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Tiivistelmä Siuntionjoki 2030 -hankkeessa on käynnistynyt Siuntionjoen valuma-alueen 
vesistöjen pitkän aikavälin kunnostustyö. Vihdin Enäjärven veden laadun sekä 
kasvi- ja eläinplanktonin tutkimustietoja täydennettiin sekä samalla analysoitiin 
olemassa olevat muut aineistot.

Enäjärvi on matala ja savimaiden ympäröimä, Siuntionjoen vesistöalueen ylin 
latvajärvi Vihdissä. Järven valuma-alue on varsin pieni (34 km2) suhteessa järven 
pinta-alaan (4,9 km2). Järvi on luontaisestikin rehevä, mutta vuoteen 1976 
kestäneen Nummelan taajaman jätevesikuormituksen takia järvi rehevöityi pahasti 
jo 1970-luvulla. Enäjärvi on luokiteltu välttävään ekologiseen tilaan. 

Enäjärven kunnostus alkoi vuonna 1993 ja on jatkunut aktiivisena läpi vuosikym-
menten. Järven tila koheni 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa tehokkaiden 
kunnostustoimien ansiosta, mutta on tämän jälkeen huonontunut. Enäjärven 
ravinnepitoisuudet ovat jälleen kasvaneet viime vuosina, kun hoitokalastus ei ole 
ollut riittävän tehokasta. 

Järvelle laskettiin kuormitus Suomen ympäristökeskuksen kehittämällä VEMALA-
ohjelmalla ja kuormituksen vähentämistavoite Load Lake Response -ohjelmalla. 
Enäjärven veden ravinnepitoisuus ei ole reagoinut 1991–2018 ulkoisen kuormi-
tuksen muutoksiin. Tämä johtuu hyvin ravinteikkaasta ja löyhästä sedimentistä 
ja sen aiheuttamasta voimakkaasta sisäisestä kuormituksesta. Sisäinen kuormitus 
johtunee vuosikymmeniä sitten tapahtuneesta voimakkaasta ravinnekuormi-
tuksesta, järven mataluudesta ja alttiudesta tuulen sekoittavalle vaikutukselle, 
sedimentin ajoittaisesta hapettomuudesta ja korkeasta pH:sta sekä runsaasta ja 
särkikalavaltaisesta kalastosta. Enäjärven eläinplankton on pienikokoista ja siitä 
puuttuvat suuren kalatiheyden takia lähes täysin suurikokoiset vesikirput, jotka 
pystyisivät laiduntamaan leviä tehokkaasti.

Puuttuminen sisäiseen kuormitukseen on Enäjärvellä tärkeintä. Nykyistä 
tehokkaampi hoitokalastus, petokalatoimet ja maltillinen kemikaalikäsittely ovat 
keskeisimpiä keinoja sisäiseen kuormitukseen puututtaessa. Ulkoisen kuormituk-
seen voidaan puolestaan vaikuttaa tehokkaimmin kunnostamalla jo rakennet-
tuja kosteikoita. Valuma-alueen 74 ha herkästi erodoituvalle peltoalalle tulisi 
levittää maanparannusaineita. Vedenpinnan nosto vähentäisi tuulen aiheut-
tamaa sedimentin pöllyämistä, mutta se voi olla hankala toteuttaa rakennusten ja 
peltojen vettymisvaaran takia.

Kunnostussuunnitelmassa esitetään kunnostustyön vuosisuunnitelma vuosille 
2020–2030

Asiasanat Enäjärvi, Vihti, Siuntionjoki, kunnostus, veden laatu, ekologinen tila, hoitoka-
lastus, kasviplankton, eläinplankton, pohjaeläimet, kalasto, vesikasvit, kuormitus, 
hapetus, vedenpinnan nosto

Toimeksiantaja Siuntionjoki 2030 -hanke
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1 Johdanto
Kuusivuotinen Siuntionjoki 2030 -hanke alkoi vuonna 2019. Hankkeen tarkoituksena on konkretisoida Siuntionjoen 
valuma-alueen kunnissa hyväksyttyä Siuntionjoen vesistövisiota 2030: Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 
(Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 2018). Vision tavoitteena on, että Siuntionjoen vesistö valuma-alueineen 
on hyvässä ekologisessa tilassa, taimenen luontainen elinkierto on turvattu ja vesistöjen virkistyskäyttömahdol-
lisuudet ovat monipuolistuneet. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Siuntionjoen kunnostushankkeen tavoitteet ovat seuraavat:

1. Käynnistää vesistön pitkän aikavälin kunnostustyö sekä alueellinen yhteistyö 

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

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

4. Tehdä vesistön luontoarvoja sekä vesistön kunnostamiseksi tehtävää työtä tunnetuiksi

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

Eräänä hankkeen konkreettisena toimenpiteenä vuonna 2019 täydennettiin Vihdin Enäjärven tutkimustietoa 
kasvi- ja eläinplanktonista sekä pohjaeläimistä, kerättiin olemassa olevat aineistot Enäjärvestä ja tutustuttiin 
järvestä tehtyihin opinnäytetöihin ja tieteellisiin artikkeleihin sekä hankeraportteihin. Osana hanketta järvelle 
laadittiin tämä kunnostussuunnitelma. 

Kunnostussuunnitelmaa varten tutkittiin valuma-alueen rakennetta ja vedenläpäisykykyä, arvioitiin lasken-
nallisesti järveen tuleva ulkoinen kuormitus ja sen vähentämistarve sekä koottiin ja analysoitiin aikaisemmat 
vedenlaatu- ja hoitokalastustulokset. Valuma-alueen rakennetta ja vedenläpäisykykyä verrattiin 1950-luvun 
tilanteeseen. Enäjärven kunnostamista ja ekologisen tilan parantamista pohdittiin Euroopan unionin vesipuitedi-
rektiivissä määritellyn arvion perusteella. Tässä kunnostussuunnitelmassa esitetään eri kunnostusvaihtoehtoja ja 
annetaan niille aikatauluehdotus. Lopuksi tarkasteltiin alueen virtavesien kunnostustarpeita ja -mahdollisuuksia. 

2 Vihdin Enäjärven ominaisuudet 
Enäjärvi on melko matala (keskisyvyys 3,2 m ja maksimisyvyys 9,1 m; taulukko 1), järvi Vihdin Nummelan 
keskustan kupeessa. Järvi on savikkojen ympäröimä, mikä lisää sen luontaista rehevyyttä. Järvessä on 
hyvin pienialainen Rompsinmäen syvänne (syvyys 9,1 m) ja Niemoon Etulahden laaja-alainen syvemmän 
veden alue (syvyys noin 5 m). Valuma-alueen koko on 34 km2 ja se on Siuntionjoen valuma-alueen 
latvajärvi. Järven viipymä on pitkä, noin 1,2 vuotta. Enäjärveen laskee useita puroja ja maatalousuomia 
ja sen luusuasta lähtee Hulttilanjoki Poikkipuoliainen-järveen. Enäjärvi on vesienhoidossa tyypitelty 
luontaisesti runsasravinteisiin järviin (Rr). 

Taulukko 1. Tietoja Vihdin Enäjärvestä.

 

Pinta-ala, km2 4,9
Tilavuus, milj. m3 15,9
Maksimisyvyys, m 9,1
Keskisyvyys, m 3,22
Viipymä, vrk 436
Valuma-alue, km2 34
Mallinnettu P-pitoisuus, µg/l 98
Havaittu P-pitoisuus, µg/l 127

http://www.siuntionjoki.fi/easydata/customers/siuntionjoki/files/kuvat/elinvoimainen_ja_esteeton_siuntionjoki_-_vesistovisio_2030.pdf
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Enäjärvi on luontaisestikin rehevä, mutta liian suuren ulkoisen kuormituksen myötä sen rehevyys on vuosien 
kuluessa lisääntynyt ja ravintoketju vinoutunut. Järveen laskettiin Nummelan jätevedet tammikuuhun 1976 
asti ja ulkoinen fosforikuormitus oli lähes 4000 kg/v. Huomattavasti pienentyneestä ulkoisesta kuormituksesta 
huolimatta järven tila heikkeni, sinileväkukinnat muodostuivat massiivisiksi, kalat kärsivät taudeista ja niissä 
oli maku- ja hajuhaittoja. Lisäksi järvi haisi usein. Järvellä havaittiin kalakuolemia talvella 1992, mutta niitä oli 
havaittu jo aiemminkin. (Reunanen 2005.) Kala- ja simpukkakuolemia on havaittu järvellä myös viime vuosina.

Enäjärven vedenkorkeutta laskettiin metrin verran viljelysmaiden kuivattamiseksi vuonna 1928 ja järven laskujo-
keen (Hulttilanjoki) rakennettiin säännöstelypato. Syksyllä 1993 huonokuntoinen säännöstelypato korvat-
tiin kiinteällä pohjapadolla. Tämä vakautti vedenpinnan järvessä luvan määräämälle tasolle. (Lempinen 1998, 
Reunanen 2005.) Tällä hetkellä pato kaipaa uusimista tai korjausta.

Enäjärven valuma-alueella on joitakin pieniä yksityisiä luonnonsuojelualueita (kuva 1). Luonnonsuojelualueet 
ovat pääosin lehtoja ja esimerkiksi järven kunnostamisesta hyötyviä lintujensuojelualueita järvellä ei ole.

Kuva 1. Vihdin Enäjärven valuma-alue, järven vedenlaadun havaintopaikat sekä valuma-alueella sijaitsevat luonnonsuojelu- 
alueet. 
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Kuva 2. Enäjärvi kesällä 2019. Kuva: LUVY / Katja Pellikka. 

3 Järven kunnostushistoria
Enäjärven kunnostustyö alkoi vuonna 1993. Kunnostustyö on jatkunut vuosikymmenten ajan varsin päämää-
rätietoisesti ja sen edistymisestä on raportoitu säännöllisesti (Lempinen 1998, Reunanen 2005, Hagman & 
Peltonen 2013). Antti Uusitalon kansalaisaloitteen perusteella Vihdin kunta aloitti vuonna 1993 Enäjärvi-
projektin. Kunta ja Uudenmaan ELY-keskus ovat rahoittaneet toimia ja Vihdin Enäjärven vesiensuojeluyhdistys ry 
(nykyisin Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry) on ollut vastuussa kunnostustoimien käytännön työstä. 
Ensimmäinen kunnostusselvitys valmistui 1994 (Horppila ym. 1994). Sen suosituksien perusteella tehostettiin 
valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteitä. Enäjärvestä on tehty useita opinnäytetöitä ja se on ollut mukana 
useissa hankkeissa: HOKA-hanke (Rehevöityneiden järvien hoitokalastuksen vaikutukset) vuosina 1998–2001, 
Happikadon aiheuttamien kalakuolemien vaikutukset kala- ja planktonyhteisöihin sekä veden laatuun -projekti, 
Luontaisesti rehevät järvet -yhteistyöprojekti, Järvi Hoi -hanke vuosina 2012–2014 ja Hola Lake Länsi-Uusimaa 
vuosina 2018–2019. 

Enäjärvellä hapetettiin Niemoon Etulahden syvännettä koeluontoisesti vuosina 1986–1989 Hydixor-ilmastimilla 
ja varsinainen hapetus oli käynnissä 1994–2004 (Mixox-hapettimet). Hapettimia oli Niemoon Etulahdella kaksi 
kappaletta ja hapettimet olivat päällä talvisin lukuun ottamatta kesää 1999, jolloin hapettimet olivat myös päällä. 
Lisäksi Rompsinmäen syvännettä hapetettiin 1998–2004. Rompsinmäen hapetin oli päällä talvisin ja kesäisin. 
Talvella 2003 oli Enäjärvessä poikkeuksellisen vaikea happitilanne ja ilmastinlaitteet laitettiin pois päältä ja järven 
hätäilmastus toteutettiin 11 laitteella, joista kaksi oli suihkutusilmastimia ja loput pumppu-, kompressori- tai 
kierrätyspumppuilmastimia. Lasku-uoman huonokuntoinen pato uusittiin vuonna 1993. (Vesi-Eko Oy:n Enäjärven 
Mixox-hapetuksen vuosiraportit 1994–2004.)

Kunnostuksessa tehokkaimmat vuodet olivat 1995–1997, kun tehokalastuksessa päästiin 304 kg/ha suuruiseen 
yhteissaaliiseen. Enäjärvi olikin ensimmäisiä merkittäviä hoitokalastuskohteita Suomessa Lahden Vesijärven, 
Köyliönjärven ja Säkylän Pyhäjärven ohella. Tehokalastuksen ja hapetuksen lisäksi yhteentoista uomaan on 
rakennettu laskeutusaltaita ja kosteikkoja (kuva 3), ja pelloille on tehty suojakaistoja ja -vyöhykkeitä. Tämän 
lisäksi on rakennettu hulevesikosteikkoja sekä istutettu useita kalalajeja kuten haukea, ankeriasta, madetta, 
toutainta ja muikkuja. Hauelle on lisäksi kunnostettu kutualueita. Kunnostustoimien ansiosta vedenlaatu parani, 
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vesi kirkastui ja sinilevien määrät vähenivät. Myös alusveden happipitoisuus sekä kalaston rakenne paranivat 
1998–2004 välisenä aikana. Enäjärvelle määritettiin luonnollinen fosforipitoisuus pohjasedimenttiin hautautu-
neiden piileväkuorien avulla: 30–45 µg P/l. (Lempinen 1998, Reunanen 2005.)

Vuonna 2005 Enäjärven kunnostustyön jatkolle määritettiin seuraavat tavoitteet (Reunanen 2005):

1. vuosittainen hoitokalastussaalis 25 000–30 000 kg (50–60 kg/ha)

2. petokalaistutukset

3. kutualuekunnostukset

4. laskeutusaltaiden ja kosteikkojen hoito

5. kaavoitukseen ja rakentamiseen vaikuttaminen ja hulevesien huomioiminen

6. suojakaistojen ja -vyöhykkeiden jättäminen

7. jätehuollosta huolehtiminen

8. hapetus tarvittaessa

Vuosina 2005–2012 hoitokalastuksia jatkettiin, mutta keskimääräinen saalis oli vain 18 kg/ha. Laskeutusaltaita 
rakennettiin lisää ja vanhoja tyhjennettiin tai korjattiin. Muutama laskeutusallas muutettiin kosteikoksi. Valuma-
alueelle rakennettiin Nummelanportin kosteikkoalue (0,1 % valuma-alueesta) Vihdin kunnan vuoden 2010 YK:n 
Biologisen monimuotoisuuden juhlavuoden ympäristötekona. Järveä ei ilmastettu noina vuosina. (Hagman & 
Peltonen 2013, Wahlroos 2020.)

Vuoden 2013 yhteenvedossa (Hagman & Peltonen 2013) suositeltiin seuraavia toimenpiteitä: hapetus, sulkasääs-
kitutkimus, hoitokalastuksen tehostaminen, suurimpien haukien poisto sekä kosteikkojen ja altaiden hoito ja 
niiden toiminnan tutkimus.

Vuosina 2012–13 Enäjärvellä testattiin Järvi Hoi -hankkeessa matalien alueiden (1,5–3 m) nuottausta. Vuosina 
2013–2019 kunnostustoimia jatkettiin: järvellä tehtiin hoitokalastusta, tyhjennettiin laskeutusaltaita, annettiin 
lausuntoja kaavoista ja suoritettiin kenttämittauksia. Lisäksi Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys ry oli mukana 
useissa tapahtumissa. Hoitokalastuksessa kokeiltiin ojapyyntiä laskuojasta sekä kesäaikaista rysäpyyntiä. 
Rysäpyynti todettiin niin tehokkaaksi, että vuosina 2017–2019 ei enää nuotattu. Hola Lake -hankkeessa selvitet-
tiin muun muassa hauenpoikasten lukumäärää ja rakennettiin petokalakäytäviä. Vuonna 2020 rysäpyyntiä jatket-
tiin, ja syksyllä 2020 muutaman vuoden tauolla ollutta nuottausta jatkettiin.

Hapetus on jatkunut tauon jälkeen molemmilla syvännealueilla syksystä 2014 alkaen yhdistyksen omilla Aire 
O2-diffuusiohapettimilla. Hapetus aloitettiin Niemoon Etulahdella syksyllä 2014 ja Rompsinmäen syvänteellä 
vuonna 2015. Vuonna 2019 laitteita ostettiin kaksi lisää ja ne asennettiin järven Niemoon Etulahdelle. Enäjärveen 
laskevaan Torholanpuroon asennettiin vuonna 2016 ferrisulfaattiannostelija, sillä suurimman osan Enäjärveen 
suuntautuvasta ulkoisesta fosforikuormituksesta oli aiemmin havaittu olevan peräisin kyseisestä uomasta. EU:n 
Life+-ympäristörahoituksen Keidas-hankkeessa Vihdin kunta rakensi Niittu-kosteikon Portti-kosteikon yläpuolelle 
vuosina 2013–2015 (0,2 % valuma-alueesta) (Wahlroos 2020).
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Kuva 3. Vihdin Enäjärven valuma-alueella olevien laskeutumisaltaiden ja kosteikkojen sijainnit. 

4 Simpukoiden massakuolema kesällä 2018
Vuoden 2018 alkukesä oli lämmin ja vesi todennäköisesti kerrostui normaalia voimakkaammin. Huhtikuun 
alussa oli valunut noin 120 m3 jätevettä ojaan, joka valui Portti-kosteikon kautta Enäjärven Ridalinlahteen. 
Jätevesipäästö oli kuitenkin ollut merkitykseltään oletettavasti vähäinen. Keväältä 2018 kenttämittaustuloksia 
tai varsinaisia vedenlaatutuloksia Rompsinmäeltä tai Niemoon Etulahdelta ei ole. Säätiedoista (kuva 4) kuitenkin 
havaitaan, kuinka tuuli heinäkuun alussa tyyntyi ja lämpötila kohosi helteisiin lukemiin. Enäjärvessä tapahtui 
tuolloin todennäköisesti lämpötilakerrostuminen, minkä johdosta alusvesi muuttui mahdollisesti hapettomaksi 
ja vastaavasti sisäinen kuormitus alkoi kasvaa. Olosuhteet olivat erittäin suosiolliset sinilevien massakukinnoille 
(kuva 5), minkä johdosta pintaveden pH ja happipitoisuus vaihtelivat vuorokausien sisällä paljon. Lämmin vesi ei 
myöskään pysty sitomaan happea yhtä paljon kuin viileä vesi.
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Kuva 4. Tuulennopeuden (m/s) ja ilman lämpötilan vuorokausikeskiarvot 1.5.–15.8.2018 Vihdin Maasojan säähavaintoasemalla.

Kuva 5. Vihdin Enäjärven lähiseutu kesällä 2018 ja 2020 satelliittikuvissa. Enäjärvi vihertyy jo toukokuussa, Poikkipuoliainen 
kesäkuussa ja Hiidenvesi heinä-elokuussa. Lähde: TARKKA-kaukokartoitustuotteet, SYKE. Alkuperäiset kuvat: ESA Copernicus 
Sentinel Data, SYKE.
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Heinäkuussa 2018 järvellä havaittiin simpukoiden massakuolema. Kuolleiden simpukoiden keräämisen organi-
soivat Vihdin kunta, Suomen ympäristökeskus (SYKE) sekä paikalliset vapaaehtoiset. Päävastuullisena oli Vihdin 
Enäjärven suojeluyhdistys ry. Ilmiön syytä pohdittiin asiantuntijoiden kesken SYKEn johdolla. Kuolleita simpukoita 
kertyi lähes 6000 kg, mikä vastaa noin 200 000 simpukkaa (Uusitalo 2020). Simpukkakuolemia oli havaittu erityi-
sesti Nummelan taajaman edustalla Ridalinlahdessa (kuva 6). Simpukoiden kuolemien arvioitiin johtuneen 
happikadosta, kohonneesta pH:sta ja lämpötilasta sekä mahdollisesti sinilevien tuottamista myrkyistä. Elokuun 
alussa havaittiin myös joitakin kuolleita kaloja ja kaasujen kuplimisesta aamutyynellä järvellä. (Mettinen 2018). 
Simpukoiden massakuoleman johdosta Rompsinmäen hapetin oli loppukesän 2018 käytössä.

Kuva 6. Enäjärveltä 22.7.2018 kerättyjä isojärvisimpukan raatoja sekä Ridalinlahden kuplivaa pintaa. Kuvat: Ilkka Sammalkorpi 
ja Sari Janhunen.

5 Valuma-alue ja vedenläpäisevyys
Enäjärven yläpuolisen valuma-alueen koko on 34 km2. Valuma-alueen rakennetta tutkittiin ympäristöhallinnon 
VALUE-työkalulla (Suomen ympäristökeskus 2020). VALUE:sta saa valuma-aluerajauksen lisäksi Corine-maanpeite 
2012 -aineiston tiedot. Lisäksi vanhoja ja uusia maastokarttoja käsiteltiin paikkatieto-ohjelmalla, jotta saatiin kuva 
valuma-alueella tapahtuneista maankäytön muutoksista. Vuoden 1958 maastokartta digitoitiin. 

Enäjärven valuma-alueesta on Corine-aineiston mukaan metsää 45 %, maatalousalueita 19 % sekä asuin- ja 
teollisuusaluetta 18 % (kuva 7). Corine-aineisto koostuu rasterimuotoisesta paikkatietokannasta (erotuskyky 20 
x 20 m) ja vektorimuotoisesta paikkatietokannasta, jossa pienin maastossa erottuva alue on vähintään 25 ha 
ja kapeimmillaan 100 metriä. Corine-aineisto on siten huomattavasti epätarkempi kuin maastokartoista tehty 
tulkinta.

asuinalue
11 %

teollisuus
7 %

maa-ainesten 
otto
1 %

virkistys
2 %

maatalous
19 %metsä

45 %

suo
1 %

vesi
14 %

Kuva 7. Enäjärven valuma-alueen maankäyttötyyppien osuudet vuonna 2012 Corine-maanpeite 2012 - aineiston mukaan.
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Karttoina käytettiin Maanmittauslaitoksen (MML) vuoden 1958 ja 2016 maastokarttoja. Valuma-alueen peltojen 
ja niittyjen määrä oli tuona aikana pienentynyt lähes puoleen ja rakennetun alan määrä on puolestaan kasvanut 
kolminkertaiseksi. Metsien ja soiden määrä on pysynyt vakiona. Kallioiden osuus oli kasvanut, mikä liittynee 
erilaiseen kuvaustapaan. Vuonna 1958 valuma-alueella oli rakennuksia 1325 kappaletta ja vuonna 2016 määrä 
oli kasvanut 4081 kappaleeseen. (kuva 8)

Valuma-alueesta laskettiin veden läpäisemättömyyden aste antamalla kullekin maankäyttötyypille valuntaker-
roin ja kertomalla se maankäyttötyypin pinta-alalla. Tämä laskenta tehtiin koko valuma-alueelle maastokartta-
aineistolla. Vuonna 2016 koko Enäjärven valuma-alueen veden läpäisemättömyys (total impervious area, TIA) oli 
13 %. Enäjärven TIA-% on toistaiseksi keskimäärin yhä niin pieni, ettei valuma-alueella ole ongelmia veden hallit-
semattoman valunnan takia. Myös sadeveden pitäisi päästä imeytymään pohjavedeksi. Nummelan ja Ojakkalan 
alueiden tiivistyessä hulevesien viivytys ja puhdistusratkaisujen rakentaminen ovat kuitenkin hyvin tärkeitä.

Kuva 8. Vihdin Enäjärven valuma-alueen maankäyttö vuosien 1958 ja 2016 MML:n maastokartoista tulkittuina.
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6 Järven tila
Järven tilasta kertovia indikaattoreita on useita. Keskeiset ovat happi sekä fosforin ja typen eri muodot. Lisäksi 
tutkitaan 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 muuttuja kertoo Mihin muuttuja liittyy 

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

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

Kokonaisfosfori ja 
fosfaattifosfori 

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

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

Kokonaistyppi, nitraatti-
nitriitttyppi ja 
ammoniumtyppi 

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

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

Klorofylli-a:n pitoisuus Vedessä olevien planktonlevien sisältämän 
klorofyllin eli lehtivihreän määrä. 

Kertoo planktonlevien mm. sinilevien määrästä vedessä ja 
tulosta voidaan käyttää rehevyyden arviointiin. 

