esimerkiksi pellonpiennartilaisuuksia on järjestetty eri hankkeiden yhteistyössä ja näitä on syytä järjestää
jatkossakin.
Averian ulkoinen kuormitus on järven kestokykyyn nähden huomattavan suuri, joten kunnostustoimia tulee
kohdistaa nimenomaan valuma-alueelle ja ulkoisen kuormituksen hillitsemiseen. Averian viipymä on melko lyhyt,
joten järvellä tehtävät kunnostustoimet eivät ole pitkävaikutteisia. Hoitokalastuksella ja petokalatoimilla voidaan
kuitenkin hillitä sisäistä ravinnekuormitusta ja vähentää kasviplanktonlevien määrää, sillä kalat eivät samassa
määrin kuin vesi jatka matkaansa Olkkalanjokeen.
Averian todella laajalla valuma-alueella on huomattava määrä peltoja, joista arvioidaan olevan noin 20 % helposti
erodoituvia. Peltotoimet kannattaa kohdistaa etenkin näille pelloille. Peltojen suojavyöhykkeiden riittävyys ja
maanparannusaineiden levitysmahdollisuudet tulee kartoittaa ja tarjota tietoa maanviljelijöille eri vaihtoehdoista.
Kartoituksessa on tehokkainta käyttää kartta- ja paikkatietojen lisäksi maastokartoitusta. Maastokartoitukseen
voi yhdistää vesinäytteenottoa hot spot -paikojen tunnistamiseksi sivu-uomista. Lisäksi kaksitasouomien rakentamista etenkin vettyvien peltojen läpi virtaaviin uomiin tulee selvittää. Valuma-alueella voi olla myös paikkoja,
jonne pystyisi rakentamaan riittävän suurialaisia ja monipuolisia kosteikkoja ravinnevalumia hillitsemään ja
monimuotoisuutta lisäämään. Lisäksi tulvaniittyjen, -metsien, -kosteikkojen ja soiden ennallistamismahdollisuudet tulee selvittää. Koska valuma-alue on erittäin laaja, kannattaa toimenpiteissä keskittyä kuormittavimpiin
osavaluma-alueisiin suuremman kokonaishyödyn saamiseksi.
Valuma-alueen toimien kohdentaminen, tarkempi suunnittelu, maanomistajien kontaktointi ja rakenteiden
rakennuttaminen vaativat toimia tulevissa hankkeissa. Kuvissa 59 ja 60 esitetään esimerkinomaisesti yhden
todennäköisesti kuormitukseltaan merkittävälle Kotojärven osavaluma-alueelle karttatarkastelun perustella
ehdotettuja valuma-aluekunnostustoimia tarkemman suunnittelun pohjaksi. Virtavesien kunnostaminen veden
laadun parantamiseksi ja taimenten elinolojen kohentamiseksi vaativat osaltaan myös kartoitusta ja erilaisten
rakenteiden rakentamista.
Haja-asutuksen jätevesijärjestelmiä tulee edelleen parantaa. Keinoja tähän ovat neuvonta, valvonta ja jätevesiverkoston laajentaminen sekä olemassa olevien järjestelmien kunnostus tai uusiminen. Neuvontaa on hyödyllisintä keskittää samoille alueille kuin valuma-aluekunnostus.
Ruovikoiden laajaa niittoa ei suositella, mutta etenkin mosaiikkimaisesti toteuttaen vesikasvillisuutta voidaan
niittää. Petokalojen kantojen vahvistaminen vaikuttaa ravintoverkon kautta veden laatua kohentavasti, mutta
lisäksi petokalatoimilla edesautetaan kalastusmahdollisuuksia. Hoitokalastusta voidaan käyttää Averialla kunnostamisen tehostamistoimena ja virkistyskalastuksen tukemiseen. Hapetusta tai kemikalisointia ei järvellä kannata
harkita ennen kuin ulkoinen kuormitus on saatu merkittävästi pienennettyä valuma-aluetoimilla. Tämän jälkeenkin
nämä toimet saattaisivat jäädä järvessä lyhytvaikuteisiksi melko lyhyen viipymän takia. Imuruoppauksen mahdollisuuksia yhdistettynä ravinteiden kierrätykseen (ja täten mahdollisesti taloudellisesti realistisemmilla kustannuksilla) kannattaa jatkotarkastella, sillä imuruoppauksella järven pohjaan kertyneet ravinteet saataisiin lopullisesti pois järvestä.
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Kuva 59. Kotojärven osavaluma-alueelle karttatarkastelun perusteella ehdotetut valuma-aluekunnostukset. Osavalumaalueen raja on merkitty mustalla viivalla.
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Kuva 60. Kotojärven osavaluma-alueelle karttatarkastelun perusteella ehdotetut veden viivyttämiseen liittyvät valumaaluekunnostukset. Osavaluma-alueen raja on merkitty sinisellä viivalla. Osavaluma-alueen koko on 764 ha.
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2030
Selvitykset:
• Vedenlaadun perusseuranta
• Yhteenveto kalastosta
• Yhteenveto veden laadusta
• Yhteenveto valumaaluekunnostuksista
• Yhteenveto virtavesikunnostuksista
• Jatkosuunnittelu