Sähkönjohtavuus Liuenneiden suolojen määrä vedessä Jätevesikuormitus ja lannoitteet lisäävät sähkönjohtavuutta, 
samoin maantiesuolaus. 

pH Luonnonvesissä maaperän koostumus 
määrää veden happamuuden 

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

Väriluku Veteen liuenneet värilliset aineet, esim. 
humus ja rauta 

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

 

6.1 Veden laatu
Enäjärveä on vuosien mittaan tutkittu poikkeuksellisen paljon ja näytteitä on otettu myös muilta paikoilta kuin 
kahdelta nykyiseltä havaintopaikalta. Enäjärvestä on otettu vesinäytteitä ensimmäisen kerran vuonna 1962, 
mutta aktiivisempi seuranta alkoi 1980-luvulla. Järven vesi on hieman ruskeaa ja se on vuosikymmenten kuluessa 
muuttunut ruskeammaksi verrattuna 1960-luvun arvoihin. Yleisesti Suomen järvien vedet ovat tummuneet viime 
vuosina, mutta Enäjärvellä tätä ei viime vuosina ole tapahtunut. Järven hygieeninen laatu on viime vuosina ollut 
erinomainen.

Vesi sekoittuu matalassa Enäjärvessä tehokkaasti ja vesi kerrostuu lämpötilan mukaan vain satunnaisesti (kuva 
9). Viime vuosien leutoina talvinakaan lämpötilakerrostuneisuutta ei juurikaan ole havaittu.

Kuva 9. Enäjärven Rompsinmäen havaintopaikan veden lämpötila vuosina 2013–2019. Kuvan aineisto kattaa HERTTA-
tietokannan tulosten lisäksi vapaaehtoisten kenttämittarihavainnot. Vesi kerrostuu järvessä vain hetkittäin.
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Kokonaisfosforin pitoisuudet ovat olleet koko havaintojakson talvisin alle 50 µg/l, mutta ero kesän ja talven 
välillä on ollut suuri (kuvat 10 ja 11). Fosforipitoisuudet olivat erityisen suuria kesällä 1999 ja 2010-luvun kesinä. 
Kesän 1999 korkeiden fosforipitoisuuksien syyksi on epäilty kesäaikaista hapetusta. Järveä hapetettiin vuosina 
1994–2004 ja loppukesän fosforipitoisuudet olivat muita vuosia huomattavasti pienempiä 2000-luvun alussa 
(kuva 11). Tämä oli todennäköisesti hapetuksen tai voimakkaan hoitokalastuksen ansiota. Alusveden talviai-
kainen hapetus alkoi uudestaan vuonna 2015, mutta talven eikä etenkään kesän fosforipitoisuudet eivät ole 
pienentyneet.

Vuonna 2019 otettiin Rompsinmäen havaintopaikalta useita näytteitä niin pinta- kuin alusvedestäkin. Tuloksista 
näkyy, kuinka veden fosforipitoisuus kasvaa kesän edetessä sisäisen kuormituksen takia (kuva 12). Alusveden 
pitoisuudet olivat ajoittain hyvin suuria. Syvänteen vesi alkaa kerrostua jo kahden viikon aikana ja johtaa hapen 
loppumiseen pohjan läheisestä vesikerroksesta (kuva 12). Lyhyetkin kerrosteisuuden jaksot voivat täten riittää 
voimistamaan sisäistä kuormitusta (Genkai-Kato & Carpenter 2005, Lappalainen & Lakso 2005). Sisäisen kuormi-
tuksen vapauttamat ravinteet sekoittuvat nopeasti koko vesimassaan ja tulevat kasviplanktonin käyttöön. 

Eri vedenlaatutekijöiden lisäksi laskettiin veden ravinne- ja levämäärän, happipitoisuuden, hoitokalastustu-
losten ja säätulosten välistä yhteisvaihtelua vuosien 1994–2019 aineistosta (liite 1). Tätä tutkittiin laskemalla 
Spearmanin ei-parametriset korrelaatiokertoimet. Muuttujat eivät olleet normaalijakautuneita, joten Pearsonin 
korrelaatioanalyysia ei ollut mahdollista käyttää.
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Kuva 10. Enäjärven pintaveden kokonaisfosforipitoisuudet vuosina 1966–2020 Niemoon Etulahdelta, Rompsinmäeltä ja 
muilta havaintopaikoilta. Katkoviivat kuvaavat samantyyppisten järvien (runsasravinteiset järvet) huonon, välttävän ja 
tyydyttävän veden luokkarajoja kesäajan (kesä–syyskuu) tuloksille (Aroviita ym. 2019). Järveä hapetettiin vuosina 1994–2004 
ja uudestaan vuodesta 2015 alkaen. 

Enäjärven koko vesimassalle laskettiin kokonaisfosforin kilogrammamäärä vuosille 1994–2019 (taulukko 3). 
Tulokset laskettiin eri vesikerroksista otettujen analyysitulosten ja järven syvyys- ja tilavuusjakauman avulla. 
Koko vesimassan tulokset laskettiin Rompsinmäen ja Niemoon Etulahden tuloksista. Jos samana havaintopäivänä 
oli tuloksia kummaltakin paikalta, laskettiin ensin näiden paikkojen keskiarvopitoisuudet. Enäjärven kokonais-
fosforin määrä on kasvanut 2010-luvulla niin talvella kuin kesälläkin ja kesän fosforimäärä on 2010-luvulla ollut 
vähintään 2,5 kertaa suurempi kuin talvella (taulukko 3). Talven kokonaisfosforimäärä ei korreloinut tilastollisesti 
merkitsevästi minkään tutkitun muuttujan kanssa (liite 1). Kesäajan kokonaisfosforin maksimimäärä korreloi ajan 
lisäksi erittäin voimakkaasti levien määrän kanssa. Tuulisuus kohotti myöskin kesäajan kokonaisfosforimäärän 
maksimia. Kesäajan kokonaisfosforimäärät kasvoivat jonkin verran hapetusvuosien jälkeen, mutta ne eivät ole 
laskeneet ilmastuksen alettua vuonna 2015. 
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Kuva 11. Enäjärven pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden keskiarvot vuosina 1966–2020 kaikilla havaintopaikoilla. 
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Kuva 12. Enäjärven Rompsinmäen havaintopaikan kokonaisfosforipitoisuus vuonna 2019 ja talvella 2020. Pitoisuus kasvaa 
kesän edetessä, mikä viittaa sisäiseen kuormitukseen. Analyysin mittausepävarmuus (10–15 %) on ilmoitettu pystyviivalla 
eli todellinen pitoisuus on ollut 95 % todennäköisyydellä jollain kohtaa pystyviivaa. Kuvaa tulkittaessa on huomioitava, että 
11.3.2019 alusveden kokonaisfosforipitoisuus oli 1400 µg/l.

Taulukko 3. Enäjärven koko vesimassan kokonaisfosforin määrän (kg) keskiarvo talvisin (tammi-maaliskuu) ja kesäisin 
(kesä-syyskuu) eri vuosijaksoina.

 

Talvi Kesä Hapetus/ilmastus
1994-1999 782 1865 Kyllä
2000-2004 709 1576 Kyllä
2005-2009 739 1870 Ei
2010-2014 812 2541 Ei
2015-2019 1151 3013 Kyllä

Fosfaattifosforin pitoisuus on ollut usein kesäisin pintavedessä lähellä analyysin määritysrajaa (2 µg/l) tai sen 
alle. Pitoisuudet olivat pintavedessä suuria kuitenkin esimerkiksi vuonna 1999 (kuva 13). Kesäpitoisuudet ovat 
viime vuosina hieman kasvaneet, mikä kuvaa fosfaatin sisäisen kuormituksen suuruutta. Kesällä erittäin runsas 
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kasviplanktontuotanto käyttää tehokkaasti ravinteita kasvuunsa, mutta fosfaattia on siitä huolimatta jäänyt 
ajoittain veteen. Alusveden fosfaattifosforipitoisuudet olivat pienimmillään 2000-luvun alussa, kun hapetinlait-
teet olivat kummallakin syvänteellä (kuva 13, taulukko 4).
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Kuva 13. Enäjärven pintaveden (a) ja alusveden (b) fosfaattifosforipitoisuudet vuosina 1975–2020 Niemoon Etulahdella, 
Rompsinmäellä ja muilla havaintopaikoilla. Alusveden näytesyvyys oli Niemoon Etulahdella noin 4 m ja Rompsinmäellä 
noin 89 m. Kuvassa b ei näy Rompsinmäen seuraavia tuloksia: 9.2.1994 650 µg/l, 16.3.1994 1630 µg/l ja 16.7.1997 720 
µg/l. Analyysimenetelmä vaihtui vuonna 1998, mistä lähtien on mitattu suodatettu fosfaattifosfori. Tästä johtuen mitatut 
pitoisuudet laskivat keskimäärin puoleen entisestä. Huomaa, että kuvien y-akselit poikkeavat toisistaan.

Taulukko 4. Enäjärven pintaveden ja alusveden fosfaattifosforipitoisuuksien keskiarvot eri vuosikymmeninä. Pintavesitulokset 
on laskettu kaikilta havaintopaikoilta mutta alusveden tulokset vain Rompsinmäeltä. Talvi: tammi-maaliskuu ja kesä: 
kesä-syyskuu. Analyysimenetelmä vaihtui vuonna 1998, mistä lähtien on mitattu suodatettu fosfaattifosfori. Tästä johtuen 
mitatut pitoisuudet laskivat keskimäärin puoleen entisestä.

 

Talvi Kesä Talvi Kesä
1980-luku 23 38
1990-luku 17 21 360 76
2000-luku 9 6 23 19
2010-luku 15 15 48 41

Pintavesi (kaikki) Alusvesi (Rompsinm.)

Enäjärven pintaveden kokonaistyppipitoisuuksissa ei ole juurikaan eroa talven ja kesän välillä (kuva 14). 
Pitoisuudet olivat 1970- ja 1980-luvuilla suuria, minkä jälkeen ne alkoivat laskea. Vastaavasti 2010-luvulla ne ovat 
jälleen kasvaneet, mikä todennäköisesti johtui sinilevien runsaasta esiintymisestä järvessä. Sinilevät pystyvät 
sitomaan ilmakehän typpeä kasvuunsa ja tuovat siten vesiekosysteemiin lisää typpiravinnetta kiertoon. Lisäksi 
talvet ovat 2010-luvun viimeisinä vuosina olleet vähälumisia, joten talviaikainen typpikuormitus on ollut melko 
suuri. 

Pintaveden kokonaisravinnepitoisuuden suhde (kokonaistyppi : kokonaisfosfori) ilmensi 1970- ja 1980-luvuilla 
talvisin ja kesäisin voimakasta fosforirajoitteisuutta (TN:TP>17). Kun typpipitoisuudet pienenivät, tilanne 
muuttui niin, että laskennallisesti niin typpi kuin fosforikin saattavat rajoittaa tuotantoa (TN:TP=10–17). 
Todennäköisesti savisameassa vedessä valon riittävyys rajoittaa kesäisin ravinteiden ohella levien kasvua. 
Lisäksi on otettava huomioon, että kesäaikaista TN:TP -suhdetta alentaa voimakas fosforin sisäinen kuormitus. 
Kokonaisravinnesuhteella laskettava rajoittuneisuus onkin vain suuntaa antavaa. Jos ravinnerajoittuneisuustilan-
netta halutaan tutkia tarkemmin, se vaatisi esimerkiksi levätestien tekoa eri vuodenaikoina.
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Kuva 14. Enäjärven pintaveden kokonaistyppipitoisuudet vuosina 1966–2020 Niemoon Etulahdella, Rompsinmäellä ja muilla 
havaintopaikoilla. Katkoviivat kuvaavat samantyyppisten järvien (runsasravinteiset järvet) huonon, välttävän ja tyydyt-
tävän veden luokkarajoja kesäajan (kesä–syyskuu) tuloksille (Aroviita ym. 2019). Järveä hapetettiin vuosina 1994–2004 ja 
uudestaan vuodesta 2015 alkaen.

Taulukko 5. Enäjärven pintaveden kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuuksien sekä niiden suhdelukujen keskiarvot 
eri vuosikymmeninä kaikilta havaintopaikoilta laskettuina. Tulokset talvelta (tammi-maaliskuu) ja kesältä (kesä-syyskuu). 
Ensimmäiseltä vuosikymmeneltä, 1960-luvulta, ei ole kuin 1–2 havaintoa.

 

Talvi Kesä
TN TP TN:TP TN TP TN:TP

1960-luku (980) (50) (21) (1200) (190) (6)
1970-luku 1838 43 27 1336 109 23
1980-luku 1833 47 34 2373 191 29
1990-luku 1203 41 16 1059 118 15
2000-luku 1457 43 19 1000 92 18
2010-luku 1453 50 17 1552 172 16

Liukoinen typpipitoisuus (DIN = ammonium-, nitriitti- ja nitraattityppi) ei ole talvinäytteissä muuttunut 
1990-luvulta 2010-luvulle (taulukko 6). Kesäarvot ovat keskimäärin suurimpia 1980-luvulla, kun elokuussa 1989 
ammoniumtyppipitoisuus oli noin 1000 µg/l. Kesäajan DIN-pitoisuudet ovat jälleen kasvaneet 1990-lukuun 
verrattuna. Talviaikaan epäorgaanisten typpiyhdisteiden osuus kokonaistypestä on ollut 60 %, mutta kesällä 
pitoisuus on häviävän pieni. Tämä tarkoittaa, että todella pieni osuus typpiravinteista on liukoisessa muodossa 
ja typpiravinteet ovat sidottuna kasviplanktonleviin.

Taulukko 6. Enäjärven epäorgaanisten typpiravinteiden (DIN) keskimääräinen pitoisuus pintavedessä eri vuosikymmeninä 
talvella (tammi-maaliskuu) ja kesällä (kesä-syyskuu) sekä epäorgaanisten ravinteiden osuus kokonaistyppipitoisuudesta.

 

DIN DIN/TN DIN DIN/TN
1980-luku 286 0,1
1990-luku 703 0,6 41 0,0
2000-luku 902 0,6 48 0,0
2010-luku 877 0,6 69 0,0

Talvi Kesä

Happipitoisuutta on matalasta järvestä vaikea mitata normaalilla vesinäytteenotolla luotettavasti vaan tämä olisi 
tehtävä kenttämittarilla, jolla päästään mittaamaan lähelle 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 vapautu-
mista sedimentistä (Knuuttila ym. 1994). Enäjärvellä happipitoisuutta on vuosia mitattu kenttämittarilla ja tuloksia 
ollaan viemässä rakennettavaan uuteen tietokantaan.
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Niemoon Etulahden happitilanne oli talvisin vuoteen 1994 asti heikko pohjan läheisessä vedessä (kuva 15). 
Hapetus oli käynnissä Niemoon Etulahdella 1994–2004 ja uudestaan vuodesta 2015 alkaen. Hapetuksen lopetta-
misen jälkeen vuonna 2004 talven happitilanne heikkeni Niemoon Etulahdella välittömästi, mutta viimeisen 
kymmenen vuoden aikana tilanne ei ole ollut yhtä heikko. 

Rompsinmäen syvänteellä hapetettiin vuosina 1998–2004. Tuona aikana alusvesi ei ollut hapetonta ja siinä oli 
huomattavasti vähemmän kokonaisfosforia (kuva 16). Uudestaan hapetus aloitettiin talvella 2015. Talvella 2018 
Rompsinmäen hapetinlaite oli epäkunnossa, mikä vähensi talven happipitoisuutta (kuva 16). 

Kesäkuukausina Rompsinmäen havaintopaikalla pintavesi on puolestaan ollut hapellista, mutta alusvedessä on 
säännöllisesti ollut hapenvajausta. Huomattavasti tätä matalammalla Niemoon Etulahden syvänteellä alusvesi on 
ollut kesäisin hapeton vain ajoittain (kuva 17). Lämpimät kesät vähentävät tilastollisesti merkitsevästi alusveden 
happipitoisuutta (liite 1).

Kuva 15. Enäjärven Niemoon Etulahden havaintopaikan talviajan happipitoisuus. Niemoon Etulahti on lähes puolet matalampi 
paikka kuin Rompsinmäki, mutta tälläkin havaintopaikalla on havaittu usein hapettomuutta pohjan läheisessä vedessä 
talvisin. Havaintopaikalla oli hapetus vuosina 1998–2004 ja vuodesta 2015 alkaen.
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Kuva 16. Enäjärven Rompsinmäen havaintopaikan talviajan happipitoisuuden ja kokonaisfosforipitoisuuden vaihtelu vuosina 
1985–2019. Puolet vesimassasta on ollut yleensä talvisin hapetonta useimpina vuosina tällä syvännehavaintopaikalla. Alueen 
hapetusvuodet 1998–2004 näkyvät niin happi- kuin fosforikuvassakin. Talvella 2015 aloitettu ilmastus nosti alusveden talviai-
kaista happipitoisuutta. Hapetus vähensi alusveden kokonaisfosforipitoisuutta vain talvella 2017. Talvella 2018 hapetuslaite 
oli rikki.
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Kuva 17. Enäjärven Rompsinmäen (syvyys noin 9 m) ja Niemoon Etulahden (syvyys noin 5 m) havaintopaikkojen kesäajan 
(kesä-syyskuu) alusveden (metrin pohjan yläpuolelta) happipitoisuus vuosina 1966–2020.
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6.2  Kasviplankton
Enäjärvestä on mitattu veden a-klorofyllin eli lehtivihreän pitoisuutta vuodesta 1974 alkaen (kuva 18). Tehtyjen 
analyysien määrä on kuitenkin kasvanut vasta vuodesta 1994, joten aikaisemmalta ajalta tulokset ovat suuntaa 
antavia. Levien määrä on ollut koko seurantakauden suuri. Järven kunnostamisen aktiivisimpina vuosina 
ja muutama vuosi sen jälkeen 1994–2008 levämäärä oli muita ajankohtia pienempi, lähellä välttävän veden 
laadun tasoa. Levämäärän vaihtelu on kasvukauden aikana ollut todella suurta. Veden a-klorofyllipitoisuuden 
ja kokonaisfosforin välinen suhdeluku on pysynyt läpi vuosikymmenten lähes samana ja se on ollut keskimäärin 
0,5-0,6 (kuva 19). Verrattuna muihin Siuntionjoen vesistöalueen ylireheviin järviin on suhdeluku Enäjärvessä 
muita pienempi, mikä johtunee aktiivisesta hoitokalastuksesta. Verrattuna suuresta havaintoaineistosta tehtyyn 
hypoteesiin (Mazumder 1994), Enäjärven levien määrää on todennäköisesti mahdollista pienentää tehokkaan 
hoitokalastuksen avulla (kuva 19). Eli vaikka kokonaisfosforipitoisuus ei pienenisi, levien määrän kohdalla 
todennäköisesti tapahtuisi kuitenkin toisin.
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Kuva 18. Enäjärven veden a-klorofyllipitoisuus vuosina 1974–2020. Katkoviivat kuvaavat samantyyppisten järvien (runsas-
ravinteiset järvet) huonon, välttävän ja tyydyttävän veden luokkarajoja kesäajan (kesä–syyskuu) tuloksille (Aroviita ym. 
2019). Taulukossa on a-klorofyllipitoisuuden keskiarvot eri vuosikymmenille. Lehtivihreän määrä on ollut todella suuri 1980- 
ja 2010-luvuilla ja huomattavasti matalampi 1990- ja 2000-luvuilla. Analyysien määrässä on ollut huomattavasti vaihtelua. 

Enäjärvellä on ollut sinileväkukintoja vuosittain ja ympäristöhallinnon Leväkukinta-tietojärjestelmästä löytyy 
havaintoja lähes vuosittain vuodesta 1991 alkaen. Vuoden 2010 jälkeen leväkukintailmoituksia ei järveltä 
ole tallennettu, mutta tilanne sinilevien osalta ei kuitenkaan ole parantunut. Vesi on ollut usein vihertävää ja 
sameaa. Kasviplanktonin lajikoostumusta on järvellä tutkittu useina vuosina ja hyvin ilahduttavaa on se, että jopa 
1960-luvulta on olemassa kaksi analysointitulosta. Vuonna 2019 järveltä analysoitiin kolme kasviplanktonnäy-
tettä Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 -hankkeessa.

Kasviplanktonin kokonaismäärän, haitallisten sinilevien osuuden ja trofiaindeksin perusteella tila oli Enäjärvellä jo 
1960-luvulla välttävä. Vastaavasti 2000-luvulla tilanne vaihteli hyvän ja välttävän tilan välillä, mutta 2010-luvulla 
järven ekologinen tila kasviplanktonin osalta oli huono. Kasviplanktonin määrä oli 2010-luvulla todella suuri 
(keskimäärin 26 mg/l), mistä haitallisten sinilevien osuus oli samalla jaksolla keskimäärin jopa 77 %. Vuonna 
2019 kasviplanktonin kokonaisbiomassa oli heinäkuun alussa 30 mg/l, mutta heinäkuun lopulla ja elokuussa 
yli 40 mg/l (kuva 20). Haitallisia sinileviä oli heinäkuun alussa 72 %, mutta myöhemmin kesällä yli 90 % biomas-
sasta eli erittäin paljon. Kasviplanktonin trofiaindeksi oli 2010-luvulla suuri (2,3) eli lajisto on ollut yksipuolinen. 
Runsasravinteisiksi tyypitellyille järville ei ekologisessa laatuluokittelussa ole luokkarajoja kasviplanktonin osalta, 
sillä vertailuarvoja ei ole saatu määritettyä.

CHL CHL:TP
1970-luku 68 0,6
1980-luku 94 0,6
1990-luku 60 0,5
2000-luku 47 0,5
2010-luku 102 0,6
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Hepari: (2010-2019 154 µg/l), vemala 2011-19 121 µg/l ja klorofylli 148 µg/l (2011-2019)
Perälänjärvi: TP (2000-2019 65 µg/l, vemala 2012-19 52 µg/l ja klorofylli 27,5 µg/l (2006-2019)
Lamminjärvi: TP (2000-2019 43,5 µg/l), vemala 2012-19 46 µg/l ja klorofylli 22,2 µg/l (2006-2019)
Kaljärvi: TP (2000-2019 99 µg/l), vemala 73 µg/l ja klorofylli 82 µg/l (2006-2019)
Enäjärvi: TP (2010-2019 172 µg/l), vemala 2012-19 127 µ/l ja klorofylli 102 µg/l (2010-2019)
Karhujärvi: TP (2010-2019 99 µg/l), vemala 82 µg/l ja klorofylli 85 µg/l (2010-2019)
Petäjärvi: TP (2005-2019 115 µg/l), vemala 2011-19 115 µg/l ja klorofylli 91 µg/l (2005-2019)
Poikkipuoliainen: TP (2010-2019 90,5 µg/l), vemala 2012-19 87 µg/l ja klorofylli 91 µg/l (2005-2019)
Kovelanjärvi: TP vemala 67 µg/l ja klorofylli 37,8 µg/l (2005-2020)

Perälänjärvi

Lamminjärvi

Hepari

Kalljärvi

Enäjärvi
Karhujärvi Petäjärvi

Poikkipuoliainen

Kuva 19. Vihdin Enäjärven ja muiden vuonna 2019 tutkittujen Länsi-Uudenmaan järvien veden a-klorofylli- ja kokonaisfos-
foripitoisuuksien välinen suhde. Kokonaisfosforipitoisuus on vuosien 2012–2019 keskiarvopitoisuus. Enäjärven suhdelukua 
on mahdollista pienentää hoitokalastamalla. Pohjakuva: Ilkka Sammalkorpi (2018).
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Kuva 20. Enäjärven kaikkien havaintopaikkojen kasviplanktontulokset vuosina 1963–2019. Kokonaisbiomassa on jaettu 
haitallisiin sinileviin ja muihin kasviplanktonleviin.

Kesällä 2019 sinilevät muodostivat valtaosan biomassasta (kuva 22). Lisäksi kasviplanktonissa oli etenkin 
heinäkuun alussa myös piileviä ja viherleviä. Sinileväbiomassasta ylivoimaisesti suurimman osuuden muodos-
tivat koko kesän ajan rihmamaiset Planktothrix agardhii -lajin sinilevät, jotka eivät muodosta heterokysteja eli 
typensidontaan erikoistuneita soluja. Ne eivät muodosta maalimaisia pintakukintoja, mutta samentavat vettä 
ja viihtyvät matalissa, rehevissä järvissä, joissa on korkean typpipitoisuuden ansiosta korkea typpi:fosfori-
suhde. Ne voivat lisäksi hyötyä veden jatkuvasta sekoittumisesta (Visser ym. 2015). Sinilevistä esiintyi myös 
Aphanizomenon- ja Dolichospermum (entinen nimi: Anabaena) -sukujen lajeja. Kaikki runsaina tavatut sinile-
väsuvut saattavat olla myrkyllisiä ja tuottaa hermomyrkkyjä. Muista levistä suurikokoiset ja veden sekoittu-
misesta hyötyvät Aulacoseira-suvun piilevälajit ja sekä suurikokoinen ja näyttävä Lacunastrum gracillimum 
-viherlevä olivat myös biomassoiltaan melko runsaita. Kasviplanktontulokset on tallennettu ympäristöhallinnon 
Hertta-ympäristötietojärjestelmään.
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Kuva 21. Enäjärvellä oli kesällä 2019 runsaasti sinilevää. Kuva: LUVY / Katja Pellikka.
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Kuva 22. Enäjärven Rompsinmäen havaintopaikan kasviplanktonbiomassan kehitys ja sen jakautuminen eri luokkiin vuosina 
2006 ja 2019. 