2027
Ulkoinen kuormitus:
• Maataloustoimenpiteiden
suunnittelu ja maanomistajien
kontaktointi (erit. Niemenjoki)
• Vesiensuojeluratkaisujen
rakentaminen valuma-alueelle ja
virtavesikunnostukset
Sisäinen kuormitus:
• Tehokalastus tarvittaessa
• Alusveden kierrätyspilotointi jatkuu
Selvitykset:
• Kalojen kasvu- ja ikärakenteen
kartoitus
• Niemenjoen osavaluma-alueen
kunnostustarkastelu
• Vedenlaadun perusseuranta

Sisäinen kuormitus:
• hoitokalastus tarvittaessa
• Alusveden kierrätyspilotointi jatkuu
Selvitykset:
• Kalojen kasvu- ja ikärakenteen
kartoitus
• koekalastus
• Vihtijoen kunnostustarkastelu
• Vedenlaadun perusseuranta

Selvitykset:
• Kalojen kasvu- ja ikärakenteen
kartoitus
• Moksjärven osavaluma-alueen
kunnostustarkastelu
• Vedenlaadun perusseuranta

Sisäinen kuormitus:
• Kalaston tutkiminen
viistokaikuluotaimella ja
ojapyyntimahdollisuuden tarkastelu
maastossa (HOITOKALA-hanke)
• Tarkennetut
hoitokalastussuunnitelman
laatiminen (HOITOKALA-hanke)

2024
Ulkoinen kuormitus:
• Maataloustoimenpiteiden
suunnittelu ja maanomistajien
kontaktointi (erit. Moksjärvi)
• Vesiensuojeluratkaisujen
rakentaminen valuma-alueelle ja
virtavesikunnostukset
• Haja-asutuksen jätevesineuvonta

2022-2029
Ulkoinen kuormitus:
• Maataloustoimenpiteiden
suunnittelu ja maanomistajien
kontaktointi (erit. Vihtijoki)
• Vesiensuojeluratkaisujen
rakentaminen valuma-alueelle ja
virtavesikunnostukset

Selvitykset:
• Kotojärven osavaluma-alueen
kunnostustarkastelu
• Vedenlaadun perusseuranta

Sisäinen kuormitus:
• Kalaston tutkiminen
viistokaikuluotaimella ja
ojapyyntimahdollisuuden tarkastelu
maastossa (HOITOKALA-hanke)
• Lahnan ja suutarin täsmäpoisto
tarvittaessa
• Sisäisen kuormituksen tutkimus

Sisäinen kuormitus:
• Kalaston tutkiminen
viistokaikuluotaimella ja
ojapyyntimahdollisuuden tarkastelu
maastossa (HOITOKALA-hanke)

Selvitykset:
• Maasojan osavaluma-alueen
kunnostustarkastelu
• Vedenlaadun perusseuranta

2023
Ulkoinen kuormitus:
• Maataloustoimenpiteiden
suunnittelu ja maanomistajien
kontaktointi (erit. Kotojärvi)
• Vesiensuojeluratkaisujen
rakentaminen valuma-alueelle ja
virtavesikunnostukset
• Haja-asutuksen jätevesineuvonta

2022
Ulkoinen kuormitus:
• Maataloustoimenpiteiden
suunnittelu ja maanomistajien
kontaktointi (erit. Maasoja)
• virtavesikunnostukset
• Metsänomistajien
vesiensuojelupaketin kokoaminen
• Haja-asutuksen jätevesineuvonta

Kuva 61. Averian kunnostuksen aikataulusuunnitelma vuosille 2022–2030.
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Selvitykset:
• Kalojen kasvu- ja ikärakenteen
kartoitus
• Pantojan osavaluma-alueen
kunnostustarkastelu
• Vedenlaadun perusseuranta

Sisäinen kuormitus:
• Tehokalastus tarvittaessa
• Alusveden kierrätyspilotointi jatkuu

2026
Ulkoinen kuormitus:
• Maataloustoimenpiteiden
suunnittelu ja maanomistajien
kontaktointi (erit. Pantoja)
• Vesiensuojeluratkaisujen
rakentaminen valuma-alueelle ja
virtavesikunnotukset

Selvitykset:
• Kalojen kasvu- ja ikärakenteen
kartoitus
• Mätäjoen osavaluma-alueen
kunnostustarkastelu
• Vedenlaadun perusseuranta

Sisäinen kuormitus:
• Tehokalastus tarvittaessa
• Alusveden kierrätyspilotointi

2025
Ulkoinen kuormitus:
• Maataloustoimenpiteiden
suunnittelu ja maanomistajien
kontaktointi (erit. Mätäoja)
• Vesiensuojeluratkaisujen
rakentaminen valuma-alueelle ja
virtavesikunnostukset

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 17/2022

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 17/2022

11 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 suunniteltaessa tai tilattaessa. Vedenlaadun seurannassa voi tukeutua Vihdin kunnan seurantaan Hiidenveden yhteistarkkailussa, jota voi täydentää hankkeiden omalla seurannalla ja vapaaehtoisten tekemällä seurannalla.
Esimerkkejä vapaaehtoisten tekemästä seurannasta ovat drone-kuvaukset, vedenkorkeusmittaus, näkösyvyyden,
lämpötilan ja happipitoisuuden mittaukset ja sinilevätilanteen seuranta sekä virtavesissä esimerkiksi kutuseuranta tai poikaskartoitus. Näitä epävirallisia tuloksia voi jatkossa tallettaa LUVYn ylläpitämän Vesientila-portaalin
”Ilmoita vedenlaatu” -sivun kautta kaikkien käytettäväksi (https://www.vesientila.fi/vesistokunnostus/ilmoitavedenlaatu/). Ohjeet palvelun käyttämiseen ovat tuolla sivustolla.
Taulukko 9. Averialle ehdotettuja kunnostustoimenpiteitä sekä niiden toteutuksen ja vaikutusten seuranta. Taulukko
muokattu osittain lähteestä Koljonen ym. 2020.
Toimenpide

Toteutuksen seuranta

Maanparannusaineiden levitys
pelloille

Levitetetyn aineen määrä ja käsitellyn pellon pintaala
Veden laatu lasku-uomassa ja järvessä
Ravinteiden pidättyminen kosteikkoon ja veden laatu
järvessä
Ala ja osuus valuma-alueesta
Pituus ja osuus uomasta
Veden laatu uomassa/järvessä

Kosteikkojen rakentaminen
Kaksitasouomien rakentaminen
Suojavyöhykkeiden rakentaminen
pelloille.

Vaikutusten seuranta

Veden laatu lasku-uomassa ja järvessä

Hoitokalastus

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

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.

Virtavesikunnostukset

Toimenpiteiden kirjaus (ala, materiaali, toimet)