Voimakas levätuotanto tuottaa veteen happea ja kasvattaa veden emäksisyyttä. Tämä on nähtävissä veden 
pH-arvoissa, jotka ovat kesäisin olleet koko seurantajakson (1962–2020) yli 7 (kuva 23). Talviajan pH-arvot ovat 
olleet noin 7 tai hieman tämän alle. Kesäisin 2010-luvulla keskimääräinen pH on ollut 8,3. Luku on korkea. Veden 
korkea pH-arvo on eräs sisäistä fosforikuormitusta voimistava tekijä, sillä rautaan tai alumiiniin kiinnittynyt 
fosfori pääsee näin vapautumaan sedimentistä (Koski-Vähälä ym. 2001).



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 18/2020

23.

5

6

7

8

9

10

11

19
62

19
67

19
72

19
77

19
82

19
87

19
92

19
97

20
02

20
07

20
12

20
17

pH
Enäjärven pH

Niemoo (kesä) Niemoo (talvi) Rompsi (kesä)
Rompsi (talvi) Muut (kesä) Muut (talvi)

Kuva 23. Enäjärven talvi- ja kesäajan veden pH:n kehitys 1962–2020 kaikilla järven havaintopaikoilla pintavedestä. Huomaa, 
että kuvan y-akseli alkaa arvosta 5.

Enäjärven näkösyvyyttä on mitattu vuodesta 1964. Tulosten perusteella vesi on ollut sameaa jo 1960-luvulla 
(kuva 24 ja 25). Vastaavasti 2000-luvun lopulla ja 2010-luvun alussa havaittiin muutaman kerran melko suuria 
näkösyvyyksiä niin talvella kuin kesälläkin. Veden sameus riippuu Enäjärvellä kasviplanktonin ja saven määrästä. 
Koska kasviplanktonlevien määrä vaihtelee kasvukauden aikana runsaasti, voi veden näkösyvyyskin vaihdella 
paljon. 
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Kuva 24. Enäjärven näkösyvyyden kehitys kesäaikaan vuosina 1964–2020 ja kesäajan näkösyvyyden keskiarvot eri vuosikym-
meninä. 1990-luvun puoliväliin asti havaintoja on niukalti.

1960-luku 0,4
1970-luku 0,7
1980-luku 0,3
1990-luku 0,6
2000-luku 0,7
2010-luku 0,5
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Kuva 25. Enäjärven näkösyvyyden kehitys talviaikaan vuosina 1973–2020 ja talviajan näkösyvyyden keskiarvot eri vuosikym-
meninä. Tuloksissa ei näy juuri muutosta vuosien kuluessa.

6 .3  Eläinplankton
Enäjärvestä otettiin kesällä 2019 kolme eläinplanktonnäytettä Rompsinmäen havaintopaikalta laskemalla 
eläinplanktonhaavi (silmäkoko 50 µm ja suuaukon halkaisija 25 cm) puoli metriä pohjan yläpuolelle ja nostamalla 
se hitaasti pintaan. Näyte edusti siis 0–9 metrin vesikerrosta. Haavi syrjäyttää jonkin verran vettä ja eläinplank-
tonin yksilömäärästä arvioitiin tulevan mukaan 85 %. Eläinplanktonnäytteet säilöttiin etanolilla niin, että lopulli-
seksi etanolivahvuudeksi tuli noin 70 %. 

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

Enäjärven eläinplanktonnäytteistä löydettiin 11 rataseläinlajia, kymmenen vesikirppulajia ja kolme hankajal-
kaislajia (liite 2). Keijuhankajalkaisista esiintyi Eudiaptomus gracilis sekä kyklooppihankajalkaisista kahta lajia: 
Megacyclops viridis ja Mesocyclops leuckarti. Kyklooppihankajalkaiset ovat pääasiassa ravinnonkäytöltään petoja 
eli ne eivät aikuisina laidunna kasviplanktonleviä, vaan alku- ja rataseläimiä.

Eläinplanktonin osalta määrät ja yhteisön rakenne vaihtelivat kesän aikana paljon. Eläinplanktonyksilöistä valtaosa 
(93–97 %) oli pieniä rataseläimiä (kuva 26), lähinnä lajeja Keratella cochlearis var hispida, Pompholyx sulcata ja 
etenkin elokuussa lajia Filinia longiseta. Vesikirppuja oli alkukesästä todella vähän, mutta elokuun lopulla 18 
% kaikista eläinplanktereista. Nämä olivat lähes täysin Chydorus sphaericus ja Daphnia cucullata-vesikirppuja. 
Chydorus-vesikirput ovat pienikokoisia ja niiden kyky laiduntaa kasviplanktonleviä on varsin 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 
lisääntymiselle, kun kalat saalistavat suurikokoisia vesikirppuja (Kuoppamäki 2019). Enäjärvellä havaittiin 
muutamia rataseläimiä ja pieniä vesikirppuja saalistavia petovesikirppuja (Leptodora kindti). Hankajalkaisista 
esiintyi sekä keijuhankajalkaisia että kyklooppihankajalkaisia varsin saman verran, mutta elokuussa erityisen 
paljon havaittiin kyklooppihankajalkaisten toukkavaiheita. 

1970-luku 1,8
1980-luku 1,3
1990-luku 1,1
2000-luku 1,3
2010-luku 1,1
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Kuva 26. Enäjärven eläinplanktonin yksilömäärän ja biomassan jakautuminen ryhmiin kesällä 2019.

Biomassasta (5–137 mg C/m3) koostui heinäkuun alussa 82 % hankajalkaisista, mutta niiden määrä väheni kolmas-
osaan kesän kuluessa. Vesikirppujen biomassa oli suurimmillaan elokuun lopulla (18 % biomassasta). Rataseläimet 
muodostivat 17–60 % kokonaisbiomassasta. Biomassasta runsaimpina esiintyivät pääosin samat valtalajit kuin 
yksilömäärien tapauksessakin. Hankajalkaisista keijuhankajalkaiset muodostivat heinäkuun alussa valtaosan 
biomassasta, mutta loppukesällä kyklooppihankajalkaiset.

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

Yhtälössä F = suodatusteho (ml/vesikirppu*vrk) ja L = vesikirpun pituus (mm) (Knoechel & Holtby 1986). 
Vesikirppujen yhteenlaskettu laidunnusteho jaettiin koko järven tilavuudella, jolloin saatiin vesikirppujen 
läpi kulkema vesimäärä vuorokaudessa (kuva 27). Laskelma on erittäin suurpiirteinen, sillä näytteitä oli vain 
yhdestä paikasta ja yhteensä vain kolme kappaletta. Enäjärvessä vesikirppujen laidunnusteho oli huomattavan 
pieni heinäkuussa 2019 verrattuna muihin Siuntionjoki-hankkeen reheviin järviin (kuva 27). Tämä johtui näiden 
tehokkaiden laiduntajavesikirppujen erittäin pienestä määrästä. Elokuun lopulla laidunnusteho oli suurempi, sillä 
Daphnia cucullata -vesikirppuja oli alkukesää huomattavasti runsaammin.
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Kuva 27. Bosmina- ja Daphnia-vesikirppujen yhteenlaskettu laidunnusteho Siuntionjoki-hankkeen järvissä kesällä 2019. 
I=heinäkuun alussa tai puolivälissä, II=heinäkuun lopussa tai elokuun alussa ja III=elokuun lopussa tai syyskuun alussa.
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Kasviplanktonia laiduntavien vesikirppujen (Bosmina- ja Daphnia-vesikirput) ja kasviplanktonin välinen biomassan 
suhde vaihteli Enäjärvessä 0,000056–0,0016, mikä on erittäin pieni suhdeluku (kuva 28). Enäjärven suhdeluku 
oli heinäkuussa jopa pienempi kuin Karhujärvessä ja Petäjärvessä. Elokuun lopulla suhde oli hieman parempi 
Daphnia-vesikirppujen runsastumisen ansiosta. Lahden Vesijärvellä suhde oli vuonna 2019 0,04 (Kuoppamäki 
2020). Järvien tulokset eivät ole täysin verrattavissa toisiinsa muun muassa tutkimusmenetelmien erojen vuoksi, 
mutta Enäjärven erittäin niukka vesikirppumäärä suhteessa valtavaan kasviplanktonmäärään käy näistä luvuista 
kuitenkin selville. 
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Kuva 28. Kasviplanktonia laiduntavien Bosmina- ja Daphnia-vesikirppujen hiilibiomassan ja kasviplanktonhiilibiomassan 
suhde Siuntionjoen valuma-alueen järvillä kesällä 2019. I=heinäkuun alussa tai puolivälissä, II=heinäkuun lopussa tai elokuun 
alussa ja III=elokuun lopussa tai syyskuun alussa.

Enäjärvellä on melko runsas eläinplanktonlajisto, mutta se on kuitenkin köyhempi kuin muissa Siuntionjoen 
valuma-alueen tutkituissa järvissä. Heinäkuun toisella näytteenottokerralla eläinplanktonin määrä oli niin pieni, 
että näytteenotossa tai näytteen käsittelyssä on saattanut tapahtua virhe. Heparista ja Petäjärvestä poiketen 
Enäjärvellä esiintyi runsaammin keijuhankajalkaisia, jotka syövät leviä. Eudiaptomus-hankajalkaiset ovat 
valikoivia laiduntajia ja ne pystyvät vesikirppuja paremmin etsimään levämassan seasta sopivia ravintopartikke-
leita (Kuoppamäki 2020). Suurikokoisia vesikirppuja ei järvessä juuri esiinny. Bosmina-suvun vesikirppuja esiintyi 
Enäjärvessä vain elokuun näytteessä, mikä oli varsin poikkeuksellista verrattuna muihin järviin. Näiden tulosten 
perusteella eläinplanktoniin kohdistuu suuri saalistuspaine kalojen ja mahdollisesti myös sulkasääskien taholta. 
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Kuva 29. Siuntionjoen valuma-alueen järvien eläinplanktonbiomassa kesällä 2019.
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Ennen vuotta 2019 Enäjärvestä on analysoitu eläinplanktonia vuosina 1994–1998 (kuva 30). Vuonna 2019 esiintyi 
poikkeuksellisen vähän vesikirppuja. Vuoden 2019 näytteenottotapa poikkesi aikaisemmasta, joten haavivedolla 
saatu yksilömäärä voi olla tämän takia hieman pienempi. Lisäksi aikaisemmin näyte on otettu 0–5 metrin vesimas-
sasta ja vuonna 2019 puolestaan 0–9 metrin syvyydeltä. Eläinplanktonin lisäksi Enäjärveltä olisi suositeltavaa 
selvittää sulkasääskien lukumäärää, sillä ne käyttävät ravintonaan eläinplanktonia, ja niiden merkitys ravintover-
kossa olisi hyvä selvittää (luku 8.1.1.3).
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Kuva 30. Enäjärven vesikirppulajien yksilömäärät vuosina 1994–1998 ja 2019. Chydorus-vesikirppuja oli 9.8.1994 640 
yksilöä/l.

Daphnia-vesikirppujen keskimääräinen pituus vuonna 2019 oli 677 µm (taulukko 7), mikä on melko vähän. 
Kaikkien vesikirppujen pituuden keskiarvo oli 624 µm eli valtaosa vesikirpuista oli pienikokoisia. Vuosina 
1994–1998 Daphniat olivat keskimäärin hieman pienempiä kuin vuonna 2019. Bosmina-vesikirppuja esiintyi 
vuonna 2019 vain elokuussa, jolloin ne olivat jotakuinkin samanpituisia kuin 1990-luvulla. 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 Pyhäjärvellä osoittautunut 
tarkaksi mittariksi arvioitaessa planktonia syövän kalaston määrää ja biomanipulaation soveltuvuutta vesistön 
kunnostukseen (Sarvala ym. 1997, Sarvala ym. 1998). Myös Tuusulanjärvessä Daphnia-vesikirppujen pituus on 
2000-luvulla ollut noin 600 µm ja pituus on vaihdellut kalojen saalistuksen suuruuden mukaan (Kuoppamäki 
2019).

Taulukko 7. Enäjärven kesän 2019 Bosmina-, Daphnia- ja kaikkien vesikirppujen pituuksien keskiarvot (µm). Bosmina-
vesikirppuja tavattiin vain elokuussa. Taulukossa myös vuosien 1994–98 tuloksista lasketut keskiarvot (Lempinen 1998 ja 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 2020a).

 

2.7. 25.7. 26.8. keskiarvo 1994 1995 1996 1997 1998
Bosmina 350 (350) 311 341 351 223 337
Daphnia 803 510 813 677 599 692 513 499 660
Ves iki rput 1250 423 518 624
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6 .4  Pohjaeläimet
Pohjaeläinnäytteenoton suorittivat LUVYn sertifioidut näytteenottajat erikoistumisalana vesistönäytteenotto. 
Näytteitä otettiin 1.10.2019 yhteensä kuusi kappaletta pehmeältä sedimentaatiopohjalta Enäjärven Niemoon 
Etulahdelta. Näytesyvyys oli noin 5–6 metriä ja käytetty väline Ekman-pohjanoudin. Niemoon Etulahti kuvaa 
Rompsinmäkeä matalampana paikkana paremmin järven yleistä pohjan tilaa. Näytteet seulottiin veneessä 
sankoseulalla, jossa seulaverkon silmän halkaisija on 0,5 mm. Tutkimuksessa noudatettiin ympäristöhallinnon 
ohjeita näytteenotosta ja näytteiden laboratoriokäsittelystä (poiminta, määritys, punnitus jne). Tulokset kentältä 
ja laboratoriosta tallennettiin ympäristöhallinnon ylläpitämään HERTTA-tietojärjestelmän pohjaeläinosioon 
(Pohje). ELY-keskus on ottanut syksyllä 2019 pohjaeläinnäytteet Rompsinmäen syvänteestä, mutta näitä tuloksia 
ei kuitenkaan ole vielä käytettävissä.

Ympäristöhallinnon ekologisen tilan arviossa käytettävä pohjaeläinindeksi PICM määrittää Enäjärven kuuluvaksi 
tyydyttävään ekologiseen tilaan, jos tarkastellaan vuoden 2019 aineistoja. Rehevien järvien osalta PICM-indeksi 
on kuitenkin kaikkein epävarmin ja sen perustella ei yksin kyetä selvittämään pohjaeläimistön tilaa ja sen siihen 
pohjautuvaa ekologista tilaa Enäjärvellä. Enäjärven pohjaeläimistön lajistoa ja sen koostumusta ja lukumäärä-
suhteita sekä biomassaa tarkastelemalla pohjaeläimistö ilmentää edelleen hyvin rehevää pohjaa ja korkeintaan 
välttävää pohjan tilaa, joka siis poikkeaa selvästi järven ns. luonnontilasta.

Surviaissääski-indeksin CI (Chironomidi-indeksi CI, Paasivirta 2000) arvoksi tulee alin mahdollinen eli erittäin 
suurta ravinteisuutta ilmentävä lukuarvo 1,0. Indeksilajeista tavattiin vain Chironomus plumosus -tyypin 
isokokoisia toukkia, jotka hyötyvät rehevöitymisestä ja kykenevät tulemaan toimeen ajoittain hapettomissakin 
oloissa. Niemoon Etulahdesta on aikaisempaa pohjaeläinaineistoa vuosilta 2003 ja 2007. Vuoden 2019 näytteet 
vahvistivat järven hyvin ravinteiseen ja rehevän ja siten välttävän tilan. Toisaalta pohjaeläimistön suhteellisen 
runsas esiintyminen kertoi myös siitä, ettei suurimmassa osassa järveä hapettomuus ole kehittynyt niin huonoksi, 
että se olisi johtanut merkittävään pohjaeläinkatoon. Enäjärven kaloilla ja pohjaeläimiä syövillä linnuilla on paljon 
pohjaeläinravintoa käytettävissään.

6 .5 Vesikasvit
Uudenmaan ELY-keskus kartoitti Enäjärven vesikasvillisuutta vuonna 2013. Työn suoritti Faunatica Oy päävyöhy-
kemenetelmällä (Faunatica Oy 2013). 

Enäjärvellä rantojen kasvillisuus on jyrkkien kalliorantojen ja mökkirantojen vuoksi epäyhtenäistä. 
Lahdenpohjukoissa kasvaa rehevöitymistä ilmentäviä, hyvin tiheitä järviruoko-, leveäosmankäämi- ja järvikais-
lakasvustoja, joiden lisäksi havaittiin yksi tiheä kapeaosmankäämikasvusto. Kelluslehtisistä järvellä esiintyy 
isoulpukkaa ja vesitatarta. Isoulpukka muodostaa paikoin laajoja lähes peitteisiä kasvustoja lahdenpohjukoissa. 
Vesitatarta esiintyy yhdessä isoulpukan kanssa, mutta myös yksittäisinä pienempinä kasvustoina avoimemmilla 
rannoilla. Veden sameudesta johtuen upos- ja pohjalehtiset vesikasvit puuttuvat. Enäjärvellä oli kartoitusten 
aikaan 5.–7.8.2013 meneillään voimakas sinileväkukinta, joka näkyi vihreänä sameutena pintavedessä koko järven 
alueella. Linjan 10 alkupisteen (Ajoksenlahti) ympäristössä rantavedessä oli lisäksi paksua viherlevämassaa, joka 
airoihin ja haravaan takertuessaan nousi vedestä erittäin suurina riekaleina. Rantavedessä koko järven ympäri 
kellui siellä täällä kuolleita pikkukaloja (alle 10 cm, mahdollisesti kiiskiä). Tarkkaa lajinmääritystä näille kaloille ei 
tehty, mutta kuolleet kalat vaikuttivat olevan enimmäkseen samaa lajia eikä tätä suurempia kuolleita kaloja tullut 
vastaan. Myös upos- ja pohjalehtisten kasvien puuttuminen järveltä ilmentää osaltaan järven veden heikkoa 
laatua. (Faunatica Oy 2013.)
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Kuva 31. Enäjärven vesikasvillisuuskartoituksen linjojen sijainnit kesällä 2013.

Taulukko 8. Vihdin Enäjärven vesikasvilajit vuonna 2013. Lähde: Uudenmaan ELY-keskus 2019.

 

ratamosarpio Alisma plantago-aquatica  L.
tummarusokki Bidens tripartita  L.
sarjarimpi Butomus umbellatus  L.
(suo)vehka Calla palustris  L.
rentukka Caltha palustris  L.
viiltosara Carex acuta L.
pullosara Carex rostrata  Stokes
myrkkykeiso Cicuta virosa  L.
kurjenjalka Comarum palustre L., Potentilla palustris (L.) Scop.
järvikorte Equisetum fluviatile  L.
(kelta)kurjenmiekka Iris pseudacorus  L.
rantayrtti Lycopus europaeus  L.
terttualpi Lysimachia thyrsiflora  L.
ranta-alpi Lysimachia vulgaris  L.
rantakukka Lythrum salicaria  L.
(iso)ulpukka Nuphar lutea  (L.) Sibth. & Sm.
vesitatar Persicaria amphibia  (L.) Delarbre
järviruoko Phragmites australis  (Cav.) Trin. ex Steud.
pystykeiholehti Sagittaria sagittifolia  L.
järvikaisla Schoenoplectus lacustris  (L.) Palla
korpikaisla Scirpus sylvaticus  L.
kapeaosmankäämi Typha angustifolia  L.
leveäosmankäämi Typha latifolia  L.
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6 .6 Sedimentti
Enäjärven sedimenttiä tutkittiin ensimmäisen kerran vuonna 1983 (Alhonen 1983). Tämän jälkeen sedimenttiä on 
tutkittu vuosina 1990 (Salonen & Itkonen 1992), 1996 (Salonen & Varjo 1997), 1997 (Salonen & Varjo 1998), 1999 
(Salonen & Varjo 2000), 2012 (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 2012) ja 2013 (Varjus 2015). Tutkimukset on 
toistettu osittain samoin menetelmin ja ne on tehty myös osittain samoissa paikoissa, mikä mahdollistaa tulosten 
keskinäisen vertailun. Vuosina 1996 ja 1997 tutkittiin myös Kotkaniemen Riilahden laskeutusaltaan sedimentin 
fosforipitoisuutta. Tässä fosforia oli varsin vähän ja se oli niukkaliukoisessa muodossa (Lempinen 1998).

Enäjärvi on kuroutunut 9000 vuotta sitten merestä (Salonen & Itkonen 1992). Sedimentin piilevärekonstruktion 
perusteella se on ollut rehevä kuroutumisestaan lähtien. Järven luontainen fosforipitoisuus on ollut noin 30–40 
µg/l (Kauppila 2004). Sedimentissä näkyy lisäksi järven veden pinnan laskeminen vuonna 1928 ja Nummelan 
jätevesien purkaminen 1950-luvulta alkuvuoteen 1976 asti. Järven sedimentin pinta on ollut erittäin ravinnepi-
toista ja fosforin määrä siinä kasvoi vuodesta 1991 vuoteen 1999. Myös orgaanisen aineksen määrä oli tuona 
aikana kasvanut ja sedimentti hapettunut. Sedimentti oli muuttunut 1990-luvun kunnostustoimien myötä fosforia 
sitovaksi (Salonen & Varjo 2000). Yhteensä Enäjärven sedimentissä on varastoituneena 735 000 kg fosforia 
(Varjus 2015).

Vuonna 2013 pintasedimentti oli kauttaaltaan varsin tasalaatuista, hapekasta ympäristöä kuvastavaa vihertä-
vänruskeaa hienodetritusliejua. Järven keskiosissa esiintyi myös joitakin hapettomia kohtia, sulfidiraitoja ja 
metaanin hajua tai kaasukuplia. Syvemmällä esiintyi paljon sulfidiraitoja ja 18–21 cm:n syvyydellä sulfidirai-
tainen kerros vaihettui oliivinvihreäksi hienodetritusliejuksi. Yleisesti tiedetään, että hapekkaissa oloissa veteen 
liuenneet rauta, alumiini ja mangaani saostuvat järven pohjalle metallioksideina ja sitovat fosforia. Enäjärvessä 
metallioksideihin sitoutunut fosfori oli vähentynyt pintasedimentissä sisäisenä kuormituksena järven matalassa 
lounaispäässä vuosien 1999 ja 2013 välillä. Järven koillisosassa ja syvännealueella fosforipitoisuudet olivat sen 
sijaan kasvaneet. Keskimäärin kolmasosa Enäjärven pintasedimentin fosforista on sidottuna metallioksideihin. 
Tämä fosforiosuus on kuitenkin alttiina vapautua vesipatsaaseen, jos happiolot ovat huonot. Sisäistä kuormi-
tusta kiihdyttävät hapen loppumisen ohella pH:n nousu (kiivas levätuotanto), tuulen aiheuttama resuspensio 
(Enäjärvellä todettu merkittäväksi) ja lämpeneminen (eloperäisen aineksen hajoaminen kiihtyy). (Varjus 2015.)

Pintasedimentin eloperäisen aineksen määrä on vuosien kuluessa kasvanut. Tämä liittynee laskeutusaltaiden ja 
kosteikkojen rakentamiseen, jolloin valuma-alueelta tulee nykyisin aiempaa vähemmän epäorgaanista ainesta. 
(Varjus 2015).

6 .7  Kalasto
Vihdin Enäjärven kalasto tutkittiin vuonna 2019 koekalastuksella Hola Lake Länsi-Uusimaa -hankkeessa (Valjus 
2019). Tähän on referoitu tutkimuksen tärkeimmät tulokset ja verrataan niitä aikaisempien seurantojen tuloksiin.