Pohjaeläin-, vesihyönteis-, sammal- tai kalaseuranta

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

12 Yhteenveto
Hiidenvesi valuma-alueineen on osa Lohikalat Karjaanjoelle 2030 -vesistövisiota. Vesistövision keskeiset toimenpiteet elinvoimaisen raakkupopulaation mahdollistamiseksi ovat vaellusyhteyksien parantaminen, lohikalakantojen vahvistaminen, vedenlaadun parantaminen ja virtavesien kunnostaminen. Tämä kunnostussuunnitelma on
osa veden laadun parantamisen toimenpiteitä.
Averia on Vihdin kunnan alueella sijaitseva Vihtijoen alaosan valuma-alueen järvi ja kuuluu Karjaanjoen päävalumaalueeseen. Pääosa Averiaan virtaavista vesistä tulee Vihtijokea pitkin ja Averiasta vesi laskee Olkkalanjokea pitkin
Hiidenveden Kirkkojärveen. Averian valuma-alueella on ylempänä useita pienempiä ja hieman suurempiakin
järviä. Averia on melko matala (keskisyvyys 3,2 m), kallio-, moreeni-, sora-, hiekka ja savimaiden ympäröimä järvi.
Valuma-alueen koko tällä läpivirtausjärvellä (viipymä noin 25 vrk) on erittäin suuri (233,7 km2). Averia on vesienhoidossa tyypitelty luontaisesti runsasravinteisiin järviin ja sen ekologinen tila on välttävä.
Vuonna 2020 Averiasta haettiin Hiidenveden yhteistarkkailun yhteydessä vesinäytteet kaksi kertaa ja
Hiidenveden kunnostushanke täydensi näytteenottoa lisäksi kuusi kertaa. Lisäksi tarkasteltiin järven aikaisempia
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vedenlaatutuloksia. Järven vesi on ruskeaa, ja vesi on etenkin talviaikaan lähtenyt ruskettumaan 2000-luvun
vaihteessa. Averian veden hygieeninen laatu on ollut melko hyvä, mutta tulosten perusteella järveen päätyy
todennäköisesti jonkin verran jätevesikuormitusta. Etenkin Sitinojasta on ajoittain havaittu korkeita bakteeripitoisuuksia. Averian kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuudet ilmentävät tyydyttävää/välttävää ekologista
tilaa ja levien määrä huonoa ekologista tilaa. Sinilevien määrä on järvellä vuosi vuodelta kasvanut. Järvi kerrostuu
ajoittain lämpötilan mukaan ja alusvedessä on usein havaittu hapen vähyyttä. Averian sisäisen kuormituksen
määrästä ja sedimentin fosforipitoisuuden jakaumasta olisi hyvä tehdä tutkimus, sillä alustavien havaintojen
perusteella sisäisen kuormituksen määrä on melko suuri.
Averialla oli vuonna 2020 melko monipuolinen eläinplanktonlajisto ja etenkin hankajalkaisia esiintyi paljon.
Hankajalkaisista esiintyi lähinnä pienikokoisia kyklooppihankajalkaisia, jotka ovat ravinnonkäytöltään petoja.
Kasviplanktonlevien laidunnuksesta vastaavia vesikirppuja esiintyi kohtalaisesti ja ne olivat kuitenkin hieman
suurempia kuin yleensä rehevissä Länsi-Uudenmaan järvissä. Tulosten perusteella kalat ja mahdollisesti myös
sulkasääsket aiheuttavat Averian eläinplanktoniin saalistuspainetta.
Vuonna 2020 tehty koekalastus osoitti tyydyttävää ekologista tilaa. Vaikka särkikalojen osuus oli melko korkea,
oli petokalojen saalisosuus kuitenkin varsin hyvä. Keväällä 2020 tehdyssä hauen kutualue- ja poikaskartoituksessa löydettiin kahdeksan hauen poikasta järven pohjoispäästä matalalta ja nopeasti lämpenevältä rannalta,
missä oli myös suojaisaa sarakasvustoa. Alueella havaittiin myös useampia isompien haukien molskahduksia
rantavedessä. Valtaosa koekalastussaaliista oli pieniä pasureita. Runsas pasurivuosiluokka voi aiheuttaa riskin
kasvaessaan, sillä esimerkiksi kuha ei pysty hyödyntämään ravintona kovin suurikokoista lahnaa tai pasuria, vaan
saalistaa mieluummin solakampia lajeja. Elinvoimainen haukikanta on särkikalakannan säätelyn ja järven kalaston
tasapainon kannalta merkittävässä roolissa. Hyvänä kuhajärvenä tunnetun Averian kuhakanta on koekalastusten
perusteella edelleen hyvä ja ikärakenne laaja. Koekalastuksen perusteella Averian kalasto vaikuttaa vielä kohtuullisen tasapainoiselta, mutta riski tilanteen heikkenemiseen on olemassa. Kalaston hyvän ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää kuitenkin sekä kokonaisyksikkösaaliin että särkikalojen biomassaosuuden pienentymistä.
VEMALA-mallin mukaan ulkoista fosforikuormitusta ei ole mahdollista pienentää nykyisestä pelloilla tehtävillä
toimilla niin paljon, että Averian hyvä ekologinen tila saavutettaisiin ajanjaksolla 2021–2050. Fosforikuormitusta
tulisi vähentää 39 % ja typpikuormitusta 4 % nykyisestä tasosta. Vähennystavoitteet etenkin fosforin suhteet
ovat ilmastonmuutoksen edetessä niin haastavia, että on realistisempaa tavoitella järven tyydyttävää ekologista
tilaa. Kokonaisfosforin osalta tyydyttävän ekologisen tilan saavuttaminen vaatisi noin 12 % vähennystä ulkoisessa
kuormituksessa. Averia on liian suuren ulkoisen kuormituksen lisäksi sisäkuormitteinen.
Valuma-aluekunnostus on järvelle tärkeintä. Pelloilla tulee huolehtia maan kasvukunnosta, käyttää talviaikaista kasvipeitteisyyttä, optimoida lannoitusta, käyttää kerääjäkasveja, levittää maanparannusaineita,
perustaa suojavyöhykkeitä sekä rakentaa kaksitasouomia ja kosteikkoja. Valuma-alueen haja-asutuksen jätevesijärjestelmät eivät ole kartoitusten perusteella paikoin kunnossa, joten neuvontaa ja valvontaa tulee alueella
jatkaa. Hevostallineuvontaa kannattaa myös alueella jatkaa. Valuma-aluekunnostus on tehokkainta suunnitella
osavaluma-alueittain, jolloin samalla maastokartoituksella voidaan havaita kuormittavimpia hot spot -paikkoja,
tarkastella sopivimpia paikkoja vesiensuojelurakenteille, tehdä havaintoja alueista, joilla vettä voisi viivyttää
virtaamien tasaamiseksi ja tutkia virtavesikunnostustarpeita.
Averian sedimentistä vapautuu ravinteita ja tämän sisäkuormituksen määrää ja ravinteiden eri jakeita tulisi tutkia
tarkemmin. Jos sisäkuormituksen määrä osoittautuu suureksi, voisi järvellä pilotoida alusveden kierrättämistä
suodattimen ja kosteikkokäsittelyn kautta. Kalaston rakennetutkimuksissa (viistokaikuluotaus) saadaan tulevina
vuosina selville pohjaa pöllyyttävien kalojen samoin kuin petokalojen tarkempaa määrää. Näiden tulosten avulla
järven hoitokalastuksen tarvetta tulee selvittää tarkemmin. Hoitokalastuksella voi olla merkittävä vaikutus järven
sisäiseen kuormitukseen, ravintoketjuihin ja virkistyskalastukseen.
Imuruoppauksella saataisiin poistettua huomattavasti järven sedimentin ravinteita ja syvennettyä järveä.
Imuruoppaus on kuitenkin kallista, mutta sen mahdollisuuksia kannattaa kartoittaa tarkemmin tulevaisuudessa,
jos hapettomuus tulee nykyistä suuremmaksi ongelmaksi järvellä. Lisäksi imuruoppauskustannuksia saattaa
jatkossa olla mahdollista pienentää massoja kierrättämällä.
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Averian valuma-alueen virtavesissä on tehty huomattavan paljon nousuesteiden poistoja ja uomakunnostuksia.
Useimmat Averiaan laskevan Vihtijoen sivu-uomat ovat pohjavesivaikutteisia ja ne ovat olleet aiemmin tärkeitä
taimenen lisääntymis- ja elinalueita. Alueen virtavesissä on edelleen paljon potentiaalia, joten virtavesiluonnon
elvyttäminen ja virtavesien eroosion ym. ongelmien ratkaisemista kunnostuksilla tulee suunnitelmallisesti jatkaa.
Kunnostussuunnitelmassa esitetään kunnostustyön vuosisuunnitelma vuosille 2022–2030.
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Liite 1. Averian eläinplanktontulokset vuonna 2020
(1/4)
Averian eläinplanktonlajisto
lyhenne

taksoni

ROTIFERA (rataseläimet)
1140

KCTEC

Keratella cochlearis v. tecta

1150

KCHIS

Keratella cochlearis v. hispida

1160

KQUAD

Keratella quadrata

1200

KLONG

Kellicottia longispina

1210

AFISS

Anuraeopsis fissa

1400

TPORC

Trichocerca porcellus

1410

TROUS

Trichocerca rousseleti

1420

TPUSI

Trichocerca pusilla

1440

TSIMI

Trichocerca similis

1510

AOVAL

Ascomorpha ovalis

1600

ASPLA

Asplanchna sp.

1660

SKITI

Synchaeta kitina/S.tremula

1700

PVULG

Polyarthra vulgaris

1740

PREMA

Polyarthra remata

1810

PSULC

Pompholyx sulcata

1850

CUNIC

Conochilus unicornis

CLADOCERA (vesikirput)
2010

LEPT

Leptodora kindtii

2030

LFRO

Limnosida frontosa

2040

DIAPH

Diaphanosoma brachyurum

2120

DCRI

Daphnia cristata

2130

DLON

Daphnia longiremis

2140

DCUC

Daphnia cucullata

2390

BTHER

Bosmins coregoni ssp. thersites

2830

CHYDO

Chydorus sphaericus

2980

CLAMU

Cladocera-munat

COPEPODA (hankajalkaiset)
Calanoida (keijuhankajalkaiset)
EGRIM

Eudiaptomus gracilis - koiras

3053

EGRIF

Eudiaptomus gracilis - naaras

3052

EGRIC

Eudiaptomus gracilis - kopepodiitti

3090

CALN

Calanoida- nauplius

3054

Cyclopoida (kyklooppihankajalkaiset)
3704

MLEUM

Mesocyclops leuckarti - koiras

3703

MLEUF

Mesocyclops leuckarti - naaras

3702

MLEUC

Mesocyclops leuckarti - kopepodiitti

3754

TOITM

Thermocyclops oithonoides - koiras

3753

TOITF

Thermocyclops oithonoides - naaras

3752

TOITC

Thermocyclops oithonoides - kopepodiitti

3764

TCRAM

Thermocyclops crassus - koiras

3763

TCRAF

Thermocyclops crassus - naaras

3762

TCRAC

Thermocyclops crassus - kopepodiitti

3851

CYCC1

Cyclopoida kopepodiitti I

3852

CYCC2

Cyclopoida kopepodiitti II

3800

CYCN

Cyclopoida – nauplius

3980

COPMU

Copepoda – munat
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Liite 1. Averian eläinplanktontulokset vuonna 2020
(2/4)
yhteenveto-taulukkojen lyhenteet
ROTIF

rataseläimet

BOSMI

Bosmina-vesikirput

DAPHN

Daphnia-vesikirput

LITTC

litoraalin vesikirput

MUUCL

muut vesikirput

CYCLN

Cyclopoda nauplius-vaiheet

CYCLC

Cyclopoda kopepodiitti-vaiheet

CYCAD

Cyclopoda aikuiset

CALAN

Calanoida hankajalkaiset

CYCLO

Cyclopida-hankajalkaiset

CLADO

vesikirput
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Liite 1. Averian eläinplanktontulokset vuonna 2020
(3/4)

Averian eläinplanktonin yksilömäärät (kpl/10 l)
lajikoodit
day
6.7.2020
4.8.2020
3.9.2020