Enäjärven verkkokoekalastukset toteutettiin vuonna 2019 neljänä yönä ja kahtena ajanjaksona: 8.7.–10.7. ja 
20.–22.8. Tällä pyrittiin vähentämään ympäristötekijöistä kuten säästä, johtuvaa vaihtelua saaliissa. Pyyntialueena 
oli koko järvi ja verkkovuorokausien määrä 30. Koekalastukset perustuivat ositettuun satunnaisotantaan, jossa 
verkkomäärä on suhteutettu syvyysvyöhykkeiden pinta-aloihin (Olin ym. 2014). Kalastus tehtiin kahdella syvyys-
vyöhykkeellä (0–3 m ja 3–10 m) siten, että matalilla paikoilla käytettiin yhtä pohjaverkkoa ja syvemmän syvyys-
vyöhykkeen kalastusruudussa sekä pohjaverkkoa että pintaverkkoa (1 m pinnan alapuolella). Luonnonvarakeskus 
(LUKE) oli arponut pyyntipaikat etukäteen. Verkot laskettiin illalla ja nostettiin seuraavana aamuna, jolloin pyyntia-
jaksi tuli 12–13,5 tuntia. Koekalastuksissa käytettiin NORDIC-yleiskatsausverkkoa, joka on kooltaan 1,5 x 30 m ja 
koostuu 12:sta eri solmuvälin paneelista (5–55 mm). NORDIC-yleiskatsausverkkojen lisäksi elokuun koekalastuk-
sissa kalastettiin kahdella solmuväliltään 70 mm verkolla molempina öinä. Verkot olivat 2,0 m ja 3,0 m korkeita ja 
30 m pitkiä. Harvemmilla verkoilla pyrittiin selvittämään järven suurikokoisemman lahnakannan määrää. NORDIC-
verkkojen suurin solmuväli on 55 mm, eikä sen vuoksi ole optimaalinen isojen lahnojen kalastukseen.

Enäjärven verkkokoekalastuksen kokonaisyksikkösaalis oli 3 123 g/verkko ja 308 kpl/verkko (kuva 32, taulukko 
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9). Saalis koostui kahdeksasta lajista, joista biomassan perusteella selvästi runsain laji oli särki, seuraavina 
tulivat pasuri ja kuha. Yksilömäärällä tarkasteltuna yleisimmät lajit olivat kuha ja ahven ennen särkeä ja kiiskeä. 
Särkikalojen (särki, salakka, pasuri ja lahna) osuus kokonaissaaliin biomassasta oli 66 % ja yksilömäärästä 76 %. 
Ahvenkalojen osuus biomassasta oli 24 %, mutta yksilömäärästä peräti 75 %. Petokalojen (hauki, kuha ja yli 15 
cm ahven) osuus biomassasta oli 18 %. Solmuväliltään 70 mm verkolla ei saatu saalista koekalastuksessa, mutta 
hoitokalastuksen rysäsaaliissa on ollut isoakin lahnaa (Kinnunen 2018).
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Kuva 32. Enäjärven koekalastuksen yksikkösaalis lajeittain (g/verkko) ja (kpl/verkko) vuonna 2019.

Taulukko 9. Enäjärven yksikkösaalis sekä biomassojen osuudet lajeittain vuonna 2019.

 

Laji yksikkösaalis biomassa-
g/verkko osuus %

Ahven 324,8 10,4
Hauki 39,3 1,3
Kiiski 218,6 7,0
Kuha 467,9 15,0
Lahna 320,2 10,3
Pasuri 526,6 16,9
Salakka 160,3 5,1
Särki 1065,2 34,1
Yhteensä 3122,9 100,0
Ahvenkalat 1011,3 32,4
Särkikalat 2072,2 66,4
Petoahvenet (>15 cm) 63,6 2,0
Petokalat muut 507,2 16,2

Sekä ahven- että kuhasaalis koostuivat valtaosin pienistä, saman kesän (ikäluokka 0+) poikasista (kuva 33). 
Saaliissa oli myös joitakin isompiakin petokaloja, mutta niiden osuus ahvenkaloista jäi etenkin yksilömäärän 
osalta vähäiseksi.

Lahna-, pasuri- ja särkisaalis koostui selvimmin useammasta eri vuosiluokasta eli lajit lisääntyvät Enäjärvessä 
hyvin (kuva 34). Valtaosa lahnoista oli 12–20 cm mittaisia ja suurinkin lahna oli vain 35 cm mittainen. Pasurit 
olivat pääosin 10–20 cm pituisia. Särjillä vallitseva pituusluokka oli 8-9 cm, mutta saaliissa oli myös vanhempia 
vuosiluokkia edustavia pituusluokkia. 

Enäjärven koekalastustuloksia verrattiin ekologisen tilan luokitteluarvoihin (runsasravinteinen järvi Rr). 
Biomassasaalis osoitti välttävää, lukumääräsaalis huonoa ja särkikalojen biomassaosuus tyydyttävää tilaa. 
Indikaattorilajien osalta tilaluokitus oli tyydyttävä. Kalastoluokituksessa käytettävä ekologisen laatusuhteen 
lukuarvo (ELS4) oli 0,35 osoittaen välttävää ekologista tilaa. 
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Kuva 33. Ahvenen ja kuhan pituusjakaumat koekalastussaaliissa Enäjärvellä vuonna 2019. Huomaa, että y-akseli on 
logaritminen.
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Kuva 34. Lahnan, pasurin ja särjen pituusjakaumat koekalastussaaliissa Enäjärvellä vuonna 2019.

Biomassayksikkösaalis oli runsasravinteiselle järvelle hieman korkea, mutta jo melko lähellä tyydyttävän tilan 
luokkarajaa. Biomassayksikkösaalis oli pienempi kuin useana edellisenä koekalastuskertana (kuva 35). Sen sijaan 
kappalemääräinen yksikkösaalis oli korkea, ja se oli kasvanut oleellisesti aikaisemmista vuosista (kuva 35). Kasvu 
selittyy vuoden 2019 poikkeuksellisen runsaalla ahven- ja kuhasaaliilla. 0+ -ikäisten ahvenkalojen määrä oli hyvin 
suuri ja mm. kuhanpoikasia jäi verkkoon runsaasti lähes joka puolella järveä. Kuhan yksikkösaalis (kpl/verkko) 
oli yli nelinkertainen vuoteen 2014 verrattuna (kuva 36). Sekä ahvenet että kuhat olivat keskimäärin selvästi 
aikaisempaa pienikokoisempia, sillä biomassayksikkösaalis pysyi lähes ennallaan. 

Särkikalojen osuus biomassasta on pienentynyt ja osoittaa nyt tyydyttävää tilaa. Muutos johtuu pitkälti pasuri- 
ja särkisaaliin laskusta. Toiseksi runsaimman särkikalan, pasurin, yksikkösaalis pieneni alle puoleen vuoden 2014 
saaliista (kuva 36). Enäjärven kalasto on kuitenkin rehevälle järvelle tyypillisesti edelleen särkikalavaltainen. 
Vaikka ahvenkalojen yksilömääräinen osuus (75 %) saaliista on valtavan suuri ja biomassaosuuskin hyvä (32 
%), ovat kalat pääosin poikasia ja mm. petoahventen määrä on pieni. Kuhanpoikaset kasvattavat myös muiden 
petokalojen osuutta saaliista. Osuus on kuitenkin edelleen pieni eikä se riitä pitämään kurissa järven särkikala-
kantaa. Enäjärven kuhakanta joka tapauksessa vaikuttaa erittäin elinvoimaiselta – saaliiksi saatiin eri-ikäisiä kaloja 
ja lämpimän kesän myötä poikastuotanto oli erinomainen. Haukia saatiin vain yksi, mikä ei kuitenkaan välttä-
mättä kerro totuutta järven haukikannasta, sillä loppukesän koekalastuksissa haukia saadaan yleisesti melko 
vähän. Hoitokalastussaaliissa haukia on kuitenkin saatu varsin paljon. Koeverkkokalastus saattaa aliarvioida myös 
suurten särkikalojen, etenkin lahnojen, määrän.

Enäjärven ekologinen tila on kalaston perusteella laskenut koko 2000-luvun ajan. Vuonna 2019 ekologisen 
laatusuhteen arvo kääntyi ylöspäin, mutta se sijoittuu kuitenkin edelleen välttävään luokkaan. Biomassasaaliin 
ja särkikalojen biomassaosuuden mukaan tila parani. Yksilömäärän osalta tila heikkeni ahvenkalasaaliin kasvun 
takia. Tilanne olisi huolestuttavampi, jos syynä olisi särkikalojen lukumäärän lisääntyminen.   

Enäjärvellä esiintyy lisäksi täplärapua.
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Kuva 36. Enäjärven yksikkösaalis (g/verkko ja kpl/verkko) koekalastustuloksissa lajeittain 2001–2019.
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Kuva 38. Enäjärven koekalastuksen eri lajien biomassan jakautuminen verkkovuorokautta kohti verkon solmuvälin mukaan 
vuonna 2019.

6.8  Ekologinen tila
Ekologisen tilan luokittelussa tarkastelun kohteina 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). 

Enäjärvi on tyypitelty runsasravinteisiin järviin. Sen ekologinen tila luokiteltiin vuonna 2013 (vuosien 2006–2012 
aineistolla) ja vuonna 2019 (vuosien 2012–2017 aineistoilla) välttäväksi. Luokittelut on tehty laajaan aineistoon 
perustuen, sillä järvestä on ollut saatavilla ravinne- ja a-klorofyllitulosten lisäksi pohjaeläin-, vesikasvillisuus- ja 
kalastotuloksia. ELY-keskuksen mukaan tila näytti heikentyneen vuoden 2013 luokittelun jälkeen (Marttila 2020). 
Vuonna 2019 tutkittiin veden laadun lisäksi kasviplanktonia, pohjaeläimiä ja kalastoa. Uusimpienkin tulosten 
valossa Enäjärvi luokittuisi välttävään ekologiseen tilaan (taulukko 10). 

Taulukko 10. Enäjärven ekologisen luokittelun osatekijät. Vuosien 2018–19 luokittelutulokset ovat epävirallisia arvioita ja 
perustuvat tässä raportissa tehtyyn arvioon. 

 

2006-2012 2012-2017 2018-2019

Klorofylli-a Huono Huono Huono

 - Hyvä  -

2013

Syvännepohjaeläimet Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä

2007 2013 2019

Välttävä Välttävä Välttävä
Biomassa, suureneva Välttävä Välttävä Huono
Yksilömäärä, suureneva Välttävä Välttävä Huono
Särkikalojen biomassaosuus Välttävä Välttävä Välttävä
Indikaattorilajien esiintyminen Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä

2011 2014 2019

Kokonaistyppi Välttävä Välttävä Välttävä

Kokonaisfosfori Huono Huono Huono

Kasviplankton

Pohjaeläimet

Kalat

Kokonaistyppi

Kokonaisfosfori

Vesikasvit



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 18/2020

35 .

Uudenmaan ELY-keskus määritti Enäjärven ahvenista elohopeapitoisuuden vuosina 2013–2014 ja se oli 
keskimäärin 0,14 mg Hg/kg (tuorepaino) (Marttila & Roikonen 2016). Pitoisuus oli alle kemiallisen luokittelun 
huonon raja-arvon, joten järvi luokittui hyvään kemialliseen tilaan. Kemiallisessa luokittelussa on vain kaksi 
vaihtoehtoa: hyvä ja huono.

7 Ravinnekuormitus 
7.1 Ulkoinen kuormitus
Enäjärven ulkoinen kuormitus arvioitiin ympäristöhallinnon ylläpitämällä ja kehittämällä VEMALA-
mallinnusohjelmalla. VEMALA sisältää useita osia: WSFS-hydrologinen ennustemallijärjestelmä käsittää sade- ja 
lämpötilahavainnot, lumen, maankosteuden ja pohjaveden valuntalaskennan sekä virtaamat ja vedenkorkeudet 
joissa ja järvissä. Vihma-työkalu ja Icecream-malli puolestaan keskittyvät peltojen kuormitukseen ja ravinnekier-
toon. Lisäksi mukana on typpimalli VEMALA-N, joka mallintaa prosesseja pelloilla ja metsissä. 

Peltokuormituksessa huomioidaan peltolohkon kaltevuus, maalaji, kasvi, 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 VAHTI-rekisteristä. Ilmalaskeuma lasketaan lähimpien mittaus-
asemien vuosittaisista tiedoista. Tämä on todennäköisesti huomattava aliarvio. Luonnonhuuhtouma mallinne-
taan fosforin osalta VEPS-mallilla ja typen osalta VEMALA-N-typpimallilla, jossa on nykyisin huomioitu valtakun-
nallisen MetsäVesi-hankkeen tulokset.

 VEMALA:n laskemat tulokset ovat olleet Länsi-Uudenmaan järvillä fosforin osalta luotettavia, mutta typen osalta 
malli paikoin yliarvioi kuormituksen. Hulevesikuormituksen VEMALA-malli todennäköisesti laskee huomattavassa 
määrin liian pieneksi, sillä se on 10 % ilmalaskeumasta. Enäjärven valuma-alueesta 18 % on ainakin osittain 
päällystettyä, joten hulevesikuormituksen voidaan olettaa olevan tässä nyt ilmoitettua jonkin veran suurempi. 
Kuormituksen arvio lasketaan VEMALA:ssa vuodesta 1990 alkaen tähän päivään. Lisäksi malli ennustaa kuormi-
tuksen vuosille 2020–2029 nykytoimenpiteillä ilmaston muuttuessa sekä tilanteessa, jossa maatalouden kuormi-
tusvähennykset (tarkennettu lannoitus, suorakylvö, suojavyöhykkeet, lietteen sijoitus nurmilla ja kerääjäkasvit) 
on otettu käyttöön.

VEMALA-mallissa voi tarkastella järven lisäksi kahta Enäjärveen laskevaa uomaa: Kilsoin puroa ja Reuhoonlahteen 
laskevaa Torholan puroa.

Ulkoinen fosforikuormitus on VEMALA-mallin mukaan laskettuna ollut vuosina 2012–2019 keskimäärin 1446 
kg P/v ja sisäinen kuormitus 2141 kg P/v. Ulkoinen kuormitus on laskenut hieman vuosien kuluessa (kuva 39). 
Vuonna 1994–95 fosforikuormituksen arvioitiin olevan vain 990 kg P/v, mutta sisäisen kuormituksen jopa 44 800 
kg P/v (Lempinen 1998). Sisäisen kuormituksen arvio perustui tutkimuksiin sedimenttikeräimillä. VEMALA-
mallin laskema sisäisen kuormituksen määrä on todennäköisesti aliarvio. Ulkoisen fosforikuormituksen arvioi-
daan 1950-luvulla olleen noin 900 kg P/v, mutta kuormituksen huippuvuonna 1976 jopa 4000 kg P/v (Salonen 
& Itkonen 1992). Ulkoisen kuormituksen väheneminen vuosina 1990–2019 on ollut merkityksellisintä talvisin, 
keväisin ja kesäisin (kuva 39) ja se liittyy pelloilta tulevan kuormituksen pienenemiseen. Ulkoisesta fosforikuormi-
tuksesta 62 % on peräisin peltoviljelystä ja 8 % haja- ja loma-asutuksesta (kuva 40). Fosforikuormitus Enäjärveen 
oli 1990-luvulla keskimäärin 1470 kg P/v, 2000-luvulla 1500 kg P/v ja 2010-luvulla 1446 kg P/v. 

Enäjärveen ulkoinen fosforikuormitus on VEMALA-mallinnuksen mukaan suurempi kuin järvestä lähtevä määrä 
eli järveen sedimentoituu fosforia (noin 250 kg/v). Lähtökuorma on vuositasolla pitkän viipymäajan takia 
tulokuormaa pienempi, vaikka fosforia vapautuu myös sisäisenä kuormituksena sedimentistä.

Tarkasteltaessa uomia erikseen vastasi Kilsoin puro 14 %, Torholan puro 21 % ja muut uomat ja lähivaluma-alue 
65 % kokonaisfosforin kuormituksesta. Nämä tulokset on laskettu vuosien 2012–2019 keskiarvoista. 

Ilmastonmuutoksen takia fosforikuormituksen odotetaan vähenevän 14 %, mutta pelloilla tapahtuvilla vähentä-
mistoimenpiteillä kuormitusta olisi mahdollista saada laskettua nykyisestä jopa 35 %. 
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Kuva 39. Enäjärveen tuleva vuosittainen fosforikuormitus VEMALA-mallin mukaan vuosina 1990–2019. Tiedot haettu 
17.3.2020.

Kuva 40. Enäjärveen tulevan fosforikuormituksen jakautuminen eri kuormituslähteisiin sekä kuormituksen jakautuminen eri 
uomien välillä. VEMALA-mallin laskema keskiarvo vuosilta 2012–2019. Tiedot haettu 17.3.2020.

VEMALA-mallilla laskettiin lisäksi fosfaattifosforin kuormituksen järveen sekä sen jakautumisen eri uomien ja 
lähivaluma-alueen välillä. Fosfaattifosfori on suoraan leville käyttökelpoisessa muodossa oleva ravinne ja säätelee 
siten kasvukaudella järven kasviplanktonlevien määrää. Fosfaattifosforin kuormasta valtaosa tulee muualta kuin 
Kilsoin ja Torholan puroista (kuva 41), joten sen kohdalla lähivaluma-alueen merkitys korostui. 

Typpikuormitus on puolestaan viime vuosina ollut keskimäärin 27 000 kg N/v. Ulkoisen kuormituksen typpi:fosfori-
suhde on nykyisellään noin 19. Typpikuormitus on fosforin tapaan vähentynyt 1990-luvulta (kuva 42). 
Typpikuormitus on pienentynyt kaikkina vuodenaikoina. Kuormitus on vähentynyt peltoviljelyssä ja pistekuormi-
tuksessa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Pelloilla on otettu suurelta osin muun muassa talviaikainen kasvipeit-
teisyys ja lannoituksen optimointi käyttöön. Typen osalta viime vuosien ulkoinen kuormitus jakautuu peltoviljelyn 
(51 %), luonnonhuuhtouman (34 %), laskeuman (9 %) ja haja-asutuksen (4 %) välille (kuva 43). Tarkasteltaessa eri 
uomia ja lähivaluma-aluetta oli jako lähes samanlainen kuin fosforin tapauksessa (kuva 43). 

P-kuorma/v

1990-luku 1472

2000-luku 1506

2010-luku 1388
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Kilsoin puro
5 %

Torholan puro
7 %

muut
88 %

Fosfaattifosforikuormitus

Kuva 41. Enäjärveen tulevan fosfaattifosforikuormituksen jakautuminen eri uomien ja lähivaluma-alueen välillä. VEMALA-
mallin laskema keskiarvo vuosilta 2012–2019. Tiedot haettu 17.3.2020.

Ilmastonmuutoksesta aiheutuvaa typpikuormituksen kasvua ei ole odotettavissa vuosille 2020–2029.
Typpikuormitusta olisi mahdollista pienentää 18 % nykyisestä, jos maataloudessa otettaisiin vesistökuormituksen 
vähentämistoimenpiteet käyttöön.
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Kuva 42. Enäjärveen tuleva vuosittainen typpikuormitus VEMALA-mallin mukaan vuosina 1990–2019. Tiedot haettu 
17.3.2020.
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Kuva 43. Enäjärveen tulevan typpikuormituksen jakautuminen eri kuormituslähteisiin sekä kuormituksen jakautuminen eri 
uomien välillä. VEMALA-mallin laskema keskiarvo vuosilta 2012–2019. Tiedot haettu 17.3.2020.

Vuosina 2019–2020 Enäjärveen laskevien ojien kuormitusta tutkittiin kaksi kertaa (20.11.2019 ja 17.3.2020, kuva 
44). Näin harvaan otetuilla näytteillä ei pystytä laskemaan ojien vuosittaista kuormitusta järveen, mutta niiden 
suhteita voidaan tarkastella. Kilsoinpurosta vesinäytteitä ei otettu, sillä purossa on ollut aktiivinen seuranta 
jatkuvatoimisilla mittalaitteilla (esimerkiksi Valkama ym. 2017). Pitoisuudet olivat typen ja etenkin fosforin 
osalta suuria (liite 3). Kokonaisfosforin pitoisuus oli suurin Härköilänojassa ja kokonaistypen Riilahdenojassa. 
Tutkimusajankohtana hygieeninen laatu oli heikentynyt vain hieman Nissoinojassa (Escherichia coli 280 kpl/100 
ml). Tämä saattoi johtua esimerkiksi kosteikkoaltaan vesilinnuista, sillä altaan yläpuolelta otetussa näytteessä ei 
ollut kohonnutta pitoisuutta. Jätevesiä ojiin ei ilmeisesti ainakaan säännöllisesti päädy. Liukoisen fosfaattifosforin 
osuus kokonaisfosforista oli keskimäärin 15 %. Fosfaattifosforipitoisuudet olivat suurimpia Kotkaniemenojassa 
ja Riilahdenojassa. 

Torholanoja on virtaamaltaan ojista selkeästi suurin. Se vastasi tämän takia kummallakin näytteenottokerralla 
myös valtaosasta fosfori- ja typpikuormitusta. 
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Näytteenottokerroilla otettiin vesinäytteet lisäksi neljästä vesiensuojelurakenteesta. Nämä olivat Kotkaniemen 
allas, Härköilänojan allas, Nissolanojan hulevesiallas ja Torholanojan kemikaaliannostelija. Näytteet otettiin 
runsaan virtaaman aikaan kasvukauden ulkopuolella. Näiden hetkellisten tulosten mukaan yksikään tutkittu 
vesiensuojelurakenne ei pystynyt pidättämään kokonaisfosforia tai -typpeä, vaan ravinnekuormat järveen olivat 
suurempia kuin altaaseen tulevassa vedessä. Kemikaaliannostelijan toimivuudesta ei ollut mahdollista saada 
näytteenoton yhteydessä tietoa, sillä se ei ollut käytössä kummallakaan näytteenottokerralla. Rakennetut laskeu-
tusaltaat ja kosteikot ovat todennäköisesti kuitenkin pidättäneet kiintoainetta ja ravinteita sedimenttitutkimuk-
sien perusteella (Varjus 2015). 

Kilsoinpuron Portti- ja Niittu-kosteikkoja on seurattu jatkuvatoimisilla mittalaitteilla usean vuoden ajan. 
Kasvillisuuden kehittyessä kosteikkojen kyky puhdistaa vettä parani jokaisena vuonna niiden perustamisen 
jälkeen. Hydrologisena vuonna 2015–2016, jolloin Niittu-kosteikko oli vasta 2–3-vuotias ja Portti-kosteikko 
6-vuotias, molemmat kosteikot puhdistivat yhdessä vuositasolla 26 % (eli 58 kg) puron valuma-alueelta tulevasta 
kokonaisfosforikuormasta. Suhteellinen puhdistusteho (%) oli suurin kasvukauden aikana, jolloin virtaamat ja 
kiintoainekuormat ovat pieniä, kun taas absoluuttinen puhdistusteho oli korkein (kg) syyssateiden ja lumen 
sulannan aikoina, jolloin kiintoainetta liikkui runsaasti ja virtaamat olivat suuria. (Wahlroos 2020.)

7.1.1 Ulkoisen kuormituksen vähentämisen tavoite
Enäjärven kokonaisravinnepitoisuudet (vuosien 2012–2019 keskiarvo 127 µg P/l ja 1630 µg N/l) ovat suurempia 
kuin mallilla simuloidut pitoisuudet (98 µg P/l ja 1240 µg N/l, taulukko 11). Ero johtunee järven sisäisestä kuormi-
tuksesta. Typen osalta sinilevien typensidonta nostaa veden typpipitoisuutta. Rehevien järvien kokonaisfosforin 
hyvän luokan raja-arvo on 55 µg/l ja typen 930 µg/l. Enäjärven tapauksessa näihin pitoisuuksiin pääsemiseksi 
ulkoisen kuormituksen vähentäminen edelleen nykyisestä on ensisijaisen tärkeää.

Ulkoisen kuormituksen vähennystavoitetta arvioitiin Suomen ympäristökeskuksen Load Lake Response (LLR) 
-ohjelmistolla (taulukko 11). Kuormituksen ja järven ravinnepitoisuuden suhteet laskettiin vuosille 1991–2018. 
Sisäiseksi kuormitukseksi annettiin VEMALA-mallinnuksesta saatu sisäisen kuormituksen keskiarvo vuosille 
2012–2019 (2141 kg P/v eli 5867 g P/vrk). LLR-laskennan perusteella ulkoista kuormitusta olisi vähennettävä 
nykyisestä typen osalta 20 %, jotta järvi saavuttaisi hyvän ekologisen tilan 50 % todennäköisyydellä. Tällöin 
ulkoinen typpikuormitus olisi 21 170 kg N/v. Fosforikuormitukselle LLR-ohjelma ei pysty määrittelemään tavoite-
tasoa, sillä Enäjärven veden fosforipitoisuus ei sen mukaan reagoi ulkoiseen kuormitukseen (kuva 46).

VEMALA-mallin mukaan ulkoista fosforikuormitusta on mahdollista pienentää nykyisestä 35 % yksin pelloilla 
tehtävillä toimilla. Tässä skenaariossa on otettu huomioon ilmastonmuutos (taulukko 11). Haja-asutuksen ja 
loma-asuntojen jätevesikuormituksen osuus on ilmastonmuutoksen edetessä 9 % fosforikuormasta. 

Taulukko 11. Load Lake Response -ohjelman laskema Enäjärven typen tavoitekuorma hyvän ekologisen tilan toteutumi-
seksi, VEMALA-mallin laskemat pitoisuudet, viime vuosien tulokuormat ja kuormaskenaariot vuosille 2020–2029. (Skenaario1 
= nykytoimenpiteet ja ilmastonmuutoksen vaikutus ja skenaario2 = ilmastonmuutoksen vaikutus, mutta maataloudessa 
otetaan tehokkaat kuormitusvähennystavat käyttöön).

 

Fosfori Typpi Yksikkö Lähde
Kuorma 2012-2019 4 73 kg/vrk VEMALA
Kuorma 2012-2019 1446 26580 kg/v VEMALA
Kuorma, skenaario1 2020-2029 1244 25930 kg/v VEMALA
Kuorma, skenaario2 2020-2029 946 21910 kg/v VEMALA
Tavoitekuorma ? 4 g/m2*v LLR
Tavoitekuorma ? 58 kg/vrk LLR
Tavoitekuorma ? 21170 kg/v LLR
Tavoitepitoisuus 55 930 µg/l
Kuormitusvähennystarve ? 20 % LLR
Havaittu pitoisuus 2012-2019 127 1630 µg/l VEMALA
Simuloitu pitoisuus 2012-2019 98 1240 µg/l VEMALA
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a) b)

Kuva 45. Enäjärveen tulevan fosforikuormituksen (a) ja typpikuormituksen (b) tasot 1991–2018 (0,29 g P/m2*v ja 6,12 g N/
m2*v) katkoviivalla ja typen tavoitetaso (4,33 g N/m2*v) punaisella nuolella Lake Load Response -ohjelmalla laskettuna. 
Hyvän tilan raja-arvo saavutetaan tällä kuormitustasoilla 50 % todennäköisyydellä. Huomaa, että viime vuosien kuormitus 
on ollut Enäjärveen katkoviivalla osoitettua pienempi. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tavoitetasoon. Fosforipitoisuudelle ei 
voitu määrittää tavoitetasoa.

a) b)

Kuva 46. Enäjärveen tulevan fosfori- (a) ja typpikuormituksen (b) ja järvessä havaitun ravinnepitoisuuden (mustat pallot) 
välinen suhde sekä Lake Load Response -ohjelman laskema mallinnettu pitoisuus (avoimet pallot) kuormituksen kasvaessa. 
Typpikuvaan on nuolella merkitty nykyisen kuormituksen keskimääräinen määrä. Enäjärven veden fosforipitoisuus ei reagoi 
järveen tulevan kuormituksen muutoksiin.

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

Kaavassa Q/A = hydraulinen pintakuorma, Q = järveen tuleva vesimäärä (m3/v) ja A = järven pinta-ala (m2). 
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Ns. kriittinen kuorma (Pv, g P m-2 v) taas lasketaan kaavalla:  

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

Enäjärven VEMALA-mallilla laskettu ulkoinen fosforikuormitus (1446 kg/v) ylittää sekä sallitun että kriittisen 
fosforikuormituksen rajan (taulukko 12). Enäjärven ulkoista fosforikuormitusta olisi siis vähennettävä tämän 
perinteisen laskentatavan mukaan vähintään 10 %. 

Taulukko 12. Enäjärven kriittisen ja sallitun fosforikuorman rajat Vollenweiderin mallin (1976) mukaan sekä VEMALA-mallilla 
laskettu ulkoinen fosforikuormitus (keskiarvo vuosina 2012–2019).

 

Enäjärvi

Sallittu P-kuormitus (kg/v) 475

Kriittinen P-kuormitus (kg/v) 1299

Todettu P-kuormitus (kg/v) 1446

7.2 Sisäinen kuormitus 
Vesi vaihtuu Enäjärvessä keskimäärin noin 14 kuukaudessa. Veden viipymäaika on melko pitkä, minkä vuoksi järvi 
on altis ulkoiselle kuormitukselle. Viipymä vaihtelee vuodenajasta toiseen ja kesällä 2019 vesi viipyy järvessä 
VEMALA-mallin simuloinnin mukaan yli 600 vrk eli lähes kaksi vuotta ja sateisena talvena 2020 viipymä oli hieman 
yli vuoden. VEMALA-mallin mukaan keskimäärin 23 % ulkoisen kuormituksen fosforista pidättyy järveen.

Enäjärven sisäistä kuormitusta lisäävät talven ja kesän happikatoajankohdat, veden jatkuva sekoittuminen, 
korkea pH, järven alttius tuulille sekä särkikalavaltainen kalasto. Lisäksi talven jäätön aika on pidentynyt, mikä 
lisää tuulen sekoitusta ja siten sisäistä kuormitusta (Horppila ym. 2017). Sisäisen kuormituksen erittäin suuri 
merkitys järvelle havaittiin jo Kettusen vuonna 1980 julkaistussa ravinnevirtoja käsittelevässä tutkimuksessa 
(kuva 47). Enäjärven sedimentin tilaa on tutkittu viimeksi vuonna 2013 ja tuolloin havaittiin sedimentissä ajoittai-
sesta hapettomuudesta kertovia sulfidijuovia. Sedimentti oli hyvin ravinteikasta ja sen havaittiin luovuttaneen 
ravinteita edellisen tutkimuksen (1999) jälkeen. Kolmasosa pintasedimentin fosforista oli helposti liukenevassa 
muodossa. Ravinteikas sedimentti voi luovuttaa fosforia vuosikymmeniä (Horppila ym. 2017), mikä tekee kunnos-
tamistarpeesta pitkäkestoisen. 
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Kuva 47. Enäjärven fosforivaraston alkuperän suhteelliset osuudet. Kuva on piirretty Kettusen (1980) kuvan perusteella. 
Tilanne on järvellä edelleen pääpiirteissään samanlainen. Ulkoinen kuormitus heijastelee järveen tulevan virtaaman 
muutoksia.
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VEMALA-mallin simuloiman tulo- ja lähtökuormituksen mukaan ulkoisen kuormituksen määrä on kesäaikaan 
erittäin pieni (kuva 48). Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus kuitenkin kasvoi kesän 2019 aikana nelinkertaiseksi 
sisäisen kuormituksen vaikutuksesta. Kesän ja talven fosforimäärien erotus (taulukko 5) on 2010-luvulla ollut 
suurempi kuin koko vuoden keskimääräinen fosforikuormitus. Järven sinileväkukinnat perustunevat siis lähinnä 
voimakkaaseen sisäiseen kuormitukseen. 
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Kuva 48. Enäjärven tulo- ja lähtökuorma vuonna 2019 VEMALA-mallin simuloimana sekä pintaveden kokonaisfosforipitoi-
suus Rompsinmäen havaintopaikalla.
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8 Kunnostustoimenpiteet
Enäjärvelle ehdotetut kunnostustoimet voidaan karkeasti jakaa ulkoisen kuormituksen ja sisäisen kuormituksen 
vähentämiseen tähtääviin toimiin. Järven kunnostamisessa pitkäjänteinen ulkoisen kuormituksen vähentä-
minen on aina ensisijaista, etteivät kunnostustoimenpiteiden vaikutukset jää lyhytaikaisiksi. Näkyvät muutokset 
järven tilassa lähivuosina edellyttävät tehostettuja sisäistä kuormitusta vähentäviä kunnostustoimenpiteitä. 
Alla olevaan taulukkoon 13 on koottu yhteen eri kunnostustoimenpiteitä sekä niiden hyviä ja huonoja puolia 
Enäjärveä ajatellen.

Taulukko 13. Enäjärvelle ehdotetut kunnostustoimet sekä niiden positiiviset, negatiiviset tai muut huomiota vaativat seikat.
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8.1 Sisäistä kuormitusta vähentävät toimet

8.1.1 Ravintoketjukunnostus, hoitokalastus ja petokalatoimet
Rehevän järven ravintoketjukunnostuksen tarvetta voidaan arvioida vedenlaadusta, kalastosta ja planktonista 
tehtyjen seurantahavaintojen perusteella. Enäjärvellä särkikalakanta on huomattavalla todennäköisyydellä tärkeä 
kesäaikaista veden laatua heikentävä ja sinileväkukintoja voimistava tekijä (taulukko 14). Enäjärveä voi perustel-
lusti pitää kohteena, jossa on tehtävä sekä perusteellinen ravintoketjukunnostus tehokalastuksella että varaudut-
tava ylläpitävään hoitokalastukseen. 

Taulukko 14. Enäjärven seurantahavaintojen ja hoitokalastustarpeen yleisten kriteerien vertailua (Sammalkorpi & Horppila 
2005).

Kriteeri Enäjärveä kuvaava havainto 
Kalasto on särkikalavaltainen, kalabiomassa ja -tiheys suuria + Kuvat 32, 34, 35, 36, 37, 38 
Veden klorofylli/fosforipitoisuuden suhde on korkea (>0.4) + Kuva 18  
Eläinplanktonista puuttuvat suuret leviä käyttävät vesikirput + Kuva 26 ja taulukko 7 
Fosforipitoisuus nousee ainakin 2-3 kertaiseksi kesäaikana + Taulukko 5 ja kuva 11 ja 48 
Ulkoinen kuormitus on pieni +/- Kuva 39 

 

Hoitokalastus aloitettiin Enäjärvellä yhtenä ensimmäisistä suomalaisjärvistä jo vuonna 1993. Saalista on saatu 
4000–62000 kg/vuosi (kuva 51). Tehokalastusvuodet olivat 1995–97, minkä jälkeen siirryttiin hoitokalastuk-
seen. Viimeisimmät hoitokalastustulokset ovat vuodelta 2019, mutta kalastusta on jatkettu myös vuonna 2020. 
Järvellä on nuotattu talvella ja kesällä, mutta on myös kokeiltu rysä- ja paunettipyyntiä, kalastettu katiskoilla 
ja pidetty pilkkikilpailuita. Viime vuosina pääosassa on ollut kesäaikainen rysäpyynti. Hoitokalastussaaliista on 
otettu otanta ja viime vuosina on muutoin arvioitu saalisjakauma lajeittain. Saaliista valtaosa (keskimäärin 86 
%) on ollut särkikaloja, lähinnä särkiä, lahnoja ja salakkaa. Hoitokalastussaaliit ovat olleet keskimäärin 36 kg/
ha*v (8–127 kg/ha*v) (kuva 49). Määrät ovat olleet 1990-luvun puolivälin vuosia lukuun ottamatta pieniä verrat-
tuna esimerkiksi Tuusulanjärven tai POTEHU-järvien saaliisiin, jotka parhaina vuosina ovat olleet 80–190 kg/ha*v 
(Hietala 2019, Niinimäki 2011).
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Kuva 49. Enäjärven hoitokalastussaalis (kg/ha). Lähivuosina tarve saaliille olisi noin 150 kg/ha vuodessa ja pitkän aikavälin 
hoitokalastuksessa noin 60 kg/ha vuodessa. 

Vuosien 1993–96 aikana Enäjärven levämäärä määrä väheni (Villa & Haapalainen 1998) ja särkikalojen, etenkin 
särjen, osuus kalastosta pieneni (Olin & Ruuhijärvi 2005a, Loman 2014). Vuonna 1997 alkaneessa HOKA-hankkeessa 
(Rehevien järvien hoitokalastuksen vaikutukset) Enäjärvessä oli muita järviä pienemmät koekalastuksen yksikkö-
saaliit ravinnetasoon nähden (Olin & Ruuhijärvi 2005a). Ravintoverkkokunnostushankkeissa, joissa on onnistuttu 
saamaan myönteisiä muutoksia veden laadussa, kalojen poistomäärä on ollut kolmessa tehokalastusvuodessa 
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yhteensä vähintään 200 kg/ha (Olin ym. 2006, Søndergaard ym. 2008). Useissa ravintoverkkokunnostushank-
keissa on poistotavoitteesta jääty, jolloin myönteisiä vaikutuksia veden laatuun ei ole joko nähty tai ne ovat olleet 
hyvin lyhytkestoisia (Hansson ym. 1998, Olin ym. 2006, Paloheimo 2008, Liljendahl-Nurminen & Köngäs 2020).

Rehevillä ja särkikalavaltaisilla järvillä riittävä saaliin määrä tehostetussa hoitokalastusvaiheessa on liittynyt 
kokonaisfosforipitosuuteen ja aineistosta on laskettu yhtälö: 

Kaavassa y on tehokalastusvaiheen saalismäärä (kg/ha*v) ja x on kokonaisfosforipitoisuus (µg/l) (Jeppesen & 
Sammalkorpi 2002). Enäjärvessä tämä laskennallinen saalismäärä olisi tehokalastusvaiheessa enimmillään noin 
200 kg/ha vuodessa eli lähes 100 000 kg. Järven hyvän petokalakannan ansiosta aivan näin suurelle tavoit-
teelle ei välttämättä ole tarvetta. Mutta esimerkiksi hyväksi kuhajärveksi tiedetyssä Tuusulanjärvessä (kokonais-
fosfori tehokalastuksen alkaessa runsaat 100 µg/l) hoitokalastuksen saalis oli enimmillään 190 kg/ha*v (kuva 
52). Enäjärven hoitokalastuksen teho olisi siis saatava hieman suuremmalle tasolle kuin 1990-luvun parhaina 
kalastusvuosina.

Enäjärven kalasto oli vuonna 2019 särkikalavaltainen (66 % koekalastuksen biomassasta, isojen lahnojen osuutta 
ei tiedetä) ja särkien määrä yksikkösaaliissa oli melko suuri (2 kg/verkko). Lahnan keskipaino on saattanut 
2010-luvulla tehdyn hoitokalastuksen tuloksena kasvaa (Kinnunen 2017), mutta emokalakannan kasvu voi 
aikaa myöten myös johtaa nuorimpien eläinplanktonia syövien lahnaikäluokkien määrän kasvuun. Särkikaloista 
etenkin lahnat pöllyyttävät pohjaa ruokaillessaan, mikä altistaa sedimentin pintaa myös tuulen aiheuttamalle 
sekoittumiselle. Hollannissa on havaittu matalalla Woldervijd-järvellä (2700 ha, keskisyvyys 1,5 m), että ennen 
lahnan tehokalastusta aallokon vaikutus sedimenttiin kasvoi tuulen voimistuessa, mutta tehokalastuksen jälkeen 
korrelaatio heikkeni ja voimakkaankin tuulen vaikutus sedimentin sekoittumiseen jäi pieneksi (Scheffer ym. 2003). 

Teho- ja hoitokalastuksen menetelmistä 

Alkuvuosina luotettavin menetelmä oli Enäjärvellä syysnuottaus (Savola 1998). Vuoden 2001 jälkeen saaliiden 
koot aluksi laskivat ja 2010-luvulla syysnuottausta ei käytännössä ole enää lainkaan tehty. Talvinuottauksella 
saatiin 1990-luvulla hyviä saaliita, vuonna 2002 vielä 6 400 kg ja vuonna 2003 5 300 kg. Sen jälkeen talvinuot-
tasaaliiden taso on jäänyt alle 3 000 kilogramman. Rysäsaaliiden vuositaso on 1990-luvulta 2010-luvulle ollut 
samaa luokkaa kuin aiemmin, mutta pyynti on 2010-luvulla yleensä aloitettu vasta toukokuussa selvästi jäiden 
lähdön jälkeen ja lopetettu ennen kesäkuuta. Ajoitus on todennäköisesti ollut huono, koska pyynti ei liene kohdis-
tunut ainakaan pasurin ja salakan eikä todennäköisesti myöskään särjen kudulle kertymiseen ja liikehdintään.

Särkikaloja nousee keväisin virtavesiin kutemaan ja syksyisin ne saattavat pakkautua samoihin uomiin petoka-
loja pakoon järven veden kirkastuessa. Uomiin pakkautuneita kaloja on mahdollista poistaa esimerkiksi haaveilla, 
verkoilla, rysillä tai sähkökalastamalla. Uomien kalatilanteita olisi kuitenkin seurattava, jotta toimenpiteet 
saadaan ajoitettua oikein. Mahdollisesti isompien lahnojen poistamista voisi toteuttaa isosilmäisillä (yli 100 mm) 
verkoilla tai lahnariimuilla, mutta lahnaa saadaan usein saaliiksi myös nuotalla (Savola 1998, Olin ym. 2006).

Nykyistä paljon voimakkaampi kalastusponnistus olisi lähivuosina Enäjärvessä välttämätön. Paras lähtökohta olisi 
todennäköisesti nuotta- ja rysäpyynnin yhdistelmä. Näin pyyntiteho saadaan riittävän voimakkaaksi ja tällöin 
tärkeimmät särkikalat (särki, pasuri, lahna ja salakka) ovat kaikki suunnitelmallisen pyynnin kohteena (taulukko 
15). Sekä nuotan että rysien käytöstä eri vuodenaikoina on kokemuksia, joita jatkossa kannattaa soveltaa. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös siihen, että Siuntionjoen latvajärvien hoitokalastus voidaan käynnistää 
koordinoituna kokonaisuutena, jolloin hyödynnetään myös järvien välisten uomien kautta tapahtuvat vaellukset 
tai niihin tapahtuvat kertymiset. Hoitokalastuksen toteutusta ja saaliin kaupallista, kustannuksia vähentävää 
käyttöä edistäisi nykyistä laajempi alueellinen yhteistyö Länsi-Uudenmaan kalatalousalueiden kanssa. Kestävän ja 
säännöllisen hoitokalastuksen hyvä malli olisi Tanakka-hankkeessa kehitetty kaupallinen ammattikalastus, jonka 
toiminnasta suuri osa voidaan rahoittaa saaliista saatavalla myyntitulolla (Ventelä 2020; kuva 50). Saalis soveltuu 
edullisimmin hyötykäyttöön viileämmän veden aikana eli syksyllä, talvella ja alkukeväästä.
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Kuva 50. Taloudellisesti kannattavan hoitokalastuksen mallissa perinteinen, kustannuspainotteinen hoitokalastus korvautuu 
kalastuksella, jossa saaliin myynti kattaa kustannuksista suuren osan (Ventelä 2020).

Kuva 51. Eri menetelmillä kalastetut saaliit Enäjärvestä vuosina 1993–2017. Vuosien 2002–2017* keskisaaliit on laskettu 
niiltä vuosilta, joina kyseistä menetelmää on käytetty. Pyyntiponnistus on vuosittain vaihdellut mm. rahoituksellisista syistä.

Taulukko 15. Arvio Enäjärven teho- ja hoitokalastukseen soveltuvien menetelmien eduista, ongelmista ja saaliin hyötykäyt-
töön liittyvistä tekijöistä.

Menetelmä Edut ja mahdolliset ongelmat Saaliin käyttö ja logistiikka 
Syysnuottaus 
  

Keskeinen menetelmä Enäjärven 1990-luvun kokemusten, 
POTEHU- järvien ja muiden suomalaisten järvien 
kokemuksen perusteella. Syysparveutuminen ei aina ole 
varmaa (sameus) 

Hyvät edellytykset kalasataman ansiosta. LASYn 
järvien nuottausajankohtien koordinoitu rotaatio 
ja pyyntikustannuksia osittain kattavan saaliin 
hyötykäytön mahdollisuudet olisi selvitettävä. 

Talvinuottaus Ollut tärkeä 1990-luvulla, kohdentuu hyvin lahnaan. 
Ilmastonmuutos vaikeuttaa jään alta nuottausta, mutta 
saattaa pidentää avoveden syysnuottauksen aikaa 
talvikuukausille, jos vesi ei ole liian sameaa. 

Hyvät edellytykset. Talvilämpötiloilla kalastetun 
saaliin > 12 cm kalat soveltuvat 
elintarviketeollisuuden käyttöön. 

Isorysä 
  

Soveltuu hyvin särkikalojen poistokalastukseen. 
Alkukeväästä kutuhuippuun ajoittuvat saaliit voivat olla 
hetkellisesti suuria. Kesän syönnösvaelluksen aikana saa 
myös nuoria kaloja.  

Suurempien (> 12 cm) kalojen myynti 
kalamassakäyttöön on mahdollista jäitettynä 
noin lahnan kutuun saakka. Salakan ja pasurin 
kutu on myöhäisempi. Paikalliset tai lähiseutujen 
asukkaat voivat hakea suuriakin määriä 
kotitalouskäyttöön. 

Sulkupyynti 
ojista syksyllä 

Erittäin valikoivaa kalastamista. Liikehtimistä ja 
parveutumista on havaittu Hulttilanjoessa sekä 
Tervalammen ja Poikkipuolaisen välisellä jokiosuudella. 
Kaikkien POTEHU-järvien hoitokalastuksen suunnitteluun 
tarvitaan lisätietoa järvien välisein liikehdinnän 
merkityksestä.  

Kylmän veden aikaan saaliin suuremmat kalat 
soveltuvat eineksien tai lemmikkieläinruuan 
raaka-aineeksi.  

Hoitokalastus-
katiska  

Mäskien avulla on mahdollista kalastaa satoja kg/katiska/v.  
 

Saaliin käyttö: metsästäjien loukut, lähiruuan 
hakijat, kompostointi 
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Pienten, tehokkaasti eläinplanktonia saalistavien särkikalojen (särki, salakka, pieni lahna ja pasuri) poistolla 
voidaan lisäksi vaikuttaa eläinplanktonyhteisön koostumukseen siten, että mm. isokoisten Daphnia- ja Bosmina-
suvun vesikirppujen määrä kasvaa. Nämä vesikirput ovat tehokkaita laiduntamaan kasviplanktonia rehevis-
säkin järvissä (Sarvala ym. 2000, Søndergaard ym. 2008, Bernes ym. 2015). Järven näkösyvyys alkaa kasvaa, 
vesikasvit runsastuvat veden kirkastuessa ja eläinplankton pystyy tehokkaammin laiduntamaan kasviplank-
tonleviä, sillä eläinplanktonia syöviä kaloja on tehokalastuksen jälkeen vähemmän. Lisääntynyt vesikasvillisuus 
osaltaan edesauttaa eläinplanktonin runsastumista tarjoamalla suojaa kalojen saalistukselta. Hoitokalastuksen 
tarvetta ja ravintoverkkokunnostuksen mahdollisuutta kuvaa veden a-klorofyllipitoisuuden ja kokonaisfosforin 
suhde. Enäjärvellä se on keskimäärin ollut 0,9 (kuva 19). Tuusulanjärven suhdeluku laski selvästi hoitokalastuksen 
käynnistyttyä 0,4 tuntumaan (Olin ym. 2006, Lepistö ym. 2006). 

Kuva 52. Pintaveden kesäaikaisen kokonaisfosforipitoisuuden ja särkikalojen osuuden välinen riippuvuus (vasemmalla) 
sekä pintaveden kesäaikaisen kokonaisfosforipitoisuuden ja koeverkon painoyksikkösaaliin välinen riippuvuus (oikealla). 
Alkuperäinen data vesipuitedirektiiviseurantaa varten on työstetty vuosien 2006–2012 tiedoista (koekalastusaineisto LUKE, 
veden laatu SYKE, ks. mm. Puustinen ym. 2019). Siuntionjoen valuma-alueen järvien koekalastustulokset ovat vuodelta 2019 
ja kokonaisfosforipitoisuus vastaavasti 2010-luvun keskiarvo.

Suuri kokonaisfosforipitoisuus ylläpitää järvissä suurta kalakantaa (kuva 52). Suomen kaloista on mitattu fosfori-
pitoisuutta ja se on särkikaloissa ollut 0,73–0,91 % tuorepainosta (Puustinen ym. 2019). Enäjärven vesimassassa 
oli elokuussa 2019 vedenlaatutulosten perusteella noin 3180 kg fosforia. Vuosien 2000–2019 hoitokalastuk-
sissa järvestä on poistettu kalojen mukana noin 2000 kg fosforia. Vuosittainen fosforin poistomäärä kalojen 
mukana on vaihdellut 30–500 kg. Tehopyyntivaiheessa 1990-luvulla saatiin poistettua lähes kolmasosa järven 
fosforitulokuormasta, mutta 2010-luvulla enää noin 9 % (taulukko 16). Tehokkaasti kalastamalla potentiaalinen 
fosforipoistuma olisi suuri verrattuna VEMALAn arvioimaan peltoviljelyn fosforikuormitukseen (1086 kg/v). 
Suuri osa kaloihin sitoutuneesta fosforista voi myöhemmin vapautua luontaisesti kuolleista kaloista veteen 
(Nobre ym. 2019). Hoitokalastuksella on mahdollista poistaa huomattava osuus järveen kertyvästä fosforista, 
jolloin myös järven lähtökuorman määrä vähenee. Säkylän Pyhäjärvellä tehokkaalla hoitokalastuksella on saatu 
kalojen mukana poistumaan sama fosforimäärä kuin Säkylän Pyhäjärven fosforin lähtökuorma (Nürnberg ym. 
2012, Ventelä 2020). Enäjärvessä on tehokkain kalastus lisännyt lopullisesti poistuvan fosforin määrää noin 39 
% (taulukko 16). Tehokas kalastus voi lisäksi vähentää kesäajan sisäistä kuormitusta, kun pohjaa pöllyyttävien 
lahnojen määrän laskiessa vähenee sedimentin sekoittuminen veteen (Scheffer ym. 2003).