1140
KCTEC
1469,3
315,4
268,5
684,4
680,1

lajikoodit
day
6.7.2020
4.8.2020
3.9.2020

1700 1740 1810 1850
PVULG PREMA PSULC CUNIC
28,6
0,0
162,2
0,0
26,3
26,3 249,7
0,0
217,4 223,8 1029,4 44,8
90,8
83,4 480,4 14,9
109,7 122,3 477,4 25,8

lajikoodit
day
6.7.2020
4.8.2020
3.9.2020

3052 3053 3054 3090 3702 3703 3704 3752 3753 3754 3762
EGRIC EGRIF EGRIM CALN MLEUC MLEUF MLEUM TOITC TOITF TOITM TCRAC
22,1
11,0
5,5
16,6
71,8
16,6
38,7 127,0 149,1 121,5 16,6
27,9
11,2
5,6
22,3
55,8
5,6
16,8 139,6 22,3 44,7 16,8
28,1
2,6
0,0
20,5
25,6
2,6
5,1
135,6 17,9
5,1
2,6
26,1
8,3
3,7
19,8
51,1
8,2
20,2 134,1 63,1 57,1 12,0
3,4
4,9
3,2
2,9
23,5
7,4
17,0
6,4
74,5 59,2
8,1

lajikoodit
day
6.7.2020
4.8.2020
3.9.2020

3764
TCRAM
0,0
11,2
0,0
3,7
6,4

1150 1160 1200
KCHIS KQUAD KELLI
124,0
0,0
95,4
433,6 13,1 420,5
2998,7 25,6 1969,3
1185,5 12,9 828,4
1577,9 12,8 1001,3

1210 1400 1410 1420 1440 1510 1600 1660
AFISS TPORC TROUS TPUSI TSIMI AOVAL ASPLA SKITI
0,0
9,5
47,7
0,0
0,0
47,7
9,5
38,2
26,3 486,2 52,6
13,1 13,1
0,0
72,3 105,1
537,1 89,5 223,8
0,0
44,8 89,5 51,2
0,0
187,8 195,1 108,0
4,4
19,3 45,7 44,3 47,8
302,8 255,3 100,3
7,6
23,0 44,8 31,9 53,2
2010
LEPT
5,5
11,2
0,0
5,6
5,6

2030
LFRO
33,1
0,0
0,0
11,0
19,1

2040 2120 2130 2140 2390 2830
DIAPH DCRI DLON DCUC BTHE CHYDO
16,6 281,7 5,5
71,8 88,4 138,1
39,1 195,5 0,0
50,3 22,3 78,2
0,0
84,4
0,0
35,8
2,6
23,0
18,6 187,2 1,8
52,6 37,8 79,8
19,6
98,9
3,2
18,1 44,9 57,6

3800 3851 3852 9999
CYCN CYCC1 CYCC2 TOTAL
572,5 33,1
60,8 3958,0
749,0 100,5 72,6 4030,2
1099,7 66,5
46,0 9427,1
807,1 66,7
59,8 5805,1
268,4 33,7
13,3 3137,0

Lajiryhmien summat:
day
ROTIF BOSMI DAPHN
6.7.2020 2032,2 88,4 359,0
4.8.2020 2253,6 22,3 245,7
3.9.2020 7813,3 2,6
120,2
4033,0 37,8 241,7
3275,7 44,9 119,5

MUUCL
193,3
128,4
23,0
114,9
86,0

CYCLN
572,5
749,0
1099,7
807,1
268,4

CYCLC CYCAD CALAN CYCLO CLADO
309,3 348,0 55,2 1229,8 640,7
385,3 178,7 67,0 1313,1 396,5
276,2 40,9
51,2 1416,9 145,8
323,6 189,2 57,8 1319,9 394,3
56,0 153,8
8,2
93,7 247,5
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Liite 1. Averian eläinplanktontulokset vuonna 2020
(4/4)

Averian eläinplanktonin biomassa (mg C/m3)
lajikoodit
day
6.7.2020
4.8.2020
3.9.2020

1140
KCTEC
3,379
0,725
0,618
1,574
1,564

1150 1160 1200 1210 1400
1410
KCHIS KQUAD KELLI AFISS TPORC TROUS
0,285 0,000 0,210 0,000 0,015 0,038
0,997 0,039 0,925 0,021 0,778 0,042
6,897 0,077 4,136 0,430 0,143 0,179
2,727 0,039 1,757 0,150 0,312 0,086
3,629 0,038 2,091 0,242 0,408 0,080

1420
TPUSI
0,000
0,012
0,000
0,004
0,007

1440
TSIMI
0,000
0,014
0,049
0,021
0,025

1510
AOVAL
0,119
0,000
0,224
0,114
0,112

1600
ASPLA
0,391
2,963
2,097
1,817
1,309

1660
SKITI
0,103
0,284
0,000
0,129
0,144

lajikoodit
day
6.7.2020
4.8.2020
3.9.2020

1700
PVULG
0,094
0,087
0,717
0,300
0,362

1740
PREMA
0,000
0,087
0,738
0,275
0,404

1810 1850 2010 2030
2040
PSULC CUNIC LEPT LFRO DIAPH
0,124 0,000 0,580 11,141 0,785
0,250 0,000 1,173 0,000 3,934
1,029 0,179 0,000 0,000 0,000
0,468 0,060 0,584 3,714 1,573
0,490 0,103 0,586 6,432 2,082