Taulukko 16. Hoitokalastussaaliin mukana järvestä poistuvan kokonaisfosforin osuus (%) Vihdin Enäjärven ulkoisesta tulo- 
ja lähtökuormasta.

 

% tulokuormasta % lähtökuormasta
1990-luku 27 39
2000-luku 13 19
2010-luku 9 12
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Vertailua muilta järviltä saatuihin kokemuksiin

Enäjärvestä ja kahdesta muusta rehevästä pohjoiseurooppalaisesta järvestä on kokemuksia hoitokalastuksesta 
jo 1990-luvulta lähtien (kuva 53). Kaikissa vuosisaalis on ollut alkuvaiheessa suurin, mutta se on laskenut ja 
vakiintunut alemmalle tasolle 2000-luvulla. Tehopyyntivaiheen ja ylläpitovaiheen saaliiden vertailu osoittaa, 
että tehopyyntivaiheen jälkeen voi pitkäjänteinen, tehokkuudeltaan vaihtelevakin kalastus auttaa pitämään 
järven tilaa parempana. Tuusulanjärvellä ja Etelä-Ruotsissa sijaitsevalla Finjasjönilla tehopyyntivaiheen saalis 
oli fosforipitoisuuteen nähden suuri (taulukko 17). Molempien järvien fosfori- ja klorofyllipitoisuudet vakiin-
tuivat 2000-luvulla matalammalle tasolle kuin 1990-luvulla (kuva 53). Enäjärven saalis kävi 1990-luvulla lähellä 
fosforipitoisuuteen perustuvaa tavoitetasoa (Olin & Ruuhijärvi 2005b), mutta vuosisaaliiden laskiessa fosfori- ja 
klorofyllipitoisuudet ovat olleet nousussa 2000-luvulla. Vastaavaa fosforipitoisuuden ja sinilevämäärien kasvua 
on 2000-luvulla todettu muissakin särkikalavaltaisissa järvissä Etelä-Suomessa (Paloheimo 2008, Westermark 
2019).

Kuva 53. Hoitokalastussaalis ja veden laadun kehitys Enäjärvessä, Tuusulanjärvessä ja Ruotsin Finjasjön-järvessä 1990-luvulta 
vuoteen 2016.

Enäjärven hoitokalastuksen saalistasolla on 2000-luvun alun jälkeen tuskin voinut olla positiivista vaikutusta 
veden laatuun. Vuosien 2010–2019 keskiarvo, 26 kg/ha, on esimerkiksi pienempi kuin Säkylän Pyhäjärvestä 
(kokonaisfosfori alle 20 µg/l) vuosittain kalastettava saalis, vaikka Pyhäjärvi on Enäjärveä huomattavasti 
niukkaravinteisempi.
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Kaikkien järvien hoitokalastus on ollut perinteistä ostopalvelua. Erot hankkeiden saaliissa liittyivät pääosin niiden 
rahoitukseen. Enäjärvellä on ollut niukka budjetti ja talkootyöpanos on ollut ratkaiseva edellytys toimenpiteiden 
toteutuksessa (Lempinen 1998, Uusitalo 2005). Tuusulanjärven hanketta rahoitti kunnostusvaiheessa Vantaan, 
Keravan, Järvenpään ja Tuusulan muodostama Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä (Hietala 2017). 
Finjasjönin kunnostukseen oli käytettävissä ruoppaukselle mitoitettu budjetti. Kun ruoppaus todettiin kannatta-
mattomaksi ja se lopetettiin, kunnostus keskittyi särkikalojen tehokalastukseen tarpeen vaatimalla rahoituksella 
(Annadotter ym. 1999).

Taulukko 17. Enäjärven, Tuusulanjärven ja Ruotsin Finjasjön-järvien hoitokalastuksien parhaan vuoden ja kolmen parhaan 
vuoden suurimmat saaliit 1990-luvulla sekä keskimääräinen vuosisaalis 2010-luvulla.

 Enäjärvi Tuusulanjärvi Finjasjön 
Suurin saalis 1990-luvulla kg/ha*v / kg/ha*3 v 129 / 314 190 / 417 240 / 414 
Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus (µg/l) 1990-luvulla 98 94–125 118–225 
Keskimääräinen vuosisaalis 2010-luvulla (kg/ha) 26 61 51 

 

Petokalakantojen hoito

Hoitokalastuksen lisäksi vahvat petokalakannat ovat tärkeitä rehevän järven ravintoketjulle. Niiden turvaa-
miseksi yksi suositeltava kalastuksen säätelytoimenpide on asettaa verkoille riittävän suuri minimisolmuväli. 
Enäjärvellä käytettävä 55 mm on riittävä minimi kuhajärvessä ja nykyinen poikastuotto on koekalastuksen ja 
hoitokalastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella erinomainen (Valjus 2019, Kinnunen 2017). Enäjärvellä ei 
tällä hetkellä ole kuitenkaan kuin muutamia verkkokalastajia. Lisäksi erityisesti kuhalle ja harkinnan mukaan myös 
hauelle, saaliskalojen koolle voisi määritellä tavoitteelliset väli- tai ylämitat. Isojen petokalayksilöiden säilyttä-
minen on myös tärkeää niiden isomman mätimäärän, -koon ja -laadun vuoksi (Tiainen 2017). Isot petokalat ovat 
tärkeimpiä luontaisia runsaana esiintyvän lahna- ja pasurikannan säätelijöitä/laiduntajia. Erityisesti lahnapopu-
laatio koostuu niin suurikokoisista kaloista, että ne ovat pääosin turvassa pienempien petokalojen saalistuk-
selta. Hauen osalta ylämitan soveltamista on kuitenkin vielä arvioitava tarkemmin. Enäjärven tapaisissa rehevissä 
järvissä vahva kalastamaton isojen haukien kanta voi rajoittaa keskikokoisten haukien määrää ja siten vähentää 
niiden vaikutusta särkikalakantoihin (Sharma & Borgström 2008). Enäjärvestä on havaintoja siitä, että kuhissa on 
hauen puremajälkiä ja Kinnunen (2017) on arvioinut, että hauet lisäävät nuorten kuhaikäluokkien kuolevuutta. 
Koska hauki on tärkeä yli 20 cm mittaisten lahnojen saalistaja, sekä suurten haukien että lahnojen määrästä pitäisi 
olla nykyistä tarkempia tietoja ennen kuin systemaattista isojen haukien poistoa harkitaan. 

Enäjärvellä on selvitetty hauen luontaisia kutualueita. Vuonna 2018 pilotoitiin petokalakäytävien rakentamista 
rantavallin läpi niin, että poikaset pääsevät veden laskiessa uimaan rantaveteen eivätkä jää kuiville (kuvat 54 ja 
55). Enäjärvellä olisi hyödyllistä kartoittaa koko järveltä hauen kutualueiden määrää ja kuntoa, sekä tehdä tarvit-
taessa kunnostustoimia hauen lisääntymisen varmistamiseksi. Tuusulanjärvellä tehdyn sähkökalastusseurannan 
perusteella kutualueiden kunnostus edesauttaa haukikannan luontaista lisääntymistä (Ruohonen 2003).



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 18/2020

50.

Kuva 54. Enäjärvelle kaivettu petokalakäytävä, jotta hauenpoikaset pääsevät veden laskiessa uimaan rantaveteen. Kuva: 
LUVY / Tiina Asp. 

Kuva 55. Petokalakäytävä avautuu rantaruovikkoon. Kuva: LUVY / Tiina Asp. 
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Sulkasääskien merkitys

Sulkasääsket (Chaoborus) voivat olla tärkeitä eläinplanktonin määrää rajoittavia petoja, kuten on todettu mm. 
Hiidenvedellä (Liljendahl-Nurminen 2006). Myös Enäjärvi voi olla otollinen paikka niin tiheälle sulkasääskitouk-
kien populaatiolle, että sillä on vaikutusta planktonravintoketjuun, sillä järven vesi on sameaa, sen näkösyvyys 
on pieni ja pohjan läheisen veden happipitoisuudet ovat ajoittain pieniä. Sulkasääskien määrä ja niiden merkitys 
Enäjärven ravintoverkossa olisi tarpeen arvioida tarkemmin.

Kalasto rajoittaa sulkasääskien esiintymistä ja jos kaikki kalat poistettaisiin, sulkasääsket voisivat pitää leviä 
syövien vesikirppujen määrän edelleen pienenä (Schindler ym. 2008). Enäjärvellä ei ole tarvetta rajoittaa 
kalastusta sulkasääskikannan kasvun pelossa. Jos kalastus vaikuttaa veden laatuun, näkösyvyys kasvaa ja 
parantaa kalojen mahdollisuuksia saalistaa toukkia. Lisäksi juuri Enäjärvelle tyypillisissä olosuhteissa, joissa vesi 
sekoittuu hyvin, kalat käyttävät sulkasääsken toukkia tehokkaasti (Härkönen 2014). Sulkasääsken toukat ovat 
todennäköisesti äyriäiseläinplanktonia suurempina hyvää ravintoa myös kuhan poikasille ennen näiden siirty-
mistä kalaravintoon (Lappalainen ym. 2005).

8.1.2 Kemikaalikäsittely
Sedimentin fosforia sitova kemiallinen käsittely on varteenotettava kunnostusvaihtoehto, kun veden viipymäaika 
järvessä on pitkä, mutta korkea ulkoinen kuormitus on hallinnassa (Oravainen 2005, Huser ym. 2016) (taulukko 
18). Sedimentin fosforinsitomiskapasiteetin lisääminen on tunnistettu välttämättömäksi Enäjärven sisäisen 
kuormituksen vähentämiseksi (Salonen ym. 1993) ja järven kunto on tällä hetkellä niin heikko, että fosforia 
sitovan käsittelyn vaihtoehtoa on syytä nopeasti arvioida tarkemmin. Oikein mitoitettu kemiallinen käsittely voi 
mm. Littoistenjärven kokemuksen perusteella merkittävästi vähentää sisäistä kuormitusta ja sinileväkukintoja 
(Sarvala ym. 2020, www.littoistenjarvi.fi). Enäjärvi soveltuisi pitkän viipymäaikansa ansiosta sekä sen sedimentin 
ominaisuuksien puolesta fosforia sitovaan kemialliseen käsittelyyn, ja onnistunut kemikalointikäsittely vaikuttaisi 
todennäköisesti myönteisesti myös Enäjärven alapuolisiin järviin, joissa veden viipymäaika on lyhyt ja Enäjärvestä 
tulevan veden laatu vaikuttaa näiden järvien tilaan huomattavasti. Enäjärveä Siuntionjoen järviketjussa seuraavat 
Poikkipuoliainen, Tervalampi, Huhmarjärvi sekä Palojärvi. Näistä viimeisenä mainittu on toistaiseksi luokiteltu 
hyvään ekologiseen tilaan kuuluvaksi, muut kolme ovat kunnostustarpeessa. Enäjärven ominaisuuksista korkea 
ulkoinen fosforikuormitus ja alttius tuulen aiheuttaman aallokon vaikutukselle ovat riskitekijöitä, joiden merkitys 
on arvioitava nykyistä tarkemmin.

Taulukko 18. Enäjärven seurantahavaintojen ja sedimentin kemikaalikäsittelyn yleisten kriteerien vertailua (havainnot: + 
tukee, - ei tue).

Kriteeri Havainto 
Voimakas sisäinen fosforikuormitus  + Taulukko 5, Kuva 48 
Pieni ulkoinen kuormitus -  Kuva 48, Taulukko 12 
Sedimentin korkea ravinnepitoisuus ja helposti vapautuvan 
fosforin (NaOH-faktio) suuri osuus 

+ Varjus 2015 

Pitkä viipymäaika + Taulukko 1 
Alttius tuulen ja aallokon vaikutukselle +/- 

 

Suomessa on kemikaalikäsittelyissä viime vuosina eniten käytetty alumiinikloridia, mihin on usein liittynyt 
voimakas veden pH:n lasku ja kalakuolemia. Enäjärvellä on vahva kuhakanta, jonka merkitystä ravintoketjulle 
ja virkistyskäytölle ei ole varaa menettää. Koska kuha on herkkä pH:n laskulle, alumiinikloridin levitykseen tulisi 
ehdottomasti liittyä pH:n puskurointi (Cooke ym. 2005) sekä injektointi suoraan sedimenttiin (Schütz ym. 2017). 
Useampi levityskerta pienemmillä annoksilla on myös järkevä vaihtoehto sivuvaikutuksia tai käsittelyn tasaisuutta 
ajatellen (Huser ym. 2016, Schütz ym. 2017). Käsittelyn tavoitteena ei olisi kirkastaa Enäjärveä luonnontilaa 
kirkkaammaksi, vaan pysäyttää sen sedimentistä peräisin oleva, fosforipitoisuutta kesäaikana nostava sisäinen 
kuormitus.

Enäjärven pintasedimentin ravinnepitoisuus oli vuonna 2013 suurimmillaan koillissyvänteellä. Noin kolmasosa 
fosforista oli helposti liukenevassa muodossa (NaOH-fraktio) ja sen määrä on suurin yli kolmen metrin syvyydellä 
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(Varjus 2015). Enäjärven yli kolmen metrin syvän alueen sedimentin kokonaisfosforipitoisuus (1,9 mg/g) on 
hieman pienempi kuin ennen kemikaalikäsittelyä Littoistenjärvellä (2,1 mg/g). Littoistenjärvellä kesän sisäinen 
fosforikuormitus romahti ja fosforipitoisuus on vuosina 2017–2020 pysynyt matalana (Sarvala ym. 2020, 
www.littoistenjarvi.fi). Alumiinikloridikäsittelyllä lisätään fosforin sitoutumista alumiiniin, jolloin se ei liukene 
hapettomissakaan olosuhteissa, toisin kuin rautaan sitoutunut fosfori. Kemikaalikäsittelyn edellytyksien arvioi-
miseksi pintasedimentin ravinnepitoisuutta koskevia tietoja olisi täydennettävä. Erityisesti olisi kiinnitettävä 
huomiota alumiiniin ja rautaan sitoutuneen fosforin osuuteen sekä hapetuksen vaikutukseen ja sedimentaa-
tioon. Alumiinikloridikäsittelyn lisäksi on hyvä harkita muitakin vaihtoehtoja ja kokemuksia. Kalkkikivilevitystä 
kokeiltiin vuonna 2019 Saaristomerellä SEABED-hankkeessa. Yksi mahdollinen käsittelytapa on lantaanipitoisen 
bentoniittisaven levitys (Spears ym. 2015), joka tunnetaan kauppanimellä PhosLock. Menetelmä on kustannuksil-
taan alumiinikloridikäsittelyä korkeampi mutta sivuvaikutuksiltaan vähäisempi. Tämä on tuottanut hyviä tuloksia 
monissa eurooppalaisissa järvissä, joskin ne ovat olleet Enäjärveä suurempia pinta-alaltaan ja niiden vesi on 
Enäjärveä kalkkipitoisempaa. Mikään sedimentin kemikaalikäsittely ei poista tehokkaan ravintoketjun kunnos-
tuksen ja hoidon tarvetta, koska pohjaa tonkivat särkikalat lyhentävät käsittelyjen vaikutusaikaa (Huser ym. 
2016). Särkikalat vaikuttavat juuri matalilla alueilla, joiden käsittelytarve on sedimenttitutkimuksen perusteella 
pienempi, mutta pitoisuudet kuitenkin kohtalaisen korkeita (keskimäärin 1,3 mg/g) (Varjus 2015).

8.1.3 Hapetus
Eloperäisen aineksen hajottaminen kuluttaa happea ja vapauttaa ravinteita veteen. Etenkin talvisin pohjan 
läheisestä vedestä happi voi loppua kokonaan, jolloin rautayhdisteet pelkistyvät ja rautaan sitoutunut fosfori 
vapautuu. Hapetuksen tarkoituksena on myös metaanikaasutuotannon vähentäminen, jotta sedimentin 
pintahiukkaset eivät nousisi metaanikaasukuplien mukana yläpuoliseen veteen. Enäjärvellä talviset hapetto-
muudet ovat yleisiä etenkin jäätalvina ja kesäisinkin syvännealueiden alusvesi voi ajoittain olla hapetonta. 
Enäjärven kahta syvännealuetta hapetettiin talvisin vuosina 1994–2004 (Mixox-hapettimet) ja uudestaan syksystä 
2014 alkaen (Aire-O2-ilmastimet). Hapetus ei ole pystynyt täysin estämään hapettomuuskausia, mutta se on 
vähentänyt niitä huomattavasti. 

Mixox-hapettimet vievät hapellista pintavettä alusveteen, mutta Aire-O2-ilmastimet syöttävät ilmaa 0,5 m pinnan 
alapuolelle. Aire-O2-ilmastinlaitteessa on nopeasti pyörivä potkuri, jonka aiheuttaman imun vaikutuksesta ilma 
kulkeutuu onton akselin kautta veteen. Ilmakuplat sekoittuvat veteen viuhkana, jossa ilmakuplien halkaisija on 
noin 2 mm. AireO2-ilmastin ei pura järven kerrostuneisuutta. (Sassi & Keto 2005.)

Heinäkuussa 2018 muuttuivat paitsi syvänne, myös matalat ranta-alueet ja ruovikot hapettomiksi valtavan sinile-
väkukinnan ja lämpimän sään takia ja järvellä havaittiin simpukoiden massakuolema (katso luku 4). Massiivista 
kalakuolemaa ei kuitenkaan havaittu. Rompsinmäen ilmastinlaite laitettiin simpukkakuolematapahtuman jälkeen 
poikkeuksellisesti kesäksi päälle kohottamaan vesimassan happipitoisuutta. 

Hapettamista on käytetty Suomessa vuosikymmeniä noin 200 järvellä keinona vähentää sisäistä kuormitusta ja 
toisaalta estämään talvisia kalakuolemia (Sassi & Keto 2005). Viime vuosina on kuitenkin havaittu, että alusveden 
hapettomuuden merkitys fosforin sisäisen kuormituksen aiheuttajana on aiemmin uskottua huomattavasti 
pienempi (esimerkiksi Hupfer & Lewandowski 2008). Hapettamisella voi olla myös haitallisia vaikutuksia tai ei 
lainkaan vaikutusta pintaveden ravinnepitoisuuksiin (Kuha ym. 2016, Niemistö ym. 2016, Tammeorg ym. 2017, 
Horppila ym. 2017). Matalien alueiden merkitys sisäisen fosforikuormituksen aiheuttajana on todettu olevan 
vähintään yhtä suuri kuin syvännealueiden (Tammeorg ym. 2020). Tällaisilla alueilla sisäistä kuormitusta aiheut-
tavat korkea pH, orgaanisen aineen hajoaminen, tuuliresuspensio, virtaukset, eläinten aiheuttama sekoitus ja 
diffuusio sedimentistä (Horppila ym. 2017). Lahdessa Vesijärvellä tehtyjen tutkimusten mukaan hapetus nosti 
alusveden lämpötilaa, lisäsi veden turbulenssia jopa 200 metrin päässä hapettimesta sekä vähensi vesipatsaan 
vakautta (Niemistö ym. 2016). Nämä kaikki seikat lisäsivät pintasedimentin liikkeelle lähtöä, mikä puolestaan lisää 
järven sisäistä kuormitusta. 

Enäjärvellä veden laatu oli parempi hapettamisen aikaan vuosina 1994–2004 ja pintaveden fosforipitoisuus laski 
koko ajanjakson lukuun ottamatta vuotta 1999 (kuva 56). Vuoden 1999 korkeiden fosforipitoisuuksien syyksi 
on epäilty kesähapetusta. Vedenlaadun kohdentumiseen vaikutti todennäköisesti myös tehokas hoitokalastus. 
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Tarkasteltaessa koko vesimassan sisältämää kokonaisfosforin määrää sekä talvi- että kesäarvot ovat olleet viime 
vuosina poikkeuksellisen suuria. Hapetuksen uudelleen aloittamisella ei voida osoittaa olleen ainakaan myönteisiä 
vaikutuksia veden laatuun. Hapettomuuden ja hapettamisen merkityksien ja tarpeen arvioiminen edellyttäisivät 
tiivistä, enintään kahden viikon välein tapahtuvaa seurantaa kesän aikana. Nykyinen seuranta ei siihen riitä. 

Hapettomuudelle herkkä kuhakanta on järvessä runsas, minkä takia voidaan suositella talviaikaisen hapettamisen 
jatkamista jäätalvina. Hapetusajankohtia voi säätää sään ja happimittausten mukaan niin, että hapetuskustan-
nukset minimoituvat. Kesäaikaisen hapettamisen vaikutuksia olisi järvessä tarpeen tutkia tarkemmin. Erityisesti 
vuonna 2019 käyttöön otettujen uusien hapettimien vaikutuksesta kesäaikaiseen veden laatuun tarvitaan tietoa 
tulevien vuosien toimenpidetarpeen arvioimiseksi.
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Kuva 56. Enäjärven sisältämä kokonaisfosforimäärä (kg) eri näytteenottokertoina. Tulokset on laskettu Rompsinmäen ja 
Niemoon Etulahden tuloksista. Jos samalta päivältä oli tuloksia kummaltakin havaintopaikalta, niistä laskettiin ensin 
keskiarvo. Hapetusvuodet on merkitty kuvaan harmaalla vaakaviivalla.

8.1.4 Alusveden poisjohtaminen ja kierrättäminen
Enäjärvellä ei matalana ja tuulisekoitukselle alttiina järvenä ole pitkäaikaista lämpötilakerrosteisuutta kesäai-
kaan, ainoastaan Rompsinmäen syvänne on usein kerrostunut. Perinteinen alusveden poisjohtaminen seuraa-
vaan järveen ei ole Enäjärvellä suositeltava ratkaisu, sillä ravinteikkaan alusveden poisjohtaminen rehevöittäisi 
järviketjun seuraavaa järveä.

Helsingin yliopiston koordinoimassa VESIKUJA-hankkeessa tutkittiin Lahden Kymijärven alusveden kierrättämistä 
hiekkasuodattimen ja kosteikon kautta takaisin järveen. Hankkeessa tarkasteltiin menetelmän alustavaa soveltu-
vuutta myös muihin suomalaisiin, kunnostustarpeessa oleviin, järviin. LUVY otti syyskesällä 2020 vesinäytteen 
Enäjärven Niemoon Etulahdelta noin 10 cm sedimentin pinnan yläpuolella olevasta vedestä ja vesinäytteestä 
tutkittiin VESIKUJA-hankkeessa kokonaisfosforin ja raudan pitoisuus. Lisäksi tarkasteltiin päällys- ja alusveden 
kokonaisfosforipitoisuutta ja järven ekologista tilaa. Jotta Enäjärvi saavuttaisi hyvän ekologisen tilan, on kokonais-
fosforin poistotarve järvessä huomattavan suuri. Alusveden alustava laskennallinen pumppausaika (pumppauste-
holla 10 l/s ja kolme kuukautta vuodessa) olisi Enäjärvelle jopa 329 vuotta (Niemistö ym. 2020). Näiden tulosten 
perusteella alusveden kierrättäminen ei ole riittävä toimenpide Enäjärvelle tai pumppaustehon olisi oltava 
huomattavasti tutkittua suurempi.

8.2 Ulkoisen kuormituksen vähentäminen
Enäjärven ulkoinen kuormitus on pienentynyt 1970-luvulta todella paljon ja viime vuosinakin VEMALA-mallin 
mukaan hieman. Myönteisiä muutoksia ei veden laadussa ole kuitenkaan havaittu. Järvien on todettu reagoivan 
ravinnekuormituksen pienenemiseen erittäin hitaasti, jos kuormitus on jatkunut kauan (esim. Søndergaard ym. 
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2003).

VEMALA-mallin laskeman nykyisen ulkoisen kuormituksen (1446 kg P/v) perusteella arvioima fosforipitoisuus (98 
µg/l) on selvästi suurempi kuin tavoitepitoisuus (55 µg/l). Ulkoinen fosforikuorma on siis aivan liian korkea, joskin 
VEMALA-malli saattaa yliarvioida ulkoisen kuormituksen, koska se ei ota huomioon rakennettuja kosteikkoja. 
Todennäköisesti suuri osa liian korkeasta järven mitatusta fosforipitoisuudesta (127 µg/l) on kuitenkin sisäisen 
kuormituksen aiheuttamaa, koska ero talvi- ja kesäpitoisuuksien välillä on koko seuranta-ajan ollut huomattava 
(kuva 10). Vollenweiderin laskukaavan mukaan Enäjärven ulkoista fosforikuormitusta olisi vähennettävä huomat-
tavasti, jotta hyvä ekologinen tila olisi mahdollista saavuttaa. Load Lake Response (LLR) -ohjelmalla ei pystytty 
laskemaan kuormitusvähennystarvetta, sillä Enäjärven veden fosforipitoisuus ei ole reagoinut ulkoisen kuormi-
tuksen muutoksiin. Tämän täytyy johtua erittäin suuresta sisäisestä kuormituksesta. 

Ulkoista kuormitusta on kuitenkin vähennettävä, sillä sisäinen kuormitus johtuu suuresta ulkoisesta kuormi-
tuksesta. Enäjärven tapauksessa järven sedimenttiin on kertynyt vuosikymmenten aikana suuri ravinnevarasto, 
josta ravinteita pääsee kulkeutumaan veteen muun muassa särkikala- ja tuulipöllyytyksen, suuren levätuotannon 
aiheuttaman korkean pH:n sekä diffuusion (ravinteiden liikkuminen sedimentistä veteen) vaikutuksesta.

Ulkoista kuormitusta voidaan vähentää tekemällä toimenpiteitä peltoviljelyssä, kosteikkojen toiminnallisuuden 
parantamisessa ja haja-asutuksen jätevesijärjestelmissä. Enäjärven valuma-alueella on todennäköisesti mahdol-
lisuus vähentää myös hulevesikuormitusta.

8.2.1 Peltotoimenpiteet ja kosteikot
Enäjärven valuma-alueesta 19 % on peltoja, mutta niistä arvioidaan tulevan 62 % fosforikuormituksesta (900 
kg P/v). Ensisijaisen tärkeää on tehdä toimenpiteitä, joiden avulla ravinteet ja kiintoaine saadaan pysymään 
pelloilla. Tämä on aina paras ratkaisu sekä maanviljelijälle että vesistöjen kunnostajalle. Kosteikkojen sekä muiden 
peltojen ja vesistön välissä olevien ravinteita ja kiintoainetta pidättävien ratkaisujen mahdollisuudet toimia ovat 
heikompia. 

RUSLE 2015 (Revised Universal Soil Loss Equation) on JRC:n (EU:n Joint Research Center) kehittämä paikka-
tietopohjainen eroosiomalli, joka laskee eroosiota (t/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 
Enäjärven valuma-alueen peltoalueet, joilla eroosioriski on suuri. Laskentaan ei siis otettu kokonaisia peltoloh-
koja, vaan ainoastaan niiden eroosioherkät kohdat. Enäjärven koko valuma-alueella on eroosioherkkiä (eroosio 
yli 200 tonnia/ha*v) peltolohkoja RUSLE-mallin mukaan 74 ha, mikä vastaa 12 prosenttia kaikista valuma-alueen 
pelloista. Eroosioherkät peltoalueet sijaitsevat etenkin järven lounaiskulmassa (esimerkiksi Torholanojan valuma-
alueella), mutta niitä esiintyy ympäri järveä (kuva 57). Vesiensuojelullisia toimenpiteitä kannattaisi ensisijaisesti 
kohdistaa näille pelloille. Toimenpiteiden kohdistaminen etenkin näille pelloille on tulevaisuudessa tärkeää ja 
niiden vaikutus on todennäköisesti huomattava, jos talvet muuttuvat vesisateisiksi ja lumettomiksi. 

Maanparannusaineet kuten rakennekalkki, kipsi, kuitulietteet ja biohiili ovat 2010-luvun loppupuolelta alkaen 
herättäneet suurta mielenkiintoa peltojen vesiensuojelutoimenpiteinä. Rakennekalkki sisältää sammutettua 
tai poltettua kalkkia tai molempia. Se sopii kalkitustarpeisille savipelloille. Rakennekalkki levitetään peltoon 
syksyllä sadonkorjuun jälkeen ja se muokataan maahan tästä kahden vuorokauden sisällä. Rakennekalkituksesta 
on saatu hyviä kokemuksia Ruotsissa ja sitä on kokeiltu muutamilla paikoilla Suomessakin. Elinvoimainen ja 
esteetön Siuntionjoki -hankkeessa rakennekalkkia levitettiin Kirkkojoen valuma-alueen pelloille syksyllä 2020. 
Rakennekalkki voi vähentää fosforin kokonaiskuormitusta pelloilta 30–50 %. Menetelmän avulla voidaan 
parantaa pitkäaikaisesti maan mururakennetta. (Pro Agria 2019a). Enäjärven valuma-alueella on todennäköi-
sesti useita peltolohkoja, joille voisi levittää rakennekalkkia.
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Kuva 57. Vihdin Enäjärven valuma-alueella on 74 ha peltoa, jossa on RUSLE-mallin mukaan korkea eroosioriski (yli 200 tonnia/
ha*vuodessa). 

Kipsi on kalsiumsulfaattia, johon on sitoutunut kaksi kidevesimolekyyliä. Sitä on saatavissa Suomesta mm. 
Siilinjärven fosforilannoitetehtaalta, jossa sitä muodostuu sivutuotteena. Kipsikäsittely vähentää eroosiota 
ja siten sekä hiukkasmaisen että liukoisen fosforin huuhtoutumista pellosta. Suomessa kipsikäsittelyä ja sen 
vaikutuksia on testattu SAVE- ja SAVE2-hankkeissa Lounais-Suomessa ja Vantaanjoen valuma-alueella (Oksanen 
2019). Kipsiä on levitetty vuonna 2019 myös Raaseporinjoen valuma-alueelle Raaseporissa. Tulokset ovat olleet 
erittäin rohkaisevia ja myös valtio on tukenut peltojen kipsikäsittelyä osana vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. 
Kipsi sisältää sulfaattia, joka vähäsulfaattiseen järven veteen päätyessään voi lisätä fosforin vapautumista 
pohjasta. Siksi kipsiä ei voi suositella Enäjärven valuma-alueelle. Suoraan Itämereen laskevien jokien valuma-
alueiden peltoja voi käsitellä kipsillä, koska Itämeren veden sulfaattipitoisuus on korkea. (Ollikainen ym. 2018). 

Kuituliete ja ravinnekuitu ovat metsäteollisuuden sivutuotteita. 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 huuhtou-
tumista pelloilta vesistöön (Heikkinen 2019). Orgaanisen aineksen määrä suomalaisilla maatalousmailla laskee 
jatkuvasti, ja kivennäismailla on havaittu matalien pitoisuuksien vähentävän ravinteiden pidättäytymistä ja siten 
lisäävän niiden huuhtoumariskiä sekä eroosiota. Tulokset ovat myös osoittaneet, että kuiduilla käsitelty maa 

https://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Itameri_ja_merensuojelu/Ohjelmat_ja_strategiat/Vesiensuojelun_tehostamisohjelma
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kestää sateen vaikutusta paremmin kuin käsittelemätön maa, mikä on hyvin tärkeää talvien muuttuessa ilmaston-
muutoksen takia sateisemmiksi (Luonnonvarakeskus 2020). Suomessa on parhaillaan menossa kuitukäsittelystä 
muun muassa KUITU-hanke. Kuitulietteen tai ravinnekuidun lisäys Enäjärven valuma-alueen pelloille on suositel-
tavaa, etenkin jos pellot kärsivät eloperäisen aineen puutteesta.

Biohiili on uusi maan kasvukuntoa parantava ja vesiensuojelua tehostava maanparannusaine. Biohiili on huokoista, 
joten se imee itseensä runsaasti vettä, ravinteita, raskasmetalleja ja muita epäpuhtauksia. Yhdessä grammassa 
biohiiltä on satoja neliömetrejä pinta-alaa, mikä mahdollistaa suuren mikrobimäärän tekemään hajotustyötä 
biohiilen pinnalla. Biohiili sitoo itseensä sateella tehokkaasti vettä ja vastaavasti vapauttaa sitä kasvien käyttöön 
kuivina aikoina. Biohiiltä voidaan käyttää pelloilla parantamaan maan viljavuutta ja rakennetta. (Pro Agria 2019b) 
Biohiilen ominaisuudet ovat sidoksissa käytettyyn puulajiin ja pyrolyysiprosessiin. Biohiiltä testataan kaupunkien 
hulevesien puhdistamisessa, mutta sillä saattaa olla jatkossa monia mahdollisuuksia peltojen maanparannusai-
neen lisäksi esimerkiksi ojavesien puhdistamisessa. Tällä hetkellä käytön laajentamista rajoittaa biohiilen korkea 
hinta. Enäjärven tapauksessa biohiili ei liene varteenotettava maanparannusaine laajalti käytettynä sen korkean 
hinnan takia, mutta sitä kannattaisi testata jollain pilottikohteella ja esimerkiksi vesiensuojelurakenteissa.

Enäjärven pelloille on entuudestaan rakennettu jonkin verran suojavyöhykkeitä. Siuntionjoen valuma-alueen 
yleissuunnitelmassa (Nyqvist & Vuorinen 2014) valuma-alueelle ehdotetaan kosteikkoja ja suojavyöhyk-
keitä. Lisäksi on tunnistettu tulvapeltoja, joita voisi hyödyntää suoja-alueina, laitumina tai luonnon monimuo-
toisuuskohteina (kuva 58). VEMALA-kuormituslaskentaohjelmassa ehdotetaan myös valuma-alueelle useita 
kosteikkoja (liite 4), joista valtaosa on jo rakennettu. Peltokuormitusta on mahdollista vähentää myös peltojen 
talvipeitteisyyden, lannoitusoptimoinnin tai kerääjäkasvien avulla, tai muokkaamalla niitä mahdollisimman 
vähän. Yleissuunnitelmassa ei ole ehdotettu kaksitasouoman rakentamista, mutta Enäjärven valuma-alueella 
on todennäköisesti useita pelto-ojia, joita voisi peruskuivatushankkeen yhteydessä muuttaa kaksitasouo-
miksi. Kaksitasouoma vie ympäröivältä pellolta maa-alaa, mutta se on järjestelmänä vakaampi kuin normaali 
v-muotoon kaivettu kuivatusuoma. Kaksitasouoma vaatii myös vähemmän kunnossapitoa tavalliseen uomaan 
verrattuna. Sen toiminta perustuu siihen, että vesi pääsee nousemaan tulva-aikaan hallitusti tulvatasanteelle, 
jolloin sille laskeutuu kiintoainetta ja ravinteita. Tällöin myös uoman eroosio ja peltojen vettyminen vähenee. 
Kaksitasouomia on tutkittu Suomessa viime vuosina (esimerkiksi Västilä 2015) ja niitä rakennetaan tulevaisuu-
dessa Länsi-Uudellemaalle esimerkiksi Raaseporinjoelle. Enäjärven valuma-alueen peltojen suojavyöhyketilanne 
ja kaksitasouomien rakentamismahdollisuudet olisi hyvä selvittää.

Enäjärven lasku-uomiin on rakennettu useita laskeutusaltaita ja kosteikkoja, joita VEMALA-mallinnus ei pysty 
ottamaan laskennassa huomioon. Näiden toiminnasta epäorgaanisen kiintoaineen pidättäjänä on saatu viitteitä 
sedimenttitutkimuksissa. Olisi tärkeää tietää, kuinka vesiensuojelurakenteet toimivat ja mikä on järveen tuleva 
todellinen kuormitus. Kosteikkoja olisi hyvä seurata jatkuvatoimisten mittalaitteiden avulla nykyisen reduktiopro-
sentin tutkimiseksi (sekä kasvien kasvukaudella että sen ulkopuolella) ja samalla suunnitella niille parannustoimia 
puhdistustehon nostamiseksi. Lisäksi olisi hyvä tutkia sekä kasvillisuuden että laskeutusaltaan pohjalle kertyneen 
sedimentin laatu ja määrä. Kilsoin puroon rakennettuja Niittu- ja Portti-kosteikkoja on tutkittu usean vuoden 
ajan jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Nämä kosteikot on suunniteltu huolellisesti ja ne on rakennettu monipuoli-
sesti vettä puhdistaviksi. Kosteikot ovat puhdistaneet vuositasolla jopa 26 % uoman kokonaisfosforikuormasta 
ja niiden suhteellinen puhdistusteho on ollut korkein suurten virtaamien aikaan. Lisäksi nämä kosteikot ovat 
antaneet kuntalaisille virkistys- ja ympäristökasvatuselämyksiä ja lisänneet alueen luonnon monimuotoisuutta.
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Kuva 58. Siuntionjoen valuma-alueen yleissuunnitelmassa (Nyqvist & Vuorinen 2014) ehdotetut kosteikko- ym. paikat sekä 
Vihdin Enäjärven valuma-alueelle jo rakennetut kosteikot ja laskeutusaltaat. 

8.2.2 Haja-asutuksen jätevesikuormituksen vähentäminen
Enäjärven valuma-alueella on toteutettu haja-asutuksen jätevesineuvontaa LUVY:n hankkeissa vuosina 
2010–2015. Enäjärven rantakiinteistöillä on tehty neuvontaa vuonna 2015 ja 54 % kiinteistöistä otti neuvonnan 
vastaan (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 2020b). Järven taajama-alueet Nummelassa ja Ojakkalassa ovat 
viemäröityjä (kuva 59b). Neuvonta ei ole kattanut aivan koko valuma-aluetta ja valuma-alueen lounaisosassa 
on vielä kiinteistöjä, joilla ei ole tehty neuvontaa. Neuvontakäyntien tulosten perusteella valtaosa kiinteistöjen 
jätevesijärjestelmistä on neuvontahetkellä ollut lainsäädännön edellyttämässä kunnossa. Puolella kiinteistöistä 
järjestelmät vaatisivat kuitenkin seurantaa tai jotain parannuksia (kuva 59). Erityisesti ranta-alueen kiinteistöillä 
tähän kannattaisi kiinnittää huomiota. 
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Kuva 59. Haja-asutuksen jätevesineuvontahankkeen aluekorttialueet Vihdin Enäjärven valuma-alueella ja sellaisten kiinteis-
töjen osuus, joilla järjestelmät ovat kunnossa tai veden käyttö on vähäistä (lähinnä vaatimattomat vapaa-ajan rakennukset) 
(kuva a) sekä sellaisten kiinteistöjen osuus, joilla järjestelmät ovat kunnossa, veden käyttö on vähäistä tai järjestelmiä olisi 
seurattava tai kunnostettava lähivuosina (kuva b). Kuvassa b on lisäksi viemäröintialueet ja valuma-alueella sijaitsevat 
rakennukset.

8.2.3 Metsäkuormituksen vähentäminen
Enäjärven valuma-alueesta jopa 45 % on metsää. Ne sijaitsevat lähinnä järven itä- ja eteläpuolella (kuva 60). 
Maaperä on valuma-alueella pääosin savea ja kalliota, joten metsäojitukset ovat alueella vähäisiä. Valuma-alueen 
kaakkoiskulmassa on kaksi turvemaa-aluetta, jotka on ojitettu. Suuresta metsäalasta huolimatta kokonaistypen 
ja -fosforin kuormituksesta vain 1 % on VEMALA-mallinnuksen mukaan Enäjärven valuma-alueella peräisin 
metsätoimenpiteistä. VEMALA-mallinnuksen metsäkuormitusarvot saattavat kuitenkin olla huomattavia aliarvi-
oita, sillä ne nojaavat MetsäVesi-hankkeen lopputuloksiin (vrt. Nieminen 2020). Ravinteikkaan maaperän 
johdosta luonnonhuuhtouma metsistä on Suomen etelärannikolla suuri ja Enäjärvenkin valuma-alueella lähes 
noin kolmannes kokonaisravinnekuormituksesta tulee luonnonhuuhtoumana. 

Suurin metsätalouden vesistökuormittaja on kunnostusojituksen seurauksena valumavesissä kulkeutuva kiinto-
aine, joka liettää vesistöjä ja jonka sisältämä orgaaninen aines kuluttaa happea hajotessaan. Kuormitusta aiheut-
tavat maanmuokkausmenetelmät kuten ojitusmätästys ja naveromätästys. Lisäksi kuormitusta voivat aiheuttaa 
uudistushakkuiden hakkuutähteistä liikkeelle lähteneet ravinteet sekä metsän lannoitus. (Joensuu ym. 2012). 
Voimaperäisissä metsätoimenpiteissä ravinnehuuhtouman lisääntyminen on vaarana myös kivennäismailla. 

Enäjärven turvealueista ainakin toiselle on rakennettu kosteikko/laskeutusallas. Kosteikkotarkastelun yhteydessä 
näiden toimivuus tulee varmistaa. Jos tehtyjä ojituksia joudutaan uudistamaan, pitäisi vesiensuojeluratkaisuja 
niissä ottaa käyttöön kuormituksen hillitsemiseksi. Suuri osa valuma-alueen turvemaista sijoittuu Torholanojan 
valuma-alueelle. Alueelle voisi harkita suunniteltavaksi vesiensuojelutoimenpiteitä, joissa otettaisiin huomioon 
muun kuormituksen lisäksi turvemailta tuleva kuormitus.
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Kuva 60. Enäjärven valuma-alueen metsävarakuviot.

8.2.4 Hevostallikuormituksen vähentäminen
Enäjärven valuma-alueella ei ole kuin muutama hevonen, vaikka yleisesti Vihdissä on paljon hevostalleja. Tarhat 
voivat olla suuria yksittäisiä kuormittajia (Pesonen ym. 2008). Enäjärven valuma-alueella hevostarhojen kuormi-
tuspotentiaalia ei ainakaan tällä hetkellä tarvitse jatkoselvittää.

8.3 Muut kunnostustoimet

8.3.1 Vesikasvillisuuden vähentäminen
Vesikasveja poistetaan yleensä virkistyskäytön tarpeita ajatellen, mutta menetelmällä saadaan jonkin verran 
poistettua myös ravinteita. Vesikasvien poistolla voi olla myös kielteisiä vaikutuksia vedenlaatuun: vesikasvit 
ja niiden päällyslevät kilpailevat planktonlevien (esimerkiksi sinilevät) kanssa veden ravinteista, ja ne toimivat 
korsien ja lehtien pinnoille muodostuvan biofilmin alustana (joka sitoo kasvuunsa vedestä ravinteita). Lisäksi 
ne sitovat pohjasedimenttiä, tarjoavat suojaa eläinplanktonille kalojen saalistusta vastaan sekä toimivat 
kutupaikkoina kaloille ja pesintäympäristönä linnuille. Monotoniset ja tiheät ruovikot kuitenkin yleensä heiken-
tävät esimerkiksi hauen kutu- ja lintujen pesimismahdollisuuksia. Tuulen aiheuttaman löyhän pohjasedimentin 
pöllyämisen estämiseksi sedimenttiä sitovalla pohjakasvillisuudella olisi todennäköisesti positiivisia vaikutuksia 
vedenlaatuun.
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Yleisesti katsotaan, että matalalla järvellä voi olla kaksi vaihetta: kirkas ja vesikasvirunsas sekä sameavetinen ja 
sinileväpitoinen. Vesikasvillisuus siis kuuluu hyväkuntoisen ja matalan järven piirteisiin.

Vesikasvillisuutta ei yleensä kannata niittää täysin pois, vaan tehdä ruovikkoon mutkittelevia kulkuväyliä. 
Venevalkamien ja uimarantojen edustoilta ruovikkoa voi hyvin raivata vähemmäksi. Enäjärvellä ranta-alueita on 
kunnostettu hauen kutupaikoiksi (ns. haukitehtaat). Näiden toimivuutta olisi hyvä seurata ja rakentaa tarvitta-
essa lisää sopivia kutualueita. Vesikasviniittoja ei ole järvellä tehty yksittäisiä rantoja laajemmin.

8.3.2 Vedenpinnan nosto 
Enäjärven vedenkorkeutta laskettiin metrin verran viljelysmaiden kuivattamiseksi vuonna 1928, 
ja Hulttilanjokeen on rakennettu säännöstelypato. Verrattaessa 1870-luvun ja nykytilanteen karttaa järven 
muodossa ja koossa on yllättävän vähän eroa (kuva 61). Vedenpinnan nosto voisi vähentää tuulen ja aallokon 
aiheuttamaa pohjasedimentin sekoittumista ja sisäistä kuormitusta (Salonen & Itkonen 1992). Se voisi vähentää 
myös vesikasvillisuutta, jonka runsaus on Enäjärvessä ollut paikoin virkistyskäytöllinen ongelma. Kuitenkin osa 
rannoille rakennetusta rakennuksista, pelloista sekä vesiensuojelurakenteista jäisi vedenpinnan noston seurauk-
sena veden alle (kuvat 62 ja 63).

Enäjärven kohdalla vedenpinnan nosto olisi pitkällinen ja työläs prosessi. Myönteisten vaikutuksien ohella se 
pidentää viipymäaikaa ja lisää ulkoisen kuormituksen tuoman fosforin sedimentoitumista. 

Kuva 61. Vihdin Enäjärvi venäläisessä topografiakartassa 1870–71 (lähde: Kansallisarkisto 2020) ja uudessa Maastokartassa 
(lähde: Kansalaisen karttapaikka 2020). Järvi ei ole merkittävästi muuttunut muodoltaan ja kooltaan. 
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Kuva 62. Vihdin Enäjärven pohjoisosan laajuus eri vedenpinnan noston vaihtoehdoilla. Lähtötaso on 50,5 mmp 
(N2000-järjestelmä).



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 18/2020

62.

Kuva 63. Vihdin Enäjärven eteläosan laajuus eri vedenpinnan noston vaihtoehdoilla. Lähtötaso on 50,5 mmp 
(N2000-järjestelmä).

8.3.3 Ruoppaus
Sedimenttiä poistava ruoppaus lisää järven syvyyttä. Ruopatessa on myös mahdollista saada poistettua virkis-
tyskäyttöä haittaavia vesikasveja juurineen. Ruoppauksen aikana esiintyy veden voimakasta samentumista, 
kun kiintoainepitoisuus vedessä kasvaa.  Ruoppaus tulee yleensä kyseeseen vain 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 Enäjärvellä pienille alueille, joille 
halutaan vapaata vesipintaa ruovikoista tai voimakasjuurisista kelluslehtisistä. Nämä alueet voisi valita siten, 
että ne ovat virkistyskäytön kannalta tärkeitä sekä suosisivat esimerkiksi vesilintuja, rantaeliöstöä (hyönteiset, 
sammakkoeläimet) ja kalastoa (hauen lisääntymisalueet). Vaikka ruopatessa on myös mahdollista saada poistettua 
ravinteikasta sedimenttiä, se ei tule kyseeseen Enäjärven tilaa parantavana kunnostusmenetelmänä.  Syvänteen 
alueella pitoisuudet ovat tasaisen korkeita eikä selviä hotspot-alueita enää ole (Varjus 2015). Kustannukset ja 
käytännön haasteet sedimentin läjittämisessä nousisivat erittäin suuriksi eikä esimerkiksi Etelä-Ruotsissa sijait-
sevan Finjasjön-järven kokemusten perusteella edes mittava ja kallis ruoppaus paranna veden laatua (Annadotter 
ym. 1999).
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8.3.4 Nousuesteiden poisto ja virtavesikunnostukset
Siuntionjoessa elää erittäin uhanalainen meritaimen, joka myös lisääntyy joessa luonnonvaraisesti. Viime 
vuosikymmenien aikana taimen on taantunut, mutta kunnostustyöt kannan elvyttämiseksi eri puolilla valuma-
alueen virtavesiä on aloitettu ja niitä jatketaan. Vihdin Enäjärvi on Siuntionjoen valuma-alueen latvajärvi. 
Järviketjun varrella on mereltä Enäjärvelle kuljettaessa jäljellä enää kaksi osittaista vesieliöiden nousuestettä: 
Sjundbyn pato ja Pikkalan sulku. Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki -hankkeessa selvitetään myöhemmin 
näiden nousuesteiden poistamisen mahdollisuuksia. 

Enäjärven valuma-alueen virtavesistä Torholanoja ja Lusilanoja eivät ole potentiaalisia kunnostuskohteita 
taimenen elinpiiriksi (Toivonen 2005 ja kuva 64). Muita uomia ei ole kartoitettu, mutta ne ovat todennäköi-
sesti muokattuja pelto-ojia, joten niiden kunnostaminen olisi työlästä. Enäjärven lasku-uomaa, Hulttilanjokea, ei 
myöskään pidetä potentiaalisena kohteena. Hulttilanjoessa on pohjapato, mutta se ei vaadi välittömiä toimen-
piteitä taimenten vaeltamisen näkökulmasta. Kun padon uusiminen tulee ajankohtaiseksi, se olisi suunniteltava 
niin, ettei pato muodostu vesieliöiden nousuesteeksi. Taimenelle soveltuvia virtavesiuomia on Poikkipuoliaiseen 
ja Tervalampeen laskevissa uomissa (kuva 64).