2120
DCRI
7,878
9,627
2,441
6,649
3,747

2130
DLON
0,215
0,000
0,000
0,072
0,124

2140
DCUC
3,099
3,675
1,914
2,896
0,898

2390
BTHE
3,829
1,777
0,396
2,001
1,727

2830
CHYDO
6,285
4,332
1,063
3,893
2,638

lajikoodit
day
6.7.2020
4.8.2020
3.9.2020

2980
CLAMU
0,994
0,000
1,304
0,766
0,681

3052
EGRIC
5,593
3,886
4,956
4,812
0,862

3053 3054 3090 3702
3703
3704 3752 3753
EGRIF EGRIM CALN MLEUC MLEUF MLEUM TOITC TOITF
7,621 2,660 0,287 5,189 2,838 3,468 5,803 13,205
6,899 3,046 0,566 4,270 1,006 1,708 6,133 2,179
1,972 0,000 0,374 1,469 0,393 0,518 5,690 1,639
5,497 1,902 0,409 3,643 1,412 1,898 5,875 5,675
3,075 1,659 0,143 1,938 1,272 1,484 0,230 6,527

3754
TOITM
6,345
2,364
0,275
2,994
3,084

3762
TCRAC
1,189
1,683
0,153
1,008
0,781

lajikoodit
day
6.7.2020
4.8.2020
3.9.2020

3763
TCRAF
2,673
10,235
1,400
4,769
4,776

3764
TCRAM
0,000
0,743
0,000
0,248
0,429

3800
CYCN
2,937
4,309
8,338
5,195
2,807

3851
CYCC1
0,575
1,882
1,104
1,187
0,657

3852
CYCC2
1,571
1,750
1,003
1,442
0,390

3980
COPMU
6,960
6,702
0,959
4,874
3,392

9999
TOTAL
108,480
91,104
54,872
84,819
27,351

Lajiryhmien summat:
day
ROTIF
6.7.2020
4,760
4.8.2020
7,225
3.9.2020 17,513
9,833
6,765

BOSMI
3,829
1,777
0,396
2,001
1,727

DAPHN
11,192
13,303
4,355
9,617
4,677

MUUCL
19,784
9,440
2,367
10,530
8,760

CYCLN
2,937
4,309
8,338
5,195
2,807

CYCLC
14,327
15,718
9,418
13,154
3,309

CYCAD
35,490
24,936
5,183
21,870
15,384
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CALAN
16,161
14,397
7,301
12,620
4,690

CYCLO
52,754
44,963
22,940
40,219
15,463

CLADO
34,805
24,519
7,118
22,148
13,995
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Vesienhoidon toimenpiteet
VEMALA-mallinnuksessa on käytetty ”vesienhoidon toimenpiteet” -skenaariossa alla olevia arvoja. Valumaalue on 23.092.
Toimenpide

Kattavuus

Haja-asutus: miten suurella osuudella viemäriverkkojen ulkopuolella olevista kiinteistöistä
on nykysääntöjen mukaiseksi saneerattu jätevesijärjestelmä
Peltojen suojavyöhyke: mikä osuus yli 3 % kaltevuuksisien lohkojen peltoalasta on suojattu
30 m suojavyöhykkeellä
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
Kerääjä- tai aluskasvi käytössä prosenttia kevätviljojen peltoalasta
Peltojen tarkennettu ravinnetase: miten suurella osuudella peltoalasta tätä toimenpidettä
käytetään. Tässä sekä lantaa että mineraalilannoitteita käytetään vain pellon ravinnetarpeen
mukaisesti. Typpilannoituksessa pyritään pitämään typpitase (lannoitus - sadon mukana
poistuva) tasolla alle + 40 kg/ha*v. Fosforilannoitus pidetään tasolla, jolla pitkällä aikavälillä
lohkon P-luku saadaan laskemaan tasolle, joka on korkeintaan fosforin viljavuusluokkien
välttävä ja tyydyttävä raja-arvo. Jos alueella syntyy lannan ravinteita enemmän kuin pelloilla
tarvitaan, oletetaan että ylimäärä lannasta prosessoidaan ja ravinteet kuljetetaan muille
alueille.
Lannan sijoitus: osuus lannasta joka levitetään sijoittamalla tai muuten sekoittamalla se heti
maahan.
Peltojen kipsi- tai rakennekalkkikäsittely: miten suurella osuudella käsiteltävissä olevasta
peltoalasta näitä toimenpiteitä käytetään.
Metsätalouden hakkuiden kuormitus nykyisestä: taso jolle fosfori- ja typpikuormituksessa
päästään verrattuna nykytasoon.
Metsätalouden kunnostusojitusten kuormitus nykyisestä: taso jolle fosforikuormituksessa
päästään verrattuna nykytasoon. 100 % tarkoittaa että kuormitus säilyy nykytasolla.
Metsätalouden muun ihmistoiminnan kuormitus nykyisestä: taso jolle fosfori- ja
typpikuormituksessa päästään verrattuna nykytasoon. Muu ihmistoiminta tarkoittaa lähinnä
vanhoja ojitettuja soita.
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Averian lähivaluma-alueella olevien kosteikkojen kuntokartoitustiedot
vuodelta 2022