Kuva 64. Vihdin Enäjärven alueen virtavesien kunnostuksen potentiaali Toivosen (2005) mukaan sekä vaellusesteet.
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9 Toimintasuunnitelma vuosille 2020–2030 

2020
• Tehokalastus (tavoite 150 kg/ha)
• Maatalouden tarkennettu 

toimenpidesuunnitelma kuormituksen 
vähentämiseksi

• Kosteikkojen kunnostussuunnitelma
• Talviajan hapetus
• Eläinplankton-seuranta

2023
• Hoitokalastus tarvittaessa
• Maataloustoimenpiteet
• Kosteikkojen kunnostus
• Talviajan hapetus
• Kemikaalikäsittely tarvittaessa
• Veden laadun ja eliöstön seuranta
• Toimenpiteiden vaikutusten seuranta 

ja väliarviointi

2021
• Tehokalastus
• Maataloustoimenpiteet
• Tarkennettu kuormitusselvitys 

(uomakuormitus)
• Kosteikkojen kunnostus
• Talviajan hapetus
• Haukikartoitus
• Sulkasääskikartoitus
• Sedimenttitutkimus
• Toimenpiteiden vaikutusten seuranta

2022
• Tehokalastus ja sen tulosten arviointi
• Maataloustoimenpiteet
• Kosteikkojen kunnostus
• Tarkennettu ulkoisen kuormituksen 

laskenta uomatuloksista
• Talviajan hapetus
• Kemikaalikäsittelyn suunnittelu ja 

lupaprosessi
• Vesikasvitoimenpiteet
• Toimenpiteiden vaikutusten seuranta

2024
• Hoitokalastus tarvittaessa
• Maataloustoimenpiteet
• Kosteikkojen kunnostus
• Talviajan hapetus
• Vesikasvitoimenpiteet
• Toimenpiteiden vaikutusten seuranta

2025
• Hoitokalastus tarvittaessa
• Maataloustoimenpiteet
• Toimenpiteiden vaikutusten seuranta
• Ekologisen tilan arviointi 

(ympäristöhallinto)

2026
• Hoitokalastus tarvittaessa
• Maataloustoimenpiteet
• Talviajan hapetus tarvittaessa
• Veden laadun ja eliöstön seuranta

2027
• Arvioidaan ekologinen tila
• Parantuneen tilan ylläpidon ja 

hoitotoimien jatkon suunnittelu
• Parannettujen kosteikkojen 

toiminnallisuuden selvitys

2028-
• Parantuneen tilan ylläpito ja 

hoitotoimet
• Kunnostussuunnitelman päivitys

Kuva 65. Vihdin Enäjärven kunnostus- ja seurantasuunnitelman aikataulu vuosille 2020–2030.

10 Toimenpiteiden vaikutusten seuranta
Enäjärven tilan ja kunnostustoimenpiteiden arvioiminen edellyttää jatkuvaa seurantaa. Amerikkalaisissa kunnos-
tusohjeistoissa suositellaan avovesikaudelle kahden viikon ja talvikaudelle kuukauden näytteenottoväliä (Cooke 
ym. 2005). Näin suureen tarkkuuteen ei käytännössä ole mahdollisuutta, mutta kasvukauden aikana tulisi tavoite 
olla näytteenotto vähintään kerran kuukaudessa.

Jotta tehtyjen kunnostustoimenpiteiden hyötyjä, haittoja, kannattavuutta ja tehokkuutta voidaan arvioida ja 
seurata, kunnostusten vaikuttavuusseuranta on suunniteltava jo ennen toimenpiteitä. Seuranta voidaan jakaa 
kahteen osaan, jotka kumpikin ovat tärkeitä: kunnostustoimenpiteiden ja vaikutusten seuranta. Kunnostajat 
voivat tehdä osan seurannasta itse, kunhan seurantatavat on sovittu jo kunnostusta suunnitellessa tai tilatta-
essa. Vedenlaatuseurannassa voi tukeutua kunnan, yhdistyksen ja ELY-keskuksen seurantaan, joita voi täydentää 
hankkeiden ja vapaaehtoisten tekemillä seurannoilla. Merkittävien kunnostustoimenpiteiden seuranta tulisi 
toteuttaa huolellisesti vedenlaatua seuraten vähintään kuukausittain. Esimerkkejä vapaaehtoisten seurannasta 
ovat drone-kuvaukset, lämpötilan, happipitoisuuden, vedenkorkeuden ja näkösyvyyden mittaukset sekä sinile-
vätilanteen seuranta. Siuntionjoki 2030 -hankkeessa on kehitteillä sivusto, johon paikalliset vesistökunnostajat 
ja vesistönsä tilaa seuraavat tahot voivat tallentaa omia vedenlaatutuloksia.
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Taulukko 19. Enäjärvelle ehdotettuja sisäiseen kuormitukseen vaikuttavia kunnostustoimenpiteitä ja sekä niiden toteutuksen 
ja vaikutusten seuranta. Taulukko muokattu lähteestä Koljonen ym. 2020.

 

Toimenpide Toteutuksen seuranta Vaikutusten seuranta
Hoitokalastus (tehokalastus 
kunnostusvaiheessa, hoitokalastus 
ylläpitovaiheessa)

Kalastuksen pyyntiponnistus (menetelmä), 
saaliin määrä ja koostumus, valtalajien 
kokojakauma ja keskipaino, kalastuksen 
aikana lämpötila, näkösyvyys, vedenpinnan 
korkeus.

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

Petokalakantojen hoito ja kalastuksen 
säätely

Valtalajien kokojakautuma ja keskipaino, 
vapautettujen petokalojen määrä, lämpötila, 
vedenpinnan korkeus, toteutetut 
kalastuksen ohjaustoimenpiteet ja niiden 
valvonta, istutettujen petokalojen määrä.

Saaliin määrän ja yksikkösaaliin kehitys lajeittain, 
koeverkkokalastus tai saaliskirjanpito, vedenlaatu. 
Kohdelajin esiintyvyys, kasvu, populaatiokoko ja 
ikäjakauma. Kasvi- ja eläinplankton lajisto ja biomassa 
(tutkimushankkeet).

Fosforin kemiallinen saostus Näkösyvyys, vedenlaatu; pH, alkaliniteetti, 
lämpötila, veden ja sedimentin fosfori- (kok. P 
ja liukenevuusjakeet), rauta- ja 
alumiinipitoisuudet. Mahdollisten 
kalakuolemien havainnointi.

Seuranta kolme vuotta käsittelyn jälkeen, vedenlaatu; 
fosforipitoisuus, pH, alkaliniteetti, klorofylli, näkösyvyys, 
lämpötila.

Hapetus Happi- ja lämpötilaprofiili syvänteessä 
(kerrostuneisuus, anturilla tai vesinäytteinä).

Vedenlaatu: happi, pH, ravinteet, klorofylli. 
Leväkukintojen esiintyvyys. Kalaston tila. Syvänteiden 
pohjaeläinyhteisön rakenne.
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Korrelaatiotaulukko (Spearman) vuosien 1994-2019 tuloksista
Tilastollisesti merkitsevät (p<0,06) korrelaatiot on lihavoitu

Pakkas-
päivät TP talvi TP kevät TP kesä

Kesän lt-
summa

Kesän 
tuulika. Kalapoisto CHL

Happika. 
4/5m kesä

Happimin. 
4/5m kesä

Happika. 
alusvesi kesä

Happimin. 
alusvesi kesä

Aika -0,460 0,277 0,112 0,445 0,088 0,603 -0,511 0,567 -0,058 0,105 -0,121 0,177

0,02 0,17 0,59 0,03 0,67 <0,01 <0,01 <0,01 0,78 0,61 0,55 0,38

Pakkas-
päivät -0,154 0,354 -0,235 0,225 -0,050 0,128 -0,108 0,199 0,004 0,096 0,065

0,45 0,08 0,24 0,27 0,82 0,52 0,60 0,33 0,98 0,64 0,75

TP talvi 0,254 0,138 0,110 0,348 0,026 0,207 -0,031 -0,102 0,110 0,312

0,23 0,51 0,60 0,11 0,90 0,32 0,88 0,63 0,60 0,13

TP kevät 0,158 0,175 0,289 -0,096 0,329 0,093 0,219 0,229 0,422

0,45 0,40 0,19 0,64 0,11 0,65 0,29 0,27 0,04

TP kesä 0,119 0,356 -0,236 0,873 0,120 0,193 0,043 0,119

0,56 0,09 0,24 <0,001 0,55 0,34 0,83 0,56

Kesän lt-
summa -0,019 -0,273 0,243 -0,273 -0,154 -0,517 -0,232

0,93 0,18 0,23 0,18 0,45 <0,01 0,251

Kesän 
tuulika. -0,390 0,337 0,234 0,374 0,087 0,262

0,07 0,11 0,28 0,08 0,69 0,22
 

Kalapoisto -0,280 -0,179 -0,396 0,117 -0,074

0,16 0,38 <0,05 0,56 0,72

CHL 0,052 0,116 0,051 0,124

0,80 0,57 0,80 0,54

Happika. 
4/5m kesä 0,742 0,706 0,351

<0,001 <0,001 0,08

Happimin. 
4/5m kesä 0,494 0,429

0,01 0,03

Happika. 0,685
alusvesi kesä <0,001

Havaintojen lukumäärä oli 22-26.

Pakkaspäivät = kesää edeltävän talven (alkaa jo edellisen vuoden puolelta) pakkaspäivien lukumäärä (Vihdin Maasoja).

TP kevät = Toukokuun (tai kesäkuun) Enäjärven vesimassan kokonaisfosforimäärä (kg).

TP talvi = Talven suurin kokonaisfosforimäärä Enäjärven vesimassassa (kg).

TP kesä = Kesän (kesä-syyskuu) suurin kokonaisfosforimäärä Enäjärven vesimassassa (kg).

Kesän lt-summa = 1.6.-15.8. vuorokausilämpötilojen summa (°C) (Vihdin Maasoja).

Kesän tuulika. = 1.6.-15.8. tuulennopeuden keskiarvo (Vihdin Maasoja), laskettu tuntiarvoista.

Kalapoisto = Edellisen vuoden hoitokalastussaalis (kg).

CHL = Veden a -klorofyllipitoisuuden keskiarvo kesä-syyskuussa.

Happika. 4/5m kesä = kesä-syyskuun veden happipitoisuuden keskiarvo joko 4 tai 5 m syvyydessä Rompsinmäen havaintopaikalla.

Happimin. 4/5m kesä = kesä-syyskuun veden happipitoisuuden minimi joko 4 tai 5 m syvyydessä Rompsinmäen havaintopaikalla.

Happika. alusvesi kesä = kesä-syyskuun veden happipitoisuuden keskiarvo alusvedessä (noin 8 m) Rompsinmäen havaintopaikalla.

Happimin. alusvesi kesä = kesä-syyskuun veden happipitoisuuden minimi alusvedessä (noin 8 m) Rompsinmäen havaintopaikalla.

Liite1. Korrelaatiotaulukko (Spearman) vuosien 1994–2019 tuloksista
(1/1)
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Vihdin Enäjärven eläinplanktonlajisto

Koodi Lyhenne Taksoni
ROTIFERA (rataseläimet)

1050 BRACH Brachionus angularis
1140 KCTEC Keratella cochlearis v. tecta
1150 KCHIS Keratella cochlearis v. hispida
1160 KQUAD Keratella quadrata
1200 KLONG Kellicottia longispina
1210 AFISS Anuraeopsis fissa
1280 CEPHA Cephalobdella sp.
1290 PROAL Proales sp.
1300 LOVAL Lepadella ovalis
1320 LECAN Lecane sp. 
1400 TPORC Trichocerca porcellus
1410 TROUS Trichocerca rousseleti
1420 TPUSI Trichocerca pusilla
1430 TCAPU Trichocerca capucina
1440 TSIMI Trichocerca similis
1450 TCYLI Trichocerca cylindrica
1460 TELON Trichocerca elongata
1500 AECAU Ascomorpha ecaudis
1510 AOVAL Ascomorpha ovalis
1520 ASALT Ascomorpha saltans
1550 GSTYL Gastropus stylifer
1570 GMINO Gastropus minor
1600 ASPLA Asplanchna priodonta
1660 SKITI Synchaeta kitina/S.tremula
1690 SSTYL Synchaeta stylata
1700 PVULG Polyarthra vulgaris
1720 PEURY Polyarthra euryptera
1740 PREMA Polarthra remata
1810 PSULC Pompholyx sulcata
1820 FLONG Filinia longiseta
1850 CUNIC Conochilus unicornis
1990 ROTSP Rotifera sp.

CLADOCERA (vesikirput)
2010 LEPT Leptodora kindtii
2020 SIDA Sida crystallina
2030 LFRO Limnosida frontosa
2044 DIAPM Diaphanosoma brachyurum -koiras
2040 DIAPH Diaphanosoma brachyurum
2120 DCRI Daphnia cristata
2140 DCUC Daphnia cucullata
2220 CPUL Ceriodaphnia pulchella
2230 CQUA Ceriodaphnia quadrangula
2380 BGIBB Bosmina coregoni ssp. gibbera
2390 BTHER Bosmins coregoni ssp. thersites
2400 BLRIS Bosmina longirostris
2420 BCOR Bosmina coregoni var. typica

Liite 2. Eläinplanktontulokset
(1/4)
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2530 AHARP Actoperus harpae
2670 ARECT Alona rectangula
2830 CHYDO Chydorus sphaericus
2980 CLAMU Cladocera-munat

COPEPODA (hankajalkaiset)
Calanoida (keijuhankajalkaiset)

3054 EGRIC Eudiaptomus gracilis -  koiras
3053 EGRIC Eudiaptomus gracilis -  naaras
3052 EGRIC Eudiaptomus gracilis -  kopepodiitti
3064 EGRIC Eudiaptomus graciloides -  koiras
3063 EGRIC Eudiaptomus graciloides -  naaras
3090 CALN Calanoida- nauplius

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
3763 TOITF Thermocyclops crassus  - naaras
3762 TOITC Thermocyclops crassus - kopepodiitti
3422 MVIRC Megacyclops viridis  - kopepodiitti
3851 CYCC1 Cyclopoida kopepodiitti I
3852 CYCC2 Cyclopoida kopepodiitti II
3800 CYCN
3980 COPMU Copepoda – munat

Yhteenveto-taulukkojen lyhenteet
ROTIF
BOSMI
DAPHN
LITTC

MUUCL
CYCLN
CYCLC
CYCAD
CALAN
CYCLO
CLADO vesikirput

Cyclopoda nauplius-vaiheet
Cyclopoda kopepodiitti-vaiheet

Calanoida hankajalkaiset
Cyclopida-hankajalkaiset

muut vesikirput

Cyclopoda aikuiset

Cyclopoida – nauplius

rataseläimet
Bosmina-vesikirput
Daphnia-vesikirput
litoraalin vesikirput

Liite 2. Eläinplanktontulokset
(2/4)



75 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 18/2020

Vihdin Enäjärven eläinplanktonin yksilömäärät (kpl/10 l)

Lajikoodit 1050 1140 1150 1160 1200 1210 1290 1410 1420 1810 1820 2010

Pvm BRACH KCTEC KCHIS KQUAD KELLI AFISS PROAL TROUS TPUSI PSULC FLONG LEPT

2.7.2019 0,0 0,0 1342,9 130,6 895,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1342,9 0,0 3,0

25.7.2019 22,4 126,8 268,6 201,4 22,4 52,2 365,6 7,5 223,8 82,1 59,7 0,2

26.8.2019 0,0 2797,8 5595,5 746,1 93,3 93,3 0,0 0,0 0,0 466,3 11028,0 22,2

Mean 7,5 974,9 2402,3 359,4 337,0 48,5 121,9 2,5 74,6 630,4 3688,1 8,5

Sd 12,9 1579,9 2817,1 336,8 484,8 46,7 211,1 4,3 129,2 646,3 6349,9 12,0

Lajikoodit 2030 2120 2140 2220 2230 2390 2400 2670 2830 3052 3053 3054

Pvm LFRO DCRI DCUC CPUL CQUA BTHE BLRIS ARECT CHYDO EGRIC EGRIF EGRIM

2.7.2019 0,0 3,4 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 34,1 12,8

25.7.2019 0,0 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 11,9 0,1 0,0

26.8.2019 4,5 35,6 102,3 31,1 22,2 8,9 4,5 17,8 200,2 35,6 4,5 4,5

Mean 1,5 13,1 36,0 10,4 7,4 3,0 1,5 5,9 67,6 19,0 12,9 5,7

Sd 2,6 19,6 57,5 18,0 12,8 5,1 2,6 10,3 114,9 14,4 18,5 6,5

Lajikoodit 3090 3422 3702 3703 3704 3800 3851 3852 9999

Pvm CALN MVIRC MLEUC MLEUF MLEUM CYCN CYCC1 CYCC2 TOTAL

2.7.2019 35,2 0,0 11,5 4,8 0,3 18,7 3,5 3,2 3854,6

25.7.2019 8,5 0,4 2,4 0,9 0,1 9,2 2,1 1,5 1475,2

26.8.2019 26,7 0,0 169,1 48,9 13,3 778,0 57,8 26,7 22434,8

Mean 23,5 0,1 61,0 18,2 4,6 268,6 21,1 10,5 9254,9

Sd 13,6 0,2 93,7 26,7 7,6 441,2 31,8 14,1 11578,3

Lajiryhmien summat

Ryhmäkoodit ROTIF BOSMI DAPHN LITTC MUUCL CYCLN CYCLC CYCAD CALAN CYCLO CLADO

2.7.2019 3711,7 0,0 6,4 0,0 3,0 18,7 18,1 5,1 91,7 41,8 9,4

25.7.2019 1432,5 0,0 2,9 0,0 2,7 9,2 6,4 1,1 20,5 16,7 5,6

26.8.2019 20820,2 13,3 137,9 17,8 280,3 778,0 253,6 62,3 71,2 1094,0 449,4

Mean 8654,8 4,5 49,1 5,9 95,4 268,6 92,7 22,8 61,1 384,2 154,8

Sd 10597,0 7,7 77,0 10,3 160,2 441,2 139,5 34,3 36,6 614,9 255,2

Liite 2. Eläinplanktontulokset
(3/4)
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Vihdin Enäjärven eläinplanktonin biomassa (mg C/m3)

Lajikoodit 1050 1140 1150 1160 1200 1210 1290 1410 1420 1810 1820 2010

Pvm BRACH KCTEC KCHIS KQUAD KELLI AFISS PROAL TROUS TPUSI PSULC FLONG LEPT

2.7.2019 0,000 0,000 3,089 0,392 1,970 0,000 0,000 0,000 0,000 1,343 0,000 0,317

25.7.2019 0,224 0,463 0,618 0,604 0,049 0,042 0,366 0,006 0,201 0,082 0,179 0,025

26.8.2019 8,393 6,435 11,154 2,238 0,205 0,075 0,000 0,000 0,000 0,466 33,014 2,336

Mean 2,872 2,299 4,953 1,078 0,741 0,039 0,122 0,002 0,067 0,630 11,064 0,893

Sd 4,783 3,589 5,510 1,010 1,067 0,037 0,211 0,003 0,116 0,646 19,009 1,258

Lajikoodit 2030 2120 2140 2220 2230 2390 2400 2670 2830 2980 3052 3053

Pvm LFRO DCRI DCUC CPUL CQUA BTHE BLRIS ARECT CHYDO CLAMU EGRIC EGRIF

2.7.2019 0,000 0,090 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,064 2,715 21,126

25.7.2019 0,000 0,004 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,071 0,128 0,736 0,056

26.8.2019 0,328 1,381 7,121 2,005 0,860 0,388 0,128 0,423 8,332 1,869 8,115 1,645

Mean 0,109 0,492 2,437 0,668 0,287 0,129 0,043 0,141 2,801 0,687 3,855 7,609

Sd 0,190 0,771 4,057 1,158 0,497 0,224 0,074 0,244 4,790 1,024 3,820 11,733

Lajikoodit 3054 3090 3422 3702 3703 3704 3800 3851 3852 3980 9999

Pvm EGRIM CALN MVIRC MLEUC MLEUF MLEUM CYCN CYCC1 CYCC2 COPMU TOTAL

2.7.2019 6,579 0,513 0,000 0,922 1,194 0,041 0,116 0,062 0,088 0,040 40,794

25.7.2019 0,000 0,175 0,084 0,170 0,166 0,012 0,096 0,041 0,044 0,000 4,699

26.8.2019 2,143 0,457 0,000 18,040 10,223 1,277 6,099 1,038 0,755 0,234 137,179

Mean 2,908 0,382 0,028 6,378 3,861 0,443 2,104 0,380 0,295 0,091 60,890

Sd 3,356 0,181 0,049 10,107 5,534 0,722 3,460 0,570 0,399 0,125 68,488

Ryhmäkoodit ROTIF BOSMI DAPHN LITTC MUUCL CYCLN CYCLC CYCAD CALAN CYCLO CLADO

2.7.2019 6,793 0,000 0,224 0,000 0,381 0,116 1,072 1,275 30,933 2,463 0,605

25.7.2019 2,834 0,000 0,060 0,000 0,224 0,096 0,339 0,178 0,967 0,613 0,284

26.8.2019 61,980 0,516 8,502 0,423 15,731 6,099 19,833 11,734 12,360 37,667 25,172

Mean 23,869 0,172 2,928 0,141 5,445 2,104 7,081 4,396 14,754 13,581 8,687

Sd 33,064 0,298 4,827 0,244 8,908 3,460 11,049 6,379 15,126 20,879 14,277

Liite 2. Eläinplanktontulokset
(4/4)
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Vedenlaatu Enäjärveen laskevissa ojissa

Pvm Havaintopaikan nimi Lämpötila Ulkonäkö Haju Virtaama Kok.typpi Kok.fosfori Fosfaattifosfori 
(suod.)

E. coli

°C m3/s µg/l µg/l µg/l pmy/100 ml

20.11.2019 Kotkaniemenoja altaan yläpuoli 5,5 WF H 0,015 3500 180 24 24

20.11.2019 Kotkaniemenoja altaan alapuoli 5,5 WF H 0,015 3500 200 77 27

20.11.2019 Riilahdenoja altaan yläpuoli 5,3 YEF H 0,009 8100 150 60 59

20.11.2019 Lankilanoja 0,2 5,4 YEF LLA 0,022 3700 120 34 14

20.11.2019 Härköilänoja altaan yläpuoli 5,4 WF LMT 0,0095 1900 240 20 52

20.11.2019 Härköilänoja 0,0 5,3 WF H 0,011 5600 420 22 55

20.11.2019 Nissoja altaan yläpuoli 6,3 WF H 0,005 1400 150 13 13

20.11.2019 Nissoja altaan alapuoli 6 WF H 0,0055 1400 150 13 280

20.11.2019 Torholanoja 0,1 5 WF H 0,14 1300 120 20 38

20.11.2019 Torholanoja annostelijan yläpuoli 5 WF LMT 1200 110 20 46

20.11.2019 Torholanoja annostelijan alapuoli 5 WF LMT 1200 110 21 55

20.11.2019 Vesikydönoja 0,0 5,3 YEF H 0,019 2700 120 15 20

20.11.2019 Hannulanoja 0,2 5,4 WF H 0,0052 2300 190 24 9

20.11.2019 Lusilanoja 0,1 5,2 WB H 0,036 1600 52 9 23

17.3.2020 Kotkaniemenoja altaan yläpuoli 1 YEF H 0,018 3800 180 24 2

17.3.2020 Riilahdenoja altaan yläpuoli 2,2 YEF H 0,008 6800 150 57 74

17.3.2020 Lankilanoja 0,2 1 WF H 0,022 2900 150 22 4

17.3.2020 Härköilänoja altaan yläpuoli 1 WF H 0,014 2000 300 18 13

17.3.2020 Härköilänoja 0,0 1 WF H 0,018 2200 390 18 17

17.3.2020 Nissoja altaan yläpuoli 2,7 YEB L 0,006 1200 120 12 1

17.3.2020 Nissoja altaan alapuoli 2,3 YEF H 0,006 1200 150 14 2

17.3.2020 Torholanoja 0,1 1,8 WB H 920 73 9 16

17.3.2020 Torholanoja annostelijan yläpuoli 2 WF H 0,26 1000 83 10 23

17.3.2020 Torholanoja annostelijan alapuoli 2 WF H 0,26 960 85 8 19

17.3.2020 Vesikydönoja 0,0 1,1 YEF H 0,023 1900 140 11 3

17.3.2020 Hannulanoja 0,2 1,3 YEF H 0,008 1500 130 17 1

17.3.2020 Lusilanoja 0,1 1,3 WB H 0,045 1000 46 7 4

Liite 3. Ojavesitulokset
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