1503 Lirinoja
Valmistunut

2009

Maastokartoitus päivämäärä

1.6.2022

Kosteikon pinta-ala (ha)

0,2577

Valuma-alue (ha)

471,274

Valuma-alueella peltoa (ha)

71,4204

Peltojen osuus valuma-alueesta (%)

0,15

Kosteikon pinta-ala valuma-alueesta (%)

0,06

Maataloustukimääritelmän täyttävä kosteikko

Ei

Lirinojan kosteikko sijaitsee Vihdissä Lahnustaan eli Kotojärveen pohjoisosan rannan tuntumassa. Altaan
ensimmäinen osuus on matalaa ja kasvipeitteistä. Keskellä on penger, jonka etelä puolelta vesi virtaa altaan
syvempään osuuteen. Altaan ensimmäinen osa on matala ja siihen on kertynyt lietettä. Lietteen
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poistaminen olisi tarpeen. Altaan ensimmäinen osuus on myös kasvipeitteisempi, kun jälkimmäisellä
osuudella kasvipeitteisyyttä on melko vähän ja vesi pääsee virtaamaan helposti suoraan pois altaasta.
Padotus on toteutettu pohjakivikynnyksellä. Kosteikko on valuma-alueeseen nähden pinta-alaltaan pieni,
joten sen ravinteiden pidätyskyky ei todennäköisesti ole kovinkaan merkittävä. Kohteella onkin lähinnä
merkitystä kiintoaineen pysäyttäjänä ja virtaaman tasaajana, sekä riistanhoidollisesti.

Kuva 1 Lirinojan allas, veden virtaussuunta kuvassa oikealta vasemmalle. Kuva LUVY/Paavo Ojanen 1.6.2022

1504 Kotojärvi, pelto-oja
Valmistunut

2009

Maastokartoitus päivämäärä

1.6.2022

Kosteikon pinta-ala (ha)

0,1811

Valuma-alue (ha)

17,2559

Valuma-alueella peltoa (ha)

7,6286

Peltojen osuus valuma-alueesta (%)

44

Kosteikon pinta-ala valuma-alueesta (%)

1

Maataloustukimääritelmän täyttävä kosteikko

Ei

Lirinojaan länsipuolelta Kotojärveen laskevaan pelto-ojaan on myös tehty toimenpiteitä. Ojaa on levennetty
ja syvennetty sekä se on ohjattu kulkemaan kahdelta puolelta saareketta veden virtaaman hidastamiseksi.
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Ojassa ei ole kasvillisuutta, mutta sen kiertämä saareke on hyvin tiheän puuston peittämä.
Pelto-ojasta länteen olevalle ojan ja pellon väliselle alueelle voisi tarkastella mahdollisuutta isommalle
kosteikko ratkaisulle.

Kuva 2 Kotojärvi, pelto-oja. Kuva LUVY/Paavo Ojanen 1.6.2022
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1515 Hevonoja
Valmistunut

2010

Maastokartoitus päivämäärä

1.6.2022

Kosteikon pinta-ala (ha)

0,0824

Valuma-alue (ha)

95,1113

Valuma-alueella peltoa (ha)

31,1075

Peltojen osuus valuma-alueesta (%)

33

Kosteikon pinta-ala valuma-alueesta (%)

0,09

Maataloustukimääritelmän täyttävä kosteikko

Ei

Hevonojan kosteikko sijaitsee Vihdissä Averian rannalla. Se on tehty kaivamalla kaksi allasta, jotka on
yhdistetty pohjakivikynnyksellä. Jälkimmäisen altaan ja järven välille on tehty penger, sekä pohjakivikynnys.
Mahlasuolta Averiaan virtaava oja on ohjattu kulkemaan altaiden läpi.
Ensimmäinen altaaseen on kertynyt edellisen tyhjennyksen jälkeen (2018) lietettä, joten tyhjennys
mahdollisesti tarpeen muutaman vuoden kuluttua. Vesikasvillisuus altaissa on lisääntynyt ja se on
suurimmaksi osaksi järvikortetta. Altaiden koko valuma-alueeseen nähden on pieni, joten suurilla
virtaamilla veden viipymä aika on lyhyt, jolloin ravinteidenpidätyskyky heikkenee. Lietteen kertymisestä
päätellen altaat ovat kuitenkin toimineet kiintoaineksen pysäyttäjänä.

76.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 17/2022

Liite 3. Averian lähivaluma-alueella olevien kosteikkojen kuntokartoitustiedot vuodelta 2022
(5/5)
Paavo Ojanen

Liite 3.

Kuva 3 Hevonojan allas. Kuva LUVY/Paavo Ojanen 1.6.2022
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